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Το εγκώµιο της
αλώσεως του
κάστρου των Ρωγών

Απόσπασµα από την ανθολογία Η Άρτα των λογοτεχνών
και των περιηγητών, Πάτρα,
εκδόσεις ∆ιαπολιτισµός, σε
επιµέλεια του
Γιάννη Η.Παππά σελ. 9
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Η Φιλοθέη
δικαιούται
ένα ΑΤΜ
Λείπει από τη Φιλοθέη ένα ΑΤΜ, ένα
µηχάνηµα αυτόµατης ανάληψης µετρητών δηλαδή, που
πλέον δεν περιορίζεται µόνο γι αυτή τη
χρήση αλλά µπορεί
να διεκπεραιώσει και
άλλες τραπεζικές
συναλλαγές......
σελ. 8
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Εκδροµή
στην

Αρχαία
Ολυµπία
Ο Σύλλογος µας αποφάσισε να ∆ιοργανώσει
Εκδροµή Στην Αρχαία
Ολυµπία την Κυριακή 25
Σεπτεµβρίου 2016.
σελ. 2
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η φιλοθέη

Τετάρτη 20 Ιουλίου 2016

Ευχαριστούµε
τους χορηγούς

Θέλουµε να ευχαριστήσουµε όλους τους επαγγελµατίες της Φιλοθέης, που
µας βοηθούν κάθε φορά
που τους χρειαζόµαστε, είτε
µε χρήµατα είτε µε υλικά είτε
µε δωρεάν εργασία.
Να πούµε ένα µεγάλο ευχαριστώ και σε όλους τους
καταστηµατάρχες
της
Άρτας, που κάθε χρόνο µας
δίνουν δώρα για την λαχειοφόρο αγορά, που διοργανώνουµε παράλληλα µε τις
καλοκαιρινές εκδηλώσεις

Εκδροµή
στην Αρχαία Ολυµπία

µας.
Τα ονόµατα όλων αυτών
θα δηµοσιευτούν στο επόµενο φύλλο της εφηµερίδας
µας και στην παρούσα ιστοσελίδα.

Θέλουµε
επίσης
να
πούµε ένα µεγάλο ευχαριστώ στους καταστηµατάρχες, που µας ενίσχυσαν
οικονοµικά µε σκοπό την
διατήρηση της ιστοσελίδας
µας και την έκδοση της εφηµερίδας µας.

Τράπεζα αίµατος
Η τράπεζα αίµατος του συλλόγου µας χρειάζεται άµεσα φιάλες.
Μέσα σε ένα χρόνο από την
ίδρυσή της καταφέραµε να συγκεντρώσουµε µόνο δεκαπέντε
φιάλες, σε δύο αιµοδοσίες που
οργανώσαµε, τις οποίες και τις
χορηγήσαµε όλες σε συγχωριανούς µας που τις είχαν ανάγκη.
Αυτή την στιγµή δεν έχουµε
καµία φιάλη να διαθέσουµε και γι
αυτό παρακαλούµε, όσοι µπορείτε, να δώσετε εθελοντικά αίµα
υπέρ της τράπεζας αίµατος του
συλλόγου και όσοι σας χορηγή-

σαµε αίµα να µεριµνήσετε για την
επιστροφή του έτσι ώστε να µπορέσουµε να το χορηγήσουµε
όπου παραστεί ανάγκη.
Η επόµενη εθελοντική αιµοδοσία στο χωριό µας θα γίνει τον Σεπτέµβριο και θα ενηµερωθείτε
από την ιστοσελίδα µας και από
αφίσες που θα τυπώσουµε.
Σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων και σας θυµίζουµε ότι το
αίµα είναι ζωή και ούτε πωλείται
ούτε αγοράζεται, απλά χαρίζεται
από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Στηρίξτε

τα καταστήµατα της περιοχής µας.
Έτσι βοηθάτε στην ανάπτυξη
και την οικονοµία όλων µας !!!

Ο Σύλλογος µας αποφάσισε να ∆ιοργανώσει Εκδροµή Στην
Αρχαία Ολυµπία την Κυριακή 25 Σεπτεµβρίου 2016.
Η συµµετοχή κατ΄άτοµο θα είναι µικρότερη από είκοσι ευρώ
και θα περιλαµβάνει δωρεάν είσοδο στα µουσεία και στον αρχαιολογικό χώρο και πιθανότατα ξενάγηση από επαγγελµατία
ξεναγό.
Λεπτοµέρειες και πρόγραµµα θα ανακοινωθούν τις πρώτες
µέρες του Σεπτεµβρίου.

Ιστοσελίδα

Η Φιλοθέη στο διαδίκτυο

Ο Σύλλογος µας έφτιαξε ιστοσελίδα όπου θα µπορείτε να
ενηµερώνεστε άµεσα για τα νέα της Φιλοθέης (κοινωνικά,
εκδηλώσεις κτλ) και σταδιακά θα δηµοσιεύουµε και ειδήσεις της ευρύτερης περιοχής. Η διεύθυνση της ιστοσελίδας µας είναι www.pasfilotheis.gr

η φιλοθέη

Τετάρτη 20 Ιουλίου 2016
Στις 13 Ιουνίου του 1926
έγινε η ληστεία της Πέτρας
κάτω από το µοναστήρι του
προφήτη Ηλία κοντά στο
χάνι του Μπαρµπα-Νάκου
στα Ηλιοβούνια. Την ενέδρα
την έστησαν ο Μερεµέτης, ο
Κόκκαλης, ο Φ ∆ιαµάντης ο
Ανδ. Κώτσης και άλλοι κατόπιν σχεδιασµού και εντολής
του Γιάννη και Θύµιου Ρέτζιου από το Ανώι. Εκεί σκοτώθηκαν οχτώ άτοµα και
γλύτωσαν δύο. Οι ληστές
είχαν κλείσει µε τον κορµό
ενός δέντρου το δρόµο, από
όπου θα περνούσε το αυτοκίνητο της χρηµαταποστολής της Εθνικής Τράπεζας,
που µετέφερε από την Πρέβεζα
στα
Γιάννενα
15.000.000 δραχµές.
Όταν το αυτοκίνητο πλησίασε οι ληστές άνοιξαν πυρ
και από τις δύο πλευρές και
ο οδηγός προσπαθώντας να
τους αποφύγει έχασε τον
έλεγχο µε αποτέλεσµα να
ανατραπεί το όχηµα. Οι ληστές πήρανε όλα τα χρήµατα
και φύγανε προς τον Αη-Λιά.
Στο δρόµο άλλα χρήµατα
κρύψανε, άλλα τους πέσανε
και τα περισσότερα τα
πήραν µαζί τους. Μετά από
ανακρίσεις, καταδώσεις και
βασανισµούς πιάσανε µερικούς από αυτούς. Στα τέλη
Νοεµβρίου του 1926 πήγανε
για κυνήγι στην περιοχή ο
Απόστολος Ρίζος, ο Στέργιος Κοτσώρης ο Αθανάσιος
Τσώλας και ο Α. Τσώλας.
Όπως κυνηγούσανε ο
Α.Ρίζος µε τον Σ. Κοτσώρη
βρήκανε 175.000 δραχµές,
ήτανε δεµένα µε σπάγκο, και
τα βάλανε στον τουρβά του
Απόστολου Ρίζου γιατί ο
τουρβάς του Στέργιου Κοτσώρη ήταν µατωµένος.
Στους άλλους δεν είπανε τίποτα. Τα µοιράσανε στα δύο
και πήραν από 87.500 δραχµές. Μετά από λίγες ηµέρες
ο Στέργιος Κοτσώρης µετά
από µεσολάβηση του Θωµά
Τσιρογιάννη αγόρασε τα
πρόβατα του Σιώζου Τσιρογιάννη για 26.400 δραχµές.
Ο Σιώζος Τσιρογιάννης
χρωστούσε στον Φίλλιπο
Ντεµπουσόν 8.025 δραχµές
και τον ξεχρέωσε. Αυτός
πήγε και κατέθεσε τα χρήµατα στην τράπεζα και εκεί
του είπαν ότι ήταν χρήµατα

από την ληστεία και µετά
από έρευνα έφτασαν στον
Στέργιο Κοτσώρη . Μετά από
ανάκριση ο Στέργιος Κοτσώρης είπε ότι ήταν κληρονοµιά από τον πατέρα του που
είχε πεθάνει στις 8 Φεβρουαρίου 1926. Εξετάζεται και η

και σκοτώθηκε είκοσι χρονών το 1947 στον εµφύλιο. Η
δίκη για τον Στέργιο Κοτσώρη και τους άλλους έγινε
τον Νοέµβριο του 1927 στην
Κέρκυρα. Μέχρι τότε ήταν
στην φυλακή. Μάρτυρες
στην δίκη πήγαν ο Σ. Τσιρο-

