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Π ά σ χ α

και καλή Ανάσταση!
Κυκλοφόρησε το βιβλίο για τους Χαλκιάδες
Κυκλοφόρησε το βιβλίο του Φώτη Βασιλείου με τίτλο «Χαλκιάδες Άρτας 1830-2000»
που εκδόθηκε από τον σύλλογό μας. Το βιβλίο περιέχει ιστορικά στοιχεία για τους
Χαλκιάδες, για τον τρόπο ζωής των κατοίκων, τα ήθη και έθιμά τους, καθώς και γενεαλογικό δέντρο όλων των Χαλκιαδιώτικων οικογενειών από το 1830 έως σήμερα.
Το βιβλίο μπορείτε να το προμηθευτείτε από τον συγγραφέα (τηλέφωνο 697 484
2237) και από τον Πρόεδρο του συλλόγου (τηλέφωνο 26810-51607 και 697 386
0700).
Η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει στα τέλη του μήνα στην αίθουσα του
πνευματικού κέντρου του Ιερού Ναού Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Χαλκιάδων. Η
είσοδος θα είναι ελεύθερη για όλους, και θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση με την
ακριβή ημερομηνία και ώρα.
Σας περιμένουμε όλους να μας τιμήσετε με την παρουσία σας.
Το αντίστοιχο βιβλίο για την Καλαμιά είναι ακόμη στο στάδιο της συγγραφής
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Ευχαριστούμε (με αλφαβητική σειρά)
όλους αυτούς που πρόσφεραν
διάφορα ποσά στον Σύλλογό μας:

Κ ο ι ν ω ν ι κ ά

Απολέσαµε τον τελευταίο καιρό από κοντά µας, τους αγαπημένους :
Αγναντίτης Χρήστος ανδρικές κομμώσεις,
Αράπος Σταύρος Υγραέρια-Κάρβουνα-Pellet,
Αφοι Κώτση Αρτοποιείο,
Σε ηλικία 101 ετών απεβίωσε η Βλάχου Βάια κάτοικος
Γιώργος Χ. Δήμος Κτηνίατρος,
Χαλκιάδων την 24 Μαρτίου 2017
Ζιώβας Απόστολος Πρακτορίο ΟΠΑΠ,
Σε ηλικία 92 ετών απεβίωσε η Τσώλα Αλεξάνδρα κάτοικος
Θώμη Κ. Νίκαρη Κομμωτήριο,
Χαλκιάδων την 23 Μαρτίου 2017
Κατσούλας Βασίλης & Υιοί Χωματουργικές εργασίες,
Σε ηλικία 56 ετών απεβίωσε ο Τσιρογιάννης Χρήστος
Κολιός Ιωάννης λογιστής,
κάτοικος Χαλκιάδων την 13 Μαρτίου 2017
Μενού ψητοπωλείο-καφέ
Μπαΐλη Σταυρούλα Ιατρός παθολόγος,
Σε ηλικία 75 ετών απεβίωσε η Ζήση Φωτεινή κάτοικος
Ξυλογιάννης Απόστολος Κρεοπωλείο,
Καλαμιάς την 26 Φεβρουαρίου 2017
Παπαβασιλείου Απόστολος Αντιπροσωπείες,
Σε ηλικία 94 ετών απεβίωσε ο Λαμπράκης Κωνσταντίνος
Θωμάς Γάτσιος Ποτοποιία,
κάτοικος Αθηνών την 25 Φεβρουαρίου 2017
Παπαρούνης Χρήστος Παντοπωλείο,
Σε ηλικία 82 ετών απεβίωσε η Νταλή Λαμπρινή κάτοικος
Ρίζος Αθανάσιος Παντοπωλείο,
Χαλκιάδων την 24 Φεβρουαρίου 2017
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:info@pasfilotheis.gr
Πρόεδρος Ρίζος Θανάσης:
email:sakisrizos@pasfilotheis.gr 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.
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.

Πρόγραμμα ακολουθιών της Μεγάλης Εβδομάδος

Στ ηρίξ τ ε

Τα κα τα σ τ ή μ α τα τ η ς π ε ρ ι οχ ή ς μ α ς
Έτσι βοηθάτε στην ανάπτυξη και την οικονομία όλων μας !!!
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Α θ λ η τ ι κ ή
Ποδόσφαιρο
ΑΟ Φιλοθέης
Η ομάδα αγωνίζεται στην Α΄ κατηγορία της ΕΠΣ Άρτας
και δύο αγωνιστικές πριν το τέλος του πρωταθλήματος βρίσκεται στην όγδοη θέση του βαθμολογικού πίνακα.
Σε παρένθεση είναι τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου
Αποτελέσματα:
14-1-17 Α.Ε. Δόξα Άρτας - Α.Ο. Φιλοθέης (2-2) 1-1
21-1-17 Κιρκιζατών/Πλησιών - Α.Ο. Φιλοθέης (1-2) 1-1
28-1-17 Α.Ο. Φιλοθέης - Παναγροτικός Αγ. Σπυρ. (2-2) 5-1
4-2-17 Ηρόδοτος Καλογερικού - Α.Ο. Φιλοθέης (1-1) 0-3
11-2-17 Α.Ο. Φιλοθέης - ΑΕ Ξηροβουνίου (5-2) 4-0
18-2-17 Αχιλλέας Νεοχωρίου - Α.Ο. Φιλοθέης (2-3) 0-0
4-3- 17 Α.Ο. Φιλοθέης - Φιλέλληνες Πέτα (3-1) 0-0
8-3-17 ΓΑΣ Αναγέννηση Άρτας - Α.Ο. Φιλοθέης (3-0) 0-3 Άνευ
αγώνα
11-3-17 Α.Ο. Φιλοθέης ΑΕΜ Μέλισσα Άρτας (4-0) 2-1
18-3-17 Α.Ο. Φιλοθέης - Α.Ο. Φλωριάδας Α. (2-2) 0-3
25-3-17 Προοδευτική Γραμμενίτσας - Α.Ο. Φιλοθέης (3-1) 2-5
29-3-17 Α.Ο. Φιλοθέης - ΑΟΚ Τζουμέρκων (2-1) 1-1
1-4-17 Απόλλων Γλυκορίζου - Α.Ο. Φιλοθέης (2-1) 1-1
8-4-17 Α.Ο. Φιλοθέης - ΑΕ Μενιδίου (0-0)
22-4-17 Σκουφάς Κομποτίου - Α.Ο. Φιλοθέης (1-4)
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Α τ ζ έ ν τ α
Μπάσκετ
Η ομάδα αγωνίζεται στον Ά όμιλο της Γ΄ Κατηγορίας
ανδρών της ΕΣΚΑΒΔΕ
Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα είναι:
Ημ/νία
Ώρα
5-2-2017 10:00
18-2-2017 18:00
5-3-2017 12:00
11-3-2017 19:00
19-3-2017 16:00
2-4-2017 14:00
19-4-2017 17:00
22-4-2017 18:00
29-4-2017 14:00
6-5-2017 18:00

