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Ραντεβού για τρίτη συνεχόμενη χρονιά
φέτος στο μνημείο των αθώων θυμάτων!
Ο Σύλλογός μας πριν από δύο
χρόνια ξεκίνησε μία προσπάθεια
να τιμήσει τα αθώα θύματα και
να κάνει γνωστό το ξεχασμένο
γεγονός. Η εκδήλωση έγινε
θεσμός και με την συνδρομή του
Δήμου Αρταίων, θα ξαναγίνει
επιμνημόσυνη
δέηση
και
κατάθεση στεφάνων στον χώρο
του μνημείου.

26 Οκτωβρίου 1943
εφτά παλικάρια κείτονται νεκρά στην είσοδο της Καλαμιάς!
εφτά αθώα θύματα των Γερμανικών στρατευμάτων κατοχής!
Σας καλούμε όλους την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου στον ιερό χώρο του μνημείου,
μετά το πέρας της Θείας λειτουργίας, να τιμήσετε τα θύματα με την παρουσία σας
Στους Κωστακιούς βρέθηκε το χορευτικό μας τμήμα του γυμνασίου, (φώτο κάτω) αποτελούμενο από 26 χορευτές, την Παρασκευή 24 Αυγούστου για να δώσει παράσταση στις εκδηλώσεις
που διοργανώνει ανελλιπώς τα τελευταία 28 χρόνια ο Πολιτιστικός
Σύλλογος Κωστακιών.
Στην εκδήλωση έλαβαν μέρος άλλα τρία χορευτικά αλλά το δικό
μας έκλεψε την παράσταση αφού ανέβηκαν στο πατάρι με κέφι και
ζωντάνια!
Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί
το βιβλίο του Φώτη Βασιλείου με
τίτλο «Χαλκιάδες Άρτας 1830-2000»
που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του
2017, υπό την αιγίδα του συλλόγου
μας, και εξαντλήθηκε λίγους μήνες
αργότερα.
Η νέα αυτή διορθωμένη έκδοση θα
είναι διαθέσιμη στα τέλη Οκτωβρίου.
Είναι ευκαιρία να το αποκτήσετε όσοι
δεν προλάβατε την πρώτη έκδοση!
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Ευχαριστούμε (με αλφαβητική σειρά)
όλους αυτούς που πρόσφεραν
διάφορα ποσά στον Σύλλογό μας:
Αθανασάκης Κωνσταντίνος
Αράπος Σταύρος Υγραέρια-Κάρβουνα-Pellet,
Αφοι Κώτση Αρτοποιείο,
Γιώργος Χ. Δήμος Κτηνίατρος,
Καλαμπόκη Λαμπρινή, Περίπτερο - ψιλικά
Καλαμπόκη Λίτσα Κομμωτήριο
Κατσούλας Βασίλης & Υιοί Χωματουργικές εργασίες,
Κολιός Ιωάννης λογιστής,
Λαμπράκης Θεόδωρος, Πολιτικός μηχανικός
Ξυλογιάννης Απόστολος Κρεοπωλείο,
Θωμάς Γάτσιος Ποτοποιία,
Ρίζος Αθανάσιος Παντοπωλείο,
Τσώλα Ευαγγελία Γεωπόνος,
Τσώλας Παναγιώτης Μηχανικός δομικών έργων

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

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

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

Σε ηλικία 77 ετών απεβίωσε ο Νταλής Κωνσταντίνος
Κάτοικος Χαλκιάδων την 28 Αυγούστου 2018
Σε ηλικία 91 ετών απεβίωσε ο Ζιώγας Ηλίας
κάτοικος Καλαμιάς την 27 Αυγούστου 2018
Σε ηλικία 85 ετών απεβίωσε ο Λαμπράκης Λάμπρος
Κάτοικος Χαλκιάδων την 27 Αυγούστου 2018
Σε ηλικία 86 ετών απεβίωσε ο Γούιδας Σωτήριος
κάτοικος Καλαμιάς την 24 Αυγούστου 2018
Σε ηλικία 67 ετών απεβίωσε ο Κατσούλας Ιωάννης
Κάτοικος Χαλκιάδων την 16 Αυγούστου 2018

ΚαλαμοΧαλκιαδιώτικα νέα
Πριν λίγες μέρες έπεσαν στα χέρια μου 3 φύλλα του 1992 από την
εφημερίδα ¨ΚαλαμοΧαλκιαδιώτικα νέα¨ που εκδιδόταν από την
αδελφότητα Καλαμιωτών – Χαλκιαδιωτών Αθήνας.
Με μία πρώτη ματιά που έριξα, κόλλησα σε μία στήλη στην τρίτη
(προτελευταία) σελίδα που ονομαζόταν «Εδώ Μπαράστα», η
οποία αποτελούνταν από ένα δίστηλο με μικρά κομματάκια με ειδήσεις, ανέκδοτα, ακόμη και πειράγματα προς δημόσια και μη
πρόσωπα του χωριού. Μου άρεσε πολύ σαν ιδέα και στο μέλλον
θα συζητηθεί να καθιερώσουμε μια ανάλογη στήλη.
Από τα συμπεράσματα που έβγαλα, το μοναδικό που με εξέπληξε
είναι ότι από τότε υπήρχαν, ένα μικρό ποσοστό ευτυχώς, άτομα
που για τους δικούς του λόγους ο καθένας προσπαθούσαν να μειώσουν το έργο της αδελφότητας. Ευτυχώς όμως ήταν και πάρα
πολλοί που τους στήριζαν και η αδελφότητα συνέχισε να υπάρχει,
αν θυμάμαι καλά, μέχρι την ένωση των δύο χωριών οπότε και διαλύθηκε διότι επιτεύχθηκε ο στόχος τους που ήταν να ενωθούν τα
δύο χωριά!
Αν κάποιος γνωρίζει οτιδήποτε για την δράση της αδελφότητας
και θέλει να γράψει ένα σχετικό άρθρο, η εφημερίδα μας είναι στην
διάθεσή του.
Ρίζος Θανάσης

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
ριακή μηνός Ιουνίου 2019».

ΑΟ Φιλοθέης 2018-19
Αποτελέσματα Α' φάσης Κυπέλλου ΕΠΣ Άρτας
ΑΟ Φιλοθέης - Δόξα Άρτας 0-2
Αποτελέσματα Β' φάσης Κυπέλλου ΕΠΣ Άρτας
Αναγέννηση Άρτας - ΑΕΜ Μέλισσα 2-3 παράταση (2-2)
ΑΟ Κορφοβουνίου - Δόξα Άρτας 1-2
ΑΕ Καμπής - Αχιλλέας Νεοχωρίου 1-0 παράταση . (0-0)
Ολυμπιακός Καλοβάτου - Απόλλων Γλυκορίζου
1-3
ΑΟ Φλωριάδας - ΑΕ Ξηροβουνίου 1-0
Σκουφάς Κομποτίου - Προοδευτική Γραμμενίτσας 6-0
Φιλέλληνες Πέτα - ΠΑΣ Κομμένου 5-3
ΑΕ Μενιδίου - ΠΑΣ Ανέζα 0-4
Η ομάδα του «ΑΟ Φιλοθέης» συνεχίζει στην Α’
κατηγορία της ΕΠΣ Άρτας και οι ομάδες που θα
κληθεί να αντιμετωπίσει φέτος είναι οι εξής:
ΣΚΟΥΦΑΣ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ, ΠΑΣ ΑΝΕΖΑ, ΑΟ
ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΑΕΜ ΜΕΛΙΣΣΑ, ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ, ΔΟΞΑ ΑΡΤΑΣ,
ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ ΠΕΤΑ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΛΟΒΑΤΟΥ, ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ, ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ,
ΑΠΟΛΛΩΝ ΓΛΥΚΟΡΙΖΟΥ, ΑΕ ΚΑΜΠΗΣ, ΑΕ
ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ.
Η ομάδα της «Νέα ΑΟ Νίκη Καλαμιάς», λόγο οικονομικών προβλημάτων δεν μπόρεσε να δηλώσει συμμετοχή φέτος στην Α΄ κατηγορία της
ΕΠΣ Άρτας στην οποία αγωνιζόταν.
Μέχρι τώρα η ομάδα στηριζόταν, επί το πλείστον, στην επιχορήγηση του Δήμου Αρταίων και
σε χορηγίες ιδιωτών, οι οποίες πλέον είναι μειωμένες. Έτσι τα έξοδα δεν μπορούν να καλυφθούν με αποτέλεσμα η ομάδα να μην μπορεί
να ανταπεξέλθει και να δηλώσει κόλλημα. Δυστυχώς η οικονομική κρίση έχει αντίκτυπο και
στον τοπικό αθλητισμό.
Η ομάδα «ΑΣ Νέα Αναγέννηση Αρταίων 2016»
η οποία ανήρθε στην Α’ κατηγορία της ΕΠΣ
Άρτας ως περυσινή πρωταθλήτρια της Β’ κατηγορίας, πρόεδρος της οποίας είναι ο συντοπίτης
μας δικηγόρος Λαμπράκης Δημήτρης, αποφάσισε να μην συμμετέχει στο φετινό πρωτάθλημα
της Α’ κατηγορίας της ΕΠΣ Άρτας στην οποία και

εξηγεί το σκεπτικό της με μια λιτή, γενναία και
σωστή , κατά τη γνώμη μας, ανακοίνωση:
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Η Γενική Συνέλευση του ΑΣ ΝΕΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 2016 αφού έλαβε υπόψη:
α) την ανεπιτυχή προσπάθεια σύμπραξης με
τον «ΓΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ»,
β) τις ασάφειες του αθλητικού νόμου
γ) τον λόγο σύστασης του ποδοσφαιρικού τμήματος που δεν ήταν άλλος από το να αφυπνίσει
τον ιστορικό «ΓΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ» σκοπός ο
οποίος και επιτεύχθηκε με την διοικητική ανασύσταση & αγωνιστική άνοδό του,
δ) την ομόθυμη άποψη μελών του ΣΑΦ που
αποτελούν και μέλη μας… με την υπ’ αριθμό
3/2018 κατά πλειοψηφία απόφασή της έκρινε
ορθότερο, προκειμένου ο «ΓΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ» να συνεχίσει φέτος απρόσκοπτα την πορεία του για την άνοδό του στην Γ΄ Εθνική, να
μην συμμετέχει για το αγωνιστικό έτος 2018-19
στο πρωτάθλημα Α’ κατηγορίας της ΕΠΣ Άρτας.
Το σωματείο εξακολουθεί να υφίσταται και θα
συμμετέχει και θα παρεμβαίνει στα Εθνικής και
τοπικής σημασίας ζητήματα κατά τον καταστατικό του σκοπό.
Το σωματείο μας αποδεσμεύει όλους τους ποδοσφαιριστές του και τους ευχαριστεί για το
αγωνιστικό τους ήθος και την προσφορά τους
στην απόκτηση του πρωταθλήματος.
Ευχαριστούμε όλα τα μέλη και τους φιλάθλους
όπως επίσης και τον προπονητή μας και τους
χορηγούς μας και βεβαίως την ΕΠΣ Άρτας.
Ευχόμαστε στον «ΓΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ» αλλά
και σε όλες ανεξαίρετα τις ομάδες της ΕΠΣ
Άρτας την καλύτερη δυνατή πορεία.
Έμπρακτα θα είμαστε πλάι σε όλα τα σωματεία,
στα αθλούμενα μέλη, στους φιλάθλους και
στους παράγοντές τους.
Το υπάρχον σήμερα αχρησιμοποίητο ποδοσφαιρικό υλικό θα προσφερθεί στην ομάδα της
Φιλοθέης και στα παιδιά του Ειδικού Σχολείου.
Η επόμενη καταστατική συνέλευση, με την
εκλογή νέου ΔΣ, ορίσθηκε για την τελευταία Κυ-

Πρόγραμμα αγώνων Α κατηγορίας ΕΠΣ
Άρτας για την αγωνιστική περίοδο 20182019
1η αγωνιστική 22/9/2018 16:30
Δόξα Άρτας - ΑΟ Φιλοθέης
2η αγωνιστική 29/9/2018 16:30
ΑΕ Καμπής -ΑΟ Φιλοθεής
3η αγωνιστική 6/10/2018 16:00
ΑΟ Φιλοθεής-Αναγέννηση Άρτας
4η αγωνιστική 13/10/2018 16:00
Ολυμπιακός Καλοβάτου- ΑΟ Φιλοθεής
5η αγωνιστική 20/10/2018 16:00
ΑΟ Φιλοθεής - ΠΑΣ Ανέζας
6η αγωνιστική 27/10/2018 16:00
ΑΟ Κορφοβουνίου - ΑΟ Φιλοθέης
7η αγωνιστική 3/11/2018 15:00
ΑΟ Φιλοθεής -Προοδευτική Γραμμεν.
8η αγωνιστική 10/11/2018 15:00
ΑΟ Φιλοθέης – Σκουφάς Κομποτίου
9η αγωνιστική 17/11/2018 15:00
Απόλλων Γλυκορίζου -ΑΟ Φιλοθέης
10η αγωνιστική 24/11/2018 15:00
ΑΟ Φιλοθέης - ΑΕ Μενιδίου
11η αγωνιστική 1/12/2018 15:00
Φιλέλληνες Πέτα - ΑΟ Φιλοθέης
12η αγωνιστική 8/12/2018 15:00
ΑΟ Φιλοθέης - ΑΕ Ξηροβουνίου
13η αγωνιστική 15/12/2018 15:00
ΑΕΜ Μέλισσα- ΑΟ Φιλοθέης
14η αγωνιστική
ΑΟ Φιλοθεής- Δόξα Άρτας
15η αγωνιστική
ΑΟ Φιλοθέης - ΑΕ Καμπής
16η αγωνιστική
Αναγέννηση Άρτας - ΑΟ Φιλοθεής
17η αγωνιστική
ΑΟ Φιλοθεής - Ολυμπιακός Καλοβάτου
18η αγωνιστική
ΠΑΣ Ανέζας - ΑΟ Φιλοθεής
19η αγωνιστική
ΑΟ Φιλοθεής - ΑΟ Κορφοβουνίου
20η αγωνιστική
Προοδευτική Γραμμεν. - ΑΟ Φιλοθεής
21η αγωνιστική
Σκουφάς Κομποτίου -ΑΟ Φιλοθεής
22η αγωνιστική
ΑΟ Φιλοθεής - Απόλλων Γλυκορίζου
23η αγωνιστική
ΑΕ Μενιδίου - ΑΟ Φιλοθέης
24η αγωνιστική
ΑΟ Φιλοθέης- Φιλέλληνες Πέτα
25η αγωνιστική
ΑΕ Ξηροβουνίου - ΑΟ Φιλοθέης
26η αγωνιστική
ΑΟ Φιλοθεής - ΑΕΜ Μέλισσα
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H Αρχαία Αμβρακία και η ιστορία της
Η Αμβρακία που κατά την αρχαιότητα υπήρξε
μια από τις σημαντικότερες πόλεις της Ελλάδας ήταν κτισμένη στον ποταμό Άραχθο στην
ίδια θέση με τη σημερινή Άρτα. Ήταν η σημαντικότερη αποικία των Κορινθίων στη βορειοδυ-

