Επιτέλους Δαφνοστεφανομένο !!!
Με μεγάλη επισημότητα, 73 χρόνια μετά το έγκλημα, τελέσθηκε, για πρώτη φορά, την 26 Οκτωβρίου η επιμνημόσυνη
δέηση στο μνημείο των εκτελεσθέντων από τα Γερμανικά
στρατεύματα κατοχής. Παρευρέθηκε πλήθος κόσμου, συγγενείς των θυμάτων φανερά συγκινημένοι, εκπρόσωποι της πολιτείας, του Δήμου Αρταίων και των σωμάτων ασφαλείας.
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Περιοδική Εφημερίδα για τη Φιλοθέη

email:pasfilotheis@gmail.com - Τηλέφωνα 26810-51607 & 6973860700

Έτος 1ο Αρ. Φύλλου 004

www.pasfilotheis.gr

Ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Σύλλογος Φιλοθέης
σας εύχεται χρόνια πολλά
και ευτυχισμένο το νέο έτος

Θεατρική ομάδα Φιλοθέης
Ο σύλλογός μας, στα πλαίσια της
πολιτιστικής του δραστηριότητας,
αποφάσισε να ιδρύσει θεατρική
ομάδα. Επικεφαλής θα είναι ο έμπειρος ερασιτέχνης ηθοποιός και
σκηνοθέτης, Σπύρος Γιάννος που
έχει πολυετή πείρα από την δράση του σε θεατρικά της Άρτας.
Το έργο που θα ανεβάσουμε θα είναι η Κλασσική τετράπρακτη
κωμωδία του Γρηγορίου Ξενόπουλου «ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ». Στο έργο
συμμετέχουν έντεκα χαρακτήρες, έξι άντρες και πέντε γυναίκες,
αλλά θα χρειαστούν και άλλα άτομα να βοηθήσουν έτσι ώστε να

μπορέσει να ανέβει η παράσταση.
Το εγχείρημα είναι πρωτόγνωρο για την Φιλοθέη και γι αυτό θέλουμε την βοήθεια όλων σας. Κανείς μας δεν είναι επαγγελματίας ηθοποιός και όλοι όσοι θέλουν να παίξουν είναι
ευπρόσδεκτοι.
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν να δηλώσουν συμμετοχή
στον πρόεδρο μας Ρίζο Θανάση στα τηλέφωνα 26810-51607 και
6973 860 700 ή να έρθουν στην συνάντηση που θα γίνει στα
γραφεία του συλλόγου μας, στο παλιό κοινοτικό γραφείο Χαλκιάδων, την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 12:30 το πρωί
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Ευχαριστούμε (με αλφαβητική σειρά)
όλους αυτούς που πρόσφεραν
διάφορα ποσά στον Σύλλογό μας:
Αφοι Κώτση Αρτοποιείο,
Δήμος Χ. Γιώργος Κτηνίατρος,
Ζιώβας Απόστολος Πρακτορίο ΟΠΑΠ,
Θώμη Κ. Νίκαρη Κομμωτήριο,
Κατσούλας Βασίλης & Υιοί Χωματουργικές εργασίες,
Κολιός Ιωάννης λογιστής,
Μπαΐλη Σταυρούλα Ιατρός παθολόγος,
Ξυλογιάννης Απόστολος Κρεοπωλείο,
Μπαγιώργα Λευκά είδη
Παπαβασιλείου Απόστολος Αντιπροσωπείες,
Θωμάς Γάτσιος Ποτοποιία,
Παπαρούνης Χρήστος Παντοπωλείο,
Ρίζος Αθανάσιος Παντοπωλείο,
Τασιούλας Μιχάλης Καφενείο
Τσώλα Ευαγγελία Γεωπόνος,
Τσώλας Παναγιώτης Μηχανικός.

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

Συγχαρητήρια !
Θέλουμε να συγχαρούμε
Τον Χρηστάκη Κωνσταντίνο του Νικολάου που
πέτυχε εφέτος στις πανελλήνιες εξετάσεις και πέρασε δεύτερος στην σχολή Ευελπίδων
Και τον Τζούκα Γεώργιο του Ευαγγέλου που πέτυχε στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στα Τρίκαλα.
Τους ευχόμαστε καλή φοίτηση και να πετύχουν
τους στόχους που έχουν θέσει για το μέλλον τους
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Κοινωνικά
Γεννήσεις

Απολέσαµε τον τελευταίο καιρό από
κοντά µας, τους αγαπημένους :

Στις 9 Νοεμβρίου του 2016,
ο Μπιζιώνης Ηλίας του Νικολάου
και της Σοφίας και η Κατσανδρή
Ευανθία του Κωνσταντίνου και της
Κωνσταντινιάς, απέκτησαν ένα κοριτσάκι που είναι και το δεύτερο
παιδί τους.
Να σας ζήσει !!!

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

Σε ηλικία 91 ετών απεβίωσε

η Βάσσιου Ευαγγελίνη
κάτοικος Καλαμιάς
την 28 Νοεμβρίου 2016
Σε ηλικία 93 ετών απεβίωσε

ο Ζιώβας Μιχαήλ
κάτοικος Καλαμιάς
την 24 Νοεμβρίου 2016
Σε ηλικία 88 ετών απεβίωσε

η Γεωργαντζά Σταματία
κάτοικος Χαλκιάδων
την 02 Νοεμβρίου 2016

Χρόνια πολλά !
Ο σύλλογός μας, με δικά του έξοδα έφτιαξε τρία χριστουγεννιάτικα δένδρα, τα στόλισε
με λαμπιόνια και τα τοποθέτησε στις πλατείες των Γεωργουσιών, των Χαλκιάδων και
της Καλαμιάς.

Στηρίξτε
Τα καταστήματα της περιοχής μας
Έτσι βοηθάτε στην ανάπτυξη
και την οικονομία όλων μας !!!
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Αθλητική Ατζέντα
ΑΟ Φιλοθέης

Α.Ο. Ηρακλής Χαλκιάδων – Καλαμιάς
Επιμέλεια κειμένου και φωτογραφιών από τον Λάμπρο Ζιώβα

Η ομάδα αγωνίζεται στην Α΄ κατηγορία της ΕΠΣ
Άρτας και μέχρι στιγμής βρίσκεται στην δωδέκατη
θέση του πρωταθλήματος.
Αποτελέσματα:
17-9 Α.Ο. Φιλοθέης - Δόξα Άρτας 2 - 2
24-9 Α.Ο. Φιλοθέης - Α.Ε. Κιρκιζατών/Πλησιών 1 -2
1-10 Παναγροτικός Αγ. Σπυρ. - Α.Ο. Φιλοθέης 2-2
8-10 Α.Ο. Φιλοθέης - Ηρόδοτος Καλογερικού 1-1
15-10 ΑΕ Ξηροβουνίου - Α.Ο. Φιλοθέης 5-2
22-10 Α.Ο. Φιλοθέης - Αχιλλέας Νεοχωρίου 2-3
29-10 Φιλέλληνες Πέτα- Α.Ο. Φιλοθέης 3-1
5-11 Α.Ο. Φιλοθέης - ΓΑΣ Αναγέννηση Άρτας 3-0 (Άνευ
αγώνα)
12-11 ΑΕΜ Μέλισσα Άρτας - Α.Ο. Φιλοθέης 4-0
19-11 Α.Ο. Φλωριάδας - Α.Ο. Φιλοθέης 2-2
26-11 Α.Ο. Φιλοθέης - Προοδευτική Γραμμενίτσας 3-1
3-12 ΑΟΚ Τζουμέρκων - Α.Ο. Φιλοθέης 2-1
7-12 Α.Ο. Φιλοθέης - Απόλλων Γλυκορίζου 2-1
10-12 ΑΕ Μενιδίου- Α.Ο. Φιλοθέης 0-0
17-12 Α.Ο. Φιλοθέης - Σκουφάς Κομποτίου

ΑΟ Νέα Νίκη Καλαμιάς
Η ομάδα αγωνίζεται στην Β΄ κατηγορία της ΕΠΣ
Άρτας και μέχρι στιγμής βρίσκεται στην δεύτερη
θέση του πρωταθλήματος με ένα βαθμό πίσω
από τον πρώτο, αν και ξεκίνησε το πρωτάθλημα
με -4 βαθμούς από περυσινή ποινή.
Αποτελέσματα:
25-9 Α.Ο. Νέα Νίκη Καλαμιάς – ΠΑΣ Ανέζας 3-2
2-10 Κυράτσα Αγ. Δημ. - Α.Ο. Νέα Νίκη Καλαμιάς 2-1
9-10 Α.Ο. Νέα Νίκη Καλαμιάς – Δίας Κωστακιών 1-1
16-10 ΑΣ Ρακούν - Α.Ο. Νέα Νίκη Καλαμιάς 0-3
23-10 Νέα Νίκη Καλαμιάς – Ολυμπιάς Αγίας Παρασκευής 3-1
30-10 ΑΟ Φιλιππιάδας - Α.Ο. Νέα Νίκη Καλαμιάς 1-2
6-11 Αστέρας Ρόκκας - Α.Ο. Νέα Νίκη Καλαμιάς 0-2
13-11 Α.Ο. Νέα Νίκη Καλαμιάς - Ακράτητος Ακροποταμιάς 4-0
20-11 Διαγόρας Κομμένου - Α.Ο. Νέα Νίκη Καλαμιάς 0-3
27-11 Α.Ο. Νέα Νίκη Καλαμιάς - ΑΕ Καμπής 2-1
4-12 ΑΟ Κορφοβουνίου - Α.Ο. Νέα Νίκη Καλαμιάς 1-2
11-12 Α.Ο. Νέα Νίκη Καλαμιάς - ΑΕ Ραδοβυζίων 4-1
18-12 Ολυμπιακός Καλοβάτου- Α.Ο. Νέα Νίκη Καλαμιάς

Πάνος Λαζανάς
ένας δρομέας μεγάλων αποστάσεων
Ο Πάνος Λαζανάς γεννήθηκε
και
μεγάλωσε
στην Καλαμιά.
Ξεκίνησε την
αθλητική του
καριέρα σαν
τερματοφύλακας στον ΑΟ
Ηρακλή Χαλκιάδων-Καλαμιάς και στα
είκοσι
εφτά
του
χρόνια
ασχολήθηκε
με τους αγώνες δρόμου μεγάλων αποστάσεων
και με τον μαραθώνιο.
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Όρθιοι: Γούσης Χαρίλαος, Καρατζάς Σταύρος, Κατσανδρής
Δημήτρης, Βλάχος Σταύρος,
Μπαΐλης Δημήτρης, Κατσιγιάννης Δημήτρης, Ρίζος Κωνσταντίνος
Γονατιστοί: Καρατζάς Αλέξανδρος, Μπαΐλης Γιώργος, Βλάχος Θωμάς,
Καθιστοί: Κατσούλας Λεονίδας,
Μπαΐλης Φώτης.

Ο Α.Ο. Ηρακλής Χαλκιάδων Καλαμιάς ιδρύθηκε την 26 Φεβρουαρίου
του 1958 με την συνένωση των δυο
σωματείων Θρίαμβος Χαλκιάδων και
Νίκη Καλαμιάς με την υπ΄ αριθμόν
22/1958 απόφαση του πρωτοδικείου
Άρτας.
Η πρώτη προσωρινή διοίκηση αποτελείτο από τους: Βασίλειο Αθαν. Καραντζά, Λάμπρο Δημ Πήχα και
Χρήστο Νικ. Τσώλα από Χαλκιάδες
και από Καλαμιά τον Χαρίλαο Βας.
Γούση και Απόστολο Αλ. Νίκαρη.
Αμέσως έγινε μέλος της ΕΠΣ Ηπείρου, η οποία είχε ιδρυθεί το 1952 και
στην δικαιοδοσία της περιλαμβανόταν το γεωγραφικό διαμέρισμα της

Ηπείρου και η νήσος της Λευκάδας,
συμμετείχαν όμως και ομάδες από
την Αιτωλοακαρνανία και συγκεκριμένα από την περιοχή της Βόνιτσας.
Το 1981 τα σωματεία των νομών
Άρτας, Πρέβεζας και Λευκάδας αποσχίστηκαν από την ΕΠΣ Ηπείρου
ιδρύοντας αντίστοιχες ενώσεις. Με
την νέα ΕΠΣ Άρτας ιδρύθηκε ξανά η
Νίκη Καλαμιάς ενώ ο Ηρακλής συνέχισε κανονικά την πορεία του. Το
1994 με την συνένωση των δύο κοινοτήτων σε δήμο Φιλοθέης οι ομάδες
ενώθηκαν εκ νέου και το νέο σωματείο ονομάστηκε ΑΟ Φιλοθέης.

Όρθιοι:Καρατζάς Ηρακλής,
Κίτσος Τάκης (Καλόβατος),
Σύγγελος Θεόδωρος, Τσιρογιάννης Ιωάννης, Πανέλης
Γιάννης (Κορωνησία), Καλιακάτσος Χρήστος (Άρτα),
Παπάς Γεώργιος (Κομμένο)
Καθιστοί: Βλάχος Θωμάς,
Ευσταθίου Κώστας (Λουτρότοπος), Μπόκος Νικόλαος (Κιρκιζάτες),
Κατσινίκας Γεώργιος (Καλόβατος).