Αγώνας
ΚΑΟ Φιλοθέης – Παναιτωλικός ΓΦΣ (Β)
ΑΣ Λέων Μεσολογγίου - ΚΑΟ Φιλοθέης
ΚΑΟ Φιλοθέης – ΠΑΣ Ιωνικός 80΄
Άκτιος Απόλλων Πρέβεζας - ΚΑΟ Φιλοθέης
ΚΑΟ Φιλοθέης – Ηρακλής Μοναστηρακίου
Παναιτωλικός ΓΦΣ (Β) - ΚΑΟ Φιλοθέης
ΚΑΟ Φιλοθέης - ΑΣ Λέων Μεσολογγίου
ΠΑΣ Ιωνικός 80΄ - ΚΑΟ Φιλοθέης
ΚΑΟ Φιλοθέης - Άκτιος Απόλλων Πρέβεζας
Ηρακλής Μοναστηρακίου - ΚΑΟ Φιλοθέης

Σκορ
49-55
89-32
47-60
91-49
55-49
95-39

Οι ομάδες αγωνίζονται υποχρεωτικά σε κλειστά γυμναστήρια και οι έδρες τους είναι οι
εξής:
Κ.Α.Ο. ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΔΑΚ ΑΡΤΑΣ
Π.Α.Σ. ΙΩΝΙΚΟΣ 80’ - ΔΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ Γ.Φ.Σ.(Β) - ΔΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ - ΔΑΚ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ
Α.Σ. ΛΕΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΔΑΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΑΚΤΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΔΑΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΑΟ Νέα Νίκη Καλαμιάς
Πρωταθλήτρια Β΄ Κατηγορίας η Νέα Νίκη Καλαμιάς, δύο αγωνιστικές πριν το τέλος του
πρωταθλήματος!
Η ομάδα αγωνίζεται στην Β΄ κατηγορία της ΕΠΣ Άρτας και δύο
αγωνιστικές πριν το τέλος του πρωταθλήματος έχει εξασφαλίσει,
μαθηματικά, την άνοδο της στην Α΄ κατηγορία ΕΠΣ Άρτας, αφού
βρίσκεται στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα με έξι
βαθμούς διαφορά από την δεύτερη ομάδα της Ανέζας, την
οποία νίκησε εντός και εκτός έδρας, και έτσι έχει αβαντάζ σε περίπτωση ισοβαθμίας. Θυμίζουμε ότι η Νίκη Καλαμιάς ξεκίνησε
το πρωτάθλημα με -4 βαθμούς από περυσινή ποινή.

Όρθιοι: Γκαρτζονίκας Άρης, Λαζανάς Βασίλης, Σιαπλαούρας Πάνος, Παππάς Θοδωρής, Γιαννάκος Λάμπρος, Πρέντζας Χρήστος.
Καθιστοί: Κατσούλας Θωμάς, Γιαννάκος Κώστας, Γιαννάκος Χρήστος, Κατσιγιάννης
Νίκος, Γιαννάκος Βασίλης, Τσαούσης Νίκος, Τόλης Λάμπρος

Συγχαρητήρια στην διοίκηση, στον προπονητή και
στους παίκτες για την άριστη πορεία που έκανε η
ομάδα και εξασφάλισε την άνοδο στην Α΄ κατηγορία της ΕΠΣ Άρτας
Αποτελέσματα:
(Σε παρένθεση είναι τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου)

15-1-17 ΠΑΣ Ανέζας - Νέα Νίκη Καλαμιάς (3-2) 0-2
22-1-17 Νέα Νίκη Καλαμιάς - Κυράτσα Αγ Δημητρίου (2-1) 2-0
29-1-17 Δίας Κωστακιών - Νέα Νίκη Καλαμιάς (1-1) 1-2
5-2-17 Νέα Νίκη Καλαμιάς - ΑΣ Ρακούν (0-3) 5-1
13-2-17 Ολυμπιάς Αγ. Παρασκευής -Νίκη Καλαμιάς (3-1) 2-3
19-2-17 Νέα Νίκη Καλαμιάς - ΑΟ Φιλιππιάδας (1-2) 5-1
5-3-17 Νέα Νίκη Καλαμιάς - Αστέρας Ρόκκας (0-2) 6-0
12-3-17 Ακράτητος Ακροποταμιάς - Νέα Νίκη Καλαμιάς (4-0) 0-4
19-3-17 Α.Ο. Νέα Νίκη Καλαμιάς - Διαγόρας Κομμένου (0-3) 7-0
26-3-17 ΑΕ Καμπής - Α.Ο. Νέα Νίκη Καλαμιάς (2-1) 0-0
2-4-17 Α.Ο. Νέα Νίκη Καλαμιάς - ΑΟ Κορφοβουνίου (1-2) 4-1
9-4-17 ΑΕ Ραδοβυζίων - Α.Ο. Νέα Νίκη Καλαμιάς (4-1)
23-4-17 Α.Ο. Νέα Νίκη Καλαμιάς - Ολυμπιακός Καλοβάτου (1-2)

Τώρα στο κατάστημά μας μπορείτε να
εξοφλήσετε λογαριασμούς τηλεφώνων, ΔΕΗ,
Nova και ασφαλιστικών εταιριών.
Θα βρείτε επίσης εφημερίδες, περιοδικά καθώς
και μεγάλη γκάμα προϊόντων μίνι μάρκετ.
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Πρωτογενής γεωργική παραγωγή
Εθνική ανάγκη
Πονάει η ψυχή μου καθώς παρατηρώ παντού στην «ύπαιθρο χώρα»,
δηλαδή την καλλιεργήσιμη ή βοσκήσιμη γη της πατρίδας μας, παραδομένη εδώ και δεκαετίες στην
εγκατάλειψη και την ερήμωση. Και
δεν μιλάμε εδώ για μακρινούς, ορεινούς, δύσβατους και άγονους τόπους
αλλά
για
εύφορους,
ευλογημένους τόπους, πεδινούς· για
χωράφια και κτήματα και μπαχτσέδες αφημένα στη μοίρα τους, γεμάτα
αγριόχορτα, αγριόδεντρα, βάτα και
τα παρόμοια.
Η κατάσταση γίνεται ακόμη χειρότερη ή αγριότερη όσο απομακρύνεσαι από τα αστικά κέντρα προς την
περιφέρεια με αποκορύφωμα τις
ευαίσθητες εθνικά περιοχές των συνόρων μας, στεριάς και θάλασσας.
Υπάρχουν εκατοντάδες χωριά και οικισμοί της χώρας που πριν 30-40
χρόνια έσφυζαν από ζωντάνια και
δημιουργικότητα και τώρα, ιδιαίτερα
τους χειμερινούς μήνες, αριθμούν
10-15 κατοίκους –μερικά έως κανένα!- φυσικά υπέργηρους απόμα-