τική Ελλάδα. Αρχαίοι συγγραφείς αποκαλούν
την περιοχή της Αμβρακίας Δρυοπίδα. Το τοπωνύμιο Αμβρακία οφείλεται κατά τη μυθολογία στον Άμβρακα, γιο του Θεσπρωτού ή στην
Αμβρακία, θυγατέρα του Μελανέα, βασιλιά
των Δρυόπων. Ανάμεσα στους Αθαμάνες των
Τζουμέρκων και των Κασσωπαίων της Πρέβεζας, ζούσαν ανάμικτα Αθαμάνες, Κασσωπαίοι,
Μολοσσοί και άποικοι, στο τρίγωνο μεταξύ
Λούρου, Αράχθου και Αμβρακικού κόλπου.
Στο 625 π.Χ. οι Κορίνθιοι με αρχηγό τους τον
Γόργο, γιο του Κυψέλου, του τυράννου της Κορίνθου, ίδρυσαν αποικία στις όχθες του Άραχθου ποταμού αφού έδιωξαν τους ντόπιους
Δρύοπες και τείχισαν την Αμβρακία. Η πόλη
αριθμούσε γύρω στους 100.000 κατοίκους και
γνώρισε μεγάλη ακμή από την ίδρυση της
μέχρι
τον
2ο
αι.
π.Χ.
Η Αμβρακία ως κορινθιακή αποικία γνώρισε
μεγάλη οικονομική άνθηση και ναυτική ισχύ

όπως προκύπτει από τα αρχαία κείμενα και τα
αρχαιολογικά ευρήματα. Διέθετε ένα από τα
καλύτερα πολεοδομικά συστήματα της αρχαιότητας. Ονομαστά ήταν επίσης τα γυναικεία
αμβρακιώτικα υποδήματα γνωστά σε όλη την
Ελλάδα με το όνομα Αμβρακίδες.
Κατά τους Περσικούς πολέμους
έλαβε μέρος με επτά πλοία στη
ναυμαχία της Σαλαμίνας και με
πεντακόσιους οπλίτες στη μάχη
των Πλαταιών. Κατά τον Πελοποννησιακό πόλεμο συμμάχησε με
τους Λακεδαιμονίους, αλλά οι
3.000 οπλίτες της ηττήθηκαν τον
χειμώνα του 426 π.Χ. στη μάχη
των Όλπων από τους εχθρούς
τους Ακαρνάνες που ήταν σύμμαχοι των Αθηναίων και καταστράφηκε από το στρατηγό Δημοσθένη.
Αργότερα, συμμάχησε με τους
Αθηναίους για να προστατευτεί
από τους Μακεδόνες
του
Φιλίππου.
Ωστόσο το έτος 338 π.Χ. ο
Φίλιππος ο Β΄ κατέλαβε την
πόλη, λίγο πριν τη μάχη της
Χαιρώνειας. Μετά το θάνατο
του Φιλίππου Β΄ οι Αμβρακιώτες έδιωξαν τους Μακεδόνες, αλλά τους κατέλαβε
και πάλι αργότερα ο γιος του
Κασσάνδρου Αλέξανδρος.
Το 295 π.Χ. η Αμβρακία παραχωρήθηκε από τους Μακεδόνες στον Πύρρο, ο
οποίος την έκανε πρωτεύουσα του βασιλείου του κι
από αυτή εξορμούσε για τις εκστρατείες του
στη λοιπή Ελλάδα και την Ιταλία. Ο Πύρρος γέμισε την Αμβρακία με μνημειώδη κτίσματα,
ναούς, αγάλματα και ζωγραφικούς πίνακες.
Το 189 π.Χ., μετά από την εξέγερση κατά των

Ρωμαίων, πολιορκείται από τον ύπατο της
Ρώμης Μάρκο Φλούβιο. Τέλος, με τη φιλική
παρέμβαση του Περιάνδρου, βασιλιά των
Αθαμάνων, η πόλη παραδίδεται (187 π.Χ.)
στο Φλούβιο. Ο Φλούβιος, αφού επικράτησε
σε όλη την περιοχή, λεηλάτησε την Αμβρακία,
αρπάζοντας πολλά από τα έργα τέχνης για τη
Ρώμη. Επί Αιμίλιου Παύλου, υποδουλώνεται
όλη η Ήπειρος στους Ρωμαίους (167 π.Χ.),
ενώ λεηλατούνται και καταστρέφονται οι πόλεις της. Η Αμβρακία καίγεται και γκρεμίζονται
τα τείχη της. Ο περιηγητής Παυσανίας, που
πέρασε αργότερα, βρήκε πέτρες σε χορταριασμένο τόπο. Μετά από 1.000 χρόνια, στη θέση
της κτίστηκε η σημερινή Άρτα. Η Αμβρακία είχε
οχυρωμένο λιμάνι τον Άμβρακο για διέξοδο
προς τον Αμβρακικό κόλπο. Ο Οκταβιανός Αύγουστος για να ενισχύσει τη Νικόπολη με πληθυσμό, μετέφερε υποχρεωτικά τους κατοίκους
της Αμβρακίας στη Νικόπολη μετά το 31 π.Χ.
Διάσημοι Αμβρακιώτες ήταν ο γλύπτης Πολύ-

στρατος που έζησε τον 6ο αι. π.Χ., ο μουσικός
Επίγονος και ο ποιητής της Μέσης Κωμωδίας
Επικράτης. Ο Παυσανίας αναφέρει επίσης τον
Αμβρακιώτη Ολυμπιονίκη Λέοντα που νίκησε
στην
96η
Ολυμπιάδα.

Σπουδαία ανακάλυψη στο θεατράκι της Άρτας
Ένα εντυπωσιακό ψηφιδωτό από τον 4ο π.X. αιώνα αποκαλύφθηκε, τις
αρχές του περασμένου Αυγούστου, κατά την διάρκεια των εργασιών
που γίνονται στο μικρό θέατρο της Αρχαίας Αμβρακίας από την Εφορεία
Αρχαιοτήτων Άρτας. Το ψηφιδωτό απεικονίζει τον Ερωτιδέα να απομακρύνει με το ραβδί του έναν κύκνο. Το βοτσαλωτό δάπεδο έχει κυκλικό
σχήμα και καλύπτει το κεντρικό τμήμα του κυκλικού χώρου του λουτρού,
που προϋπήρχε στην ίδια θέση, όπου αργότερα κατασκευάστηκε το
Μικρό Θέατρο. Αποτελείται από μικρά λευκά, φαιοκίτρινα και σκουρόχρωμα ποταμίσια βότσαλα που απεικονίζουν σκηνές που σχετίζονται με

το υγρό στοιχείο. Η διακόσμηση, περιλαμβάνει τρέχουσα σπείρα που
οριοθετεί την παράσταση, στην οποία απεικονίζονται σκηνές ερωτιδέων
που παίζουν διάφορα παιχνίδια με κύκνους, ερωτιδέας που ιππεύει δελφίνι, κύκνος που πετά, ψάρια, υδρόβια πτηνά και ένα χταπόδι.
Το βοτσαλωτό συνδέεται με ένα παρόμοιο δάπεδο, το οποίο εντοπίστηκε σε παλαιότερη ανασκαφή τη δεκαετία του '70 και ήταν μερικώς
καλυμμένο από το ανατολικό τμήμα του κοίλου του Μικρού Θεάτρου.
Το δάπεδο αυτό είχε αποκολληθεί κατά τις ανασκαφές του 1976.
Το παλαιότερο αυτό βοτσαλωτό απεικονίζει ανάλογες παραστάσεις με
φτερωτούς ερωτιδείς, κύκνους και δελφίνια και βρίσκεται σήμερα στις
αποθήκες του Αρχαιολογικού Μουσείου Άρτας. Βάσει της αρχιτεκτονικής του μνημείου και των βοτσαλωτών των δαπέδων, που μοιάζουν με
ανάλογο λουτρικό συγκρότημα από την αρχαία Κόρινθο, το Λουτρό του
Κενταύρου, το ψηφιδωτό χρονολογείται γύρω στα μέσα του 4ου αι. π.Χ.
Στην ανακοίνωση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Άρτας, αναφέρεται ότι η
ανασκαφική έρευνα γίνεται από το μόνιμο εργατοτεχνικό προσωπικό
της Υπηρεσίας, τους Χρ. Νασιούλα, Π. Κατσαρό, και Β. Καραγιάννη,
υπό την επίβλεψη του δρ αρχαιολόγου κ. Νεκτάριου - Πέτρου Γιούτσου.
Τα πρώτα μέτρα προστασίας του ψηφιδωτού ελήφθησαν από τους συντηρητές της Υπηρεσίας, Κωνσταντίνο Υψηλό, Κατερίνα Μπασιάκου και
Γεώργιο Μπισμπίκη, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει τη σύνταξη μελέτης για
τη
συντήρηση
και
στερέωσή
του.
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Μπλόκο στα πανηγύρια από την ΔΟΥ Άρτας
...Συνέχεια
Ο Σύλλογός μας ήταν ένας
από τους ελάχιστους Συλλόγους που κατάφεραν να
εξασφαλίσουν απαλλαγή
ΦΠΑ από την ΔΟΥ Άρτας
για τις εκδηλώσεις που
διοργανώσαμε το Σάββατο
4 Αυγούστου. Όπως σας
ενημερώσαμε στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας, ο αναπληρωτής
προϊστάμενος της ΔΟΥ
Άρτας αρνήθηκε σε πάρα
πολλούς Συλλόγους να
δώσει απαλλαγή ΦΠΑ αν
και οι περισσότεροι Σύλλογοι το δικαιούνταν.
Εμείς, αφού προσκομίσαμε όλα τα έγγραφα που μας ζητήθηκαν, δεκαπέντε μέρες πριν την εκδήλωση, καταφέραμε

και πήραμε την απαλλαγή ΦΠΑ την Παρασκευή 3 Αυγούστου,
την παραμονή της εκδήλωσης δηλαδή, στις
δύο παρά τέταρτο το
μεσημέρι και ενώ η
ΔΟΥ είχε κλείσει τις
πόρτες της για το
κοινό από τις μία και
μισή. Ο πρόεδρός μας
ήταν εκεί από τις εντεκάμιση και περίμενε
να επανεξετάσει τα έγγραφα ο διευθυντής
και να βάλει την πολυπόθητη υπογραφή!
Τελικά η υπογραφή μπήκε και οι εκδηλώσεις έγιναν
κανονικά και με τον νόμο!

Έβδομη εθελοντική αιμοδοσία
Την Κυριακή 14 Οκτωβρίου θα γίνει η έβδομη αιμοδοσία του συλλόγου μας, στον χώρο του
πρώην κοινοτικού γραφείου Χαλκιάδων από τις 9:30 το πρωί έως τις 13:00 το μεσημέρι.

Δίνεις αίμα – χαρίζεις ζωή
Ελάτε όλοι να δώσετε αίμα για να το έχετε όταν το χρειαστείτε!
Παρακαλούνται όσοι έχουν πάρει φιάλες να φροντίσουν να τις αναπληρώσουν για να μπορέσουμε να
τις διαθέσουμε εκ νέου σε συνανθρώπους μας που τις χρειάζονται.

η Φιλοθέη
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Από το ανέκδοτο βιβλίο του Λάμπρου Θ. Ζιώβα

Τα παιδιά αγόρια και κορίτσια κάθε εποχής
είχαν τα δικά τους παιχνίδια. Στα χρόνια τα δικά
μας έπαιζαν πάρα πολλά παιχνίδια στις μικρές
αλάνες των δρόμων η σε μεγάλες αυλές ορισμένων σπιτιών, σε ξέφραγα κοντινά χωράφια η στο προαύλιο του σχολείου και της
εκκλησίας. Όλα μαζί έκαναν ομάδες κατά γειτονία η με φίλους και παίζανε αντάμα η και χωριστά αγόρια και κορίτσια.

Παιχνίδια που παίζονταν ήταν: το κρυφτό, η
σκλέντζα, το σπίρτο, η γατούλα, το μπουκάλι,
το παραμάδι, η γυροφάλα, το κυνηγητό η αλλιώς βίτ, το σπασμένο τηλέφωνο ,η σβούρα, η
τραμπάλα, το μπίζ, το γκέο βαέο, το τσάμ τσιριρί, ο πόλεμος, η κυρά κουμπάρα, το ποταμάκι, η γούρνα , οι βώλοι, η τριότα, οι κούνιες,
το σχοινάκι ή τριχοπούλα , τα ποδαράκια, τα
πεντόβολα και πολλά άλλα.
Μερικά από αυτά ήταν αθώα και άλλα πονηρά.
Οι γονείς παλαιότερα ήταν πολύ αυστηροί περιόριζαν να παίζουν ορισμένα παιχνίδια και
έτσι μερικά πολύ έξυπνα παιδία σοφίστηκαν τα
πονηρά παιχνίδια.
Όλα άρχιζαν με την κουρμπανιά ή το αμπέμπα
μπλόμ ή το που θα πάς εκεί, για το ποιος θα
παίξει πρώτος.
Όταν παίζονταν η γατούλα τα αγόρια έβαζαν
μπροστά τα κορίτσια να κάνουν τις γάτες και να
νιαουρίζουν μπουσουλώντας και έτσι τους δίνονταν η ευκαιρία να χαϊδέψουν λιγάκι τα
πόδια των κοριτσιών, αλλά και να δουν και
λίγο παραπάνω μιας και τα αγόρια έκαναν τους
γάτους.
Με το κρυφτό τα παιδιά πήγαιναν να κρυφτούν
πίσω από σπίτια, δέντρα, αυλές με λουλούδια
, μέσα στα βάτα και στα στόγκα να μην τους
βρει « η μάνα» που τα φύλαγε μετρώντας
μέχρι τα εκατό, ώστε να δοθεί ο χρόνος να
κρυφτούν. Είχαν καθιερώσει μερικοί ώστε όταν
θα κρύβονταν ,να πηγαίνουν ένα αγόρι και ένα
κορίτσι μαζί και έτσι άρχιζαν τα πρώτα φλερτ.
Ο τρόπος του κρυφτού ήταν η χρήση ενός πα-

λαιού βάζου η τενεκέ μικρού μεγέθους. Όποιος
τα φύλαγε πατούσε με το πόδι το βάζο όταν
έβρισκε κάποιον λέγοντας «φτού ο Κίτσιος,
φτού ο Ράκιας, φτού η Ζωή». Αυτοί έβγαιναν
από τις κρυψώνες και περίμεναν είτε να βρεθούν και οι υπόλοιποι, είτε κάποιος να ξεγελάσει τον φύλακα με το να βγει ξαφνικά από την
κρυψώνα και κλοτσήσει αυτός τον βάζο. Με το
κλότσημα του βάζου απελευθερώνονταν και οι
«φτυμένοι» παίκτες και κρύβονταν ξανά μέχρι
να βρεθούν και να «φτυθούν» όλοι οι παίκτες.
Φαντάζεστε τι ώρες τραβούσε όταν ήταν πολλά
παιδιά και τι πίκρα έπαιρνε αυτός που τα φύλαγε ώρες.
Μια καλή παραλλαγή του κρυφτού ήταν ο «Πόλεμος» μιας και τα χρόνια το πολέμου του 1940
δεν ήταν και πολύ μακριά. Πρώτος και καλύτερος στο παιχνίδι αυτό ο μετέπειτα Αρχιτέκτονας
Γιώργος . Ώρες ατέλειωτες, στρατηγικές και τεχνάσματα άλλο τίποτα.
Το παιχνίδι με το σπίρτο ήταν ακόμα πιο πονηρό . Ένα αγόρι και ένα κορίτσι άρχιζαν το
παιχνίδι . Έβαζαν το σπίρτο στο στόμα τους και
προσπαθούσαν ποιος από τους δύο θα κόψει
περισσότερο το σπίρτο και έτσι έσμιγαν τα χείλια τους και κάπως έτσι δίνονταν και το πρώτο
φιλί.
Άλλο ήταν το μπουκάλι ή μπουκάλα , αγόρια
και κορίτσια έκαναν κύκλο και κάθονταν κάτω
στο χώμα ανάμεσα κορίτσι με αγόρι. Ένας της
παρέας γύριζε το μπουκάλι και σε όποιο κορίτσι
ή αγόρι έδειχνε το στόμιο του μπουκαλιού τον
φιλούσε.

