η Φιλοθέη
Παρουσίαση βιβλίου

Σάββατο
21 Απριλίου 2018
Έτος 3ο Αρ. Φύλλου 011

www.pasfilotheis.gr
του Γιάννη Ηλ. Παππά

Την παρουσίαση του βιβλίου του «Θαμπές ζωές» έκανε ο συγχωριανός
μας Γιάννης Ηλ. Παππάς την Τρίτη 10 Απριλίου το βράδυ στην αίθουσα
Σκουφά στην Άρτα. Την εκδήλωση, στην οποία παραβρέθηκαν πολλοί
συγχωριανοί μας, προλόγισε ο φιλόλογος και συγγραφέας Δημήτρης
Βλαχοπάνος, ενώ μίλησαν η δικηγόρος Σοφία Τσώλα και η φιλόλογοςμεταφράστρια Κατερίνα Σχισμένου. Χαιρετισμό απεύθυναν ο Αντιδήμαρχος Σιαφάκας Χριστόφορος, η περιφερειακή σύμβουλος Σίμου
Τασούλα, ο πρόεδρος του συλλόγου μας Σάκης Ρίζος και ο γραμματέας
του μουσικοφιλλολογικού συλλόγου Σκουφά Κώστας Κωσταβασίλης.
Με λίγη ώρα καθυστέρηση τίμησαν την εκδήλωση με την παρουσία τους
η υπουργός Όλγα Γεροβασίλη, ο βουλευτής Βασίλης Τσίρκας και ο δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης.
Το βιβλίο στην Άρτα διατίθεται από το βιβλιοπωλείο «η πολυθρόνα του
Νίτσε».
Η παρουσίαση από την φιλόλογο-μεταφράστρια Κατερίνα Σχισμένου:

Ο συγγραφέας Γιάννης Παππάς στις θαμπές ζωές ξεκινά την
αφήγησή του εκεί που τελειώνει
το θαύμα και το όνειρο. Απ΄ το
λυκόφως της ζωής εκεί που αρχίζει συχνά το πιο πυκνό σκοτάδι, λίγο πριν το φως δώσει την
πρώτη του παρουσία.
Θαμπές ζωές, μια σειρά μικρών
αφηγημάτων, ιστορίες που λίγο
πιο πριν αποτελούσαν ίσως
πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Μια
νέα, σύγχρονη ηθογραφία μιας
κοινωνίας του ελληνικού γίγνεσθαι και της πατριαρχίας, που
εξέθρεψε και συχνά εκτρέφει τέτοια φαινόμενα, θαμπών και
αραχνιασμένων ζωών.
Γλώσσα ρεαλιστική με πιο ρεαλιστικές λέξεις και σκέψεις μιας και μόνο
έτσι μπορεί να γίνει η σκληρή περιγραφή σε σκληρό περίγυρο και κοινωνία. Σίγουρα αποτελούν ενθυμίσεις ή παρατηρήσεις του συγγραφέα
που συγκράτησαν το ευαίσθητο βλέμμα του και το μετέτρεψαν σε καταγραφή.
Ξεκινά χαρακτηριστικά με τον «αφορεσμένο» για να μας δώσει το σκότος της ανθρώπινης ψυχής και του άσβεστου μίσους για το χρήμα, μια
συμπεριφορά και ιστορία που θ΄ ακούσουμε σε χωριά-με ήθη που επίσης έχουν καταγραφεί ως ήθη ελληνικής κοινωνίας που αργότερα θα
προετοιμάσουν ή θα οδηγήσουν στο έγκλημα, στην αδίστακτη μαχαιριά
, στην εκδίκηση ιδωμένα απ΄ την πλευρά του θύτη.
Πολλές φορές μιλά μέσα στο βιβλίο και σε πολλές ιστορίες το θύμα-

όμως πόσο εύκολα μπορεί να μετατραπεί ο θύτης σε θύμα και το αντίστροφο; Σκοτεινά απωθημένα και στερεότυπα που πέρασαν από γενιά
σε γενιά και ένας σκοτεινός ερωτισμός που ο Φρόιντ θα μπορούσε να
κάνει διατριβή επάνω σ΄ αυτές τις ιστορίες αν ήταν Έλληνας.
Εσωτερικοί διάλογοι και
αφηγήσεις μηδενικής εστίασης- όπως ανέφερε ο Gennet «δεν υπάρχει αφήγημα
χωρίς τον αφηγητή.» Ο αφηγητής είναι φυσικά η ιστορία
και όπως η αφήγηση είναι
διαυγής και διαφανής, ρέει
κυριολεκτικά στα μάτια μας
και στο νου μας, είναι η
τέχνη του συγγραφέα να την
κάνει δική του ιστορία και
απόκτημα, να δημιουργήσει
τη σχέση του με τον αναγνώστη όπως εδώ ο Γιάννης Παππάς.
33 οι ιστορίες που μας αφηγείται, που θα μπορούσαν να συμβούν στο
δρόμο, στο καφενείο, εξομολογητικά σε μια γωνιά για τη Νίτσα, τη Βασίλω, τον «Κορεάτη», τον «Μήτσο», τη «θείτσα» την Αρετή την ερωμένη του καλοκαιριού.... τους περίεργους του χωριού, τους
στιγματισμένους, τους κάπως διαφορετικούς μιας κοινωνίας που από
μόνη της τους οδηγεί με αφανείς- υπόγειους -μηχανισμούς στο περιθώριο. Ή μήπως η σκέψη είναι το περιθώριο κι εμείς που αφήνουμε χώρο
μα εισχωρήσει οι αθέατοι και αθώοι θύτες;
Σε πολλές κούνησα το κεφάλι μου ανοιγοκλείνοντας από την φρίκη κυριολεκτική τα μάτια μου ειδικά σε ανθρώπινες υπάρξεις όπου το σκοτεινό πέπλο της λίμπιντο, οι αναχρονιστικές αξίες μιας πεπαλαιωμένης
κοινωνίας όπλισαν το χέρι του συζύγου, του εραστή και οδήγησαν τις
συζύγους, ερωμένες φίλες στο χώμα.... Πολλά σημεία μου είχαν κάνει
κάποτε εντύπωση για την απόδοση της αγριάδας αυτής που ξαναπροκύπτει σ΄ αυτή την ρεαλιστική ηθογραφία στις κορφιάτικες ιστορίες του
Κωνσταντίνου Θεοτόκη- στο «Πίστομα» και στο «Κάιν» παρακολουθούμε την πρωτόγονη αγριάδα των άστατων χαρακτήρων, που με κρυστάλλινο ρεαλισμό, περιγράφεται η ζωή του χωριού στην εκπνοή του
δέκατου ένατου αιώνα. Ένας κόσμος αρχέγονος και παλιά επαναλαμβανόμενος με εγκλήματα τιμής και πάθους εγκλήματα μίση που η ανθρώπινη ψυχή γνωρίζει μόνο να τα αποδίδει και ο συγγραφέας να τα
καταγράφει. Και η καταγραφή του συγγραφέα με λογοτεχνική γραφή ,
δεν περιγράφει μόνο το γεγονός που είναι συνήθως και ο επίλογος, το
έγκλημα, ο φόνος, η απαξίωση, η μοναξιά, την περιθωριοποίηση.
συνέχεια στη σελίδα 7

Το Μεγάλο Σάββατο το βράδυ πριν την
Ανάσταση τα παιδιά του συλλόγου μας,
για Τρίτη συνεχεί χρονιά, μετέβησαν στο
αεροδρόμιο των Ιωαννίνων όπου περίμεναν και παρέλαβαν το Άγιο Φως που ήρθε
με αεροπλάνο από τα Ιεροσόλυμα και το
έφεραν στις δυο εκκλησίες της Φιλοθέης.
Εκεί, όπως πληροφορηθήκαμε εκ των
υστέρων, περίμεναν εκπρόσωποι άλλων
εκκλησιών για να το μεταφέρουν στις
δικές τους ενορίες!
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Σελίδα 2

Ευχαριστούμε (με αλφαβητική σειρά)
όλους αυτούς που πρόσφεραν
διάφορα ποσά στον Σύλλογό μας:
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Απωλέσαμε τον τελευταίο καιρό από κοντά
Αγναντίτης Χρήστος ανδρικές κομμώσεις,
μας τους αγαπημένους μας:
Αθανασάκης Κωνσταντίνος
Αράπος Σταύρος Υγραέρια-Κάρβουνα-Pellet,
Σε ηλικία 76 ετών απεβίωσε ο Γιαννάκος Λάμπρος Κάτοικος Χαλκιάδων
Αφοι Κώτση Αρτοποιείο,
την 27 Φεβρουαρίου 2018
Γιώργος Χ. Δήμος Κτηνίατρος,
Σε ηλικία 88 ετών απεβίωσε η Νίκαρη Ελένη Κάτοικος Καλαμιάς την
Θώμη Κ. Νίκαρη Κομμωτήριο,
27 Φεβρουαρίου 2018
Καλαμπόκη Λίτσα Κομμωτήριο
Σε ηλικία 41 ετών απεβίωσε η Βασιλείου Ειρήνη Κάτοικος Χαλκιάδων
Κατσούλας Βασίλης & Υιοί Χωματουργικές εργασίες, την 13 Φεβρουαρίου 2018
Κολιός Ιωάννης λογιστής,
Λαμπράκης Θεόδωρος, Πολιτικός μηχανικός
Ξυλογιάννης Απόστολος Κρεοπωλείο,
Την 11 Μαρτίου 2018 η Ευαγγελία Κατσούλα του Χρήστου και ο ΜολώΠαπαβασιλείου Απόστολος Αντιπροσωπείες,
νης Ιωάννης έφεραν στον κόσμο ένα αγοράκι που είναι και το πρώτο
Θωμάς Γάτσιος Ποτοποιία,
τους παιδί. Να σας ζήσει!
Ρίζος Αθανάσιος Παντοπωλείο,
Τσώλα Ευαγγελία Γεωπόνος,
Τσώλας Παναγιώτης Μηχανικός δομικών έργων
Μικρή ήταν η άφιξη των ετεροδημοτών, προφανώς για οικονομικούς

Γ ε ν ν ή σ ε ι ς

Στ ηρίξ τ ε
Τα κατασ τ ήματα τ ης
περιοχής μας

Έτσι βοηθάτε στην ανάπτυξη
και την οικονομία όλων μας !!!

λόγους αφού τα έξοδα για να έρθει κάποιος με αυτοκίνητο από την
Αθήνα ακουμπάνε το δυσβάστακτο, πλέον, ποσό των 150 €. Παρόλα
αυτά όμως με λαμπρότητα γιορτάστηκε το φετινό Πάσχα στο χωριό μας.
Την Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ στολίστηκαν οι δυο επιτάφιοι και την Μεγάλη Παρασκευή με την συνοδεία αρκετών πιστών συναντήθηκαν στην
εθνική οδό που διασχίζει τα χωριά μας. Το Μεγάλο Σάββατο το βράδυ
στην Ανάσταση άναψαν πάρα πολλά βεγγαλικά.
Η συνάντηση των επιταφίων, φωτογραφία Πάνος Ζιώβας

« η φιλοθέη »
Πολιτιστικά και άλλα
Διμηνιαία έκδοση του
Πολιτιστικού και Αθλητικού Συλλόγου
Φιλοθέης Άρτας
Συντακτική επιτροπή και υπεύθυνος
έκδοσης: το Δ.Σ. του Συλλόγου
Email: info@pasfilotheis.gr
Ιστοσελίδα: www.pasfilotheis.gr
Επιμέλεια: Ρίζος Αθανάσιος 6973860700
Email: sakisrizos@pasfilotheis.gr

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν
προσωπικές απόψεις του υπογράφοντα.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Οι φίλοι του συλλόγου που θέλουν να συμμετάσχουν στη σύνταξη της εφημερίδας μας μπορούν να στείλουν τα άρθρα τους στο Email: info@pasfilotheis.gr ή
να επικοινωνήσουν με τον Πρόεδρο του Συλλόγου Ρίζο Αθανάσιο στο τηλέφωνο
6973860700 (Whats up) & 6948 772 256 (CU)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Για ανακοινώσεις γάμων, βαπτίσεων, πτυχίων και επιτυχιών σε εξετάσεις ή οτιδήποτε άλλο επικοινωνήστε μαζί μας για να τα δημοσιεύσουμε ΔΩΡΕΑΝ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------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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Α τ ζ έ ν τ α

Πρόγραμμα Αγώνων και αποτελέσματα
Α’ Ε Π Σ Ά ρτα ς π ε ρ ι ό δ ο υ 2 0 1 7 - 1 8
Α’ Γύρος
1η αγωνιστική 23/9/2017
ΑΟ Φιλοθεής - ΑΕ Καμπής
1-4
ΠΑΣ Ανέζα - Νίκη Καλαμιάς
0-1
2η αγωνιστική 30/9/2017
ΑΟ Φλωριάδας- ΑΟ Φιλοθεής 5-0
Νίκη Καλαμιάς- Φιλέλληνες Πέτα 1-0
3η αγωνιστική 7/10/2017
ΑΟ Φιλοθεής- Απόλλων Γλυκορίζου 2-0
AE Ξηροβουνίου- Νίκη Καλαμιάς 0-1
4η αγωνιστική 14/10/2017
Αχιλλέας Νεοχωρίου - ΑΟ Φιλοθεής 1-2
Νίκη Καλαμιάς- ΑΕΜ Μέλισσα 3-4
5η αγωνιστική 21/10/2017
ΑΟ Φιλοθεής - ΠΑΣ Ανέζα
2-3
Ηρόδοτος Καλογερ.- Νίκη Καλαμιάς 0-0
6η αγωνιστική 28-10-2017
Παναγροτικός - ΑΟ Φιλοθέης
1-2
ΑΟΚ Τζουμέρκων - Νίκη Καλαμιάς 2-0
7η αγωνιστική 4-11-2017
ΑΟ Φιλοθέης- Φιλέλληνες Πέτα 0-1
Νίκη Καλαμιάς - ΑΟ Φλωριάδας 0-2
8η αγωνιστική 11-11-2017
Δόξα Άρτας - ΑΟ Φιλοθέης
2-3
Αχιλλέας Νεοχωρ - Νίκη Καλαμιάς 1-1
9η αγωνιστική 15-11-2017
ΑΟ Φιλοθέης- ΑΕ Ξηροβουνίου 0-5
Νίκη Καλαμιάς - Παναγροτικός 4-0
10η αγωνιστική 18-11-2017
Προοδευτική Γραμμεν. - ΑΟ Φιλοθέης 2-4
Δόξα Άρτας - Νίκη Καλαμιάς
1-1
11η αγωνιστική 25-11-2017
ΑΟ Φιλοθέης - ΑΕΜ Μέλισσα
1-0
Νίκη Καλαμιάς - Προοδευτική Γραμ. 3-0
12η αγωνιστική 2-12-2017
Νίκη Καλαμιάς - ΑΟ Φιλοθέης 1-1
13η αγωνιστική 9-12-2017
ΑΟ Φιλοθέης - Ηρόδοτος Καλογερικού 2-1
ΑΕ Μενιδίου - Νίκη Καλαμιάς
1-1
14η αγωνιστική 13-12-2017
ΑΕ Μενιδίου - ΑΟ Φιλοθέης
1-2
Νίκη Καλαμιάς - ΑΕ Καμπής
1-1
15η αγωνιστική 16-12-2017
ΑΟ Φιλοθέης - ΑΟΚ Τζουμέρκων 6-0
Απόλλων Γλυκορίζου – Νίκη Καλαμιάς 5-0

Β’ Γύρος
16η αγωνιστική 6/01/2018
ΑΕ Καμπής -ΑΟ Φιλοθεής
2-1
Νίκη Καλαμιάς-ΠΑΣ Ανέζα
0-1
17η αγωνιστική 13/01/2018
ΑΟ Φιλοθεής- ΑΟ Φλωριάδας 0-1
Φιλέλληνες Πέτα-Νίκη Καλαμιάς 2-0

18η αγωνιστική 20/01/2018
Απόλλων Γλυκορίζου -ΑΟ Φιλοθεής 1-0
Νίκη Καλαμιάς- ΑΕ Ξηροβουνίου 0-1
19η αγωνιστική 27/01/2018
ΑΟ Φιλοθεής- Αχιλλέας Νεοχωρίου 2-2
ΑΕΜ Μέλισσα-Νίκη Καλαμιάς 3-1
20η αγωνιστική 03/02/2018
ΠΑΣ Ανέζα-ΑΟ Φιλοθεής (17-2-2018) 1-2
Νίκη Καλαμιάς- Ηρόδοτος Καλογερικού 2-0
21η αγωνιστική 10/02/2018
ΑΟ Φιλοθεής-Παναγροτικός Αγ. Σπυρ. 5-1
Νίκη Καλαμιάς- ΑΟΚ Τζουμέρκων 3-0
22η αγωνιστική 24 /02/2018
Φιλέλληνες Πέτα-ΑΟ Φιλοθεής 2-0
ΑΟ Φλωριάδας-Νίκη Καλαμιάς 3-0
23η αγωνιστική 03/03/2018
ΑΟ Φιλοθεής- Δόξα Άρτας
4-1
Νίκη Καλαμιάς- Αχιλλέας Νεοχωρίου 1-0
24η αγωνιστική 10/03/2018
ΑΕ Ξηροβουνίου-ΑΟ Φιλοθεής 3-1
Παναγροτικός- Νίκη Καλαμιάς 0-3
25η αγωνιστική 17/03/2018
ΑΟ Φιλοθεής -Προοδευτική Γραμμεν. 0-1
Νίκη Καλαμιάς- Δόξα Άρτας
0-3
26η αγωνιστική 24/03/2018
ΑΕΜ Μέλισσα-ΑΟ Φιλοθεής
1-1
Προοδευτική Γραμμεν-Νίκη Καλαμιάς 0-0
27η αγωνιστική 31/03/2018
ΑΟ Φιλοθεής- Νίκη Καλαμιάς
2-0
28η αγωνιστική 14/04/2018
Ηρόδοτος Καλογερικού-ΑΟ Φιλοθεής 0-3
Νίκη Καλαμιάς- ΑΕ Μενιδίου 0-3
29η αγωνιστική 21/04/2018
ΑΟ Φιλοθεής -ΑΕ Μενιδίου
ΑΕ Καμπής - Νίκη Καλαμιάς
30η αγωνιστική 28/04/2018
ΑΟΚ Τζουμέρκων -ΑΟ Φιλοθεής
Νίκη Καλαμιάς Απόλλων Γλυκορίζου
Δύο αγωνιστικές πριν το τέλος του πρωταθλήματος η ομάδα του ΑΟ Φιλοθέης βρίσκεται στην έβδομη θέση του βαθμολογικού
πίνακα έχοντας μαζέψει 45 βαθμούς, ενώ
με 11 βαθμούς πίσω της και στην ενδέκατη
θέση βρίσκεται η ομάδα της Νίκης Καλαμιάς.
Και οι δυο ομάδες πέτυχαν τους στόχους
τους αφού ο ΑΟ Φιλοθέης έχει μια ικανοποιητική πορεία και η νεοφώτιστη Νίκη Καλαμιάς παραμένει άνετα στην Α΄ κατηγορία.
Συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες μας!!!