Αγωνιστική περίοδος 1965-66 ΑΟ Ηρακλής - ΑΟ Ανατολή 1-0. Πρωταθλητές τοπικού
πρωταθλήματος και άνοδος στην Α΄ Ηπείρου

Έχει λάβει μέρος σε δώδεκα μαραθώνιους τέσσερις εκ των οποίων εκτός των Ελληνικών συνόρων και συγκεκριμένα στην Βοστώνη της
Αμερικής, στα Τίρανα της Αλβανίας, στο Σμεντέροβο της Σερβίας και στο Σαντάνσκι της
Βουλγαρίας. Έλαβε επίσης μέρος σε δύο
υπερμαραθώνιους: στον γύρο της Πάρου 57,5
χιλιόμετρα, και στο στάδιο της Πάτρας 78,4 χιλιόμετρα (196 στροφές των 400 μέτρων).
Στους αγώνες αυτούς δεν μετράνε τόσο πολύ
οι θέσεις που κατακτάει κάποιος όσο ο ίδιος ο
τερματισμός αυτός καθαυτός.
Σαν αστυνομικός κατέλαβε τρεις φορές την
πρώτη θέση στους αγώνες μεγάλων αποστάσεων της αστυνομίας, δύο φορές την τρίτη
θέση και μια φορά έβδομη θέση σε αγώνα των
ενόπλων δυνάμεων.
Παλαίμαχος πλέον, έχει λάβει μέρος σε δώδεκα

διοργανώσεις δρόμου βετεράνων δέκα χιλιομέτρων σε όλες τις Βαλκανικές χώρες πλην του
Μαυροβουνίου.

Εδώ βλέπετε τα μετάλλια που κατέκτησε στην
μέχρι τώρα καριέρα του.
Εμείς του ευχόμαστε να συνεχίσει να αγωνίζεται μέχρι τα βαθιά του γεράματα.
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Αθανασίου Χρυσοβαλάντης

Τρίτη γιορτή τοπικών προϊόντων

Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε και φέτος η Τρίτη γιορτή
πορτοκαλιού-μανταρινιού-ακτινιδίου και ελιάς από τον Δήμο
Αρταίων.
Το Σάββατο 26 Νοεμβρίου έγινε έκθεση αγροτικών προϊόντων στην πλατεία Αγίου Δημητρίου στην Άρτα και προσφέρβακία το 1992.
θηκαν φρεσκοστυμένοι φυσικοί χυμοί από ντόπια
- 1η θέση στα 3000 m με φυσικά εμ- πορτοκάλια ενώ το ίδιο απόγευμα έλαβε χώρα, στο ξενοδοχείο Βυζαντινό, ενημερωτική ημερίδα με θέμα την συπόδια το 1993 καθώς και το 1994
σκευασία και προώθηση των τοπικών προϊόντων.
στην κατηγορία εφήβων.Η
βραδιά έκλεισε με εκτελέσεις συνταγών βασισμένες στο
- 1η θέση στα 20 km σε δημόσιο
πορτοκάλι,
το μανταρίνι, το ακτινίδιο και την ελιά από την
δρόμο το 1994 στο Πανελλήνιο πρωΛέσχη Αρχιμαγείρων Ελλάδος. Αίσθηση προκάλεσε το ότι,
τάθλημα εφήβων.
από πλευράς πολιτιστικών συλλόγων, μόνο ο πρόεδρός

ένας δρομέας μεσαίων και μεγάλων αποστάσεων με πολλές διακρίσεις.
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στους Χαλκιάδες Άρτας, σημερινή Φιλοθέη, το
1975, όπου και τελείωσε τις εγκύκλιες σπουδές του. Κατόπιν, μετέβη
στην Αθήνα για να σπουδάσει στο
τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) του Πανεπιστημίου
Αθηνών, από το οποίο και αποφοίτησε το 2000.

Διατέλεσε από πολύ μικρή ηλικία
αθλητής του Α.Σ. Πύρρου Άρτας. Με
την καθοδήγηση του προπονητή του,
του Απόστολου Τσίτσικα άρχισαν οι
πρώτες επιτυχίες και πολλά ρεκόρ
σε περιφερειακό και πολύ σύντομα
σε Πανελλαδικό επίπεδο.
Τα επόμενα χρόνια τον βρίσκουν
στην elite του Ελληνικού στίβου και
μόνιμο μέλος της Εθνικής ομάδας με
σημαντικές διακρίσεις εντός και
εκτός του ελλαδικού χώρου μεταξύ
των οποίων:
- 6η θέση στα 20 km στο Παγκόσμιο
πρωτάθλημα εφήβων στη Λισαβόνα
το 1994.
- 11η θέση στα 3000 m με φυσικά
εμπόδια στην ίδια διοργάνωση.
- 4η θέση στα 1500 m με φυσικά εμπόδια στους Ευρωπαϊκούς σχολικούς αγώνες στις Κάννες το 1992.
- 1η θέση στα 3000 m με φυσικά εμ
πόδια στο Βαλκανικό πρωτάθλημα
στην κατηγορία εφήβων στην Άγκυρα το 1994.
- 1η θέση με ταυτόχρονο Πανελλήνιο
ρεκόρ παίδων στα 2000m με φυσικά
εμπόδια σε meeting στην Τσεχοσλο-

- 1η θέση στα 10 km στο Πανελλήνιο
πρωτάθλημα εφήβων το 1993.
- 1η θέση στα 3000 m με φυσικά εμπόδια στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα
κατηγορίας νέων το 1995.
- 1η θέση στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα ανωμάλου δρόμου κατηγορίας εφήβων το 1993.
- 3η θέση στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα ανδρών στα 5000m το 1998
στο Ο.Α.Κ.Α..

- 1η θέση στον Βαρδινογιάννειο
δρόμο στο Ρέθυμνο το 1998 στα
21.500m.
- 3η θέση στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα μαραθωνίου στην κλασσική
διαδρομή το 2000 με επίδοση 2.
29.31.
- Συμμετοχή στον μαραθώνιο του
Ναγκάνο στην Ιαπωνία το 2001.
Κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή στίβου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ,
αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
Άσκησε την προπονητική συνεργαζόμενος με αθλητές μέλη της εθνικής
ομάδας στίβου, με επιτυχίες σε
εθνικό και διεθνές επίπεδο.

του συλλόγου μας και η πρόεδρος του μουσικοχορευτικού
συλλόγου «Ο Μακρυγιάννης» έδωσαν το παρόν στην ημερίδα αυτή που ήταν πολύ εποικοδομητική.
Την Κυριακή 27 Νοεμβρίου η Γιορτή συνεχίστηκε στο δημοτικό σχολείο Καλαμιάς όπου από τις 11 το πρωί, έγινε
παρουσίαση τοπικών συνταγών από τους Πολιτιστικούς
Συλλόγους της Άρτας και βράβευση της καλύτερης συνταγής από τη Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελλάδος. Θυμίζουμε ότι
πέρυσι ο Σύλλογός μας, ο οποίος δεν συμμετείχε φέτος με
φαγητά αλλά βοήθησε με υλικά και εθελοντική εργασία, κέρδισε το πρώτο βραβείο στην γιορτή και γι αυτό αποφασίστηκε από τον Δήμο Αρταίων να γίνει η φετινή γιορτή στην
Φιλοθέη. Δυστυχώς η βροχή δεν επέτρεψε στα παιδιά του
χορευτικού μας να παρουσιάσουν Ηπειρώτικους χορούς
όπως ήταν προγραμματισμένο.

Σχολείο Καλαμιάς μετά το τέλος της γιορτής

Ευχόμαστε αυτή η γιορτή να συνεχιστεί και να πετύχει τον
σκοπό της που δεν είναι άλλος από την ανάδειξη και διοχέτευση στην αγορά των τοπικών μας προϊόντων.

Μπάσκετ
Ορίστηκαν οι όμιλοι και το πρόγραμμα διεξαγωγής αγώνων για την Γ΄ κατηγορία μπάσκετ που συμμετέχει η
ομάδα μας.
Οι ομάδες που θα βρεθούν στον δρόμο του ΚΑΟ Φιλοθέης είναι: Παναιτωλικός ΓΦΣ Αγρινίου (Β), Αίολος
Αστακού (Β), ΠΑΣ Ιωνικός Αγρινίου, Απόλλων Μεσολογγίου, Ηρακλής Μοναστηράκι Αντιρίου, ΑΣ Λέων Μεσολογγίου , Άκτιος Απόλλων Πρέβεζας.
Οι αγώνες θα αρχίσουν την 28 Ιανουαρίου 2017 ενώ οι
ακριβείς ημέρες και ώρες διεξαγωγής θα γίνουν γνωστές αργότερα.
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Οκτώβριος 1912 Απελευθέρωση Χαλκιάδων
Αρχές Οκτωβρίου 1912. Φαίνεται
ότι η κατάσταση με την Τουρκία
έκλινε προς τον πόλεμο και κηρύχτηκε επιστράτευση όπου προχωρούσε κανονικά.
Ο Δημήτρης Τιμ. Μπότσαρης, Υπολοχαγός μηχανικού είχε τελειώσει
τα οχυρωματικά έργα στην Άρτα και
στην γύρω περιοχή του Αράχθου
και ετοιμαζόταν να φύγει για την 5η
μεραρχία, όπου και ανήκε, στο μέτωπο της Μακεδονίας αλλά εκρατήθει στην Άρτα μετά από αίτηση του
αρχηγείου στρατού Ηπείρου. Ανέλαβε την συγκρότηση εθελοντικού
σώματος και είχε έρθει σε επαφή
από γρηγορότερα, με τους καπεταναίους του κάθε χωριού στην περιοχή της Δυτικής Ηπείρου και τους
έστειλε κρυφά όπλα και πολεμοφόδια για να εξοπλιστούν για την μεγάλη ώρα αλλά και να
αποκρούσουν τους Τουρκοτσάμηδες που λυμαίνονταν τα Ελληνικά
χωριά. Εκείνη την εποχή ιδρύεται
στην Άρτα η Εθνική Επιτροπή Εφοδιασμού των Εθελοντικών Σωμάτων αποτελούμενη από τον
Συνταγματάρχη Χρήστο Μαλάμο,
Σουλιώτη, από τον γενικό πρόξενο
Άγγελο Φορέστη και τον Δ. Σαχτούρη Παράλληλα άρχισε και η
συγκρότηση του Μικτού Ηπειρωτικού Στρατεύματος (Μ.Η.Σ.) αποτελούμενο από 600 εθελοντές και
από έναν λόχο ευζώνων160 αντρών, εκ τριών διμοιριών, διοικούμενοι από τους γενναίους έφεδρους
ανθυπολοχαγούς Δ. Λεοντίου εγγονό του Λάμπρου Βεΐκου, τον Στέ-

φανο Γρανίτσα από την Ευρυτανία
και τον επιλοχία Παπαδόπουλο.
Την 5 Οκτωβρίου ο πόλεμος ξεκινά.
Επτά Ελληνικές μεραρχίες προελαύνουν στην Μακεδονία. Στην
Ήπειρο αναλαμβάνει επιχειρήσεις
μόνο μία μεραρχία, και αυτή όχι
πλήρης, υπό τον Στρατηγό Σαπουντζάκη. Έχει απέναντι της στρατό
πολύ ισχυρότερο, καλύτερα εξοπλισμένο, με πολύ πυροβολικό και
έδαφος δυσπρόσιτο που προσφέρεται για άμυνα.

Για να προελάση ο στρατός μας
κατά των Ιωαννίνων πρέπει να γίνει
πρώτα κύριος της πεδιάδας της
Άρτας ώστε να ασφαλίσει τα νώτα
του. Γι αυτό καταλαμβάνει την οροσειρά Γριμπόβου- Κελμπερίνας,
απελευθερώνει την πεδιάδα, εξουδετερώνει με βιαιότατο νυχτερινό
αιφνιδιασμό τις Κομζιάδες και στεριώνει τις θέσεις του την 11η Οκτωβρίου.
Την 13η Οκτωβρίου καταλαμβάνει
την Φιλιππιάδα και τον κάτω Λούρο
και προωθείται ταχύτατα προς Πρέβεζα. Αφού κατέλαβε όλα τα χωριά

Προσοχή στην γρίπη
Η γρίπη είναι μια οξεία ιογενής λοίμωξη της
μύτης, του λαιμού και των πνευμόνων. Είναι μια
κοινή αιτία της οξείας αναπνευστικής νόσου και
μπορεί να επηρεάσει άτομα όλων των ηλικιών.
Υπάρχουν 3 βασικοί τύποι ιών που προκαλούν
τη γρίπη ήτοι ο Α, ο Β και ο C. Κάθε 2-3 χρόνια
συνήθως έχουμε εμφάνιση επιδημιών γρίπης,
Ο χρόνος επώασης της γρίπης είναι 1-3 ημέρες
και ο πάσχων μεταδίδει τη νόσο 1 ημέρα πριν
και 3-7 ημέρες μετά την εμφάνιση των συμπτωμάτων.
Τα κύρια συμπτώματα της γρίπης είναι:
•πονοκέφαλος • πόνοι στις αρθρώσεις και στην
πλάτη • ζάλη και ίλιγγος •
αδυναμία και
κομάρες • πυρετός υψηλός που έρχεται συνήθως απότομα και συνοδεύεται από ρίγη και
διαρκεί 3-4 ημέρες• έντονοι ιδρώτες
Στη γρίπη σπάνια έχουμε τρέξιμο ή μπούκωμα
της μύτης, ενώ μπορεί να υπάρχουν βήχας,
φτερνίσματα, ανορεξία, ναυτία και έμετος.
Τα έντονα συμπτώματα της γρίπης διαρκούν 46 ημέρες, ενώ πλήρης αποκατάσταση της
υγείας έχουμε 7-10 ημέρες μετά την έναρξη των
συμπτωμάτων.
Η γρίπη δεν θα πρέπει να συγχέεται με το κοινό
κρυολόγημα που προκαλείται από διαφορετικούς ιούς, είναι πολύ πιο συχνό και εκδηλώνεται συνήθως με ελαφρότερη συμπτωματολογία
Ποιες είναι οι επιπλοκές της γρίπης