εβοµηνταπεντάδραχµα.
Μετά από δύο µέρες ήρθε
στο χωριό ο εισαγγελέας
Άρτας και ο ∆ιευθυντής της
Εθνικής Τράπεζας και συνέλαβαν τον Κοτσώρη επειδή
είχε χρήµατα της ληστείας,
όπως πληροφορήθηκα. Θο-

Η ληστεία της Πέτρας και οι
συνέπειες
για δύο Χαλκιαδιώτες
του Φώτη Βασιλείου

µάνα του και καταθέτει τα
ίδια. Η τράπεζα όµως τον
ρώτησε πως σου άφησε τα
χρήµατα ο πατέρας σου τον
Φεβρουάριο του 1926 αφού
αυτά κυκλοφόρησαν τον
Μάιο του 1926. Μπροστά σε
αυτά τα γεγονότα αναγκάσθηκε να οµολογήσει. Αµέσως
συνέλαβαν
τον
Απόστολο Ρίζο που τα παραδέχτηκε όλα. Αυτός
τα χρήµατα που
πήρε, πήγε και τα
έκρυψε σε κάτι
δέντρα στο χωράφι του Κώτσιου
Γρ.
Ρίζου και πήγαινε
σε
τακτά διαστήµατα και τα
κοίταζε µην
του τα κλέψουν. Αλλά το
συχνό πηγαινέλα έβαλε σε
υποψίες κάποιους
γείτονες που τον
παρακολούθησαν και
του κλέψανε τα χρήµατα.
Όταν πήγε η Αστυνοµία
δεν τα βρήκε και έτσι δεν τον
πίστεψε και τον έκλεισε φυλακή. Εκεί από τους βασανισµούς και την στεναχώρια
πέθανε µετά από έξι µήνες
αφήνοντας πίσω πέντε ορφανά ανήλικα. Την Σωτήρω,
σύζυγο του ∆. Λαµπράκη,
την Λαµπρινή σύζυγο του Σ.
Μπάρκα, την Πανάγιω που
παντρεύτηκε στην Ζαβάκα,
την Σπυριδούλα που παντρεύτηκε στην Βίγλα και τον
Γιώργο ενός έτους που µεγάλωσε σε ορφανοτροφείο

γιάννης και ο Παππάς Χρήστος Β. Καρατζάς. 30
Οκτωβρίου 1927 ώρα 9:30,
Πρόεδρος: καλείται ο Χ. Καρατζάς, ιερέας του χωριού
Χαλκιάδες Άρτας και ταµίας
του γεωργικού συνεταιρισµού της κοινότητας. Μάρ-

τυρας: στις 28 Νοεµβρίου
παρουσιάστηκε ο κατηγορούµενος Κοτσώρης και κατέβαλε τοκοχρεολύσιο δικό
του και της ανιψιάς του στο
ταµείο του συνεταιρισµού
αξίας 770 δραχµών, ταυτόχρονα ο χωρικός Καρδάµης
Ευάγγελος κατέβαλε στον
συνεταιρισµό δύο χιλιόδραχµα καµένα τα οποία
µόλις τα είδε ο Κοτσώρης τα
πήρε και του έδωσε χίλιες
πεντακόσιες δραχµές σε

ρυβήθηκα και πήγα τα χρήµατα στην Άρτα. Ο αδερφός
µου και ο Θείος του Κοτσώρη, Φίλιππος Τσώλας,
µου συνέστησαν να µην καταθέσω και µου πρότειναν να
τα αλλάξω µε άλλα χαρτονοµίσµατα. Πρόεδρος: Αρκετά.
Απολογία Στέργιου Κοτσώρη: Πρόεδρος: Να προσέλθει ο κατηγορούµενος
Στέργιος Κοτσώρης.
Κοτσώρης: Παρών
Κύριε Πρόεδρε.
Εγώ έχω δυο καταθέσεις. Στη
µία είπα ψέµατα και στην
άλλη αλήθεια.
Η
αλήθεια
είναι
πως
στις 29 Νοεµβρίου 1926
πέρασα από
την περιοχή
για κυνήγι µε
τον Αθανάσιο
Τσώλα,
Αλ.
Τσώλα και τον Απόστολο Ρίζο και δεν
παρέκλεινα ούτε στιγµή
από τους άλλους. Μόλις
φτάσαµε, στην δεξιά µεριά
του βουνού Ηλιοβούνια, άρχισαν τα σκυλιά να ψάχνουν
για λαγό. Ακολούθησαν την
λαγκαδιά και εµείς την κυκλώσαµε. Καθώς περνούσα
ανακάλυψα σε µία γωνία τα
χρήµατα. Κάλεσα τότε τον
Απόστολο Ρίζο και τα ανασηκώσαµε. Ήταν δεµένα µε
σπάγκο και λασποµένα.
Ο Ρίζος τα τοποθέτησε
στον δικό του τουρβά,
επειδή ο δικός µου ήταν µατωµένος, και συνεχίσαµε το
κυνήγι. Όταν νύχτωσε, πριν
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µπούµε στο χωριό, µοιράσαµε τα χρήµατα. Εγώ πήρα
87.500 δραχµές. Πήγα σπίτι
και δεν είπα τίποτα ούτε
στην µάνα µου ούτε στην γυναίκα µου. Τα χρήµατα έµειναν οχτώ µέρες στα χέρια
µου, µετά τα ψαλίδισα και τα
έδωσα για αγορά προβάτων
στον Τσιρογιάννη.
Ο
Τσιρογιάννης
τα
έδωσε στον Ντεµπουσόν, ο
οποίος τα κατάθεσε στην
Τράπεζα της Άρτας οπότε
και αποκαλύφθηκαν οι αριθµοί. Πρόεδρος: Γιατί την
πρώτη φορά δεν είπες πως
τα βρήκες; Κοτσώρης: Γιατί
φαντάστηκα πως είναι από
την ληστεία και τα κράτησα
γιατί είµαι φτωχός. Πρόεδρος: Ανέφερες, όµως, ότι
τα βρήκες από τον πατέρα
σου όταν έµαθες ότι δεν
είχαν κυκλοφορήσει ακόµα
οι αριθµοί. Κοτσώρης: ∆εν
γνώριζα Κύριε Πρόεδρε.
Πρόεδρος: Κατόπιν όµως
έµαθες ότι προερχόταν από
την ληστεία και τα αντάλλαξες µε τον Παππά µε εβδοµηνταπεντάδραχµα
και
αγόρασες και άλλα πρόβατα. Κοτσώρης: Ήµουν
φτωχός αλλά τα χρήµατα
ήταν µουχλιασµένα και
ήθελα να τα ξοδέψω.
Στις 18 Οκτωβρίου 1929
το δικαστήριο καταδίκασε
τον Στέργιο Κοτσώρη σε φυλάκιση δύο ετών και πρόστιµο 35.000 δραχµές. Τον
Γιάννη Ρέτζιο και τον
αδερφό του Θύµιο, που τους
είχαν πιάσει στην Βουλγαρία, τους καταδίκασε σε θάνατο και τους εκτέλεσαν την
5 Μαρτίου 1930 στην Κέρκυρα, µαζί µε τον Κ. Καψάλη,
τον Φ. ∆ιαµάντη που ήταν
αδερφός της Γιώργαινας
Τσιρογιάννη και τον Ε. Κόκκαλη. Ο Απόστολος Ρίζος,
γιός του Ιωάννη Ρίζου, είχε
και δυο αδερφούς, τον Κώτσιο Ρίζο και τον Χρήστο
Ρίζο και πολλές αδερφές. Ο
Στέργιος Κοτσώρης ήταν
αδερφός του Χρήστου Κοτσώρη.
Πηγές: Μαρτυρίες χωριανών
Βιβλίο Νίκου Ι.Πάνου:
«Ρεντζαίοι – ''Οι βασιλείς
της Ηπείρου''»
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Γράφει ο

Θεόδωρος Μ. Τσώλας Συνταξιούχος ∆άσκαλος.