Α.Ο. Φιλοθέ ης 2 0 1 7 - 1 8

Ν έ α Ν ίκη Καλαμιάς 2 0 1 7 - 1 8

Βαθμολογία
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ΑΟ Φλωριάδας 76
ΑΕ Ξηροβουνίου 60
ΑΕΜ Μέλισσα
56
Φιλέλληνες Πέτα 55
ΑΕ Καμπής 53
Απόλλων Γλυκορίζου 52
ΑΟ Φιλοθεής 45
ΠΑΣ Ανέζα 38
Δόξα Άρτας 35
Προοδευτική Γραμμενίτσας 35
Α.Ο. Νίκη Καλαμιάς 34
Ηρόδοτος Καλογερικού
30
ΑΕ Μενιδίου 27
Αχιλλέας Νεοχωρίου 24
ΑΟΚ Τζουμέρκων 9
Παναγροτικός Αγ. Σπυρίδωνα 5
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ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΩΝ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2017 – 2018
Αγωνιστική
Ημ/νια
1η
20/1/2018
2η
28/1/2018
3η
10/2/2018
4η
24ή25/2/2018
5η
3/3/2018

Ωρα
Ρεπό
12:00
14:00
17:00
14:00

6η
7η
8η
9η
10η

Ρεπό
16:00
14:00
14:00
13:00

Γήπεδο

Α’ ΓΥΡΟΣ
Α γ ώ ν α ς

Σκόρ

ΕΑΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ο. ΑΛΥΚΩΝ – Α.Ο. ΦΙΛΟΘΕΗΣ 55 - 54
ΔΑΚ ΑΡΤΑΣ
Α.Ο. ΦΙΛΟΘΕΗΣ – Β.Α.Ο. ΑΡΤΑΣ(Β) 76 - 71
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΘΡΥΛΟΣ ΙΩΑΝ.(Β) – Α.Ο. ΦΙΛΟΘΕΗΣ 58-51
ΔΑΚ ΑΡΤΑΣ
ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΠΑΞΩΝ 66-58
Β’ ΓΥΡΟΣ

18/3/2018
31/3/2018
14/4/2018
21/4/2018
28/4/2018

ΔΑΚ ΑΡΤΑΣ
ΔΑΚ ΑΡΤΑΣ
ΔΑΚ ΑΡΤΑΣ
ΗΓΟΥΜΕΝ.

Στον πρώτο αγώνα η ομάδα μας ¨αυτοκτόνησε¨
στην Κέρκυρα αφού τρία δευτερόλεπτα πριν τη
λήξη του παιχνιδιού ενώ προηγούταν στο σκορ
με ένα πόντο και είχε την κατοχή της μπάλας,
έκανε λάθος επαναφορά και έδωσε την μπάλα
σε αντίπαλο ο οποίος σκόραρε εύκολα και διαμόρφωσε το τελικό 55-54!
Στο δεύτερο παιχνίδι που ήταν εντός έδρας η
ομάδα μας στο τελευταίο πεντάλεπτο, παίζον-

Α.Ο. ΦΙΛΟΘΕΗΣ – Α.Ο. ΑΛΥΚΩΝ
38 - 39
Β.Α.Ο. ΑΡΤΑΣ(Β) – Α.Ο. ΦΙΛΟΘΕΗΣ
82 - 49
Α.Ο. ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΘΡΥΛΟΣ ΙΩΑΝ.(Β)
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΠΑΞΩΝ–ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ
τας καλή άμυνα, ανέτρεψε το αποτέλεσμα και
κάλυψε την διαφορά τον 6 πόντων και κέρδισε
τελικά με 76-71
Στο τρίτο παιχνίδι, αν και πάλεψε πολύ, δεν είχε
τύχη απέναντι στην Β΄ ομάδα του θρύλου Ιωαννίνων που είναι πρωτοπόρος στο πρωτάθλημα
Τέταρτο παιχνίδι και άνετη επικράτηση επί της
ομάδας των Παξών
Πέμπτο ματς και ¨στο ίδιο έργο θεατές¨! Ενώ η

Μιχάλης Παππάς

Βαθμολογία
Ομάδα
Βαθμοί Αγώνες
ΘΡΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ(Β) 12
6
Β.Α.Ο. ΑΡΤΑΣ(Β)
10
7
ΑΛΥΚΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
9
6
Α.Ο. ΦΙΛΟΘΕΗΣ
8
6
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΠΑΞΩΝ
8
7

ομάδα μας ήταν μπροστά με ένα καλάθι, δέκα
δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το παιχνίδι η Κέρκυρα έκανε επιτυχημένη προσπάθεια για τρίποντο και πήρε για δεύτερη φορά το παιχνίδι με
ένα πόντο διαφορά!
Στο επόμενο ματς η ομάδα μας, χωρίς κανένα
βαθμολογικό ενδιαφέρον, βρέθηκε σε κακή
μέρα και έχασε με μεγάλη διαφορά από τον
Β.Α.Ο. ΑΡΤΑΣ(Β)

ένας εκκολαπτόμενος ολυμπιονίκης

Ο Μιχάλης Παππάς κατάγεται από το χωριό μας γεννήθηκε όμως και
μεγάλωσε στα Γιάννενα και είναι γιός του γνωστού συγχωριανού μας
ψυχίατρου Βαγγέλη Παππά. Είναι 20 χρονών και ασχολείται με τον
κλασσικό αθλητισμό για 11 χρόνια ενώ παράλληλα σπουδάζει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α).
Είναι αθλητής μικρών και μεσαίων αποστάσεων δηλαδή στα
60,100,200,300,400 μέτρα και σκυτάλες.
Παρά το νεαρό της ηλικίας του έχει βάλει τις βάσεις για μια μεγάλη καριέρα και έχει να επιδείξει αρκετές διακρίσεις, ενώ κατέχει το πανελλήνιο
ρεκόρ εφήβων στην σκυταλοδρομία στα 4*100 μέτρα, αλλά και πολλά
ατομικά ρεκόρ:
2012:6ος στο πανελλήνιο πρωτάθλημα παμπαίδων στο αγώνισμα των
300 μέτρων με χρόνο 37,70 δευτερόλεπτα.
2013:3ος στο πανελλήνιο πρωτάθλημα 4*300 μέτρα.
2014:2ος στο πανελλήνιο πρωτάθλημα παίδων στα 400 μέτρα με χρόνο
50,16 δευτερόλεπτα

Εδώ σε αγώνα με τα χρώματα της εθνικής Ελλάδος
2ος στο πανελλήνιο πρωτάθλημα παίδων στα 200 μέτρα με χρόνο
22,71 δευτερόλεπτα
2ος στο πανελλήνιο πρωτάθλημα εφήβων στα 4*400 μέτρα με χρόνο 3
λεπτά 22,56 δευτερόλεπτα .

11ος στο πανελλήνιο πρωτάθλημα εφήβων στα 100 μέτρα με χρόνο
11,35.
2015:1ος στο πανελλήνιο πρωτάθλημα σχολικό στα 400μέτρα με χρόνο
49,14.
1ος στο πανελλήνιο πρωτάθλημα παίδων στα 400μέτρα με χρόνο
48,19.
2016:1ος στο πανελλήνιο σχολικό πρωτάθλημα στα 200μέτρα μέτρα με
χρόνο 21,90.
1ος στο πανελλήνιο πρωτάθλημα εφήβων στα 400μέτρα με χρόνο
47,95.
1ος στο πανελλήνιο πρωτάθλημα εφήβων στα 200μέτρα με χρόνο
21,65.
2017:3ος στο πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου ανδρών στα
200μέτρα με χρόνο 22,13.
1ος σε διασυλλογικό πρωτάθλημα ανδρών στα 200 μέτρα με χρόνο
21,63 (0.5) στον προκριματικό και 21,86 στον τελικό.
1ος στα 300 μέτρα με χρόνο 34,38 σε κατηγορία ‘open’ στους Αμπελόκηπους στην Θεσσαλονίκη.
3ος στα 400 μέτρα στην διεθνή συνάντηση ‘Χανιά 2017’ με χρόνο 47,90.
4ος στα 200 μέτρα στην διεθνή συνάντηση ΄΄Παπαφλέσσεια΄΄ με χρόνο
22,04.
1ος στα 400 μέτρα στο 2ο γκραν πρι Άργους Ορεστικού με χρόνο 47,41.
1ος στο πανελλήνιο πρωτάθλημα ανδρών στα 400 μέτρα με χρόνο
47,02.
11ος στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ομάδων στα 400 μέτρα με χρόνο
48,65.
10ος στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ομάδων στα 4*400 μέτρα με
χρόνο 3 λεπτά και 08,58 δευτερόλεπτα.
1ος στο βαλκανικό πρωτάθλημα εφήβων στα 4*100 μέτρα με χρόνο
40,88.
2ος στο βαλκανικό πρωτάθλημα εφήβων στα 200 μέτρα με χρόνο 22,01
(-1.5).
1ος στο πανελλήνιο πρωτάθλημα εφήβων στα 200 μέτρα με χρόνο
21,89 (-1.9).
2018:10ς στο πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στα 60 μέτρα
με 7,01.
2ος στο πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στα 200 μέτρα με
χρόνο 21,81.
Τα ατομικά του ρεκόρ είναι:
60μέτρα:6.99
100μέτρα:10.87
συνέχεια στην διπλανή σελίδα
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200μέτρα:21.63
300μέτρα:34.38
400μέτρα:47.02
4*400μέτρα μεικτής:3.30.56
4*400μέτρα:3.08.58
4*100μέτρα:40.40 (πανελλήνιο ρεκόρ εφήβων)
200μέτρα κλειστού:21.81
400μέτρα κλειστού:49.25

Από το 2014 έως τώρα είναι βασικό μέλος της Εθνικής Ομάδας στίβου
και έχει λάβει μέρος σε πολλές διεθνείς διοργανώσεις τιμώντας την
Ελλάδα με τις επιδόσεις του:
Συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου,2014 (1ος στα 400μέτρα,στην σκυτάλη
4*400 και 3ος στα 200μέτρα).
Παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Κάλι της Κολομβίας,2015 (37ος στα
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400μέτρα με χρόνο 48.85 και 11ος στα 4*400 μεικτής σκυτάλης με
χρόνο 3.30.56).
Βαλκανικό πρωτάθλημα στο Μπολού της Τουρκίας,2016 (6ος στα
200μέτρα με χρόνο 22.56).
Βαλκανικό πρωτάθλημα κλειστού στην Κωνσταντινούπολη,2017 (5ος
στα 400μέτρα με χρόνο 49.39).
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ομάδων ανδρών στην Λιλ της Γαλλίας,2017
(11ος στα 400μέτρα με χρόνο 48.65 και 10ος στα 4*400 με χρόνο
3.08.58).
Βαλκανικό πρωτάθλημα στο Πιτέστι της Ρουμανίας,2017 (1ος στα
4*100 με χρόνο 40.88 και 2ος στα 200 μέτρα με χρόνο 22.01).
Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα εφήβων στο Γκροσσέτο της Ιταλλίας,2017(25ος στα 400 μέτρα με χρόνο 48.14 και 6ος στα 4*100 με
πανελλήνιο ρεκόρ εφήβων 40.40).
Εκτός από αθλητής έχει και άλλες δεξιότητες. Γνωρίζει καλά την αγγλική γλώσσα και έχει πάρει τα πτυχία LOWER MICHIGAN και
TOEIC. Έχει καλές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών με
λογισμικό windows και ios ενώ έχει πάρει μέρος εθελοντικά σε πολλές
αθλητικές διοργανώσεις και μπορεί να βοηθάω σε διάφορα πόστα.
Στην μέχρι τώρα πορεία του στον αθλητισμό έχει συνεργαστεί με τους
προπονητές Κώστα Λώλη στα Ιωάννινα και στην συνέχεια αφού πέρασε στο πανεπιστήμιο με τον Κώστα Χήτα στην Θεσσαλονίκη.
Τέλος συμμετείχε ως λαμπαδηδρόμος στα Ιωάννινα για τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Pyeongchang 2018.
Επόμενοι στόχοι του είναι η συμμετοχή του στους μεσογειακούς αγώνες της Ισπανίας που θα διεξαχθούν στην Ταραγόνα από 22 Ιουνίου
μέχρι την 1η Ιουλίου 2018 και στους πανευρωπαϊκούς αγώνες της
Γερμανίας που θα γίνουν από 7 έως 12 Αυγούστου στο Βερολίνο.
Εμείς από την πλευρά να του ευχηθούμε να έχει πάντα επιτυχίες και
να τον θαυμάσουμε στους Ολυμπιακούς αγώνες να τιμήσει την χώρα
μας και το χωριό μας.

4ος Ημιμαραθώνιος Άρτας
“Ο Δρόμος του Γιοφυριού”

Η ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΙΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟΝ
ΔΙΚΟ ΤΗΣ ΥΜΝΟ!!
ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΘΕΡΜΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ
Ο ΥΜΝΟΣ!
Πραγματοποιήθηκε ο 4ος Ημιμαραθώνιος Άρτας “Ο Δρόμος του Γιοφυριού” την
ΕΡΜΗΝΕΙΑ
:
ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΓΩΝΗΣ
Κυριακή του Θωμά 15 Απριλίου. Σημείο εκκίνησης του αγώνα ήταν η πύλη του
ΦΩΝΗΤΙΚΑ
:
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΤΣΕ (LUCIA) - Α . ΓΕΩΡΓΙΟΥ & Σ . ΔΡΑΜεσαιωνικού κάστρου και τερματισμού η κεντρική πλατεία Άρτας. Στον αγώνα
ΜΑΛΗΣ
έλαβαν μέρος
ΣΤΙΧΟΙ & ΜΟΥΣΙΚΗ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ (ΑΠΡΟΣΚΛΗΤΟΣ)
π ε ρ ί π ο υ
ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗ : ΠΑΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
2.700 αθλητές
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΔΡΑΜΑΛΗΣ ( ΤΡΟΜΠΕΤΑ )
από την Άρτα
ΑΡΤΙ ΜΟΣΧΕΤΑ ( ΦΛΑΟΥΤΟ )
αλλά και από
ΗΧΟΛΗΨΙΑ & MASTERING : AΛΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
όλη την ΕλΣΤΟΥΝΤΙ ΜΕΛΩΔΙΑ - ΠΕΔΙΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
λάδα που ταΜΕ ΤΙΜΗ
ξίδεψαν στην
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
πόλη μας γι
ΚΑΙ ΤΟ Δ.Σ.
αυτό
το
σκοπό.
Τα
αγωνίσματα
που
περιελάμβανε
το
πρόγραμμα ήταν
ο ημιμαραθώνιος ανδρών
και γυναικών, τα 5 χιλιόμετρα, τα 5 χιλιόμετρα περιπατητικό, οι σκυτάλες στον
ημιμαραθώνιο, καθώς και σχολικοί αγώνες.
Ο δήμος Αρταίων με μια λιτή ανακοίνωση ευχαρίστησε όλους τους αθλητές
καθώς και αυτούς που
βοήθησαν στην όλη
διοργάνωση.
Οι φωτογραφίες είναι
από την εκκίνηση και τον
τερματισμό.
Συγχαρητήρια
διοργανωτές!!!

στους
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Ό ρ ρ α ο ν
Η αρχαία ακρόπολη Όρραον βρίσκεται στο λόφο Καστρί
(ύψωμα 345m), στα όρια των νομών Άρτας και Πρέβεζας,
ανάμεσα από τα χωριά Γοργόμυλος Πρέβεζας και Αμμότοπος Άρτας. Η οδική προσπέλαση του αρχαιολογικού
χώρου γίνεται μέσω του συνοικισμού Καστρί.
Το όνομά της πόλης είναι γνωστό από την αρχαία γραπτή
παράδοση και από επιγραφικά κείμενα του 4ου και 2ου
αιώνα π. Χ. Το Όρραον μελετήθηκε αρχικά από Γερμανούς αρχαιολόγους του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου (1972) και από τον Καθηγητή αρχαιολογίας
Σωτήριο Δάκαρη ο οποίος έγραψε: «Ο αρχαίος οικισμός
στη θέση Καστρί Γοργόμυλου ταυτίζεται με το Όρραον, με
βάση την επιγραφή της Αμβρακίας . Είναι το αυτό με το
Horreum που αναφέρει ο Τίτος Λίβιος κατά τις επιχειρήσεις των Ρωμαίων στην Ήπειρο το 168 π.Χ.» ( Σωτήριος
Δάκαρης, 1965). Μόλις την πενταετία 2000-2005 η ακρόπολη αυτή έγινε επισκέψιμη στο κοινό χάρις στις εργασίες
της ΙΒ Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων.
Σύμφωνα με τον ιστορικό Π.Αραβαντινό[6] o οικισμός
αυτός στην Αρχαία Μολοσσία αναφερόταν ως Ωρείον .
Συγκεκριμένα, ο Αραβαντινός γράφει: "Ωρείον ήτο πόλις
ποτέ της Μολοσσίας, μεσόγειος, κειμένη ίσως πλησίον
του Αγίου Γεωργίου, χωρίον της, του Καραβασαρά, περιοχής, όπου ερείπια άξια λόγου σώζονται". Ο Καραβασαράς ήταν επί Τουρκοκρατίας ο Γοργόμυλος
(Καρβασαράς ήταν η Αμφιλοχία, από το Caravan Serai=
Πανδοχείον). Ο Γοργόμυλος (Καραβασαράς) ήταν επαρχία (ναχαές, ναχιγιές) της Τουρκικής Διοίκησης Άρτας, μαζί
με τους ναχαέδες Κάμπου, Βρύσης, Λάκκας, Τζουμέρκων,
και Ραδοβυζίου.