του Ζαλόγγου και τα γύρω από την
Πρέβεζα, άρχισε την επίθεση κατά
της πόλης υπό τον ταγματάρχη
Παν. Σπηλιάδη όπου καταφέρνει και
την απελευθερώνει την 21η Οκτωβρίου.
Ο Δημήτρης Τιμ. Μπότσαρης πέρασε την γέφυρα της Άρτας τις 5
Οκτωβρίου στο πλευρό του αντισυνταγματάρχη Δημ. Ιωάννου, επιτελάρχη του αρχηγείου στρατού
Ηπείρου και μετέχει στις μάχες στις
Κομζιάδες και στο Γοργόμυλο όπου
και τραυματίζεται στο πόδι.
Την 15 Οκτωβρίου δίνεται η εντολή:
Υπολοχαγών Δημήτριον Τιμ. Μπότσαρη, Ενταύθα
Αναθέτομεν υμίν την διοίκηση
Λόχου σχηματισθέντος προς εκτέλεσιν ειδικής εντολής Υπό της διαταγάς σας τίθεται επίσης αι εξ
εθελοντών εν τη δυτικής Ηπείρου
συγκροτούμενοι φάλαγγες. Γενικώς
η υφ υμάς δυνάμεις θέλει να χρησιμεύσει ως αριστερά πλαγιοφυλακή
απαλλάσσουσα αυτόν εκ των ατάκτων στιφών Αλβανών. Ειδικαί οδηγίαι θέλουσι δοθεί υμίν εν καιρώ
Άρτα 15-10-1912
Σαπουντζάκης
Όταν συγκροτήθηκε το απόσπασμα
, αναχώρησε από την Άρτα την 18η
Οκτωβρίου επικεφαλής λόχου ευζώνων και υπό των τους Παπαγιάννη
από την Ποδογόρα, Παπαδημήτρη
από το Παλαιοχώρι Μπότσαρη και
Νικ. Δρόσο από την Ζώριτσα (Πεντόλακο) Σώματος εθελοντών.
Έφτασε στο Λούρο όπου συγκεντρώθηκαν όλοι οι αρχηγοί και καπε-

Η γρίπη μπορεί να προκαλέσει από ήπια έως
και σοβαρή νόσηση. Οι περισσότεροι υγιείς άνθρωποι ξεπερνούν τη γρίπη χωρίς να παρουσιάσουν επιπλοκές, ορισμένοι όμως άτομα που
ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για σοβαρές επιπλοκές από τη γρίπη. Μερικές από τις επιπλοκές
αυτές είναι η πνευμονία από τον ίδιο τον ιό της
γρίπης ή από μικρόβια, κυρίως από πνευμονιόκοκκο, η αφυδάτωση, οι κρίσεις άσθματος στα

άτομα που πάσχουν από βρογχικό άσθμα, η
παρόξυνση της χρόνιας βρογχίτιδας, η επιδείνωση της καρδιακής ανεπάρκειας ή του διαβήτη. Τα παιδιά μπορεί, επίσης, να
παρουσιάσουν ιγμορίτιδα και ωτίτιδα.
Ποια άτομα ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου
Ο ιός της γρίπης μπορεί να προσβάλλει όλες
τις ηλικιακές ομάδες. Ωστόσο, τον υψηλότερο
κίνδυνο για σοβαρή νόσηση και εμφάνιση επιπλοκών διατρέχουν συγκεκριμένα:
1. Άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω

ταναίοι και ετέθησαν υπό τις διαταγές του, με σκοπό να κρατήσουν
την γραμμή άμυνας από τον Αχέρωντα ποταμό - Σούλι - Δερβίζιανα,- Βαρυάδες - Πεντόλακο και
να αφήσουν την πρωτοβουλία επίθεσης στον τακτικό στρατό που πολιορκούσε τα πέντε πηγάδια που
ήταν μεγάλης στρατηγικής σημασίας κόμβος. Υπό τις διαταγές του
Δ.Τ. Μπότσαρη ετέθησαν 3.500
εθελοντές που τους κατένειμε σύμφωνα με τις διαταγές που είχε.
Μόλις έφτασε στον Αχέρωντα ποταμό του επιτέθηκαν πολλοί Τουρκοτσάμηδες καθώς και τακτικός
Τούρκικος στρατός και έγινε φοβερή
μάχη που νίκησαν οι Έλληνες. Εκεί
σκοτώθηκε και ο ταγματάρχης αρχηγός τους Τσέλιος Πιτσάρης, εγγονός του γνωστού Πιτσάρη που το
1804 στη μονή Σέλτσου είχε καταστρέψει τους Μποτσαράιους και το
1838 είχε δολοφονήση τον Γιαννάκη Κοτελίδα, αρματολό των τζουμέρκων.
Δεν θα προχωρήσω σε πιο λεπτομέρειες και άλλες μάχες που έδωσε
ο ΜΗΣ. Ένα μόνο θα πω, ότι έπαιξε
πρωτεύοντα ρόλο στην δυτική
Ήπειρο που είχε σαν συνέπεια την
απελευθέρωση των Ιωαννίνων τον
Φεβρουάριο του 1913, καθώς και
ολόκληρης της Ηπείρου.
Άρα σύμφωνα με τα γεγονότα και
τα γραπτά κείμενα οι Χαλκιάδες
απελευθερώθηκαν από τις 6 έως
τις 10 Οκτωβρίου του 1912
Φώτης Αν. Βασιλείου

2. Εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας (ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και
λοιποί εργαζόμενοι)
3. Παιδιά και ενήλικες που παρουσιάζουν έναν
ή περισσότερους από
τους παρακάτω επιβαρυντικούς παράγοντες ή
χρόνια νοσήματα:
Θεραπεία
Η θεραπευτική αντιμετώπιση τόσο του κοινού
κρυολογήματος όσο και της γρίπης γίνεται συμπτωματικά, προσπαθούμε δηλ. με διάφορα
πρακτικά ή φαρμακευτικά μέσα να ανακουφίσουμε τον πάσχοντα από τα συμπτώματά του.
Στην πλειονότητα των περιπτώσεων η ανάπαυση σε θερμό περιβάλλον και τα ζεστά πώματα αρκούν για να δώσουν την ευκαιρία στη
νόσο να κάνει τον κύκλο της και να υποχωρήσει. Σπανιότερα θα χρειασθεί κάποιο αντιπυρετικό, παυσίπονο, αντιβηχικό ή αποσυμφορητικό
της μύτης.
Τα αντιβιοτικά δεν έχουν καμία δράση στις ιώσεις και κατά συνέπεια δεν έχουν θέση στη
γρίπη. Διαπράττει μεγάλο λάθος πολύς κόσμος
που καταφεύγει στη λήψη αντιβιοτικών από
μόνος του ή μετά από πίεση στο γιατρό του.
Για την πρόληψη της γρίπης υπάρχει σήμερα
εμβόλιο το οποίο όμως είναι αποτελεσματικό
στο 75% των περιπτώσεων. Μια δεύτερη δόση
εμβολίου, κυρίως τον Ιανουάριο, ολοκληρώνει
την ανοσία του ατόμου.
Μπαΐλη Σταυρούλα,
Ιατρός παθολόγος
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Επιμνημόσυνη δέηση προς τιμή των εκτελεσθέντων
Με μεγάλη επισημότητα, 73 χρόνια μετά το έγκλημα, τελέσθηκε, για πρώτη φορά, την 26
Οκτωβρίου η επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο των εκτελεσθέντων από τα Γερμανικά
στρατεύματα κατοχής. Παρευρέθηκε πλήθος
κόσμου, συγγενείς των θυμάτων φανερά συγκινημένοι, εκπρόσωποι της πολιτείας, του
Δήμου Αρταίων και των σωμάτων ασφαλείας.
Προς τιμή των νεκρών κατατέθηκαν δάφνινα
στεφάνια από τους: Στύλιος Γεώργιος βουλευ-

τής Άρτας, Σίμου Αναστασία περιφερειακός
σύμβουλος, Τσιρογιάννης Χρήστος Δήμαρχος
Αρταίων, εκπρόσωπος του στρατού, εκπρό-

Ακτινίδιο

σωπος της αστυνομίας, Ζιώβας Απόστολος
πρόεδρος τοπικής κοινότητας Καλαμιάς, Κομ-

μερωτική πινακίδα στο σημείο με σκοπό να το
κάνει γνωστό και να το προσέχουν οι περαστικοί.
Την δέηση και την κατάθεση στεφάνων κάλυψε τηλεοπτικά το Art tv και τη μετέδωσε το
ίδιο βράδυ στο δελτίο ειδήσεων.
Στόχος μας είναι να μην ξεχαστούν οι νεκροί
και κάθε χρόνο την ίδια μέρα θα συνεχίσουμε
να τους τιμούμε.

πογιάννη Μαρίνα πρόεδρος τοπικής κοινότητας Χαλκιάδων, μαθητές των δημοτικών
σχολείων Καλαμιάς και Χαλκιάδων, μαθητές
του γυμνασίου Φιλοθέης και τέλος εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου.
Μεγάλη εντύπωση μας έκανε το ότι, όπως
έγραψε και στο άρθρο του ο Λάμπρος Ζιώβας
στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας,
οι γενιές κάτω των 55 χρόνων αγνοούσαν τελείως το γεγονός ενώ πάρα πολλοί, ακόμη και
χωριανοί, αγνοούσαν καν την ύπαρξη του κενοταφίου. Για τον λόγο αυτό ο Σύλλογός μας,
λίγες μέρες πριν την τελετή, τοποθέτησε ενη-

Μία καλλιέργεια με μεγάλες προσδοκίες που όμως χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για να
υπάρξει προοπτική ανάπτυξης σε βάθος χρόνου.
Γράφει ο Άγγελος Ξυλογιάννης

•
Γενικά χαρακτηριστικά
Το ακτινίδιο αποτελεί μια υποτροπική καλλιέργεια
με προέλευση την Κίνα, όπου είναι αυτοφυές.
Ωστόσο μόλις από την δεκαετία του 1950 αξιοποιήθηκε εμπορικά και προωθήθηκε από τους Νεοζηλανδούς, για να γίνει ευρύτερα γνωστή. Για την
ορθή ανάπτυξη του φυτού απαιτούνται ειδικές
εδαφολογικές και κλιματικές συνθήκες. Εκμεταλλεύσιμοι είναι οι καρποί του, οι οποίοι είναι πλούσιοι
σε
αντιοξειδωτικά
συστατικά,
με
περιεκτικότητα σε βιταμίνη C τριπλάσια από το λεμόνι. Η κατανάλωσή του συνιστάται για τόνωση
του ανοσοποιητικού συστήματος και για εξισορρόπηση της λειτουργίας του πεπτικού συστήματος.
Χάρη στα ιδιαίτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του μάλιστα παρατηρείται αυξημένη ζήτηση
σε χώρες με ανεβασμένο βιοτικό επίπεδο.
•
Παραγωγή και διάθεση
Στο νότιο ημισφαίριο η Νέα Ζηλανδία κυριαρχεί,
τόσο στην παραγωγή όσο και στην εμπορία. Εκεί
υπάρχει ένας κεντρικός φορέας με σχεδόν συνολική διαχείριση, ο οποίος κατευθύνει κι ελέγχει την
παραγωγή, οργανώνει την εμπορία κι επενδύει
στην έρευνα για παραγωγή νέων ποικιλιών και διεύρυνση αγορών. Τα τελευταία χρόνια προσπαθεί
να επεκταθεί και στο βόρειο ημισφαίριο, εκμεταλλευόμενη το δίκτυο που έχει. Στοχεύει να διευρύνει την περίοδο εμπορίας της για να επωφεληθεί
την προστιθέμενη αξία του προϊόντος από την συσκευασία και τυποποιημένη εμπορία.
Η παραγωγή στο βόρειο ημισφαίριο ανέρχεται σε
750.000-800.000 τόνους ετησίως. Οι κύριες
χώρες παραγωγής είναι η Ιταλία (450.000500.000 τόνους), η Ελλάδα (180.000-200.000 τόνους) και ακολουθούν
Γαλλία, Ισπανία,
Πορτογαλία και Τουρκία. Στην Ελλάδα η περιοχή
της Άρτας παράγει πάνω από 30.000 τόνους,
καθώς πληροί τις ιδανικές εδαφολογικές και κλιματολογικές συνθήκες. Στην περιοχή μας καλλιεργούνται περισσότερα από 9.000 στρέμματα.
Στον τομέα της εμπορίας στο βόρειο ημισφαίριο
καθοριστικός είναι ο ρόλος των Ιταλών λόγω της
μεγάλης παραγωγής και της οργάνωσης στο δίκτυο εμπορίας. Μάλιστα καταφέρνουν να καθορίζουν τις τιμές, επηρεάζοντας την παγκόσμια

αγορά. Οι εμπλεκόμενοι στην εμπορία είναι συνεταιρισμοί και ιδιώτες, με αναλογία περίπου 6040%.
Μετά τους Ιταλούς ακολουθεί η Ελλάδα, με τους
συνεταιρισμούς να διαχειρίζονται εμπορικά περίπου 30.000 τόνους προϊόντος , ενώ το υπόλοιπο
περνάει από ιδιώτες. Η μεγαλύτερη αδυναμία της
χώρας μας είναι η έλλειψη ψυκτικών χώρων- περισσότεροι από 50.000 τόνοι κάθε χρόνο μένουν
εκτός ψυγείων. Αυτό δημιουργεί την ανάγκη να
προωθηθούν αμέσως μετά την συγκομιδή, επηρεάζοντας αρνητικά τις τιμές στην αγορά στην
αρχή της σεζόν εμπορίας του ακτινιδίου. Είναι δεδομένο ότι ένα τέτοιο κατεστημένο παγιώνεται
στην αγορά και
πολύ
δύσκολα
μπορεί να ανατραπεί. Παρά τις δυσκολίες ωστόσο,
τα ελληνικά προϊόντα ταξιδεύουν
σχεδόν σε όλον
τον κόσμο.
•
Ιδιαιτερότητες ελληνικού ακτινιδίου
Ένα από τα πλεονεκτήματα του ελληνικού προϊόντος είναι ότι το κυρίαρχο μοντέλο παραγωγής
δεν επιβαρύνει τους καρπούς με φυτοφάρμακα,
σε αντίθεση με γειτονικές χώρες. Επιπλέον, επιτυγχάνεται αυξημένη στρεμματική απόδοση στους
ελληνικούς και δη στους αρτινούς ακτινιδεώνες: η
μέση
παραγωγή
ανέρχεται
στους
4
τόνους/στρέμμα, ενώ στην Ιταλία φτάνει τους 2,53 τόνους και σε Ισπανία και Γαλλία μόλις τα
1500kg/στρέμμα. Επομένως, παρόλο που οι
απαιτούμενες εργατοώρες ανά στρέμμα είναι περίπου ίδιες, στην Ελλάδα έχουμε χαμηλότερο κόστος παραγωγής. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά
δίνουν συγκριτικό πλεονέκτημα στο ελληνικό προϊόν.
Παρόλα αυτά, παραμένει ένα μεγάλο ερώτημα:
γιατί οι Ιταλοί καταγράφουν τιμές συσκευασμένου
προϊόντος στο συσκευαστήριο πάνω από 1€ το
κιλό, ενώ αντίστοιχα το ελληνικό προϊόν πληρώνεται μόνο ως 0,70€ το κιλό; Η διαφορά αυτή είναι
αποτέλεσμα πολλών παραγόντων, μερικοί εκ των

οποίων είναι:

Η δυσφήμιση του ελληνικού προϊόντος.
Με τις παράνομες κοπές ακτινιδίων που ξεκινούν
από τέλη Αυγούστου, πριν οι καρποί αποκτήσουν
τα κατάλληλα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά,
υποβαθμίζεται η ετικέτα «ελληνικό προϊόν» στη
διεθνή αγορά.