Αγία Κυριακή

Ένα ξωκλήσι στην καρδιά του κάµπου

Μ

έσα σε ένα βαθύσκιωτο χώρο από
πανύψηλα, αιωνόβια δένδρα, στη θέση ¨Κακόβατος¨, βρίσκεται το µικρό
εκκλησάκι της Αγίας Κυριακής.
Απλό, απέριττο, λιτό και φτωχικό, χωρίς στολίδια κι αρχιτεκτονικά διακοσµητικά µέλη, ένα
µνηµειακό οικοδόµηµα προορισµένο για προσκύνηµα.
Η ανέγερσή του χάνεται
στα βάθη του περασµένου
αιώνα. Κτίστηκε µε ζήλο και µεράκι από ευσεβείς κατοίκους
της Φιλοθέης, πρώην κοινότητας Χαλκιάδων, κι έκλεισε µέσα
του το µεγαλείο της παντοδυναµίας του Κυρίου, να συντροφεύει τους ξωµάχους στην
καθηµερινή τους ενασχόληση
µε τη γη, να σκορπίζει γύρο του
την αισιοδοξία, που είναι η
βάση της ευτυχίας του ανθρώπου και να θυµίζει τον προορισµό της ανθρώπινης ύπαρξης
σε όλους όσους θέλουν να
πρωτεύσουν και ν΄ αριστεύσουν
στους αγώνες της ζωής.
Η απλότητα του χώρου
συνδυασµένη µε την καταπράσινη φύση, δηµιουργεί, αναπτύσσει την πνευµατικότητα,
την αγνότητα της ψυχής και
την απαλλάσσει από τις υλικές
καταστάσεις κι επιθυµίες της
υλιστικής µας εποχής.
Σ΄ αυτό το χώρο, παιδιόθεν,
ερχόµουν προσκυνητής. Νιώθει
κανείς κάτι το αλλόκοτο και
διαφορετικό, κάτι το ασυνήθιστο να του χα=δεύει το νου και
την ψυχή και να του εξάπτει την
φαντασία για το υπερπέραν,
όπου βρίσκεται ο µεγάλος θρόνος πάνω στον οποίο κάθεται ο
µέγας ∆ηµιουργός, που µ΄
άγρυπνο βλέµµα και περισσή
φροντίδα διαφεντεύει, εξουσιάζει και κυβερνά όλο τον κόσµο.
Πλήθος κόσµου από τα
γύρω χωριά, τη Φιλοθέη, στην
ενορία της οποίας και ανήκει το

µικρό ξωκλήσι, παρότι γεωγραφικά ο χώρος ανήκει στο ∆ηµοτικό
διαµέρισµα
του
Καλοβάτου, τον Άγιο Σπυρίδωνα, τον Καλοβατο, τη Ράχη,
την Άρτα κλπ. Την εσπέρα της
παραµονής της γιορτής της
Αγίας κατακλύζει το χώρο της
Εκκλησίας, όπου υπαίθρια γίνεται ο εσπερινός.
Η µελωδία των ψαλµών
σµίγει µε το κελάηδηµα των αηδονιών και των άλλων πουλιών
σ΄ ένα ευγενή συναγωνισµό, σε
µια αντιπαράθεση για την νικητήρια θέση, µε κριτές όλους
εµάς τους παρευρισκόµενους
και δωρήτρια την Αγία Κυριακή
αθλοθετούσα δώρα πνευµατικά, ικανά να µας προστατεύσουν από τις κακοτοπιές της
καθηµερινής ζωής. Ώρες όµορφες! Στιγµές ευτυχισµένες!
Οι µικροπωλητές µε τα
λογής-λογής γλυκίσµατα, µε
παιχνίδια για τα µικρά παιδιά,

µε ψιλικά κ.ά. διαλαλούν διακριτικά την πραµάτεια τους
χωρίς φωνασκίες και αθέµιτους
ανταγωνισµούς, προσαρµοσµένοι κι αυτοί στην ιερότητα του
χώρου, στην ευλάβεια των προσκυνητών και στην αγιότητα
της ηµέρας που είναι αφιερωµένη στη µνήµη της µεγαλοµάρτυρος Αγίας Κυριακής.
Η Αγία Κυριακή καταγόταν
από την Ανατολή από γονείς
πλούσιους κι ελεήµονες, το
∆ωρόθεο και την Ευσέβεια.
Αυτοί ήταν άτεκνοι και µε συνεχείς παρακλήσεις στο Θεό έτεκεν η Ευσέβεια θήλυ, ηµέρα
Κυριακή και της έδωσαν το
όνοµα Κυριακή. Ήταν η Κυριακή σεµνή, σώφρων και ωραιότατη. Αφιερώθηκε στο Θεό.
Όταν αρνήθηκε δε να θυσιάσει
στα είδωλα βασανίστηκε και
δια βασάνων εξεδήµησε εις Κύριον και τη µνήµη της γιορτάζουµε στις 7 Ιουλίου.
Παλαιότερα, καθώς θυµούµαι, µετά τον εσπερινό ακολουθούσε τρικούβερτο γλέντι µε
δηµοτική µουσική και µε χορούς µέχρι πρωίας. Κάτω από
τους ήχους του γλυκοκέλαηδου κλαρίνου, τη δοξαριά του
βιολιού, οι νέοι και οι νέες της
εποχής εκείνης ξεφάντωναν χορεύοντας λεβέντικους παραδοσιακούς χορούς. Το τσάµικο µε
της χορευτικές παραλλαγές, το
ρυθµό και τις φιγούρες,
έπαιρνε κι έδινε από ευσταλείς,
γεροδεµένους νέους που προκαλούσαν το θαυµασµό των
ροδοµάγουλων κοριτσιών, που
προτιµούσαν τον ¨Συρτό¨ και
¨Καλαµατιανό¨. Εδώ οι νέοι
έβλεπαν τις νέες κι αντίστροφα
και την επόµενη ηµέρα οι προξενήτρες έπιαναν δουλειά µε
θετικά τις περισσότερες φορές
αποτελέσµατα.
Το γλέντι τελείωνε µε την
ανατολή του ήλιου, όταν οι
ακτίνες του άρχιζαν να παιχνιδίζουν στις φυλλωσιές, σε ένα
συνεχές κρυφτούλι, χα=δεύοντας ζεστά κι απαλά τις φωλιές
των πουλιών που αγουροξυπνηµένα κελαηδούν νωχελικά
δοξάζοντας κι υµνώντας τον
Ύψιστο.
Σήµερα, σε τακτά χρονικά
διαστήµατα, ο ευσεβής ιερέας
της ενορίας µας, πατέρας Βασίλειος, άξιος λευίτης και βαθυστόχαστος
ιερωµένος,
λειτουργεί στον περιώνυµο
αυτό νασκο, όπου µπορούµε
να προστρέξουµε ταπεινοί προσκυνητές και να ζητήσουµε τη
Χάρη και την ευλογία της µεγαλοµάρτυρος Αγίας Κυριακής.
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Ενώνουν τις τύχες τους
µε τα ιερά δεσµά του
Ο Ζιώβας Απόστολος
και η Πλιάτσικα Αντιγόνη

ενώνουν τις ζωές τους το Σάββατο 20 Αυγούστου 2016 και ώρα 18:00 στον Ιερό Ναό Αγίου
∆ηµητρίου Άρτας.
Τους ευχόµαστε Βίον Ανθόσπαρτο.

Ο ∆ήµος Χρήστος
και η Βάγια Γούση
του Παντελή και της Αικατερίνης
ένωσαν τις ζωές τους το Σάββατο 25 Ιουνίου
2016 στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και
Ελένης Χαλκιάδων Φιλοθέης Άρτας.
Τους ευχόµαστε Βίον Ανθόσπαρτο.

Ο Αλέξανδρος Αθανασίου,
του Γιώργου και της Φεβρωνίας,

και η Ευγενία
Κατσαντούλα,
του Ναπολέων και της Αλεξάνδρας,
ένωσαν τις ζωές τους το Σάββατο 18 Ιουνίου
2016 στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και
Ελένης Χαλκιάδων Φιλοθέης Άρτας.
Αµέσως µετά τον γάµο ακολούθησε η Βάπτιση
της κόρης τους.
Τους ευχόµαστε Βίον Ανθόσπαρτο και να τους
ζήσει η κόρη τους.

Ο Παναγιώτης Βλάχος,
του Ηλία και της Αικατερίνης,

και η Κατερίνα Λαγού,

ένωσαν τις ζωές τους το Σάββατο 11 Ιουνίου
2016 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, Νιφορέικα Πάτρας.
Τους ευχόµαστε Βίον Ανθόσπαρτο.

Απολέσαµε
τον τελευταίο καιρό
από κοντά µας,
τους αγαπηµένους
Σε ηλικία 91 ετών απεβίωσε

η Αγλαα Κατσούλα
κάτοικος Χαλκιάδων
την 25 Ιουνίου 2016

Σε ηλικία 91 ετών απεβίωσε

η Ζιώγα Βασιλική
κάτοικος Καλαµιάς
την 16 Ιουνίου

Σε ηλικία 75 ετών απεβίωσε

ο Κωνσταντίνος Κοτσώρης
κάτοικος Χαλκιάδων
την 13 Ιουνίου 2016

Σε ηλικία 64 ετών απεβίωσε

ο Τσώλας Παντελής
κάτοικος Χαλκιάδων
την 9 Ιουνίου 2016

Σε ηλικία 89 ετών απεβίωσε

ο Γιαννάκος Βασίλειος
κάτοικος Χαλκιάδων
την 12 Μαΐου 2016
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Απόστολος Τσιρογιάννης
Ο καταξιωµένος ζωγράφος,
άγνωστος στο χωριό του.