Η ελληνική λέξη Ωρείον, προέρχεται από το ρήμα Ωρεύω,
που σημαίνει φροντίζω, μεριμνώ γιά κάποιον. Συνώνυμο
είναι επίσης και το ρήμα Ωρέω που σημαίνει Χρονίζω, από
το οποίο Ώρος σημαίνει χρόνος, Ώρα είναι η γνωστή μας
λέξη και ώρημα είναι το αντικείμενο φροντίδας και επιμέλειας. Συνεπώς το Ωρείον είναι το οίκημα φυλάκων, φυλακείον και αργότερα Φρούριο.
Στα λατινικά ο Τίτος Λίβιος αναφέρει την ακρόπολη του
Όρραου ως Horreum (= Αποθήκη οίνου και εμπορευμάτων, σίτου, κλπ) ενώ σήμερα οι αρχαιολόγοι στις επιγραφές το αναγράφουν ως Orrhaon μεταγράφοντας απλώς
την προφορά σε λατινική γραφή. Συνεπώς οι όροι Horreum και Ωρείον ταυτίζονται.
Ιστορία
Το Αρχαίο Όρραον αποτελεί μια εντυπωσιακή αρχαία
ακρόπολη των Μολοσσών. Όλοι οι οικισμοί των Μολοσσών από το υψίπεδο των Ιωαννίνων προς την πεδιάδα
της Άρτας και τον Αμβρακικό Κόλπο, με τις κοιλάδες Λούρου και Αράχθου, αποτελούσαν πέραν των άλλων σκοπών (φυλάκια, φρούρια) και ενδιάμεσους σταθμούς
διακίνησης προϊόντων. Το Όρραον ιδρύθηκε τον 4ο αιώνα
π.Χ. σε μια στρατηγική θέση (ύψωμα) πλησίον της Αρχαίας Αμβρακίας. Η ακρόπολη είναι οχυρωμένη με ισχυρό
διπλό τείχος, το οποίο ενισχύουν τετράγωνοι πύργοι.
Εντός των τειχών σώζονται σε πολύ καλή κατάσταση ιδιω-
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Η αρχαία ορεινή πόλη της Άρτας που είναι άγνωστη στο ευρύ κοινό

τικές κατοικίες και πιθανά ανάκτορα αξιωματούχων. Η
ίδρυση και ο περιτοιχισμός του Ορράου πρέπει να έγινε
επί του βασιλέως των Μολοσσών Αλκέτα Α΄ (385-370
π.Χ.) ή το αργότερο στο δεύτερο τέταρτο του 4ου αιώνος
π.Χ. Η επιλογή της στρατηγικής αυτής θέσης από τους φιλόδοξους Μολοσσούς έγινε, αφενός για τον έλεγχο του εμπορικού διαύλου επικοινωνίας με τη Νότιο Ελλάδα και
αφετέρου για τη φύλαξη του ζωτικής σημασίας για την
άμυνα του κράτους τους στρατιωτικού περάσματος. O Αλκέτας Α΄ ήταν Μολοσσός βασιλιάς της Ηπείρου, γιος του
Θαρρύπα (ή Θάρυπου) και απέκτησε δύο παιδιά. Τον Αρρύβα, μετέπειτα παππού του Βασιλιά Πύρρου Α' της Ηπείρου, και τον Νεοπτόλεμο Β', μετέπειτα παππού του
Μεγάλου Αλεξάνδρου. Υπενθυμίζεται ότι η Μυρτάλη Ολυμπιάδα είναι κόρη του Νεοπτόλεμου Β', και επειδή
έμεινε ορφανή σε μικρή ηλικία, την μεγάλωσε ο θείος της
Αρύββας, ο οποίος παντρεύτηκε την μικρότερη αδελφή
της και ανεψιά του Τρωάδα. Ενώ βρισκόταν υπό την κηδεμονία του Αρύββα, η Μυρτάλη πήγε ως ενήλικη νεαρά
πριγκίπισσα «για διακοπές» στη Σαμοθράκη, για να συμμετάσχει στα Καβείρια Μυστήρια. Εκεί γνώρισε τον Φίλιππο Β΄ με τον οποίο σύντομα παντρεύτηκε. Η Μυρτάλη
- Ολυμπιάδα και η αδελφή της Τρωάδα μεγάλωσαν στην
νότια περιφέρεια των Μολοσσών, Αρχαία Αμβρακία, και
Αρχαίο Όρραον, στα ταξίδια της δε στην Ήπειρο είναι αυτονόητο ότι διέμενε εδώ. Ταξίδια στο Αρχαίο Όρραον
έκανε ως παιδί και ως ενήλικας ο Μέγας Αλέξανδρος .
Όταν η Ολυμπιάδα ίδρυσε την Ηπειρωτική Συμμαχία, τα
Όρραον συμμετείχε σε αυτήν.
Η καταστροφή του Όρραου
Το έτος 168-167 π.Χ. ο οικισμός Όρραον καταστράφηκε
από τους Ρωμαίους του Αιμίλιου Παύλου, με την ολοσχερή ισοπέδωση των τειχών του, επειδή ήταν μία από
τις τέσσερις ηπειρωτικές πόλεις που προέβαλλαν αντίσταση κλείνοντας τις πύλες τους στις ρωμαϊκές λεγεώνες
του Ανίκιου Γάλου. Το μίσος των Ρωμαίων εναντίον των
Ηπειρωτών για τις επιθέσεις του Βασιλιά Πύρρου Ι στην
Ιταλία, ήταν τόσο, που διέταξαν την ολοσχερή καταστροφή 70 Ηπειρωτικών πόλεων και τη σύλληψη ως δούλων 150.000 Ηπειρωτών. Στο γεγονός αυτό κάνει
αναφορά ο Λατίνος ιστορικός Λίβιος [13]. Ήταν τέτοια η
καταστροφή που επέφεραν οι Ρωμαίοι στην Ήπειρο, που
ο γεωγράφος Στράβων, μετά από ταξίδι του στην Ήπειρο
γράφει: "Εις την Εύανδρη Ήπειρον και εις όλη την Ιλλυρίαν, επικρατεί πολλή ερημία, και όλοι οι κατοικούμενοι
Οικισμοί κείτονται ερειπωμένοι".
Ανασκαφές και εργασίες στο Όρραον
Η ακρόπολη Όρραον ήταν γνωστή στους ξένους περιηγητές από τον 19ο αιώνα, ενώ ο Άγγλος ιστορικός Νίκολας
Χάμοντ (Nickolas Hammond) στο μνημειώδες για την τοπογραφία της αρχαίας Ηπείρου έργο του "Ήπειρος", υπέθεσε ότι ο οικισμός ήταν η Φυλακή, μια πόλη που επίσης
προσπάθησε να αντισταθεί στις ρωμαϊκές λεγεώνες χωρίς
επιτυχία. Η πρόταση του δεν έγινε αποδεκτή από την κατοπινή έρευνα. Το έτος 1972 πραγματοποιήθηκε στον οικισμό ολιγοήμερη δοκιμαστική έρευνα από την τότε
Προϊσταμένη της ΙΒ΄ ΕΠΚΑ Ιουλία Βοκοτοπούλου. Από το
έτος 1972-1975 το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων υπό τη Διεύθυνση του καθηγητή κ. Σωτήριου Δάκαρη, σε συνεργασία
με το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο, άρχισαν ανασκαφική έρευνα στο «Σπίτι 1» του αρχαίου οικισμού (ανάκτορο). Η ανασκαφή του «Σπιτιού 1» συνεχίστηκε το έτος
1981. Στερεωτικές εργασίες σε τοίχους των αρχαίων οικιών έγιναν κατά τα έτη 1972, 1973, 1974, 1975, 1976 και
το 1981 από τη ΙΒ΄ ΕΠΚΑ. Οι ανασκαφές και υποστηρικτικές εργασίες συνεχίστηκαν από το έτος 2003 με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (3ο Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης, 294.000 ευρώ) από την ΙΒ' Εφορεία Αρχαιοτήτων υπό τον καθηγητή Αρχαιολογίας Κωνσταντίνο
Ζάχο και συνεχίσθηκαν μέχρι το έτος 2006. Στις ανασκαφές βρέθηκαν αρχαία νομίσματα. Ήδη από το έτος 2002

έως και 2006 η ΙΒ΄ Εφορεία αρχαιοτήτων Ιωαννίνων ολοκλήρωσε τις εργασίες στο Όρραον και αποκατέστησε το
χωμάτινο δρόμο πού πηγαίνει στην καστρόπολη πλέον
με αυτοκίνητο, κατασκεύασε δε και χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων.
Ξενάγηση στο Όρραον
Η ξενάγηση αρχίζει με την είσοδο από την κεντρική πύλη
των διπλών τειχών. Το ισχυρό διπλό τείχος, περιμέτρου
750 m., ενισχυμένο με θλάσεις και με πύργους, περιέκλειε
ωοειδή έκταση 5,5 εκταρίων, με 100 περίπου σπίτια,
εκτός από την απότομη και βραχώδη νότια πλευρά του
λόφου, όπου δεν διατηρούνται ίχνη οχύρωσης. Ο πληθυσμός που συγκέντρωνε στην περίοδο της ακμής του υπολογίζεται σε 1.500 – 2.000 άτομα, κατά μία άποψη, ίσως
όμως και μέχρι 5.000 – 10.000 άτομα αν ληφθούν υπ’
όψιν υπάρχουσες οικίες εκτός των τειχών, ερείπια των
οποίων διακρίνονται αδρά. Στο εσωτερικό των τειχών διακρίνονται ίχνη δρόμων και κτίρια, που υποδηλώνουν πολεοδομική οργάνωση κατά το ευθύγραμμο γεωμετρικό
σύστημα, με ένα συνήθως σπίτι σε κάθε νησίδα. Ορισμένα από αυτά τα κτίρια διατηρούνται σε άριστη κατάσταση και έχουν ονομασθεί "Οικία Α", "Οικία Β", "Οικία Γ",
"Οικία Δ" κλπ. Στο βόρειο τμήμα του οικισμού θεωρείται
ότι βρισκόταν ο δημόσιος χώρος, εξαιτίας της ύπαρξης
του μικρού διοικητικού κτιρίου με τους ορθοστάτες και μιας
μεγάλης κτιστής δεξαμενής, χωρητικότητας 400 m3. Αναπαράσταση της σκεπαστής αυτής δεξαμενής ύδατος, σχεδίασε πρόσφατα η ΙΒ' Εφορία Αρχαιοτήτων και εκτίθεται
στον χώρο. Τον ειδικό φρουριακό χαρακτήρα της ως πολίσματος - φρουρίου μαρτυρούν οι στενοί δρόμοι, η έλλειψη κοινόχρηστων χώρων, ο εφοδιασμός της με

δεξαμενές νερού και κυρίως ο ισχυρός ενισχυμένος με
πύργους οχυρωματικός περίβολος, σε συνδυασμό με τη
στρατηγική θέση του οικισμού. Δώδεκα στενοί παράλληλοι δρόμοι, με κατεύθυνση Β-Ν διασταυρώνονται με δύο
κάθετους δρόμους, δημιουργώντας μακρόστενες νησίδες
πλάτους 15 m. Στο πλάτος κάθε νησίδας είναι κτισμένο
συνήθως ένα "σπίτι" που ορίζεται από δύο παράλληλους
δρόμους. Η εξαιρετικά καλή κατάσταση διατήρησης των
κατοικιών, που σε ορισμένες περιπτώσεις σώζουν και τον
άνω όροφο, είναι μοναδική στον ελλαδικό χώρο προκειμένου για οικίες της ύστερης κλασικής εποχής. Οι ιδιωτικές λιθόκτιστες οικίες του Ορράου, περίπου εκατό,
σπάνιας διατήρησης, σώζουν ενίοτε και τους τοίχους του
άνω ορόφου ως τη στέγη, με τα παράθυρα, τις παραστάδες των θυρών και τις δοκοθήκες του άνω ορόφου. Πρόκειται για ευρύχωρα σπίτια, εμβαδού 270 m2 στον τύπο
της αγροικίας, εξολοκλήρου λιθόκτιστα με ισοδομική τοιχοποιία από ντόπιο ασβεστόλιθο. Το εντυπωσιακότερο
παράδειγμα, οι τοίχοι του οποίου σώζονται σε ύψος 5-7
μ., φέρει τη συμβατική ονομασία «Σπίτι Δ» ή «Οικία Δ».
Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους
επαγγελματίες φωτογράφους:
Ζώβα Παναγιώτη
Κατσιγιάννη Γεώργιο
Καθώς και τον ερασιτέχνη
Κατσαντούλα Δημήτριο
Που καλύπτουν φωτογραφικά κάθε
εκδήλωση του συλλόγου μας αφιλοκερδώς!

Σάββατο 21 Απριλίου 2018
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Συνέχεια από την πρώτη σελίδα:
Περιγράφει τις συνθήκες, τις δίνει έξυπνα με
μια κουβέντα, με μια λέξη με μια περιγραφή
έναν μικρό διάλογο με μια ρωγμή... αναπαράγει τα στοιχεία που ορίζουν τον νατουραλιστικό αντιήρωα του χώρου του ο συγγραφέας,
προϊόν των κοινωνικοπολιτικών μεταβολών
και έρμαιο των προσωπικών ορμέμφυτων επιλογών.

Σελίδα 7

η Φιλοθέη

Θαμπές ζωές του Γιάννη Ηλ. Παππά

Μια κοινωνία δεν κάνει εύκολα βήματα αφύπνισης και αλλαγής σε έθιμα, συνήθειες και
επεξεργασία αξιών και ιδεών που εμένα προΚατερίνα Σχισμένου, Δημήτρης Βλαχοπάνος Γιάννης Παππάς

Ο πρόεδρός μας Σάκης Ρίζος με τον συγγραφέα

σωπικά συχνά με τρομάζουν όταν τις παρατηρώ σε νέα μυαλά και σε πρόσφατες πράξεις
μένω άναυδη- βέβαια- Το "γνώθι σ'αυτόν" .
Μόνο όταν ο άνθρωπος θα έχει φτάσει στη

μέσω τέτοιων καταγραφών να μπορέσουμε να
φτάσουμε σ΄ ένα γνώθι σ΄αυτόν. Ίσως πια να
μπορούμε να εξηγήσουμε και να προσεγγίσουμε κάποια πράγματα, που προτιμούμε να
τα διαβάζουμε στη λογοτεχνία σε μικρές και
σύντομες ιστορίες παρά σε πρωτοσέλιδα εφημερίδων και ν΄ αναρωτιόμαστε ποιος και τι
φταίει.
... « Δεν θα χρειαστεί ν’ αφήσω το κρεβάτι. /
Μόνο η αυγή θα μπει στο άδειο δωμάτιο. / Θ’
αρκεί μόνο το παράθυρο για να ντύσει κάθε
πράγμα / με μια ήσυχη αναλαμπή, σχεδόν ένα
φως/ / Θ’ αποθέσει μια αδύνατη σκιά πάνω
στο ανάσκελα ξαπλωμένο πρόσωπο. / Οι αναμνήσεις θα είναι θρόμβοι σκιάς κρυμμένοι σαν
την παλιά θράκα / στο τζάκι. Η ανάμνηση θα
είναι φλόγα / που χτες ακόμα σιγοκαίει μέσα
στα σβηστά μάτια.»... θα μας πει ο Παβέζε

Αναστασία Σίμου

Η ρωγμή της ιστορίας που μας ρίχνει φως
στην ανθρώπινη ψυχή για να καταλάβουμε
την άβυσσο και το σκότος – «Κι όταν κοιτάς
πολλή ώρα μέσα σε μια άβυσσο, κοιτάει και η
άβυσσος μέσα σε σένα.» Θα μας πει ο Νίτσε.
Θεωρώ πως ζω συχνά και σήμερα σε μια
άβυσσο της μικρής και στενής κοινωνίας που
για το συγγραφές μα να ήταν ένα παρελθόν
παιδικής ενθυμήσεως. Συνεχίζουν και το λέω
ως προσωπικός παρατηρητής μικρά ή και μεγάλα, εμφανή ή και αφανή εγκλήματα τέτοιας
ή παρόμοιας κλίμακας όπως την καταγράφει
εδώ ο συγγραφέας. Και η κάθε καταγραφή και
ανάδειξη της αβύσσου που την κοιτάμε και
μας κοιτά είναι και αποτελούν μαρτυρίες έστω
και λογοτεχνικές όμως ταυτόχρονα και κοινωνιολογικές . Μας θυμίζει λίγο το πρόσφατο παρελθόν μας, άντε και λίγο ίσως το τωρινό μας
παρόν, και πολύ φοβάμαι πως θα μας θυμίζει
και το μέλλον μας.

Τσώλα Σοφία

γνώση όλων των πραγμάτων θα μπορεί να
γνωρίσει τον ίδιο τον εαυτό του. Γιατί τα πράγματα είναι μόνο τα όρια του ανθρώπου- ίσως

στη δική του θαμπή ζωή.....
Καλοτάξιδο το βιβλίο με ούριους τους ανέμους της ποίησης και της λογοτεχνίας.....