χους της ζωής, αφημένους στο έλεος
του θεού και της φύσης!
Δεν θέλω να αναφέρομε σε προσωπικές περιπτώσεις, αλλά η ανάγκη
για συγκεκριμενοποίηση της ανάλυσης επιβάλλει την προσωπική αναφορά, την οποία παρακαλώ να μου
επιτρέψετε.
Λοιπόν, προέρχομαι από ένα χωριό
κοντά στην ιστορική Δωδώνη, μόνο
35 χμ. νοτιοδυτικά των Ιωαννίνων.
Στη δεκαετία του 1960-70 αριθμούσε
500 κατοίκους (μόνιμους), στο διθέσιο σχολείο του είχε 100 μαθητές και
παρά το ορεινό και άγονο του εδάφους του οι κάτοικοι κατά το πλείστον ήταν αυτάρκεις: καλλιεργούσαν
τα λιγοστά χωράφια και κήπους
τους, είχαν το μικρό ή μεγαλύτερο
κοπάδι με γιδοπρόβατα, 1,2 ή περισσότερα γελάδια, φυσικά λίγες ή πλιότερες κότες, ένα-δύο γαϊδουράκια για
φόρτωμα- μερικοί, νοικοκυραίοι μεγάλοι, είχαν άλογα και μουλάρια.
Από καλλιέργεια: όλα τα σιτηρά, αμπέλια, κερασιές, καστανιές και όλα τα
«ξερικά», δηλαδή χωρίς πότισμα·
νερό μόνο για το σπίτι κι αυτό ¨με το
δελτίο¨ το καλοκαίρι γιατί τα δυο πηγάδια μας σχεδόν ¨στέρευαν¨ δη-

λαδή στέγνωναν.
Όμως από το 1970-75 χάρις στην
μετανάστευση –εσωτερική και εξωτερική- και την αστυφιλία, πήραμε την
¨κάτω βόλτα¨. Οι μόνιμοι κάτοικοι μειώθηκαν στους 200, ύστερα 100, σήμερα είναι μόνο 50… φυσικά το
σχολείο έκλεισε (το 1980 περίπου),
ούτε ένα στρέμμα γης δεν καλλιεργείται πια και μόνο 2-3 οικογένειες
έχουν 50-100 πρόβατα.
Αυτό το παράδειγμα όμως δεν είναι
το μοναδικό, δεν είναι η εξαίρεση για
την Ήπειρο, δυστυχώς, είναι ο κανόνας· δεκάδες χωριά στην ορεινή
Άρτα, στα Γιάννενα, την Πρέβεζα, τη
Θεσπρωτία παρουσιάζουν την ίδια
και χειρότερη εικόνα… Αλλά και στην
ορεινή Θεσσαλία , στη Μακεδονία,
τη Θράκη, τη Στερεά Ελλάδα, τα
νησιά μας δεινοπαθούν από την ερημιά και την εγκατάλειψη. Κι όμως
πρέπει κάτι να γίνει, να αντιστραφεί
η εικόνα, να αναζωογονηθεί η ύπαιθρος χώρα, να στηριχθεί και ενισχυθεί
η
πρωτογενής
αγροτική
παραγωγή, δηλαδή η γεωργία, η
κτηνοτροφία, η υλοτομία, η μελισσοκομία, η αλιεία…
Μόνο έτσι θα δούμε
¨άσπρη μέρα¨ που
λέει και ο λαός μας.
Καλός και ¨χρυσός¨
και πλουτοφόρος ο
τουρισμός
μας·
καλή και πολύτιμη η
ναυτιλία μας· και η βιομηχανία μας
και οι υπηρεσίες, όλα έχουν τη συμβολή τους στο εθνικό εισόδημα, αλλά
περνάμε μεγάλη κρίση και παρατεταμένη· είναι ανάγκη λοιπόν να εξασφαλίσουμε «τα προς το ζειν», να
έχουμε τα βασικά είδη της διατροφής
μας, βρε αδερφέ! Να τα παράγουμε
στον τόπο μας, που είναι ευλογημένος και πλουσιοπάροχος. Μόνο που
πρέπει να τον τιμήσουμε (τον τόπο
μας), να τον αγαπήσουμε και να τον
καλλιεργήσουμε: να σπείρουμε τα
χωράφια, να τα ξεχερσώσουμε, να
φυτέψουμε δέντρα, να κλαδέψουμε,
να μπολιάσουμε. Να δημιουργήσουμε πάλι κοπάδια γιδοπρόβατα,
να ζωντανέψουμε τα χωριά· να
τρώμε φρέσκα, νόστιμα, ποιοτικά
τρόφιμα, ντόπια…
Σ’ αυτή την προσπάθεια πρέπει,
είναι ανάγκη Εθνική να συντρέξουμε
όλοι μας· βέβαια οι νέοι έχουν μεγαλύτερη ευθύνη· γιατί έχουν τη δύναμη, τη γνώση και τον χρόνο, που
εμείς δεν έχουμε. Έχουμε βέβαια την
πείρα και αυτή την καταθέτουμε ευχαρίστως…
Σπ. Γιάννος
30-03-2017