Μ

ε έκπληξή µας πληροφορηθήκαµε,
αµέσως µετά την εκτύπωση του
πρώτου φύλλου της εφηµερίδας
µας, την ύπαρξη ενός Καταξιωµένου Ζωγράφου που κατάγεται από το χωριό µας και ζει
στην Αθήνα. Ήρθαµε σε τηλεφωνική επικοινωνία µαζί του και µας έστειλε ένα βιβλίο µε έργα
του που περιέχει και την καλλιτεχνική του πορεία την οποία και σας παραθέτουµε.
Ο Απόστολος Τσιρογιάννης γεννήθηκε στις
Χαλκιάδες Άρτας το 1946Ξεκίνησε τις σπουδές
του το 1965 κοντά στον Πάνο Σαραφιανό στενό
φίλο του Αλέκου Κοντόπουλου. Το 1966 εισάγεται στο προκαταρτικό εργαστήρι της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) της Αθήνας,
µε δασκάλους το Νίκο Νικολάου και στη συνέχεια, τον επίσης Αρτινό ζωγράφο, Γιάννη Μόραλη. ∆ιδάχτηκε Ιστορία της Τέχνης από
τον Παντελή Πρεβελάκη και Αποφοίτησε το
1971. Τα δύο τελευταία χρόνια ήταν υπότροφος
της ΑΣΚΤ από όπου αποφοίτησε το 1971 µε
άριστα.
Μετά το τέλος των σπουδών του ο Από-

στολος Τσιρογιάννης παρουσίασε έργα του σε
πολλές οµαδικές και ατοµικές εκθέσεις, τόσο

ΠΟΤΟΠΟΙ Α
ΓΑΤΣΙΟΣ
Το Ούζο από την Άρτα
που πλέον κάνει διεθνή
καριέρα...
στο ποτήρι σας!!!

στην Αθήνα όσο και σε µεγάλες επαρχιακές πόλεις, όπως την Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο, τα
Χανιά, τη Λάρισα, τα Γιάννενα και την Άρτα.
Το 1972, οργάνωσε την πρώτη ατοµική του
έκθεση στην αίθουσα τέχνης ¨Νέες µορφές¨,
όπου παρουσίασε πίνακες αφαιρετικής ζωγραφικής.
Από το 1975 µέχρι το 1977, στρέφεται στην
παραστατική ζωγραφική και παρουσιάζει τα Αι-

γαιοπελαγίτικα Τοπία, ¨Νέες µορφές¨ (1975),
Πανσέληνος Θεσσαλονίκη (1976), ¨Ζυγός
(1977), Κολέγιο Αθηνών, Εργαστήρι Λάρισας,
Μουσικοφιλολογικός Σύλλογος Σκουφάς Άρτα
(1978).
Στη συνέχεια ξεκινά µια σειρά πινάκων ζωγραφικής µε θέµατα παρµένα από το αστικό
τοπίο, Σιδηροδροµικοί σταθµοί, Εργοστάσια,
Καρνάγια παρουσιάζονται σε αντίστοιχες ατοµικές εκθέσεις ¨Νέες µορφές¨ (1981) ¨Πανσέληνος¨ Θεσσαλονίκης (1982), Αίθουσα Τέχνης
Ηρακλείου (1984), Νέες µορφές (1984), Αίθουσα τέχνης Αγκάθι (1984) Αίθουσα τέχνης
Ηρακλείου, Κολέγιο Αθηνών (1985).
Το 1986, στη Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιά

εκτίθενται πίνακες του Απόστολου Τσιρογιάννη
µε αποκλειστικό θέµα το Αιγαίο. Η έκθεση µεταφέρεται στην Αίθουσα Τέχνης Ηρακλείου.
Το 1988, στον ¨Υάκυνθο¨, παρουσιάζει τις
προσφυγικές συνοικίες της Αθήνας.
Ακολουθούν ατοµικές εκθέσεις του καλλιτέχνη στις Αίθουσες Τέχνης ¨Αργώ¨(1989),
¨Κρεωνίδης¨(1991), ¨Φωτόπουλος the gallery¨
(1992) και ¨Βλαχούλης στη Λάρισα¨(1993).
Σταθµός στην δουλειά του Απόστολου Τσιρογιάννη αποτέλεσε η έκθεση ¨Μοναστηράκι¨
στην αίθουσα Σύγχρονης Τέχνης ¨Stavros mihalarias art¨ (1996), Αίθουσα Τέχνης Μυλογιάννη Χανιά (2001), Αίθουσα σύγχρονης
Τέχνης ¨ Stavros mihalarias art¨ ¨Πέραµα¨, Πειραιάς (2002), στο ∆ήµο Λαυρεωτικής Παλαιό
Μηχανουργείο (2006), στο Θέατρο Κολεγίου
Αθηνών, ¨Αιγαιοπελαγίτικα Τοπία¨ (2009) και
στο ¨Ίδρυµα Κωνσταντίνου Κατσάρη¨ στα Γιάννενα (2010).
Ακόµη συµµετέχει σε πάρα πολλές οµαδικές εκθέσεις.
Έργα του Απόστολου Τσιρογιάννη βρίσκονται στην Βουλή των Ελλήνων στην Εθνική
Πινακοθήκη και στις ιδιωτικές συλλογές του
Ίωνα Βορρέ, του Βλάσση Φρυσίρα, του ∆ηµήτρη Κοντοµηνά, του Βαγγέλη Μαρινάκη, του
Ησίδωρου Κούβελου, του Γιώργου Κωστόπουλου, του Θεόδωρου Βενιαµίν, της Ελεονόρας
Βασιλάκη, της Ευγενίας ∆ασκαλοπούλου, του
Νώντα Λαµπαδάριου, του Γιάννη Λύρα, του
Νίκου Πατέρα, του Γιώργου ∆αλακούρα και
άλλων γνωστών συλλεκτών στην Ελλάδα αλλά
και στο εξωτερικό.
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Κι άλλο Θερµό θέρος ;
(Ή κι άλλο καυτό καλοκαίρι)

Βλέπετε, καλοί µου φίλοι, πως
αλλάζουν οι καιροί; Πως έρχονται
τα πάνω κάτω; Πως άθελά µας νοσταλγούµε περασµένα -όχι και ξεχασµένα- χρόνια και καιρούς, που
δεν είχαµε τόσες πολλές ανέσεις κι
αγαθά κι όµως περιµέναµε πως και
πως τις διακοπές του καλοκαιριού;
Θα µου απαντήσετε: τώρα δεν τις
περιµένουµε πως και πως; ∆εν κάνουµε σχέδια για ταξίδια σ΄ ακρογιαλιές και σε νησιά και σε
µακρινούς παραδεισένιους τόπους,
όπως π.χ. ΚαραGβική; Ή µήπως
επειδή εµείς οι παλαιότεροι, εξηντάρηδες και εβδοµηντάρηδες και…
βάλε βαριόµαστε πια για µακρινές ή
και κοντινές εξορµήσεις θέλουµε να
πιστεύουµε πως και οι νεότεροι µας
έχουν τις ίδιες διαθέσεις;
Ασφαλώς και δεν πέφτει (ο
γραφών) στην παγίδα αυτή, και βέβαια ξέρει καλά ότι ο µαθητής, ο εργάτης, ο υπάλληλος και ο
αυτοαπασχολούµενος-η βιοτέχνης
κι αγρότης κι αγρότισσα, ο καθένας
και η καθεµιά για πολλούς -ίδιους ή
διαφορετικούς λόγους- καρτερούν
τον Αλωνάρη (Ιούλιο) και τον Αύγουστο για κάποιες µέρες ή και

εβδοµάδες να κάνουν τις διακοπές
τους: να ξεκουραστούν, να κολυµπήσουν, να ταξιδέψουν, να διασκεδάσουν,
να
ξεχάσουν
τις
καθηµερινές έγνοιες και φροντίδες
και υποχρεώσεις και … και… !
Έλα όµως που δεν γίνετε τα
τελευταία χρονάκια να πάµε ξέγνοιαστοι για διακοπές! ∆ε βγαίνει
πάντα ο λογαριασµός: Εφορία,
∆ΕΗ, Τηλέφωνα, Ύδρευση, Άρδευση, τραπεζικό δάνειο, ΕΝΦΙΑ,
φροντιστήρια των παιδιών… Τι
µένει; ∆ιακοπές στο χωριό το πατρικό, αν υπάρχει πια! Αν ζουν παππούδες ή γιαγιάδες και έχουν και
τον τρόπο τους: τον κήπο τους, τη
σύνταξή τους και… την υγεία τους!
Και να λοιπόν που θέλοντας
και µη γυρίσαµε στα χρόνια τα
παλιά, που διακοπές σήµαινε: τρεις
µήνες κλειστά σχολεία, χωρίς διαβάσµατα, δασκάλους και ωράρια
απαρέγκλιτα… σήµαιναν (οι διακοπές) ξεκούραση, παιχνίδι, πολύ παιχνίδι και κάποια βοήθεια στην
οικογενειακή επιχείρηση –ενασχόληση απαραίτητα, «ο µη εργαζόµενος, µηδέ αισθιέτω» γράφει σε
επιστολή του (προς Κορινθίους, νο-