« ΟΥΑΙ ΥΜΙΝ ΓΡΑΜ ΜΑΤΕΙΣ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣ ΑΙΟΙ, ΥΠ ΟΚΡΙΤΑΙ»
«Αλίμονο σε σάς, γραμματείς και φαρισαίοι, υποκριτές…» Είναι λόγια του Θεανθρώπου Ιησού, που αν και ειπωμένα και γραμμένα εδώ και 2.000 χρόνια ταιριάζουν γάντι, θα λέγαμε, και στη σημερινή εποχή. Τα παραδείγματα καθημερινά και
«ων ουκ έστι αριθμός» μαρτυρούν «του λόγου το αληθές» και προκαλούν συναισθήματα οδύνης και αποτροπιασμού σε κάθε έντιμο και υγιώς σκεπτόμενο
άνθρωπο, ιδιαίτερα τούτες τις γιορτινές μέρες των αγίων Παθών και της Ανάστασης. Θα αναφέρουμε λοιπόν μερικά τέτοια φοβερά και τραγικά γεγονότα των ημερών μας, όπως αυτά καταγράφονται ή παρουσιάζονται από τα μέσα μαζικής
ενημέρωσης, τα λεγόμενα ΜΜΕ, έντυπα, τηλεοπτικά και ηλεκτρονικά. Το δύσκολο
πάντως είναι από πού να αρχίσεις και που να καταλήξεις…
Λοιπόν το τραγικότερο κατά τη γνώμη μας είναι ο πόλεμος που μαίνεται σήμερα
στη Συρία και όχι μόνο βέβαια· χτες, προχθές στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, στο Πακιστάν, στην Αιθιοπία, στην Σαουδική Αραβία και την Υεμένη, στο Ισραήλ-Παλαιστίνη, στο Λίβανο και στη Λιβύη… Εκεί βλέπει καθένας ότι συντελούνται
καθημερινά εγκλήματα «σημεία και τέρατα»: βομβαρδίζονται άμαχοι, μωρά παιδιά, μαθητές μέσα στα σχολεία τους, ασθενείς και τραυματίες σε νοσοκομεία.
Πείνα και έλλειψη φαρμάκων και γενικά πόνος, αίμα, δυστυχία και προσφυγιά:
τρία και πλέον εκατομμύρια πρόσφυγες από Συρία, Ιράκ κλπ συνωστίζονται στην
Τουρκία και προσπαθούν με κάθε τρόπο να περάσουν στον «παράδεισο» που
λέγεται Ευρώπη και η οποία προσπαθεί να γίνει «φρούριο» απροσπέλαστο
στους ξεσπιτωμένους και δυστυχείς αυτούς ανθρώπους. Το μεγάλο ερώτημα που
παραμένει πάντα αναπάντητο είναι «ποιος και ποιοι έχουν συμφέρον» να δημιουργούν τις συνθήκες που τρέφουν και συντηρούν τον πόλεμο· ποιοι πωλούν
τα όπλα, τα τανκς τα αεροπλάνα, τις βόμβες; Ποιοι τορπιλίζουν αποφάσεις για
ανακωχή και τις προσπάθειες εφοδιασμού των λιμοκτονούντων αμάχων που επιχειρούν κατά καιρούς οι ανθρωπιστικές οργανώσεις; Αν αυτά και πολλά άλλα
δεινά απάνθρωπα γεγονότα δεν είναι υποκρισία και εγκληματική αδιαφορία τότε
τι είναι;
Και τι θα πει κανείς λογικά σκεπτόμενος και πράτων άνθρωπος βλέποντας και

βιώνοντας συνεχώς και σχεδόν παγκόσμια την κατακόρυφη άνοδο της τρομοκρατίας! Επιθέσεις «καμικάζι» ζωσμένων με εκρηκτικά σε θέατρα, πλατείες, μέσα
μεταφοράς, πολυκαταστήματα με δεκάδες νεκρούς αθώους πολίτες κάθε ηλικίας
και τάξης.
Και όλα αυτά τα ειδεχθή εγκλήματα συνήθως γίνονται στο όνομα του θεού –
«Αλλάχ αχμπάρ», ο θεός είναι μεγάλος, δεν είναι τις περισσότερες φορές τουλάχιστο το σύνθημα των ισλαμιστών τρομοκρατών; Ποιοι και γιατί εκτρέφουν ,
τροφοδοτούν και χρηματοδοτούν αυτή τη φοβερή γάγγραινα του 21ου αιώνα;
Γιατί δεν αντιδρούν αποτελεσματικά οι θρησκευτικοί ηγέτες όλων των θρησκειών
διακηρύσσοντας σε όλους τους τόνους και με όλους τους θεμιτούς τρόπους και
μέσα πως το αίμα και οι σφαγές αθώων ανθρώπων δεν έχουν καμία σχέση και
δικαίωση με την αληθινή πίστη; «Ο Θεός αγάπη εστί» κηρύττει ο χριστιανισμός
και «αγαπάτε αλλήλους» είναι η βάση της χριστιανικής ζωής… καμία σχέση με
κηρύγματα μισανθρωπίας, ρατσισμού, τρομοκρατίας!
Θα κλείσουμε και το σημερινό μας σημείωμα με μια αναφορά στην τρομακτική
διαφορά μεταξύ πλούτου και φτώχειας, ευημερίας και δυστυχίας. Κάθε λεπτό
που περνάει πεθαίνει και ένας άνθρωπος και μάλιστα αθώα παιδιά από πείνα,
δίψα, έλλειψη φαρμάκων και γιατρών… την ίδια στιγμή σε άλλες χώρες και κοινωνίες κυριαρχεί η υπερκατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών και τόνοι αγαθώνπροϊόντων καταλήγουν στα σκουπίδια. Είναι φανερό πως με μια καλύτερη
οργάνωση και κατανομή αγαθών δεν θα είχαμε εκατομμύρια λιμοκτονούντων συνανθρώπων μας. κι εδώ έχουμε όλοι ευθύνη· όλοι πρέπει να βάλουμε το χέρι
στην τσέπη να βοηθήσουμε το κατά δύναμη για να μειωθεί δραστικά η δυστυχία
(η πείνα και η δίψα) στον «τρίτο» λεγόμενο κόσμο.
Σε διαφορετική περίπτωση θα ισχύει και για λόγου μας «Ουαί υμίν γραμματείς
και φαρισαίοι, υποκριταί»
Σπύρος Γιάννος
28-03-2018
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Οδυσσέας Ανδρούτσος
Ο πατέρας του ήταν από τις Λιβανάτες απ’ το
να τον παρανομάζουν Αντρούτσο αλησμονήθηκε το Βερούσης και μουτσινάς. Αντρούτσο
έλεγαν κι έτρεμες που τον έβλεπες ψηλό και
αρματωμένο, με τα μουστάκια άσωστα όπου
άμα πολέμαε, να μην τον εμποδάνε, τα ΄δενε
λένε μετ’ άλλο πίσω από το κεφάλι του και ξεθηκάρωνε τη γιαταγάνα και μ’ αυτή ριχνιόταν,
με τη δύναμη και την παλικαριά του χυμόντας
σαν δρόλαπας. Την κλεφτουριά γύρα στα ίδια
χούγια την είχε ανεβασμένη στο ίδιο το μπόι
του, τους είχε ψηλώσει όπου τον Νταϊφά του
ολάκερο να τους λεν Αντρουτσέους. Και να
ακούν οι άπιστοι να τους κόβει ο φόβος τα
ύπατα. Ν’ ακούν οι ραγιάδες και να τον έχουν
απαντοχή τους και κόνισμα. Ότι κι αν έδειχνε
άγριος, στην καρδιά του μέσα ήταν αρνί, και τον
ραγιά τον πονούσε και την φτώχεια την προστάτευε. Και εκεί πάνω του ‘στειλε η Αικατερίνη
της Ρωσίας χρυσή σπάθα, του ‘στειλε χαρτιά
και σφραγίδες και τον έκραξε ο Λάμπρος Κατσώνης να πάει στα καράβια του να πολεμήσουν τον Τούρκο και από θάλασσα. Και που
τους πρόδωσαν δεν το έβαλε κάτω. Έγνοια του
ήταν πώς να σώσει τα παλικάρια του. Και τους
απέρασε άβλαβους από τον Μοριά να τους
έχουν ζωσμένους έξι χιλιάδες κόνιαροι. Σαράντα μέρες έκανε σαράντα πολέμους έστησε,
και απέρασε στην Πρέβεζα από όπου ήταν η
γυναίκα του και τότυες ήταν που όπου έφερε το
1790 έτος τον Δυσσέο στον κόσμο. Έλαχε
εκείνο το χειμώνα να κατέβει στην Πρέβεζα
όπου του βγάλαν ύστερα το τραγούδι. «Ανδρούτσο που ξεχείμασες τον περσινό χειμώνα,
στην Πρέβεζα ξεχείμασα στου Τσαρλαμπά το
σπίτι». Τέτοιος Αρματωλός ξακουσμένος και τέτοια τιμή να τους κάνει είπαν οι Τσαρλαμπαίοι
τον έκαναν γαμπρό στην Ακρίβω τους κι ας
ήταν μικρή που ότι πάταε τα δεκαπέντε τούτος
κόντευε τα σαράντα. Και με το να είναι φασαρίες στην Πρέβεζα ξεσηκώθηκαν και πήγαν
στην Ιθάκη κι εκεί γέννησε. Και το παιδί το βάφτισε η Μαρουδιά η στεφανωτή του Λάμπρου
Κατσώνη. Αυτή του ‘βαλε το λάδι τον έβγαλε
Οδυσσέα. Ύστερα ξαναγύρισαν στην Πρέβεζα
κανά χρόνο και αυτό ήταν όλο . Άντρα δεν πρόλαβε να χαρεί η καπετάνισσα γιατί ο Αντρούτσος είχε ανέβει στη Ρωσία να γυρέψει τα δίκια
του. Και να περάσει από την Τουρκιά είπε να
πάει από τη Δαλματία γιατί το κεφάλι του το
είχαν επικηρυγμένο. Ότι τον πιάσαν οι Βενετσιάνοι στη Ζάρα και τον έδωσαν στην τουρκιά
στον σουλτάνο και από Νοέμβριο μήνα στα
1793 να βρίσκεται στα μπουντρούμια της
Πόλης και να τον τρώει το σκοτάδι χρόνους
πέντε ως τα 1797 όπου τον σκότωσαν. Αντρογύναικα στον πόνο της η Αντρούτσαινα ολόσωστη και στο παιδί μπροστά, μηδέ κλάμα
μπροστά του κι ουδέ κανάκεμα και χάδι σα
μάνα. Μόνο το χέρι της απίθωσε στο κεφάλι
του και ο ίδιος πάντα λόγος της. –Εσύ είσαι γιος
του Αντρούτσου. Το ίδιο και στα σοκάκια της
Πρέβεζας το κοίταζαν όλοι αλλιώτικα. Ο γιος του
Αντρούτσου έλεγαν. Την ίδια χρονιά όπου σκώτωσαν τον καπετάνιο οι Τούρκοι κατεβαίνει ο
Αλή-Πασάς να ζαπώσει την Πρέβεζα, σηκώθηκαν ετούτοι κι απέρασαν αντρίκια στη Λευκάδα,
είχε συγγενείς η καπετάνισσα τους Ζαμπελέους
και στο σπίτι τους κότεψαν. Χίλια οχτακόσια
γυρνάνε και πάλι στην Πρέβεζα στο σπίτι τους.
Πάλι και εδώ τα σχολιαρούδια ν’ αναμεράν να
περάσει, παρά μονάχο του τώρα ανοίγει φυλ-
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λάδες και να διαβάζει. Βλέποντας τον ζήλο του
ο δάσκαλος ανέβαινε τα βράδια στο σπίτι τους
και τα ‘λεγαν με τις ώρες. Ήρθε και ένας εμπορευάμενος από Μεσολόγγι και του έμαθε τα Ιταλιάνικα όπου λίγο-πολύ τα ‘ξεραν στην
Πρέβεζα. Είχε αρπάξει το αυτί του και λίγα
Φραντσέζικα αλλ’ αυτά τα απόσωσε αργότερα
στα Γιάννενα με το νάναι στην προστασία του
Πούκεβιλ, του Γάλλου πρόξενου. Εκεί έμαθε κι
τα αρβανίτικα και τούρκικα όπου δεν του χρειάστηκε δάσκαλος παρά με τις βόλτες δεκαπέντε χρόνια ακούοντας και μιλόντας στα
Γιάννενα. Τα Γιάννενα αυτά ήταν τώρα , ότι
στην Πρέβεζα ξεσκόλησε. Κι αν ήταν να γίνει
άνθρωπος στα Γιάννενα ήταν τα μεγάλα σχολεία, εκεί ήταν αρχιδάσκαλος ο μεγάλος Ψαλίδας. Μόνο που ήταν κι οι Τούρκοι πολλοί,
σπίτια ως χίλιακαι να μην κιντυνέψη το παιδί,
τούτη η έγνοια βασάνιζε την καπετάνισσα όπου
η απόφαση βγήκε. Το παιδί θα το ‘γραφαν μπεκτακσή στο τάγμα το μωαμετάνικο όπου με
χρειαζόταν να αλλάξει την πίστη του. Κι ο Νούτσος πρόθυμος οπούταν άρχοντας στο Σαράι
και είχε πέραση η γνώμη του.
Ίδια και ο Πουκεβίλ, κι απάνω εκεί βγήκε προστάτης κι ο Αλή-Πασάς ο ίδιος ότι να το πάρει
αυτός το παιδί.
Εμένα ο Αντρούτσος ήταν φίλος μου από τότε
που γύρναγα και εγώ Ζορμπάς, ήταν καρδια-

κός μου όπου γίναμε Μπράτιμοι αλλάξαμε
αίμα. Και τούτο το παιδί του σταυραδερφού μου
θα τόχω δικό μου παιδί, να τρανέψει και να μοιάσει του πατέρα του. Η ίδια η καπετάνισσα τον
ανέβασε στα Γιάννενα και έμεινε λίγες μέρες να
τον βολέψει να σιγουρευτεί κι η ίδια. Βκαι κουβέντιασε με τον αρχιδάσκαλο και είδε τον Πούκεβιλ και ύστερα ο Νούτσος την έμπασε στο
σαράι όπου καλά τα γράμματα αλλά να μάθει
και τα όπλα. Και εδώ κόπο δεν θα ‘χει να μνέσκει για ιτς-ογλάν. Και άμα ψωμώσει και γυμναστεί στ’ άρματα εγώ το παιδί του σταυραδερφού
μου θα το προσέξω. Όσο για την καπετάνισσα
όχι άντρα δεν χάρηκε αλλά μήτε γιο. Όλο που
τον είδε σε χρόνους δεκαεννιά ήτανε δυο
φορές. Την τελευταία όπου τους σήκωσε από
την Πρέβεζα και τους πήγε στην Ιθάκη ότι θα
άναβε το τουφέκι. Τους σήκωσε ότι είχαν γίνει
τώρα πολλοί. Τα ‘δέρφια της δεν άφηκαν να
στέκει μοναχή και χήρα ότι ο κόσμος είναι
κακός και αφορμή πάει γυρεύοντας, παρά την
πάντρεψαν με ένα γιατρό, τον Καμμένο Φίλιππα. Όσο ακούγεται τώρα που δε ζει , ίδια και
τότε που ζούσε κι ας έκαναν πέντε παιδιά. Σαν
να μην πέρασε απ’ τη ζωή της να μην την άγγιξε. Έμεινε αντρούτσαινα, καπετάνισσα. Ίδια
και τα παιδιά της, αντρουτσόπουλα αφού Καμένος δεν το ‘πανε ποτέ. Κι ας τους ρωτούσαν
– είμαι αδερφός του Δυσσέο, έτσι έμαθαν και