Η μη ουσιαστική παρέμβαση των ίδιων
των παραγωγών και των συνεταιρισμών στην εμπορία και στις αγορές.

Οι έμποροι που παίρνουν προϊόν από
τον παραγωγό, δεν τον πληρώνουν ποτέ και πωλούν σε οποιαδήποτε τιμή, ακόμα και εξευτελιστική.

Η έλλειψη υποδομών για συντήρηση των
καρπών.

Η έλλειψη συντονισμού των εμπλεκόμενων φορέων για τη διεύρυνση των αγορών.

Η έλλειψη επαγγελματισμού από πλευράς κάποιων παραγωγών κι εμπόρων.
•
Προοπτικές
Η περιοχή μας, όπως αναφέρθηκε, είναι ιδανική
για την καλλιέργεια του ακτινιδίου. Ενδεχομένως
μια μελέτη για την παραγωγή και την εμπορία να
έδινε τη λύση ανάπτυξης της περιοχής μας. Η ζήτηση για ακτινίδια είναι μεγάλη. Δεν υπάρχει πρόβλημα διάθεσης, καθώς αυξάνεται το βιοτικό
επίπεδο πολυπληθών χωρών σε Λατινική Αμερική
κι Ασία (πχ. Κίνα, Ινδία) η ζήτηση στην αγορά αυξάνεται. Οι ευκαιρίες υπάρχουν, αρκεί να ανταπεξέρθουμε στις απαιτήσεις της αγοράς. Πρέπει να
προσέξουμε την ποιότητα και το κόστος του προϊόντος, να κυνηγήσουμε τις νέες προκλήσεις (χαμηλή υπολειμματικότητα, βιολογικά προϊόντα, νέες
ποικιλίες) και να βρούμε τον τρόπο η υπεραξία της
τυποποίησης κι εμπορίας των προϊόντων να μεταφέρεται στον παραγωγό.
Όλα αυτά οδηγούν σε μονόδρομο: μόνο ο επαγγελματισμός του αγρότη και ο ομαδικός συντονισμός μπορούν να δώσουν προοπτική στην
περιοχή μας σε βάθος χρόνου. Να καταλάβουμε
όλοι ότι η εποχή των μεσιτάδων πέρασε, και μόνο
κακό έχει αφήσει πίσω της. Πρέπει να γίνει συνείδηση όλων μας ο σεβασμός του προϊόντος, αλλά
κι ο σεβασμός του καταναλωτή.
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Τα δεινοπαθήματα της Άρτας και των χωριών της το 17ο αιώνα
Επί τουρκοκρατίας οι Ενετοί κατέλαβαν
την Αγία Μαύρα (σημερινή Λευκάδα) και
την Πρέβεζα. Έχοντας ως έδρα τη γείτονα
στην Άρτα Πρέβεζα, περίπου το 1680 μ.Χ.
, πειρατές (κουρσάροι) λεηλατούσαν την
Άρτα και τα χωριά της. Δεν αρκούνταν
μόνο στο άρπαγμα, αλλά έδερναν, αιχμαλώτιζαν και σκότωναν. Πολλά αναφέρονται για τις βαρβαρότητες, στις οποίες
προέβαιναν και την καταστρεπτικότητα
των επιδρομών τους.

To έμβλημα της Ενετικής περιόδου στην Ελλάδα. Ο
λέων της Βενετίας.

Οι χριστιανοί κάτοικοι των χωριών της
Άρτας, τελούσαν υπό Τουρκική διοίκηση,
δεν μπορούσαν να τους αντιμετωπίσουν,
διότι οι Τούρκοι τους απαγόρευαν να
έχουν όπλα. Ούτε όμως και οι ίδιοι οι
Τούρκοι , στερούμενοι αρκετών ένοπλων
στρατιωτικών δυνάμεων για κάλυψη ολόκληρης της περιοχής, μπορούσαν να αντιμετωπίσουν αυτές τις άγριες επιδρομές
των πειρατών.
Μπροστά σ’ αυτή την υπαρκτή και επικίνδυνη κατάσταση, όπως αναφέρει στο βιβλίο του ο Κώστας Χρήστος, οι πρόκριτοι
της Άρτας και οι πρόκριτοι των χωριών
του κάμπου, του Ραδοβιζίου και των
Τζουμέρκων, κατόπιν συνεννοήσεως
απευθύνθηκαν στους Ενετούς, που κατείχαν τότε τα Επτάνησα και την Πρέβεζα,
να αναλάβουν την προστασία τους ,
έναντι βέβαια χρηματικού ποσού που θα
έπρεπε να τους καταβάλλουν κάθε χρόνο.
Μετέβησαν στην Λευκάδα, προσκύνησαν
και παρακάλεσαν τον υψηλότατο αφέντη
Αντώνιο Μολλήνη και συμφώνησαν από
κοινού, έναντι των υπηρεσιών που θα
πρόσφεραν οι Ενετοί στους Αρτινούς, να
πληρώνουν οι κάτοικοι της Άρτας και των
χωριών της, κάθε χρόνο, το ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ρεαλίων
(χρυσό Ισπανικό νόμισμα ισότιμο με την
αξία χρυσής Αγγλικής λίρας) . Το ποσό
αυτό θα συγκεντρωνόταν βέβαια από τα
χωριά της περιοχής πληρώνοντας ο κάθε
κάτοικος ένα συγκεκριμένο ποσό που
ήταν ανάλογο του αριθμού των κατοίκων
του χωριού του. Συμφωνήθηκε ακόμη το
χρηματικό ποσό προς τους Ενετούς να
καταβάλλεται στο δημόσιο ταμείο της
Αγίας Μαύρας (Λευκάδα) σε δυο ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις. Η πρώτη στο
τέλος Μαρτίου και η άλλη στο τέλος Σεπτεμβρίου του κάθε χρόνου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχω συλλέξει, από το βιβλίο του Λάμπρου Κασελούρη, ‘’Ιστορικά και λαογραφικά της
Άρτας’’ οι Χαλκιάδες που ήταν ένα από τα
μεγαλύτερα χωριά της Άρτας, πλήρωναν
το ποσό των δεκαπέντε (15) ρεαλίων και
οι Γεωργουσοί το ποσό των πέντε (5) ρεαλίων κάθε χρόνο. Η συμφωνία αυτή
έγινε στο τέλος του 1695 ή αρχές του
1696.
Τη συμφωνία Αρτινών και Ενετών συνυπέγραψαν είκοσι πρόκριτοι, μεταξύ των
οποίων και ο εκ Χαλκιάδων καταγόμενος
Μηνάς Πατακινός, άνθρωπος με πνευματικά χαρίσματα και αγάπη για τους συγχωριανούς του.
Οι Ενετοί προσφέρθηκαν τότε να τους
προστατεύσουν, βάσει της συμφωνίας,
αλλά αντιδρούσαν οι Τούρκοι φοβούμενοι
μήπως οι ενετοί, που ήταν κυρίαρχοι της
Επτανήσου και των παραλίων της Δυτικής Ελλάδας, βάλουν χέρι και στα ενδότερα της Ηπειρωτικής χώρας,
προβάλλοντας διεκδικήσεις, σαν εξόφληση χρέους.
Οι διαβουλεύσεις για το θέμα κράτησαν
δεκατρία χρόνια και οι πρόκριτοι της
Άρτας μετά από συνεχείς προσπάθειες
και παρακλήσεις, κατάφεραν να πείσουν
τελικά τους Τούρκους να συγκατανεύσουν
στην προστασία των Ενετών.
Τα βάσανα όμως των Αρτινών από τους
πειρατές εξακολουθούσαν να υπάρχουν.
Και τούτο διότι, παρόλο που είχαν ήδη καταβάλει στους Ενετούς την πρώτη δόση
των επτακοσίων πενήντα ρεαλίων, ξαφνικά έκανε την παρουσία του ο καταγόμενος από την Μάνη της Λακωνίας, που
ήταν μάλιστα Έλληνας Χριστιανός (!),
Λιμπέριος Γερακάρης, πρώην φίλος των
Τούρκων που τότε υπηρετούσε τους Ενε-

τούς. Δεν ήξεραν τι να πουν για τον άνθρωπο αυτό. Από τη μία ευρίσκετο με το
μέρος των Τούρκων πολεμώντας και διώκοντας τους Χριστιανούς από την με το
μέρος των Χριστιανών και πάλι ήταν διώκτης τους. Ποτέ του δεν έβλαψε Τούρκους
και Εβραίους ούτε άρπαξε τα υπάρχοντά
τους.
Στις 27 Αυγούστου 1696 επέδραμε με τις
ληστρικές ορδές του εναντίον της Άρτας
και των άλλων ανυπεράσπιστων χωριών
της, μεταξύ οποίων ήταν και το χωριό
μας, Χαλκιάδες, καταστρέφοντας και αφανίζοντας κατοίκους και περιουσίες μόνο
του Ελληνικού στοιχείου, αφήνοντας απείραχτους τους Τούρκους και Εβραίους.
Έφθειρε και εξαφάνισε την Άρτα και τα

χωριά της, άρπαξε τα υπάρχοντά τους,
έκαψε τα σπίτια και τις Εκκλησίες, δήμευσε τα ιερά σκεύη, έριξαν καταγής τα
άγια αρτοφόρια μετά του ζωηφόρου
άρτου, έσυραν γυναίκες με τα παιδιά
τους. Όσους συλλάμβαναν τους κακοποιούσαν, τους λεηλατούσαν, τους έπαιρναν
τα υπάρχοντα τους, τους γύμνωναν τελείως, όπως τους εγέννησε η μητέρα
τους, θέαμα ελεεινό, τρισάθλιο και απάνθρωπο γι’ αυτούς που τους έβλεπαν.
Δεν μπορώ να γράψω όλα τα κακά που
έκαμαν. Τούτο μόνο επισημαίνω: φέρθηκαν ως εχθροί και αλλότριοι της θρησκείας μας και είχαν ως στόχο και σκοπό
την εξόντωση, την εξάλειψη και τον αφανισμό από προσώπου της γης των κατοίκων της περιοχής μας.
Οι Βενετοί συνέλαβαν τον Γερακάρη, του
αφαίρεσαν τα προνόμια και τον έκλεισαν
στη φυλακή. Το 1710 πέθανε φυλακισμένος στην Μπρέσια της Ιταλίας.
Μετά απ΄ όλα τα δεινοπαθήματα, οι κάτοικοι του Χωριού μας βρήκαν την ησυχία
τους και τον δρόμο της ανάπτυξης.
Θεόδωρος Μ. Τσώλας
Συνταξιούχος δάσκαλος
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Κάθε φθινόπωρο, που αλλάζει ο καιρός, ένας πόνος
με ταλαιπωρεί κάτω χαμηλά, στον δεξιό αστράγαλο.
Και κάθε φορά που με πονάει θυμάμαι και πως τον
χτύπησα. Έτσι, θέλοντας και μη, επιστρέφω πίσω
στα χρόνια της παιδικής μου ηλικίας, τότε που δεν
υπήρχε ο χρόνος όπως δεν υπήρχαν και δικά μου
και δικά σου.
Τότε στο χωριό, στην δεκαετία του ’60, ήταν όλα δικά
μας. Είμαστε κυρίαρχοι χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Είχαμε, στην πράξη, εφαρμόσει τους κανόνες
της αταξικής κοινωνίας. Όπου ήταν δέντρα με
φρούτα δεν αφήναμε τίποτα. Συκιές, αχλαδιές, τζαναργιές, κερασιές, ζερδελιές, νεσπλιές. Τα απαλλοτριώναμε μέσα σε ελάχιστες μέρες με καταδρομικές
επιχειρήσεις, ημερήσιες αλλά και νυχτερινές. Αυτό
βέβαια είχε ως αποτέλεσμα να μας κυνηγάνε θεοί
και δαίμονες και κυρίως οι ιδιοκτήτες των κτημάτων
ή των καρποφόρων δέντρων.
Κοντά στο σπίτι μας υπήρχε ένα μεγάλο κτήμα μέσα
στο οποίο υπήρχε μια θεόρατη μελικοκιά, ή μπορμποτσιλιά, την οποία έσφιγγε με δύναμη ένας χοντρός
κισσός. Τότε δεν ξέραμε ότι υπήρχαν και τραγούδια
για το φτωχό και ασήμαντο αυτό δέντρο.
ΤΙ ΤΡΑΓΟΥΔΟΥΣΕ ΕΝΑΣ ΠΑΠΠΟΥΣ
Για σύρτε, κοριτσόπουλα,
σύρτε τον κυκλικό χορό.
Τη χάρη σας σαν θα κοιτά,
το δάσος θ’ αναγαλλιά.
Για σύρτε τον τον κυκλικό,
βασιλοπούλες, το χορό.
Κάτω απ’ τη μελικουκιάο νιός τη νέα θα φιλά.
Για σύρτε, τρελοκόριτσα,
σύρτε τον κυκλικό χορό.
Ο γεροτράγος μουρμουρά
κρυμμένος μέσα στα σχολειά.
Κι οι ομορφούλες σύρτε τον,
σύρτε τον κυκλικό χορό.
Κάθε πουλί τα δυο φτερά
χτυπώντας θα χειροκροτά.
Κι οι νεραϊδούλες σύρτε τον,
σύρτε τον κυκλικό χορό.