Το παιχνίδι της σκλέντζας με το σκλεντζάρι ή
τσαλίκι ,παίζονταν από δύο ομάδες δύο η και
περισσότερα άτομα. Τα μισά ήταν γύρω από
έναν κύκλο και τα άλλα μισά μακριά κάπου στα
4 – 8 μέτρα. Ο κύκλος γίνονταν στο χώμα και
έπρεπε να χωράει ένα μόνο άτομο. Η μία
ομάδα έριχνε το σκλεντζάρι και η άλλη προσπαθούσε να το βάλει μέσα στον κύκλο, ενώ το
παιδί που ήταν μέσα στον κύκλο προσπαθούσε
να το πετάξει έξω. Όταν το σκλεντζάρι δεν έμ-

παινε στον κύκλο, η ομάδα έπαιζε με την
σκλέντζα βοϊκες, τρόϊκες κ.λ.π και προσπαθούσε να ρίξει την τρίτη το σκλεντζάρι πολύ μακριά από τον κύκλο, για να μετρηθούν τα
γκέλια. Αν με το τρίτο παίξιμο ήταν κοντά στον
κύκλο ,η ομάδα που ήταν πέρα ,πηδούσε τριπλούν και αν το έφτανε πήγαινε στον κύκλο η
άλλη ομάδα. Όταν ο παίχτης έριχνε με την τρίτη
φορά μακριά το το σκλεντζάρι, η άλλη ομάδα
έτρεχε να το πιάσει κι αν το κατόρθωνε δεν μετρούσαν τα γκέλια που έκανε η ομάδα και καθότανε αυτή στον κύκλο. Όταν άρχιζε να παίζει
ονομάτιζε: « Παίζω βόικα η τρόικα η και τεσσαρόικα » κι αν δεν το κατόρθωνε και με την δεύτερη , την τρίτη πετούσε μόνο μακριά το
σκλεντζάρι και μετρούσε πόσες σκλέντζες είναι
η απόσταση για να πάρει γκέλια. Τα απλά χτυπήματα ήταν ένας πόντος ,η βόικα δύο, η
τρόικα τρείς, η τεσσαρόικα τέσσερις και ούτω
καθ εξής. Αν ήταν καλός παίχτης μπορούσε να
κάνει και δεκόικα ακόμα και εικοσόικα. Όταν η
ομάδα συμπλήρωνε τα 100 γκέλια κέρδιζε και
η άλλη ομάδα ήταν υποχρεωμένη να υποστεί
το στοίχημα, που ήταν 20 η 50 μέτρα καβάλα
(γκότσι).
Η σκλέντζα παίζονταν από αγόρια και κορίτσια μικρά και μεγάλα και το παρακολουθούσαν
και πολύ μεγαλύτεροι από τις ηλικίες που παίζονταν. Κάθε Χριστούγεννα παίζονταν κυρίως
και ήταν στο φόρτε . Παροιμιώδες έμεινε ένα
παιχνίδι κάποτε που κάποια όμορφη μεγαλοκοπέλα έπαιζε με κόκκινες γόβες ντυμένη σαν
μανεκέν. Αξίζει να πούμε ότι για το φτιάξιμο της
σκλέντζας και του σκλεντζάρι υπήρχε μεγάλη
διαδικασία. Η εξεύρεση ίσιου ξύλου, κυρίως τσιουκρανιάς, το πελέκημα στο σκλεντζάρι ώστε
μύτες να αντέχουν στα κτυπήματα γίνονταν
από τα αγόρια και καμιά φορά από τους γονείς.
...Συνέχεια δίπλα

Φιλία εστί μία ψυχή εν δυσί
σώμασιν ενοικουμένη.
η φιλία είναι μια ψυχή που κατοικεί σε
δυο σώματα
Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ. , Αρχαίος Έλληνας
φιλόσοφος
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...Συνέχεια από την σελίδα 6

Άλλο παιχνίδι ήταν το παραμάδι ή παραμάτ.
Σχημάτιζαν ένα μεγάλο μακροσκελές κουτί και
στα ενδιάμεσα έκαναν τέσσερες γραμμές ώστε
να σχηματίζονται πέντε κουτάκια και το τελευταίο κουτί το χώριζαν στα δύο. Το παραμάδι
ήταν μια γυαλιστερή μικρή πέτρα (ίσα με μια
μικρή παλάμη),το έριχναν στο πρώτο κουτί με το
χέρι και μετά με το ένα πόδι (κουτσό) το έσπρωχναν από το κουτί που το έριχναν μέχρι να φτάσει στο τελευταίο και το γύριζαν πάλι από το
μέρος που το άρχιζαν. Εάν πάταγε τη γραμμή
καίγονταν. Κι αν επίσης το παραμάδι ακουμπούσε τη γραμμή ,πάλι καίγονταν. Όποιος έκανε

όλη την κίνηση πέντε φορές έκανε μία τζαμούρα,
την οποία τοποθετούσε στο κουτάκι της αρεσκείας του. Κι αν έκανε πέντε τζαμούρες ο αντίπαλος δεν μπορούσε να παίξει το παραμάτ ,
γιατί δεν είχε χώρο να πατήσει και ούτε μπορούσε να πηδήσει τόσο μακριά. Θυμάμαι ένα
ατυχές περιστατικό που συνέβη σε κάποιο παιγνίδι και το πάθος που είχαμε . Φτιάξαμε τα κουτιά με κεραμίδι στο μπαλκόνι μας (χωρίς
κάγκελα φυσικά), και θα παίζαμε ο εγώ με την
αδερφή μου και η Βούλα με τον μεγαλύτερο
αδερφό της. Ήρθαν όμως λίγο πιο νωρίς και
μας βρήκαν να τρώμε ρύζι στο ταψί όλη η φαμίλια στο καλύβι που είχαμε σαν κουζίνα . Ανέβηκαν και άρχισαν να παίζουν οι δύο τους. Κάποια
στιγμή ακούμε ένα γδούπο τις φωνές και τα κλάματα της Βούλας. Έπαιζαν το πατώ ίδιο παιγνίδι
παραλλαγή του παραμάτ, ( με κλειστά τα μάτια
κοιτώντας τον ουρανό προσπαθώντας να περάσουν τα πέντε κουτιά χωρίς να πατήσουν
γραμμή ), και ο αδερφός της έπεσε από το
μπαλκόνι και ο τόπος είχε γεμίσει αίματα. Ευτυχώς δεν ήταν σοβαρό.
Η σβούρα παίζονταν από αγόρια και συναγωνίζονταν ποια σβούρα θα έφερνε περισσότερες
στροφές όταν ρίχνονταν στη γη και θα έπεφτε
τελευταία . Αυτός ήταν και ο κερδισμένος της παρέας και έπαιρνε τις σβούρες των άλλων.
Πιο διασκεδαστικό παιχνίδι ήταν η τραμπάλα,
αλλά και κάπως επικίνδυνο . Με μια φούρκα
καρφωμένη στη Γη η ένα άδειο βαρέλι και μια

πλατιά σανίδα την οποία έβαζαν επάνω στη
φούρκα η στο βαρέλι , άρχιζε το παιγνίδι . Ένας
από εδώ και ο άλλος από την άλλη ανεβοκατέβαιναν . Πολλές φορές οι πιο επιδέξιοι , σταματούσαν απότομα τη σανίδα και ο αντίπαλός τους
έπεφτε, με αποτέλεσμα κάπου να χτυπήσει.
Ενώ τραμπαλίζονταν έλεγαν το τραγούδι:
«Τράμπα τραμπαλίζομαι
Πέφτω και τσακίζομαι
Και χτυπώ το γόνα μου
Και πονάει μάνα μου»…
Άλλο παιχνίδι ήταν η γούρνα . Έσκαβαν μια
τρύπα στο έδαφος και με ένα μπαλάκι οι παίχτες που ήταν μακριά από αυτή γύρω στα τέσσερα η πέντε μέτρα προσπαθούσαν να το
βάλουν στη γούρνα .Όταν έμπαινε μέσα υποχρεούνταν εκείνος που φύλαγε την γούρνα να
τον πάρει καβάλα και να τον επιστρέψει από το
σημείο που είχαν συμφωνήσει. Αν το μπαλάκι
δεν έμπαινε στην γούρνα τότε ο φύλακας έριχνε
με όση δύναμη είχε το μπαλάκι εναντίον όλων
και όποιον έβρισκε, θα αναλάμβανε εκείνος φύλακας της γούρνας . Πολλές φορές το μπαλάκι
ήταν φτιαγμένο από πανιά και είχε και λίγο χώμα
μέσα και ήταν βαρύ , και όποιος την έτρωγε φαντάζεστε τον πόνο που είχε . Παρόμοιο παιχνίδι
με την γούρνα είναι και ο κλωτσοτενεκές , με την
μόνη διαφορά ότι τον κλωτσούσαν αντί να τον
πετούν με τα χέρια .
Το Τσαμ τσιριρί: παίζονταν από 4-10 παιδιά.
Ένας ήταν μάνα και έβαζε στις παλάμες του ένα
νόμισμα, τις έκλεινε και δίχως να τον ανακαλύψουν τοποθετούσε το νόμισμα στις παλάμες
ενός παιδιού. Εκείνος που θα έβρισκε το νόμι-

σμα θα ήταν ο κερδισμένος. Η μάνα που είχε το
νόμισμα πριν το τοποθετήσει στις παλάμες του
παιδιού έλεγε : ¨Τσαμ τσιριρί , κότα κολοβή,
έκανε το αυγό που ήταν στρογγυλό¨. Και στη συνέχεια : ¨ Τσαμ τσιριρί της βάβως το βρακί , περπατεί και κλάνει, μέσα στο παζάρι και άλλα
διάφορα.
Το Γκέο Βαέο: παίζονταν από δύο ομάδες από
τρία και περισσότερα παιδιά. Μεταξύ των δύο
ομάδων υπήρχε μια διαχωριστική γραμμή. Η
ομάδα που άρχιζε πρώτη με ένα παιδί, έκανε
ένα βήμα προς την άλλη ομάδα λέγοντας τα
λόγια: «ζητάμε την Ελένη η τον Νίκο κ.λ.π γκέο
βαέο»,η άλλη ομάδα κάνοντας και αυτή ένα

βήμα απαντούσε: «εμείς δεν την- τον εδίνουμε
φράνσι Βαέο». Έτσι εκείνη η ομάδα που έφτανε
πρώτη στη γραμμή, έπαιρνε το παιδί. Μόλις το
έπαιρνε έλεγε : « σας πήραμε , σας πήραμε
φλουρί Κωνσταντινάτο». Και η άλλη απαντούσε
: « Μας πήρατε , μας πήρατε βαρέλα δίχως
πάτο». Και άλλα παρόμοια στιχάκια τα οποία λέ-

γονταν μέσα στο παιχνίδι . Και το Γκέο Βαέο και
το Τσαμ Τσιριρί λέγονταν τραγουδιστά κάθε
ομάδα προσπαθούσε να βρει τα πιο έξυπνα
και πρωτότυπα στιχάκια .
Ένα ακόμα από τα πολλά παιχνίδια ήταν και η
κυρά κουμπάρα. Έπαιρναν μέρος αγόρια και κυρίως κορίτσια από πέντε έως δεκαπέντε χρονών
και πιο πάνω . Ένα αγόρι και ένα κορίτσι αρραβωνιάζονταν και μετά έκαναν το γάμο . Τον γάμο
αποτελούσαν, ο Παππάς που θα ευλογούσε το
γάμο , και ήταν κάποιο αγόρι με γένια από μαλλιά προβάτων ,η κουμπάρα που θα στεφάνωνε
το ζευγάρι και είχε στέφανα από λουλούδια ,οι
γονείς των νεόνυμφων ,συγγενείς και φίλοι.
Μετά την τέλεση του γάμου ,το ανδρόγυνο αποσύρονταν στο σπίτι του που δεν ήταν άλλο από
ένα δέντρο , η ένα χαγιάτι σπιτιού η και πίσω
από κάποια αποθήκη. Τοποθετούσαν τα προικιά
, που ήταν διάφορα χράμια, η λινάτσες η κουρελούδες και στρώνονταν το κρεβάτι με αυτά .
Το κρεβάτι αποτελούσαν καλαμιές η φτέρες που
τα τοποθετούσαν στο έδαφος σε σχήμα κρεβατιού . Μετά την τέλεση του μυστηρίου ακολουθούσαν χοροί και δώρα από τους καλεσμένους
συγγενείς (καραμέλες, μπισκότα, λουκούμια
ακόμα και γλυκό κουταλιού που φτιάχναν τα μεγαλύτερα κορίτσια}. Μετά από μισή ώρα περίπου η νύφη γεννούσε ένα παιδί , που δεν ήταν
άλλο από μια κούκλα, όλοι εύχονταν στο ανδρόγυνο να τους ζήσει και το ζευγάρι τους κερνούσε
γλυκά. Μετά γίνονταν και η βάπτιση όπου η
κουμπάρα έδινε το όνομα στο παιδί. Ο γάμος γίνονταν από γειτονιά σε γειτονιά η από την μια
άκρη του χωριού στην άλλη και τον παρακολουθούσαν και αρκετοί μεγάλοι , τα δε γέλια έδιναν
και έπαιρναν καθώς και τα πολλά πειράγματα.
Η συνέχεια σε επόμενο φύλλο της εφημερίδας
μας
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Διογένης ο Κυνικός

Ας ασχοληθούμε σήμερα, φιλοσοφώντας, με τον αρχαίο φιλόσοφο Διογένη που τον έλεγαν και σκύλο και κυνικό. Κυνικούς ονόμαζαν τότε τους
οπαδούς του Σωκράτη, οι οποίοι περιφρονούσαν σε μεγάλο βαθμό τις
υλικές απολαύσεις και ζούσαν με αυστηρή ποιότητα. Ένας από αυτούς
ήταν και ο Διογένης από τη Σινώπη του Πόντου. Γεννήθηκε το 404 προ
Χριστού.
Έφυγε από την πατρίδα του νωρίς και ήρθε στην Αθήνα. Έγινε μαθητής
τους φιλοσόφου Αντισθένη τον οποίον ξεπέρασε σε απλότητα και λιτότητα. Απαλλάχθηκε από καφέ από κάθε υλική ανάγκη.
Στερήθηκε πολλές φορές, ακόμη και την τροφή του και το έριξε στη ζητιάνα. Γύριζε στους αθηναϊκούς δρόμους ξυπόλητος, με μακριά γενειάδα,
μ’ ένα σακούλι στον ώμο και με μία μαγκούρα ροζιασμένη από αγριοκερασιά στο χέρι.
Κοιμόταν τις νύχτες σαν άστεγος και πολλές φορές έμενε σε ένα πιθάρι.
Ταξιδεύοντας κάποια φορά με πλοίο στην Αίγινα, τον έπιασαν πειρατές
και θέλησαν να τον πουλήσουν. Τον αγόρασε κάποιους Ξενιάδης από
την Κόρινθο και τον έβαλε δάσκαλο στα παιδιά του και δεν μετάνιωσε
για αυτό.
Ο Διογένης ζούσε το χειμώνα στην Αθήνα και το καλοκαίρι στην Κόρινθο.
Εδώ τον βρήκε ο Μεγαλέξανδρος και του ‘δωσε ο Διογένης την ιστορική
εκείνη απάντηση, όταν τον ρώτησε τι ήθελε να του χαρίσει, «να μην μου
σκεπάζεις τον ήλιο» και έκανε το νεαρό βασιλιά να πεις στους συντρόφους του: «αν δεν ήμουν ο Αλέξανδρος θα ήθελα να είμαι ο Διογένης!»
Η φιλοσοφία του Διογένη ήταν απλή και πίστευε ότι ο καθένας μπορεί
να έχει το δικό του τρόπο ζωής. Δεν έγραψε τίποτα. Ούτε οικογένεια είχε,
ούτε δεμένος με καμία πατρίδα ήταν και για αυτό «κοσμοπολίτη» τον
έλεγαν.