έτσι λένε. Είναι ο Γιαννάκης, ο Βαγγέλης , ο
Πάνος, η Ταρσίτσα και η Αγγελική.
Στα Γιάννενα άρχισε ο Δυσσέος και ήταν σεμνός και ταπεινός στους δασκάλους του, βανόταν όλα να τα μαθαίνει και για όλα να ρωτάει κι
όπου δεν καταλάβαινε να φεύγει στα φώτα
όσων ήξεραν και το μυαλό του να μαζεύει σαν
το σφουγγάρι. Αλλά ήρθε η ώρα που με το
μυαλό μόνο δεν μπορείς. Ένιωσε πως να σε
προσέξει ο Αλή-Πασάς και να ανέβεις. Ήσυχος
να μην στέκει στιγμή παρά να αμολιέται σε πήδους και πάλεμα και τρεχάλα και να σωρεύει
τώρα δύναμη και αντοχή και να ακούγεται το
καλό του όνομα. Σημάδι να πεις ούτε ριξιά δεν
έχανε παρά γρόσι στον αέρα το τρύπαγε, λιθάρι
και κοντάρι όταν έριχναν όλους τους απερνούσε, Ρωμιούς και Αρβανίτες. Στο πάλεμα
ούδε κει του παράβγεναν παρά όλους τους
λύγαε και τους έστρωνε καταγής, όπου να
‘πλώνει τα χέρια του και να κρατάει στο καθένα
από ένα τράγο βαρύ και πολύ ώρα. Κι ως για
τα πόδια ανάλαφρα όπου με ‘να πήδο να δρασκελάει ποτάμι και να ξεπερνάει στην τρεχάλα
ως και τις φοράδες του Αλή-Πασά.
Έτσι άρχισε το ανέβασμα, το πρώτο σκαλοπάτι
ήταν τη μέρα που ο Αλή-Πασάς τον είπε «παιδί
μου» . και άρχισε αντάμα κι η ζήλεια και φτόνος
κρυφός. Όπου ένας τσοχαντάρης του πέταξε
κατάμουτρα σαν βρισιά «τσογλάνι» με το να ‘χει
αρχίσει από ιτς-ογλάν. Μπαρούτι έγινε ο Οδυσσέας, αλλά ούτε να του χυμήξει ούτε να να βρίσει και αυτός. Παρά να λεκιάζουν τ’ αντριλίκι του
έβγαλε την ίδια στιγμή την πιστόλα και τον
άφησε στον τόπο. Έβραζε το αίμα του και δεν
ήξερε κρατημό. Και άλλη φορά όπου γλένταγε
με Θοδωράκι Γρίβα κι έκανε σαματά στα σοκάκια τη νύχτα και του μπήκε στις μύτες ο Ταχίρ
Αμπάζης με το περίπολο ίδια έβγαλε και έριξε
καταπάνω του και ούτε χαμπάρι αν ήταν του
Πασά ο μπιστεμένος κι αρχιαστυνομικός και με
να τον λαβώσει τον έριξαν στο μπουντρούμι.
Μπήκε στη μέση ο Νούτσος την πρώτη βολά
γλύτωσε. Μπήκε τη δεύτερη ο Πούκεβιλ , γλυτωμός δεν ερχόταν ώσπου έτριξαν κάποτε οι
αμπάρες και τον έβγαλαν και τον κουβάλησαν
στον Πασά.
-όλο καυγάδες είσαι ορέ μπίρομ και δεν μ’ αρέσει. Αν βράζει το αίμα σου για σκοτωμούς εγώ
θα σου δώσω άρματα και αν είσαι άξιος γιος
του πατέρα σου να το δείξεις στον πόλεμο. Τον
έστειλε στο Γαρδίκι με τον Θανάση Βάγια, πολέμησε στ’ Αργυρόκαστρο κι ύστερα πήγε στη
Λιθαρίτσα. Κι όλα αυτά φέραν το δεύτερο σκαλοπάτι ότι ο Πασάς τον κράτησε στους τσοχανταραίους του. Μέσα από τούτο το πόστο όσα
άκουγε και όσα έβλεπε κι όσα κρυφά έπιανε με
το νου του είδε όπου χρεία νάσαι Οδυσσέας και
Αχιλλέας ίδια στιγμή.
Και έτσι ήρθε και το άλλο σκαλοπάτι το τρίτο
που από τους τσοχανταραίους τον πέρασε
στους τσαρκατζήδες, τη φρουρά την προσωπική, ως εκατό μετριούνται όλοι και όλοι οι
τσαρκατζήδες, όλοι διαλεμένοι από σόγια κλέφτικα και ξακουστά που άμα ξεχωρίσουν τους
δίνει καπετανάτα, τους δίνει αρματολίκια μια
φορά και εδώ μέσα ξεχωριστός μοιάζει ο Δυσσέος. Κι όλο τον κράζει και του φορτώνει δουλειές ο Πασάς. Κι όλο ομορφαίνει με τον καιρό,
μεστώνει και τα ρούχα του πεντακάθαρα και τα
μουστάκια του μεγαλώνουν να γίνονται σαν του
πατέρα του,
συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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Οδυσσέας Ανδρούτσος
Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα
και με το να ξέρει γράμματα και γλώσσες των
ξένων και να έχει τρόπους καλούς όπου να στέκεται καθώς πρέπει στα τζάκια του Γιαννίνου και
στα αρχοντικά.
Καλά τα είχε ο νους του στρωμένα αλλά άμα
τον άρπαζε η οργή , τα ξεστοχιόταν και άδραξε
την πιστόλα και έριξε σε έναν έμπορο χριστιανό
όπου λογόφεραν και που το βόλι αστόχησε και
ο έμπορος γλύτωσε χαλούσε τον κόσμο. Τι σαματάς μεγάλος και να τον κυνηγάνε τζοχανταραίοι πενήντα και να τους φεύγει και κρύβεται
στο κονσολάτο της φραντσιας και να διαβαίνει
ο καιρός. Και βάνει και τούτος Νούτσο και Πούκερβιλ να πάρει σχώρεση. Και παίρνοντας πάλι
σχώρεση, στα μπουντρούμια τον έριξαν. Κι εκεί
όπου το χώνεψε ως εδώ ήταν οι μέρες μου, τρίζουν πάλι οι αμπάρες και τον βγάζουν ότι τον
θέλει ο Πασάς. Ανέβηκε στο Σαράι, στάθηκε
στον οντά καρτερόντας όσο να ‘ρθει η αράδα
του, φώναζαν γύρω του οι άλλοι τσαρκατζήδες
και μάλωναν. Ύστερα άνοιξε η θύρα, βγήκε το
ιτς-ογλάν και τον έκραξε να περάσει. Κι ο
Πασάς μέσα άγριος και συννεφιασμένος:
-πρα πρα, τι θα γίνω με σένα, εσύ θα μου σκοτώσεις όλο τον κόσμο.
-Αφέντη μου εγώ δεν έφταιξα, αυτός ο έμπορος
έβρισε πρώτα την αφεντιά σου και εγώ έφαγα
το ψωμί σου Πασά μου κι θύμωσα ακούγοντας
την βρισιά του
-Άντε ορέ γκιαούρ, ας πούμε ότι έβρισε εμένα,
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εσένα… όμως ο σαματάς όξω σηκώθηκε ως
απάνω, το κακό είχε φουντώσει και ο Πασάς
έστηνε αυτί
-τι γίνεται έξω ορέ μπίρομ; Τι αναμπουμπούλα
είναι αυτή;
-οι τσαρκατζήδες Πασά μου μαλώνουν πολιώρα
και ήρθαν στα χέρια
-κι εσύ τι στέκεσαι ακόμα εδώ; Χύμα τους να
λουφάξουν.
Στον οντά μέσα στο τραπέζι επάνω το φιλντισένιο ήταν μια χατζάρα όπου γυάλιζαν τα μερτσάνια της. Κάνει να ορμήξει να την αδράξει,
λοξεύει πάλι τη ματιά του να ιδεί τον Πασά αν
μιλάει αλήθεια. Κι έτσι ασάλευτα όπου στέκουν
τα μάτια του πώς να διαβάσει, πώς να προλάβει
να ιδεί. Κι απ’ όσο πρόλαβε μην αργεί άλλο, βρίσκεται με ένα λύγισμα να κρατάει τη χατζάρα
από τη λαβή της και την τινάζει αψηλά και μ ‘ένα
πήδο ορμάει σίφουνας και άνεμος μαζί.
-σκάστε ορές, όξω από δω
Τα μάτια του πετάν αστραπές, τον κοιτούν και
εκεί που είναι έτοιμοι να ξαναρχίσουν
-σκασμός είπα
Η χατζάρα σηκωμένη ψηλά και ο ίδιος σκυφτός
λίγο με πατήματα μισά, μουλωχτά, λογαριασμένα να προχωρεί. Κι ο τρόπος του ωσάν
νάνε ‘τοιμος, τινάζοντας τη λεπίδα δεξά-ζερβά
μισή στροφή να τους πάρει ολονών τα κεφάλια.
Κι από μισή πατημασιά μπρος αυτός, πίσω
αυτοί όπου να ‘χει χυμήξει μες από τον Πασά
το συλλογιούνται κι αυτοί και… Όξω είπα!
Πηδάει ο πρώτος, πίσω του κι οι άλλοι σαν τα

πράιτα όπου αλαφιάζονται, έτσι λάκιζαν. Ακούει
το χάχανο του Πασά, κατεβάζει ο Δυσσέος το
χατζάρι κόβει το γέλιο ο Πασάς, παίρνει την
πρώτινη όψη του τη δίβουλη.
-μπράβο ορέ παιδί μου, το ‘δειξες ότι δίκιο τόχα
να σε εμπιστεύομαι. Από σήμερα σ’ ορίζω να
’σαι συ ο αρχηγός στους τσαρκατζήδες μου.
Έτσι ανέβηκε το τέταρτο σκαλοπάτι, τόσες
φορές όπου γλύτωσε το κεφάλι του . θάνατο πια
δεν φοβάται. Ότι το ‘νιωσε κι αυτό και το χάρηκε
από τότες με τον Ζουμπρουτζή τον τελώνη.
Όπου οι κλεψιές και αδικίες του και να βιάζει τον
κόσμο και να ζημιώνει και τον Πασά, όταν ακούστηκαν τον έστειλε ο Αλή-Πασάς στο κλήμα να
τον βρει να συμβουλέψει πρώτα με το καλό.
Αλλά κεφάλι αγύριστο ο Τούρκος. Και με το
καλό που του μίλησε, κουβέντα δεν σήκωνε
από γκιαούρη. Κι ουδέ ο γκιαούρης σήκωνε τέτοια και του ρίχτηκε όπου τον έκανε λυώμα στο
ξύλοκαι αυτόν κι άλλους δυο όπου μπήκαν στη
μέση. Όπου βγαίνει το άχτι σου πια και ξελαφρώνεις να σε λένε γκιαούρη οι μωαμετανοί οι
κοιμήσηδες. Όσα έζησε ως τώρα και κατακάθησαν μέσα του , έτσι φέρνεται φτάνοντας στο κεφαλόσκαλο. Ότι άλλο σκαλί παραπάνω δεν
έχει.
Των όρισε ο Πασάς στο αρματωλίκη της Λιβαδειάς κι έφυγε κάτω κι άρχισαν τέσσερις χρόνοι
αλλιώτικοι από του άλλους
Φώτης Α. Βασιλείου

Άσκηση πυροσβεστικής στην Άρτα
Με επιτυχία στέφτηκε η άσκηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Άρτας που έλαβε χώρα την
29η Μαρτίου στην περιοχή του Παντοκράτορα!
Η άσκηση εκτελέστηκε υπό την εποπτεία του διοικητού της ΠΥ Άρτας, συγχωριανού μας,
Θωμά Ρίζου.

την ΔΕΔΗΕ, την Ελληνική Αστυνομία, το ΕΚΑΒ,
το ΟΤΕ, την πολιτική προστασία του δήμου Αρταίων και της περιφερειακής ενότητας Άρτας
καθώς και την λέσχη εφέδρων ενόπλων δυνάμεων (ΛΕΦΕΔ) οι οποίοι είναι εθελοντές που
έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα.
Ο Διοικητής συγκροτεί άμεσα δυο ομάδες, η
πρώτη για τον εντοπισμό και την καταστολή της

σβήνει πλήρως την φωτιά και όλες οι δυνάμεις
αποχωρούν από το σημείο.
Ασκήσεις σαν και αυτή πραγματοποιούνται σε
ετήσια βάση, με διαφορετικό σενάριο κάθε
φορά, και αποσκοπούν στην ετοιμότητα της ΠΥ
για αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης και στην συνεργασία των εθελοντών και
των αρμόδιων υπηρεσιών.

Θωμάς Ρίζος
Το σενάριο προέβλεπε ότι μετά από ισχυρό σεισμό στην περιοχή της Άρτας πολλά κτίρια καταρρέουν και μεταξύ αυτών ένα πέτρινο
διώροφο δίπλα από την εκκλησία του Παντοκράτορα, ένα χιλιόμετρο μακριά από την ΠΥ
Άρτας. Η ΠΥ ενημερώνεται και αμέσως σημαίνει συναγερμός εξόδου-διάσωσης αφού στο εν
λόγω ακατοίκητο κτίριο βρίσκεται ένας άστεγος
και το ισόγειο έχει πιάσει φωτιά. Οι πυροσβέστες σε λιγότερο από τρία λεπτά φτάνουν με
τρία πυροσβεστικά οχήματα στο συμβάν και ο
επικεφαλής μετά από εκτίμηση της καταστάσεως και λόγω της σοβαρότητας του συμβάντος
καλεί τον διοικητή. Ο διοικητής καταφθάνει
άμεσα και ταυτόχρονα ο τηλεφωνητής ειδοποιεί

Μέλη της ΛΕΦΕΔ που έλαβαν
μέρος στην άσκηση
πυρκαγιάς και η δεύτερη για διάσωση του ατόμου και εντοπισμό τυχών άλλων καταπλακωμένων ατόμων. Ταυτόχρονα η ΔΕΔΗΕ κόβει το
ρεύμα από την περιοχή για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας και ο ΟΤΕ αποκαθιστά τις βλάβες
στο τηλεφωνικό δίκτυο. Η δεύτερη ομάδα της
πυροσβεστικές με τη βοήθεια της ΛΕΦΕΔ και
της πολιτικής προστασίας, αναλαμβάνει αμέσως δράση και μέσα σε 10 λεπτά απεγκλωβίζει
τον άστεγο ο οποίος μεταφέρεται με φορείο σε
ασφαλές μέρος από όπου τον παραλαμβάνει το
ΕΚΑΒ. Μετά από λίγη ώρα η πρώτη ομάδα

Πυροσβέστες επί το έργον
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Αντιπυρική περίοδο
Μία σειρά απαγορεύσεων τέθηκε σε ισχύ από την 1η Απριλίου 2018 με την
έναρξη της αντιπυρικής περιόδου.
Το Πυροσβεστικό Σώμα, όσο και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
έδωσαν στη δημοσιότητα μέσω ανακοινώσεων και εγκυκλίων οδηγίες για όλα
εκείνα που πρέπει να προσέξουν οι πολίτες από την ημέρα έναρξης της αντιπυρικής περιόδου έως και 31η Οκτωβρίου 2018.
Οδηγίες του Πυροσβεστικού Σώματος
Η χώρα μας στο σύνολό της καλύπτεται από δάση και δασικές εκτάσεις με ποικιλία ευαίσθητων οικοσυστημάτων. Το δάσος είναι φυσικό αγαθό ανυπολόγιστης
αξίας για τον άνθρωπο. Η προστασία και η διατήρησή του είναι καθήκον, υποχρέωση και προτεραιότητα κάθε κοινωνικού συνόλου και κάθε πολίτη ξεχωριστά.
Αποτελεί έναν ανανεώσιμο φυσικό πόρο με ανεξάντλητες δυνατότητες για την
περιβαλλοντική, οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη ενός τόπου.
Οι δασικές πυρκαγιές που εκδηλώνονται κάθε χρόνο στη χώρα μας οφείλονται
κατά μεγάλο ποσοστό στην ανθρώπινη αμέλεια, ενώ οι κλιματολογικές συνθήκες
που επικρατούν τους καλοκαιρινούς μήνες σε συνδυασμό με το έντονο γεωφυσικό ανάγλυφο, ευνοούν την ταχεία εξάπλωσή τους.
Με δεδομένο ότι οι πυρκαγιές ως φυσικό φαινόμενο θα εξακολουθήσουν να
υπάρχουν και στο μέλλον, αυτό που μπορούμε και πρέπει να κάνουμε ο κάθε
ένας ξεχωριστά, είναι να τις περιορίσουμε, λαμβάνοντας όλα τα ενδεικνυόμενα
μέτρα πρόληψης.
Για να μην προκαλέσουμε πυρκαγιά από αμέλεια
•
Δεν πετάμε ποτέ αναμμένα τσιγάρα και σπίρτα, όταν βρισκόμαστε στο
δάσος. Το τσιγάρο αποτελεί την πρώτη αιτία πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια.
•
Δεν καίμε ξερά χόρτα, κλαδιά, καλάμια και σκουπίδια στην ύπαιθρο.
•
Αποφεύγουμε τις υπαίθριες εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν
πυρκαγιά (οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που προκαλεί
σπινθήρες).
•
Δεν ανάβουμε υπαίθριες ψησταριές κατά τους θερινούς μήνες εντός
των δασών ή σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα.
Αν είστε κυνηγός ή εκδρομέας
•
Μην κάνετε χρήση φωτιάς και υπαίθριων ψησταριών. Είναι προτιμότερο να πάρετε μαζί σας έτοιμα τρόφιμα.
•
Μην αφήνετε σκουπίδια στο δάσος. Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.
•
Τηρείστε τις απαγορευτικές πινακίδες πρόσβασης σε περιόδους υψηλού κινδύνου.
•
Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και όπου βλέπετε ότι αναδύεται καπνός
να ενημερώνετε άμεσα.
•
Οι εκδρομείς να επιλέγουν τους οργανωμένους εκδρομικούς χώρους
Όταν οδηγείτε στο δάσος και ο κίνδυνος έναρξης πυρκαγιάς είναι υψηλός.
•
Ποτέ μην πετάτε αναμμένο το τσιγάρο από το παράθυρο του αυτοκινήτου.
•
Ποτέ μην σταθμεύετε το όχημά σας σε σημεία που υπάρχουν ξηρά
χόρτα. Ο καταλύτης των αυτοκινήτων διατηρείται υπερθερμασμένος για αρκετό
χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σοβαρός κίνδυνος έναρξης
πυρκαγιάς.
•
Έχετε υπόψη σας ότι οι σπινθήρες που προκαλούνται από την εξά-

τμιση όλων των τύπων των οχημάτων μπορούν να προξενήσουν πυρκαγιά.
Αν το σπίτι σας βρίσκεται μέσα ή κοντά σε δάσος
•
Δημιουργείστε μια αντιπυρική ζώνη γύρω από το σπίτι καθαρίζοντας,
τα ξερά χόρτα τα φύλλα, τις πευκοβελόνες και τα κλαδιά.
•
Απομακρύνετε τα ξερά κλαδιά από τα δένδρα και τους θάμνους.
•
Μην αφήνετε τα κλαδιά των δένδρων να ακουμπούν στους τοίχους, τη
στέγη και τα μπαλκόνια του σπιτιού, κλαδέψτε τα.
•
Αραιώστε τη δενδρώδη βλάστηση έτσι ώστε τα κλαδιά του ενός δένδρου να απέχουν τουλάχιστον 3 μέτρα από τα κλαδιά του άλλου. Για ακόμη μεγαλύτερη προστασία απομακρύνουμε τη δενδρώδη και θαμνώδη βλάστηση
γύρω από το κτίσμα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων εφόσον οι εργασίες
καθαρισμού της φυσικής βλάστησης που επιβάλλονται για την προστασία των
κτιρίων δεν προσκρούουν σε καμία περίπτωση στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
•
Μην τοποθετείτε πλαστικές υδρορροές ή σωλήνες στους τοίχους του
σπιτιού.
•
Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αντικείμενα κοντά στο σπίτι.
•
Τοποθετείτε τα καυσόξυλα σε κλειστούς και προφυλαγμένους χώρους.
•
Μην κατασκευάζετε ακάλυπτες δεξαμενές καυσίμου κοντά στο σπίτι.
•
Προμηθευτείτε τους κατάλληλους πυροσβεστήρες και φροντίζετε για τη
συντήρησή τους.
•
Εξοπλιστείτε με σωλήνα ποτίσματος με μήκος ανάλογο της περιοχής
που θέλετε να προστατεύσετε.
•
Εξοπλιστείτε με μια δεξαμενή νερού, μια απλή αντλία που λειτουργεί
χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και ένα σωλήνα νερού.
Πως πρέπει να ενεργήσετε μόλις αντιληφθείτε μια πυρκαγιά.
•
Τηλεφωνήστε ΑΜΕΣΩΣ στον αριθμό κλήσης 199 και δώστε σαφείς
πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεστε, καθώς και
πληροφορίες για τη συγκεκριμένη θέση που βλέπετε την πυρκαγιά.
•
Περιγράψτε το είδος της βλάστησης που καίγεται.
•
Προσδιορίστε την κατεύθυνση της πυρκαγιάς.
•
Η κλήση στον αριθμό αυτό είναι χωρίς χρέωση τόσο από σταθερό όσο
και από κινητό τηλέφωνο. Επίσης, στα καρτοτηλέφωνα δεν απαιτείται η εισαγωγή τηλεκάρτας. Σε περίπτωση που το κινητό τηλέφωνο μας δείχνει την ένδειξη
«κλήσεις έκτακτης ανάγκης» ή «εκτός δικτύου» τηλεφωνείστε στο 112, το οποίο
είναι επίσης αριθμός έκτακτης ανάγκης για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ασπρό μαυρες αναμ νήσεις