µίζω) ο Απ. Παύλος.
Άλλα οι µέρες του θέρους
(=Καλοκαιριού) είναι (και ήταν πάντοτε) πολύ µεγάλες: 14 ή και 15
ώρες! Μπορούσες - και µπορείς και
σήµερα – µ΄ έναν καλό προγραµµατισµό και να ξεκουραστείς, να κοιµηθείς περισσότερο, να βοηθήσεις
στο χωράφι ή στο κοπάδι ή στο µαγαζί και το εργαστήρι, να συναντήσεις την παρέα σου, να παίξετε και
να διασκεδάσετε. Αρκεί να είσαι ολιγαρκής, να ¨απλώνεις την αρίδα
σου (= τα πόδια σου) µέχρι εκεί που
φτάνεις¨ όπως λέει ο λαός µας. Που
κάποτε ξεχάσαµε την σοφία του
(του λαού ντε) και ξανοιχτήκαµε
πολύ και πήραµε δανεικά (και αγύ-

Γράφει ο

Σπύρος Γιάννος

ριστα ,νοµίζαµε)! Και τώρα µας τα
ζητάνε και µε το παραπάνω (=τόκους) και αφού δεν έχουµε µας κόβουν µισθούς και συντάξεις και µας
παίρνουν και τα σπίτια όταν δεν
έχουµε άλλα λεφτά να µας πάρουν!
Κι άντε µετά να µιλήσεις για διακοπές σε παραλίες µαγικές και ονειρεµένες!
Αλλά όπως έγραψαν κι οι αρχαίοι, σοφοί πρόγονοί µας: « ουδέν
κακόν αµιγές καλού» . και αυτό το
καλό θα είναι να ξαναβρούµε την
ανθρωπιά µας, την αλληλεγγύη, την
οικογενειακή στήριξη και θαλπωρή…
ΚΑΛΟ (ΥΠΟΛΟΙΠΟ) ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ._
ΥΓ. ελπίζω ετούτο το γραφτό να
πλησιάζει στο ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ,
κύριε Πρόεδρε και φίλοι αναγνώστες… και µε το καλό να τα ξαναπούµε

η φιλοθέη

Τετάρτη 20 Ιουλίου 2016

Σελίδα 7

Oδική ασφάλεια
οδηγών και πεζών στο χωριό µας
Θ

α ξεκινήσω την αναφορά µου µε ένα στατιστικό, αφού λένε ότι οι
αριθµοί είναι ψυχροί: οι θάνατοι
από τροχαία στην χώρα µας κάθε
χρόνοφτάνουν τις 2.000. Άρα θα

Γράφει ο
Τσώλας Κων/νος
(Ίκαρος)

χαθεί ένα ολόκληροχωριό το 2016!
Ας µάθουµελοιπόν ότι σύµφωνα µε
στατιστικά το µεγαλύτερο µέρος
τον τροχαίων συµβαίνουν 50 χµ
από το σπίτι µας. Κάθε φορά που
βγαίνουµελοιπόν από την πόρτα
µας , πραγµατικά , κινδυνεύουµε!
Κινδυνεύουµε µε το αυτοκίνητο,
αλλά και µε το ποδήλατο µας ή
πεζοί ή µε το “παπί” µας.
Εδώ , επιτρέψτε µου να αναφερθώ ειδικά στο χωριό µας. Θα
προλογίσω µε µια ακόµη φράση
και θα πω ότι αφορµή για να
γράψω στην εφηµερίδαήταν ένα
γεγονός που όλοι µας το έχουµε
ζήσει, πολλοί µας το έχουµε διαπιστώσει , λίγοι το συνειδητοποιούµε και ΚΑΝΕΝΑΣ µας δεν κάνει
τίποτα! Απόγευµα στην αυλή του

σπιτιού πίνοντας τον καφέ. Πρώτα
µια βουή, στη συνέχεια φορτηγό

εταιρείας πουλερικών να διασχίζει
το χωριό µε ταχύτητα που ούτε σε

εθνικήοδό δεν συναντάς! Το ότι τα
παιδάκια της γειτονιάς παίζαµε
µπάλα στη δίπλα αυλή αµέριµνα
και µπορούσαν ανά πάσα στιγµή
να βγουν στο δρόµο ( όπως κάναµε όλοι όταν ήµασταν παιδιά),
µε έκανε να θεωρήσω την οδήγηση αυτή τουλάχιστον εγκληµατική. Ας σκεφτούµε , πόσοι από
µας δεν έχουννιώσει αυτόν το
φόβο. Πόσοι δεν έχουµε αναρωτηθεί“πως πάει έτσιαυτός µέσα στο
χωριό?”. Εντούτοις, όλοι µας θα
κάνουµε το ίδιο την ίδια µέρα.
Όλοι µας θα παραβιάσουµε το
όριο. Εµείς οι ίδιοι θα πατήσουµε
το γκάζι αδιαφορώντας για τα παιδάκια που παίζουν στη δίπλα αυλή.
Εµείς οι ίδιοι που θα διαβάσουµε
αυτό το άρθρο µόλις θα καθίσουµεπίσω από το τιµόνι θα αγνοήσουµε πεζούς και ποδηλάτες.
Όµως θυµηθείτε όποτε µπορείτε:
προτεραιότητα έχουν αυτοί!
Υ.Γ. τραγικό παράδειγµα :
“τρέχει”ακόµα και το αστικό λεωφορείο!
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Η Φιλοθέη δικαιούται
ένα ΑΤΜ
Λείπει από τη Φιλοθέη ένα ΑΤΜ,
ένα µηχάνηµα αυτόµατης ανάληψης
µετρητών δηλαδή, που πλέον δεν περιορίζεται µόνο γι αυτή τη χρήση
αλλά µπορεί να διεκπεραιώσει και
άλλες τραπεζικές συναλλαγές. Πριν
δύο-τρία χρόνια ελάχιστοι χρησιµοποιούσαν ΑΤΜ. Όµως, µετά την
εφαρµογή του έλεγχου κεφαλαίων
(Capital controls), οι τράπεζες χορήγησαν πολλές κάρτες συναλλαγών
και έτσι είναι πάρα πολλοί αυτοί που
εξυπηρετούνται από τα εν λόγω µηχανήµατα. Έτσι οι κάτοικοι της περιοχής µας είναι αναγκασµένοι να
πηγαίνουν στην Άρτα για να κάνουν
ανάληψη και ιδιαίτερα τώρα, µε τα
όρια αναλήψεων που ισχύουν, θα
πρέπει να πηγαίνουν τρεις και τέσσερις φορές τον µήνα.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του
Συλλόγου µας, κατανοώντας την ταλαιπωρία των συγχωριανών µας,
έκανε αίτηση στην τράπεζα Πειραιώς
να εγκαταστήσει µηχάνηµα στην
εθνική οδό που διασχίζει την Φιλοθέη. Η επιλογή της συγκεκριµένης
τράπεζας έγινε γιατί απορρόφησε
την Αγροτική Τράπεζα, µε την οποία
συναλλάσσεται η πλειοψηφία των
κατοίκων του χωριού µας.. Ελπίζουµε η Τράπεζα να ανταποκριθεί
θετικά στο αίτηµά µας, καθώς µε την
εγκατάσταση ΑΤΜ θα ενισχυθεί η
αυτονοµία του χωριού µας και θα

αναβαθµιστεί η ποιότητα ζωής των

Γράφει ο
Θανάσης Ρίζος
κατοίκων του, αφού δε θα χρειάζεται
να µεταβούν στην Άρτα για την
πραγµατοποίηση των καθηµερινών
συναλλαγών. Όταν ο Σύλλογος θα
έχει απάντηση στο αίτηµά του, θα
υπάρξει σχετική ανακοίνωση.