Η μελικοκιά
Πουλιά γαλάζια στα μαλλιά,
κι ο Αυγερινός στα μέτωπα.
Για σύρτε, δεσποινάρια,
σύρτε τον κυκλικό χορό.
Να πει στην κάθε δέσποινα
ο κύρης της τι πεθυμά.
Για όσους δε γνωρίζουν: η μελικοκιά είναι φυλλοβόλο δέντρο με χρυσοπράσινα φύλλα, τα οποία
έχουν σχήμα λόγχης και από κάτω χνούδι. Αντέχει
πολύ στις καιρικές συνθήκες και τα κλωνάρια της
είναι πολύ μαλακά και λυγίζουν εύκολα. Κάποιοι μάλιστα λένε ότι τα μελίκοκα ήταν ο λωτός των αρχαίων
Ελλήνων…
Ωριμάζουν μέσα φθινοπώρου, έχουν πολύ γλυκιά
γεύση και όταν ωριμάζουν γίνονται μωβ σκούρα ως
μαύρα. Ο φλοιός είναι πολύ λεπτός, η ψίχα τους
είναι κίτρινη και το κουκούτσι καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του καρπού
Αφιερώναμε ώρες ολόκληρες για το μάζεμα, συνήθως τ’ αγόρια και πηγαίναμε τσούρμο, όλη η μαρίδα.
Σκαρφαλωμένοι πάνω στα ψηλά δέντρα να προσπαθούμε να γεμίσουμε τσάντες με μελίκοκα….
ακόμη πιο παλιά που δεν υπήρχαν σακούλες, τα βάζαμε μέσα στις μπλούζες μας ή στις τσέπες των παντελονιών μας. Κάποιες φορές σκιζόντουσαν οι
τσέπες και άντε μετά να τα μαζέψεις από το χώμα.
Τα θέλαμε είτε για να τα φάμε, μιας και είχαν ωραίο
και γλυκό καρπό, αλλά και για τα κουκούτσια τους τα
οποία τα χρησιμοποιούσαμε ως βολίδες για να χτυπιόμαστε μεταξύ μας όταν παίζαμε πόλεμο. Κυνηγούσαμε όμως και τα καημένα τα τζουρουβέλια, που
ερχόντουσαν σμήνη ολόκληρα να φάνε κι’ αυτά τα
μελίκοκα. Βάζαμε λοιπόν τα κουκούτσια-βόλια μέσα
σε ένα καλάμι, φυσοκάλαμα τα λέγαμε τότε, και τα
φυσάγαμε προς τον στόχο, και όποιον πάρει ο
χάρος. Τα τζουρουβέλια υπέφεραν από μας, τους
φτωχοδιάβολους. Δεν τα αφήναμε να ησυχάσουν.
Υπήρχε λοιπόν εκεί κοντά στο σπίτι μας μια μελικο-

κιά την οποία την είχαμε κυριολεκτικά διαλύσει. Μια
μέρα κατά την οποία κάναμε την συνηθισμένη μας
επίθεση, δεν είχαμε δει ότι κάπου εκεί κοντά είχε
κρυφτεί η κάκω Κώσταινα η οποία φύλαγε την μελικοκιά. Ακόμη και σήμερα, μετά από τόσα χρόνια, δεν
έχω καταλάβει το γιατί, αφού τα μελίκουκα ήταν
άφθονα στην φύση και τα τρώγανε κυρίως εμείς και
τα κοτσύφια. Κι όμως υπήρχε αυτή η κάκω που φύλαγε να μην της φάμε τα μελίκοκα.
Η κακω Κώσταινα, μια κοντή και χοντρή γριά, είχε
πρόσωπο μάγισσας ή εμείς την βλέπαμε έτσι τότε.
Στο πάνω χείλος είχε σχηματισμένο ένα ελαφρύ
μουστάκι και στο πηγούνι είχαν φυτρώσει πέντε έξι
χοντρές τρίχες που τις δίνανε μια άγρια όψη. Εμείς
τα παιδιά την φοβόμαστε, γιατί συνέχεια, όποτε μας

συναντούσε, μας κυνηγούσε και μας έβριζε. Την πειράζαμε, είναι αλήθεια, και μεις λιγάκι. Η πιο χαρακτηριστική της βρισιά ήταν το «κακιά λώβα να σας
πιάκει, ζαλοταραμένα». Χωρίς να ξέρουμε τι σημαίνουν τότε οι λέξεις αυτές, καταλαβαίναμε ότι ήταν
κάτι κακό, με τον τρόπο που το έλεγε, κυνηγώντας
μας με ένα τζιουμάκι στα χέρια.
Αλλά που να μας πιάσει εμάς τότε. Μόλις την βλέπαμε γινόμαστε μπουχός. Έτσι και κείνη την μέρα
που μας κυνήγησε, για να περάσουμε ένα αυλάκι
αναγκαστήκαμε να πηδήξουμε. Εγώ καθώς ήμουνα
και λιγάκι πιο βαρύς από τους άλλους δεν τα κατάφερα και έτσι πέφτοντας χτύπησα στο πόδι κάτω
στον αστράγαλο.
Από τότε, κάθε Φθινόπωρο, όταν αλλάζει ο καιρός,
ένας πόνος κάτω στον αστράγαλο μού δίνει σήμα
για να μου υπενθυμίσει την κάκω- Κώσταινα και την
μελικοκιά της.
Ανέκδοτο διήγημα του Γιάννη Ηλ. Παππά

Ασπρόμαυρες αναμνήσεις
Ο Σύλλογός μας, στην προσπάθειά του να διατηρήσει την πολιτιστική
κληρονομιά του τόπου, συλλέγει παλιές φωτογραφίες που απεικονίζουν
την καθημερινότητα μιας άλλης εποχής, και τις ψηφιοποιεί.
Όποιος έχει παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες παρακαλείτε να μας τις
φέρει και θα του επιστραφούν εντός ολίγων ημερών άθικτες.
Εμείς σε κάθε φύλλο της εφημερίδας μας θα δημοσιεύουμε κάποιες από
αυτές τις φωτογραφίες ενώ οι υπόλοιπες θα παραμείνουν στο αρχείο του
συλλόγου μας και θα χρησιμοποιηθούν στο μέλλον αποκλειστικά και
μόνο για πολιτιστικούς σκοπούς, π.χ. ένα λεύκωμα, μια έκθεση φωτογραφίας, ένα βιβλίο κτλ.
Μαθήτριες δημοτικού δεκαετία
του πενήντα: Τσώλα Αικατερίνη,
Ρίζου Μαριάνθη, Τσιρογιάννη
Σωτηρία, Τσώλα Αναστασία, Κατσαντούλα Αναστασία

Όρθιοι: 8ος Λάμπρος Βάντζος, 12ος Λάμπρος Αγναντίτης, 13ος Λάμπρος Ζιώβας, 1ος
καθιστός Αθανάσιος Καλαμπόκης.

Δημοτικό σχολείο Καλαμιάς 1958. Διακρίνονται από αριστερά:
Γιώργος Νίκαρης, Φίλιππος Ζιώβας, Απόστολος Νίκαρης,

Τσιρογιάννης Θωμάς, Τσώλας Νίκος, Λάμπρος Φλέτσας, στο
καφενείο του Χαράλαμπου Λαζανά (τελευταίος)

Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2016

η φιλοθέη

Έθιμα Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς
Καλήν ημέραν άρχοντες, αν είναι ορισμός
σας,
Χριστού τη θεία γέννηση να πω στ΄ αρχοντικό
σας
Χριστός γεννάται σήμερον εν Βηθλεέμ τη
πόλη
Οι ουρανοί αγάλλονται, χαίρει η φύσης όλη
Σ΄ αυτό το σπίτι το ψηλό πέτρα να μη ραγίσει
Κι ο νοικοκύρης του σπιτιού χίλια χρόνια να
ζήσει.
Και του χρόνου!
Την παραμονή των Χριστουγέννων τα παιδιά
γύριζαν από σπίτι σε σπίτι και τραγουδούσαν

τα κάλαντα. Οι νοικοκυρές τους έδιναν γλυκά,
ξερά σύκα ή και χρήματα. Αν τα παιδιά έμεναν ευχαριστημένα από το φιλοδώρημα έφευγαν με την ευχή ¨χρόνια πολλά¨, αν όχι δεν
δίσταζαν να κοροϊδέψουν τραγουδιστά λέγοντας: ¨αφέντη μου στην κάπα σου χίλιες χιλιάδες ψείρες, άλλες γεννούν, άλλες κλωσούν κι
άλλες αυγά μαζώνουν ¨.
Οι άντρες την παραμονή έσφαζαν το γουρούνι που έτρεφαν όλο το χρόνο. Το γουρούνι αυτό το είχαν σε ένα μέρος που το
έλεγαν ¨κουμάσι¨ και το τάιζαν με τα αποφάγια της οικογένειας. Ήταν το νοστιμότερο χοιρινό όλων των εποχών.
Οι γυναίκες ζύμωναν τα χριστόψωμα και
έφτιαχναν τα γουρουνάντερα γεμίζοντας τα
έντερα γουρουνιών με μοναδικό τρόπο.
Έφτιαχναν ακόμα και τις τσιγαρίδες , που
ήταν λιωμένο χοιρινό κρέας στη φωτιά, τις

οποίες στη συνέχεια, πάστωναν και τις έβαζαν σε βαρελάκια για όλη την υπόλοιπη χρονιά.
Το βράδυ της παραμονής το τζάκι (παραγώνι)
έμενε όλη τη νύχτα αναμμένο για να βρει ζεστασιά η Παναγία και να γεννήσει τον Χριστό.
Ανήμερα ο παπάς, περνώντας από όλα τα
σπίτια, σήκωνε ύψωμα με το χριστόψωμο.
Μετά την Χριστουγεννιάτικη λειτουργία, όλη η
οικογένεια μαζεύονταν κοντά στο τζάκι όπου
υπήρχε ο ¨σοφράς¨ και εκεί γίνονταν το φαγοπότι.
Τα Χριστούγεννα ήταν και η χαρά των παιδιών, γιατί ένα δεκαπενθήμερο έπαιζαν ολημερίς διάφορα παιχνίδια, ανάμεσα στα πολλά
σκλέντζα, γούρνα, βόλους αλλά και χαρτιά τα
μεγαλύτερα.
Όλο το σαρανταήμερο πριν τα Χριστούγεννα,
οι χωριανοί παρακολουθούσαν με κατάνυξη
τα ¨σαρανταλείτουργα¨ που ψάλλονταν πρωίπρωί στην εκκλησία. Πήγαιναν ¨ανάμα¨ και
¨λειτουργιά¨ για να μνημονεύει ο παπάς τ΄
αποθαμένα τους.
Του Αϊ Βασιλειού την παραμονή τα παιδιά
τραγουδούσαν τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα:
Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά… εύχονταν ακόμα
στους νοικοκυραίους χρόνια πολλά, καλή
χρονιά, τα κατσίκια σας θηλυκά, τα παιδιά
σας αρσενικά.
Το βράδυ της παραμονής μαζευόταν οι χωριανοί σε συγγενικά σπίτια παίζοντας εικοσιένα (στούκι) ή τριανταένα και, όποιος
κέρδιζε, ήταν ο τυχερός της χρονιάς.
Το τζάκι έμενε αναμένο όλη νύχτα και το πρωί
πήγαιναν οι γείτονες και συγγενείς για επίσκεψη και χτυπώντας αναμμένα ξύλα μεταξύ
τους και προσπαθούσαν να βγάλουν σπίθες.
Όσες περισσότερες σπίθες έβγαζαν , τόσο
περισσότερα κλωσσόπουλα θα είχαν οι οικοδεσπότες την καινούρια χρονιά και τόσο μεγαλύτερη θα ήταν γενικά η καλοτυχία και
ευημερία της οικογένειας.