Φωτογραφία από το δημοτικό σχολείο Γεωργουσιών αρχές
τις δεκαετίας του 1970 κατά την επέτειο της επανάστασης την
25η Μαρτίου. Το σχολείο ήταν μονοθέσιο και στεγάζονταν
στον πρώτο όροφο πέτρινου κτηρίου, το οποίο σώζεται
ακόμα και κατοικείται, και περί το 1975 μεταφέρθηκε στο νεόχτιστο σχολείο, (εκεί που στεγάζεται τώρα το νηπιαγωγείο
Χαλκιάδων) και έγινε διθέσιο.
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«Πεδιάδα Άρτας» το νέο βιβλίο του Χαράλαμπου Σ. Ξυλογιάννη
Το τρίτο του βιβλίο με τίτλο «Πεδιάδα Άρτας» παρουσίασε ο συνταξιούχος αστυνομικός από το Ψαθοτόπι
κύριος Χαράλαμπος (Μπάμπης) Ξυλογιάννης. Ο
συγγραφέας, χωρίς να έχει καμία σχέση με τον σύλλογό μας, μας είχε στείλει ταχυδρομικός τα δύο του
προηγούμενα βιβλία αμέσως με την κυκλοφορία
τους και έτσι και εμείς τον τιμήσαμε με την παρουσία
μας στην παρουσίαση του τρίτου του βιβλίου. Το βιβλίο, που είναι πάρα πολύ ωραίο, αναφέρεται σε όλο
τον κάμπο της Άρτας και φυσικά και στο χωριό μας
και διανέμεται δωρεάν με την ευγενική χορηγία του
ομίλου TEDRA.
Εμείς να του ευχηθούμε να είναι καλοτάξιδο και να
είναι καλά να συνεχίσει το έργο του!
Σας παραθέτουμε την σχετική παρουσίαση του βιβλίου από την φιλόλογο-μεταφράστρια κυρίας Κατερίνας Σχισμένου:
«Mάνα με κακοπάντρεψες και μ’ έδωκες στον κάμπο.
Εδώ οι κούκοι δε λαλούν, οι πέρδικες δε βόσκουν,
εδώ το λένε οι βάτραχοι τη νύχτα ώσπου να φέξει»
Τι σήμαινε να είσαι γυναίκα στον κάμπο; Και όχι σ’
όποιον κι όποιον κάμπο, αλλά στον κάμπο της
Άρτας; Πώς είναι να πορεύεσαι μέσα στις αχανείς
πεδιάδες της, στους πορτοκαλεώνες της, σε κτήματα
και εκτάσεις γεμάτες πράσινο και αλμυρίκια;
Ήταν άκρως συγκινητικό όταν έπιασα αυτό το εξαιρετικό πόνημα του Χαράλαμπου Ξυλογιάννη. Ο τρόπος που κάνει την καταγραφή του είναι σχεδόν
–πιστεύω σίγουρα– βιωματικός. Είναι η ιδιαίτερη πατρίδα του, οι εικόνες που μας περιγράφει, εικόνες της
πρώτης του αποτύπωσης και δοκιμής του κόσμου.
Και ξέρετε, αυτά τα έργα μόνο έτσι βγαίνουν. Μέσα
από την ψυχή και την καρδιά, μέσα από ενθυμήσεις
του προσωπικού χώρου, κλειστού και ανοιχτού. Ο
κάμπος της Άρτας, ένα μεγάλο και πολυμορφικό βιβλίο, που παρουσιάζει την τοπική μας ιστορία από
κάθε πιθανή της πλευρά.
Η γυναίκα στον κάμπο είχε πολλαπλούς ρόλους και
βάρη που αφορούσαν την καθημερινότητά της, την
επιβίωσή της, το μεγάλωμα των παιδιών της τα εθίματα που πρωταγωνιστούσε, τις δραστηριότητες
όπως ο θερισμός, ο γάμος, η βάφτιση, τ’ αρραβωνιάσματα, το πένθος...
Κάποτε ο κάμπος της Άρτας δεν παρήγε εξωτικά
φρούτα και λαχανικά, αλλά σιτάρι,
κριθάρι,
βρώμη,
ρύζι, σίκαλη και
βρίζα. Μιντάνα το
λευκό
αλεύρι,
ασπρόσταρο, γκρινιάς, κουτρουλιάς,
μαυραγάνι... οι ποικιλίες που εξέθρεψαν γενιές χωρίς τα
μεταλλαγμένα και
αποδοτικά που παραποίησαν την πεδιάδα της Άρτας
και σε λίγο και μας τους ίδιους. Φυσικά το ξερικό κίτρινο καλαμπόκι, η τρακαλιάνα, έσωσε τον κόσμο
από την πείνα όχι μόνο της κατοχής αλλά και κάθε
λιμού και δύσκολων εποχών. Άξια τα χέρια που το
έσπερναν, το θέριζαν, το άλεθαν και έφτιαχναν αριστουργήματα γεύσης, που όσοι είχαμε γιαγιάδες και
δοκιμάσαμε κάτι από τα χέρια τους, νομίζω δε θα το

ξεχάσουμε ποτέ τη μνήμη της γεύσης μας.
Το υπέροχο βούτυρο που προέρχονταν από σκληρό
χτύπημα με τη βούρτσα, το φρέσκο ψωμί, όλα αυτά
δε θα τα γευθούν, δυστυχώς, τα σημερινά παιδιά,
που οι γιαγιάδες έχασαν και χάσαμε το μέτρο και το
ήθος μας... Έτσι με τα νέα μας ήθη και συνήθειες και
περιμένοντας τους βαρβάρους... άδειασε κι ερήμωσε
ο κάμπος. Ερημοποιήθηκε η ύπαιθρος και περιμένουμε από εισαγόμενα χέρια να μας σώσουν και να
μας πλουτίσουν, όσο εμείς καθόμαστε και απολαμβάνουμε τα ξένα σήριαλ στις τηλεοράσεις
μας και τον ήλιο στις
πλατείες μας...
Οι γυναίκες δε θέριζαν
μόνο, αλλά αλληλοβοηθιούνταν και είχαν
και την ευθύνη της σίτισης, του νερού μέσα
σε πήλινες κανάτες,
φορώντας λευκά μαντήλια για να προστατευθούν από τον ήλιο.
Ο οίκος τους φτωχός,
αλλά πάντοτε λαμποκοπούσε, τόσο στο καθιστικό
όσο και στο φουρναριό – το χειμωνιάτικο. Οι χωμάτινοι φούρνοι και δίπλα τα χαλκώματα, το γουδί, το
καφοκούτι, ένα τσίγκινο κουτί χωρισμένο στη μέση
με ζάχαρη και καφέ, ο σφρας, η πιατοθήκη, το πλαστήρι, ο χλιαρολόγος, ο αλατολόγος... τα σύνεργα
σχεδόν πρωτόγονα που ανέστησαν γενιές και τάισαν
στόματα, έβγαλαν κατοχές και πολέμους, γενιές και
ένα ήθος και δύναμη που μακάρι να ξέραμε από πού
προέρχονταν...
Ο Μπάμπης ο Ξυλογιάννης δεν τα ανασύρει μόνο
από φωτογραφίες και μαρτυρίες. Είναι η ίδια του η
ζωή, η βιωμένη καθημερινότητα στο χωριό του τη δεκαετία του ’60 και του ’70. Μνήμες και εικόνες που
μας τις μεταβιβάζει μ’ έναν μοναδικό τρόπο. Με μια
μορφή, αν θυμάστε, πατριδογνωσίας. Η γνώση της
πατρίδας μας... Νομίζω στη βαθιά μου μνήμη κάποτε
το πρόλαβα, πρόλαβα τη διδασκαλία αυτών των λεπτομερειών της πατρίδας μας, του τόπου μας, που
προφανώς πλέον δεν παίζουν ρόλο μπροστά στην
παγκόσμια ψευδαίσθηση της ρήσης «είμαστε όλοι
ίδιοι και επομένως όλοι ίσοι»... Πράγματι είμαστε όλοι
ίσοι μπροστά στα οικονομικά μέτρα και σταθμά, όχι
όμως όλοι ίδιοι... Κάναμε κύκλους ιστορικούς και διαλεκτικούς για να καταλήξουμε σε αυτονόητα πράγματα που οι πρόγονοί μας, του κάμπου και των
βουνών, τα είχαν ενσωματώσει στη ζωή τους και
εμείς τα χάσαμε. Και δύσκολα θα τα ξαναβρούμε.
Δεν είμαι προγονόπληκτη ούτε επιθυμώ το παρελθόν. Επιθυμώ όμως ο τόπο μου, ο τόπος που δραστηριοποιούμαι και θα ακολουθήσουν και τα δικά
μου όπως και τα δικά σας τα παιδιά, να ευημερήσει.
Δεν είναι δυνατόν ο πιο όμορφος και εύφορος κάμπος, αυτός της Άρτας να μη μπορεί να βρει το δρόμο
του και να βιώνει κρίση και ερήμωση. Την κατοχή, ο
κάμπος τροφοδοτούσε με καλαμπόκι και τα ορεινά,
η μπαζίνα, το κουρκούτι από συνάλευρα, δηλαδή
από πίτουρα που έμεναν στη σίτα ... τίποτε δεν πήγαινε χαμένο, τώρα αντιθέτως όλα πηγαίνουν...
Τα εδέσματα της φτώχιας και της ανέχειας, οι γυναί-

κες του κάμπου που με την άοκνη και συνεχή εργασία τους δε σταματούσαν να παράγουν, να προσφέρουν, να μαγειρεύουν, να πλένουν, να σκαλίζουν, να
γνέθουν, χωρίς επίδομα τοκετού και άδεια μητρότητας... Και συνέχιζαν, να γιορτάζουν και να κατασκευάζουν την μπουκουβάλα, πριν την εμφάνιση της
βασιλόπιτας,, την κλούρα, το λειψό, την μπομπότα,
το λαχανόψωμο... Τα εδέσματα μιας άλλης εποχής κι
ενός κόσμου που φεύγει μαζί με αυτούς τους ανθρώπους.
Πόσα γνώριζαν και τι γέφυρες ήξεραν να δημιουργούν και μετά το πέρας της ζωής τους. Γέφυρες που
εμείς εν ζωή τόσο εύκολα γκρεμίζουμε και σπάμε
απερίσκεπτα και ελαφρά...
Αυτές οι γυναίκες είχαν έναν άλλον ίσκιο, ήξεραν να
ενσαρκώνουν το νόημα της ζωής και να δίνουν αξία
στο θάνατο. Η αξιοπρέπειά τους, ένα ρούχο για λίγους και για λίγες, που σήμερα σπανίζει αν δεν είναι
πλήρως εξαφανισμένο... Αυτές ήταν οι γιαγιάδες μας,
που πέθαναν δυστυχώς ή πεθαίνουν χωρίς να έχουν
χορτάσει τον ύπνο, τον καφέ και το αραλίκι στην καφετέρια, στα τούρκικα σήριαλ και τα πρωινάδικα, στα
κομμωτήρια, τους σεφ και το survivor… άλλη αύρα,
άλλη πνοή, άλλη αισθητική και τελικά άλλη παιδεία.
Κήποι γεμάτοι άνθη και πασχαλιές, τριαντάφυλλα
που δεν είχαν κηπουρό να τους τα φτιάξει, αλλά μόνο
τα πολύπαθα χέρια τους, σκληρά από την εργασία
και τις κακουχίες. Αυτή την εποχή πλημμύριζε όπως
και πλημμυρίζει ο κάμπος της Άρτας από τις βιολέτες, τα ανθοστόλιστα παρτέρια, άνθη της άνοιξης και
της ψυχής που εμείς αποδιώξαμε απ’ τις ψυχές μας
και τα μπαλκόνια μας, μη λερώσουμε τα σίδερα...
άλλος πολιτισμός, άλλη παιδεία...
Κι ο καθείς πορεύεται με την παιδεία του, και όσα
άνθη κουβαλά, τόση είναι και η ευωδία του, τόση
είναι και η ακτινοβολία του, χωρίς να έχει τελειώσει
κανένα σχολείο ή πανεπιστήμιο, χωρίς να έχει καμία
ιδιότητα παρά μόνο της ηπειρώτισσας γυναίκας, που
τόσο έντιμα και ελεύθερα υπηρέτησαν αυτές οι γυναίκες.
Συνεχίζω να τις βλέπω μέσα σε καθαρά σπίτια με τα
παιδιά τους, να μάχονται με τους κήπους τους, τις
κότες τους και την ατελεύτητη προσπάθειά τους να
τα βγάλουν πέρα με άλλους όρους και τεράστιες δυσκολίες, και τις θαυμάζω. Υπάρχουν κι αυτές οι λίγες
ή πολλές που δεν ξέρουν τι είναι ανημπόρια, κούραση ή ξεκούραση, κατηφόρα ή ανηφόρα, βουνό ή
κάμπος. Ήταν και είναι απλώς το χρέος τους. Πηγαίνοντας στα καμποχώρια, συναντώ ακόμη τέτοιες φιγούρες κι απορώ με την αντίστασή τους σε κάθε
δυνατό κύμα και ρεύμα. Μαυροντυμένες να πηγαίνουν με τα πόδια στα κτήματα τις κότες, ν’ ανάβουν
τα καντήλια των δικών τους Αγίων και της δικής μας
ξεχασμένης πίστης στον άνθρωπο.
Χωριό μου,/ τι σ’ απόμεινε παρηγοριά στα χείλια/να
μείνει κάποιος ζωντανός/ ν’ ανάβει τα καντήλια -Μαθητεία, Αναστασία Κόκκινου.
Θέλω να ευχαριστήσω θερμά το συγγραφέα αυτού
του βιβλίου, Μπάμπη Ξυλογιάννη γι’ αυτή την μοναδική ευκαιρία που μου έδωσε να ξαναβουτήξω και
σε δικές μου μνήμες και εικόνες, όπως υποθέτω πως
συνέβη και σε πολλούς ακροατές. Αυτή είναι η αξία
και λειτουργία ενός βιβλίου και μιας παρουσίασης: η
συναίσθηση, η κοινωνία, η συμπόρευση.
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Διαμαρτυρίες για την κατάσταση των δρόμων
Με πρωτοβουλία του γνωστού δικηγόρου Δημήτρη Λαμπράκη στάλθηκε
ερώτηση- διαμαρτυρία στην περιφέρεια Ηπείρου σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στους δρόμους του χωριού μας με το έργο της αποχέτευσης που εκτελείται αυτή την εποχή. Την ερώτηση συνυπογράφουν
13 συνολικά συγχωριανοί μας και σας την παραθέτουμε αυτούσια παρακάτω καθώς και την απάντηση της περιφέρειας ένα μήνα περίπου αργότερα. Με πρωτοβουλία του γνωστού δικηγόρου Δημήτρη Λαμπράκη

γραφέντων σε περίπτωση που η παράδοση καθυστερήσει ή κριθεί ακατάλληλη.
Η απάντηση της περιφέρειας ήρθε ένα μήνα περίπου αργότερα αναφέρει
ότι η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι η 27 Δεκεμβρίου 2018 και
ότι το οδόστρωμα θα αποκατασταθεί στο καλύτερο δυνατόν.
Επιπλέον η ΔΕΥΑ Άρτας, μετά από ομόφωνη απόφασή της σχετικά με
τα έργα που γίνονται σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα του δήμου, υπό
την προεδρία του Δημάρχου Αρταίων Χρήστου Τσιρογιάννη, επισήμανε
στην διεύθυνση τεχνικών έργων της περιφέρειας Ηπείρου ως φορέα υλοποίησης των έργων αποχέτευσης τα κάτωθι:
Α. Να γίνονται όλες οι απαιτούμενες δοκιμές, που προβλέπονται στις
συμβάσεις και αφορούν στην καταλληλότητα του υλικού επίχωσης και
τον βαθμό συμπύκνωσης των επιχωμάτων στα πλαίσια των έργων αποχέτευσης.
Β. Να γίνεται με ιδιαίτερη επιμέλεια και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές αποκατάσταση των ασφαλτικών οδοστρωμάτων.
Γ. Να αντιμετωπιστεί στα πλαίσια των συμβάσεων των έργων, το πρόβλημα με τις εκτεταμένες φθορές των ασφαλτικών οδοστρωμάτων ,
πέραν του εύρους των συμβατικών διατομών φθορές που συχνά έχουν
σαν αποτέλεσμα, ποιοτικά χειρότερα οδοστρώματα σε σχέση με την κατάσταση αυτών πριν την έναρξη των έργων. Ακόμη να αντιμετωπιστεί το
πρόβλημα των φθορών σε πεζοδρόμια , κρασπεδόρειθρα, διαβάσεις,
αλλά και σε αποστραγγιστικούς – αρδευτικούς αύλακες.

στάλθηκε ερώτηση- διαμαρτυρία στην περιφέρεια Ηπείρου σχετικά με
την κατάσταση που επικρατεί στους δρόμους του χωριού μας με το έργο
της αποχέτευσης που εκτελείται αυτή την εποχή.
Το έγγραφο αυτό συνυπογράφουν 13 συνολικά συγχωριανοί μας και γίνεται αναφορά στα προβλήματα που δημιουργούνται με την πρόχειρη
κάλυψη των τομών στο οδόστρωμα, ιδιαίτερα τις μέρες που βρέχει, και
υπογραμμίζει τα ατυχήματα που έγιναν εξαιτίας αυτών των τομών και
των φθορών που υπόκεινται τα οχήματα των συγχωριανών μας. Τέλος
ρωτάει τις υποχρεώσεις του εργολάβου για το πότε πρέπει να παραδώσει το έργο και επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματος των υπο-

Εμείς θέλουμε απλά να υποβάλουμε, ρητορικά, μια ερώτηση που μας
έθεσε ένας συγχωριανός μας: Γιατί πριν κλείσει ο μηχανικός το σκάμμα
δεν φτιάχνει αναμονές για τις παροχές μπροστά από κάθε σπίτι και μετά
να το επιχωματώνει και να το καλύπτει με άσφαλτο έτσι ώστε να μην δημιουργείται πρόβλημα για μεγάλο χρονικό διάστημα αλλά και να μην
χρειάζεται να ξανασκαφτεί ο δρόμος για να συνδεθούν οι παροχές;

Τα συμπεράσματα δικά σας!