Μουζντές
Ένα αφηγηματικό δοκίμιο με διδακτικό ή κωμικό περιεχόμενο

Αν είχαμε ένα παιδάκι και το λέγανε Γιαννάκη
Έγινε κάποτε ένα προξενιό και το βράδυ πήγε ο γαμπρός στο
σπίτι της νύφης για να την γνωρίσει. Όπως συνηθιζόταν, η
νύφη έφτιαξε τα φαγητά και σερβίριζε τον γαμπρό. Κάποια
στιγμή τελείωσε το κρασί και ο πατέρας πρόσταξε την νύφη να
κατέβει στο κελάρι να γεμίσει τις κανάτες. Εκεί που γέμιζε τις
κανάτες η κοπέλα είδε ένα τσεκούρι στερεωμένο ψηλά στον
τοίχο και έκανε διάφορες σκέψεις: τώρα εγώ θα παντρευτώ, θα
κάνω παιδιά, αν κάνω ένα παιδάκι και το βγάλουμε Γιαννάκη
και έρθει στο κελάρι να παίξει και πέσει το τσεκούρι και το σκοτώσει… την πήραν τα κλάματα και άρχισε να μοιρολογάει: Γιαννάκη μου, παιδάκι μου, τι θα απογίνω εγώ τώρα… Ο πατέρας
είδε ότι άργησε η κόρη και έστειλε την γυναίκα του να δει τι συμβαίνει. Μπαίνει η μάνα στο κελάρι και βλέπει την κόρη της να
κλαίει. Τι έπαθες κόρη μου; την ρωτάει ανήσυχη, το και το μάνα
τις λέει. Την αγκαλιάζει η μάνα και άρχισε και αυτή να κλαίει και
να μοιρολογάει. Ο πατέρας είδε που άργησαν οι γυναίκες και
πήγε και αυτός να δει τι πάθανε. Τις βλέπει αγκαλιασμένες να
κλαίνε, του εξηγούν το λόγο και άρχισε και αυτός να μοιρολογάει. Ο γαμπρός ανήσυχος και αυτός τρέχει στο κελάρι. Γιατί
κλαίτε ρωτάει την μέλλουσα γυναίκα του. Να άντρα μου, εμείς
αν θα παντρευτούμε και κάνουμε ένα παιδάκι και το βγάλουμε
Γιαννάκη και έρθει κάποια στιγμή στο κελάρι να παίξει και πέσει
το τσεκούρι και το σκοτώσει, τι θα κάνουμε; Πάει το παιδάκι
μας… Γιαννάκη μου… Τότε ο γαμπρός με μια κίνηση κατεβάζει
το τσεκούρι από ψηλά και το στερεώνει κάπου χαμηλά που δεν
υπήρχε κίνδυνος να πέσει και να χτυπήσει κάποιον και τους
λέει: εντάξει, τώρα δεν κινδυνεύει το παιδί μας, πάμε να συνεχίσουμε το γλέντι μας.
Ο μουζντές αυτός θέλει να πει ότι πρέπει να προλαμβάνουμε
ένα πιθανό μελλοντικό κίνδυνο από το να καθόμαστε και να
μοιρολογάμε με υποθετικά παθήματα.
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Το Π ά σ χ α
Πάσχα , μια από τις μεγαλύτερες Δεσποτικές γιορτές
της Χριστιανοσύνης, η πιο ένδοξη και η πιο Λαμπροφόρα.
Το Χριστιανικό Πάσχα κατάγεται από το Εβραϊκό. Οι
Εβραίοι, το Πάσχα, γιόρταζαν την έξοδό τους από την
Αίγυπτο. Η λέξη ¨Πάσχα¨ στα Αραμαϊκά σημαίνει ¨πέρασμα¨ όπως ¨πεσάχ¨ στα εβραϊκά και ¨πισάχ¨ στα
Αιγυπτιακά.
Οι Χριστιανοί πήραν το Πάσχα από τους Εβραίους,
αλλά του έδωσαν νέο περιεχόμενο. Με το Πάσχα
γιορτάζουμε το πέρασμα του θεανθρώπου, από τη
γήινη ζωή, στο μαρτυρικό του θάνατο και στην ένδοξη Του ανάσταση.
Η περίοδος του Χριστιανικού Πάσχα αρχίζει τρεις
βδομάδες πριν από τη μεγάλη Σαρακοστή, με την
αρχή του τριωδίου και τελειώνει την Πεντηκοστή. Στη
μακρά αυτή περίοδο, προετοιμάζεται ο πιστός με νηστεία και προσευχή για να μπορέσει να παραστεί στο
Θείο δράμα. Οι πιστοί περιμένουν το Πάσχα σαν κάτι
ξεχωριστό και ιδιαίτερο. Οι Χριστιανοί βιώνουν το
Πάσχα, την πορεία του Σωτήρα από τα πάθη στην
Ανάσταση, μέσω της εκκλησίας. Εξαγνίζονται με την
προσευχή και τη Θεία μετάληψη από τις αμαρτίες
τους.
Παλαιότερα δεν έλεγαν ¨Πάσχα¨, αλλά ¨Λαμπρή¨,
σκιαγραφώντας τη λαμπρότητα αυτής της γιορτής και
τη νίκη του Θεανθρώπου, απέναντι στο θάνατο.
Η Πασχαλινή ατμόσφαιρα απαλύνει μίση και αντιπαλότητες των ανθρώπων και προσφέρει τη συμφιλίωση της αγάπης.
Ο χαιρετισμός που ακούγεται μεταξύ των χριστιανών
¨Χριστός Ανέστη¨ και η ανταπάντηση ¨Αληθώς Ανέστη¨ , εκφράζουν τη συμμετοχή, των ανθρώπων,

η φιλοθέη
στην Ανάσταση του Κυρίου, καθώς και τη μετάδοση,
του χαρμόσυνου γεγονότος, σ’ όλη την οικουμένη.
Το Σάββατο του Λαζάρου είναι αφιερωμένο στη νεκρανάσταση του Λαζάρου, το θαύμα που έκανε ο
Χριστός πριν αναστηθεί ο ίδιος εκ νεκρών. Τα παιδιά
γυρίζουν στα σπίτια τραγουδώντας τα ¨Λαζαρικά¨ για
να διηγηθούν την ιστορία του αγαπημένου φίλου του
Χριστού:
πες μα Λάζαρε τι είδες
εις τον Άδη που επήγες…
Από το βράδυ της Κυριακής των Βαΐων, στην ουσία,
αρχίζει η Μεγάλη Εβδομάδα και κάθε βράδυ οι πιστοί
παρακολουθούν με κατάνυξη τις ιερές ακολουθίες.
Τη Μεγάλη Εβδομάδα οι πιστοί γιορτάζουν την ανάμνηση της πορείας Του Κυρίου , από την θριαμβευτική του είσοδο στα Ιεροσόλυμα, ως τη σταύρωση και
την ανάστασή Του.
Πληθώρα εθίμων και παραδόσεων αναβιώνουν κατά
τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, σε όλες τις περιοχές του Ελλαδικού χώρου.
Οι προετοιμασίες , για τον εορτασμό της Αναστάσεως ξεκινούν από την Μεγάλη Πέμπτη. Την ημέρα
αυτή οι νοικοκυρές, κατά την παράδοση, ετοιμάζουν
τα τσουρέκια και βάφουν αυγά με ειδικές βαφές, κόκκινου χρώματος. Το αβγό συμβολίζει την ανανέωση
της ζωής και το κόκκινο χρώμα, το αίμα του Χριστού.
Σε μερικά χωριά σημάδευαν το κεφάλι και την πλάτη
των μικρών αρνιών με κόκκινη μπογιά, που είχε χρησιμοποιηθεί για το βάψιμο των αβγών.
Η πιο Ιερή μέρα της Μεγάλης Εβδομάδας είναι η Παρασκευή, μέρα κορύφωσης του Θείου δράματος, με
την Αποκαθήλωση απ’ το σταυρό του Τιμίου Σώματος και την ταφή του Χριστού.
Λόγω του πένθους, αυτή την ημέρα, οι νοικοκυρές
δεν ασχολούνται με τις δουλειές του σπιτιού, αποφεύγοντας ακόμη και το μαγείρεμα. Σε πολλές περιο-
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χές δεν τρώνε απολύτως τίποτα, πίνοντας μόνο
νερό.
Το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής γίνεται, στις εκκλησίες, αναπαράσταση της Ταφής του Χριστού και
το ίδιο βράδυ, η περιφορά του επιταφίου.
Το Μεγάλο Σάββατο ξεκινά με την πρωινή ακολουθία, που έχει αναστάσιμο χαρακτήρα και λέγεται και
αλλιώς και ¨η πρώτη ανάσταση¨.
Από το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου ξεκινούν οι
ετοιμασίες για το γιορτινό τραπέζι και η προετοιμασία
της μαγειρίτσας.
Λίγο πριν τα μεσάνυχτα οι πιστοί συρρέουν στις εκκλησίες κρατώντας λευκές λαμπάδες , τις οποίες
ανάβουν μόλις ο λαμπροφορεμένος ιερέας βγει στην
ωραία πύλη ψάλλοντας το ¨Δεύτε λάβετε φως¨, δίνοντας το ¨Άγιο φως¨ στους πιστούς. Μετά το Ευαγγέλιο της Αναστάσεως ιερέας και πιστοί ψάλλουν το
¨Χριστός Ανέστη¨.
Το ¨Χριστός Ανέστη¨ είναι το σύνθημα για να ξεκινήσουν οι πιστοί τους ασπασμούς, με φίλους και εχθρούς μια και το ¨φιλί της Αγάπης¨ συμβολίζει τη
συγχώρεση.
Αυτό το ¨Άγιο φως¨ οι πιστοί το φέρουν στα σπίτια
τους και ανάβουν με αυτό το καντήλι, το οποίο προσπαθούν να το κρατήσουν αναμμένο, με το Αναστάσιμο φως από τρεις έως και σαράντα μέρες.
Ύστερα κάθονται γύρω από το γιορτινό τραπέζι για
να τσουγκρίσουν τα κόκκινα αυγά και να φάνε την
παραδοσιακή μαγειρίτσα.
Το πρωί της Κυριακής του Πάσχα σουβλίζεται, σε
πολλές περιοχές, ο οβελίας. Σε άλλες ψήνεται στο
φούρνο.
Μέσα σε γιορτινή ατμόσφαιρα ακολουθεί πλούσιο
γεύμα και γλέντι που διαρκεί ως αργά το βράδυ.
Καλή Ανάσταση!
Λάμπρος Θ. Ζιώβας

