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Το Σάββατο 4 Αυγούστου θα γίνει φέτος η
καλοκαιρινή εκδήλωση του συλλόγου μας

Το πρόγραμμα θα ανοίξει στις δέκα το βράδυ με τα χορευτικά του συλλόγου μας να παρουσιάζουν
χορούς απ’ όλη την Ελλάδα υπό τους ήχους του κλαρίνου του Δημήτρη Λαμπάκη και την φωνή
της Διαλεχτής.
Στη συνέχεια θα ακολουθήσει γλέντι μέχρι το πρωί με την ίδια ορχήστρα και με τον τραγουδιστή
Μιχάλη Τάτση

Είσοδος-χορός ελεύθερα

Σας περιμένουμε !
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Ευχαριστούμε (με αλφαβητική σειρά)
όλους αυτούς που πρόσφεραν
διάφορα ποσά στον Σύλλογό μας:
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Αγναντίτης Χρήστος ανδρικές κομμώσεις,
Απωλέσαμε τον τελευταίο καιρό από κοντά
Αθανασάκης Κωνσταντίνος
μας τους αγαπημένους μας:
Αράπος Σταύρος Υγραέρια-Κάρβουνα-Pellet,
Αφοι Κώτση Αρτοποιείο,
Σε ηλικία 71 ετών απεβίωσε ο Παππάς Δημήτριος Κάτοικος
Γιώργος Χ. Δήμος Κτηνίατρος,
Ιωαννίνων την 11 Ιουλίου 2018
Θώμη Κ. Νίκαρη Κομμωτήριο,
Καλαμπόκη Λίτσα Κομμωτήριο
Σε ηλικία 48 ετών απεβίωσε ο Τσώλας Αθανάσιος Κάτοικος
Κατσούλας Βασίλης & Υιοί Χωματουργικές εργασίες, Χαλκιάδων την 7 Ιουλίου 2018
Κολιός Ιωάννης λογιστής,
Σε ηλικία 70 ετών απεβίωσε ο Ευθυμίου Πέτρος κάτοικος ΚαΛαμπράκης Θεόδωρος, Πολιτικός μηχανικός
λαμιάς την 25 Ιουνίου 2018
Ξυλογιάννης Απόστολος Κρεοπωλείο,
Σε ηλικία 93 ετών απεβίωσε ο Κατσούλας Σπυρίδων κάτοικος
Παπαβασιλείου Απόστολος Αντιπροσωπείες,
Χαλκιάδων την 18 Ιουνίου 2018
Θωμάς Γάτσιος Ποτοποιία,
Σε ηλικία 87 ετών απεβίωσε ο Λαζανάς Χαράλαμπος κάτοικος
Ρίζος Αθανάσιος Παντοπωλείο,
Χαλκιάδων την 6 Ιουνίου 2018
Τσώλα Ευαγγελία Γεωπόνος,
Τσώλας Παναγιώτης Μηχανικός δομικών έργων
Σε ηλικία 92 ετών απεβίωσε ο Τάτσης Ευστάθιος κάτοικος Χαλ-

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

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

κιάδων την 31 Μαΐου 2018
Σε ηλικία 87 ετών απεβίωσε ο Νίκαρης Γεώργιος κάτοικος Καλαμιάς την 17 Μαΐου 2018
Σε ηλικία 87 ετών απεβίωσε ο Τζώρας Βασίλειος κάτοικος Καλαμιάς την 16 Μαΐου 2018
Σε ηλικία 80 ετών απεβίωσε ο Γούσης Κωνσταντίνος κάτοικος
Καλαμιάς την 14 Μαΐου 2018

« η φιλοθέη »

Γεννήσεις

Πολιτιστικά και άλλα

Στις 01 Ιουνίου του 2018, ο Βλάχος Παναγιώτης του
Ηλία και της Αικατερίνης και η Λαγού Αικατερίνη, απέκτησαν ένα υγιέστατο κοριτσάκι που είναι και το πρώτο
τους παιδί.
Να σας ζήσει !!!

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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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 1-2
ΑΕ Καμπής - Νίκη Καλαμιάς 2-1
30η αγωνιστική 28/04/2018
ΑΟΚ Τζουμέρκων -ΑΟ Φιλοθεής 1-0
Νίκη Καλαμιάς Απόλλων Γλυκορίζου 0-2
Το τέλος του πρωταθλήματος βρίσκει την
ομάδα του ΑΟ Φιλοθέης 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

Τε λ ι κ ή
Βαθμολογία
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ΑΟ Φλωριάδας 82
ΑΕ Ξηροβουνίου 66
ΑΕ Καμπής
59
Μέλισσα
59
Φιλέλληνες Πέτα 58
Απόλλων Γλυκορίζου 55
ΑΟ Φιλοθεής 45
Δόξα Άρτας 41
Προοδευτική Γραμμενίτσας 41
ΠΑΣ Ανέζα 38
Α.Ο. Νίκη Καλαμιάς 34
Ηρόδοτος Καλογερικού 33
ΑΕ Μενιδίου 30
Αχιλλέας Νεοχωρίου 24
ΑΟΚ Τζουμέρκων 12
Παναγροτικός Αγ. Σπυρίδωνα 5
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Π Ρ Ο Γ ΡΑ Μ Μ Α Π Ρ Ω ΤΑ Θ Λ Η Μ ΑΤ Ο Σ Μ Π Α Σ Κ Ε Τ Γ ’ Κ ΑΤ Η Γ Ο Ρ Ι Α Σ Α Ν Δ Ρ Ω Ν
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 προηγούνταν 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, παίζοντας καλή άμυνα, ανέτρεψε το αποτέλεσμα και
κάλυψε την διαφορά τον 6 πόντων και κέρδισε

Α.Ο. ΦΙΛΟΘΕΗΣ – Α.Ο. ΑΛΥΚΩΝ
38 - 39
Β.Α.Ο. ΑΡΤΑΣ(Β) – Α.Ο. ΦΙΛΟΘΕΗΣ
82 - 49
Α.Ο. ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΘΡΥΛΟΣ ΙΩΑΝ.(Β) 46 - 76
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΠΑΞΩΝ–ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 0 - 20
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
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

Τελική
Βαθμολογία
Ομάδα
Βαθμοί Αγώνες
ΘΡΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ(Β) 16
8
ΑΛΥΚΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
12
8
Α.Ο. ΦΙΛΟΘΕΗΣ
11
8
Β.Α.Ο. ΑΡΤΑΣ(Β)
10
8
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΠΑΞΩΝ
6
8

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) όπως και στο επόμενο από
τον πρωτοπόρο και ανίκητο για φέτος Θρύλο
Ιωαννίνων
Στο τελευταίο παιχνίδι η ομάδα των Παξών δήλωσε κόλλημα και δεν έπαιξε το παιχνίδι με
αποτέλεσμα η ομάδα μας να το κερδίσει άνευ
αγώνα.

Τέλος οι αγωνιστικές υποχρεώσεις για το προπαιδικό και παιδικό ποδοσφαιρικό τμήμα του ΑΟ Φιλοθέης και με την ευκαιρία
αυτή οι υπεύθυνοι , με πρωτοβουλία του προπονητή τους Λάμπρου Τσιρογιάννη, διοργάνωσαν στις 1 Ιουλίου ένα ωραίο
απόγευμα για τα παιδιά και τους γονείς στο γήπεδο τους.
Τα παιδιά αντιμετώπισαν σε 2 ποδοσφαιρικούς αγώνες τους πατεράδες τους και στη συνέχεια οργανώθηκε ένα πλούσιο
μπάρμπεκιου με σουβλάκια και αναψυκτικά.
Στο τέλος της βραδιάς τα παιδιά παρέλαβαν από ένα αναμνηστικό δωράκι.

Πάνω αριστερά: φιλικό με τους γονείς
Κάτω αριστερά: Η ομάδα σε πλήρης ανάπτυξη
Πάνω δεξιά: Μετά το παιχνίδι
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Μπλόκο στα πανηγύρια από την ΔΟΥ Άρτας
Πρόβλημα δημιούργησε η ΔΟΥ Άρτας σε όλους τους συλλόγους που ζήτησαν απαλλαγή ΦΠΑ για εκδηλώσεις του καλοκαιριού όπως δικαιούνται από τον νόμο.
Συγκεκριμένα κάθε σύλλογος δικαιούται να κάνει δύο εκδηλώσεις τον χρόνο και να πάρει απαλλαγή από την υποχρέωση να καταβάλει τον
αντίστοιχο ΦΠΑ στην ΔΟΥ.
Ο νόμος αυτός που ισχύει
από το 1986 με μικρές αλλαγές το 2000 και το 2016
υπάρχει για να ενισχύονται
οικονομικά οι σύλλογοι.
Όμως, όπως ισχυρίζονται οι
σύλλογοι που κατέθεσαν τα
δικαιολογητικά για να πάρουν την σχετική απαλλαγή,
ο νέος προσωρινός διευθυντής της ΔΟΥ Άρτας, αφού η
διευθύντρια και ο προϊστάμενος του τμήματος ΦΠΑ
βρίσκονται σε άδεια, αρνείται χωρίς λόγο να δώσει την σχετική απαλλαγή επικαλούμενος τον παραπάνω νόμο ο
οποίος του δίνει το δικαίωμα να αρνηθεί αλλά μόνο δικαιολογημένα! Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει πάρει κανένας σύλλογος απαλλαγή ΦΠΑ και αρκετοί σύλλογοι αναγκάστηκαν
να αγοράσουν ταμειακή μηχανή ή να ακυρώσουν τις προ-

γραμματισμένες εκδηλώσεις με ότι αυτό συνεπάγεται.
Ο σύλλογός μας την ερχόμενη εβδομάδα θα καταθέσει τα
δικαιολογητικά για την άδεια και είμαστε αισιόδοξοι ότι θα
εγκριθεί αφού πληρούμε όλες τις προϋποθέσεις.
Να σημειωθεί ότι παλιά μερικοί σύλλογοι αντί να διοργανώσουν μόνοι τους εκδηλώσεις, παραχωρούσαν με
παράνομο τρόπο το δικαίωμα απαλλαγής σε
ιδιώτες, οι οποίοι οργανώνανε συναυλίες με μεγάλα
ονόματα
του
Ελληνικού πενταγράμμου και έβγαζαν μεγάλο
κέρδος αφού δεν απέδιδαν ΦΠΑ και ούτε δήλωναν τα έσοδα στην
φορολογική τους δήλωση! Προφανώς όταν
το κατάλαβαν αυτό οι
υπεύθυνοι της ΔΟΥ πέρασαν στο αντίθετο άκρο. Αυτό είναι
άδικο για τον σύλλογό μας που δεν έχει προβεί ποτέ σε τέτοιες παράνομες ενέργειες!
Καλό θα είναι να ζυγίζουν τα πράγματα οι αρμόδιοι και να
δίνουν άδειες στους συλλόγους που τις δικαιούνται και να
αρνούνται σε αυτούς που πρέπει!

H «Οδύσσεια» του Ομήρου ανακηρύχθηκε ως «η κορυφαία ιστορία που διαμόρφωσε τον κόσμο»
Το αριστούργημα του επικού ποιητή βρέθηκε στην πρώτη θέση
της λίστας του BBC σχετικά με τα έργα που στιγμάτισαν την ιστορία της ανθρωπότητας, διαμορφώνοντας κοσμοθεωρίες.
Η «Οδύσσεια του Ομήρου, το δεύτερο κατά σειρά έπος που δημιουργήθηκε στις απαρχές
της ανθρώπινης ενασχόλησης με την συγγραφή
κειμένων, ανακηρύχθηκε
ως η κορυφαία ιστορία
που διαμόρφωσε τον
κόσμο, καταλαμβάνοντας
την πρώτη θέση στην σχετική λίστα του BBC Culture.
Τον περασμένο Απρίλιο,
το BBC Culture ζήτησε
από δεκάδες ειδικούς ανά
τον κόσμο να δημιουργήσουν την κορυφαία πεντάδα σχετικά με
τις ιστορίες που συνέβαλαν στην ανάπτυξη και την εξέλιξη της
παγκόσμιας κουλτούρας και σκέψης.

Έτσι τουλάχιστον 108 συγγραφείς, δημοσιογράφοι, πανεπιστημιακοί, κριτικοί και μεταφραστές από 35 κράτη, επέλεξαν τα βιβλία,
τα μυθιστορήματα, τα ποιήματα και τα θεατρικά έργα που άφησαν
ανεξίτηλο το στίγμα τους στην εξέλιξη του ανθρώπινου είδους.
Στην κορυφή βρέθηκε η Οδύσσεια του Ομήρου και ακολουθεί στη
δεύτερη θέση η «Καλύβα του μπάρμπα-Θωμά», ενώ η πρώτη δεκάδα κλείνει με το έτερο αριστούργημα του Ομήρου, την Ιλιάδα.
Αναλυτικά η πρώτη δεκάδα, που συμπεριλαμβάνει μοναδικά αριστουργήματα της ανθρώπινης έμπνευσης
1. Οδύσσεια (Όμηρος, 8ος αιώνας πΧ)
2. Η Καλύβα του μπάρμπα-Θωμά (Χάριετ Μπίτσερ Στόου, 1852)
3. Φρανκενστάιν (Μαίρη Σέλεϊ, 1818)
4. 1984 (Τζορτζ Όργουελ, 1949)
5. Τα πάντα γίνονται κομμάτια (Τσινούα Ατσέμπε, 1958)
6. Χίλιες και Μία Νύχτες (πολλαπλοί συγγραφείς, 8ος- 18ος αιώνας)
7. Δον Κιχώτης (Μιχαήλ Θερβάντες, 1605-1615)
8. Άμλετ (Σαίξπηρ, 1603)
9. 100 Χρόνια Μοναξιά (Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, 1967)
10. Ιλιάδα (Όμηρος, 8ος αιώνας πΧ).
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Η παιδεία (δεν) πάει διακοπές!
Τώρα που τελείωσαν πια οι κάθε είδους
εξετάσεις, προπάντων οι περίφημες εισαγωγικές -πανελλαδικές- για τα ΑΕΙ και ΤΕΙ
της χώρας και κόπασε ο θόρυβος και οι μακροσκελείς συζητήσεις για τη δυσκολία ή
μη των θεμάτων είναι ευκαιρία, νομίζω, να
ασχοληθούμε ακόμα μια φορά με τα ζητήματα της δημόσιας εκπαίδευσης και της
παιδείας μας γενικότερα. Γι αυτό και ο αμφίσημος τίτλος –«πάει –δεν πάει- διακοπές»-.
Βέβαια σε περίοδο βαθιάς οικονομικής και
ηθικής κρίσης σαν και αυτή που βιώνουμε
εδώ και οχτώ χρόνια οι διακοπές που ξέραμε τα χρόνια «των παχιών αγελάδων»
έχουν καταντήσει είδος πολυτελείας για τον
πολύ κοσμάκη· το πολύ-πολύ λίγες μέρες,
δέκα έως είκοσι και αυτές συνήθως στο
χωριό μας, σε συγγενείς και φίλους.
Και να μην ξεχνάμε βεβαίως τα φροντιστήρια που συνεχίζουν την δραστηριότητά
τους ακόμα και το καλοκαίρι (!!!) με ολιγοήμερες διακοπές τον Αύγουστο που το θερμόμετρο είναι στο «κόκκινο». Κι εκεί στα
τέλη Αυγούστου ανακοινώνονται τ’ αποτελέσματα (η βαθμολογία) για τα Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Ιδρύματα της χώρας
οπότε ξανανάβει η συζήτηση για «καυτά»
ζητήματα της δημόσιας εκπαίδευσης -ο
Θεός να την κάνει δημόσια- και γράφονται
και λέγονται πολλά σημαντικά πράγματα
για μεταρρυθμίσεις και αλλαγές στο εκπαιδευτικό μας σύστημα… αυτό διαρκεί συνήθως καμιά βδομάδα, το πολύ ένα
δεκαπενθήμερο· μετά επανερχόμαστε στα
γνώριμα και καθιερωμένα: φροντιστήρια
κάθε είδους, τρέξιμο για να προλάβουμε,
άγχος για μαθητές και γονιούς και αποτέλεσμα… πενιχρό! « Τα ίδια Παντελάκη μου
τα ίδια Παντελή μου».