Περιμένοντας στην στάση
Χαλκιαδιώτες ή Φιλοθεΐτες;
Στη στάση, περιμένοντας το αστικό λεωφορείο, μια μέρα. Δίπλα μου στεκόταν κι ένας άγνωστος σε μένα. Πιάσαμε κουβέντα και βρεθήκαμε να
έχουμε κοινό προορισμό τους Χαλκιάδες. Αργεί, μου λέει, το λεωφορείο!
Λίγη υπομονή του λέω. Και να που έρχετε το αστικό. Κοιτάζει την ενημερωτική πινακίδα του κι έγραφε «Κομπότι-Φιλοθέη». Μ’ αυτό θα πάμε του
λέω. Γύρισε και με ρώτησε, έχετε και εδώ Φιλοθέη; Είχαμε κάποτε Δήμο
Φιλοθέης, ο οποίος προέκυψε από συνένωση κοινοτήτων.
Είχαμε κάποτε κοινότητα Χαλκιάδων, Καλαμιάς και άλλες γειτονικές κοινότητες. Ήρθε όμως «διάτα» από τα υπουργεία που έλεγε ότι όσοι δήμοι
γίνουν από συνένωση κοινοτήτων , θα λαμβάνουν αυξημένες επιχορηγήσεις για να κάνουν έργα για το καλό των κατοίκων.
Χωρίς χρονολογίες και ονόματα άρχισα να διηγούμαι στον συνεπιβάτη
μου το ιστορικό της ίδρυσης του δήμου Φιλοθέης.
Όρισαν λοιπόν οι κοινοτάρχες Χαλκιάδων – Καλαμιάς κοινή συνέλευση
των κατοίκων στο σχολείο της Καλαμιάς. Έγινε ενημέρωση από τους
προέδρους και ζητήθηκαν προτάσεις ονομασίας του υπό σύσταση
δήμου. Ακούστηκαν ονόματα όπως «Εσπερίδα», «Αμβρακία», «Καλλυγωνία» και άλλα αξιόλογα ονόματα, αλλά μη ρεαλιστικά. Βλέπετε, ένας
μωρός τοπικισμός απέκλειε όνομα παράγωγο των δύο μεγάλων κοινοτήτων Χαλκιάδων – Καλαμιάς.
Τελικά προτάθηκε στην τότε νομαρχία η ονομασία «φυλλοθέα». Και
πράγματι ωραία ήταν η θέα των χωριών μας με τους πορτοκαλεώνες
τους. Άλλο όμως έλεγε ο νόμος. Δεν υπήρχε στο ονοματολόγιο αυτή η
ονομασία. Βρέθηκε τότε η συνώνυμη λέξη «Φιλοθέη». Καμιά σχέση βέ-
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Τα κάλαντα ανά την Ελλάδα
Τα Κάλαντα αποτελούν δημοτικά ευχητικά και εγκωμιαστικά τραγούδια που ψάλλονται εθιμικά κατ΄ έτος κυρίως
την παραμονή μεγάλων θρησκευτικών εορτών όπως των
Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς (Αγ. Βασιλείου), των
Θεοφανίων, ακόμη και των Βαΐων (ή Λαζάρου), με εξαίρεση εκείνων της Μεγάλης Παρασκευής που είναι κατανυκτικά. Κύρια παραδοσιακά μουσικά όργανα που
συνοδεύουν τα κάλαντα είναι το τρίγωνο, το λαούτο, το
νταούλι η τσαμπούνα, η φλογέρα κ.ά.
Τα κάλαντα ψάλλονται κυρίως από παιδιά αλλά και από
ενήλικα άτομα, είτε μεμονωμένα είτε καθ' ομάδας, που
περιέρχονται οικίες, καταστήματα, δημόσιους χώρους
κ.λπ. με τη συνοδεία του πατροπαράδοτου σιδερένιου
τριγώνου, αλλά ενίοτε και άλλων μουσικών οργάνων (φυσαρμόνικας, ακορντεόν, τύμπανου,φλογέρας κ.λπ.).
Κύριος σκοπός των τραγουδιών αυτών είναι μετά τις
αποδιδόμενες ευχές τα "Χρόνια Πολλά" το φιλοδώρημα
είτε σε χρήματα (σήμερα) είτε σε προϊόντα (παλαιότερα).
Σχετική με αυτό είναι και η παρασκευή "κουλούρας" ονομαζόμενη "κολλίκι" (Βέροια) ή "κουλιαντίνα" (Σιάτιστα) και
εξ αυτών οι φέροντες αυτά ονομάζονται "Κουλουράδες"
ή "Φωτάδες".
Τα κάλαντα ξεκινούν κυρίως με χαιρετισμό στη συνέχεια
αναγγέλλουν τη μεγάλη χριστιανική εορτή που φθάνει και
καταλήγουν σε ευχές. Χαρακτηριστικό σημείο είναι η
γλώσσα στην οποία αυτά ψάλλονται, στη καθαρεύουσα,
καταδηλούντα την άμεση καταγωγή τους από τους Βυζαντινούς χρόνους τις Καλένδες του Ιανουαρίου που
γιορτάζονταν με ιδιαίτερη λαμπρότητα.
Ο μεγάλος αριθμός των διαφόρων παραλλαγών εξανάγκασε να διακρίνονται αυτά σε εθνικά ή αστικά και στα τοπικά
ή
παραδοσιακά
(κατά
περιοχή).
Στα
χριστουγεννιάτικα κάλαντα έχουν καταμετρηθεί περισσότερες από τριάντα παραλλαγές μόνο στον Ελλαδικό
χώρο. Σήμερα εκτός των παραπάνω έχουν εισαχθεί και
διάφορα αγγλοσαξωνικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια,
μερικά από τα οποία έχουν μεταγλωττιστεί στα ελληνικά
και χρησιμοποιούνται κάποιες φορές επιπρόσθετα με τα
παραδοσιακά.
Επίσης και η ημέρα που ψάλλονται τα κάλαντα σε ορισμένες περιοχές ονομάζονται "Κάλαντα" (Κόλιντα, Κόλεντας, Κόλιαντας) με εξαίρεση τη νήσο Μήλο που
ψέλνονταν μόνο τη παραμονή της Πρωτοχρονιάς, συντασσόμενα κάθε φορά νέα κάλαντα, με τα οποία όμως
ζητούσαν οικονομική συνδρομή για κάποιο κοινωνικό
σκοπό (πχ ανέγερση ή επιδιόρθωση ναού) δίδοντας και
συμβουλές προς τους άρχοντες η παρατηρήσεις με σκωπτικό χαρακτήρα. Τέτοιες είναι και οι σχετικές "μαντινάδες" της Κρήτης ή "κοτσάκια" της Νάξου με σκωπτικό
επίσης χαρακτήρα που ψάλλονται ως "κάλαντα".

Λάμπρος Θ. Ζιώβας
Ευθυμογράφημα που μας έδωσε ένας ανώνυμος “Χαλκιαδιώτης”

βαια ανάμεσα στο όνομα «Φιλοθέη», με αυτό της οσιομάρτυρος Αγίας
Φιλοθέης.
Ιδρύθηκε έτσι ο Καποδιστριακός Δήμος ¨Φιλοθέης¨. Αξιόλογοι Δήμαρχοι
πέρασαν από τον δήμο, αλλά μετά από λίγα χρόνια έπρεπε να γίνει
«Καλλικράτειος Δήμος». Συστάθηκε έτσι ο Δήμος Αρταίων. Θα θύμωνε
λιγάκι , αν ζούσε, ο Καλλικράτης με τη δημιουργία του αχανούς Δήμου
Αρταίων. Για να τον περιηγηθεί κανείς χρειάζεται ολόκληρη καλοκαιρινή
μέρα και με γρήγορο αυτοκίνητο!
Είμαστε έκτοτε ενότητα του νέου δήμου. Με αυτά φτάσαμε στο τέρμα και
χωρίσαμε με τον ξένο.
Συνέχισα όμως να αναπολώ τα περασμένα, όταν λέγαμε ότι είμαστε από
τους Χαλκιάδες και το θεωρούσαμε τιμή μας. Και δεν ήθελα να τρίζουν
τα κόκκαλα του Χαλκιά και Γεωργούση, που ήταν οι πρώτοι οικιστές των
Χαλκιάδων και Γεωργουσιών!!
Όλα αυτά τα έγραψα μόνο και μόνο από νοσταλγική διάθεση για το
όνομα ΧΑΛΚΙΑΔΕΣ χωρίς να μέμφομαι κανέναν.
Ας ευθυμήσουμε όμως λίγο μιλώντας κάπως προφητικά. Ο αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος Ηράκλειτος έλεγε ότι «τα πάντα ρει». Όλα τρέχουν, όλα
αλλάζουν έλεγε. Κι επειδή ζούμε στην Ελλάδα μας, όπου όλα μπορούν
να συμβούν, ποιος ξέρει, στο πότερο μέλλον, να ξαναζούμε στους ΧΑΛΚΙΑΔΕΣ. Άλλωστε νέους φερέλπιδες νομικούς έχουμε να συντάξουν κάποτε μια αίτηση αν χρειαστεί.
Αυτά μου ήρθαν στο νου εκείνη την ημέρα.
Αισιοδοξώντας πάντα
“ Ένας Χαλκιαδιώτης ”
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«…και επί γης ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία» :
Το μέγα ζητούμενο!
Δύο χιλιετίες και κάτι χρόνια πέρασαν από τότε που το αγγελικό, ουράνιο μήνυμα, σύμφωνα με την
Καινή Διαθήκη, συνόδευσε τη Γέννηση του Θεανθρώπου και γέμισε
χαρά και ελπίδα τις ψυχές των
απλών, αγαθών και ευσεβών ανθρώπων… και χέρι-χέρι με τη βασική αρετή της αγάπης – η ειρήνη
και η ευδοκία- η οποία (αγάπη)
αποτελεί την θεμελιώδη αρχή της
Χριστιανικής θρησκείας: «ο Θεός
αγάπη εστί» , ¨Αγαπάτε τους εχθρούς υμών…» «Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των
αγγέλων, αγάπην δε μη έχων ουδέ
ειμί…», «Αγαπήσεις τον πλησίον
σου ως σεαυτόν…» και άλλα
πολλά.
Όμως προς μεγάλη απογοήτευση
και δυστυχία των ανθρώπων που
ακολουθούν τα διδάγματα αυτά,
πιστών και μη, επαναλαμβάνω
παρά την πάροδο 20 αιώνων πολιτισμού, χριστιανικού και ανθρωπιστικού, τα αποτελέσματα είναι
απελπιστικά έως τραγικά. Και για
του λόγου το αληθές θα αναφέρουμε μερικά αντιπροσωπευτικά
παραδείγματα:
1.
Παρά την αλματώδη πρόοδο σ΄ όλες τις επιστήμες, επομένως και της γεωπονίας, της
κτηνιατρικής κ.τ.λ., τη μηχανοκαλλιέργεια και τη χρήση διαφόρων λιπασμάτων με αποτέλεσμα την
απογείωση της απόδοσης όλων

των καλλιεργειών, εν τούτοις εκατομμύρια ανθρώπων όπου γης λι
μοκτονούν, πεθαίνουν από την
πείνα κυριολεκτικά, ανάμεσά τους
και παιδιά, απλά παιδιά όλων των
ηλικιών. Να προσθέσουμε ακόμα
ότι δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι πίνουν μολυσμένο νερό και πεθαίνουν
από
μολυσματικές
νόσους· και άλλοι «λένε το νερό
νεράκι» κάνοντας πολλά χιλιόμετρα να βρουν έστω να ξεγελάσουν
τη δίψα τους . και η τραγική αντίφαση: κάθε μέρα καταλήγουν στα
σκουπίδια χιλιάδες τόνοι τρόφιμα
ικανά να θρέψουν τα εκατομμύρια
των πεινασμένων· και βέβαια
έχουμε τις «χωματερές», ‘’τα νεκροταφεία’’ θα λέγαμε των φρούτων και των λαχανικών που
«αποσύρονται» για να μην «πέσουν» οι τιμές στην αγορά…
2.
Πόλεμοι, καταστροφές,
συμφορές, γενοκτονίες, προσφυγιά… «Πόλεμος πάντων πατήρ»
είχε γράψει εδώ και 2,5 χιλιάδες
χρόνια περίπου ο μεγάλος εκείνος
Έλληνας φιλόσοφος, Ηράκλειτος ο
Εφέσιος· ας μου επιτρέψει όμως ο
σοφός πρόγονός μας και οι φιλομαθείς αναγνώστες μας να συμπληρώσουμε
το
ανωτέρω
απόφθεγμα ως εξής: «Πόλεμος
πάντων των δεινών… πατήρ».
Αυτό τουλάχιστον αποδεικνύει η
εμπειρία του κάθε είδους και μεγέθους πολέμων: από τους τοπι-

Παλιές ιστορίες και ευτράπελα

κούς, τους εμφύλιους και τους
παγκόσμιους. Αφήνουν πίσω τους
ποτάμια αίματος, καταστροφή
ανείπωτη ανθρώπων και πολιτισμών, δυστυχία και συμφορά.
Αρκεί σήμερα να παρακολουθούμε
τα τεκταινόμενα στη Συρία, το Ιράκ,
το Πακιστάν, το Αφγανιστάν και τη
Λιβύη… να δώσουμε μια βδομάδα
προσοχή στις ειδήσεις της tv ή των
μέσων κοινωνικής δικτύωσης και
να υπολογίσουμε τους θανάτους
ανθρώπων (και πολλών παιδιώνκαι νηπίων ακόμη) που θαλασσοπνίγονται προσπαθώντας με σαπιοκάραβα ή «φουσκωτά» να
περάσουν από τη Βόρεια Αφρική
και τη ¨φλεγόμενη Μέση Ανατολή,
στην Ιταλία και την Ελλάδα κατά
κύριο λόγο… και να παρακολουθήσουμε μετά την ¨Οδύσσειά¨ τους –
των
προσφύγων
και
των
¨λαθρομεταναστών» - μέχρι να καταλήξουν στην «Γη της επαγγελίας» τους…
3.
Παρ΄ όλα αυτά τα δεινά και
τα απαράδεκτα για τον «πολιτισμένο κόσμο» της Ευρώπης και
της Δύσης τις ημέρες που έρχονται, εννοούμε των Χριστουγέννων
και του νέου έτους, θα ξοδευτούν
δισεκατομμύρια δολάρια και ευρώ
και λίρες για δώρα - τα περισσότερα μιας χρήσης - , για στολίδια
και χριστουγεννιάτικα δένδρα, για
ευχητήριες κάρτες, για γλυκά και
βασιλόπιτες και για παχουλούς
αγιοβασίληδες, που –μια και τόφερε η κουβέντα μας- καμιά σχέση
δεν έχουν με τον ασκητικό άγιο της
ορθόδοξης χριστιανικής παράδο-

σης, τον επίσκοπο Καισάρειας…
και σε αντίθεση μ΄ αυτή τη σπατάλη και άσκοπη εν πολλοίς κατανάλωση κάποια εκατομμύρια
συνανθρώπων μας, ανάμεσά τους
χιλιάδες παιδάκια, ακόμα και σε
«πλούσιες χώρες» όπως ΗΠΑ,
Γαλλία, Ιαπωνία κ.τ.λ., θα κάνουν
γιορτές σε κάποιο παγκάκι, σε κάποιες στοές ή σταθμούς του ηλεκτρικού·
σε
σκηνές
στους
καταυλισμούς
προσφύγων
(Hotspot) χωρίς θέρμανση, ηλεκτρικό, εγκαταστάσεις υγιεινής και
καθαριότητας.
Ο κατάλογος των ανθρώπων
«χωρίς μοίρα στον ήλιο» είναι μακρύς και ανεξάντλητος· άλλωστε
ποιος λιγότερο, ποιος περισσότερο όλο και κάτι θα ακούσαμε, θα
είδαμε στην τηλεόραση, επομένως
κάτι θα ξέρουμε.
Για να αντιστραφεί αυτή η απάνθρωπη, άδικη και ανήθικη κατάσταση
θα
πρέπει
να
αναθεωρήσουμε την κλίμακα των
ανθρώπινων αξιών και να τις καταστήσουμε –τις αξίες αυτές- το κέντρο του ενδιαφέροντος όλης της
κοινωνίας. Να θέσουμε ως στόχο
πρώτης προτεραιότητας την εμπέδωση της Ειρήνης, της αλληλεγγύης, της φιλανθρωπίας, της
δικαιοσύνης… Δηλαδή να γίνει
πραγματικότητα το ευαγγελικό μήνυμα των Χριστουγέννων: «…και
επί γης ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία». ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ – ΚΑΛΗ
ΧΡΟΝΙΑ
Σπύρος Γιάννος
01-12-2016

Στην στήλη αυτή θα φιλοξενούμε αστείες ιστορίες, παλιές ή καινούριες που μας στέλνουν οι
αναγνώστες μας. Όποιος επιθυμεί μπορεί να γράψει χωρίς όμως να προσβάλει πρόσωπα.