Γράφει η Κυριακή Πάνου-Τριανταφύλλου. Δικηγόρος

•
Εννοιολογικός προσδιορισμός της βίας
Ως ενδοοικογενειακή βία ορίζεται κάθε είδους σωματική, σεξουαλική ή ψυχολογική βία που ασκείται σε βάρος του θύματος από τον πρώην ή νυν σύζυγο ή σύντροφο, καθώς και από μέλη της οικογένειάς του.
Κύριες εκφάνσεις της ενδοοικογενειακής βίας αποτελεί η βία μεταξύ συζύγων
ή συντρόφων, οι επιθέσεις εφήβων προς τους γονείς, η κακοποίηση και εκμετάλλευση ανηλίκων ή ηλικιωμένων μελών της οικογένειας.
Η βία μέσα στην οικογένεια μπορεί να εμφανίζεται με μορφές, όπως είναι η
ψυχολογική βία, η οικονομική εκμετάλλευση, η σωματική και η σεξουαλική
κακοποίηση. Η ενδοοικογενειακή βία περιλαμβάνει, συνήθως, πέραν της
προσβολής της προσωπικότητας του θύματος, μια σειρά αδικημάτων (εξύβριση, παράνομη βία, απειλή, παράνομη κατακράτηση, σωματική βλάβη,
υφαίρεση, βιασμό, αιμομιξία, σωματεμπορία), που προβλέπονται και τιμωρούνται από τις διατάξεις του ποινικού μας δικαίου.
Ως κοινωνικό φαινόμενο η ενδοοικογενειακή βία απαντά ανέκαθεν, ως επί
το πλείστον σε πατριαρχικές οικογένειες και συνδέεται άρρηκτα με την υποβάθμιση των δικαιωμάτων της γυναίκας και την υπεροχή του άντρα στον κοινωνικό θεσμό της οικογένειας. Ακόμα και σήμερα, που η διακήρυξη της
ισότητας των δύο φύλων απηχεί ευρύτατης αποδοχής, δεν έχουν εξαλειφθεί
τα φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας.
Από τις πιο συνηθισμένες μορφές ενδοοικογενειακής βίας είναι αυτή που εκδηλώνεται από τον (πρώην ή νυν) σύζυγο ή σύντροφο προς τη σύζυγο ή
σύντροφο αντίστοιχα.
Ορίζοντας ο νομοθέτης ως ενδοοικογενειακή βία την τέλεση αξιόποινων πράξεων κατά της ζωής, της υγείας και της σωματικής ακεραιότητας μελών της
οικογένειας, επιχειρεί να προσδιορίσει εννοιολογικά το θεσμό της οικογένειας, που αποτελείται από συζύγους ή γονείς και συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας και τα εξ υιοθεσίας τέκνα τους.
•
Εννοιολογικός προσδιορισμός της οικογένειας
Στην οικογένεια περιλαμβάνονται, εφόσον συνοικούν, συγγενείς εξ αίματος
ή εξ αγχιστείας μέχρι τετάρτου βαθμού και πρόσωπα των οποίων επίτροπος,
δικαστικός παραστάτης ή ανάδοχος γονέας έχει ορισθεί μέλος της οικογένειας, καθώς και κάθε ανήλικο πρόσωπο που συνοικεί στην οικογένεια.
Οι διατάξεις του νόμου αυτού εφαρμόζονται και στην μόνιμη σύντροφο του
άνδρα ή στον μόνιμο σύντροφο της γυναίκας και στα τέκνα, κοινά ή ενός εξ
αυτών, εφόσον τα πρόσωπα αυτά συνοικούν, ως και στους τέως συζύγους.
•
Η ποινική δίωξη των εγκλημάτων της ενδοοικογενειακής βίας κινείται
αυτεπαγγέλτως (αρ. 17 Ν. 3500/2006).
•
Προεκτάσεις Αστικού Δικαίου
Ο νομοθέτης προβαίνει στο άρθρο 2 του Ν. 3500/2006 στη ρητή απαγό-