Θαρρώ πως είναι ώρα ν’ ανοίξουμε την συζήτηση για την ταλαιπωρημένη, παρεξηγημένη και εν πολλοίς απαγορευμένη έννοια
της αξιολόγησης στην εκπαίδευση – και όχι
μόνο. Κι αυτό πρέπει να γίνεται, δηλαδή η
αξιολόγηση, απαραίτητα κατά την ταπεινή
μου γνώμη πριν από κάθε παρέμβαση,
κάθε μεταρρύθμιση που επιχειρείται στην
εκπαιδευτική διαδικασία, όπως και στην οικονομία και στην υγεία…
Η αξιολόγηση, τουτέστιν ο λόγος για την

αξία ή την απαξία μιας διαδικασίας, εν προκειμένου εκπαιδευτικής, είναι έννοια παρεξηγημένη· δεν είναι καταρχήν τιμωρητική,
εκδικητική, δεν σημαίνει υποβάθμιση ή
απόλυση προσωπικού. Τότε τι σημαίνει θα
ρωτήσει κάθε ορθά σκεπτόμενος αναγνώστης.
Πρώτα – πρώτα αξιολόγηση δεν είναι βαθμολόγηση, ή μάλλον δεν είναι μόνο βαθμολογία… στο κάτω κάτω της γραφής τι θα
πει π.χ. ότι ο μαθητής «τάδε» στα μαθηματικά πήρε βαθμό έξι (6) με άριστα το δέκα
(10) – ας πούμε στην Πέμπτη τάξη του δημοτικού; Ενώ αν έγραφε «ο έλεγχος προόδου» ότι ο εν λόγω μαθητής ή μαθήτρια
έμαθε να κάνει καλά πρόσθεση κλασμάτων
και πολλαπλασιασμό, δυσκολεύεται στην

Γράφει ο Σπύρος Γιάννος
αφαίρεση μεικτών κλασμάτων και δεν κατανόησε ακόμη πότε κάνουμε διαίρεση και
πως την κάνουμε… Και να προτείνει και
τρόπο ή τρόπους αντιμετώπισης της περίπτωσης: π.χ. να διδαχθεί η διαίρεση κλασμάτων στην Στ’ τάξη… κ.λ.π.
Το οξύμωρο και αντιφατικό με την αξιολόγηση στην εκπαίδευση είναι η άρνηση των
εκπαιδευτικών να αξιολογηθούν με οποιονδήποτε τρόπο. Κι όμως οι ίδιοι αξιολογούν
και βαθμολογούν μάλιστα τους μαθητές
τους κάθε μέρα ή καλύτερα κάθε διδακτική
ώρα! Έχουν βέβαια ένα δίκιο όταν θυμούνται τον «επιθεωρητή» και τις περίφημες εκθέσεις του· Δεν συζητάμε όμως για
παρόμοιες διαδικασίες, αλλά πραγματική
επιστημονική, αντικειμενική κατά το δυνατόν και αξιοκρατική αξιολόγηση, που θα
αναγνωρίζει και θα αξιοποιεί τα θετικά ευρήματα και επιτεύγματα της όλης εκπαιδευτικής διαδικασίας και θα προτείνει
τρόπους, μέσα και μέτρα βελτίωσης των
αδυναμιών και ελλείψεων που αποδεδειγμένα ευρεθούν. Ν’ αλλάξουν για παράδειγμα τα βιβλία ή τις μεθόδους
διδασκαλίας· να γίνει επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού σε συγκεκριμένα
αντικείμενα και από αξιόπιστους και «πιστοποιημένους» επιμορφωτές – ειδικούς…
Σε κάθε περίπτωση οποιαδήποτε παρέμβαση - μεταρρύθμιση στο ταλαίπωρο εκπαιδευτικό μας σύστημα θα πρέπει να
γίνεται μετά από ενδελεχή, επιστημονική
αξιολόγηση και τεκμηρίωση και όχι «εική
και ως έτυχε». Αλλιώς θα ανακυκλώνεται η
ίδια αέναη συζήτηση και «θα βράζουμε στο
ζουμί μας» κατά το κοινώς λεγόμενο!
Σπύρος Γιάννος 27-06-2018

Πολλά παιδιά από τα χωριά μας συμμετείχαν εφέτος στις κατατακτήριες εξετάσεις για τα δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα
της χώρας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, μετά την ανάρτηση των βαθμών στα λύκεια, τα περισσότερα παιδιά ήταν
κάτω των προσδοκιών τους αλλά αυτό συμβαίνει γενικότερα σε όλη τη χώρα από ότι δημοσιεύουν οι ειδησεογραφικές
ιστοσελίδες.

Εμείς να ευχηθούμε στα παιδιά να ανταμειφτεί ο κόπος τους, να περάσουν στη σχολή που
επιθυμούν και να πετύχουν στην ζωή τους.
Στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας, όπως κάθε χρόνο, θα δημοσιεύσουμε τα ονόματα των επιτυχόντων αλλά επειδή
δεν μπορούμε να ξέρουμε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στις εξετάσεις και σε ποιές σχολές περνάνε θα σας παρακαλούσαμε όποιος θέλει να μας πάρει τηλέφωνο και να μας γνωστοποιήσει σε ποια σχολή πέτυχε.

Άσκησις άνευ φύσεως και
μαθήσεως ατελές.
η άσκηση χωρίς φυσικά προσόντα και
γνώση είναι ατελής
Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ. , Αρχαίος Έλληνας ιστορικός
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΑΔΩΝ
Με πρωτοβουλία της Διευθύντριας κ. Κουτσούκη Αναστασίας ,της δασκάλας τους, κ. Οικονόμου Αναστασίας αλλά και την υποστήριξη
του Συλλόγου γονέων η Δ΄ τάξη εκπροσώπησε
το σχολείο μας ,στη δράση για το περιβάλλον
και την ανακύκλωση που πραγματοποιήθηκε
την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018 στην πόλη της
Άρτας.

Μια δράση του Δήμου Αρταίων, της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και γνωστού τηλεοπτικού
σταθμού. Θέμα της δράσης ‘’όλοι μαζί μπορούμε’’ για το περιβάλλον. Οι μαθητές ενημερώθηκαν για την ανακύκλωση μέσα από

ομαδικά παιχνίδια στα οποία πήραν μέρος αλλά
και εντυπωσίασαν με τα πραγματικά ‘’έργα τέχνης’’ που μόνοι τους κατασκεύασαν στο σχολείο με ανακυκλώσιμα υλικά .Ένα μεγάλο
μπράβο πρώτα στους μαθητές, και βέβαια

στην Διευθύντρια και στην δασκάλα τους που
δεν θεωρούν ότι η γνώση σταματάει στα βιβλία.
Ο Σύλλογος γονέων θα είναι πάντα κοντά
στους μαθητές και θα υποστηρίζει κάθε τέτοια
ενέργεια που αναβαθμίζει τις εμπειρίες και τις

γνώσεις των παιδιών μας. Το σχολείο μας, για
μια ακόμη φορά, αποδεικνύει πως δεν έχει να

ζηλέψει τίποτα από άλλα που έχουν καθιερωθεί
ως ‘’τα καλά’’ . Όταν υπάρχει θέληση και διάθεση για προσφορά τότε κάθε σχολείο όπου κι
αν βρίσκεται , ακόμα και στο πιο μικρό χωριό,
μπορεί να γίνει το «καλύτερο»…
Η πρόεδρος του ΔΣ του Συλλόγου γονέων και
κηδεμόνων
Γιαννάκου- Καραγιάννη Βασιλική

Γιορτή λήξης του κατηχητικού
Το Σάββατο 12 Μαΐου 2018, πραγματοποιήθηκε η γιορτή λήξης του κατηχητικού της ενορίας Αγ.Κωνσταντίνου και Ελένης Χαλκιάδων. Μαζί
με τα παιδιά ,όλη τη χρονιά που πέρασε, παίξαμε, μιλήσαμε , μοιραστήκαμε εμπειρίες , γελάσαμε , τραγουδήσαμε , ζήσαμε κάποιες ώρες
μαζί….
Το να ζει βέβαια κάποιος με άλλους ανθρώπους ,δεν είναι πάντα εύκολο .Αλλά με τα παιδιά αυτό κατέληξε να είναι μια πολύτιμη ευκαιρία ,
ώστε να μάθουν να συνεργάζονται , να μοιράζονται χρόνο και εμπειρίες και να αγαπάνε το ένα το άλλο. Από αυτή τη συνεργασία λοιπόν
εμπνευστήκαμε και σκεφτήκαμε το θέμα της φετινής χρονιάς να είναι ο
πόλεμος και η ειρήνη μεταξύ των λαών.
Εμείς , οι μεγάλοι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η συνύπαρξη πάντα δημιουργεί προβλήματα, μικρά ή μεγάλα , η συμπεριφορά των συνανθρώ-

πων μας ενίοτε μας απογοητεύει και συνήθως η αιτία του κακού είναι
ότι θέλουμε πάντοτε να γίνεται το θέλημα μας! Το θέμα λοιπόν είναι να
μάθουμε όλοι ,μικροί και μεγάλοι ,να αφήνουμε, κάποιες φορές το δικό
μας θέλημα και συμφέρον και να κάνουμε θυσία με διάθεση προσφοράς και αγάπης για το συνάνθρωπό μας!
Σε όλον τον κόσμο , χρόνια τώρα , γίνονται εκατομμύρια διαδηλώσεις
υπέρ της ειρήνης, της δικαιοσύνης κ. α. αλλά ταυτόχρονα οι πολεμικές συγκρούσεις αποτελούν μια πραγματικότητα! Γιατί; Γιατί η αληθινή
ειρήνη είναι αυτή που δίδαξε ο Χριστός. Αυτή που αποκτά ο άνθρωπος
όταν δεν έχει μέσα του κακία .Η ειρήνη λοιπόν ξεκινά από τις καρδιές
των ανθρώπων και μετά απλώνεται σε όλον τον κόσμο.
Το θεατρικό του κατωτέρου κατηχητικού, μας διδάσκει ακριβώς αυτό.
Πόσο εύκολο είναι να εμπλακεί κάποιος σε διαμάχη, ακριβώς γιατί
θέλει να γίνει το θέλημα του και πόσο κοστίζει αυτό. Όπως επίσης , ότι
μια καλή διάθεση ,ζεσταίνει ξανά τις καρδιές και φέρνει την αγάπη και
την ειρήνη. Πρόκειται για διασκευή του παραμυθιού «ένα όμορφο