Πέθανε πάνω από 80 χρόνων στο δρόμο προς την Κόρινθο και προς
τιμήν τους στήθηκαν ανδριάντες στην Κόρινθο και στη Σινώπη.
Ήταν φοβερά ετοιμόλογος, πανέξυπνος οι απαντήσεις που έδινε και τα
ανέκδοτα που έλεγε έμειναν στην ιστορία. Τη σχολή του φιλοσόφου Ευκλείδη τον έλεγε «χολή». Τα μαθήματα του Πλάτωνα τα έλεγε «χασομέρια».
Μία φορά, πατώντας τα πολυτελή χάλια του Πλάτωνα, με τα άπλυτα
πόδια του, είπε: «πατάω τον τύφο του Πλάτωνα δηλαδή τις θεωρίες του
που σε αρρωσταίνουν». Είναι, έλεγε, να απορεί κανείς πως όταν αγοράζουμε ένα καρπούζι, το χτυπάμε με τα δάχτυλα, για να δούμε αν είναι
γινόμενο. Ή όταν αγοράζουμε μία στάμνα, τη χτυπάμε με το χέρι για να
δούμε, από τον ήχο, αν είναι γερή. Προκειμένου όμως να συναντήσουμε
γνώμη για κάποιον άνθρωπο, τον κοιτάμε για λίγο στη φάτσα του.

Κάποτε βγήκε στην αγορά κρατώντας το φανάρι του και φώναζε: «Ε, άνθρωποι που είστε;» και όταν κάποιος θα ρωτήσει τι ψάχνει, του είπε
«Ψάχνω να βρω άνθρωπο» μερικοί γέλασαν του είπαν: «Εμείς τι είμαστε;» «ανθρώπους κάλεσα, όχι καθάρματα». Σαν είδε κάποτε ένα παιδί
να πίνει νερό με τη χούφτα του, πέταξε τον κουβά που είχε και είπε:
«Ντροπή μου, με νίκησε ένα παιδί στην απλότητα». Σ’ εκείνον, που τον
ρώτησε πότε πρέπει να τρώμε, απάντησε «ο πλούσιος μπορεί να τρώει
όποτε θέλει, ενώ ο φτωχός όταν έχει»

Κάποτε ο Πλάτωνας θέλησε να περιγράψει τον άνθρωπο λέγοντας «άνθρωπος είναι ζώο δίποδο, χωρίς φτερά». Μάδησε, λοιπόν, έναν κόκορα
και τον πήγε στον Πλάτωνα λέγοντας: «να ο άνθρωπός σου!» ανάγκασε
έτσι το μεγάλο σοφό να διορθώσει την περιγραφή του.
Είδε μία μέρα ένα νόθο παιδί (αγνώστου πατρός) να πετά πέτρες στους
διαβάτες και είπε: «πρόσεξε παιδί μου, μη χτυπήσεις τον πατέρα σου!»
Σαν είδε κάτι μεγάλους αξιωματούχους, να πηγαίνουν ένα παιδί στη φυλακή, γιατί έχει κλέψει ένα ποτήρι, είπε: «οι μεγάλοι κλέφτες πιάσανε τον
μικρό».
Έτυχε να δει μία γυναίκα κρεμασμένη από μία ελιά και είπε: «Μακάρι να
βγάζουν πάντα οι ελιές τέτοιους καρπούς». Βλέποντας ένα παιδί να κοκκινίζει από ντροπή, του είπε: «θάρρος παιδί μου, τέτοιο είναι και της αρετής το χρώμα». Τον είδε κάποτε ο Πλάτωνας να πλένει χόρτα και του
είπε: «αν περιποιόσουν κάποιον μεγάλο, δεν θα είχες ανάγκη να πλένεις
χόρτα» και αυτός του απάντησε: «κι εσύ αν έπλυνες μόνος σου τα χόρτα,
δεν θα χρειαζόταν να φιλάς κατουρημένες ποδιές». Όταν ρωτήθηκε γιατί
τον έλεγαν «σκύλο», απάντησε: «Γιατί εκείνους που μου δίνουν κάτι τους
καλοπιάνω, αυτούς που δεν μου δίνουν τους γαβγίζω, ενώ τους παλιανθρώπους τους δαγκώνω».
Δεν έχουν τέλος τα ανέκδοτά του και οι ατάκες του. Είναι βέβαια το σημερινό σημείωμά μου κάπως ανιαρό και λίγο βαρετό. Έχουμε να κάνουμε βλέπετε με φιλοσόφους!!
Πιστεύω όμως ότι ίσως προβληματίσει και κάποιους σκεπτόμενους αναγνώστες και βγάλουν χρήσιμα διδάγματα. Κάνω την αρχή και λέω: «μη
στερείς από κάποιον κάτι που δεν μπορείς να του δώσεις» τα υπόλοιπα
δικά σας.
Δημήτριος Πήχας
συνταξιούχος δάσκαλος
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Οδηγίες προς μαθητευόμενους
Είναι, νομίζω, επίκαιρο όσο ποτέ αυτή την
εποχή να κάνουμε λόγο για τη μόρφωση
των νέων ανθρώπων, την εκπαίδευση, την
αγάπη και τη γνώση. Μάλιστα η τελευταία
έννοια -η γνώση δηλαδή- είναι αυτές τις
μέρες στην «ημερήσια διάταξη» και απασχολεί περισσότερο ή λιγότερο σχεδόν
κάθε οικογένεια.
Οι νέοι και νέες μας δίνουν και τούτη τη
χρονιά «τον αγώνα τον καλό» για την κατάκτηση της γνώσης, για σύγχρονη και
άρτια εκπαίδευση και τελικά για μία καλή
σταδιοδρομία και επιτυχημένη καριέρα
στην ενήλικη ζωή τους. Με την με την ευκαιρία ετούτη κρίνουμε σκόπιμο και χρήσιμο να επισημάνουμε κάποια πράγματα
σχετικά με το θέμα αυτό -της εκπαίδευσης
της αγωγής και της γνώσης… Βέβαια δεν
θεωρούμε ότι «κομίζομεν γλαύκας εις Αθήνας» αλλά έστω και «εκ περισσού» να επαναφέρουμε
στο
προσκήνιο
της
επικαιρότητας το «καυτό» ζήτημα της παιδείας και μόρφωσης της νεολαίας μας.
Καταρχήν είναι «ηλίου φαεινότερο» ότι η
γνώση (με κεφάλαιο Γ) αποτελεί το υπ
αριθμόν ένα προσόν κάθε νέου ανθρώπου
-άνδρα τη γυναίκας, το τονίζουμε αυτό- ο
οποίος θέλει να προκόψει στη ζωή του· όχι
μόνο για να βρει μία θέση εργασίας, που
είναι ασφαλώς «εκ των ων ουκ άνευ»
όπως θα έλεγαν οι πρόγονοί μας, αλλά και
να ενταχθεί ως ισότιμο και ισάξιο μέλος της
κοινωνίας των πολιτών της χώρας του και
τον κόσμο γενικότερα· να ζήσει ως άνθρωπος με ολοκληρωμένη προσωπικότητα
απολαμβάνοντας κατά το δυνατόν τα
αγαθά του πολιτισμού και προσθέτοντας
πάλι το κατά δύναμιν το «λιθαράκι» του σ’
αυτόν τον πολιτισμό.
Να διευκρινίσουν στο σημείο αυτό τη
«γνώση» δεν σημαίνει μόνο να κατέχεις
πολλές γνώσεις· να γνωρίζεις δηλαδή
πολλά πράγματα· να ξέρεις ιστορία, γεωγραφία, να έχει διαβάσει πολλά λογοτεχνικά βιβλία ελληνικής και ξένης
λογοτεχνίας· επίσης να έχεις θεατρική παιδεία, μουσική και κινηματογραφική και ζωγραφική και … πάει λέγοντας!!! Όλα αυτά
είναι «καλά και αγνά» είναι λίγο-πολύ απαραίτητα εφόδια για τον σύγχρονο άνθρωπο-πολίτη του κόσμου. Όμως η

πραγματική γνώση κάτι βαθύτερο, ανώτερο· είναι η δημιουργική γνώση, αυτή που
παράγει νέα, καινούργια γνώση, ανοίγει
νέους δρόμους στη σκέψη, την επιστήμη,
τη φιλοσοφία!!! Τέλος μία ακόμη όψη της
γνώσης είναι αυτό που «οι αρχαίοι ημών
πρόγονοι» αποκαλούσαν «γνώθι σαυτόν»
«γνώρισε τον εαυτό σου» η αυτογνωσία με
άλλα λόγια που λένε σήμερα οι ψυχολόγοι.
Αυτή, αν και προϋπόθεση για την όλη η
γνωστική περιπέτεια του ανθρώπου, είναι
δύσκολη και αξιοζήλευτη παρόλα αυτά
προσπάθεια· σας βεβαιώνω όμως ότι αξίζει τον κόπο και ας λέει -σωστά πάντως- ο
μεγάλος εκείνος φιλόσοφος Ηράκλειτος ο
Εφέσιος: «χαλεπόν το εαυτόν γνώμαι =
πολύ δύσκολο πράγμα η γνώση (αυτογνωσία) του εαυτού μας». Επαναλαμβάνω
πως το γνωστικό ταξίδι του ανθρώπου έχει
και τα βάσανα του, τις απογοητεύσεις του,
αλλά και τη χαρά και την ικανοποίηση της
προόδου και γι’ αυτό αξίζει κάθε θυσία για
να το φέρουμε (το γνωστικό ταξίδι) σε αίσιο
πέρας. Κι ας διαρκέσει μία ολόκληρη ζωή,
γιατί, κακά τα ψέματα που λέει και ο λαός
μας, «γηράσκω αεί διδασκόμενος» γέρασα
και ακόμα μαθαίνω καινούργιες «γνώσεις»
έλεγε ο ένας εκ των επτά Σοφών της αρχαίας Ελλάδας ο Σόλων ο Αθηναίος.

«Όταν ο άνθρωπος πάρει
σωστή εκπαίδευση, γίνεται
θεϊκό και πολύ ήμερο ζώο. Κι
όταν δεν ανατραφεί αρκετά ή
κατάλληλα, γίνεται το πιο
άγριο απ’ όσα γέννησε η
φύση.»
Πλάτων
Θα ήταν όμως ασυγχώρητη παράλειψη
για τον γράφοντα αν δεν υπογραμμίζαμε
ακόμη έναν παράγοντα της παιδείας που
χαρακτηρίζει, η πρέπει να χαρακτηρίζει το
μορφωμένο άνθρωπο: είναι οι ηθικές
αρχές, οι αξίες, τα ιδανικά που παράλληλα
με την γνώση και τις γνώσεις πρέπει να
έχει ενστερνιστεί να έχει εμπεδώσει και
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γράφει ο Σπύρος Γιάννος
εφαρμόζει δια βίου κάθε άνθρωπος, πολύ
δε μάλλον ο επιστήμονας, ο «πεπαιδευμένος» για να θυμηθούμε ακόμα μία φορά
τους αρχαίους…
Δίκαιο δεν έχει ο μεγάλος εκείνος φιλόσοφος ο Πλάτων όταν γράφει σχετικά: «πάσα
επιστήμη χωριζομένη Αρετής πανουργία,
ου Σοφία φαίνεται…» δηλαδή «κάθε επιστημονική γνώση όταν δεν συνοδεύεται
από ηθικές αρχές (αρετή) προσομοιάζει με
απατεωνιά και όχι με Σοφία». Για το ίδιο
θέμα οι Ρωμαίοι λέγανε και λένε ακόμη (οι
Ιταλοί πια) «Purus mathematieus, purus
nurus» τουτέστιν «σκέτος μαθηματικός
(επιστήμων) σκέτος γάιδαρος»!
Είναι πάμπολλες οι περιπτώσεις στην καθημερινή ζωή που οι συνάνθρωποί μας
απαξιώνουν -και με το δίκιο τους τις περισσότερες φορές- διάφορους επιστήμονεςεπαγγελματίες λέγοντας: καλός γιατρός,
δικηγόρος, καθηγητής, λογιστής και τα
λοιπά, αλλά δεν είναι καλός άνθρωπος·
είναι παραδόπιστος, φακελάκιας, ανήθικος,
ψεύτης και άλλα παρόμοια προσδιοριστικά
«ων ουκ έστι αριθμός»…
Θα αναρωτηθεί ίσως ο καλόπιστος αναγνώστης: γιατί μας τα γράφεις αυτά, τι
σχέση έχουν με το θέμα μας; Μα πως δεν
έχουν; έχουν και παραέχουν! Η πολιτεία, το
σχολείο, η οικογένεια, οι κοινωνικοί φορείς
πρέπει να παρέχουν σωστή αγωγή, εκπαίδευση και παιδεία στις νέες στις νέες και
στους νέους μας δίνοντας εξίσου βάρος και
σημασία τόσο στο γνωστικό τομέα, όσο και
τον παιδαγωγικό-καθοδηγητικό. Και νομίζω
ότι στο δεύτερο υστερούμε σημαντικά για
να μην ειπώ απαράδεκτα σημαντικά… καιρός να συνέλθουμε όλοι μας και να αναλάβουμε τις ευθύνες μας· «οι καιροί ου
μενετοί» όπως λέγανε και οι αρχαίοι μας…
Καλή σχολική χρονιά, δημιουργική και παραγωγική για διδάσκοντες και διδασκόμενους
Σπύρος Γιάννος
17-09-2018
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Οδυσ σ έα ς Ανδρο ύτσ ο ς Η επα ν ά σ τα σ η το υ 1 8 2 1
Βγήκε ο Γενάρης, περπατάει στα μισά ο Φλεβάρης και μαθεύεται
που απάνω ο γενικός επίτροπος ο Υψηλάντης απέρασε με ασκέρια τον Προύθο 22 του μήνα. Να κράξουμε τους καπεταναίους να
βάλουμε σχέδιο ότι δεν μας παίρνει ο καιρός. Και κράζουν Καραϊσκάκη και Τσόγκα και Βαρνακιώτη και Λεπενιώτη και από Μάνη
Κυριακούλη Μαυρομιχάλη και Μακρή από Μεσολόγγι και από
Ρούμελη Μίνιο Κατσικογιάννη και από νησιά Τομπάζη το Γιάκωβο
και άλλους καμιά δεκαριά από άλλα μέρη και ανταμώνουν Λευκάδα στο Ζαμπελέικο και στην πόρτα να στέκει ο μουσταφάς μην
τύχει τίποτες.
Όπου βουρκώνουν πια τα μάτια τους για τα καλά ως είναι και η
καρδιά μέσα τους βουρκωμένη
-Αδέρφια έρχεται ο Γιάκωβος
-Είθε ο Θεός να φέρει σε καλό πέρας το έργο μας.
Μπαίνει στη μέση ο καπετάν Δυσσέως και η κραξιά του αμμολιέται
σαν ντουφεκιά!