ρευση της άσκησης οποιασδήποτε μορφής βίας μεταξύ των μελών της οικογένειας. Η ενδοοικογενειακή βία λειτουργεί επίσης ως τεκμήριο ισχυρού κλονισμού του γάμου, γεγονός που αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση
διαζυγίου. Αναφορικά με την ηθική βλάβη, το άρθρο 5 του ίδιου νόμου αναφέρει ότι η κατά το άρθρο 932 του Αστικού Κώδικα χρηματική ικανοποίηση,
λόγω ηθικής βλάβης του παθόντος για μία από τις πράξεις του παρόντος
νόμου, δεν μπορεί να είναι κατώτερη των χιλίων (1.000) ευρώ, εκτός αν ο
ίδιος ο παθών ζήτησε μικρότερο ποσό.
Ο φερόμενος ως θύμα ενδοοικογενειακής βίας, έχει το δικαίωμα να ζητήσει
τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων για προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης εξαιτίας του συγκεκριμένου περιστατικού. Σε υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας
μπορεί – με τη διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων – μετά από αίτηση του παθόντος να διατάσσεται από το δικαστήριο, ιδίως η απομάκρυνση του καθ’ ου
δράστη από την οικογενειακή κατοικία, η μετοίκησή του, η απαγόρευση να
προσεγγίζει τους χώρους κατοικίας ή και εργασίας του αιτούντος, κατοικίες
στενών συγγενών του, τα εκπαιδευτήρια των παιδιών και ξενώνες φιλοξενίας
(αρ. 22 Ν. 3500/2006).
•
Συνέπειες ενδοοικογενειακής βίας
Σε καταστάσεις ενδοοικογενειακής βίας δεν υποφέρουν μόνο οι γυναίκες,
αλλά και τα παιδιά, είτε ως μάρτυρες σε σκηνές βίας, είτε ως θύματα της
βίας. Έρευνες δείχνουν ότι παιδιά, των οποίων η μητέρα κακοποιείται, είναι
και τα ίδια θύματα λεκτικής, σωματικής, ψυχολογικής ή σεξουαλικής κακοποίησης. Επίσης, οι κακοποιημένες γυναίκες διατρέχουν πολύ μεγάλο κίνδυνο να κακοποιήσουν και οι ίδιες τα παιδιά τους. Τα παιδιά- θύματα της
ενδοοικογενειακής βίας συνήθως εμφανίζουν ψυχοσωματικά προβλήματα
και άλλες διαταραχές, από νυχτερινή ενούρηση μέχρι και απόπειρες αυτοκτονίας. Είναι πιο ευάλωτα σε παραβατικότητα και συχνά από θύματα γίνονται τα ίδια δράστες. Κομμάτια από τη συμπεριφορά των γονέων φαίνεται να
μεταβιβάζονται και στις επόμενες γενιές, στην ενήλικη ζωή των παιδιών τους
μέσα στο συζυγικό τους ρόλο. Γονείς που ως παιδιά έχουν υπάρξει αυτόπτες
μάρτυρες ή θύματα ενδοοικογενειακής βίας, έχουν τάση για βίαιη συμπεριφορά και δυσκολίες προσαρμογής στην οικογενειακή τους ζωή.
•
Συμβουλευτικές γραμμές και κέντρα
1.
15900, Τηλεφωνική γραμμή SOS για τη βία κατά των γυναικών.
2.
Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου Αρταίων (οδός Τζαβέλα, αρ. 14 στην
Άρτα), τηλ. 26810-77400-παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη σε κακοποιημένες γυναίκες και εργασιακή συμβουλευτική υποστήριξη.
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Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση Χαλκιάδων-Καλαμιάς
Παιδεία με την στενή έννοια σημαίνει τη
σχολική εκπαίδευση, με την ευρύτερη της
όμως σημαίνει τη διάπλαση του ανθρώπου και γενικότερα την εκπολιτιστική ανάπτυξη μιας κοινωνίας. Κάθε τι που
αποκτάει ο άνθρωπος είναι αποτέλεσμα
παιδείας· και η παιδεία είναι συνδυασμένη
με μόχθο, με επιμέλεια, με πειθαρχεία της
ψυχής και του πνεύματος προς ορισμένους σκοπούς. Με την παιδεία και τη μόρφωση ο άνθρωπος αλλάζει κατάσταση·
αφήνει τη σχεδόν ζωώδη αδιαφορία και γίνεται πιο πνευματικός και όσο τελειότερη
η παιδεία τόσο αναπτύσσεται πνευματικά
και οργανώνει καλύτερα την ζωή του..
Έτσι προοδεύει αυτός σαν άτομο και η
κοινωνία, η ανθρωπότητα γενικά σαν σύνολο. Και καθώς τα επιτεύγματα της παιδείας παραδίδονται από γενιά σε γενιά και
διαρκώς βελτιώνονται, ο πολιτισμός και το
επίπεδο του, όλο και ανεβαίνει. Και ο άνθρωπος με την παιδεία γίνεται πραγματικός άνθρωπος.
Τα πρώτα σπέρματα της παιδείας παίρνει
ο άνθρωπος από το σπίτι του, το οποίο
είναι και το πρώτο παιδαγωγικό φυτώριο.
Αλλά βασικότερος, σπουδαιότερος, ιδανικότερος και αναγκαιότερος παράγοντας
είναι το σχολείο. Τα θεμέλια γενικά της
μόρφωσης και διαπαιδαγώγησης τα θέτουν τα σχολεία για αυτό σε κάθε πόλη και
χωριό, εάν και εφόσον υπήρχε ο προβλεπόμενος αριθμός μαθητών, ιδρυόταν και
λειτουργούσε σχολείο Δημοτικής ή Στοιχειώδους εκπαιδεύσεως.
Για πρώτη φορά ιδρύθηκε και λειτούργησε
σχολείο στο χωριό μας το 1845. Το σχολείο ήταν αλληλοδιδακτικό, έχοντας έναν
δάσκαλο και πλέον των 120 μαθητών. Οι
μαθητές του προερχόταν από τους Χαλκιάδες, Καλαμιά και Γεωργουσιούς. Το αλληλοδιδακτικό σχολείο αναφερόταν στην
αμοιβαία διδασκαλία, ήταν αλληλοδιδακτική μέθοδος ευρύτατα διαδομένη στις
αρχές του 19ου αιώνα. Επειδή ο αριθμός
των μαθητών ήταν μεγάλος και ο δάσκαλος δεν μπορούσε ν’ ανταπεξέλθει αποτελεσματικά στο έργο του, επέλεγε
μεγάλους και έξυπνους μαθητές ως βοηθούς όσον αφορά τη διδασκαλία και καθοδήγηση των μικρών και αδυνατούντων
συμμαθητών τους.
Μαθήματα που διδάσκονταν τότε οι μαθητές στο σχολείο τους ήταν: η Ελληνική
γλώσσα, η αγία των πατέρων τους θρησκεία, ιστορία, συνοπτική γεωγραφία,
αριθμητική και όσα ήταν χρήσιμα στον
κοινωνικό βίο.
Παρ’ ότι το χωριό μας βρισκόταν υπό τον
Τούρκικο ζυγό δεν εμπόδισε τους κατοίκους των Χαλκιάδων, Καλαμιάς και Γεωργουσιών να λειτουργήσουν το σχολείο,
επωμιζόμενοι αναγκαίες και επιβεβλημένες οικονομικές υποχρεώσεις, οι οποίες
συνίσταντο στην πληρωμή του δασκάλου

και λοιπές λειτουργικές σχολικές δαπάνες.
Πιθανολογείται ότι στην πνευματική , μορφωτική κίνηση συνέβαλε ο εκ της κώμης
των Χαλκιάδων καταγόμενος ιερεύς, ονόματι Στασινός, όπως αναφέρει στο βιβλίο
του ¨Δοκίμιο περί Άρτης¨ ο Μητροπολίτης
Σεραφείμ Ξενόπουλος. Ο Ιερεύς Στασινός
ήταν άνθρωπος με πνευματικά χαρίσματα
, άξιος λευίτης, με φιλανθρωπικά αισθήματα, βοηθώντας οικονομικά να χτιστεί ο
Ναός του Αγίου Μάρκου στην Άρτα, που
ήταν Μετόχι της Ιεράς Μονής Μελατών.
Επίσης με την σύντονο προθυμία του Ιερέως Στασινού, κτίστηκε ο Ναός των
Αγίων Θεοδώρων Στρατηλάτου και Τήρωνος στους πρόποδες του Πετροβουνίου το
1795.
Το χωριό μας απελευθερώθηκε τον Οκτώβριο του 1912. Με την απελευθέρωση άλλαξαν τα δεδομένα της δημοτικής
εκπαίδευσης. Το αλληλοδιδακτικό σχολείο
που λειτουργούσε επί Τουρκοκρατίας καταργήθηκε και αντ’ αυτού ιδρύθηκε Δημόσιο Δημοτικό Σχολείο εξαετούς φοίτησης.
Η φοίτηση στο σχολείο ήταν πρωί και
απόγευμα και την Κυριακή οι μαθητές εκκλησιάζονταν συνοδευόμενοι από τον
Δ/ντή του Σχολείου.