πάρε- δώσε» . Η υπόθεση αφορά δυο πόλεις παλιάς εποχής , που
ζούσαν αρμονικά μεταξύ τους ανταλλάσσοντας τα προϊόντα τους. Από
συμβουλές επιτηδείων , οι δυο πόλεις συγκρούονται και έπειτα από μια
σειρά παρεξηγήσεων φτάνουν σε πόλεμο. Μετά από μερικά χρόνια
όμως συνειδητοποιούν πόσο σημαντική είναι και η συνύπαρξη και έτσι
αποφασίζουν να συνεργαστούν και πάλι.
Ο πόλεμος βέβαια, θα ήταν ωραίο να έχει αυτήν την κατάληξη , αλλά
δυστυχώς αυτό που είδαμε ήταν ένα παραμύθι. Στην πραγματικότητα
τα πράγματα είναι τραγικά.
Η Ελλάδα μας πέρασε από την δοκιμασία και την οδύνη πολλών αναταραχών και πολέμων, εσωτερικών και εξωτερικών. Το αποτέλεσμα ;
ΘΛΙΒΕΡΟ. Οι άνθρωποι με τον πόλεμο έρχονται σε οριακές καταστάσεις .Πίσω μένουν μόνο συντρίμμια, αδικία και πόνος …Ατελείωτος
πόνος…
Στην Ελλάδα, έμειναν πίσω και οι μάρτυρες…. Αμέτρητοι μάρτυρες!
Που έχοντας μέσα τους την ειρήνη του Χριστού , δεν συμβιβάστηκαν
ποτέ με τα φρονήματα του τυράννου. Δεν πρόδωσαν για τίποτε και για
κανέναν την πίστη τους.
Εγκωμιάζοντας τους νεομάρτυρες ο Φώτης Κόντογλου έγραφε:
«Κανένας λαός δεν έχυσε τόσο αίμα για την πίστη του Χριστού όσο
έχυσε ο δικός μας από καταβολής του χριστιανισμού ίσαμε σήμερα. Κι
αυτός ο ματωμένος ποταμός είναι μια πορφύρα που φόρεσε η Ορθόδοξη Εκκλησία μας και που θα ‘πρεπε να την έχουμε για το μεγαλύτερο
καύχημα …Οι δικοί μας Άγιοι , που μαρτυρήσανε στον καιρό που είμαστε σκλάβοι στους Τούρκους ήταν ταπεινοί, απλοί , λιγομίλητοι , με τη
φωτιά της πίστης στα στήθια τους , απονήρευτοι και αγράμματοι , αφού
το μόνο που γνωρίζανε να λένε μπροστά στον αγριεμένο τον κριτή
ήτανε: «Χριστιανός γεννήθηκα και χριστιανός θ’ αποθάνω». Νέοι άνθρωποι , παλληκάρια απάνω στο άνθος της νιότης τους, πηγαίνανε
πρόθυμα να παραδοθούνε για τ’ όνομα του Χριστού, σφαζόντανε σαν
τα αρνιά ή κρεμαζόντανε με την θηλιά στον λαιμό τους».
Έτσι, το θεατρικό του ανωτέρου κατηχητικού (θεατρική ομάδα αποτελούμενη από παιδιά Γυμνασίου- Λυκείου) απέδωσαν το μαρτύριο της
Αγίας Νεομάρτυρος Ακυλίνας, μιας 19χρονης κοπέλας από το Ζαγκλιβέρι της Θεσ/νικης , το 1745μ. Χ. Το θεατρικό ξεκίνησε από την εποχή
που η μάρτυρας ήταν μικρή , έζησε την αρνησιθρησκία του πατέρα της
, γαλουχήθηκε όμως με τις συμβουλές της μάνας της .Έπειτα η Ακυλίνα 19 χρονών πια , δεν αρνήθηκε την πίστη της , ούτε κάτω από τις
πιέσεις του πατέρα της , ούτε του πασά της περιοχής .Έτσι μαρτύρησε
για τον Χριστό , ύστερα από φρικτά βασανιστήρια.
Ευχαριστούμε τα παιδιά για την συμμετοχή τους και τους γονείς για την
συνεργασία τους. Ευχόμαστε κάλο καλοκαίρι και καλή αντάμωση το
φθινόπωρο.
Πάτερ Βασίλειος
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« Γνώθ ι σ α υτ ό ν» ( Γνώρι σ ε το ν εα υτ ό σ ο υ)
Είναι ένα παράγγελμα του μεγαλύτερου Έλληνα φιλοσόφου, του Σωκράτη.
Αλλά πριν ασχοληθούμε με αυτό καλό θα
ήταν να πούμε δυο λόγια για τον μεγάλο
αυτόν δάσκαλο.
Γεννήθηκε το 469 π.Χ. και πέθανε σε ηλικία
70 ετών το έτος 399 π.Χ. Γεννήθηκε και θανατώθηκε στην Αθήνα. Ο πατέρας του, Σωφρονίσκος, ήταν μαρμαράς και η μάνα του η
Φαιναρέτη, μαμή.

Άνυτος και ο ρήτορας Λύκωνας, τον κατηγόρησαν ότι παραπλανά τους νέους κι ότι τους
αποσπά από την εθνική θρησκεία, ότι τους
οδηγεί σε απήθεια προς τους γονείς και τους
νόμους. Τον καταδίκασαν σε θάνατο με το
κώνειο. Φυλακισμένος στην ακρόπολη,
έδειξε όλο το μεγαλείο της ψυχής του αρνούμενος να αποδράσει, όπως του έλεγαν οι μαθητές του. Αν το έκανα, τους έλεγε, θα
ερχόμουν σ’ αντίθεση μ’ αυτά που δίδασκα,
δηλαδή ότι δεν πρέπει να παραβαίνει κανείς
τους νόμους της πατρίδας του. Έτσι έγραψε
με την θυσία της ίδιας της ζωής του την πίστη
του σε όσα πίστευε. Πραγματικός σοφός και
ήρωας!!
Αλλά ας ασχοληθούμε τώρα με ένα από όσα
έλεγε ο Σωκράτης. «Να γνωρίζουμε τον
εαυτό μας» έλεγε.
Είναι λίγο ειρωνικό να μας λέει ότι δεν γνωρίζουμε τον εαυτό μας και πρέπει να τον
γνωρίσουμε!
Αυτά μπορεί να πει κάποιος αφελείς. Η αλήθεια, όμως, είναι άλλη. Η αλήθεια είναι ότι
αποτελεί κατόρθωμα να γνωρίσει κανείς τον
εαυτό του.

Η μόρφωσή του ήταν συνηθισμένη για την
εποχή του. Στη φιλοσοφία ήταν αυτοδίδακτος. Μελέτησε αρκετά την φυσική, αλλά
γρήγορα τον τράβηξε η φιλοσοφία. Έβαλε
σκοπό της ζωής του να ξυπνήσει τους συμπολίτες του και να τους κάνει να σκέφτονται
το νόημα της ζωής. Στο σκοπό αυτό αφιερώθηκε ως το τέλος της ζωής του, μέσα σε μεγάλη φτώχεια και δίπλα στην Ξανθίππη, τη
γυναίκα του, παραμελώντας τελείως τον
εαυτό του και το σπίτι του. Υπήρξε υπόδειγμα ηθικής αγνότητας, δικαιοσύνης κι ευσέβειας.
Δεν έγραψε τίποτα αλλά τις ιδέες του τις διέσωσε ο μαθητής του ο Πλάτωνας.

Ο μεν δειλός της πατρίδος, ο δε φιλόδοξος της πατρώας ουσίας εστί
προδότης.

Αν έχεις κάτι δύσκολο να κάνεις, ανάθεσέ το σε έναν τεμπέλη. Θα βρει
έναν εύκολο τρόπο να το κάνει.
Η φιλοσοφία του είχε σαν επίκεντρο τον άνθρωπο. Δίδασκε όπου έβρισκε ευκαιρία. Η
μέθοδός του ήταν ο διάλογος. «Σωκρατική ειρωνεία» ονομαζόταν αφού με τον τρόπο του
έκανε τους μαθητές του να καταλάβουν αυτά
που πίστευαν σαν σωστά, δεν είχαν καθόλου
βάση. Σ’ όλη του τη ζωή ήταν βέβαιος πως
ήξερε ότι δεν ήξερε τίποτε, «εν οίδα ότι ουδέν
οίδα» είπε όταν του είπαν ότι τον θεωρούσαν
τον μεγαλύτερο σοφό όλων των ανθρώπων,
(ένα ξέρω ότι δεν ξέρω τίποτε). Ακόμα δίδασκε ότι δεν πρέπει να αδικούμε κανέναν,
ούτε και τους εχθρούς μας. καλύτερα να αδικείσαι, έλεγε, παρά να αδικείς. Όσο για τη
θρησκεία ο Σωκράτης πίστευε στο «Θείο».
Είχε συλλάβει την έννοια του ενός θεού.
Ήρθε έτσι σε αντίθεση με τους υπόλοιπους
Αθηναίους, που πίστευαν στο δωδεκάθεο.
Ευκαιρία να αρχίσουν μίση και πολεμική
εναντίον του. Το μίσος ξέσπασε το έτος 399
π.Χ. , όταν ο ποιητής Μέλητος, ο πολιτικός

Είναι αληθινή η φράση ότι «μας γελάει ο καθρέφτης». Μας γελάει ο καθρέφτης , γιατί
μας γελάει ο ίδιος ο εαυτός μας! τις ιδιότητες
είναι εύκολο να τις γνωρίζουμε, όχι όμως και
τις ικανότητές μας. εύκολα καταλαβαίνουμε
αν είμαστε δειλοί ή γενναίοι, πολύ πιο δύσκολα καταλαβαίνουμε αν είμαστε έξυπνοι ή
κουτοί.
Οι ιδιότητες, που συγκροτούν την προσωπικότητα του καθενός μας, χωρίζονται σε ωφέλιμες και βλαβερές. Ωφέλιμες είναι αυτές που
βοηθούν εμάς και τους άλλους. Λόγου χάρη,
αν είμαι γενναίος ωφελώ τον εαυτό μου και
τους άλλους. Αν είμαι έξυπνος το ίδιο. Αν
όμως είμαι κλέφτης, συκοφάντης, φθονερός,
κάνω κακό στον εαυτό μου και στους άλλους.
Ανακαλύπτουμε εύκολα στον εαυτό μας τις
ωφέλιμες ιδιότητες, αφού έτσι κολακεύουμε
και τον εγωισμό μας. δύσκολα ανακαλύπτουμε τις βλαβερές ιδιότητες. Δεν βλέπουμε
εύκολα το ότι είμαστε φθονεροί! Και τον εγωισμό μας ακόμη τον παρουσιάζουμε σαν σεμνότητα.
Με αφέλεια πιστεύουμε πολλές φορές ότι είμαστε προικισμένοι με σπουδαίες αρετές και
ικανότητες, που δεν έχουν οι άλλοι. Κι εδώ
μας γελάει, όπως λέει η φράση, που συνηθίζουν πολύ οι Έλληνες. Αν ήμουν πρωθυπουργός εικοσιτέσσερις ώρες θα ‘βλεπες τι
θα έκανα! Για φαντάσου και οι πιο κουφιοκεφαλάκιας, που δεν μπορεί να κουμαντάρει το
σπίτι του, πιστεύει ότι θα έλυνε όλα τα προβλήματα σαν πρωθυπουργός.

Αλίμονο σ’ αυτούς που δεν ξέρουν
ότι δεν ξέρουν αυτά που δεν ξέρουν.

Αυτή είναι η πλήρεις έλλειψη του «Γνώθι
σαυτόν». Η καθαρή γνώση του εαυτού μας
είναι δύσκολη, γιατί μπαίνει μπροστά το Εγώ
μας και μας απατά. Το Εγώ είναι ένα αλλόκοτο θηρίο, που δεν έχει την ικανότητα να
μας παραπλανά, να μας γελάει και να μας
κάνει να πιστεύουμε ότι εμείς είμαστε και κανείς άλλος. Είναι λοιπόν , το « γνώθι σαυτόν»
μια μάχη με το εγώ μας. θέλει μεγάλη τόλμη
να πεις στον εαυτό σου ότι είσαι σαν ένας
από τους άλλους. Είναι αστείο να κοιτάει κανείς μέσα στο ακύμαντο νερό και να καμαρώνει με τον εαυτό του (Νάρκισσος). Τρέμουμε
να σταθούμε μπροστά στον καθρέφτη και να
κοιτάξουμε κατάματα τον εαυτό μας και να
ιδούμε τις αδυναμίες μας, τη λάσπη του εαυτού μας. ξέρετε πόσο θάρρος θέλει να σταθούμε μπροστά στον καθρέφτη και να
πούμε: «εαυτέ μου είσαι ένας από τους πολλούς και όχι κάτι το ιδιαίτερο». Όχι το παιδί
της κουκουβάγιας το καλύτερο απ’ όλα τα
παιδιά;
Συμπερασματικά λοιπόν, πρέπει από την
παιδική ηλικία να συνηθίσουμε τα παιδιά να
μάχονται με το εγώ τους. Έτσι θα μεγαλώ-

νουν σωστά και θα γίνουν χρήσιμα μέλη της
κοινωνίας.
Και η εκκλησία μας τονίζει την αξία της ταπεινοφροσύνης λέγοντάς μας: μην κοιτάτε το
τσάχαλο στο μάτι του άλλου, ενώ εσείς έχετε
δοκάρι στο δικό σας μάτι!