-Θάρρος αδέλφια! και κάνοντας ο Θεός ένα τέτοιο προζύμι θα
κάνει και τον άρτο καλό.
-Θέλημα Θεού είναι αποσώνει ο Βαρνακιώτης και του Θεού το θέλημα δεν αστοχάει
Ξετρυπώνει ο γύφτος ο Καραϊσκάκης μαυριδερός έτοιμος να ανοίξει το στόμα του και πετάγεται δίπλα του ο Δυσσέως μη αμολήσει
από κείνα τα βρομόλογα όπου το συνηθάει. Αλλά είναι και ο Καραϊσκάκης ίδια συνεπαρμένος
-Και εγώ σας λέω όπου τον Τούρκο θα τον προγκήξουμε.
Και έτσι μπαίνουν στον Άγιο Σπυρίδωνα την πόρτα όπου ορκίζονται και γυρίζει ο καθένας στον τόπο του. Στις 15 Μάρτη φτάνει στην
Πάτρα στο κονσολάτο το Ρουσικο, τα λέει με Βλασόπουλο, τα λέει
με Παπαρηγοπούλου. Ότι ήρθαν γραφές από Ξηρόμερο και να

αργήσουν λέει. Μιλιούνια Τουρκίας στη γειτονιά τους Άρτα και Γιάννενα και θα πέσουν όλοι απάνω τους, παρά ας ανοίξουν τουφέκι
στις 25 οι άλλοι καζάδες, να κατέβει κάμποση Τουρκία να αραιώσει
και τότε να σηκώσουν και αυτοί μπαϊράκι.
Στρώνει τώρα και αμολάει γραφές σε Διάκο και Λογοθέτη στη Λιβαδειά, γράφει Κοντογιανναίους στο πατρατζίκι και Δυοβουνιώτη
ότι η μέρα ορίστηκε και να κινήσουν την επανάσταση. Φεύγοντας
απαντιέται με Μακρυγιάννη από Άρτα ότι τον έχει ο Γώγος Μπακόλας σταλμένο να δει τι γίνεται
-Άκου Μακρυγιάννη Μοριάς τόχει αποφασισμένο και μη χασομεράς άλλο. Είδα τον Κονσόλα είδα Γερμανό και όσο για Ρούμελη
αυτή είναι δική μου και τα κανόνισα. Διάκος Λειβαδιά, Σάλωνα ο
Πανουργιάς, Κοντογιανναίοι, Πατρατζίκη. Όλοι μία μέρα και πες
του Γώγου αυτά μούπε ο Δυσσέως και αν θες καρτεράς να ανέβουμε αντάμα ότι και γω για Ξηρόμερο το χω και Βάλτο.
Τι σόι κιοτέματα είναι πάλι ετούτα όπου ξεφυτρώνουν πρώτα να
βαρέσετε εσείς και ύστερα εμείς και να αραιώσει πρώτα η Τουρκία. Στα βουνά πάνω φτάνοντας παραμονή Τσόγκας και Βαρνακιώτης αμετάγνωμοι, πάτημα να βρει να λυγίσουν δεν βρίσκει ούτε
να το καλό ούτε με το άγριο. Και ξημερώνοντας η μεγάλη μέρα και
να βροντολαλούν οι καμπάνες στα άλλα μέρη και να σηκώνουν
μπαϊράκια όπου άρχισαν να κελαηδούν τα τουφέκια και Οδυσσέως
να παιδεύεται αν με τα λόγια. Την πίκρα της πρώτης μέρας όπου
ποτίστηκε δεν θα τη λησμονήσει. Παρά κινάει στη Λεπενού να καταφέρει τον Ίσκο, ίδια και η κι αμετάπιστοι. Πάει Στουρνάρα συνεννοημένοι όλοι. Ανταμώνει Καραϊσκάκη, τι το όφελος μοναχός
του και ύστερα είναι και το άλλο που Χουρσίτης κατεβάζει κάτω
ασκέρια. Να παρακατούλια εδώ έριξαν ορδί. Είναι 8.000 ασκέρι
και έχουν και καβαλάρηδες ώς χίλιους κεφάλι ο Κιοσέ μεχμέτης
που τον όρισε ο Χουρσίτ Βαλή στο Μοριά.
Τούδωκε αντάμα και Ομέρ Βρυώνη και για Ρούμελη όπου Λιβαδειά
πήρε τα άρματα. Ύστερα κι από αυτό δουλειά εδώ απάνω δεν έχει
σήκωνε τα παλικάρια του έως 30 πάμε τους λέει για Ρούμελη.
Ωστόσο χασομεράαι λίγο ακόμη μαθαίνοντας όπου Ένας Τούρκος
Δερβέναγας ο Χασάν Μπέη Γκέκας ανεβαίνει από Μοριά Γιάννενα
σέρνοντας έως 70. Τούτος ο Δερβέναγας θα σταθεί η αιτία για τον
Βάλτο. Και ξημερώνοντας του Αη Γιωργιού ρίχνετε Οδυσσέως και
από τους Τούρκους δύο μόνο γλιτώνουν όπου ξεπήτηδες τους
άφησε ο Δυσσέως να μαθευτεί το χαμπέρι. Όλοι οι άλλοι κείτονται
σφαγμένοι.
-Μη ορε ντροπή και μαγαρισιά. Προγκάει τα παλικάρια του όπου
ψάχνουν τους σκοτωμένους για τους παράδες τους.
-Ντροπή να μας πούνε λήσταρχους τώρα ο πόλεμος γίνεται για
γένος και τέτοια μαγαρισιά από δω και πέρα μην ξανακούσω.
Φώτης Α. Βασιλείου

Ασπρό μαυρες αναμ νήσεις

Αγιασμός για τη νέα σχολική χρονιά στο Δημοτικό Σχολείο
Καλαμιάς την δεκαετία του 1960
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Οι παραγωγοί ακτινιδίων Άρτας ζητούν από το υπουργείο
αγροτικής ανάπτυξης να ανακαλέσει απόφαση του
σχετικά με τις συσκευασίες των ακτινιδίων που εξάγονται!
Ανακοίνωση εξέδωσε ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Παραγωγής, Εμπορίας, Διακίνησης &
Εξαγωγής Ακτινιδίων Δ. Αρταίων "ΠΥΡΡΟΣ" σχετικά με το
φετινό κλίμα που διαμορφώνεται για το ακτινίδιο της
Άρτας:
«Παρατηρείται και φέτος το φαινόμενο έμποροι και μεσάζοντες που δραστηριοποιούνται στη περιοχή μας αλλά και στην
υπόλοιπη Ελλάδα, από τώρα να κυκλοφορούν φήμες για υπερπαραγωγή ακτινιδίων
και πρόβλημα στη διάθεση για να φοβίσουν τους παραγωγούς προετοιμάζοντας
το έδαφος για χαμηλές τιμές.
Όμως αγαπητοί συνάδελφοι - παραγωγοί
η πραγματικότητα και οι εξελίξεις αποδεικνύουν ακριβώς το αντίθετο. Η φετινή παραγωγή ακτινιδίων στη περιοχή της Άρτας
είναι ποσοτικά και ποιοτικά ότι καλύτερο
έχει συμβεί τα δέκα τελευταία χρόνια. Με
τη δική σας πολύχρονη εμπειρία και
γνώση σε συνδυασμό με τις άριστες καλλιεργητικές φροντίδες τα ακτινίδια της
Άρτας γίνονται κάθε χρόνο και ποιοτικότερα κεντρίζοντας το ενδιαφέρον αρκετών
εμπόρων τόσο της Ελλάδας αλλά και του
εξωτερικού. Η δική μας συμβολή και
γνώση είναι να συνεχίσουμε έτσι για τη φετινή παραγωγή ακτινιδίων αλλά και για τα
επόμενα χρόνια διορθώνοντας λάθη και
παραλείψεις ώστε να διατηρήσουμε την
πρωτιά της ποιότητας των ακτινιδίων μας.
Οι δύσκολες οικονομικές καταστάσεις που
περνούν οι αγρότες - παραγωγοί στη
χώρας μας και οι προσπάθειες που γίνονται με τα απαράδεκτα φορολογικά μέτρα
και τις οικονομικές επιβαρύνσεις θα οδηγήσουν στην οικονομική ανέχεια και την
καταστροφή του πρωτογενούς τομέα.
Τα γνωστά τερτίπια των μεσαζόντων και
εμπόρων που διαδίδουν ψεύδη για να
ετοιμάσουν το έδαφος για καταλήστευση

των κόπων μας δεν πρέπει να περάσουν.
Στη διεθνή αγορά φέτος υπάρχει μεγάλη
έλλειψη ακτινιδίων και από τώρα υπάρχει
έντονο ενδιαφέρον για την απορρόφηση
της φετινής παραγωγής σε υψηλές τιμές.
Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, δημοσιεύματα και επισκέψεις του Συνεταιρισμού
μας στην Ιταλία η παραγωγή στη γείτονα
χώρα βρίσκεται μειωμένη τουλάχιστον
30% σε σχέση με πέρυσι (λόγω παγετού
και μη σωστής γονιμοποίησης καρπών).
Αντίστοιχα στοιχεία υπάρχουν και για περιοχές της Ελλάδας, κυρίως σε περιοχές
της Κατερίνης, των Γιαννιτσών και της
Έδεσσας.

Ο Συνεταιρισμός μας στην έκτακτη γενική
συνέλευση που πραγματοποίησε πρόσφατα ομόφωνα αποφάσισε:
•
Να έρθει σε επαφή με τους ακτινιδιοπαραγωγούς του νομού μας για άμεση
και έγκαιρη ενημέρωση τους για το ευνοϊκό κλίμα που διαμορφώνεται για τη φετινή σοδειά.
•
Να διοργανώσει συγκέντρωση
όλων των ακτινιδοπαραγωγών του νομού
μας για ενημέρωση και λήψη άμεσων
αποφάσεων για απόκρουση των προσπαθειών των εμπόρων και μεσαζόντων για
εξαγορά των ακτινιδίων σε χαμηλές τιμές
με πίστωση και τα γνωστά φέσια.
•
Να έρθει σε επαφή με τους παρα-

γωγούς των άλλων περιοχών που καλλιεργούν ακτινίδια για συνεννόηση και δημιουργία κοινού μετώπου αντιμετώπισης
της κατάστασης.
•
Να συναντηθεί με όσο το δυνατόν
περισσότερους εμπόρους Έλληνες και
του εξωτερικού για τη δημιουργία ενός κλίματος προς όφελος των ακτινιδίων, ώστε
να διατηρηθεί η υψηλή ποιότητα αυτών,
από τους ανθρώπους που τα καλλιεργούν.
•
Να πραγματοποιηθεί συνάντηση
με τους υπεύθυνους του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για
ενημέρωση γύρω από την παραγωγή και
τη εμπορία των ακτινιδίων στην Άρτα και
στη χώρα μας γενικότερα και να τους πείσει για την αναγκαιότητα λήψης μέτρων
για την ελεύθερη διακίνηση των ακτινιδίων
και γενικότερα των αγροτικών προϊόντων
στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα
πλαίσια του ελεύθερου εμπορίου και ανταγωνισμού. Επίσης κρίνεται αναγκαία η
εγκατάλειψη της πολιτικής που εφαρμόσθηκε την περσινή χρονιά αποκλειστικά
για το ακτινίδιο, παρεμποδίζοντας την εξαγωγή αυτών στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας.
•
Να καλέσει όλους τους ακτινιδοπαραγωγούς της Άρτας να στηρίξουν τις
προσπάθειες του Συνεταιρισμού μας, για
υψηλής ποιότητας παραγωγή που θα έχει
ως αποτέλεσμα την υψηλή τιμή στο προϊόν και κατά συνέπεια ικανοποιητικό κέρδος στον παραγωγό.
•
Ο Συνεταιρισμός μας, υπόσχεται ότι με κάθε μέσο και τρόπο θα παλέψει και θα αγωνιστεί με τα μέλη του
και όλους τους παραγωγούς της Άρτας,
για να παραμείνει δυναμική η καλλιέργεια των ακτινιδίων στη περιοχή μας
καθώς και να ανατραπούν και φέτος τα
σχέδια των εμπόρων και μεσαζόντων
για χαμηλές τιμές».