Οι μαθητές προσήρχοντο στο σχολείο με
το χτύπημα της καμπάνας και ο αριθμός
τους ήταν δυσανάλογος των δασκάλων,
των αιθουσών και των θρανίων. Μερικοί
κάθονταν στο πάτωμα και από κει παρακολουθούσαν τα μαθήματα, μ’ αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία και τη μη εύρυθμη
λειτουργία του Σχολείου και τούτο αναφέρω εξ ιδίας γνώσης και εμπειρίας και
συνέβαινε μέχρι το 1953.
Στις 21 Σεπτεμβρίου του 1953, ημερομηνία έναρξης του διδακτικού έτους, ο αριθμός των μαθητών του σχολείου μας ήταν
κατά το ήμισυ μικρότερος των προηγουμένων ετών. Όλοι μας απορούσαμε για
την απουσία των συμμαθητών μας από
την Καλαμιά. Την απορία μας έλυσαν οι
δάσκαλοι λέγοντας ότι ιδρύθηκε νέο σχολείο στην Καλαμιά και σ’ αυτό θα φοιτήσουν όσοι κατάγονται από την περιοχή
αυτή. Με το άκουσμα αυτής της αναγγελίας θλίψη, κατήφεια και σκυθρωπότητα
μας συνεπήρε για τον αποχωρισμό των

συμμαθητών μας και καλών φίλων.
Στις αρχές του 1960 και για μια εικοσιπενταετία περίπου λειτούργησε μονοθέσιο
κατ’ αρχήν και διθέσιο αργότερα, Δημοτικό
Σχολείο στου Γεωργουσιούς. Η επινόηση
και η διάσπαση του πολυθέσιου Δημοτικού Σχολείου Χαλκιάδων ήταν άστοχη και
άδικη. Αδίκησε τα παιδιά των Γεωργουσιών με τη φοίτηση τους σε τέτοιου είδους
Σχολείου.
Ευτυχώς όμως ο τότε προϊστάμενος της
Δημοτικής Εκπαίδευσης Άρτας διείδε την
αδικία, όπως και όλοι μας, και με ανάλυση
θέσεων και απόψεων έπεισε τους γονείς
και κηδεμόνες και προέβη στην κατάργηση του Σχολείου και την συνένωσή του
με το Σχολείο Χαλκιάδων.
Με την λειτουργία των Σχολείων Χαλκιάδων και Καλαμιάς τέθηκαν οι πνευματικές
βάσεις πάνω στις οποίες στηρίχτηκαν η
Μέση και Πανεπιστημιακή εκπαίδευση,
αποτέλεσμα των οποίων ήταν και είναι η
ανάδειξη επιστημόνων όπως γιατρών, νομικών, δικαστικών, εκπαιδευτικών όλων
των βαθμίδων, μηχανικών, αξιωματικών
στρατού και αστυνομίας, γεωπόνων και
άλλων επιστημόνων.
Θεόδωρος Μ. Τσώλας
Συνταξιούχος Δάσκαλος
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Ο χαλασμός των Μποτσαραίων στο Σέλτσο
Κόντευε να ξημερώσει τ’ Αη-Γιώργη η γιορτή χαράματα στις 23 του Απρίλη.
Τα ασκέρια τα Αρβανίτικα συντάχτηκαν (πόσοι νάτανε ένας θεός ξέρει) απλώθηκαν και γιόμωσε όλο
το πλάι ως κάτω. Άρχισαν να ανηφορίζουν. Οι Σουλιώτες ακούνητοι στις θέσεις τους
-Έτοιμοι… σημαδέψτε, ακούστηκε η βραχνή φωνή
του Νότη Μπότσαρη. Ένας σαν να ντουφέκισε
ακούστηκε ο βρόντος. Οι πρώτοι Αρβανίτες σωριάστηκαν στο χώμα. Άρχισαν τις φωνές και όρμησαν
σαν λυσσασμένοι, άφριζαν και βλαστημούσαν κιόλας.
-Γιούργια ορεεέ φώναξαν.
Και τούτη την επίθεση την κράτησαν οι Σουλιώτες,
όσοι όμως Αρβανίτες κι αν σκοτωνόταν άλλοι έπαιρναν την θέση τους. Οι Αρβανίτες δεν έλεγαν να κόψουν μια στιγμή. Απάνω στη θύελλα που σηκώθηκε

Μονή Σέλτσου
με το τρίτο γιουρούσι , ο Νικήτας Μπότσαρης ηύρε
τη δύναμη να ξεθηκαρώσει πρώτος το γιαταγάνι και
να σηκωθεί ολόρθος.
-Γιουρούσι, απάνω τους, γιουρούσι ορεεέ, φώναξε.
Πάνω από διακόσια γυμνά σπαθιά άστραφταν στις
πρώτες αχτίδες του ηλίου. Χούμηξαν πάνω στους
Αρβανίτες φωνάζοντας σαν να κυνηγούσαν αγριόγιδα στο λόγγο.
Απάνου χάλαγε ο τόπος, τούτη τη φορά οι Αρβανίτες τους πήραν από πίσω, γύρισαν τα παλληκάρια
γλήγορα στα ταμπούρια τους αλλά τα βρήκαν πιασμένα από άλλους Αρβανίτες. Από πού ξεφύτρωσαν; Σαν άρχισε διμέτωπος αγώνας δεν ήξεραν
από πού να φυλαχτούν. Ο Νικήτας Μπότσαρης λαβώθηκε στο δεξί του μπράτσο. Τον είδε από δίπλα
η Λένη η ανηψιά του, του Νότη Μπότσαρη.
-Καπετάνιο στάκα να σου πιάκω το αίμα, εκείνος
δεν την άκουγε και συνέχιζε να πολεμάει.
Πάλι λαβώθηκε ο Νικήτας, τρέχει η Λένη, ξεκουμπώνει το πουκάμισο, τη λαβωματιά την έλαβε στο
στήθος, τρανή πληγή, το στέρνο ξέρναγε αίμα, αγκομαχούσε.
-Πεθαίνω εγώ τους είπε και έγειρε το κεφάλι στο
πλάι πεθαμένος, ο Θεός να τον αναπαύσει.
-Απάνω τους, του Νικήτα να πάρουμε το αίμα. Χού-