Αν ένας γάιδαρος σε κλωτσήσει, δεν
έχει νόημα να τον κλωτσήσεις και
εσύ
Το «γνώθι σαυτόν», λοιπόν θα μας βοηθήσει
να νεκρώσουμε τις κακές κλίσεις που τυχόν
έχουμε και να τονώσουμε τις καλές. Να πλύνουμε όση λάσπη έχουμε με φως καθαρό.
Υ.Γ. 1. Προσωπικά θα ήθελα να συγχαρώ τον
γιατρό και πατέρα Βαγγέλη Παππά για τις
επιτυχίες του γιού του Μιχάλη στον αθλητισμό, ευχόμενος τα καλύτερα και σπουδαιότερα!
Υ.Γ. 2. Η ίδρυση, έστω υποτυπώδους, λαογραφικού μουσείου, θα ήταν ευχής έργον.
Δημήτρης Πήχας
Συνταξιούχος δάσκαλος
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FLORETT RS ισχύς 50cc στους 6,25 ίππους
Γερμανικής κατασκευής, άρχισε να κυκλοφορεί
μαζικά στην Ελλάδα το 1960 και οι πωλήσεις
στα ύψη αφού μια στις τέσσερες μηχανές που
κυκλοφορούσαν ήταν ΦΛΩΡΕΤΤΑ.
Τέλη δεκαετίας 1960 περίπου είχαμε στα Ζιωβαίικα δύο μοτοσυκλέτες ΦΛΩΡΕΤΤΑ . Η κόκκινη του θείου Λάμπρη και η γκρι του θείου
Κώστα, που την αποκαλούσε τα τελευταία χρόνια ΧΑΡΧΑΛΟ .
Ήταν εργαλείο δουλειάς , μεταφορικό μέσο και
όχημα αναψυχής. Είχαμε στο χωριό μας τότε
καμιά δεκαπενταριά και όλες από πρώτο χέρι
, την χρησιμοποιούσαν για όλες τις δουλειές.
Θυμάμαι τα τριήμερα ταξίδια κάθε 10 Αυγούστου του θείου και της θείας , που μαζί με άλλους συγχωριανούς πήγαιναν στην Κέρκυρα
για προσκύνημα στον Άγιο Σπυρίδωνα και την
βόλτα τους στο νησί , το ΤΑΜΑ που λέγανε .
Στην εφηβεία τότε παρακολουθούσαμε αγώνες
που διοργάνωναν κάποιοι γόηδες καμικάζι της
εποχής στον καινούργιο ασφαλτοστρωμένο
δρόμο , από Άγιο Βασίλειο γέφυρας Άρτας έως
την γέφυρα Καλογήρου, ευθεία σκέτος αεροδιάδρομος , με τις καινούργιες μοτοσυκλέτες
που οι περισσότερες ήταν ΦΛΩΡΕΤΤΑ .
Και γώ παιδί στα δώδεκα είχα δύο μπροστά
στην αυλή με το άνοιγμα της πόρτας και φυσικά
δεν με άφηναν ασυγκίνητο . Ο πειρασμός μεγάλος. Κρυφά πάντα τις καβαλίκευα πότε την
μια και πότε την άλλη, χαϊδεύοντας τες και γκαζώνοντας πότε σιωπηλά και πότε μαρσάροντας
δύο φορές δυνατά και έτρεχα να κρυφτώ για
τον φόβο των Ιουδαίων .
Αυτά , ώσπου ήρθε και η μέρα κοντά στα δεκατέσσερα, που , αφού ήξερα ποδήλατο, κατά
το δικό μου μυαλό , ήξερα και από μηχανή , (και
τα μυαλά στα κάγκελα που λέγαμε ) .
Ήταν απόγευμα Κυριακής και ο θείος πήγε σε
γάμο οικογενειακώς στα Ρόκκα .Η Xαρχάλο
έξω καμαρωτή στη στέκα να με κοιτάζει και να
με προκαλεί . Δεν άντεξα τον πειρασμό .
Δοκίμασα αν παίρνει μπρός ,( μιας και ήξερα ότι
πάντα ήταν ξεκλείδωτη ) ,και αφού την κατέβασα από την στέκα , ανέβηκα μετά βίας , γιατί
μόλις που έφταναν τα πόδια στο έδαφος . Βάζω
ταχύτητα και ο Θεός βοηθός . Έκανα την
βόλτα έως τον φίλο μου και συμμαθητή, τον
Μίμη . Με το που με είδε άφοβα και χωρίς δισταγμό , είπε: πάμε βόλτα στον Καλόβατο.
Χωρίς καμιά σκέψη και αντίρρηση φτάσαμε
στους Κιρκιζάτες . Με το που μπήκαμε στο
χωριό τον ακούω να μου λέει να οδηγήσω και
εγώ λίγο, (ήθελε να νιώσει και αυτός την ευχαρίστηση και την απόλαυση του οδηγού ), και
ανέλαβε από εκεί ο φίλος.
Κοντά στον Άγιο Νικόλαο , καμιά δεκαριά κο-
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ρίτσια του χωριού ήταν μαζεμένα , ή κουβέντιαζαν ή παίζανε κάποιο παιγνίδι . Βλέποντάς
τες από μακριά , φτιάξαμε με το χέρι το λίγο
ανέμελο μαλλί , και ο οδηγός άρχισε να λέει
τραγουδιστά :
Λερώνει … Λερώνει … Λερώνει …. Λερώνει…
..
ώσπου ξαφνικά στην διασταύρωση , Πλησιούς
-Ράχη , βρεθήκαμε στο γεμάτο από βάτα και
χορταριασμένο αυλάκι , από το γλίστρημα
πάνω στα χαλίκια . Ευτυχώς ο Άγιος βοήθησε,
μόνο γρατσουνιές είχαμε εμείς και η Χαρχάλο
γέμισε χόρτα και βάτα.
Την άλλη μέρα γύρω στις 12 το πρωί άκουσα
τον θείο να συνομιλεί με κάποιον και να του λέει
ότι έμεινε από βενζίνη , κάπου κοντά στο σπίτι
, γυρνώντας από τα ζωντανά , που είχε πάει
για άρμεγμα και για άλλες δουλειές . - Έβαλα
βενζίνη προχθές το μεσημέρι και δεν πήγα
πουθενά, πώς και με άφησε , μήπως δεν δούλευε καλά η αντλία του πρατηρίου ;
Κατεβαίνοντας τις σκάλες μπήκα στη συζήτηση
ρωτώντας τον τι έπαθε. Με κοίταξε κατάματα
σαν κάτι να ήθελε να μου πει άλλα αμέσως
πήρε το χαρούμενο ύφος λέγοντας :

-Έφαγε την βενζίνα γρήγορα, ευτυχώς δεν με
άφησε στην < < βόμβα >> .
Εγώ ασυνείδητο πειραχτήρι απάντησα: πάρε
ένα δίφραγκο και πέτα την .
Με πείραζε συνέχεια για το παλιό ψηλό πράσινο ποδήλατο μου , που δεν έφτανα και το
έπαιρνα από τη μέση λέγοντας μου : πάρε μια
πεντάρα και πέτα το .
Δεν ξαναπήρα από τότε την Χαρχάλο ποτέ
στα κρυφά .
Αλλά την σκυτάλη ανέλαβε το ξαδερφάκι και
γιός του θείου , Νίκος , μετά από κάποια χρόνια.
Ήταν δεν ήταν στα δώδεκα, η μηχανή στημένη
στην αυλή , Πάσχα , και ο Νικόλας καβάλα ,
βάζει μπρός και ταχύτητα και η Χαρχάλο έφυγε
.Πήγαινε μέχρι του Μπάτλα, γύριζε έως της
Μαγκάλας με την θεία να του φωνάζει :<< σταμάτα Νίκμ τι κάνς >>,
-Δεν μπορώ , δεν σταματάει. Και ξανά στροφή
ο Νικολής και η θεία πιο δυνατά και ικετευτικά

: σταμάτα Νίκο μου θα με σκάσεις. Και ο Νίκος
: δεν ξέρω , δεν μπορώ.
Πήγε έως τα Κατσιγιανναίικα και ξανά μπροστά από την θεία και τους άλλους συγγενείς
που βγήκαν να δουν τι γίνεται . Τίποτε ο Νικολάκης δεν άκουγε , ούτε την μάνα , ούτε και
τους άλλους που φώναζαν και η Χαρχάλο την
βόλτα της . Ώσπου την τελευταία φορά που
ήταν ο γύρος από, Τσαραδήμα-Αμαλίας –Μαγκάλας , σταμάτησε και έσβησε λόγω του ότι είχε
τελειώσει η βενζίνη. Ο θείος σοβαρός του είπε
: Δεν σου λέω τίποτα , μόνο να μου φέρεις την
βενζίνη και χαμογέλασε .
Και το δίπλωμα για οδήγηση μηχανής που
πήρα στα δεκαεπτά , το πήρα πάλι με ΦΛΩΡΕΤΤΑ, που ανήκε στον μπάρμπα Γιώργο ,
στον συγχωριανό μας , που έτυχε να δίνουμε
εξετάσεις μαζί .
Η ΦΛΩΡΕΤΤΑ δεν σταμάτησε εδώ . Και στην
στρατιωτική μου θητεία με ακολούθησε , όχι
όμως η Χαρχάλο . Στον Έβρο στο σπίτι που
έμεινα ο νοικοκύρης είχε στην αποθήκη με τα
ζωντανά , μέσα στις κοπριές και στ α άχυρα μια
μηχανή ΦΛΩΡΕΤΤΑ , κόκκινη με ψηλά τιμόνια.
Την είχε πάρει ο γιός του , όταν γύρισε από τα
καράβια το 1973. Μετά από τρία χρόνια έφυγε
πιάνοντας δουλειά στην Αθήνα , και η ΦΛΩΡΕΤΤΑ μπήκε στο <<Μουσείο> >, μιας και τα
άλλα παιδιά ήταν μικρά και ο μπάρμπα Αριστείδης δεν ήξερε από μηχανή, αλλά και δεν την
χρειάζονταν, όπως έλεγε .
Με το που την είδα , ρώτησα αν δουλεύει και
στην συζήτηση πάνω αν μπορούσε να την αγοράσω . Και o μπάρμπα Αριστείδης : αυτή έχει
πέντε χρόνια αραχνιασμένη , σάπισε , αν την
θες και αν μπορείς να την φτιάξεις , χαλάλι ,
σου δεν θέλω λεφτά , δικιά σου .
Χωρίς δεύτερη κουβέντα στο τρακτέρ και στο
Σουφλί για επισκευή . Χρειάστηκε μόνο λάστιχα
, σαμπρέλες και ένα καλό καθάρισμα – γυάλισμα, εκατόν πενήντα δραχμές η ζημιά.
Έλαμπε ήταν το κάτι άλλο , όνειρο, σαν αυτή
που είχαν οι << Χίπις >>. Αφού μετά με αυτή,
με φώναζαν ο Δόκιμος ο << Χίπις >>. Γύριζα
παντού και έκανα όλες τις δουλειές με αυτή
ήμουν άρχοντας. Με βόλεψε κάποτε να το
σκάσω για Αθήνα κρυφά, αφού έφυγα με την
μηχανή για κάποιο χωριό, λίγο πιο πέρα από το
Τάγμα την άφησα και από εκεί με λεωφορείο
Αλεξανδρούπολη και με αεροπλάνο, Αθήνα για
τριήμερο αργίας. Την κράτησα τρεις τέσσερες
μήνες μέχρι που πήγα στο Τάγμα και την άφησα
με μεγάλη χαρά, στον μπάρμπα Αριστείδη
ξανά, μιας και δεν με βόλευε και πολύ σε μερικές καταστάσεις, γιατί ήμουν σαν η μύγα μες το
γάλα.
ΛΑΜΠΡΟΣ Θ ΖΙΩΒΑΣ
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Οδυσσέας Ανδρούτσος στη Λιβαδειά
Στη Λιβαδειά μια και έχει πάρει τις εξουσίες
όλες γάμος να γίνει βαφτίσια ν’ ακουστούν
δίχως χαρτί από Δυσσέο δεν στέκουν. Κι άμα
δικάζει έχουν ωα μολογούν για τα ποσά στοχάζεται και το ζύγι τα’ αλάθευτο όπου κάνει.
Στα μικρά εγκλήματα βάνει «τζίζα» γιδοπρόβατα στα μεγάλα μπορεί και κτήματα ολάκερα.
Και ένας ιπποκόμος ενός πάσα περαστικού
όπου άπλωσε χέρι σε Γραικούς έβαλε ο Δυσσέος και τον κάμαν λιώμα στο ξύλο δίχως μήτε
πάσα να φοβηθεί τον αφέντη μήτε κανέναν.
Παρά εδώ το χουμε τώρα Ρωμέικο κι οι Τούρκοι ν’ λησμονήσουν τα μαθημένα τους. Από
κλεφτουριά όχι κανέναν δεν χάλασε πάρα
όλους δικούς του τους έκαμε. Θανάση Μανίκα
το γαμπρό του Πανουργιά τον κράτησε πρωτοπαλίκαρο, ύστερα και άλλον Θανάση τον
Διάκο όπου ο Αλή πασάς γύρευε το κεφάλι
του τον γλύτωσε όπως τον Πανουργιά. Ίδια με
Γκούρα όπου απελέκητος ήταν και άγριος και
τον είχε υπηρέτη να βγάζει τον σκύλο του τον
Σαμψώνι σεργιάνι, με το να ξέρει ντουφέκι και
να το λέει η καρδιά του Τον ανέβασε λίγο λίγο
όπως έκαμε ο Αλή πασάς με τον ίδιο. Ότι
έλεγε ο Οδυσσέας αυτό γινόταν, ο λόγος του
νόμος πασάς λογιότανε και η εξουσία του
στραταρχία.
Κρυωμένος έδειχνε ο Οδυσσέας εδώ που’
φτάνε σαν να τα μπουχτίσε όλα. Γλέντια λιγόστεψαν τσιμπούσια δεν ματακούστηκαν να
χαίρεται τα πλούτια το τι θα ‘βγαινε και από
αυτό. Και να ναι 28 χρονών και να κάθεται
πάνω στη στραταρχία ως ποσό.
Και να, περνάνε οι Απόστολοι της Φιλικής
Εταιρείας των ορκίζουν όπως όλους τους Διαλεμένους Ρουμελιώτες και του Μοριά. Τώρα
πια έφυγε η λύπηση από τα μάτια του και
μέσα του φτερουγίζει η χαρά και όσα έμαθε
όλα χρειαζούμενα και οι παράδες του πιάνουν
τόπο. Και κάνει παραγγελίες μπαρούτι από τη
Φράντσια και σωριάζει τουφέκια όπου να μην
λείπουν από κανένα κονάκι και να έχει όλους
τους αρματωμένους έτοιμους νιώθει όπου του
μέλλεται έργο μεγάλο. Μιντάτι από Μόσκοβο
δεν τον ζεσταίνει μέσα του. Μπορεί να ακουστεί ο Αλή πασάς ότι ανοίγει πόλεμο με Σουλτάνο. Μάρτη μήνα κυνηγημένοι από Τούρκους
ανεβαίνουν στη Ρούμελη στον Οδυσσέα, Πετμεζαίοι και Κουμανιαταίοι από το μωριά. Το
μαθαίνει ο βελή πασάς όπου τον έχει ο πατέ-

ρας του βάλει στον Επαχτο για να ρίχνει ματιές στο μωριά κάτω τι γίνεται. Κράζει τον
Οδυσσέα για να μάθει.
- Εδώ βρίσκονται πασά μου Σάλωνα κόνεψαν
και το ξέρω και τους κουβέντιασα. Ότι τα
πράγματα σφίγγουν και αν μας ανοίξει πόλεμο, η πόρτα ετούτη μας είναι χρειαζούμενη,
και είναι και παλικαριά να είμαστε χαζήρ όλοι
ότι διατάξει ο πατέρας σου
- και αν άλλα διατάξει η εταιρεία;
- ποιά εταιρεία
- αυτή που ετοίμαζε να ξεσηκώσει τη ρωμιοσύνη
- γι αυτά που λες πασά μου εγώ δεν ξέρω και
μακάρι να σηκώναμε Τη ρωμιοσύνη για αυτά
που λες πασά μου εγώ δεν ξέρω και μακάρι
να σηκώναμε τη ρωμιοσύνη, ότι κάλιο θα δεχόταν κεφαλή τον δίκαιο βεζύρι μας παρά τον
σουλτάνο.