Συνέχεια στην πίσω σελίδα

η Φιλοθέη
Προς τη κατεύθυνση αυτή, ο
Συνεταιρισμός Παραγωγής,
Εμπορίας, Διακίνησης &
Εξαγωγής Ακτινιδίων Δ. Αρταίων «Πύρρος« έχει αποστείλει την παρακάτω
Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα,
τον Υπουργό ΥπΑΑΤ κ.
Σταύρο Αραχωβίτη, την
Υπουργό Προστασίας του
Πολίτη κα. Όλγα Γεροβασίλη και τον κυβερνητικό
βουλευτή κ. Βασίλειο
Τσίρκα με τις απόψεις του
και για να επιληφθούν του
θέματος:
Χωρίς να είμαστε αντίθετοι στον ορθολογισμό της νομοθεσίας, θέλουμε
να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις
απόψεις μας για την εν λόγω υπό
διαβούλευση Υ.Α.
Θεωρούμε άκαιρη τη συγκεκριμένη
χρονική περίοδο διαβούλευσης, ψήφισης και έναρξης εφαρμογής της
Υ.Α. σχετικά με τη Ρύθμιση Θεμάτων
Εμπορίας και Διακίνησης των ακτινιδίων, διότι ήδη έχει ξεκινήσει η περίοδος συγκομιδής πρόωρων
ποικιλιών και έχουν συμφωνηθεί ήδη
οι εμπορικές συμφωνίες ποσοτήτων
για τις άλλες ποικιλίες (Soreli, Hayward) σύμφωνα με την υφιστάμενη
νομοθεσία για την εμπορία και εξαγωγή ακτινιδίων Υ.Α. 72/109346
(ΦΕΚ Β’ 3710/20/10/2017), για την
εμπορία του 2018.
Διαφωνούμε με το άρθρο 4 περί συσκευασιών που να μην υπερβαίνουν
τα 20 κιλά διότι:
α. Δεν εφαρμόζεται σε καμία άλλη
χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β. Εφαρμόζεται αποκλειστικά για το
ακτινίδιο χωρίς να προβλέπεται για
κανένα άλλο φρούτο που παράγεται
στην Ελληνική Επικράτεια, το μέσο
συσκευασίας του.
γ. Σε καμία χώρα της Ε.Ε. τα αγροτικά προϊόντα δεν διακινούνται, δεν
μεταφέρονται και δεν εξάγονται σε
συσκευασίες μικρότερες των 20
κιλών, παρά μόνο πριν τοποθετηθούν στα ράφια του λιανικού εμπορίου, με αποτέλεσμα να αυξάνεται το
κόστος εισαγωγής φρούτων από την
Ελλάδα προς τη χώρα τους, κόστος
που μετακυλύετε στον Έλληνα παραγωγό και ουσιαστικά μειώνει τις
ποσότητες Εξαγωγής.
δ. Τη περσινή εξαγωγική περίοδο
2017, σημείωσε σημαντική αύξηση η
εξαγωγή ακτινιδίων σύμφωνα με τα
επίσημα στοιχεία του ΥπΑΑΤ και
υπήρξε η υψηλότερη τιμή ανά κιλό
για τον Έλληνα παραγωγό της τελευταίας δεκαετίας. Με αυτόν τον
τρόπο και τους περιορισμούς στραγγαλίζεται η εξαγωγική δραστηριότητα και δημιουργούνται
καταστάσεις που δεν εφαρμόζονται
σε καμία άλλη χώρα της Ε.Ε., με
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απόρροια τη μείωση των ποσοτήτων
εξαγωγής, την πτώση των τιμών για
τον παραγωγό και αδιάθετα προϊόντα που θα μείνουν στα κτήματα
αφού οι υποδομές ψυκτικών θαλάμων αποθήκευσης στη χώρα μας
επαρκούν μόνο για το 60% της ετήσιας παραγωγής.
ε. Καθώς ο περιορισμός της συσκευασίας για εξαγωγή στα 20 κιλά
δεν τεκμηριώνεται από πουθενά, δεν
αναφέρεται σε καμία νομοθεσία από
τις υπόψη διατάξεις και δεν εφαρμόζεται στην Ε.Ε., για κανένα φρούτο,
γίνεται ανασταλτικός παράγοντας για
τον προγραμματισμό μακροχρόνιων
επενδύσεων σε συγκεκριμένες υποδομές και τη σύναψη σοβαρών εμπορικών συμφωνιών.
στ. Η παρ. 3 του άρθρου 4 έρχεται
σε αντίθεση με την παρ. 1 και τη
παρ. 2 του ίδιου άρθρου αφού αναφέρει ότι δεν υπάρχει περιορισμός
για τα υλικά συσκευασίας στα ακτινίδια που εισάγονται στην Ελλάδα
από άλλες χώρες. Είναι σαφές ότι το
ΥπΑΑΤ έχει αποκλειστικό πρόβλημα
με τις ποσότητες ακτινιδίων που εξάγονται και μόνο, κατάσταση που θα
δημιουργήσει αθέμιτο ανταγωνισμό
μεταξύ των Ελλήνων παραγωγών
και των παραγωγών άλλων χωρών.
Επίσης θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο Αγροτικός Συνεταιρισμός
ΠΥΡΡΟΣ ήδη έχει συνάψει συμφωνίες για την φετινή περίοδο με εταιρίες του εξωτερικού, με καθορισμένο
τρόπο διακίνησης και εξαγωγής για
τουλάχιστον 12.000 τόνους ακτινιδίων από το Νομό της Άρτας με
στόχο την υψηλή τιμή στον παραγωγό κάτι που έχει αποδειχθεί την
τελευταία τριετία, που ξεκίνησε η
δραστηριοποίηση του Συνεταιρισμού
στην Άρτα. Αντιλαμβάνεστε ότι ένα
τέτοιο μέτρο, σε αυτή τη χρονική
στιγμή δημιουργεί ανεπανόρθωτες
οικονομικές ζημιές τόσο για τους παραγωγούς όσο και για την Εθνική οικονομία αλλά και προβλήματα
αξιοπιστίας στους συνεργάτες.
Ζητάμε:
την άμεση απόσυρση του άρθρου 4
από το προσχέδιο της Υ.Α. που βρίσκεται σε διαβούλευση.
την επανεξέταση της Υ.Α. διότι
υπάρχουν και άλλα σημαντικά ζητήματα στη διακίνηση, εμπορία και
εξαγωγή ακτινιδίων που δεν συμπεριλαμβάνονται στο προσχέδιο.
Οποιαδήποτε εφαρμογή νομοθεσίας
να μην αντίκειται στους κανόνες της
Ε.Ε. και να εφαρμόζεται από την
επόμενη περίοδο συγκομιδής μετά
τη σύμφωνη γνώμη όλων των εμπλεκόμενων φορέων και όχι μια μερίδας αυτών.
Παρακαλώ να επιληφθείτε του θέματος και να επανεξεταστεί η θέση του
ΥπΑΑΤ, αφού ο στόχος όλων μας
είναι η εξωστρέφεια και το κέρδος
των πολλών, αφήνοντας στο παρελθόν κατευθυνόμενες καταστάσεις και
παθογένειες.
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Ελληνικές καταστάσεις
Τελευταία στιγμή κυριολεκτικά πήραμε φέτος το πατάρι από τον
Δήμο Αρταίων.
Το πατάρι χρησιμοποιήθηκε την Πέμπτη το βράδυ, δυο μέρες
πριν από την δική μας εκδήλωση, για μια συναυλία που πραγματοποίησε ιδιώτης στο κάστρο της Άρτας. Την Παρασκευή το
πρωί, και ενώ ο εν λόγω ιδιώτης έπρεπε να το επιστρέψει μέχρι
την Παρασκευή το μεσημέρι στις εγκαταστάσεις του Δήμου, το
παράτησε στο κάστρο αφού δήλωσε σχετική αδυναμία να το μεταφέρει και μάλιστα, όπως διαπιστώσαμε όταν πήγαμε εκεί, δεμένο με υπερβολικά πολλά σύρματα και βιδωμένα τα ξύλινα μέρη
με τα σιδερένια!

Επιπλέον το φορτηγό του Στράτου Κατσούλα είναι πολύ μεγάλο
για να μπορέσει να πάει στο κάστρο και έτσι υπήρξε τεράστιο
πρόβλημα. Την λύση την έδωσε ο αντιδήμαρχος Μιχάλης Κοτσαρίνης (γαμπρός στους Χαλκιάδες…) που μίσθωσε φορτοταξί να
μεταφέρει το πατάρι έξω από το κάστρο όπου περίμενε ο Στράτος με το φορτηγό και να το μεταφορτώσουν.
Ευτυχώς πολλά παιδιά ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα για να βοηθήσουν αφού και το φορτοταξί ήταν μικρό και χρειάστηκε να κάνει
πολλά δρομολόγια για να μεταφέρει τα κομμάτια του παταριού.
Μετά από πολύ κόπο το πατάρι ήρθε στο σχολείο της Καλαμιάς
στις έξι το απόγευμα και τα παιδιά το έστησαν και τοποθέτησαν
τα σκηνικά. Η όλη διαδικασία κράτησε από τις δύο το μεσημέρι
μέχρι της δωδεκάμιση το βράδυ και τα παιδιά έφυγαν εξουθενωμένα.
Εμείς θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλα αυτά τα παιδιά που
εργάστηκαν εθελοντικά καθώς και τον Στράτο Κατσούλα
που μας μεταφέρει δωρεάν το πατάρι κάθε χρόνο!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο πολιτιστικός και Αθλητικός Σύλλογος Φιλοθέης καλεί τα μέλη
του σε τακτική γενική συνέλευση στα γραφεία του Συλλόγου το
Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 18:00 το απόγευμα.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία η συνέλευση θα
πραγματοποιηθεί την επόμενη μέρα την ίδια ώρα και στον ίδιο
χώρο.
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν και η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι η εξής:
1.
Εκλογή προεδρείου
2.
Συζήτηση για τροποποίηση καταστατικού ώστε αυτό
να εναρμονιστεί με τους νέους ισχύοντες νόμους
3.
Απόφαση για συμμετοχή στην ομοσπονδία πολιτιστικών συλλόγων Άρτας
4.
Θέματα που δεν είναι στην ημερησία διάταξη και θα
τεθούν εκείνη τη μέρα θα συζητηθούν, αλλά αν δεν υπάρχει
ομοφωνία θα επανέλθουν για συζήτηση στην αμέσως επόμενη
γενική συνέλευση.
5.
Εκλογή εφορευτικής επιτροπής
6.
Διενέργεια εκλογών για νέο Διοικητικό Συμβούλιο και
εξελεγκτικής επιτροπής
Υποβολές υποψηφιοτήτων θα γίνονται δεκτές εγγράφως έως
και την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2018 στον πρόεδρο του Συλλόγου.
Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 6948772256 (CU)
6973860700 (What’s Up)
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η Φιλοθέη

Η Γερμανική θηριωδία στην Καλαμιά το 1943
Ο Σύλλογός μας πριν δύο χρόνια ξεκίνησε μία
προσπάθεια να αναδείξει το γεγονός και να αποτίσει ελάχιστο φόρο τιμής στα θύματα των Γερμανικών στρατευμάτων κατοχής. Η ενέργεια αυτή
αγκαλιάστηκε από όλους και περισσότερο από
τους απλούς ανθρώπους και τους συγγενείς των
θυμάτων. Απόγονοι των θυμάτων που δεν γνώρισαν ποτέ πατέρα ή ήταν πολύ μικροί για να τον
χαρούν, παρακολουθούν την τελετή με δάκρυα
στα μάτια. Ένα από τα θύματα ήταν αρραβωνιασμένος με μία κοπέλα από τον Καλόβατο. Η κοπέλα μετά τον άδικο θάνατο του αρραβωνιαστικού
της γύρισε στο χωριό της και αργότερα παντρεύτηκε και απέκτησε μία κόρη. Η κόρη αυτή παραβρέθηκε την πρώτη κιόλας χρονιά στην τελετή για
να τιμήσει τον δολοφονημένο αρραβωνιαστικό της
μάνας της.
Το μνημείο ανεγέρθη επί δημαρχίας Πέτρου Ρίζου,
στο σημείο εκτέλεσης των ανδρών και η πλατεία
κατασκευάστηκε με πρωτοβουλία του συλλόγου
μας με υλικά που έδωσε ο Δήμος Αρταίων επί δημαρχίας Χρήστου Τσιρογιάννη, ενώ τα έξοδα κατασκευής καλύφθηκαν ισόποσα από τον σύλλογο
μας, τον Πρόεδρό μας Ρίζο Αθανάσιο, τον Φώτη
Βασιλείου, τον Λάμπρο Ζιώβα και την Μαρίνα
Κομπογιάννη πρόεδρο κοινότητας Χαλκιάδων. Ο
χώρος έχει παραχωρηθεί από το Θοδωρή Καλύβα, ο οποίος ήταν συνομήλικος και φίλος με κάποιους από τους εκτελεσθέντες.
Φέτος, όπως και πέρυσι, με τη συνδρομή του
Δήμου Αρταίων, θα ξαναγίνει επιμνημόσυνη
δέηση και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο την
Παρασκευή 26 Οκτωβρίου το πρωί, μετά το πέρας
της θείας λειτουργίας.
Σας περιμένουμε όλους να τιμήσετε με την παρουσία σας τη μνήμη των αθώων θυμάτων.

πικό ποδόσφαιρο, ο Γούσης Χαρίλαος. Όπως μας
μετέφερε η κόρη του Χρυσούλα, ο πατέρας της
συνελήφθηκε και οδηγήθηκε στο παραπάνω καφενείο. Εκεί, λόγο του νεαρού της ηλικίας του, οι
συγχωριανοί του τον έσπρωξαν σιγά σιγά προς τα
πίσω και έτσι βρήκε την ευκαιρία να ξεφύγει από
ένα ανοιχτό παράθυρο.
Ανάμεσα στους συλληφθέντες ήταν και ο τότε
πρόεδρος του χωριού Χρίστος Κύρκος ο οποίος
άρχισε να διαπραγματεύεται με τους Γερμανούς.
Στην αρχή ζήτησε εξηγήσεις για τον λόγο τον
οποίο συνέλαβαν τόσο κόσμο. Η απάντηση από
τον αξιωματικό ήταν ότι έγινε σαμποτάζ από τους
αντάρτες και ήρθαν να συλλάβουν μερικούς άντρες να τους περάσουν από δικαστήριο. Ο πρόεδρος του απάντησε ότι δεν φταίνε οι χωριανοί για
τις πράξεις των αναρτών και δεν πρέπει να τιμωρηθούν. Ο Γερμανός αξιωματικός όμως ήταν
ανένδοτος και διάταξε να διαλέξουν οι στρατιώτες
του πενήντα άτομα να τα πάνε στην Άρτα. Έτσι και
έγινε αλλά ο πρόεδρος ανέβηκε από μόνος του σε
ένα αυτοκίνητο διαμαρτυρόμενος ότι είναι αθώοι
και ότι κανείς τους δεν έχει σχέση με το σαμποτάζ.
Μετά από έντονες πιέσεις του προέδρου οι γερμανοί αποφάσισαν να πάρουν μόνο οχτώ άντρες
όσα δηλαδή ήταν και τα τηλεγραφόξυλα που έκοψαν οι αντάρτες.
Το Γερμανικό καμιόνι πήγε στην γέφυρα της Άρτας
όπου υπήρχε Γερμανικό φυλάκιο. Εκεί οι ανώτεροι
αξιωματικοί των Γερμανών εκνευρίστηκαν που
είδαν μόνο οχτώ συλληφθέντες επειδή την μέρα

Η ιστορία

Θύματα της Γερμανικής θηριωδίας στην Καλαμιά
Επιμέλεια Ρίζος Αθανάσιος βασισμένος σε κείμενο
του Λάμπρου Ζιώβα και μαρτυρίες συγγενών των
θυμάτων.
Επτά παλικάρια, ο μεγαλύτερος 35 ετών και ο μικρότερος 20 ετών, εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς στις 26 Οκτωβρίου 1943:
Χρήστος Νικ. Βασιλάκος ετών 35
Απόστολος Κων. Ζιώβας ετών 20
Αριστείδης Χρ. Κατσιγιάννης ετών 22
Ελευθέριος Φωτ. Μπαΐλης ετών 29
Νίκος Γ. Μπούρας ετών 31
Μάνθος Θωμ. Νίκαρης ετών 24
Δημήτρης Αλ. Παπαρούνης ετών 24
Τραυματίστηκε και σώθηκε ο Θωμάς Μιχ. Ζιώβας.
Ήταν 25η Οκτωβρίου του 1943 όταν οι αντάρτες,
κάνοντας σαμποτάζ, έκοψαν οχτώ τηλεγραφόξυλα
μεταξύ Καλαμιάς και γέφυρας Καλογήρου. Οι κατακτητές δεν προσπάθησαν καν να βρουν τους
υπαίτιους αλλά, όπως συνήθιζαν, έβαλαν μπροστά το σχέδιό τους για αντίποινα.
Για να μην φοβηθούν οι κάτοικοι του χωριού και
φύγουν, έστειλαν το πρωί μια μοτοσυκλέτα με δύο
στρατιώτες οι οποίοι ζητούσαν αυγά και κοτόπουλα από τους χωριανούς τα οποία τα αντάλλασσαν με ζάχαρη. Το κόλπο έπιασε και οι
Καλαμιώτες ξεθάρρεψαν και άρχισαν να κυκλοφορούν στο χωριό. Τότε άλλοι Γερμανοί κατέφτασαν
με οχήματα από την Άρτα και κύκλωσαν το χωριό.
Και να ήθελαν τότε οι κάτοικοι να φύγουν ήταν
αδύνατο. Ένα απόσπασμα μπήκε στο χωριό και
με την απειλή όπλων συνέλαβαν όλους τους άντρες που βρήκαν. Μαρτυρίες μιλάνε για πάνω από
300 άντρες. Τους πήγαν στο καφενείο του Σιώζου
Καλύβα από όπου αρκετοί κατάφεραν να ξεφύγουν από τα παράθυρα. Ένας από αυτούς που ξέφυγαν κατ’ αυτό τον τρόπο ήταν και ο γνωστός σε
όλους από την μετέπειτα προσφορά του στο το-

εκείνη οι αντάρτες του Ζέρβα σκότωσαν ένα Γερμανό συνταγματάρχη κοντά στο φράγμα του Λούρου. Ο Γερμανός αξιωματικός που ηγείτο του
αποσπάσματος, πήρε την διαταγή εκτέλεσης από
τους ανωτέρους του και αμέσως τα Γερμανικά
φορτηγά γεμάτα στρατιώτες αναχώρησαν για την
Καλαμιά. Στην καρότσα του ενός φορτηγού ήταν
οι οχτώ νέοι και ένας Γερμανός που τους φρουρούσε. Ο Θωμάς Ζιώβας, ο οποίος κατάλαβε τον
σκοπό των κατακτητών, προέτρεψε τους άλλους
να αφοπλίσουν τον φρουρό, να πηδήξουν από το
καμιόνι και να το σκάσουν. Όμως οι άλλοι θεώρησαν ότι τους πάνε πίσω να τους ελευθερώσουν
και έτσι δεν αποπειράθηκαν να δραπετεύσουν.
Τους πρότεινε τότε μόλις σταματήσει το καμιόνι να
τρέξουν όλοι προς διαφορετικές κατευθύνσεις και
να κρυφτούν, αλλά πάλι δεν εισακούστηκε. Η Γερμανική πομπή σταμάτησε λίγο πριν την Καλαμιά,
στο σημείο που υπάρχει τώρα το μνημείο, κατέβασε τους συλληφθέντες και οι στρατιώτες έστησαν τα πολυβόλα με μέτωπο προς το χωράφι που
είναι πίσω από το μνημείο. Ο Θωμάς Ζιώβας τότε
λέει: : ‘’ Έτσι κι αλλιώς χαμένοι είμαστε, τρέξτε να
σωθούμε’’ και με ένα σάλτο βρέθηκε πίσω από τα
πολυβόλα των εκτελεστών και έτρεξε προς την
πλευρά των Χαλκιάδων και μπήκε μέσα στα χωράφια με τα καλαμπόκια. Οι Γερμανοί άρχισαν να
τον πυροβολούν και τον τραυμάτισαν στον λαιμό
και στον ώμο. Αυτός όμως δεν σταμάτησε να τρέχει και αφού πήδηξε βάτα και χαντάκια κατάφερε
να ξεφύγει από τους διώκτες του που σταμάτησαν