Αλλαγή ηγεσίας είχαμε στην αστυνομία Άρτας
Αλλαγή ηγεσίας είχαμε την 07/02/2018 αφού στη
θέση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας
Άρτας τοποθετήθηκε ο Φώτιος Δ. Ντζιμάνης
Ο Διευθυντής έχει ήδη πραγματοποιήσει εθιμοτυπικές συναντήσεις με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη
Άρτας
κ.κ.
Καλλίνικο,
τον
Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών Άρτας, τον Πρόεδρο
Πρωτοδικών, την Ανακριτή καθώς επίσης με τον
Αντιπεριφερειάρχη Άρτας κ. Βασίλειο Ψαθά, και
με όλους τους Δημάρχους του νομού Άρτας
Ο ι

συναντήσεις παρόλο τον εθιμοτυπικό χαρακτήρα
είχαν σκοπό επίσης την ενημέρωση για θέματα
που αφορούν την ασφάλεια των πολιτών.
Εκατέρωθεν υπήρξε δέσμευση για συνεχή επικοινωνία και καλή συνεργασία με απώτερο στόχο
την εδραίωση του αισθήματος ασφαλείας στους
πολίτες με γνώμονα πάντα το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα.
Σας παραθέτουμε το επίσημο βιογραφικό του
νέου Αστυνομικού Διευθυντή Άρτας ο οποίος
είναι έγγαμος και πατέρας τεσσάρων τέκνων.
• Γεννήθηκε στη Σπολάιτα Αγρινίου του Νομού
Αιτωλοακαρνανίας το έτος 1963.
• Αποφοίτησε από το Α΄ Γενικό Λύκειο Αρρένων

Αγρινίου το έτος 1981.
• Κατατάχθηκε στο Σώμα της πρώην Ελληνικής
Χωροφυλακής, το έτος 1981 και αποφοίτησε από
τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, το έτος 1992.
• Παρακολούθησε το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών Στελεχών της Αστυνομικής Ακαδημίας (2004-2005).
• Το 2006 εκπαιδεύτηκε σε θέματα Διαπραγμάτευσης Ομηριών και Κρίσεων της ΕΛ.ΑΣ και το
έτος 2007 καταχωρήθηκε στον πίνακα ανταπόκρισης διαπραγματευτών Πανελλαδικού επιπέδου ως διαπραγματευτής της Ελληνικής
Αστυνομίας.
• Φοίτησε στη Σχολή Εθνικής Ασφαλείας της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το εκπαιδευτικό έτος
2009 – 2010.
• Υπηρέτησε ως Αξιωματικός σε μάχιμες και επιτελικές Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας
Θεσπρωτίας, της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, της Διεύθυνσης Αστυνομίας Προσωπικού και της Διεύθυνσης Αστυνομικής
Συνεργασίας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιά και της
Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας.
• Έχει διατελέσει επί συνεχή έξι έτη τόσο ως
Πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Αστυνομίας
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας όσο και ως Αντιπρόεδρος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
αυτής. Επίσης έχει διατελέσει επί τρία έτη μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας (Π.Ο.ΑΞΙ.Α).
• Την 10/04/2014 προήχθη στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή
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Η ΘΕΙΑ ΜΟΥ Η ΚΟΥΛΑ Η ΚΑΛΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΑ
Λάμπρος Θ Ζιώβας
‘Ήμουν 10 χρονών και μας έστειλε η
μάνα μου μαζί με την αδερφή μου Ντίνα
στην θεία Κούλα να μας δώσει λίγο γάλα.
Φτάσαμε με τα χίλια ζόρια και θυμωμένα
μετά τον τσακωμό που κάναμε για να
πάει ο ένας και όχι η δύο μαζί . Όταν μας
είδε η θειάκο μάλωσε τα σκυλιά που ήταν
απέξω για να μην μας ριχτούν και μας
οδήγησε στο κατώι . Μας ρώτησε τι θέλουμε, και όταν τις είπαμε γάλα, είπε τέτοια ώρα δεν έχω αλλά βράζω στον
τέντζερη (κατσαρόλα), να καθίστε μόλις
γίνει να σας βάλω να φάτε εδώ, δεν
αργεί. Βγάζοντας τον τέντζερη από την
φωτιά τον άφησε κάτω στην γωνιά για
να ξεχράνει (κρυώσει λίγο), και η θεία
ασχολήθηκε με το να φέρει το μεσάλι
και να το στρώσει κάτω στο χώμα ,να
φέρει ψωμί και τα χουλιάρια (κουτάλια).
Σε αυτό το διάστημα ένας μαύρος γάτος
πήγε στον τέντζερη με το γάλα και άρχισε να χλαπακίζει ( ρουφάει ) με τη
γλώσσα του το γάλα . Κάποια στιγμή τον
βλέπει η Κούλα και αρχίζει τις φωνές ,
τσιούτ-τσιούτ νιατσιάρικο ψόφος να σε
βαρές . Ο γάτος έφυγε ντροπιασμένος,
περισσότερο όμως φοβισμένος μήπως
φάει ξύλο .
Η θεία αντί να ρίξει το γάλα στα σκυλιά ,
πήρε ένα χουλιάρι ξύλινο και έβγαλε δύο
–τρείς κουταλιές γάλα από το σημείο
που είχε φάει το γατί και το πέταξε (αν
είναι δυνατόν να καθαρίσει η λώβα) ,στη
συνέχεια έβαλε σε μια γαβάθα κάμποσο
γάλα μας το προσέφερε με ψωμί να το
φάμε .
Εμείς αλληλοκοιταχτήκαμε κάπως πονηρά και χωρίς να βγάλουμε κιχ αποφασίσαμε και το φάγαμε εκείνο το γάλα
πού λώβιασε ο μαύρος γάτος. Και για να
μην προσβάλουμε την καλή νοικοκυρά
θεία Κούλα ,αλλά θα μέναμε νηστικά
μέχρι το απόγευμα γιατί οι γονείς μας
είχαν φύγει για τα χωράφια πρωί –πρωί
χωρίς να αφήσουν τίποτα το φαγώσιμο .
Αφού ταρατσώσαμε γυρίσαμε στο σπίτι
και αρχίσαμε την σκόρδο θεραπεία (καταπίναμε σκόρδα με νερό ) σαν αντισηπτικό φάρμακο…
Άλλη φορά παίζαμε στην μεγάλη αυλή
της θείας Κούλας εγώ η αδερφή μου η
Ντίνα, η μικρότερη κόρη της θείας συνομήλικη της Ντίνας και η ξαδέρφη μας
Μαρίτσα που είχε έρθει από την Στρεβίνα. Τα κορίτσια μετά δύο τρία παιγνίδια

άρχισαν να παίζουν με της κούκλες, εγώ
επειδή μου άρεσε να τσιγκλάω τη θεία
πήγα προς το κατώι να δω τι κάνει. Αφού
είπαμε μερικές κουβέντες μου είπε ότι
θέλει να ζυμώσει ψωμί να το ψήσει να
φάμε και μείς. Πήρε το σκαφίδι κοσκίνισε
το αλεύρι το έκανε ζυμάρι το άφησε
χωρίς να το σκεπάσει με κάποιο μεσάλι,
και βγήκε έξω να πάρει ξύλα. Έκανε
τόσο γρήγορα γιατί ήθελε να κάψει την
γωνιά και την γάστρα που βγαίνοντας
έξω ξέχασε την πόρτα ανοιχτή ,και τότε
έγινε το <θάμα>. Μπήκαν μέσα καμιά εικοσαριά και πλέον κότες και ρίχτηκαν
μέσα στο σκαφίδι με το προζύμι, τρώγοντάς το λαίμαργα και τσαλαπατώντας το κακαρίζοντας.
Εγώ δεν μπορούσα να κάνω τίποτα γιατί
ήμουν στο βάθος και επεξεργαζόμουν τα
όπλα του μπάρμπα, πράγμα απαγορευμένο για παιδία, γι αυτό και λούφαξα .
Κάποια στιγμή μπήκε η θεία αγκαλιά με
τα ξύλα (βαμβακιές τα περισσότερα), και
άρχισε να φωνάζει ‘’να σας φάει ο μπούφος γεροκατσιασμένες τι μου κάνατε
κακό σφαϊό να έχετε". Τότε έγινε το
απροσδόκητο . ΟΙ κότες άρχισαν να κακαρίζουν και να πετούν ακανόνιστα, γεμίζοντας το κατώι με φτερά και σκόνη, τα
περισσότερα έπεφταν μέσα στο σκαφίδι
με το προζύμι. Τότε η δόλια Κούλα αφού
έδιωξε τις κότες πήρε ένα κουτάλι και μάζεψε το επάνω μέρος (από αυτό που
είχαν αφήσει οι κότες γιατί το είχαν ζυμώσει κιόλας) και το πέταξε. Άναψε την
φωτιά και έβαλε την γάστρα να καεί
,πήρε το προζύμι το έβαλε στο πλαστήρι
το έπλασε και όταν κάηκε η γάστρα το
έριξε στην γωνιά να ψηθεί .
Όταν το έβγαλε ζεματιστό που ήταν , τηγάνισε και αυγά με τυρί είχε και γιαούρτι
πρόβειο και αφού φώναξε τα κορίτσια
καθίσαμε παρέα στο σφρά και φάγαμε.
Εγώ έτρωγα και με έτρωγε. Και δεν
ήθελα να προσβάλω την νοικοκυροσύνη
της θείας και το ψωμί μοσχοβολούσε και
είχε ωραία γεύση . Αφού φάγαμε χαιρετήσαμε και φύγαμε. Στο δρόμο τους
είπα για τις κότες αλλά που να με πιστέψουν, λέγοντας ότι λέω ψέματα γιατί
το δικό μου μερίδιο ήταν λιγότερο , και
δεν χόρτασα.
Τι να έκανε όμως η θεια Κούλα όταν είχε
πέντε παιδιά να θρέψει συν τους …
..μουσαφίρηδες.

ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΧΑΛΚΙΑΔΩΝ Κ.ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΝΑ
Εύχομαι το Φως της Ανάστασης να φωτίζει τις ζωές μας ,να μας χαρίζει υγεία, οικογενειακή ευτυχία
επαγγελματική
προκοπή και να γεννήσει στις ψυχές όλων
μας αγάπη και ελπίδα!
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
Άλλαξαν την Κυριακή 1η Απριλίου οι ώρες κοινής
ησυχίας, καθώς σύμφωνα με την αστυνομική διάταξη
3 του 1996 οι ώρες μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας κατά τη διάρκεια του έτους είναι οι ακόλουθες:
Κατά τη θερινή περίοδο από 15:00 έως 17:30 και από
23:00 έως 07:00.
Κατά τη χειμερινή περίοδο από 15:30 έως 17:30 και

από 22:00 έως 07:30. Θερινή περίοδος, λογίζεται το
χρονικό διάστημα από την 1 Απριλίου έως την 30 Σεπτεμβρίου.
Οι παραβάτες των διατάξεων της εν λόγω Αστυνομικής Διάταξης, διώκονται σε βαθμό πταίσματος. Προς
τούτο οι πολίτες δύνανται να απευθύνονται στην
Αστυνομία για βεβαίωση της παράβασης, καθώς και
να υποβάλλουν έγκληση σε βάρος των παραβατών.
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Κωλοφωτιές
Λίγες μέρες μετά το Πάσχα έκαναν την εμφάνισή
τους, όπως κάθε χρόνο την ίδια εποχή, οι πυγολαμπίδες ή οι κωλοφωτιές όπως τις αποκαλούμε στο
χωριό. Από μικρός αναρωτιόμουνα πως γίνεται ένα
τόσο μικρό έντομο να έχει φακό στην κοιλιά του και
να αναβοσβήνει! Αυτό που δεν ήξερα είναι ότι ούτε
η επιστήμη το γνώριζε. Προσφάτως οι επιστήμονες
μπόρεσαν να δώσουν εξήγηση.
Όπως εξηγούν λοιπόν οι επιστήμονες, οι πυγολαμπίδες περιέχουν μια χημική ουσία στην κοιλιά τους,
που ονομάζεται λουσιφερίνη και όταν αυτή ενωθεί με
το οξυγόνο και με ένα ένζυμο που ονομάζεται λουσιφεράση, η επακόλουθη χημική αντίδραση κάνει
την κοιλιά τους φωτεινή. Αυτό εξηγεί και το γεγονός
ότι άφηναν φωτεινά σημάδια για λίγα δευτερόλεπτα
όταν τις πιάναμε και τις τρίβαμε πάνω στα ρούχα. Τα
καημένα τα έντομα, γινόταν λιώμα στα παιδικά μας
χέρια. Και οι γιαγιάδες να φωνάζουν: μη τις πιάνεται,
θα γεμίσετε λειχήνες (;). τι ήταν αυτές οι λειχήνες
ποτέ δεν έμαθα, ίσως κάποια δεισιδαιμονία ή κάποιου είδους αλλεργία που είχαν μερικοί στην παραπάνω χημική ουσία και είχαν παρατηρήσει οι παλιοί
ότι παρουσιάζονταν μετά από επαφή με κωλοφωτιές!
Εμείς παρόλα αυτά μαζευόμασταν τα βράδια στα και
τρέχαμε ανάμεσα στις ανθισμένες πορτοκαλιές κυνηγώντας κωλοφωτιές και τις λιώναμε στα ρούχα
των άλλων φωνάζοντας «σου έβαλα γαλόνια». Κανονική γενοκτονία!

Για πιο λόγο όμως λάμπουν οι πυγολαμπίδες; Οι
επιστήμονες πιστεύουν ότι σε πρώτη φάση είναι
ένας τρόπος να προσελκύσουν το άλλο φύλο.
Ωστόσο είναι λίγο πιο περίπλοκο από αυτό: Υπάρχουν περισσότερα από 2.000 καταγεγραμμένα είδη
πυγολαμπίδας κι έτσι προκειμένου να ξεχωρίζουν
μεταξύ τους εκπέμπουν διαφορετικό φωτισμό. Στην
περιοχή μας είναι κίτρινο φως αλλά υπάρχουν και με
πράσινο ή αχνό κόκκινο. Το συγκεκριμένο είδος
«φωτός» ονομάζεται «βιοφωτισμός» και χαρακτηρίζει ένα χημικό φως το οποίο παράγεται από την χημική αντίδραση μέσα σε ένα ζωντανό οργανισμό. Η
αρσενική πυγολαμπίδα θα φωτίσει την κοιλιά της σε
ένα συγκεκριμένο μήκος κύματος, και όταν η θηλυκή
πυγολαμπίδα βλέπει ένα αρσενικό του είδους της
«απαντάει» ανάβοντας και την δική της κοιλιά.
Ο άλλος λόγος για τον οποίο λάμπουν πυγολαμπίδες ωστόσο είναι λιγότερο ρομαντικός: για να προσελκύουν την λεία τους. Καθότι επιδίδονται συχνά
σε κανιβαλισμό, μερικά θηλυκά λάμπουν για να δελεάσουν το αρσενικό και στη συνέχεια να το φάνε!
Τέλος ο τελικός λόγος που πυγολαμπίδες λάμπουν
είναι για να αποτρέψουν τα αρπακτικά ζώα. Καθότι
είναι γεμάτες με πιθανώς επιβλαβείς χημικές ουσίες,
ανάβοντας την κοιλιά τους ουσιαστικά τις επιδεικνύουν, κόβοντας την όρεξη σε κάθε επίδοξο θηρευτή.
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«Η ΑΡΤΑ ΘΥΜΑΤΑΙ»: Τιμήθηκε η Μνήμη της Εβραϊκής Κοινότητας
Με κάθε επισημότητα πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 24
Μαρτίου 2018 οι εκδηλώσεις για την Ημέρα Μνήμης της
Εβραϊκής Κοινότητας Άρτας, με αφορμή τη συμπλήρωση 74
ετών από τη σύλληψη των Αρτινών Εβραίων (24 Μαρτίου
1944) από τα Γερμανικά Στρατεύματα. Οι εκδηλώσεις έγιναν
για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά από το Δήμο Αρταίων, μετά
τις αντίστοιχες περυσινές, αλλά και μετά την αντίστοιχη που
έγινε στην Αθήνα σε συνεργασία με το Κεντρικό Ισραηλιτικό
Συμβούλιο.
Το πρωί πραγματοποιήθηκε περιήγηση στην παλιά Εβραϊκή
συνοικία της Άρτας, ενώ το μεσημέρι στην αίθουσα του Συλλόγου «Σκουφάς» πραγματοποιήθηκε η κεντρική εκδήλωση
της Ημέρας, με την παρουσίαση της ιστορικής πορείας της
Εβραϊκής Κοινότητας Άρτας από τον δικηγόρο-γραφολόγο
και ερευνητή Χάρη Βαδιβούλη. Την εκδήλωση χαιρέτισαν
ακόμη η Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Όλγα Γεροβασίλη, ο Αντιπρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικου Συμβουλίου Ελλάδος Βίκτωρ Ελιέζερ, ο Πρόεδρος του
Συλλόγου «Σκουφάς» Νίκος Μπανταλούκας, ο Εκπρόσωπος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών Ιωσήφ Μιζάν και
ο συγγραφέας Δημήτρης Βλαχοπάνος.
Το απόγευμα τελέστηκε στο Μνημείο Εβραίων Μαρτύρων
επιμνημόσυνη δέηση και πραγματοποιήθηκε κατάθεση στεφάνων, ενώ οι παρευρισκόμενοι ακολούθησαν την πορεία
που ακολούθησαν και τα συλληφθέντα μέλη της Εβραϊκής
Κοινότητας Άρτης την 24η Μαρτίου 1944 προς την πλατεία
Κιλκίς.
«Η ιστορική μνήμη της Κοινότητας διατηρείται αναλλοίωτη
και οι απόγονοι των μελών της, πολλοί από τους οποίους
υπάρχουν εδώ σήμερα ανάμεσά μας, κρατούν ακόμη δεσμούς με την γενέτειρα των προγόνων τους. Πρόκειται για
ένα ταξίδι στο χρόνο, με το οποίο μαθαίνουμε την ιστορία
της πόλης μας. Αυτό μας δίνει δύναμη για το μέλλον» ανέφερε μεταξύ άλλων, στο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης, ο οποίος ευχαρίστησε τους
εκπροσώπους του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου και
των Εβραϊκών Κοινοτήτων που παρέστησαν, το Σύλλογο
«Σκουφά» για τη φιλοξενία της κεντρικής εκδήλωσης και
όλους όσους έδωσαν το «παρών» στις εκδηλώσεις.
Η Εβραϊκή Κοινότητα της Άρτας υπήρξε μία από τις παλαιότερες της Ελλάδος. Τις πρώτες πληροφορίες γι΄ αυτήν τις
αντλούμε από το "Οδοιπορικό" του Ισπανού περιηγητή ραββίνου Βενιαμίν μπεν Γιονά, ο οποίος ταξίδεψε στην Ελλάδα
το 1173. Στο "Οδοιπορικό" αναφέρει ότι υπήρχαν εκεί 100
εβραϊκές οικογένειες που ανέπτυσσαν θαυμαστή πνευματική και θρησκευτική δραστηριότητα. Η δραστηριότητα αυτή
εντάθηκε την εποχή του "Δεσποτάτου της Ηπείρου", κατά
την οποία ο Μιχαήλ Κομνηνός παραχώρησε στους Εβραίους ελευθερίες ώστε να αναπτυχθούν στον οικονομικό και
πολιτιστικό τομέα.
Την ίδια περίοδο χτίστηκε η πρώτη Συναγωγή, η
"Γκρέκα", και λειτούργησε το εβραϊκό νεκροταφείο στη θέση
"Πετροβούνι", στο λόφο Περάνθη, σε μια έκταση δέκα
στρεμμάτων, που παραχωρήθηκε από την Αγία Θεοδώρα,
σύζυγο του Μιχαήλ Κομνηνού.
Η ανάπτυξη της οικονομικής ζωής των Εβραίων συνεχίστηκε μέχρι το 1346, οπότε υπέστησαν τον πρώτο διωγμό
τους από το Κράλη της Σερβίας Στέφανο Ντουσάν.
Μετά την κατάκτηση της Άρτας από τους Τούρκους, το
1449, οι Εβραίοι έτυχαν θρησκευτικής και οικονομικής ελευθερίας. Λίγο αργότερα (1480-1494) η Εβραϊκή Κοινότητα
ενισχύθηκε πληθυσμιακά από την εγκατάσταση εκεί
Εβραίων από την Απουλία και την Καλαβρία, καθώς και εξορισθέντων από την Ισπανία σεφαραδιτών Εβραίων (1492).
Αυτοί αποτέλεσαν μία χωριστή Κοινότητα, ίδρυσαν τη Συναγωγή "Πουλιέζα", εβραϊκό σχολείο και φιλανθρωπικούς
συλλόγους, δημιουργώντας παράλληλα έναν ''ευγενή ανταγωνισμό'' με τους ντόπιους ρωμανιώτες Εβραίους.
Οι Εβραίοι της πόλης ζούσαν στους συνοικισμούς "Όχθο",
"Τσιμέντα" και "Ρολόϊ", που βρίσκονταν στο κέντρο της
πόλης.
Όταν ο Γάλλος αρχιτέκτων - μηχανικός Φουσερό επισκέφθηκε την Άρτα, το 1780, έγραψε ότι υπήρχαν 200 Εβραίοι.
Το 1806 ο Πουκεβίλ ανέφερε ότι οι Εβραίοι της πόλης ήταν
1000, ενώ ο Λίκ ανέφερε ότι το 1807 ο αριθμός τους ήταν
50 άτομα. Με την απελευθέρωση της πόλης από τον τουρ-
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κικό ζυγό (23.6.1881), οι Εβραίοι διατήρησαν τη θρησκευτική και οικονομική τους ελευθερία και σε απογραφή της περιόδου εκείνης φαίνεται ότι αριθμούσαν 800 άτομα.
Οι Εβραίοι της Άρτας ήταν ευσεβείς, βαθιά θρησκευόμενοι, νομοταγείς και συμβίωναν ειρηνικά με τους Χριστιανούς
συμπολίτες τους. Σχόλιο δημοσιογράφου στην εφημερίδα
"Μη Χάνεσαι" του 1881 αναφέρει, μεταξύ άλλων: "… Εις
Άρταν εκτός των Χριστιανών οικούσι σταθερώς πλείστοι Ισραηλίται, προθύμως και πιστώς εκπληρούντες πάσας τας
υπό των νόμων πηγαζούσας διά τους πολίτας υποχρεώσεις. Εις τας Συναγωγάς αυτών, διέκρινα προσευχομένους
ευζώνους, κομψώς και αρειμανίως φέροντας φουστανέλλαν.
Ητο Ιουδαίοι στρατιώται….. Εκ τούτων και εκ προσωπικής
εμπειρίας μεταγενεστέρας, καταδήλως μαρτυρείται η αγαστή σύμπνοια ήτις επικρατεί μεταξύ Χριστιανών και
Εβραίων εις την πόλιν. Των τελευταίων τούτων το εμπορικόν δαιμόνιον είναι πανθομολογούμενον…".
Ποικίλες ήταν οι επαγγελματικές ασχολίες των Εβραίων
της Άρτας: Υπήρχαν 5 - 6 μεγάλα εμπορικά καταστήματα
και άλλα μικρότερα εμπορικά, δερματοπωλεία, υαλοπωλεία,
αλλά και επαγγελματίες φανοποιοί, γαλακτοπώλες, κρεοπώλες, γυρολόγοι και μοδίστρες. Υπήρχαν επίσης δύο εκπαιδευτικοί, ένας γιατρός κι ένας δημόσιος υπάλληλος. Το 1911
ιδρύθηκε μία μεγάλη εμπορική ανώνυμη εταιρεία με την
επωνυμία "Ιωχανάς - Γκανής - Χατζής & Σία", η οποία δέσποζε στην αγορά για πολλά χρόνια.