Το χωνεύει ο βελή πασάς ότι ο Οδυσσέας δεν
ξέρει από εταιρεία και του λέει να κατέβει κάτω
στη βοστίτσα να κουβεντιάσει με Ανδρέα
Λόντο να δεις τι γνώμη κρατούν και αυτοί.
Πρώτη φορά ο που νιώθει τον Αλή Πασά να
τον κρατάει στο σελάχι του.
Ήταν απόΠάσχα όπου ήρθε παραγγελία από
Γιάννενα να ανέβει ο Οδυσσέας πάνω και ανεβαίνοντας ήταν συνταγμένοι οι δερβέναγες
όλοι και οι συμβουλάτορες και οι καπεταναίοι
χριστιανοί και Αρβανίτες, ντουνιάς πολύς και η
πόρτα του Αλή Πασά του λέει τώρα Καρα αλή
και τον κήρυξε αποστάτη και μάζεψε ασκέρια
να του ριχτεί. Βράδυ στο αρχοντικό του Νούτσου κάνουν δική τους Σύναξη οι Ρωμιοί όπου

συνέχεια από το προηγούμενο
ζώνουν τον Αλή Πασά και λένε ότι ο Αλή
πασάς είναι κράτος, έχει δύναμη, τον βοηθάμε
προσώρας και τον βάνουμε κεφαλή και φτιάνοντας κράτος δικό του το βρίσκουμε έτοιμο.
Ότι παρά να έχουμε δύο πολέμους χωριστούς
να έχουμε ένα να κρατάμε τους Αρβανίτες
προσώρας φίλους μας, εμείς θα είμαστε κληρονόμοι. Τα λένε και με τον Αλή Πασά όλα καταλεπτώς να βρουν άκρη και να γίνει
συμφωνία. Παρά να είναι δοβλέτι η Αρβανιτιά
και τα άλλα μέρη Ακαρνανία, Ρούμελη, Μοριάς
αυτά να γίνουν ρωμαίικα και να δίνουν στον
πασά τη δεκάτη και άλλο δώσιμο ούτε ένα. Κι
εκεί συμφωνάν και τον πόλεμο θα τον ανοίξουν πρώτα ετούτοι και οι δερβεναγάδες να
φύγουν να κρατάμε όλα τα στενά φυλαγμένα.
Καρατάσος σε Θερμοπύλες, ο Ζώγας τον
Όλυμπο, Στουρνάρης τον Ασπροπόταμο, τα
άγραφα ο Ίσκος, Ξηρόμερο ο Βαρνακιώτης.
Όμως και τούτο το σκαλοπάτι μπόσικο βγαίνει.
Εμείς με τον Αλή Πασά δεν Σηκωνόμαστε
παρ’ αμά διαταχτούμε από την αρχή της εταιρείας. Και απερνάν οι μέρες και ούδε Μοριάς
βγαίνει σύμφωνη γνώμη ούτε Ρούμελη και μαθαίνεται στο Χουρσίτ και ανεβαίνει Γιάννενα
και ακούγεται όπου αλωνίζει στη Θεσσαλία
πεχλιβαν μπαμπά πασάς.
Έτσι που λαμπαδιάζει μέσα του ολόβολος
όπου χάνεται η ευκαιρία ένα πράγμα μας συμφέρει όπου ο Αλή Πασάς να κρατήσει καιρό
και να ξεκινήσει πόλεμο η εταιρεία. Βάζει στο
πόδι του στη Λιβαδειά τον Θανάση Διάκο ότι
εγώ θα ανέβω Γιάννενα. Ξημερώματα πήρε τα
βουνά και φτάνοντας τα Γιάννενα έσερνε μαζί
του οχτακόσιους. Ζωσμένα τα Γιάννενα από
τον Χουρσίτ και τον Δράμαλη και τον Ισμαήλ
άκαγα. Κι ύστερα όπου τα ‘καψαν πολέμαε ο
Αλή πασάς από το κάστρο. Όλα κρεμόταν
τώρα από το πόσο θα βαστάξει ο πασάς και
ως πόσο άδικα θα χανόταν και οι οχτακόσιοι
όπου χρεία να τους βγάλει από το κάστρο. Το
κουβεντιάζει με Σουλιώτες το κουβεντιάζουμε
Σουλιώτες παίρνει γνώμη με καπεταναίους και
αρχίζεις κουβέντα με πάσα. -Βλέπεις πασά
μου οι αρματωμένοι είναι μαθημένοι από
βουνά, δεν το μπορούνε κλεισμένοι στο κάστρο και έχω φόβο μη μας λακίσουν και τους
χάσουμε και τους μαζεύει ύστερα ο Χουρσίτ
και από πάνω τους έχουμε να μας πολεμάνε.
Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Ασπρό μαυρες αναμ νήσεις

Φωτογραφία αριστερά: Για μπάνιο στην Κωρονησία την
δεκαετία του 1950!
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Οδυσσέας Ανδρούτσος στη Λιβαδειά
Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

-Και τι λες παιδί μου Δυσσέο, ποια είναι η
γνώμη σου;
Τούτο το «παιδί μου» πρώτη φορά μοιάζει γι
αληθινό με το να έχει κρατήσει το λόγο του και
να φέρει Μιντάτι όπου κανείς δεν τον βίαζε.
- Λέω πασά μου να βγούμε όξω όλοι όπου να
έχεις και ωφέλεια σε ζαϊρέδες αλλά και να τους
ριχνόμαστε στις πλάτες όπου περισσότερο
ζημιά θα τους κάνουνε.
Καλή η γνώμη του, του άρεσε και τού ‘δωκε και
άλλους έως χίλιους πεντακόσιους να βγάλει και
τους μέτρησε και να παίρνουν και τρεις μήνους
παραπάνω. Και βγήκαν με λευκό μπαϊράκι και
άρχισε ο Οδυσσέας το θεατριλίκι όπου μαθεύτηκε ότι του λάκισαν του Πασά χίλιοι πεντακόσιοι. Τούτο το ορδί του Δυσσέου με το να μην
μπιστεύεται ακόμα ο Χουρσίτ το βαλε παραπίσω χώρια ως είχε και τα αρβανίτικα ορδιά.
Τον γαργαλάει μια ιδέα, βρίσκει Λιδωρίκι βρίσκει Παλάσκα, τους λέει ότι να κρατάμε φίλους

τους Αρβανίτες όπου θα τους έχουνε χαβαλέ
στον άλλο πόλεμο. Και αρχίζει να ζυγώνει
έναν-έναν τους Αρβανίτες Σελιχτάρ Μπότα κι
Ομέρ Βρυώνη και Μουχουρδάρη κι Άγο Βασιάρη και Δερβίς Χασάν. Και τους λέει: ο Αλλάχ
θα μας παιδέψει ότι προδώκαμε τον πατέρα
μας και το ψωμί που φάγαμε θα μας βγει από
τα μάτια. Τρέχουν τα μάτια του με το να σφίγγεται από μέσα του.
-Και η γνώμη μου είναι να συντρέξουμε τον
πασά ότι αυτός αποστάτησε για να ελευθερώσει δύο γένη το αρβανίτικο και το Ρωμέικο και
το όνειρό του να το πάρουμε απάνω μας.
Σύμφωνοι βρίσκονται όλοι και ορίζουν και έρχονται Μάρκο Μπότσαρης και Φωτομάρας και
Νότης Μπότσαρης κι άλλοι ιδεασμένοι από
Οδυσσέα ότι κρατάμε φίλους τους Αρβανίτες
και τον σκοπό τον δικό μας να τον πηγαίνουν
σκεπασμένο. Και συνυπογράψανε όλοι, Αρβανίτες και καπεταναίοι.
Καλό το σχέδιο ως και τα μουστάκια που γελάνε του Οδυσσέα όμως και τούτο το σκαλο-

Α ε ρ ο ψ ε κ α σ μ ο ί
‘’ και για πες, εσύ που πετάς,... μας ψεκάζουν ; ,,
‘’Οχι ρε φιλε, μην ακους τετοια’’
‘’και τοτε τι ειναι αυτα στον ουρανο ;’’
‘’ειναι , ας πουμε,σαν συννεφακια...,,
‘’Σιγα...’’
‘’ναι ρε φιλε... κι εγω οταν πεταω αφηνω τετοια...’’
‘’ και σενα κατι θα σου βαζουν μεσα στο αεροπλανο και δεν θα το
ξερεις!’’

Αυτος ειναι ενας πραγματικος διαλογος, μεταξυ του γραφοντος
και ενος συγχωριανού μας ο οποιος και αποτελει ενα τυπικο
δείγμα ελληνα πολιτη.
Ενας Ελληνας πολιτης που σε ποσοστο περιπου 30%, πιστευει
οτι τον ψεκάζουν! Και ο οποιος με τον ‘’ψεκασμο’’ αυτο δικαιολογεί
ολες τις λαθος του επιλογες... δικαιολογει τον εαυτο του για το
λαθος που κανει καθε τετραετια οταν ψηφιζει τον ακαταλληλο αν-

μ ε
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συνέχεια από το προηγούμενο
πάτι για γένος ανεβαίνοντας από Άρτα και Γιάννενα μπόσικο δείχνει με το να αλλαξωγνωμήση
ύστερα ο Βρυώνης.
Στον όρκο όπου δώκαμε και στη φιλία που μας
δένει το βρίσκει ο Άγο Βασιάρης, το νιώθω
χρέος να σε ιδεάσω ότι ταχιά του λέει στον
Χουρσίτ και κινδυνεύει το κεφάλι σου. Εδώ να
σταθεί να πολεμήσει δεν βγαίνει τίποτα. Ας φαγωθούνε μεταξύ τους. Και αρματωμένος όπου
ορίζει τους μοιράζει κατά τους Καζάδες όθε
τους έλαβε. Να πιάσουν τα δερβένια σε Θεσσαλία και βάλτο και Ρούμελη ούθε έρχονται οι
ζαϊρέδες και τζισιχανές του πασόμπεη να τον
κρατάνε και τους συνοδούς να τους σφάζουν.
Όσο πιότερο κρατήσει ο Αλή πασάς τούτη μνέσκει για το γένος όλοι η ωφέλεια. Φεύγοντας
αυτοί κατεβαίνει στην Πρέβεζα, ασηκώνει τη
φαμίλια του όλη. Τη γυναίκα του την μάνα του
και τα αδέρφια του και φτάνει Θιάκι και εκεί κάθεται αντάμα τους ως να μπιτίσει η χρόνια, το
1820 έτος
Φώτης Α Βασιλείου Βασιλείου

χ α ζ ο λ ί ν η !

θρωπο και τον στελνει στην βουλη να τον εκπροσωπησει ή το
λαθος που εκανε στο να τζογαρει τους κοπους μιας ζωης στο χρηματιστηριο.
Μετα απο τα τοσες λαθος επιλογες και να μην βαζουμε μυαλο...
Τι πιο ‘’λογικο’’, λοιπον, να υπαρχει ογανωμενο σχεδιο απο κρυφες δυναμεις που θελουν να ελεγξουν τον κοσμο... ενα Σχεδιο
Ψεκασμου.
Ομως, Συγγνωμη που θα σας απογοητευσω..αλλα, μαλλον δεν
ειναι ετσι.
Οι ‘’ψεκασμοι,, αυτοι που τους κανουν τα αεροπλανα, ειναι τα λεγομενα contrails (στα ελληνικα, ιχνη συμπυκνωσης). Πιο συγκεκριμενα, ειναι η δημιουργια γραμμικων νεφων πισω απο το ιχνος
πτησης ενος αεροσκαφους. Τα γραμμικα αυτα νεφη οφειλονται
είτε στην κρυσταλοποιηση των καυσαερίων, λογω χαμηλης θερμοκρασίας, ειτε στην αυξυμενη υγρασια της ατμοσφαιρας , που
λογω δινων απο τις πτερυγες του αεροσκαφους συμπυκνωνεται
και σχηματιζει νεφος.
Τα contrails ειναι αμεσα συνυφασμενα με την χαμηλη θερμοκρασια.δημιουργουνται συνυθως σε τιμες -40Ο C. Γι αυτο και τα υψη
που παρατηρουνται ειναι περιπου τα 30.000 ποδια. ( καθε 1000
ποδια = 333 μετρα υψος, η θερμοκρασια πεφτει 2Ο C). Άρα αν
στην επιφάνεια έχει +20Ο C, στα 30.000 ποδια εχει -40Ο C.
Το μυστήριο αυτό των ‘’ψεκασμών’’ λοιπόν …. Λύθηκε! Η συνομωσιολογία καταρρίπτεται προς απογοήτευση πολλών. Άρα αγαπητοί αναγνώστες πρέπει να αναζητήσουμε αλλού το τι φταίει για
τις λάθος επιλογές μας.
Τσώλας Κώστας Ίκαρος
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Δίνεις αίμα, αλλά φεύγεις γεμάτος!!!
Άκουσα τη φράση «δίνεις αίμα, αλλά φεύγεις γεμάτος» σε μια πρόσφατη εκδήλωση βράβευσης εθελοντών αιμοδοτών στην Άρτα και
πραγματικά έμεινε ανεξίτηλη στο νου μου. Είναι
πολύ σημαντική και δίνει αξία στην ύπαρξή μας
η δυνατότητα, που έχουμε, να σώσουμε τη ζωή
ενός συνανθρώπου μας δίνοντας αίμα εθελοντικά.
Θα μιλήσω αρχικά για την προσωπική μου εμπειρία. Είμαι εθελόντρια αιμοδότρια από τον Ιανουάριο 2018. Τα προηγούμενα χρόνια έδινα
αίμα για συγγενείς και φίλους, όταν παρίστατο
ανάγκη. Ο σύζυγός μου είναι επίσης εθελοντής
αιμοδότης εδώ και πολλά χρόνια. Το Τμήμα αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας στελεχώνεται από αξιόλογους ιατρούς και
νοσηλευτές, προσιτούς και φιλικούς προς τους
αιμοδότες, πρόθυμους να σε ενημερώσουν για
την εθελοντική αιμοδοσία και ικανούς να απαντήσουν σε κάθε σου ερώτηση. Ο εθελοντισμός
είναι τρόπος ζωής. Ο σύζυγός μου κι εγώ προσπαθούμε να μεταλαμπαδεύσουμε τη σημασία
του στα παιδιά μας, τα οποία είναι νηπιακής ηλικίας. Πολλές φορές έρχονται μαζί μας στο
τμήμα αιμοδοσίας, τους εξηγούμε τι κάνουμε
εκεί και παρακολουθούν τη διαδικασία της αιμο-

ληψίας.
Τα οφέλη της εθελοντικής αιμοδοσίας είναι
πολλά για τον εθελοντή αιμοδότη. Πρώτα απ’
όλα χαρίζει ζωή και νιώθει ότι και η δική του ζωή
έχει αξία, καθώς δίνει αίμα σε κάποιον που δεν