Ο Μπάκιας, ο Γκέλιας και το φουσκωμένο.
Ξύπνησε ο Μπάκιας μπονόρα γιατί θα πάϊνε να στήσει παγίδες για κιτρινέλες με τα άλλα ξουράφια, τον Γκέλια και το Φουσκωμένο. -Μάνα
εγώ θα πάω στα Λούρια για κιτρινέλες με τα παιδιά, θέλς τίπουτα; -Ναι
πάρε λίγο σαπσόρουκα από το τσουβάλ και βάλτην στον τουρβά να ρίξεις στα τσιρόνια στου καλύβ και κοίτα αν έχουν νερό. -Καλά, απάντησε
ο Μπάκιας. Πήρε το ποδήλατο το ράλη, έβαλε στη μια μεριά του τιμονιού
τον τουρβά και στην άλλη τις παγίδες και βγήκε στο δρόμο. Εκεί ήταν και
ο Λιάμος που βάραγε τζίγκζες στην συκιά την καρβελάτη, είχε το μαύρο
βρακί και τον κόρφο γεμάτο χαλίκια και έριχνε με το λάστιχο. -Μπάκια
θα πας να στήσεις παγίδες για κιτρινέλες; -ναι -Πάρε με κι μένα ορέ.
Παρακάλεσε ο Λιάμος
-Άι ορέ τράβα να πιάσεις κανένα μπακακάκι
στον μπαραλή που θες και κιτρινέλες, και ξεκίνησε. Ο Λιάμος χάζευε τον
Μπάκια που έφευγε και έλεγε: Ουάϊ ουάϊ, τι είπε τώρα. Το φουσκωμένο
τον περίμενε στην καμάρα. -Άι, του λέει, άργησες, οι κιτρινέλες τσιμπάν
το πρωί -καλά είναι και τώρα, λέει ο Μπάκιας Στο στρίμα καρτέρσαμαν
τον Γκέλια, αυτός πάντα αργεί, φαίνεται τον πλάκωσαν τα τσιόλια. Σε
λίγο φάν’κε.
-Άι Γκέλια, μεσημέριασε, πότε θα τις στήσουμε; -Άι ορέ που θα μπούμε
μέσα στο νερό μπουνόρα να πουντιάσουμε.
Μπήκαμε και οι τρεις στο ποδήλατο, το φουσκωμένο μπροστά στο σκελετό και ο Γκέλιας στη σχάρα. Λέει το φουσκωμένο: -Μπάκια, τράβα από
την άλλη μεριά από τις μελικοκιές. -Γιατί ανάποτα; -Έτσι, λέει το φουσκωμένο και κοίταγε προς το πέτρινο διώροφο σπίτι. Εγώ τότε δεν ήξερα
ότι αυτό είχε το γουργούλ’., πολύ αργότερα το κατάλαβα.
Σε λίγο φτάκαμαν στα λούρια και λέει ο Μπάκιας: -Τραβάτε να κόψετε
χλωρά σκουλικαντήρια γιατί τα παλιά ξεράθ’καν και δεν κρατιούνται τα
σκ’λήκια. Εγώ θα ταΐσω τα τσιρόνια κι έφτακα. Σε λίγο μπίτσαμαν, πήραμε τις παγίδες, τα σκλουλικαντήρια και το καλαμοκάνι με τα σκ’λήκια
και σάλτσαμαν απέκια στο χωράφ’ του μπαρμπανίκου που είχε βάλει να
ποτίσει και ήταν φλισιούρ οι κιτρινέλες. Βγάλαμαν τα παπούτσια και τα

αφήκαμαν στην παραβόλα και αρχίσαμαν να στήνουμε αλλά δεν βρίσκαμε ξερές μπλάνες και το φουσκωμένο κουβάλαγε από τις άκρες που
δεν είχε πάρει ακόμη νερό. Ο Γκέλιας ήταν τεχνίτης στο στήσιμο γιατί
ήθελε κόλπο στο σκουλικαντήρι να μην πιάνει πολύ και δεν πέφτει εύκολα η παγίδα. Αφού μπίτσαμαν λέει ο Γκέλιας: πάμε τώρα στις σκαμνιές
να φάμε σταφύλια ροζακί και σε λίγο τις κοιτάμε αν πιάσαμε καμία. Και
κολήσαμε πολύ ψηλά γιατί τα σταφύλια θέλουν ήλιο και τα καλά ήταν
ψηλά και έξω έξω. Εκεί που τρώγαμε, ακουρμάνομστε κουβέντες από
το δρόμο, κοιτάμε από κάτ’, έρχονταν η Τσιάντα με την μάνα της κουβεντιάζοντας. Το φουσκωμένο λέει: θέλετε να γελάσετε; Ναι λένε τα άλλα ξεφτέρια, -κάντε μόνο λίγη ησυχία λέει το φουσκωμένο, και άρχισε να
βελάζει όπως κάνει η γίδα όταν είναι τυλιγμένη… μπεεεεααα μπεεεεααα
μπεεεεααα… ξανά και ξανά. Ακουρμένομαστε την Τσιάντα να λέει στην
μάνα της: ορή μάνα, κρίμα τυλίχτηκε η γίδα, πάμε να την ξετυλίξουμε.
Ανοίγουν την πουργιά και χάλευαν για την γίδα. Ο γκέλιας με τον Μπάκια
δεν μπόραγαν να κρατήσουν τα γέλια, γυρίζουν αυτές και μας γλέπουν
απάνω στις σμαμνιές. Άο ορέ ζαλοκουνσμένα να σας βαρέσ’ κακός χειρόλιμους, μι μας κοροϊδεύεται; Και φύγανε καταριόντας.
Που το σκέφτηκες ορέ φουσκωμένο, λέει ο Μπάκιας κι σκάσαμε στα
γέλια. Πάμε τώρα να δούμε αν πιάσαμε καμιά κιτρινέλα.
Κατέβκαμαν από τη σκαμνία και πήγαμε στο χωράφ’. Γλέπομε ήταν οι
παγίδες πεσμένες και γκοσέψαμε μες το νερό για να βγάλουμε τις κιτρινέλες. Από την αγωνία που είχαμε δεν κοιτάξαμε προς την πουργιά, εκεί
μόλις είχε έρθει ο μπαρμπανίκος να δει αν ποτίστ’κι το χωράφι. Μόλις
μας είδε άρχισε να φωνάζει: κοκόνια για κοκόνια, δεν θα σας πιάσω,
εσείς χαλάτε τα φρύδια και δεν μπορώ να ποτίσω! Αυτός ήταν πολύ
άγριος και τον φοβόμασταν πολύ. Ούτε κιτρινέλες κοιτάξαμαν ούτε παγίδες. Σάλτσαμαν άγκιουχτ’ την καλαμωτή κι αμολήθκαμαν γκουσή να
κρυφτούμε. Τα παπούτσια μετά από δυο μέρες τα σήμασαμαν.
Φώτης Βασιλείου
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Αλλαγές που έχει επιφέρει η τεχνολογία και οι εφαρμογές της στον τρόπο ζωής του
Γράφει ο Θανάσης ρίζος
σύγχρονου ανθρώπου.
Ο άνθρωπος, από την εμφάνισή του στην Γη,
άρχισε να κατασκευάζει εργαλεία στην αρχή
και πολύπλοκα μηχανήματα αργότερα, για να
κάνει την ζωή του πιο εύκολη. Αυτό το πέτυχε
μέσω της παρατήρησης των διαφόρων φαινομένων και του πειράματος. Έτσι γεννήθηκε η
επιστήμη η οποία ανέπτυξε την τεχνολογία.
Η τεχνολογία έχει κάνει άλματα τα τελευταία
χρόνια. Κάθε μέρα βλέπουμε εφαρμογές της
που μας αφήνουν άφωνους. Όλοι, πλέον,
έχουμε στο σπίτι μας έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή έχουμε στην τσέπη μας ένα κινητό τηλέφωνο με φωτογραφική μηχανή και σύνδεση
στο διαδίκτυο που μας επιτρέπουν να έχουμε
πρόσβαση σε άπειρες βάσεις δεδομένων ανά
την υφήλιο και να καταναλώνουμε πλήθος
χρήσιμων και άχρηστων πληροφοριών. Μέσα
από μια συσκευή μπορούμε να ανοίξουμε ένα
παράθυρο στον κόσμο και να ενημερωθούμε
άμεσα για όλες τις εξελίξεις στην χώρα μας
αλλά και σε όλο τον πλανήτη. Μπορούμε επίσης να διαβάσουμε βιβλία, να δούμε φωτογραφίες από εξωτικά μέρη και τοπία, να
επισκεφτούμε μουσεία και αξιοθέατα μέσω εικονικής πραγματικότητας, να δούμε ταινίες και
να ακούσουμε μουσική ακόμη και να παραγγείλουμε ρούχα , παπούτσια συσκευές και οτιδήποτε άλλο αντέχει το πορτοφόλι μας.
Μπορεί όμως το διαδίκτυο να αντικαταστήσει
τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης; Μπορεί
να αντικαταστήσει ένα ταξίδι σε ένα εξωτικό
μέρος ή σε ένα αρχαιολογικό χώρο; Μπορεί να
παίξει ρόλο στα μουσικά μας ακούσματα;
Μπορεί να αντικαταστήσει την επίσκεψη στο
κατάστημα για την αγορά κάποιου προϊόντος;
Μπορεί να αντικαταστήσει ένα βιβλίο ή ένα πίνακα ζωγραφικής;
Ας τα πάρουμε ένα ένα με την σειρά.

Ο κόσμος, πριν την έλευση του διαδικτύου
ενημερωνόταν από τις εφημερίδες, το ραδιόφωνο και την τηλεόραση. Η εφημερίδα χάνει
κατά κράτος τα πρωτεία στην ενημέρωση από
το διαδίκτυο. Ένα γεγονός που είναι σε εξέλιξη
μπορεί κάποιος να το παρακολουθήσει δωρεάν και λεπτό προς λεπτό στις διάφορες ενημερωτικές ιστοσελίδες ενώ στην εφημερίδα
μπορεί να παρακολουθήσει τις εξελίξεις ανά
την ημέρα και καταβάλλοντας ένα μικρό βέβαια χρηματικό ποσό για να την αγοράσει. Για
να ενημερωθεί όμως κάποιος σφαιρικά, θα
πρέπει να αγοράσει τέσσερις ή πέντε εφημερίδες, αφού όλες είναι πολιτικοποιημένες και
προσεγγίζουν τα γεγονότα από διαφορετική
οπτική γωνία, ενώ οι ιστοσελίδες, πολιτικοποιημένες και αυτές, είναι δωρεάν. Η τηλεόραση,
που κατά την άποψή μου είναι λιγότερο πολιτικοποιημένη, έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί
να μεταδώσει εικόνα σε απευθείας σύνδεση,
κάτι που για τις ιστοσελίδες είναι δύσκολο,

προς το παρόν, και μπορεί να αναλύσει άμεσα
τα γεγονότα. Όμως έχει το μειονέκτημα ότι η
πρόσβασή της είναι ελάχιστη σε σχέση με το
διαδίκτυο που έχουμε πρόσβαση από σχεδόν
παντού και ότι μεταδίδει ειδήσεις, εκτός από
τις έκτακτες, δύο με τρεις φορές την ημέρα. Το
ραδιόφωνο τέλος είναι πιο εύκολα προσβάσιμο, αφού κάποιος μπορεί να το έχει μαζί του
παντού, στο αυτοκίνητο, στην δουλειά ακόμη
και την ώρα που αθλείται, και επιπλέον μεταδίδει ειδήσεις κάθε μία ώρα, αλλά σημαντικό
μειονέκτημα είναι το ότι δεν μπορεί να μεταδώσει εικόνα. Με τα παραπάνω δεδομένα
θεωρώ ότι δύσκολα το διαδίκτυο θα αντικαταστήσει την τηλεόραση και το ραδιόφωνο.
Πολλά μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι, αν
όχι όλα, έχουν ιστοσελίδες στο διαδίκτυο με
πολλές φωτογραφίες και πληροφορίες για τα
εκθέματα και αρκετά έχουν προγράμματα εικονικής πραγματικότητας μέσω των οποίων
μπορείς να περιηγηθείς σε όλο το χώρο.
Όμως μπορεί αυτό να αντικαταστήσει ένα ταξίδι στον τόπο του μουσείου; Η απάντηση είναι
κάθετα όχι.