Στη Φιλοθέη
σας εξυπηρετεί για λογαριασµό της ACS

το κατάστηµα (Kiosk)

θανάση Ρίζου
στις Χαλκιάδες Τηλ. 26810 51607

η φιλοθέη
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Το εγκώµιο της αλώσεως
του κάστρου των Ρωγών
Το χωριό Ιµαρέτι (Imaret)
ΕΒΛΙΓΙΑ ΤΣΕΛΕΜΠΙ ΑΡΤΑ 1670

Το εγκώµιο της αλώσεως του κάστρου των
Ρωγών

Είναι κτίσµα των Ρωµιών βασιλιάδων. Το κυρίεψε το έτος ο Γαζή
Εβρενός µπέης, την εποχή
του Σουλτάνου Μωάµεθ
Χαν του Πορθητή, από τους
Βενετούς απίστους, όταν
αυτοί εγκατέλειψαν άτακτα
τις θέσεις που κατείχαν
µέσα στο κάστρο, παρατώντας το στη σηµερινή του κατάσταση. Το φρούριο στέκι
στην άκρη του κόλπου της
Πρέβεζας, πάνω σ’ ένα χωµάτινο ύψωµα, ένα κυκλώπειο οικοδόµηµα µε σχήµα
πενταγωνικό, ένα κάστρο
εξαίσιο, που το µέγεθός του
φτάνει ολόγυρα τα χίλια βήµατα. Το εξωτερικό του βέβαια είναι ερειπωµένο, αλλά
το µέσα φρούριο κατοικείται
ακόµη. Φρούραρχος όµως
και φρουρά δεν υπάρχουν,
παρά µόνο µερικά ανθηρά
τσιφλίκια από εσωτερικό
του, στα οποία κατοικούν
απελεύθεροι µαύροι, Αιθίοπες (και) Άραβες. Και αυτό
το κάστρο βρίσκεται µέσα
στα όρια του σαντζακίου
των Ιωαννίνων στην ανατολική πλευρά του κάστρου,
κοντά δύο χιλιάδες, βήµατα
απ’ αυτό, η γέφυρα των
Ρωγών.
Είναι µια εξαίσια µονοκάµαρη γέφυρα, χαµηλότερη
όµως και οµαλότερη από τη
γέφυρα του Μοστάρ στο
σαντζάκι της Ερζεγοβίνης,
και το ύψος της είναι ακριβώς πενήντα πήχες. Η γέφυρα είναι φοβερά στενή,
τόσο που φοβάται κανείς να
περάσει από πάνω της,
γιατί έχει πλάτος µια οργιά.
Πού να τολµήσει κανείς να

κοιτάξει κάτω! Από κάτω της
κυλάει ο ποταµός [Λούρος],
που κατεβαίνει από τα
βουνά της πόλης των Ιωαννίνων και της πόλης της Παραµυθιάς και σµίγει µε τη
θάλασσα της Πρέβεζας.
Είναι σαράντα πήχες
βαθύς και κυλάει µε µεγάλη
ορµή. Από κει, προχωρώντας µια ώρα προς τα ανατολικά, το χωριό [Χαλκιάδες].
Περνώντας το διασχίζουµε
κατοικηµένα χωριά µέσα σε
παρθένους κάµπους προχωράµε ξανά επί µισή ώρα
προς τα ανατολικά ύστερα:

Το χωριό Ιµαρέτι
(Imaret)
Είναι ένα µουσουλµανικό χωριό µε σαράντα σπίτια, µε κήπους και µε
περιβόλι, βακούφι του Φαΐκ
Πασά. Το χάνι, το τζαµί, το
άσυλο και ο µεντρεσές είναι
όλα ευεργεσίες του Φαΐκ
Πασά και αποτελούν ένα
σπουδαίο τόπο περιπάτου
όµοιο µε κήπο της Εδέµ. Το
τζαµί και τα υπόλοιπα οικοδοµήµατα είναι όλα κεραµοσκέπαστα, και στο µαγειρειό
του εστιατορίου υπάρχουν
άφθονα καλά πρωί και

βράδυ για κάθε περαστικό ή
διαβάτη. Στη συνέχεια,
χωρίς να περάσουµε το µεγάλο ποταµό της Άρτας,

περπατήσαµε προς τα κάτω
κατά µήκος του ποταµού και
σε µια ώρα διαβήκαµε την
αξιοθαύµαστη γέφυρα του
Φαΐκ Πασά µε τα δεκατρία
της τόξα του ορθώνεται
ίσαµε τα ουράνια. Είναι µια
γέφυρα περίτρανη, µε ένα
πανύψηλο κεντρικό τόξο, µε
πλάτος τεράστιο, ύψος πε-
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επιµέλεια

Γιάννης Η.
Παππάς

νήντα πήχες και συνολικό
µήκος οχτακόσια βήµατα
απ’ άκρη σ’ άκρη, ένα αριστοτεχνικό γεφύρι που οι
τέσσερις απ’ τις καµάρες
του έχουν από εκατό βήµατα άνοιγµα. Πάνω σ’ αυτό
το γεφύρι µπορούν να περάσουν δύο αµάξια πλάι–
πλάι.
Από κάτω κυλάει ο ποταµός της Άρτας, που κατεβαίνει από τα βουνά των
Τρικάλων και της Καλαµπάκας και περνώντας αυτή τη
γέφυρα υπάρχει κι απ’ τις
δύο µεριές στράτα λιθόστρωτη για διάστηµα µιας
ώρας, και οι δύο πλευρές

της είναι όλο [κήποι,] όπου
φυτρώνουν λεµονιές και νεραντζιές. Από τη γέφυρα
αυτή προχωράµε χίλια βήµατα προς τα βόρεια πάνω
στο καλντερίµι περνάµε
ονειρεµένους κήπους και
κατοικηµένα χωριά και τσιφλίκια ύστερα:
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η φιλοθέη

ίγα Λόγια για τον συγγραφέα: Ο Γιάννης Καλπούζος
γεννήθηκε στο χωριό Μελάτες της Άρτας το 1960. Έχει γράψει
στίχους για 70 πολύ γνωστά τραγούδια, έχει εκδώσει ποιητικές συλλογές
, διηγήµατα και µυθιστορήµατα. Με
την ποιητική συλλογή «Έρωτες νυν
και αεί», ήταν υποψήφιος στη βραχεία λίστα για το κρατικό Βραβείο
Ποίησης 2008, ενώ το 2009 τιµήθηκε
µε το Βραβείο Αναγνωστών του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου (Ε.ΚΕ.ΒΙ) για το
µυθιστόρηµά του «ΙΜΑΡΕΤ». Από τις
εκδόσεις Ψυχογιός κυκλοφορούν
επίσης τα µυθιστορήµατά του «Ο,ΤΙ
ΑΓΑΠΩ ΕΙΝΑΙ ∆ΙΚΟ ΣΟΥ», «ΣΑΟΣ»,
«ΠΑΝΤΟΜΙΜΑ
ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΩΝ»,
«ΙΜΑΡΕΤ», «ΑΓΙΟΙ ΚΑΙ ∆ΑΙΜΟΝΕΣ»
και το πιο πρόσφατα εκδοθέν έργο
του «ΣΕΡΡΑ,Η ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ».
Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου
(Περίληψη): ∆ύο αγόρια γεννιούνται
την ίδια νύχτα, ένας Έλληνας και
ένας Τούρκος και η µοίρα τους κάνει
οµογάλακτους. Το µυθιστόρηµα παρακολουθεί τη ζωή τους, µε φόντο
την άγνωστη στο πλατύ κοινό ιστορία της περιοχής και όχι µόνο. Μια
ολόκληρη εποχή αναπαριστάται µε
µοναδικό τρόπο και χωρίς προκατάληψη, παράλληλα µε την περιπέτεια,
τη δράση, τον έρωτα, τις κωµικές ή
τις τραγικές καταστάσεις. Στη σκιά
του ρολογιού, που χτυπά τις οθωµανικές ώρες, Έλληνες, Τούρκοι και
Εβραίοι. Οι δύο φίλοι, ο Λιόντος και ο
Νετζίπ, µια δολοφονία-µυστήριο, ο
παππούς Ισµαήλ, η «µικρή» ακόµη
Ελλάδα, η Οθωµανική Αυτοκρατορία, ο φανατικός Ντογάν, συγκρούσεις, επαναστάσεις, συνύπαρξη,
καθηµερινή ζωή, χοροεσπερίδες,
καφέ Αµάν, πετροπόλεµος, Απόκριες, Ραµαζάνι, χαµάµ, ο τούρκικος
µπερντές του Καραγκιόζη, αφορισµοί, ο «άλλος» στα πρόσωπα και
στις συνήθειες των κατοίκων των
τριών φυλών, λαθρεµπόριο, κολίγοι,
τσιφλικάδες, πλούτος, αλλά και εξαθλίωση, γλυκιά και πικρή ζωή. Όλοι
έχουν θέση στο Ιµαρέτ του Θεού.
Παρουσίαση και αποτίµηση του
έργου: Σε αυτό του το ιστορικό µυθιστόρηµα ο Γιάννης Καλπούζος, µε
αριστουργηµατικό τρόπο, περιγράφει µια ιστορία, που τοποθετείται
στην Άρτα, από το 1854 µέχρι και το
1882. Αν και στην υπόλοιπη Ελλάδα
είχε ήδη εδραιωθεί το-µικρό-αλλά
ελεύθερο σύγχρονο ελληνικό κράτος, η περιοχή της Άρτας ήταν
ακόµη υπόδουλη στους Τούρκους.
Μέσα από τα δύο κεντρικά πρόσωπα, τον Έλληνα Λιόντο και τον
Τούρκο Νετζίπ και την αδελφική
τους φιλία, µε γραµµική αφήγηση και
κεντρικό αφηγητή τον παππού
Ισµαήλ, εξιστορείται η πορεία της
κοινωνίας της Άρτας, αυτής της περιόδου. Μιας κοινωνίας ανάµικτης
από διάφορες εθνότητες, Έλληνες,
Τούρκους, Εβραίους, που ζουν όλοι
κάτω από το ίδιο Ιµαρέτ (πτωχοκοµείο) του Θεού.
Η αφήγηση ξεκινά αριστουργηµατικά, µε µια γέννηση κι έναν θάνατο. Γεννιέται το ελληνόπουλο, ο
Λιόντος, την ίδια χρονική στιγµή που
ο πατέρας του πέφτει νεκρός από