γνωρίζει και αυτό ακριβώς τον κάνει «Άνθρωπο». Επιπλέον, είναι καλό για τον οργανισμό να ανανεώνεται το αίμα. Εξάλλου, οι
άνθρωποι, που έχουν υψηλό αιματοκρίτη, πρέ-

–Ορίστηκαν και Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι την 4 Ιουνίου 2018
Με το μήνυμα ότι η σκληρή και μεθοδική δουλειά και το έργο που επιτελείται εδώ και τέσσερα χρόνια πρέπει να συνεχιστεί προς όφελος των
Αρτινών, ορίστηκαν και ξεκίνησαν εργασία από σήμερα οι νέοι Αντιδήμαρχοι Αρταίων, που αναλαμβάνουν καθήκοντα μέχρι και τη λήξη της
δημοτικής θητείας στις 31-12-2019.
Οι Αντιδήμαρχοι είναι:
> Οικονομικών και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας, Ληξιαρχείου &
Δημοτικής Κατάστασης, ο κ. Σιαφάκας Χριστόφορος με κατά τόπο αρμοδιότητα την Δ.Ε. Φιλοθέης και αναπληρωτής Δημάρχου (σε περίπτωση
απουσίας του Δημάρχου)
> Εξυπηρέτησης του Δημότη και Νομικών Θεμάτων, ο κ. Τράμπας Κωνσταντίνος
> Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης ο κ. Σφήκας Δημήτριος με κατά τόπο αρμοδιότητα την Δ.Ε. Αρταίων
> Αγροτικής Ανάπτυξης, Αδειοδοτήσεων και Επιχειρηματικότητας ο κ. Κοτσαρίνης Μιχαήλ με κατά τόπο αρμοδιότητα την Δ.Ε. Αμβρακικού
> Τεχνικών Έργων, Πολεοδομίας & Καθημερινότητας ο κ. Ζέρβας Κωνσταντίνος με κατά τόπο αρμοδιότητα την Δ.Ε. Βλαχερνών
> Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου, ο κ. Λιλής Γεώργιος με κατά
τόπο αρμοδιότητα την Δ.Ε. Ξηροβουνίου

Ο Δήμαρχος κατά τη διάρκεια της σημερινής συνάντησης, αφού ενημέρωσε τους Αντιδημάρχους για τα θέματα των αρμοδιοτήτων τους, τους
συνέστησε την συνεχή και στενή συνεργασία μεταξύ τους και με τους Διευθυντές και τους υπαλλήλους των Υπηρεσιών, τους Προέδρους και τα
μέλη των δημοτικών/τοπικών συμβουλίων και τους δημότες, για την επίλυση των αιτημάτων που αφορούν κάθε Δημοτική και Τοπική Κοινότητα,
λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές και υλικοτεχνικές δυνατότητες του
Δήμου.
«Καλωσορίζω τους νέους αντιδημάρχους και τους εύχομαι ολόψυχα καλή
θητεία. Είμαι βέβαιος, ότι θα συνεχίσουν το υψηλό επίπεδο δουλειάς που
υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, με αποκλειστικό στόχο την βελτίωση

πει να δίνουν τακτικά αίμα. Επιπρόσθετα, ο εθελοντής αιμοδότης μπορεί να κάνει όλες τις εξετάσεις εντελώς δωρεάν στο Νοσοκομείο μια
φορά ετησίως.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, ο Πολιτιστικός Σύλλογος
Φιλοθέης Άρτας διαθέτει τράπεζα αίματος, δυστυχώς, όμως, το ενδιαφέρον του κόσμου είναι
μειωμένο. Μπορείς, επίσης, να ενημερωθείς
από το Τμήμα αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας, καθώς κι από το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Άρτας. Οι νεότεροι μπορείτε να
αντλήσετε πληροφορίες από το διαδίκτυο σχετικά με την εθελοντική αιμοδοσία.
Διανύουμε τους καλοκαιρινούς μήνες κατά τους
οποίους οι ανάγκες σε αίμα είναι ιδιαίτερα αυξημένες λόγω των συχνών και σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων. Σκέψου ότι αξίζει να σώσεις
μια ζωή, όπως αξίζει να σωθεί και η δική σου
ζωή.
Κάνε αυτό που θα ήθελες να κάνουν και οι
άλλοι για σένα! Ενημερώσου – γίνε εθελοντής
αιμοδότης!
Κυριακή Πάνου-Τριανταφύλλου
Δικηγόρος

της καθημερινότητας των Αρτινών πολιτών και την χάραξη της αναπτυξιακής πορείας που έχουμε θέσει ως Δημοτική Αρχή για την Άρτα. Στόχος
μας είναι μέχρι τέλος της θητείας να ολοκληρώσουμε το έργο για το οποίο
δεσμευθήκαμε στους Αρτινούς προεκλογικά με βάση τους άξονες της καθημερινότητας, των αναπτυξιακών έργων, του πρωτογενούς τομέα, της
τουριστικής ανάπτυξης και της κοινωνικής μέριμνας.
»Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους πρώην αντιδημάρχους Κώστα Χαρακλιά, Γιώργο Πανέτα, Μιχάλη Βλάχο, Άννα Κουτρούμπα, Θεανώ Γραμματικού και Χριστόφορο Σιαφάκα για την άψογη συνεργασία που είχαμε
στη θητεία τους, όπως επίσης και τους Αντιδημάρχους της πρώτης θητείας Κώστα Πατήλα, Γιώργο Καραγιώργο, Νίκο Λιόντο, Χάρη Παπάζογλου, Γιώργο Μπαλάγκα και Δημήτρη Νταλάκα. Ο καθένας στον τομέα
που του ανατέθηκε δούλεψε με αυταπάρνηση και αποτελεσματικότητα
για το κοινό καλό. Συνεχίζουμε όπως ακριβώς ξεκινήσαμε, σαν μια γροθιά, μένοντας πιστοί στο όραμά μας για μια Άρτα όπως αξίζει στους συνδημότες μας» ανέφερε σε δηλώσεις του σήμερα ο Δήμαρχος Χρήστος
Τσιρογιάννης.
Σε δηλώσεις τους οι νέοι Αντιδήμαρχοι, αφού ευχαρίστησαν το Δήμαρχο
για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό τους, καθώς και τους προκατόχους
τους Αντιδημάρχους, δεσμεύθηκαν για συνέχιση της σκληρής δουλειάς
και του έργου που έχει συντελεστεί στους τομείς των αρμοδιοτήτων τους
προς όφελος της Άρτας και των συμπολιτών.
Ορισμός Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων
Παράλληλα ορίστηκαν και οι Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι στους
οποίους ανατέθηκαν σημαντικοί τομείς τόσο της καθημερινότητας, όσο
και της αναπτυξιακής, αλλά και κοινωνικής πολιτικής.
Οι Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι διαθέτουν σημαντική εμπειρία, είτε
γιατί θήτευσαν ως Αντιδήμαρχοι, είτε λόγω επαγγελματικής ιδιότητας και
αναμένεται να επιτελέσουν βαρύνουσας σημασίας έργο στους τομείς που
τους έχουν ανατεθεί.
Αναλυτικότερα οι Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι είναι:
> Πολιτισμού, Τεχνών και Μνημείων ο Νίκος Λιόντος
> Τουριστικής Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Αμβρακικού Κόλπου ο Κώστας
Χαρακλιάς
> Ενεργειακών Θεμάτων, ΑΠΕ και Αστικής Κινητικότητας ο Γιώργος Πανέτας
> Κοινωνικής Μέριμνας, Εθελοντισμού και στήριξης Ατόμων με Αναπηρία
η Άννα Κουτρούμπα
> Γυναικείων Θεμάτων και Ισότητας των Φύλων η Θεανώ Γραμματικού
> Πληροφορικής και Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης του Δημότη ο Γιώργος
Μιλτιάδους
> Δημόσιας Υγείας, Αγροτικών Ιατρείων και Τρίτης Ηλικίας ο Μιχάλης
Βλάχος
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Ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ για τις ληστείες
Συμβουλές από την Ελληνική Αστυνομία στους πολίτες για την περίπτωση που αντιληφθούν ότι κάποιος έχει μπει στο σπίτι τους για να
τους ληστέψει.
Με αφορμή το περιστατικό του 88χρονου, που πυροβόλησε κατά των
δυο ατόμων, που μπήκαν στο σπίτι του στη Γλυφάδα για να τον ληστέψουν και την έξαρση των ληστειών η ΕΛ.ΑΣ εξέδωσε οδηγίες για το τι
πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση που αντιληφθούμε ότι κάποιος έχει
εισέλθει στην οικία μας.
Δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι εφικτά αυτά που λέει η ΕΛ.ΑΣ αλλά σίγουρα δεν θα βρεθούμε κατηγορούμενοι αν τα εφαρμόσουμε!
•
προσπαθήστε να μείνετε ήρεμοι και να είστε προσεκτικοί σε
επικίνδυνες ή απειλητικές καταστάσεις
•
προσπαθήστε να θωρακιστείτε μέσα στην κρεβατοκάμαρά σας
αν είναι δυνατόν προσποιηθείτε ότι κοιμόσαστε
•
καλέστε την «Άμεση Δράση» και προσπαθήστε να αφήσετε τη
γραμμή ανοιχτή
•
αν αρχίσουν πυροβολισμοί πέστε στο έδαφος και καλυφθείτε.
Θυμηθείτε ότι το πιο σημαντικό πράγμα είναι η ζωή σας που οφείλετε
να προστατέψετε
•
παρατηρήστε τη φυσική εμφάνιση των ληστών και άλλες λεπτομέρειες π.χ. ρούχα, οδό διαφυγής, αριθμό κυκλοφορίας οχήματος
κ.λπ. έτσι ώστε να μπορείτε να βοηθήσετε την Αστυνομία να εντοπίσει
τον δράστη ή τους δράστες
•
μην αγγίζετε τους χώρους όπου κινήθηκαν οι δράστες μέχρι να
έρθει η Σήμανση, τυχόν εργαλεία διάρρηξης ή άλλα αντικείμενα που
άφησαν οι διαρρήκτες πίσω τους
•
ο ένοπλος διαρρήκτης δεν είναι σχεδόν ποτέ μόνος. Υπάρχει
τουλάχιστον ένας ακόμη ένοπλος για κάλυψη. Οπότε πιθανή επίθεση
του θύματος σε έναν ληστή να προκαλέσει αντίδραση του άλλου
•
ο σκοπός των διαρρηκτών δεν είναι ποτέ ο φόνος. Ο φόνος
προκύπτει στον πανικό που προκαλείται από την αντίδραση των θυμάτων (χτυπήματα εκφοβισμού) ή από την προσπάθεια των ληστών
να περιορίσουν το θύμα (φίμωση, δέσιμο, κλπ) που προκαλεί το θάνατο του. Οι ληστές αδιαφορούν αν το θύμα που χτυπούν για εκφοβισμό η δένουν για περιορισμό έχει προβλήματα υγείας
•
αν τα χρήματα και τα κοσμήματα δεν είναι πολλά τότε θα επιμείνουν, αν γνωρίζουν ότι είστε πλούσιοι, και θα αρχίσουν να βρίζουν
και να εκνευρίζονται διότι η λεία τους είναι μικρή και ο κίνδυνος είναι
μεγάλος. Μείνετε ήρεμοι και εξηγήστε τους ότι αυτά υπάρχουν ενώ τα
άλλα είναι στην τράπεζα
•
σε ένοπλη ληστεία μην επιχειρήσετε να τους βγάλετε την κουκούλα ή να τους αναγνωρίσετε. Ίσως χάσετε τη ζωή σας αφού οι ληστές
δεν θέλουν να αφήσουν μάρτυρες πίσω τους
•
μην αρχίσετε να ουρλιάζετε γιατί η πρώτη κίνηση τους είναι να
σας ρίξουν αναίσθητο (ή νεκρό) ή να σας φιμώσουν (ορισμένοι πνίγονται!)
•
σταθείτε ήρεμος και πέστε τους ότι δεν πρέπει να φοβούνται
θα τους δώσετε ότι πολύτιμο έχετε αρκεί να μην κάνετε κακό σε κανένα.
Να πάρουν ότι θέλουν και να φύγουν χωρίς βία
•
μόλις φύγουν μην τους καταδιώξετε αμέσως διότι μπορεί να
σας πυροβολήσουν.
Ας ελπίσουμε να μην χρειαστεί ποτέ να εφαρμόσετε αυτές τις συμβουλές!
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Παθήσεις νυχιών
«Ορατά σημάδια»
1)
Λευκονυχία σε μερικές περιπτώσεις, η βάση του νυχιού μας είναι
τελείως άσπρη σαν να την έχουμε βάψει με λευκό βερνίκι. Αυτή η μορφή
δυσμορφίας ξεκινάει στο περίβλημα του νυχιού. Στην περίπτωση αυτή τα
κύτταρα της βάσης του νυχιού αφήνουν το περίβλημα και δεν γίνονται διαφανή. Αυτή η κατάσταση μπορεί να είναι κληρονομική αλλά συνήθως οφείλεται σε εσωτερικές διαταραχές και συγκεκριμένες παθήσεις.
2)
Πληγή που προέκυψε από τραυματισμό
Α) Στενά παπούτσια:
Η πίεση του παπουτσιού στο δάχτυλο προκάλεσε διαχωρισμό από τη βάση
του νυχιού. Αφού ανασηκώθηκε η επιφάνεια, πιθανόν βακτήρια βρέθηκαν
μέσα στο παπούτσι, και έτσι άρχισε οι μόλυνση. Ένα ακατάλληλο στενό παπούτσι πολλές φορές προκαλεί τέτοιους τραυματισμούς.
Β) Γρατζούνισμα κιθάρας
Η ονυχόλυση είναι ένα συχνό φαινόμενο που εμφανίζεται πολύ πιο συχνά
σε άτομα που χρησιμοποιούν το νύχι τους ως εργαλείο, π.χ. άνοιγμα ενός
κουτιού άνοιγμα αναψυκτικού. ΛΑΘΟΣ!
«παθήσεις του δέρματος» «παθήσεις της επιφάνειας»
Α) μύκητες είναι μία από τις πιο συνηθισμένες παθήσεις του νυχιού. Είναι
μικροί μικροοργανισμοί που ζουν σε υγρά και ζεστά μέρη. Ο μύκητας ζει 72
ώρες στον αέρα, αλλά δεν κολλάει παρά μόνο αν βρεθεί σε υγρασία και
ζέστη. Κάποιες φορές μπορεί να χάσουμε το νύχι μας από τον μύκητα, αυτή
η πάθηση λέγεται ο ονυχοπτωσία, δηλαδή πτώση του νυχιού. Όσον αφορά
τις γυναίκες δεν βάφουμε ποτέ τα νύχια μας όταν έχουμε ήδη μύκητα
επάνω. Θα πρέπει πρώτα να επισκεφτούμε έναν πολύ καλό δερματολόγο
και αφού κάνουμε την κατάλληλη θεραπεία ύστερα θα επισκεφτούμε την
αισθητικό για την περιποίηση χεριών και ποδιών. Ο μύκητας προσβάλει
συνήθως εκείνα τα άτομα που εργάζονται πολλές ώρες φορώντας πολλές
ώρες τα παπούτσια τους. Οι μύκητες προσβάλλουν συνήθως τους ποδοσφαιριστές επειδή φοράνε τα ποδοσφαιρικά τους παπούτσια πολλές ώρες
με αποτέλεσμα την εφίδρωση των ποδιών, γιατρούς, νοσηλευτές, καθώς
και σε άτομα που κάνουν αγροτικές εργασίες φορώντας μπότες, όπως αναφέρθηκα και παραπάνω ο μύκητας τρέφεται στην υγρασία και στο σκοτάδι.
Εμείς οι αισθητικοί για την καλύτερη αντιμετώπιση συστήνουμε πολύ καλό
στέγνωμα ποδιών με καθαρή πετσέτα, ανάμεσα στα δάχτυλα. Ειδικά σπρέι
ποδιών που κυκλοφορούν στο εμπόριο και στα φαρμακεία που δρουν ενάντια στους μύκητες. Μία φορά το μήνα μία πολύ καλή περιποίηση.
Β) ψωρίαση το νύχι μας σε κάποιο σημείο είναι κούφιο. Δεν βγάζουμε ποτέ
τα νύχια μας.
ΠΡΟΣΟΧΗ: είναι μεταδοτική η ψωρίαση και επίσης δεν την πιάνουμε ποτέ
με γυμνά χέρια, πιθανόν να κολλήσουμε.
Γράφει: Λευκοθέα Δρόσου
Αισθητικός-nail artist
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Πρώτες Βοήθειες μετά από
τσίμπημα φιδιού
Έξαρση έχει παρατηρηθεί στα τσιμπήματα φιδιού και
γι αυτό θεωρήσαμε καλό να βρούμε οδηγίες και να
σας τις μεταφέρουμε.
Αμέσως μετά από ένα δηλητηριώδες δάγκωμα οι κινήσεις που πρέπει να κάνετε ή να μην κάνετε, είναι
λίγες αλλά ουσιαστικές.
Μην πανικοβάλλεστε, (πολύ σημαντικό). Ο πανικός
χειροτερεύει την κατάσταση. Με τα σημερινά μέσα
έχετε όλο το χρόνο μπροστά σας να επισκεφτείτε ένα
νοσοκομείο, όπου κι αν βρίσκεστε στην χώρα, μέσα
στις επόμενες ώρες, με ασφάλεια και χωρίς ρίσκο.
Αφαιρέστε όποιο αντικείμενο ή ύφασμα θα μπορούσε
να σφίξει το μέλος όσο αυτό πρήζεται (π.χ. δαχτυλίδια, ρολόι, βραχιόλια, κτλ).
Κρατήστε το θύμα ακίνητο εάν δεν είναι απαραίτητη
η μετακίνησή του. Κρατήστε το δαγκωμένο μέλος όσο
το δυνατόν πιο ακίνητο. Με την ακινησία του δαγκωμένου μέλους καθυστερούμε την εξέλιξη των συμπτωμάτων.
Μην κόβετε ή σκίζετε το δέρμα για να ρουφήξετε το
δηλητήριο. Όχι μόνο δεν ωφελεί σε τίποτα, αντιθέτως
μάλιστα, το τραύμα και το σοκ που προκαλείται από
την πράξη επιδεινώνουν την κατάσταση και τα συμπτώματα.
Μην προσπαθείτε να ρουφήξετε το δηλητήριο με το
στόμα.
Μην δένετε το δαγκωμένο μέλος. Είναι πολύ σημαντικό να μην εμποδιστεί η κυκλοφορία του αίματος.
Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος δημιουργίας θρόμβων και
νέκρωσης του άκρου. Το δηλητήριο εξαπλώνεται κυρίως μέσω της λέμφου, συνεπώς μία σφιχτή περίδεση που θα σταματούσε την κυκλοφορία του αίματος
είναι ανώφελη και επικίνδυνη. Αντιθέτως, μπορείτε να
τυλίξετε το δαγκωμένο μέλος με κοινό, ελαστικό επίδεσμο από την πληγή έως την βάση του άκρου, τόσο
λίγο σφιχτά όσο σε περίπτωση διαστρέμματος (να
διατηρείται ο σφιγμός στην άκρη του μέλους). Αυτό
μπορεί να καθυστερήσει την εξέλιξη των συμπτωμάτων, κάτι που ίσως βοηθούσε σε ενδεχόμενη πολύωρη μεταφορά του ασθενή σε νοσοκομείο. Ο
επίδεσμος θα πρέπει να λύνεται και να δένεται αναλόγως κάθε 15-25 λεπτά, διότι το μέλος πρήζεται και
η περίδεση σφίγγει περισσότερο. Παρ’όλα αυτά, μία
τέτοια περίδεση δεν είναι και απαραίτητη.
Μην τοποθετείτε αντισηπτικά και άλλες ουσίες στο
τραύμα.
Μην τοποθετείτε πάγο στην περιοχή του τραύματος.
Μην δίνετε αλκοόλ στον ασθενή.
Μην χορηγείτε παυσίπονα ή άλλα φάρμακα.
Μεταφέρετε τον ασθενή σε κοντινό νοσοκομείο με ψυχραιμία και ασφάλεια, αφού πρώτα έχετε ειδοποιήσει.
Μπορείτε να έχετε στο «κουτί πρώτων βοηθειών»
σας αντισταμινικά και κορτιζόνη για να τα χορηγήσετε
στον ασθενή, σε περίπτωση που εμφανιστούν έντονα
σημάδια αλλεργίας, εφόσον πάρετε έγκριση και οδηγίες από το Κέντρο Πρώτων Βοηθειών. Απευθυνθείτε
στον γιατρό σας για τον τύπο και τις δοσολογίες που
αντιστοιχούν στον καθένα.
Η χρήση αντιοφικού ορού δεν συνιστάται καθώς μπορεί να αποβεί επικίνδυνη (αλλεργικό σοκ). Μόνο οι ειδικοί γιατροί μπορούν να κρίνουν και να
αποφασίσουν για την χρήση του ορού, η οποία γίνεται
πλέον μόνο σε κρίσιμες περιπτώσεις και γενικώς
αποφεύγεται. Συνήθως ακολουθείται αγωγή με χορήγηση αντιβιοτικών και προαιρετικά αδρεναλίνης, κάτι
που μόνο οι γιατροί μπορούν να κρίνουν, επίσης. Τα
συμπτώματα υποχωρούν μετά την κατάλληλη ιατρική
αγωγή.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ-ΔΟΜΗ ΣΙΤΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ
Την Δευτέρα 7-5-2018 άνοιξε τις πόρτες του το
κοι9νωνικό παντοπωλείο που εξυπηρετεί 150 ωφελούμενους και προσφέρει 7 νέες θέσεις εργασίας
Ακόμη μια κοινωνική δομή, που έχει ως στόχο την αντιμετώπιση της φτώχειας και την στήριξη των ευάλωτων ομάδων της περιοχής μας, άνοιξε χθες το
απόγευμα τις πόρτες της στο Δήμο Αρταίων. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο-Φαρμακείο και η Δομή Σίτισης
θα εξυπηρετούν στο εξής εκατοντάδες συμπολίτες
που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης
και έρχεται να προστεθεί σε ένα ήδη ισχυρό κοινωνικό δίχτυ προστασίας που έχει αναπτύξει ο Δήμος
τα τελευταία χρόνια.
Η λειτουργία της νέας δομής, που στεγάζεται στην
οδό Αρτινών Πεσόντων, είναι ενταγμένη στο ΕΣΠΑ,
με προϋπολογισμό 416.520 ευρώ και θα εξυπηρετεί