Σα βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη,
να εύχεσαι νάναι μακρύς ο δρόμος,
γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις.
Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας,
τον θυμωμένο Ποσειδώνα μη φοβάσαι,
τέτοια στον δρόμο σου ποτέ σου δεν θα βρεις,
αν μέν’ η σκέψις σου υψηλή, αν εκλεκτή
συγκίνησις το πνεύμα και το σώμα σου αγγίζει.
Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας,
τον άγριο Ποσειδώνα δεν θα συναντήσεις,
αν δεν τους κουβανείς μες στην ψυχή σου,
αν η ψυχή σου δεν τους στήνει εμπρός σου.
Να εύχεσαι νάναι μακρύς ο δρόμος.
Πολλά τα καλοκαιρινά πρωινά να είναι
που με τι ευχαρίστησι, με τι χαρά
θα μπαίνεις σε λιμένας πρωτοειδωμένους·
να σταματήσεις σ’ εμπορεία Φοινικικά,
και τες καλές πραγμάτειες ν’ αποκτήσεις,
σεντέφια και κοράλλια, κεχριμπάρια κ’ έβενους,
και ηδονικά μυρωδικά κάθε λογής,
όσο μπορείς πιο άφθονα ηδονικά μυρωδικά·
σε πόλεις Aιγυπτιακές πολλές να πας,
να μάθεις και να μάθεις απ’ τους σπουδασμένους.
Πάντα στον νου σου νάχεις την Ιθάκη.
Το φθάσιμον εκεί είν’ ο προορισμός σου.
Aλλά μη βιάζεις το ταξείδι διόλου.
Καλλίτερα χρόνια πολλά να διαρκέσει·
και γέρος πια ν’ αράξεις στο νησί,

πλούσιος με όσα κέρδισες στον δρόμο,
μη προσδοκώντας πλούτη να σε δώσει η
Ιθάκη.
Η Ιθάκη σ’ έδωσε τ’ ωραίο ταξείδι.
Χωρίς αυτήν δεν θάβγαινες στον δρόμο.
Άλλα δεν έχει να σε δώσει πια.
Κι αν πτωχική την βρεις, η Ιθάκη δεν σε γέλασε.
Έτσι σοφός που έγινες, με τόση πείρα,
ήδη θα το κατάλαβες η Ιθάκες τι σημαίνουν.
Παραθέτω όλο το ποίημα του Καβάφη, γιατί
πιστεύω ότι ένα έργο τέχνης χάνει το νόημά
του αν το δεις αποσπασματικά .
Σε ένα ταξίδι μπορεί να αντιμετωπίσεις δυσκολίες, να βγεις εκτός προγράμματος, να ταλαιπωρηθείς καθ΄ όλη την διάρκειά του, αλλά
όταν θα φτάσεις στον προορισμό σου, ακόμη
και αν δεν δεις και ζήσεις τα προσδοκώμενα,
το ταξίδι ήδη σου έχει προσφέρει πολλά. Η
κούραση, η μυρωδιά της ατμόσφαιρας, τα καιρικά φαινόμενα, ακόμη και η βουή του κόσμου
είναι εμπειρίες που δεν μπορείς να τις νιώσεις
στο διαδίκτυο όσα κλικ και να χτυπήσεις, όσες
ιστοσελίδες και να επισκεφτείς.
Η μουσική είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Το διαδίκτυο ανδρώθηκε μέσα από τα προγράμματα
ανταλλαγής μουσικών κομματιών. Τώρα μπορείς να βρεις όλα τα είδη μουσικής που θέλεις,
αλλά δύσκολα θα μπεις στον κόπο να ακούσεις ένα καινούριο τραγούδι για να δεις αν
σου αρέσει. Στο ραδιόφωνο όμως ή στην τηλεόραση θα το ακούσεις και θα το απορρίψεις
ή θα το αγαπήσεις, σίγουρα όμως το διαδίκτυο
υπερτερεί στον συγκεκριμένο τομέα.
Το διαδίκτυο βρίθει από εμπορικές ιστοσελίδες
που μπορείς να αγοράσεις από καρφίτσα έως
αεροπλάνο. Με το πάτημα ενός κουμπιού τα
προϊόντα έρχονται στο σπίτι σου μέσα σε λίγες
ημέρες (ανάλογα από ποια χώρα τα παραγγέλνεις) και σε συμφέρουσες, συνήθως, τιμές.
Αυτό είναι μεν βολικό αλλά έχει πάρα πολλά
μειονεκτήματα. Τα προϊόντα αυτά, αν και συνήθως έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας, αν
χαλάσουν υπάρχει μεγάλο πρόβλημα για την
επισκευή ή την αντικατάστασή τους το οποίο,
αν λυθεί, θα πάρει πολύ χρόνο. Πρέπει να
βρεις ένα ηλεκτρονικό κατάστημα που να το
εμπιστεύεσαι γιατί η εξαπάτηση είναι συχνό
φαινόμενο και γίνετε πιο εύκολα εξ αποστάσεως. Το κυριότερο όμως απ’ όλα είναι ότι ζημιώνεται η τοπική οικονομία αφού χάνονται
πολλές θέσεις εργασίας από τα τοπικά καταστήματα, όχι μόνο από τα εμπορικά αλλά και
από τα υπόλοιπα.
Συνέχεια στην σελίδα 12
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...Συνέχεια από την σελίδα 11
Αλλαγές που έχει επιφέρει η τεχνολογία και οι εφαρμογές της στον τρόπο ζωής του σύγχρονου ανθρώπου.
Γράφει ο Θανάσης Ρίζος

Ο καταναλωτής θα κάνει την βόλτα του στην αγορά και
ακόμη και αν δεν αγοράσει κάτι από τα εμπορικά καταστήματα, θα αγοράσει ένα νεράκι, ένα καφέ, μία τυρόπιτα και θα δώσει ζωή στην πόλη του. Οι δρόμοι θα
αποκτήσουν ζωή. Μια έρημη αγορά δεν προσελκύει κανέναν. Επιπλέον η βόλτα για ψώνια, ιδιαίτερα για τον
γυναικείο πληθυσμό, είναι ένα μέσο εκτόνωσης, μια
μορφή διασκέδασης και ψυχικής θεραπείας, εξ’ ου και
η ξενόφερτη έκφραση «shopping therapy» (θεραπεία
με αγορές). Μετά, ένα ρούχο, ένα παπούτσι, πρέπει να
τα φορέσεις να δεις πως “κάθονται” πάνω σου, αν σε
στενεύει ή αν σου έρχεται φαρδύ, να χαϊδέψεις το ύφασμα, να καταλάβεις αν είναι η ποιότητα που υπόσχετε
ο πωλητής δηλαδή πράγματα που δεν μπορείς να τα
κάνεις μέσω διαδικτύου όσο φθηνότερο και να είναι το
προϊόν. Ακόμη και η προσωπική επαφή με τους ιδιοκτήτες του καταστήματος, με τους πωλητές – πωλήτριες, τους άλλους αγοραστές, μας κάνει πιο
κοινωνικούς.
Στο διαδίκτυο θα βρείτε πολλές ιστοσελίδες από τις
οποίες μπορείτε να αποθηκεύσετε, δωρεάν, και να διαβάσετε πληθώρα βιβλίων. Αυτό όμως δεν μπορεί να
αντικαταστήσει το βιβλίο που έχουμε στην βιβλιοθήκη
μας. Όλοι οι «βιβλιοφάγοι» προτιμούν να αγοράσουν
το βιβλίο, να το ξεφυλλίσουν και να το τοποθετήσουν
στην βιβλιοθήκη τους, η οποία καταλαμβάνει περίοπτη
θέση μέσα στο σπίτι. Η επαφή με το βιβλίο δίνει μια διαφορετική αίσθηση στον αναγνώστη. Εκτός από την
φαντασία ενεργοποιούνται και όλες αισθήσεις, η όραση,
η αφή, η όσφρηση από την ανεπαίσθητη μυρωδιά που
βγάζει το τυπωμένο χαρτί, η ακοή από τον χαρακτηριστικό θόρυβο που κάνει η σελίδα όταν γυρίζει, ακόμη
και η γεύση όταν ακουμπάμε τα ακροδάχτυλα στην
γλώσσα μας. Συμπέρασμα, το διάβασμα από τον υπολογιστή περιορίζεται μόνο στο νόημα του βιβλίου.
Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τους πίνακες ζωγραφικής ή τα άλλα έργα τέχνης. Πολλοί έχουν στον τοίχο του
σαλονιού τους πίνακες ζωγράφων, ακριβούς ή φθηνούς
ανάλογα με το βαλάντιό του ο καθένας. Φαντάζεστε να
αντικατασταθούν αυτοί οι πίνακες με οθόνες που τους
απεικονίζουν ή με τρισδιάστατα ολογράμματα (στο
εγγύς μέλλον) τα διάφορα έργα τέχνης και διακοσμητικά, αγάλματα, βάζα κτλ; Θα είναι ένα άψυχο σπίτι, ένα
καθιστικό χωρίς υλική υπόσταση, ένα ψυχρό σαλόνι.
Γενικότερο συμπέρασμα που βγάζουμε από τα παραπάνω, καλή μεν η τεχνολογία αλλά δεν μπορεί να αντικαταστήσει αρκετά πράγματα και συνήθειες, στην ζωή
του ανθρώπου, που έχουν κατοχυρώσει την θέση τους
ανά τους αιώνες.

Από τον ανταποκριτή ΟΓΑ Φιλοθέης, Αγγέλη Ευάγγελο, ανακοινώνεται
ότι οι γεννηθέντες το έτος 1950 έχουν δικαίωμα για αίτηση σύνταξης
από τον ΟΓΑ.
Το επόμενο διάστημα, οι δικαιούχοι, θα λάβουν ειδοποιητήρια σημειώματα και πρέπει να προσέλθουν στο γραφείο του ανταποκριτή στο
παλιό δημαρχείο Φιλοθέης να καταθέσουν τα δικαιολογητικά για να μπορέσουν να βγουν σε σύνταξή.
Όσοι δεν έχουν λάβει τα ειδοποιητήρια να έρθουν σε επαφή με τον ανταποκριτή προκειμένου να εξυπηρετηθούν.
Ο σύλλογός μας έφτιαξε και στόλισε τρία Χριστουγεννιάτικα δένδρα.
Σε αυτή την ενέργεια βοήθησαν πολλοί εθελοντικά και ΟΛΟΙ αφιλοκερδώς!
Ο Νίκος Αυδίκος ανέλαβε να κολλήσει τα σίδερα και να τα μετατρέψει σε τρία
πρωτότυπα χριστουγεννιάτικα δέντρα. Οι γυναίκες του συλλόγου μας τα έβαψαν και τα έντυσαν με λαμπάκια και στολίδια, ενώ οι άντρες τα τοποθέτησαν
στις πλατείες στους Γεωργουσούς στους Χαλκιάδες και στην Καλαμιά μετά
από άδεια των δύο τοπικών προέδρων.
Οι φωτογραφίες είναι απ’ όλη αυτή τη διαδικασία.

Προσέξτε όταν διασχίζεται την εθνική οδό!
Έχουμε την τύχη και την ατυχία συνάμα
να ζούμε σε ένα χωριό που το διασχίζει
εθνική οδός. Τύχη για πολλούς λόγους,
οικονομικούς αλλά και κοινωνικούς, και
ατυχία γιατί πληρώνουμε μεγάλο φόρο
αίματος στην άσφαλτο.
Καταστηματάρχες που έχουν τα καταστήματά τους πάνω στην εθνική οδό
μας ενημέρωσαν ότι κάθε βδομάδα γίνεται και από ένα ατύχημα, τις περισσότερες φορές με υλικές ζημιές, άλλες
φορές με μικροτραυματισμούς και αρκετές φορές με σοβαρό τραυματισμό ή
θανατηφόρο. Κύρια αιτία, μας είπαν,
είναι η μεγάλη ταχύτητα που αναπτύσσουν τα αυτοκίνητα, ιδιαίτερα στις εισόδους του χωριού, από Άρτα και από
Φιλιππιάδα.
Το φανάρι που έχει μπει αναγκάζει τους
οδηγούς να κόβουν ταχύτητα αλλά και
πάλι, όταν είναι πράσινο ή όταν ανάβει
πορτοκαλί όλοι, μα όλοι, αναπτύσσουν
ταχύτητα πολλαπλάσια από την επιτρεπόμενη για να προλάβουν να περά-

σουν. Η κάμερα της τροχαίας που έχει
τοποθετηθεί στην περιοχή είναι ενεργή
μόνο λίγες μέρες το χρόνο και δεν αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα. Τα γνωστά σαμαράκια έχουν απαγορευτεί με
νόμο και δεν μπορούν να τοποθετηθούν.
Εμείς δεν έχουμε να προτείνουμε κάποια λύση αλλά το σίγουρο είναι ότι
πρέπει οι αρμόδιοι να κάνουν κάτι αλλιώς θα θρηνήσουμε και άλλα θύματα.
Μέχρι να βρεθεί λύση εμείς πρέπει να
είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν διασχίζουμε, με οποιοδήποτε μέσο, την οδό
και ιδιαίτερα την διασταύρωση στο
ύψος των φαναριών.
Έχουμε δει πολλές φορές πεζούς να
διασχίζουν διαγώνια την συγκεκριμένη
διασταύρωση. Αυτό είναι μεγάλο λάθος
και θα πρέπει να μάθουμε να χρησιμοποιούμε τις διαβάσεις πεζών.

Το επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας θα κυκλοφορήσει την εβδομάδα των αποκριών, δηλαδή 21 έως 24 Φεβρουαρίου 2017.
Όσοι θέλουν να αρθρογραφήσουν θα πρέπει να φέρουν τα άρθρα τους
έως την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου, το αργότερο, για να έχουμε χρόνο
να στήσουμε και να τυπώσουμε την εφημερίδα μας .
Θα χαρούμε πολύ να φιλοξενήσουμε και καινούριους αρθρογράφους
μαζί με τους παλιούς.