Τα συνήθη επώνυμα των Εβραίων της Άρτας ήταν Μιωνής, Ιωχανάς, Σαμπάς, Ιερεμίας, Μιζάν, Ελιέζερ, Πολίτης,
Κούλιας, Γκανής, Σούσης κ.ά.
Η Κοινότητα διατηρούσε εβραϊκό σχολείο, επί της οδού
Φιλελλήνων, στην εβραϊκή συνοικία. Αποτελείτο από δύο
μεγάλες αίθουσες: η μία χρησίμευε για αποθήκη τροφίμων
και σιταριού (για διανομή στους απόρους το χειμώνα). Η
άλλη αίθουσα χωριζόταν σε δύο μέρη, το ένα λειτουργούσε
ως αίθουσα διδασκαλίας και το άλλο ως αίθουσα συνεδριάσεων και πολιτιστικών συγκεντρώσεων. Την ελληνική και
εβραϊκή γλώσσα δίδασκαν δύο δάσκαλοι. Στο σχολείο φοιτούσαν Εβραίοι και μερικοί Χριστιανοί μαθητές.
Για τις ανάγκες της Κοινότητας δημιουργήθηκε ένα ακόμη
σχολείο. Την περίοδο της Μικρασιατικής καταστροφής τα
δύο εβραϊκά σχολεία στέγασαν πρόσφυγες.
Από το 1920 η Εβραϊκή Κοινότητα της Άρτας αναγνωρίστηκε ως "Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου" και συμμετείχε σε όλες τις δημόσιες εκδηλώσεις της πόλης.
Κατά την απογραφή του 1939 η Κοινότητα αριθμούσε 500
περίπου μέλη, ενώ κατά τη Γερμανική Κατοχή είχε 384
Εβραίους.
Τη νύχτα της 24ης Μαρτίου 1944 συνελήφθησαν από
τους Ναζί οι περισσότεροι Εβραίοι και εκτοπίστηκαν στα χιτλερικά στρατόπεδα του θανάτου. Ελάχιστοι μπόρεσαν να
διαφύγουν. Τραγική ήταν επίσης η τύχη μιας εβραϊκής οικογένειας που κρυβόταν στο χωριό Κομένο της Άρτας, όταν οι
Γερμανοί σφάγιασαν τους 317 κατοίκους του, μεταξύ των
οποίων και τον Ζακίνο Ιερεμία, 42 ετών, τη γυναίκα του Ευτυχία, 37 ετών και την κόρη τους Καίτη, 5 ετών.
Με τη λήξη του Πολέμου επέστρεψαν από τα στρατόπεδα
30 όμηροι και άλλοι 28 Εβραίοι που πρόλαβαν να διαφύγουν στα γύρω χωριά. Η Κοινότητα είχε απολέσει το 84%
του πληθυσμού της. Η παλιά ρωμανιώτικη Συναγωγή
"Γκρέκα" είχε σχεδόν καταστραφεί, καθώς τα υπόλοιπα κοινοτικά κτίρια. Η Κοινότητα ήταν αποδιοργανωμένη και η περίθαλψη ανύπαρκτη. Οι επιζήσαντες Εβραίοι άρχισαν να
εγκαθίστανται σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή μετανάστευσαν στο εξωτερικό. Το 1959 η Κοινότητα διαλύθηκε και λίγο
αργότερα το εβραϊκό νεκροταφείο απαλλοτριώθηκε ενώ το
οικόπεδο της Συναγωγής παραχωρήθηκε στο Δήμο.
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Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος ο σύλλογός μας συνέβαλε στον εορτασμό της 25ης Μαρτίου με πολλούς τρόπους. Ο πρόεδρος μας μαζί με τον
Χρήστο Βλάχο έφτιαξαν τα στεφάνια που κατέθεσαν οι επίσημοι, δανείσαμε παραδοσιακές στολές στα δημοτικά σχολεία Χαλκιάδων και Καλαμιάς,
και μετά την παρέλαση τα παιδιά των χορευτικών μας, τα οποία φέτος ήταν περισσότερα από όλες τις άλλες χρονιές, παρουσίασαν παραδοσιακούς
χορούς στην πλατεία του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης!
Στην εκδήλωση μας τίμησαν με την παρουσία τους και κατέθεσαν στεφάνια η περιφερειακή σύμβουλος κυρία Σίμου Αναστασία, ο αντιδήμαρχος
Σιαφάκας Χριστόφορος, εκπρόσωπος της αστυνομίας, μαθητές των σχολείων, εκπρόσωπος του συλλόγου γυναικών Φιλοθέης «Εσπερίδες» και εκ
μέρους του συλλόγου μας η μαθήτρια Μαριλένα Κατσιγιάννη.

Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του δημοτικού σχολείου και
νηπιαγωγείου Καλαμιάς στα πλαίσια των Πασχαλινών εορτών διεξήγαγε έρανο αγάπης για τον
εθελοντικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό μέριμνας και προστασίας μητέρας και παιδιού « η κιβωτός του
κόσμου» για το παράρτημα Ηπείρου
που εδρεύει στην Πωγωνιανή Ιωαννίνων.

Η ανακοίνωση του Συλλόγου:
Είναι σημαντικό να περάσουμε στα
παιδιά μας το μήνυμα του εθελοντισμού, που είναι η απτή πράξη της
προσφοράς και ως τέτοια πρέπει να
επιβραβεύεται. Μέσα από αυτή δείχνουμε τον ανθρωπισμό μας, τα ευγενή συναισθήματα μας προς τον
συνάνθρωπό και στην προκειμένη

περίπτωση στο απροστάτευτο παιδί.
Η συγκέντρωση υλικών αγαθών ήταν
εντυπωσιακή. Σε αυτό το σημείο ο
σύλλογος θέλει να ευχαριστήσει
θερμά όλους όσους βοήθησαν σε
αυτή μας την ενέργεια: τα παιδιά του
σχολείου μας και τους γονείς τους,
τους συγχωριανούς μας, τα μάρκετ
Αγγέλης, lidl και Σκλαβενίτης, τα φαρμακεία των Κατσολύλα, Φελέκου,
Γιαννάκη, Σαπρίκη, Παπαδημητρίου,
Μαρέτη και Συνγκιρίδη, τον κύριο Άγγελο Ξυλογιάννη και τέλος τον Δήμαρχο Αρταίων κύριο Χρήστο
Τσιρογιάννη για την βοήθεια και την
στήριξη τους.
Λίγα λόγια για την κιβωτό του κόσμου:
Η Κιβωτός του Κόσμου, αποτελεί σήμερα, πηγή συμπαράστασης, φροντίδας και ελπίδας για τα παιδιά.
Από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας η
Κιβωτός, στηρίχθηκε στη συνεργασία, στις πρωτοβουλίες, στη δράση
απλών ανθρώπων, που αγκάλιασαν
το έργο του πατρός Αντωνίου και
ένωσαν τις δυνάμεις τους, με σκοπό
να προσφέρουν το καλύτερο δυνατό
στα παιδιά.
Από τότε μέχρι και σήμερα, λοιπόν,
στο πλάι μας βρίσκονται εθελοντές,

συνοδοιπόροι, συνεργάτες και συμπαραστάτες μας, δείχνοντας ο καθένας με τον τρόπο του, την αγάπη και
τον ανθρωπισμό.
Ο εθελοντισμός, εδώ είναι πολυεπίπεδος, καθώς το έργο της Κιβωτού
πλαισιώνεται από ανθρώπινο δυναμικό εκατοντάδων εθελοντών. Καθημερινά στον χώρο του Κέντρου
Εκπαίδευσης, Στήριξης και Φροντίδας του παιδιού, απασχολούνται
αμέτρητοι εθελοντές. Όλοι τους και ο
καθένας με τον δικό του μοναδικό
τρόπο προσθέτουν το δικό τους λιθαράκι έμπρακτα και με μεγάλη αγάπη.
Πέραν των εθελοντών που εργάζονται στις εγκαταστάσεις της «Κιβωτού
του Κόσμου», έχει δημιουργηθεί και
ένα εκτεταμένο δίκτυο εθελοντών-συνεργατών που παρέχουν αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες τους στον
πληθυσμό της Κιβωτού, όπως για
παράδειγμα γιατροί όλων των ειδικοτήτων καθώς και ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα ή ιδιωτικές κλινικές που
παρέχουν δωρεάν περίθαλψη σε
παιδιά και γονείς, φροντιστήρια που
παρέχουν δωρεάν μαθήματα για τα
παιδιά. Επίσης αρκετοί δικηγόροι
παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες νομικής υποστήριξης.
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Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο σύλλογός μας είχε μεγάλη δραστηριότητα την περίοδο των αποκριών. Σε πρώτη φάση ένα γκρουπ από γυναίκες
και παιδιά του χωριού μας συμμετείχε στο καρναβάλι που διοργανώνουν οι γυναίκες της Άρτας υπό την αιγίδα του Δήμου Αρταίων και γίνεται το
Σάββατο πριν την Κυριακή της αποκριάς. Το επόμενο Σάββατο ο σύλλογος μας παρουσίασε το παραδοσιακό γαϊτανάκι και άλλα αποκριάτικα δρώμενα (χορό της νύφης, γανωτζή και πως το τρίβουν το πιπέρι) στην πόλη της Άρτας, ενώ την Κυριακή της τυρινής παρουσιάσαμε το ίδιο στις πλατείες
της Καλαμιάς και των Χαλκιάδων πάντα υπό τους ήχους δημοτικής ορχήστρας. Εφέτος δεν πήγαμε στην πλατεία των Γεωργουσιών σεβόμενοι τον
πρόσφατο θάνατο νεαρής γυναίκας που το σπίτι της είναι κοντά στην πλατεία.
Οι φωτογραφίες είναι από τα δρώμενα στο χωριό

Ένα έθιμο που έχει επιβιώσει μέχρι σήμερα στους γάμους
στο χωριό μας είναι το έθιμο της μπουγάτσας. Την Παρασκευή πριν το γάμο ανταλλάσουν τούρτες ο γαμπρός με
την νύφη και ο γαμπρός με τον Κουμπάρο. Πιο παλιά
όμως που δεν υπήρχαν αυτά τα ¨μοντέρνα¨ γλυκά, έφτιαχναν ένα είδος γλυκού ψωμιού με διάφορους ξηρούς καρπούς μέσα, πασπαλισμένο με ζάχαρη άχνη και
διακοσμημένο με καρύδια και αμύγδαλα. Σύμφωνα με το
έθιμο, ο γαμπρός και η νύφη, την άλλη μέρα έκοβαν την
μπουγάτσα κομμάτια,
τα έβαζαν σε κανίστρες
και τα έστελναν με κορίτσια ανύπαντρα να
τα μοιράσουν στους
κοντινούς συγγενείς
τους οι οποίοι έδιναν
χαρτζιλίκι στα κορίτσια.
Μια τέτοια μπουγάτσα
μας έφτιαξε φέτος ,και
την μοιράσαμε στον
κόσμο στην διάρκεια
των
αποκριάτικων
δρώμενων, η κυρία
Πηνελόπη
(Πηνιό)
Παππά. Την ευχαριστούμε πολύ και δημοσιεύουμε φωτογραφία
από την μπουγάτσα!

Την έκτη κατά σειρά εθελοντική αιμοδοσία διοργάνωσε ο σύλλογός την Κυριακή
18 Μαρτίου στο χώρο του αγροτικού ιατρείου Χαλκιάδων.
Δυστυχώς όμως δεν είχαμε την ανάλογη
προσέλευση αφού μόνο έξι άτομα έδωσαν αίμα, αριθμός αρνητικός σύμφωνα
με την δυναμικότητα της Φιλοθέης. Οι
συγχωριανοί μας δεν έχουν ευαισθητοποιηθεί στο συγκεκριμένο θέμα με αποτέλεσμα όταν θα χρειαστεί κάποιος δικός
τους μετάγγιση αίματος να τρέχουν και να
παρακαλάνε γνωστούς και αγνώστους
για μία φιάλη ζωής!
Πρέπει όλοι να καταλάβουμε πόσο πολύτιμο αγαθό είναι το αίμα. Είναι όμως και
ακριβό όταν δεν υπάρχει αυτάρκεια αφού
η χώρα μας αναγκάζεται να το εισάγει
από άλλες χώρες, πιο πλούσιες από την

δική μας (!), σε τιμές που αγγίζουν τα 500
€ την φιάλη. Αυτά τα χρήματα επιβαρύνουν εμάς τους ίδιους μέσα από την φορολογία. Το θεωρούμε αδιανόητο να
εισάγουμε αίμα από χώρες όπως η Ελβετία, που το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων
τους είναι ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης, και εμείς να καθόμαστε να πίνουμε καφέ χωρίς να μας καίγεται καρφί!
Η διαδικασία της αιμοδοσίας διαρκεί μόνο
15 λεπτά της ώρας και το αίμα που δίνουμε αναπληρώνεται σε λιγότερο από
μία ημέρα. Ιδιαίτερα γι αυτούς που έχουν
υψηλό αιματοκρίτη επιβάλλεται να δίνουν
αίμα 2 με 3 φορές το χρόνο.
Η επόμενη αιμοδοσία θα διενεργηθεί τον
Σεπτέμβριο. Ελπίζουμε σε αυτή να
έχουμε μεγαλύτερη προσέλευση.

Δυστυχώς λόγο προβλημάτων δεν
μπορέσαμε φέτος να αναβιώσουμε
το καγκελάρι. Όμως ο χοροδιδάσκαλός μας Γούσης Αποστόλης
προγραμμάτισε για την επόμενη
χρονιά να προετοιμάσει το μεγάλο
τμήμα του χορευτικού μας για να

μπορέσουμε να αναβιώσουμε το
έθιμο. Όποιος γνωρίζει στοιχεία για
το πώς γινόταν το καγκελάρι τότε,
ποια τραγούδια τραγουδούσε ο κόσμος ή οτιδήποτε άλλο και θέλει να
βοηθήσει στην όλη ενέργεια να επικοινωνήσει μαζί μας.