καθημερινά 150 συμπολίτες μας, ενώ έχουν δημιουργηθεί και επτά νέες θέσεις εργασίας.
«Με την κατάσταση και στην Άρτα να γίνεται όλο και
πιο δύσκολη, ο ρόλος του Δήμου γίνεται ακόμη πιο
σημαντικός, κομβικός θα έλεγα, για την ανακούφιση
των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Προς αυτή την
κατεύθυνση εγκαινιάζουμε σήμερα το Κοινωνικό Παντοπωλείο και Φαρμακείο του Δήμου, αλλά και τη
Δομή Σίτισης» ανέφερε στην αρχή του χαιρετισμού
του ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης.
Επεσήμανε δε, πως η Δημοτική Αρχή με στοχευμένες
κινήσεις συνεχίζει να εργάζεται μεθοδικά στον ιδιαίτερα σημαντικό τομέα της κοινωνικής μέριμνας. «Διαχειριζόμαστε το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης
(Κ.Ε.Α.), με ωφελούμενες πάνω από 1500 οικογένειες, διανέμουμε τρόφιμα μέσα από το Πρόγραμμα
ΤΕΒΑ, μειώσαμε τα τέλη ύδρευσης κατά 50% για τις
οικογένειες που είναι ενταγμένες στο Κ.Ε.Α. και για
τις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες, απαλλάξαμε
από τα δημοτικά τέλη τις οικογένειες που και οι δύο
γονείς είναι άνεργοι και μειώσαμε σημαντικά τα δημοτικά τέλη για πολύτεκνους, τριτέκνους και μονογονεϊκές οικογένειες και ΑμεΑ. Επιπλέον, εντάξαμε στο
ΕΣΠΑ και δημοπρατήσαμε την κατασκευή του Ειδικού Νηπιαγωγείου και Ειδικού Δημοτικού Σχολείου
στο Γλυκόριζο, προϋπολογισμού 3,8 εκ. ευρώ και δημιουργήσαμε το ΚΕΠ Υγείας, αλλά και το Κέντρο Κοινότητας. Φυσικά, δεν ξεχνάμε την εξαιρετική δουλειά
που γίνεται στη δομή «Βοήθεια στο Σπίτι», αλλά και
στα ΚΔΑΠ του Δήμου μας και στο ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, όπως
και στα δύο ΚΑΠΗ του Δήμου μας, ενώ άκρως αποτελεσματική είναι η συνεργασία μας με την Μητρόπολη Άρτας και την «Αποστολή» της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής Αθηνών, για την προσφορά τροφί-

μων και ειδών πρώτης ανάγκης στους απόρους συμπολίτες μας. Ως Δημοτική Αρχή στηρίζουμε το Γηροκομείο, ενώ το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης
Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Αρταίων είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ και παράγει σημαντικό κοινωνικό
έργο. Επόμενος στόχος μας είναι η δημιουργία ενός
Κέντρου Αλτσχάιμερ στο Δήμο Αρταίων, καθώς και η
δημιουργία νέων παραρτημάτων του ΚΑΠΗ Άρτας σε
όλες τις Δημοτικές Ενότητες» ανέφερε μεταξύ άλλων.
Να σημειωθεί ότι το Κοινωνικό Παντοπωλείου και η
Δομή Συσσιτίου στελεχώνονται με 5 εργαζομένους:
έναν Διοικητικό προσωπικό, έναν κοινωνικό λειτουργό (συντονιστής), έναν μάγειρα, έναν βοηθό μάγειρα και έναν βοηθητικό προσωπικό.
Θα διανέμει δωρεάν τρόφιμα, είδη παντοπωλείου,
είδη ατομικής υγιεινής, είδη ένδυσης και υπόδησης,
είδη ψυχαγωγίας και συγχρόνως θα παρέχει σε καθημερινή βάση γεύματα σε άτομα που πλήττονται ή
απειλούνται από ακραία φτώχεια.
Το Κοινωνικό Φαρμακείο στελεχώνεται με 2 άτομα,
έναν φαρμακοποιό και έναν κοινωνικό λειτουργό. Θα
παρέχει σε ωφελούμενα άτομα δωρεάν φάρμακα,
υγειονομικό υλικό, τα οποία θα εξασφαλίζονται μέσω
συγκεκριμένων συνεργασιών με φαρμακοβιομηχανίες και τοπικό φαρμακευτικό σύλλογο καθώς και από
τη συμμετοχή και κινητοποίηση συλλογικών φορέων,
επιχειρήσεων και πολιτών.
Ο Δήμος Αρταίων θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους
όσους εργάστηκαν για την δημιουργία της δομής, σε
όλη τη διαδικασία από το σχεδιασμό και την υποβολή
του φακέλου για ένταξη στο ΕΣΠΑ έως και τα χθεσινά
εγκαίνια. Όλες τις υπηρεσίες του Δήμου και ιδιαίτερα
την Κοινωνική υπηρεσία, τους εθελοντές που εργάστηκαν για την διευθέτηση μέχρι και των τελευταίων
λεπτομερειών, καθώς και την πρώην Αντιδήμαρχο
Κοινωνικών Θεμάτων και νυν Εντεταλμένη Δημοτική