Τετάρτη 20 Ιουλίου 2016
φονιά. Και στο απέναντι σπίτι, γεννιέται το τουρκόπουλο, ο Νετζίπ. Τα
δυο µωρά θα µεγαλώσουν µε το ίδιο
γάλα για τρία χρόνια, σαν αδέρφια,
από το γάλα της Ανέ Σαφιγέ. Η ιστορία εκτυλίσσεται µέσα από τις ζωές
των δύο αυτών οικογενειών. Ταυτόχρονα, µέσα από αυτές, παρακολου-

ρινότητά τους, που τους φέρνει σε
διαρκή συνάφεια. Κοινωνική και
επαγγελµατική (κάποιες φορές και
µε έρωτες αναµεταξύ τους), µε ειρήνη, αλλά και µε εξεγέρσεις, µε λαθρεµπόριο, µε τσιφλικάδες και
κολίγους. Ο συγγραφέας στο έργο
του µοιράζεται ίσα και δίκαια ανά-

Βιβλιοπαρουσίαση:
Βασιλική Σ. Γιάννου
Φιλόλογος

«ΙΜΑΡΕΤ»
Μυθιστόρηµα,
Γιάννης Καλπούζος
θεί ο αναγνώστης και τη ζωή της
εποχής και την ιστορία της Άρτας. Η
αφήγηση εναλλάσσεται ανάµεσα
στις ζωές του Λιόντου και του Νετζίπ, ανάµεσα στη ζωή των Ελλήνων
και των Τούρκων. Η καθηµερινή ζωή
όλων κυλά αρµονικά: Ρωµιοί, Οθωµανοί, Εβραίοι, µε τα ήθη τους, τα
έθιµά τους, καθένας µε το δικό του
Θεό, αλλά και µε πολλές κοινές γιορτές για όλους και βέβαια η καθηµε-

µεσα σε όλους τους λαούς, που τους
ενώνει η κοινή τους πόλη, η Άρτα. Οι
ήρωές του, παρά τις διαφορές και
τις ανοµοιότητες, αναδεικνύονται,
µέσα από την αφήγηση, «όµοιοι». Άνθρωποι όλοι, µέσα στα ίδια προβλήµατα,
στα
ίδια
γεγονότα,
«στριµωγµένοι» µέσα στα ίδια σταυροδρόµια, διλήµµατα, αδιέξοδα.
Ακολουθώντας τους δυο ήρωες από
τη στιγµή της γέννησής τους έως και

την αρχή της ενήλικης ζωής τους,
όπου ο ένας εγκαθίσταται στην
Αθήνα και ο άλλος στην Πόλη, διαδράµει µέσα στο έργο και µπροστά
στα µάτια του αναγνώστη η ιστορία
του τόπου, των εθνών, τα ήθη και τα
έθιµά τους. Οι χαρακτήρες, οι ιστορίες τους, που εκτυλίσσονται δραµατικά, σκηνικά µέσα στο έργο,
κάνουν πολύ ενδιαφέρουσα και την
ιστορία του τόπου, καθιστώντας την
πολυπρόσωπη και πολύπλευρη. Οι
ήρωες κινούνται µέσα σε µια καταπληκτική σκηνή, που την εντείνει η
πλοκή του έργου. ∆ηµιουργεί ανατροπές, προκαλεί στον αναγνώστη
συνεχή αγωνία και ερωτήµατα. Όλη
η θεώρηση των γεγονότων έρχονται
στον αναγνώστη µέσα από έναν αφηγητή, τον παππού Ισµαήλ, έναν γέροντα µε έντονη θυµοσοφία,
απάνθισµα µιας ζωής, γέροντα που
προκαλεί έναν απέραντο σεβασµό
στον αναγνώστη, όπως είναι τοποθετηµένος από τον συγγραφέα στο
κέντρο της σκηνής. Τα γεγονότα
όµως, παρά την µυστηριώδη και
υποβλητική σε πολλά επίπεδα σκηνή,
καταφέρνει ο συγγραφέας να τα
δίνει µε µια διάφανη µατιά και µε
κριτικό φιλτράρισµα. Και όλες οι
αγωνίες και τα ερωτήµατα, καταλήγουν µε προοδευτικό τρόπο να λυθούν και να απαντηθούν µε το
κλείσιµο της σκηνής. Όλο το έργο
είναι πλούσιο σε λαογραφικά στοιχεία, που αποτυπώνουν τον τρόπο
ζωής της εποχής και µας µεταφέρουν στο χώρο µε αµεσότητα. Οι περιγραφές είναι πολύ λεπτοµερείς και
πολύ ζωντανές, τόσο, που ο αναγνώστης «µεταφέρεται» στο χώρο και
στο χρόνο της εποχής µε έναν αυτόµατο και άµεσο τρόπο.
Είναι µια εκπληκτική εµπειρία η
ανάγνωση του Ιµαρέτ, γι΄ αυτό και τιµήθηκε µε το Βραβείο Αναγνωστών.
Από όποια άποψη: λογοτεχνικά,
άρτιο έργο µέσα από τη µατιά του
αφηγητή (Ισµαήλ), τη σκηνική παρουσία των ηρώων και των γεγονότων, πετυχαίνει να προκαλεί στον
αναγνώστη όχι µόνο ευχαρίστηση
ανάγνωσης, αλλά και πολύ έντονα
συναισθήµατα, αυτά της συγκίνησης, της αγωνίας, της αδηµονίας για
την εξέλιξη και προβληµατισµούς
γύρω από τα ιστορικά γεγονότα της
εποχής. Λαογραφικά και ιστορικά: ο
συγγραφέας, πριν συγγράψει, έχει
διαβάσει κι έχει ερευνήσει εξονυχιστικά, το χώρο, τη λαογραφία και την
ηθογραφία της εποχής. Η γλώσσα
ακολουθεί την καθοµιλούµενη της
εποχής, µε πολλές τούρκικες λέξεις,
που χρησιµοποιούσαν στην καθηµερινότητα την εποχή εκείνη στην
Άρτα.
Το έργο µας ταξιδεύει στον ονειρικό τόπο του λόγου και της φαντασίας
και
στο
χρόνο
της
καθηµερινότητας, που περνά αδιάφορος για τις ανθρώπινες καταστροφές
ή
τις
ανθρώπινες
ευτυχίες…Γιατί, τι είναι η γη; Όπως
λέει κι ο συγγραφέας, µε το στόµα
του παππού Ισµαήλ: «…Ένα Ιµαρέτ
είναι η γη, το Ιµαρέτ του Θεού. Κι
εµείς οι φτωχοί, τα ορφανά και οι ταξιδιώτες της ζωής, που µας φιλοξενεί…»
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άν κουραστήκατε µε την
καθηµερινότητα και θέλετε
στα πλαίσια του καλοκαιριού να κάνετε µικρές ή µεγάλες
αποδράσεις µη διστάσετε! ∆εν
υπάρχει λόγος να µην ταξιδεύετε. Η
σωστή ενηµέρωση είναι το εισιτήριο
για ακόµη καλύτερες διακοπές!
Να θυµάστε πως το µυστικό είναι η
σωστή προετοιµασία. Φροντίστε
λοιπόν, να παίρνετε πάντα µαζί σας
την ταυτότητα που δείχνει την πάθησή σας καθώς επίσης όσα φάρµακα χρειάζονται για όλη τη
διάρκεια του ταξιδιού και ίσως λίγα
παραπάνω για ασφάλεια. Μη βάζετε
τα φάρµακα στις αποσκευές που δίνετε, αλλά να τα έχετε µαζί σας
στην τσάντα.
Είναι σηµαντικό να γνωρίζετε
πως ο κάθε διαβητικός πρέπει να
ακολουθεί ένα πρόγραµµα διατροφής ανάλογα µε τις δικές του ανάγκες, τις δικές του διατροφικές
προτιµήσεις σε συνδυασµό µε το
δικό του πρόγραµµα άσκησης.
Για το λόγο αυτό, θα µιλήσουµε
πρώτα -είτε είστε διακοπές είτε όχιγια τους 5 βασικούς κανόνες ∆ιατροφικής Συµπεριφοράς:
1. Ελέγξετε το ρολόι σας: Για να
είναι το σάκχαρο σωστά ρυθµισµένο, πρέπει να έχετε σταθερές
ώρες γευµάτων και ενδιάµεσων,
καθώς και σταθερές ώρες λήψης
των φαρµάκων σας. Μην µεταπηδάτε γεύµατα, ούτε να αλλάζετε
δραστικά τις ώρες γεύµατος καθηµερινώς.
2. Ελέγξετε το βάρος σας: Ένας
παράγοντας για τη σταθεροποίηση
της γλυκόζης, µπορεί να είναι και το
βάρος, εφόσον διατηρείται στα κανονικά επίπεδα.
3. Ρυθµίστε πως τρώτε: Να θυµάστε πως δεν υπάρχει ένας συγκεκριµένος τρόπος διατροφής. Το τι
µπορεί να καταναλώσει κάποιος µε
διαβήτη εξαρτάται από τις δικές του
διατροφικές
προτιµήσεις-συνήθειες, αρκεί ο διαιτολόγος σε συνεργασία µε τον γιατρό να ορίσουν
τις ποσότητες, το είδος του φαγητού και τις ώρες γεύµατος.
4. Αλκοόλ: Παρακολουθείστε εάν
το αλκοόλ επηρεάζει τις πιθανές
επιπλοκές που παρουσιάζονται
λόγω διαβήτη (π.χ. καρδιοπάθειες)
ή τα φάρµακα που παίρνετε. Εάν
λοιπόν επιτρέπεται να πίνετε περιοδικά, συµβουλευτείτε το διαιτολόγο
σας για τις «διαβητικές ανταλλαγές» που µπορείτε να κάνετε.
5. Άσκηση: Η άσκηση (που έχει
παρόµοια δράση µε την ινσουλίνη)
βοηθά τη µεταφορά της γλυκόζης
στα κύτταρα και τους µυς έτσι ώστε
να χρησιµοποιείται για ενέργεια.
Πάµε τώρα διακοπές;;;;;!!!!!
Ήλιος,πέτρες και θάλασσα………
Ήλιος:
Υψηλή θερµοκρασία: Η υψηλή
θερµοκρασία επηρεάζει την ινσουλίνη, αυξάνοντας την απορρόφησή
της, εποµένως τα άτοµα που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη, θα
πρέπει να παρακολουθούν τα επίπεδα σακχάρου στο αίµα τους τακτικότερα, όσο είναι στον ήλιο.