να τον κυνηγούν όταν βρήκαν αίμα από τις πληγές
του και θεώρησαν ότι τον τραυμάτισαν πολύ βαριά
και δεν θα ζήσει. Εκείνος, εξουθενωμένος από το
τρέξιμο και την απώλεια αίματος, σύρθηκε σε ένα
χωράφι με καλαμποκιές, όπου τον βρήκε ο Βασίλειος Λαζανάς (ο Αναγνώστης) και τον μετέφερε,
με την πλάτη του, στο σπίτι του και από εκεί στον
Καλόβατο όπου φιλοξενούμενος, ανάρρωσε.
Τους υπόλοιπους οι Γερμανοί τους άφησαν μέσα
στο χωράφι, μπροστά από τις κάννες των πολυβόλων και τους ώθησαν να τρέξουν προς την Καλαμιά. Οι εφτά, πλέον, μη μπορώντας να κάνουν
κι αλλιώς, άρχισαν να τρέχουν φωνάζοντας ¨Ζήτω
η Ελλάδα¨, τα πολυβόλα ¨κροτάλισαν¨ και μετά
από λίγο έπεσαν όλοι νεκροί. Το βράδυ πήγαν οι
συγχωριανοί με ένα κάρο και μάζεψαν τους νεκρούς, τα πτώματα των οποίων βρέθηκαν διάσπαρτα μέσα στο χωράφι, και τους έθαψαν στο
νεκροταφείο των Χαλκιάδων. Όλοι τους ήταν Καλαμιώτες εκτός από το Νίκο Γ. Μπούρα, ο οποίος
εργαζόταν στα κτήματα του Χρίστου Κύρκου.
Μετά την εκτέλεση οι Γερμανοί ξαναπήγαν στην
Καλαμιά με σκοπό να εκτελέσουν και όσους άλλους έβρισκαν, αλλά δεν βρήκαν κανέναν αφού
όλοι κρύφτηκαν στην αγροτική περιοχή γύρω από
το χωριό ή κατέφυγαν σε άλλα χωριά.
Αξιοσημείωτες είναι οι παρακάτω μαρτυρίες που
συλλέξαμε από αυτόπτες μάρτυρες ή συγγενείς
των θυμάτων:
Ο Λάμπρος Θ. Ζιώβας μας μεταφέρει την μαρτυρία του Απόστολου Λ. Τασούλα, ο οποίος ήταν
τότε 10 χρονών μας είπε ότι οι δικοί του που έφυγαν για την Βίγλα εκείνη τη μέρα, έφυγαν τόσο
γρήγορα που τον ξέχασαν στην Καλαμιά. Έτσι
αυτός έφυγε με την οικογένεια του Χρήστου
Αναστ. Δήμου για το Κορφοβούνι. Εκεί γνώρισε
και τα μετέπειτα κουνιάδια του, Παναγιώτη και Μιχάλη Ζιώβα, οι οποίοι ήταν αντάρτες στην περιοχή.
Ο Σπύρος Τασούλας, πρώην πρόεδρος Καλαμιάς,
μας έφερε απόσπασμα από βιβλίο που λέει ότι τον
μετέπειτα δάσκαλο Παντελή Κύρκο που ήταν τότε
16 χρονών, τον διάλεξαν τρεις φορές για να τον
βάλουν στο φορτηγό και να τον πάνε για εκτέλεση
αλλά επειδή ήταν μικρός τον άφησαν πάλι.
Η Ελένη Κατσιγιάννη-Ρίζου ανιψιά του εκτελεσθέντος Αριστείδη Κατσιγιάννη μας αφηγείται. Ο
πατέρας μου, Δημήτρης Κατσιγιάννης, λίγες μέρες
πριν το συμβάν, είχε πάρει την οικογένειά του και
πήγε στις Κιρκιζάτες για να μείνουν εκεί. Τη μέρα
εκείνη, 26η Οκτωβρίου, ήρθε μόνος του στα χωράφια του στην Καλαμιά με σκοπό να μαζέψει
ρόδια, αυγά από τις κότες του και ότι άλλο μπορεί
στο σπίτι του που ήταν πρώτο στο χωριό όπως
ερχόμαστε από τα Ρόκκα. Μία ομάδα Γερμανών
ξεκίνησε από εκεί και του έκαναν νόημα να τους
πάει σε αυτούς. Αυτός πήγε και όταν κατάλαβε τι
γίνετε έκανε το κορόιδο και τους πρόσφερε αυγά
και ρόδια να τους καλοπιάσει μήπως και τον αφήσουν. Όμως αυτοί με την απειλή όπλων τον
πήραν μαζί τους. Λίγο πιο κάτω ο Αριστείδης
βγήκε μέσα από ένα χωράφι και ζήτησε τσιγάρο
από τον αδερφό του, τον Δημήτρη. Αυτός του
έκανε νόημα να μπει πάλι στο χωράφι και να κρυφτεί αλλά δεν το κατάλαβε και τον είδαν οι στρατιώτες και τον πήραν μαζί τους. Λίγο πιο κάτω
έπιασαν και τον Λευτέρη Μπαΐλη και τους πήγαν
όλους στον χώρο που βρίσκεται τώρα το κοινοτικό
γραφείο Καλαμιάς, που είναι σταυροδρόμι και περίμεναν και τις άλλες ομάδες από τους άλλους
δρόμους. Εκεί ο Δημήτρης Κατσιγιάννης προσποιήθηκε ότι θέλει να ουρήσει και πήγε σε μια άκρη.
Μόλις οι Γερμανοί γύρισαν το βλέμμα αλλού αυτός
άρχισε να τρέχει μέσα στα χωράφια. Οι στρατιώτες τον πυροβόλησαν και τον κυνήγησαν για λίγο
αλλά αυτός έφτασε σώος στα Ροκκάτικα χωράφια.

η Φιλοθέη
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Το αυγό του Κολόμβου Το μ π ά ν ι ο τ ο κ ά ρ β ο υ ν ο υ
και το φρύδι

Ως γνωστόν ο Χριστόφορος Κολόμβος υπήρξε ένας
μεγάλος εξερευνητής θαλασσοπόρος ο οποίος ανακάλυψε την Αμερική, έστω τυχαία, ψάχνοντας έναν
πιο εύκολο δρόμο για τις Ινδίες, στις 12 Οκτωβρίου
του 1492 και κέρδισε μεγάλη δόξα και φήμη για την
εποχή που έζησε, ενώ το όνομά του έμεινε για πάντα
χαραγμένο στην ιστορία! Αυτά τα γνωρίζει όλος ο κόσμος. Εκείνο που δεν είναι γνωστό στο ευρύ κοινό
είναι η έκφραση «το αυγό του Κολόμβου» και πώς
προήλθε αυτή η έκφραση.
Στην Ελλάδα υπάρχουν πολλές εκφράσεις, παροιμίες,
ρητά κ.α. για να δηλώσουν την ζήλεια που δείχνουν
οι μικροπρεπείς όταν κάποιος γίνεται γνωστός για το
έργο του και αυτοί προσπαθούν να μειώσουν την αξία
του. Αυτό όμως δεν είναι Ελληνικό προνόμιο…
υπάρχει παντού και υπήρχε και στην Ισπανία όπου
πέρασε ένα μεγάλο μέρος της ζωής του ο Γενοβέζος
καπετάνιος.
Όταν ο Κολόμβος γύρισε από το δεύτερο ταξίδι του,
συνάντησε ψυχρή υποδοχή από μερικούς ¨ευγενείς¨
που θέλησαν να τον ειρωνευτούν και να τον μειώσουν. Γι’ αυτό τον κάλεσαν σε δείπνο και εκεί άρχισαν να μιλούν περιφρονητικά για την ανακάλυψή του,
λέγοντας ότι το κατόρθωμά του θα μπορούσε να το
κάνει ο καθένας. ¨Σιγά τι έκανες εσύ¨ που λέμε και

στην χώρα μας. Τότε ο Κολόμβος πήρε ένα βρασμένο
αυγό και ζήτησε από τους ζηλόφθονες και αγενείς ευγενείς να το κάνουν να σταθεί όρθιο. Πολλοί δοκίμασαν αλλά κανένας δεν τα κατάφερε. Θεωρώντας
λοιπόν αυτοί ότι ήταν αδύνατον να γίνει, απαίτησαν
να το κάνει ο Κολόμβος. Τότε αυτός πήρε το αυγό και
χτυπώντας το ελαφρά με την μύτη του στο τραπέζι
έκανε ένα μικρό σπάσιμο και το αυγό στάθηκε όρθιο.
Μα τι κάνεις εκεί, του είπαν οι άλλοι, αυτό μπορούμε
να το κάνουμε και εμείς! Ναι, απάντησε ο Κολόμβος,
αλλά κανένας σας δεν το σκέφτηκε! «Βλέπετε», τους
είπε, «η σκέψη είναι δύσκολη».
Έτσι η έκφραση «το αυγό του Κολόμβου» έμεινε στην
ιστορία και χρησιμοποιείται όταν κάποιος ισχυρίζεται
ότι μπορούσε να κάνει κάτι που το έχει κάνει ήδη κάποιος άλλος… Όλοι δηλαδή θα μπορούσαμε να ανακαλύψουμε την Αμερική αλλά δυστυχώς μας πρόλαβε
άλλος! Όλοι μπορούμε να κάνουμε πράγματα για το
κοινό καλό αλλά αναλωνόμαστε στο να κρίνουμε τους
άλλους ¨κατόπιν εορτής¨ και να προσπαθούμε να μειώσουμε το έργο τους και, στην χειρότερη περίπτωση,
να σπιλώνουμε υπολήψεις διαδίδοντας ψεύτικες ειδήσεις (κουτσομπολιά). Το καλύτερο θα ήταν να βοηθάμε αυτούς τους ανθρώπους, όσο μπορούμε, και να
στηρίζουμε το έργο τους. Γιατί κάθε βοήθεια, όσο
μικρή και αν φαντάζει, είναι μεγάλη γι αυτόν που την
δέχεται. «Μη φθονείτε τοις πρωτεύουσιν αλλ’ αμιλλάσθαι» όπως είπε και ο Αθηναίος ρήτορας Ισοκράτης.
Ρίζος Θανάσης

Όταν ήμασταν παιδιά μαθαίναμε κολύμπι στον αύλακα που ποτίζαμε τα χωράφια που διέσχιζε την Γεωργουσιοί. Σε
μερικά σημεία ήταν πιο πλατύ και βόλευε
και κολύμπι. Το πιο καλό σημείο ήταν
στα μπαλαφαίικα στα πεύκα του Δρόσου
στα λουριά. Εκεί ήταν μια πόρτα στον
κεντρικό αύλακα που ρύθμιζε το νερό για
πότισμα και ακριβώς πίσω από την
πόρτα είχε γίνει ένας μεγάλος βίραγγας
που ήταν άπατα (πολύ βαθύ) και όλα τα
Γεωργουσιωτάκια κολυμπούσαν εκεί
κάθε μεσημέρι. Ο Γκούρλας με τον
Βρίδα δεν κόταγαν να πάνε για μπάνιο
με τα άλλα παιδιά, δεν θα άφηνε ο πατέρας τους. Αυτά κοιτούσαμε πότε θα κοιμηθεί το μεσημέρι ο πατέρας σου και
μετά πηγαίνανε για μπάνιο. Αλλά όταν
γύριζαν από το μπάνιο, επειδή ο πατέρας τους δεν είχε εμπιστοσύνη, τα έξυνε
στα πόδια και στα χέρια και όταν
άσπριζε φαινόταν ότι πήγαιναν για μπάνιο και μετά άρχιζε το ξύλο.
Άκου όμως τι σκαρφίστηκαν τα διαβολάκια. Μόλις γυρίζανε από το μπάνιο
έπαιρναν χώμα και άλειφαν τα πόδια και
τα χέρια και δεν φαινόταν τίποτα. Τα κοίταζε ο πατέρας έβλεπε χώματα και έλεγε
ότι δεν πήγαν για μπάνιο αφού είναι λερωμένα, αν πηγαίνουν θα ήταν καθαρά,
έτσι τον ξεγελούσαν. Έλα μου όμως μία
μέρα κάνανε μια ζαβολιά στη μεγάλη
τους αδερφή και τα πρόδωσε ότι κάνουν
αυτό και αυτό…
Αυτά της το φύλαγαν και περίμεναν την
ευκαιρία να εκδικηθούν. Ένα μεσημέρι
που έκανε πολύ ζέστη πήρε η αδερφή
τους μία Ψάθα και πήγε στην αυλή να
κοιμηθεί κάτω από τη σκαμνιά για δροσιά. Πηγαίνουν αυτά παίρνουν ένα κάρβουνο από τη γωνία που είχαν στην
αυλή ίσα με πέντε εκατοστά και όπως
αυτή κοιμόταν το βάζουν βαθιά μέσα στη
μύτη της. Άρχισε το ρεκατό αυτή ξύπνησε ο πατέρας και προσπαθούσε να
τον βγάλει αλλά αυτό τριβόταν. Της βούλωνε το ένα ρουθούνι και της έλεγε
φυσά δυνατά για να βγει το κάρβουνο
από το άλλο ρουθούνι τα.
Τα διαολόπαιδα πήγαν σε απόσταση
ώστε να μην τα φτάνει ο πατέρας αν το
κυνηγήσει και φωνάζανε: ανάσαινε και
βήξε, βήξε και ανάσαινε και γελούσανε.
Που θα μου πάτε, σκατόπαιδα! δεν θα
έρθετε το βράδυ να κοιμηθείτε; θα σας
πιάκω και τότε τα λέμε. Με τα πολλά κατάφερε να βγάλει το κάρβουνο αλλά η
μύτη είχε γίνει τούμπανο από το πρήξιμο, την ξέπλυνε με νερό καλά και της
έβαλε και μία αλοιφή αλλά ο πόνος…
πόνος! τα διαβολάκια καλά γελάγανε
αλλά μόλις άρχισε να βραδιάζει τα χρειαστήκανε. Δεν κόταγαν να πάμε στο
σπίτι για ύπνο. Σκεφτήκανε να πάνε
κάτω στο χωράφι που είχαν κρεβάτι και