Σύμβουλο Κοινωνικών θεμάτων Άννα Κουτρούμπα.
Όλο το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθούν
δράσεις συλλογής τροφίμων και φαρμάκων για την
ενίσχυση του Παντοπωλείου και του Φαρμακείου και
της Δομής Σίτισης, ενώ ο Δήμος έχει ήδη απευθυνθεί
και σε όσες επιχειρήσεις τις περιοχής επιθυμούν να
προσφέρουν διάφορα είδη στην συγκεκριμένη δομή.
Στη εκδήλωση εγκαινίων παρέστησαν μεταξύ άλλων
ο Μητροπολίτης Άρτης κ.κ. Καλλίνικος, ο Αντιπεριφερειάρχης Δημήτρης Βαρέλης, οι Αντιδήμαρχοι Χριστόφορος Σιαφάκας, Κώστας Τράμπας, Κώστας
Ζέρβας, Γιώργος Λιλής και Μιχάλης Κοτσαρίνης, ο
Γενικός Γραμματέας του Δήμου Ηλίας Σερβετάς, ο
Αστυνομικός Διευθυντής Άρτας Φώτης Ντζιμάνης, εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων και συλλόγων της
Άρτας, καθώς και πλήθος ωφελούμενων της δομής.
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Κώστας Κρυστάλης, Μια πνευματική αποδημία…
Έχουμε την μέγιστη τιμή να έχουμε
και να είμαστε φορείς του έργου
του μεγάλου Ηπειρώτη ποιητή
Κώστα Κρυστάλλη, αλλά ακόμη
περισσότερο να βρίσκεται ο τάφος
του στο δικό μας νεκροταφείο όσο
κι αν υπάρχει κι άλλο ένα μνημείο
στο χωριό του, το Συρράκο. Ο
τάφος σημείο αναφοράς για πολλούς πνευματικούς ανθρώπους
μιας άλλης εποχής που είχαν να
μας διδάξουν πολλά. Ως γνωστόν
πήγαινε εκεί μαζί με τους μαθητές
του ο πατέρας του επίσης αρτινού
μεγάλου ζωγράφου Γιάννη Μόραλη, ο Κωνσταντίνος Μόραλης
για να διδάξει στους μαθητές του
ποίηση.
Ποια ποίηση, μα αυτή που περνά
και πετά δίπλα μας, αυτή που περιέγραψε ο δικός μας ποιητής, ο
Κωνσταντίνος Κρυστάλλης. «Μπεζέρισα νὰ περπατῶ στοῦ κάμπου
τὰ λιοβόρια. Θέλω τ᾿ ἀψήλου ν᾿
ἀνεβῶ ν᾿ ἀράξω θέλω, ἀητέ μου,
μέσ᾿ στὴν παλιά μου κατοικιά, στὴν
πρώτη τὴ φωλιά μου, Θέλω ν᾿
ἀράξω στὰ βουνά, θέλω νὰ ζάω μ᾿
ἐσένα. Θέλω τ᾿ ἀνήμερο καπρί, τ᾿
ἀρκούδι, τὸ πλατόνι, καθημερνή
μου κι ἀκριβὴ νὰ τἄχω συντροφιά
μου.»
Η ποίηση που έγραψε για τους
αγωνιστές του ΄21 , «Αι Σκιαί του
Άδου», με το οποίο τους εξυμνεί
και «Ο Καλόγηρος της Κλεισούρας
του Μεσολογγίου» και γι΄αυτό εκδιώχθηκε από τον τόπο του. Μια
πνευματική αποδημία που του κόστισε τη ζωή, αφήνοντας την τελευταία του πνοή στην πόλη της Άρτας
που αρχικά τον τίμησε με την υπέροχη προτομή που βρίσκεται στην
ομώνυμη πλατεία- επίσης με πρωτοβουλία του μεγάλου αυτού πνευματικού ανθρώπου, Κωνσταντίνου
Μόραλη και κατόπιν σε συνεννόηση με την οικογένεια του Κρυ-

στάλλη με τον τάφο του, που σήμερα κάπου βρίσκεται στριμωγμένος κι αφανής ανάμεσα σε
μερικούς άλλους σπασμένους και
εγκατελειμένους τάφους μεγάλων
προσωπικοτήτων της πόλης μου.
Μια ή μάλλον πολλές πνευματικές
αποδημίες που χάνονται έτσι απερίσκεπτα και πέφτουν στην αφάνεια και την πνευματική σκοτεινή
συντέλεια της λησμονιάς. Έτσι ξεκινά η πτώση και κατρακυλά γρήγορα το πνεύμα αν δεν έχει από
κάπου να πιαστεί. Κι αλίμονο αν
βυθιστεί στην άβυσσο της βαρβαρότητας. Ποιός θα μας ανοίξει το
δρόμο; Οι φωτισμένοι μεγάλοι δάσκαλοι του τόπου εγκαταλείπουν
ένας –ένας τα εγκόσμια με τον κανόνα της φυσικής φθοράς και πορείας; Εμείς μένουμε ορφανοί και

σαστισμένοι σ΄έναν πολυπολιτισμό
που ενέχει την ομοιομορφία και το
μαζικό του υλικού πολιτισμού και
ωφελιμισμού. Εμάς τι θα μας μείνει; Ποιά ελεύθερη πνοή;
Σε ποιά γενιά που πέρασε και
περνά από τα χέρια μας για να στελεχώσει
τα
καλύτερα
νοσοκομεία,τεχνικές θέσεις, πνευματικά ιδρύματα , τα αξιόλογα
μυαλά που χωρίς να καταλάβουν
πως γεννήθηκαν σε μια εχθρική
χώρα του πνεύματος- που κανιβαλιστικά καταβροχθίζει τη λαμπρότητα κάθε πνεύματος θα το
διαθέσουν αλλού, σε άλλες πατρί-
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Γράφει η Κατερίνα Σχισμένου.

δες και άλλους ουρανούς. Θα κατανοήσουν τι είναι ξενιτειά όταν «Τραγούδια ἂν ἔχ᾿ ἡ μαύρη γῆ, κι ὁ
τάφος χαμογέλια, ἔχει καὶ τοῦ
παιδιοῦ ἡ καρδιὰ ποὺ περπατεῖ τὰ
ξένα. Τὰ ξένα ἔχουν καημοὺς
πολλοὺς καὶ καταφρόνια πλῆθος!
Στὰ ξένα δὲν ἀνθίζουνε τὴν Ἄνοιξη
τὰ δέντρα, καὶ δὲν λαλοῦνε τὰ πουλιά, ζεστὸς δὲ λάμπει ὁ ἥλιος, δὲ
φυλλουριάζουν τὰ βουνά, δὲν πρασινίζει ὁ κάμπος,
καὶ δὲ δροσίζει τὸ νερό, καὶ τὸ
ψωμὶ πικραίνει»! Θα το ακούσουν
αυτό το τραγούδι της ξενιτειάς
κάπου, παρά μόνο μέσα στην καρδιά τους; Κάπου έχουμε έναν ποιητή,
έναν
ζωγράφο,
έναν
τραγουδιστή....
Μια πνευματική αποδημία , μια
ανοιχτή πληγή που ίσως ακόμη να
μην ΄λεχουμε κατανοήσει την
πραγματική της διάσταση, αλλά
όταν θα φτάσει ο απολογισμός θα
είναι τουλάχιστον τραγικός. Ο ποιητής την περιέγραψε την ξενιτειά
που τονκράτησε μακρυά από την
πατρίδα του και τον έστειλε νωρίς
στον τάφο. «Ἀνάθεμά σε, ξενιτιά,
μὲ τὰ φαρμάκια πὄχεις!. Θὰ πάρω
ἕναν ἀνήφορο νὰ βγῶ σὲ κορφοβούνι,
νὰ βρῶ κλαράκι φουντωτὸ καὶ
ριζιμιὸ λιθάρι,
νὰ βρῶ καὶ μία κρυόβρυση, νὰ
ξαπλωθῶ στὸν ἴσκιο,
νὰ πιῶ νερὸ νὰ δροσισθῶ νὰ
πάρω λίγη ἀνάσα,
ν᾿ ἀρχίσω νὰ συλλογισθῶ τῆς
ξενιτιᾶς τὰ πάθη,
νὰ εἰπῶ τὰ μαῦρα ντέρτια μου καὶ
τὰ παράπονά μου!»
Μια πνευματική αποδημία που ξεκίνησε δυστυχώς εσωτερικά από
ενδογενείς δομές και μηχανισμούς
της ελληνικής κοινωνίας, αρκεί να
κοιτάξουμε γύρω μας το τι μας
στελεχώνει και περιβάλλει για να

Επίσκεψη του Δημάρχου στην Καλαμιά
Την Πέμπτη 5 Ιουλίου ο Δήμαρχος Αρταίων
Χρήστος Τσιρογιάννης επισκέφτηκε την Καλαμιά και είχε διάλογο με τους πολίτες και
τους φορείς της περιοχής. Εκεί παραβρέθηκαν Ο πρόεδρος της κοινότητας Καλαμιάς, ο πρόεδρος του συλλόγου μας, η
πρόεδρος του συλλόγου γυναικών καθώς
και αρκετοί Καλαμιώτες. Σύμφωνα με πληροφορίες μας ο Δήμαρχος έχει επισκεφτεί
και άλλα χωριά ενώ, σταδιακά, θα τα επισκεφτεί όλα.
Η ανακοίνωση από τον δήμο έχει ως εξής:
Συνεχίζουμε... τον διάλογο με τους πολίτες
και τους τοπικούς φορείς στην Καλαμιά.

Ενημερώσαμε για τα έργα και τις δράσεις
που έγιναν, ιεραρχήσαμε από κοινού τα ζητήματα της περιοχής και βάλαμε το χρονοδιάγραμμα της υλοποίησής τους.

καταλάβουμε πόσοι μεγάλοι πικραμένοι Έλληνες έφυγαν και όταν ξαναγύρισαν εάν το έκαναν ποτέ
ήταν πολύ αργά. Η Μαρία Κάλλας
κάποτε σε συνέντευξή της είπε
πως το ταλέντο της στην Ελλάδα
ποτέ δεν αναγνωρίστηκε. Πολλά –
άπειρα παραδείγματα. Φυσικά
αυτή η χώρα ακριβώς γέννησε
πρωτογενώς τον Τιτάνα Κρόνο
που έτρωγε τα παιδιά του για να
μην τον υπερβούν ποτέ και του πάρουν την εξουσία. Ίσως να μην
είναι καθόλου τυχαίος αυτός ο
μύθος στην χώρα του ηλίου«Χώρες του ήλιου και δεν μπορείτε
να αντικρύσετε τον ήλιο Χώρες του
ανθρώπου και δεν μπορείτε να αντικρύσετε τον άνθρωπο. Γ. Σεφέρης.
Κάθε τόπος ας αντιμετωπίσει την
κάθε πνευματική αποδημία (αν την
αντιληφθεί) με το δικό της τρόπο
αν θέλει ν΄αντισταθεί στο σκότος.
Ας ξεκινήσουμε από τα μάρμαρα,
αυτά που βρίσκονται σε χώρους
προγόνων που θα έπρεπε να τιμούμε κι όχι να θάβουμε στη λήθη.
Ας ξεκινήσουμε από τη γνώση,
από έναν περίπατο με τους δικούς
μας τους μαθητές να τους δείξουμε
και να τους διδάξουμε τι διαθέτει
αυτός ο τόπος, τα μάρμαρα ,
τ΄αγάλματα και τις προτομές, όσα
δεν ενώθηκαν με το χώμα όσα δεν
έγιναν αποκούμπι των χαρτοκιβωτίων των καφέδων και σταχτοθήκες
για τ΄αποτσίγαρά μας τα γεφύρια
που δεν έπεσαν ακόμη... Θα σκεπαστούν τελικά , θα γίνουν ένα
σώμα- αν δεν είναι πια η καθημερινότητα και θα εξαφανιστούν....
Μια πνευματική και πολιτιστική
αποδημία. Μετά από κεί το Χαός
και η Νύχτα, ευτυχώς κάπου ελλοχεύουν και ο Έρως
με τη
Γαία.....αν μας λένε κι αυτά κάτι.....
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ο Σύλλογος μας βοήθησε στις λιτανείες των εκκλησιών και των δύο ενοριών της Φιλοθέης.

Συγκεκριμένα
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος την Πέμπτη 12 Απριλίου το βράδυ, παραμονή της εορτής της Ζωοδόχου Πηγής, στα
πλαίσια της λιτανείας τα παιδιά του συλλόγου μας, φορώντας παραδοσιακές στολές, περιέφεραν στην Καλαμιά την εικόνα του οικείου Ιερού Ναού.
Οι φωτογραφίες είναι από τον φωτογράφο Παναγιώτη Ζιώβα τον οποίο και ευχαριστούμε!
Στις 21 Μαΐου ήταν σειρά της ενορίας του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης να γίνει η λιτανεία της οικείας εικόνας και τα
παιδιά του συλλόγου μας έδωσαν πάλι το παρών.
Προς στιγμή, η δυνατή βροχή που άρχισε φάνηκε να ματαιώνει την περιφορά της εικόνας, αλλά πέντε λεπτά πριν το
τέλος της Θείας λειτουργίας η βροχή σταμάτησε και η περιφορά διεξήχθη κανονικά.
Την Θεία λειτουργία παρακολούθησαν πλήθος πιστών από όλα τα χωριά της Άρτας καθώς και πολλοί επίσημοι.

Γιορτές και αργίες για το 2018:
Πρωτοχρονιά Δευτέρα 1 Ιανουαρίου
Θεοφάνεια Σάββατο 6 Ιανουαρίου
Καθαρά Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου
Ευαγγελισμός της Θεοτόκου Κυριακή 25 Μαρτίου
Κυριακή του Πάσχα Κυριακή 8 Απριλίου
Ζωοδόχου Πηγής Παρασκευή 13 Απριλίου
Εργατική Πρωτομαγιά Τρίτη 1 Μαΐου
Αγίου Κωνσταντίνου και Αγίας Ελένης Δευτέρα 21 Μαΐου
Αγίου Πνεύματος Δευτέρα 28 Μαΐου
Κοίμηση της Θεοτόκου Τετάρτη 15 Αυγούστου
Επέτειος εκτέλεσης συγχωριανών μας Παρασκευή 26 Οκτωβρίου

Επέτειος του «Όχι» Κυριακή 28 Οκτωβρίου
Χριστούγεννα Τρίτη 25 Δεκεμβρίου
Χρήσιμα τηλέφωνα:
Δήμος Άρτας: 26813-62109
ΚΕΠ Φιλοθέης: 26813-60926
Ληξίαρχος Φιλοθέης Αγγέλης Ευάγγελος: 697 996 3555
Ανταποκριτής ΟΓΑ ΕΛΓΑ Καλαμιάς και Χαλκιάδων: Ευάγγελος Αγγέλης
26813-60921
Βλάβες ηλεκτροφωτισμού: 15196
ΔΕΥΑΑ (προβλήματα υδροδότησης) 26810-70140
Καθαριότητα 26810-72910