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ……
Ο ∆ΙΑΒΗΤΗΣ
∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟ∆ΙΟ
Σοφία Α. Ζιώβα
Κλινική ∆ιαιτολόγος- ∆ιατροφολόγος
Πτυχ. Χαροκοπείου Παν/µιου Αθηνών

Νερό: Σηµαντικό είναι επίσης
να φροντίζουν να πίνουν αρκετό
νερό, καθώς ο κίνδυνος αφυδάτωσης είναι αυξηµένος
(η έκθεση
στον ήλιο, ο αέρας, η ζέστη και το
υψηλό σάκχαρο προκαλούν αφυδάτωση). Αποφύγετε αλκοολούχα
ποτά, ιδίως αν πρόκειται να µείνετε
στον ήλιο για αρκετή ώρα.
Εγκαύµατα: Πέρα από την αφυδάτωση, η παρατεταµένη έκθεση
στον ήλιο µπορεί να προκαλέσει και
σοβαρά εγκαύµατα. Χρειάζεται να
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο ντύσιµο, ιδιαίτερα εάν το δέρµα είναι
λευκό και στο αντηλιακό υψηλής
προστασίας.
Θάλασσα:
Το κρύο νερό της θάλασσας µειώνει την απορρόφηση της ινσουλίνης µε κίνδυνο την υπεργλυκαιµία,
ενώ η κολύµβηση ή οποιαδήποτε
άλλη δραστηριότητα (π.χ. ρακέτες),
κυρίως όταν είναι έντονη αυξάνει
τον κίνδυνο υπογλυκαιµίας. Καλό
είναι λοιπόν πριν (αλλά και µετά)
από κάποια δραστηριότητα, είτε
είναι έντονη είτε διήρκησε ώρα, τα
άτοµα µε διαβήτη να µετρούν το
σάκχαρο.
Τα άτοµα που κάνουν ινσουλίνη,
εάν δεν δουν βελτίωση και η πορεία
του σακχάρου είναι πτωτική, µπορούν να προσθέσουν ένα επιπλέον
κολατσιό στη διατροφή τους (µπο-

ρούν να πιούν ένα χυµό πριν µπουν
στο νερό). Τα άτοµα που λαµβάνουν αντιδιαβητικά δισκία δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια αλλαγή
σχετικά µε την αγωγή τους, χρειάζεται όµως να γνωρίζουν πως και
γι' αυτούς ο κίνδυνος υπογλυκαιµίας είναι µεγάλος.
Πέτρες:
Το περπάτηµα στην παραλία
κάνει καλό αρκεί κι αυτό να γίνεται
µε κάποιες προφυλάξεις, διαφορετικά τα πόδια δεν κινδυνεύουν µόνο
να τραυµατισθούν, αλλά και να µολυνθούν! Λόγω µείωσης του αισθήµατος του πόνου, απαιτείται
ιδιαίτερη προσοχή, καθώς η άµµος
µπορεί να κρύβει αιχµηρά αντικείµενα (σπασµένα γυαλιά, κοχύλια,
αχινούς, κ.ά.), µικρόβια και µύκητες
και να µη γίνουν άµεσα αντιληπτά.
Το περπάτηµα λοιπόν, µπορεί να
γίνει µια απολαυστική βόλτα, εάν
δεν είστε ξυπόλητοι.
Ή µήπως βουνό………
Εάν η επιλογή σας οδηγεί σε
βουνό ή γενικότερα σε µέρη µε χαµηλές θερµοκρασίες, να ξέρετε
πως το κρύο αυξάνει τον κίνδυνο
υπεργλυκαιµίας (µειωµένη απορρόφηση της ινσουλίνης), γι' αυτό
φροντίστε να πάρετε µαζί σας χοντρά ρούχα και να κάνετε συχνότερες µετρήσεις του σακχάρου.
Ακόµη..
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Η αυξηµένη θερµοκρασία αλλά
και το κρύο, επηρεάζει την ινσουλίνη, τους µετρητές και τις ταινίες
µέτρησης. Για το λόγο αυτό πρέπει
να φυλάσσονται σε µέρη δροσερά
µε θερµοκρασίες όσο το δυνατόν
φυσιολογικές (δωµατίου).
Τα
άτοµα όµως που χρησιµοποιούν σύριγγα, πρέπει να γνωρίζουν πως το
φιαλίδιο ινσουλίνης καλό είναι να
φυλάσσεται σε δροσερό µέρος, όχι
όµως σε παγωµένο. Εάν λοιπόν
χρησιµοποιούν µονωµένες θήκες,
δεν θα πρέπει να έρθουν σε απευθείας επαφή µε τον πάγο. Συνεπώς,
αποφύγετε την έκθεσή τους σε
ακραίες θερµοκρασίες είτε είναι
πολύ υψηλές, είτε πολύ χαµηλές (η
κατάψυξη βλάπτει εξίσου την ινσουλίνη) και µην τα ξεχνάτε πάνω
στην άµµο ή µέσα στο αυτοκίνητο.

ΠΡΟΣΟΧΗ……… Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, φροντίστε να πάρετε τα κατάλληλα εφόδια,
προκειµένου να αποφύγετε καταστάσεις όπως ναυτία, έµετος ή
διάρροια µε κίνδυνο την υπογλυκαιµία και την αφυδάτωση.
πάρτε κάποια προληπτική αγωγή
για ναυτία (αφού συµβουλευτείτε
τον γιατρό σας)
να πίνετε νερό τακτικά αλλά µικρές ποσότητες κάθε φορά
αποφύγετε το νερό βρύσης
αποφύγετε το αλκοόλ
να πίνετε µικρές ποσότητες αφεψηµάτων ή αναψυκτικών τύπου
«light»
εάν κάνετε εµετό πάρτε κάποιο
αντιεµετικό (αφού συµβουλευτείτε
τον γιατρό σας)
µετρήστε πιο τακτικά το σάκχαρο
σας
Τέλος, είναι σηµαντικό πριν αποφασίσετε να πάτε οπουδήποτε, να
είστε ενήµεροι για τις κλιµατικές
συνθήκες του µέρους που πρόκειται να πάτε (π.χ., πολύ ζέστη ή
κρύο), να γνωρίζετε εκ των προτέρων πού βρίσκεται το κοντινότερο
µέρος όπου µπορείτε να απευθυνθείτε για ιατρική βοήθεια και κατά
συνέπεια να έχετε προετοιµασθεί
κατάλληλα.
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