τσίλια που ήταν και ψηλά και δεν θα τους
πείραζαν τα σέρπιτα. Είχαν φτιάξει κρεβάτι ψηλό για να φυλάνε το μποστάνι
κάτω στις μανοπούλες, έτσι βρέθηκε
λύση. Την άλλη μέρα δεν φάνηκαν καθόλου στο χωριό ούτε στο σπίτι από τον
φόβο τους, εκεί έτρωγαν ότι έβρισκαν
φρούτα και άλλα έτσι πέρασαν δυο
μέρες. Ο πατέρας ήθελε να ποτίσει ένα
κομμάτι από το χωράφι που το είχε βαμβάκι. Λέει στην κόρη του: τραβά κάτω,
πάρε και ψωμί και δώσε στα διαολόπαιδα να φάνε και θα έρθω το απόγευμα
να ποτίσουμε το βαμβάκι και να κάνουν
τη δέση για να φουσκώσει το νερό.
Πραγματικά τους πήγε ψωμί και τους
είπε ο πατέρας δεν θα σας μαλώσει
αλλά να κάνετε την δέση και τα φρύδια
για να ποτιστεί καλύτερα. Αυτά, αφού τα
είχε σκίσει η πείνα και φάγανε καλά και
τα συγχώρεσε και πατέρας έφτιαξαν την
δέση και τα φρύδια στο άψε σβήσε.
Όταν ήρθε ο πατέρας θα είχαν όλα
έτοιμα!
-Μπράβο μπράβο τους είπε, τώρα είστε
καλά παιδιά. και άρχισαν να ποτίζουν
στρατώνι στρατώνι όταν γέμιζε το ένα
άνοιγαν το άλλο. Άρχισε να βραδιάζει ο
πατέρας τους είπε Εγώ θα φύγω κοιτάτε
να τελειώσετε να χαλάσεται τη δέση και
να αποστραγγίσετε. Εντάξει είπαν και οι
τρεις. Σε μία στιγμή σπάει το ένα φρύδι,
το πιο βασικό, και πήγαινε το νερό ξανά
στο ποντισμένο
-Γρήγορα λένε στην αδερφή τους, πέσε
κάτω για να ρίχνουμε χώμα να κρατήσουμε το νερό γιατί θα πατοφυλλιάσει το
βαμβάκι.
Πραγματικά πέφτει αυτή ξάπλα στα
δίπλα και αρχίσαμε τα αλάνια να τους ρίχνουνε χώμα. Η αδερφή έγινε ένα με το
φρύδι που ποτίζανε κανονικά τα υπόλοιπα τηγάνια.
- Άντε, φώναζε, ακόμα! πούντιασα πόσο
θα κάνω το φρύδι,
αυτά κάναμε αργά αργά και γελούσαν
χωρίς αυτή να τα βλέπει γιατί μετά θα
καταλάβαινε.
Μετά τη λυπήθηκαν, άντε τώρα τις λένε,
σήκω τελειώσαμε. Σηκώνεται αυτή ήταν
όλο λάσπη. Νύχτα ήταν τις ρίχνανε νερό
με τις χούφτες να ξεπλυθεί αλλά που,
έβγαιναν οι λάσπες; Άντε τις λένε τράβα
στο χωριό να πλυθείς στην σκαφίδα,
εμείς θα κοιμηθούμε εδώ στο κρεβάτι.
-Α λέει αυτή, φοβάμαι, θα με πάτε εσείς
στο χωριό γιατί βγαίνουν ισκιώματα στα
Λούρια.
-Θα σε πάμε, της λένε, εμείς αλλά δεν θα
μας ξαναμαρτυρήσεις στον πατέρα
-Όχι όχι, για φιλάω Σταυρό δεν θα σας
ξαναμαρτυρήσω
Έτσι έγινε που λέτε!
Φώτης Α. Βασιλείου
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Επιτυχόντες στις Πανελλαδικές
Αν και κατά γενική ομολογία η βαθμολογία φέτος σημείωσε αρνητικά
ρεκόρ, χαρακτηριστικό είναι ότι 40% των μαθητών έγραψαν κάτω
από την βάση, πολλά παιδιά από το χωριό μας πέτυχαν στις σχολές
που επιθυμούσαν.

Φέτος, λόγω της αλλαγής του νόμου περί προσωπικών δεδομένων
που έγινε πιο αυστηρός, δυσκολευτήκαμε να μάθουμε σε πια σχολή
πέτυχαν τα παιδιά του χωριού μας ή όσα κατάγονται από εδώ. Έτσι

σας παραθέτουμε αυτά που μάθαμε και καταφέραμε να επικοινωνήσουμε μαζί τους ενώ τους ευχόμαστε να έχουν πάντα επιτυχίες
στην ζωή τους!
Όποιο παιδί δεν δει εδώ το όνομά του να μας ειδοποιήσει για να το
ανακοινώσουμε στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας.
Βασιλειάδης Ιωάννης, οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων Πάτρα
Γκουντενούδης Γεώργιος, χημικών μηχανικών Θεσσαλονίκη
Θεοχάρη Βασιλική, Προσχολικής αγωγής Ιωαννίνων
Καραγιάννη Δέσποινα, Κτηνιατρική Καρδίτσα
Κατσαντούλα Αριστέα-Χριστίνα, παιδαγωγικό δημοτικής εκπαίδευσης
Πάτρα
Μπαλαούρας Κωνσταντίνος, Λογιστική Πρέβεζας
Μπισκανάκης Δημήτρης, Βιολογίας Πάτρα
Ρίζος Άγγελος, Φιλολογία Ιωαννίνων
Ρίζος Ιωάννης, Φιλολογία Ιωαννίνων
Ρίζου Αλεξάνδρα, παιδαγωγικό δημοτικής εκπαίδευσης Ιωαννίνων
Αυτοί που δεν τα κατάφεραν φέτος να μην απογοητεύονται και να θέσουν νέους στόχους στη ζωή τους ή να ξαναπροσπαθήσουν την επόμενη χρονιά.
Όπως λέει και ο σοφός λαός μας: κανένας δεν πάει χαμένος !

Ιστορίες συνομοσίας!Η Γη είναι επίπεδη και η βαρύτητα... δεν υπάρχει!
Για χιλιάδες χρόνια, οι άνθρωποι είχαν την πεποίθηση ότι η Γη είναι επίπεδη και κέντρο του
σύμπαντος. Όμως από τον 7ο π.Χ. αιώνα,
σοφοί παρατηρητές ανέτρεψαν την άποψη
αυτή. Πρώτος ο Θαλής ο Μιλήσιος κι έπειτα ο
Αναξίμανδρος, ο Πυθαγόρας και ο Παρμενίδης
υποστήριξαν ότι η Γη είναι στρογγυλή. Περίπου
δυο αιώνες αργότερα, ο Αριστοτέλης επιβεβαίωσε και πειραματικά τις φιλοσοφικές θέσεις των
προγενέστερων, όπως άλλωστε αργότερα και
ο Αρχιμήδης.
Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι προχώρησαν ακόμα
περισσότερο και υποστήριξαν ότι η Γη δεν είναι
το κέντρο του κόσμου. Αντίθετα με τα όσα πίστευαν ως τότε, οι Πυθαγόρειοι αποδείξανε ότι
η Γη περιστρέφεται γύρω από τον άξονά της και
γύρω από τον Ήλιο. Όμως, ο Αριστοτέλης είχε
αντίθετη άποψη κι αυτή επικράτησε.
Πολλούς αιώνες αργότερα ο Πολωνός Νικόλαος Κοπέρνικος διατύπωσε ξανά την θεωρία.
Ο Κοπέρνικος ξόδεψε τα πρώτα χρόνια της
ζωής του σπουδάζοντας νομικά, αρχαία ελληνικά και αστρονομία, την οποία αγάπησε με
πάθος. Έφτιαξε ένα μικρό παρατηρητήριο κι
αφοσιώθηκε στη μελέτη του ουράνιου θόλου.
Γρήγορα διαπίστωσε πως ο Αρίσταρχος ο Σάμιος είχε δίκιο, που έλεγε πως το πλανητικό μας
σύστημα είναι ηλιοκεντρικό. Και πως ήταν
λάθος η ακόμα τότε επικρατούσα αντίληψη του
Πτολεμαίου ότι η Γη είναι ακίνητη κι ότι ο Ήλιος
κι οι πλανήτες περιστρέφονται γύρω της.
ο Κοπέρνικος έγραψε ένα ογκοδέστατο βιβλίο
με τίτλο «Η περιστροφή των ουρανίων σωμάτων». Σ’ αυτό, υποστήριζε ότι η Γη δεν είναι τίποτε άλλο από έναν πλανήτη, που
περιστρέφεται γύρω από τον άξονά της και
γύρω από τον Ήλιο. Και ότι όλοι οι πλανήτες
έχουν αυτή τη διπλή περιστροφή.
Το βιβλίο κυκλοφόρησε στα 1515 στη Νυρεμβέργη και ξεσήκωσε θύελλα. Οι επιστήμονες
αποφάνθηκαν πως πρόκειται για σκάνδαλο. Η
Εκκλησία το έβγαλε αιρετικό, γιατί «έρχεται σε
σύγκρουση με τις άγιες γραφές». Κανένας δεν
ήθελε να πιστέψει πως η Γη μπορούσε να μην
είναι το κέντρο του κόσμου.
Ο θόρυβος που συνεχιζόταν, ανάγκασε τον
πάπα Παύλο Γ’ να ασχοληθεί με το θέμα. Ο

πάπας μελέτησε το έργο του Κοπέρνικου και
ανακοίνωσε πως η θεωρία του είναι λαθεμένη.
Την καταδίκασε κι έβαλε το σύγγραμμα στη
μαύρη λίστα των απαγορευμένων βιβλίων.
Ακριβώς 121 χρόνια μετά τον θάνατο του Κοπέρνικου, γεννήθηκε ο Γαλιλαίος Γαλιλέι
(1564). Ο Γαλιλαίος έκανε πολλές εφευρέσεις
και σε ηλικία 45 χρόνων, κατασκεύασε στη Βενετία το πρώτο αστρονομικό τηλεσκόπιο, με το
οποίο έκανε παρατηρήσεις στο φεγγάρι. Ήθελε
να διαπιστώσει, αν ο Κοπέρνικος είχε δίκιο με
τα όσα έλεγε για την κίνηση των πλανητών.
Λίγα χρόνια αργότερα, είχε κι αυτός καταλήξει
στο ίδιο συμπέρασμα με τον Κοπέρνικο.

Η ανακοίνωσή των ερευνών του θεωρήθηκε
φοβερή βλαστήμια κατά του θεού αλλά αυτός
επέμενε στην άποψή του με αποτέλεσμα στις
22 Ιουνίου του 1633, να τον συλλάβει η Ιερή
Εξέταση και να τον φυλακίσει. Συνέχισε να επιμένει πως η Γη γυρίζει και πως αυτό είναι ανεξάρτητο από τη θρησκεία. Από τα μέσα
Ιανουαρίου του 1634 κι ενώ πατούσε πια τα
εβδομήντα του, οι δεσμοφύλακες άρχισαν να
τον υποβάλλουν σε φριχτά βασανιστήρια,
μήπως και τον συνετίσουν. Άντεξε τρεις βδομάδες.
Στις 10 Φεβρουαρίου του 1634, γονατιστός
μπροστά στους ιεροεξεταστές, απαρνήθηκε τη
θεωρία του ως λαθεμένη και αιρετική. Λέγεται
πως, την ίδια στιγμή, μουρμούρισε: «Και όμως,
γυρίζει».
Σήμερα, ξέρουμε πως ούτε ο Ήλιος στέκει ακίνητος στο κέντρο του Σύμπαντος. Είναι κι αυτός
ένα μέρος του όλου. Έχει υπολογιστεί ότι σε
κάθε ένα δευτερόλεπτο ο Ήλιος διανύει από-

σταση περίπου είκοσι χιλιομέτρων. Που σημαίνει περίπου 1200 χλμ. το λεπτό ή 72.000 χλμ.
την ώρα. Για τα ανθρώπινα μέτρα, ταχύτητα
φανταστική, που παρασέρνει και τη Γη κι όλα
όσα υπάρχουν στο πλανητικό μας σύστημα.
Όμως, σήμερα, εν έτη 2018 υπάρχουν ακόμη
άνθρωποι που πιστεύουν ότι η γη είναι επίπεδη! Πριν από λίγο καιρό, υποστηρικτές της
θεωρίας αυτής, πραγματοποίησαν επίσημο
συνέδριο στο Μπέρμιγχαμ της Βρετανίας.
Στο «Flat Earth Convention», ομιλητής ήταν,
μεταξύ άλλων, ο David Marsh, ο οποίος διατείνεται ότι μπορεί να αποδείξει όχι απλώς ότι η
γη είναι επίπεδη, αλλά και ότι δεν υπάρχει βαρύτητα!
Για να αποδείξει τους ισχυρισμούς του έδειξε τα
ευρήματα των πειραμάτων που διεξήγαγε με
μία εφαρμογής που εφηύρε ο ίδιος. Τι έκανε;
Πραγματοποίησε επιστημονικά πειράματα στον
κήπο του παρακολουθώντας την κίνηση του
φεγγαριού στον ουρανό.
Για ορισμένους «Flat Earthers» η Γη κινείται
προς τα πάνω, γεγονός που συμβάλει στο να
είμαστε «καρφωμένοι» στην επιφάνεια και να
μην πέφτουμε. Αυτό μας συγκρατεί κατά τους
ίδιους, όχι η βαρύτητα.
Αναφορικά με το κρίσιμο ερώτημα: Για ποιο
λόγο ο άνθρωπος δεν πέφτει στις άκρες της
Γης ή σε τοιχώματα, ο Darren Nesbit, ακόμη
ένας εκ των ομιλητών, έκανε λόγο για το φαινόμενο «Pac-Man».
«Μα αυτό οφείλεται στο φαινόμενο "Pac-Man
Effect", έτσι εξηγείται», είπε ο Nesbit. «Μια λογική εξήγηση είναι ότι ο χωροχρόνος αναδιπλώνεται διαρκώς και έτσι έχουμε αυτό που καλείται
φαινόμενο Pac-Man», συμπλήρωσε. Δηλαδή
όταν φτάνουμε στο ένα άκρο της γης μεταφερόμαστε αυτόματα στο άλλο άκρο και έτσι δεν
καταλαβαίνουμε ότι η γη είναι επίπεδη! Βέβαια
δεν μας είπε τι γίνετε αν περάσουμε το ένα πόδι
στο ένα άκρο και το άλλο το κρατήσουμε στο
άλλο άκρο…
Η θεωρία αυτή έρχεται να συμπληρώσει ένα
μεγάλο παζλ θεωριών συνομωσίας που λόγω
της παγκοσμιοποίησης και του διαδικτύου
έχουν εξαπλωθεί και στη χώρα μας και έχουν
βρει αρκετούς υποστηρικτές.

η Φιλοθέη

Φύλλο 13

Σελίδα 16

Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018

Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε και φέτος στις 4 Αυγούστου
η καθιερωμένη καλοκαιρινή εκδήλωση του συλλόγου μας

Το πρόγραμμα ξεκίνησε στις 10 το βράδυ με τα χορευτικά του συλλόγου να παρουσιάζουν χορούς από
όλη την Ελλάδα υπό την μουσική παραδοσιακής ορχήστρας που έπαιζε ¨ζωντανά¨. Τα χορευτικά τελείωσαν τα μεσάνυχτα και αμέσως μετά άρχισε το γλέντι και ο χορός. Πάνω από το μισό χωριό, χίλια πεντακόσια άτομα περίπου, παρακολούθησαν τα χορευτικά και άλλοι πεντακόσιοι από άλλα χωριά ήρθαν να
γλεντήσουν αργότερα στο πανηγύρι που ακολούθησε. Το παρόν έδωσαν και πολλοί επίσημοι.

Εμείς ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που μας
τίμησε με την παρουσία του και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για του χρόνου την
πρώτη βδομάδα του Αυγούστου για να ανταμώσουμε ξανά και να χορέψουμε όπως
στα παλιά παραδοσιακά πανηγύρια!
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