μηξαν τα παλληκάρια με γυμνωμένα σπαθιά και
πήραν από κοντά τους Αρβανίτες. Τα καριοφίλια
τάχαν αφημένα απάνω στα ταμπούρια κι είχαν χουμήξει με τα σπαθιά. Ένας ένας χτυπιόταν από τα
βόλια των Αρβανιτάδων κι έπεφταν. Ο Γιάννης, ο
Κώστας, τα παιδιά του Κίτσου Μπότσαρη βρέθηκαν
κυκλωμένα ολόγυρα. Οι Αρβανίτες έπεσαν πάνω
τους, μονομαχούσαν κι άφριζαν. Έσκισαν κάμποσα
κορμιά Αρβανίτικα αλλά λαβώθηκαν και τα δυο
τους. Ο Γιάννης δέχτηκε μια μαχαιριά κατεβατή. Τον
Κώστα τον χτύπησε ένας μαύρος τσοχαντάρης πισώπλατα. Δίπλωσε το δόλιο το παλληκάρι και
έπεσε.
-Μπούρα γκιαούρι, φώναξαν.
Η Λένη η μικρότερη, δεκαπεντάχρονη, αδερφή του
Μάρκου Μπότσαρη σκοτώθηκε την ώρα που έτρεχε
να πάει να βοηθήσει τα αδέρφια της, Γιάννη και
Κώστα. Ο Νότης Μπότσαρης λαβώθηκε στον ώμο.
Μιλιούνια ανέβαιναν οι Αρβανίτες. Οι Σουλιώτες δεν
ήξεραν που να πρωτοχτυπήσουν.
-Πίσω στο μοναστήρι, φώναξε ο Νότης.
Εκεί ακούστηκε μια φωνή
-Αδέρφια, μας πρόδωσε ο Γιώργος Κύργιος , χαθήκαμε. Το καριοφίλι δεν χρησίμευε, ο ξερός κρότος
των γιαταγανιών συντρόφευε τις κραυγές πόνου. Ο
Νότης μαχότανε μπροστά λαβωμένος σε όλο του το
κορμί, ανάσαινε με κόπο, τέσσερα βαριά τραύματα
πόσταζαν όλα αίμα είχε δεχθεί ως τώρα. Τον σίμωσε ο αδερφός του Κίτσος Μπότσαρης.
-Νότη, τι κάνουμε τώρα, είπε.
-Στο Μοναστήρι που είναι τα γυναικόπαιδα, είπε ο
Νότης
-Μας έφραξαν τον δρόμο καπετάνιο, μας κύκλωσαν, δεν μας βολεί να περάσουμε.
Κοιτάχθηκαν τα αδέρφια στα μάτια, τι είπαν άραγε;
Ο Μάρκος ήταν κοντά στον πατέρα του τον Κίτσο,
έβλεπε όλα τούτα και χτύπαγε η καρδιά του. Γύρναε
γοργά τα μάτια του και κοίταε πότες τον Μάρκο
πότες τον πατέρα του. Ο θάνατος κοντά. Σύγκρυο
τον πέρασε σ’ όλο του το κορμί κι αναθυμήθηκε το
χαμό της αδερφής του και του Γιάννη μπροστά στα
μάτια του, τους λιάνισαν, πόνεσε η καρδιά του, δεν
βάσταξε και έσκουζε.
- Πάνε τα παιδιά πατέρα, είπε με κλάματα
-Πάνε Μάρκο μου, και εμείς είμαστε χαμένοι
Ο χαλασμός ξανάρχισε, τράβηξε μπροστά ο Νότης,
ένας Αρβανίτης τον σίμωσε από δίπλα και του κατέβασε μια κοφτερή στον ώμο. Μούδιασε το κορμί
του και κυλίστηκε στο χώμα αναίσθητος. Πηδάει ο
Κίτσος και σχίζει στα δυο το κεφάλι του Αρβανίτη.
-Να βρωμόσκυλο, φώναξε βραχνά
Πίσω από κάτι κοτρώνια έπιασε ο Γιάννης του Νότη
Μπότσαρη με την αδερφή του Λένη που ήταν 20
χρονών, πανέμορφη Μποτσαροπούλα και έριχναν
στους Αρβανίτες που διάβαιναν κάτω. Δυο καριοφίλια είναι λίγα να αναχαιτίσουν τον οχτρό. Τους
πήραν είδηση οι Αρβανίτες και γύρισαν να δουν
από πού βγαίνει ο καπνός. Ο Γιάννης με τη Λένη
δεν μένανε στο ίδιο μέρος, έριχναν και αναμέραγαν
για να μη προδοθούν.
-Μπαρούτι έχεις όρε Γιάννη, ρώτησε τον αδερφό
της, εμένα μου τελείωσε
Ο Γιάννης δεν πρόλαβε να μιλήσει, ακούστηκε μια
τουφεκιά και το βόλι πέτυχε τον Γιάννη στην καρδιά
του και σωριάστηκε στο χώμα Η Λένη τον είδε κι
έπιασε τα μαλλιά της, έτρεξε και τον σίμωσε. Ο Γιάννης δεν ανάσαινε, είχε κλειστά τα μάτια. Η Λένη
άπλωσε και τον ανασήκωσε.
-Κρένε μου Γιάννη, κρένε μου, φώναζε
Αγκάλιασε τον αδερφό της και τον φίλησε με δύναμη σαν να ‘παιρνε κουράγιο να βαστάξει. Έκανε
κάτω στην πλαγιά χωρίς να καταλαβαίνει για πού
τραβάει. Η Λένη κατηφόρισε για το μοναστήρι,
έπεσε πάνω στον πατέρα της που χαροπάλευε . τον
αγκάλιασε και με βουρκωμένα μάτια τον ρώτησε
-Πατέρα τι να κάνω
Ο Νότης την γνώρισε από την φωνή της κι άπλωσε
κι έπιασε το χέρι της και της αποκρίθηκε με όση δύναμη του είχε απομείνει

-Λένη μου ήρθε η ώρα σου, τοιμάσου να πεθάνεις
Ανατρίχιασε σύγκορμη η Λενιώ και σηκώθηκε
ολόρθη. Ο Νότης δεν άντεξε να πει πλειώτερα
-Πατέρα φεύγω, είπε και έσκυψε και τον φίλησε.
Σκούπισε τα μάτια του ο Νότης και γύρισε να την
κοιτάξει. Η Λένη προχώρησε λίγο και ύστερα κοντοστάθηκε, γύρισε για μια στερνή φορά συναντήθηκαν
τα βλέμματά τους. Όμως κανένας τούτη τη φορά δεν
μπόρεσε να πει κουβέντα, μονάχα ένας κόμπος
στάθηκε στο λαιμό και στους δυο. Η Λένη χάθηκε
μέσα στον καπνό και την ταραχή. Εκατόν εξήντα γυναίκες τράβηξαν κατά το ποτάμι, ανάμεσά τους η
Λένη έτρεχε χωρίς να κοιτάζει γύρω της. Η ματιά της
ήταν άγρια από το θανατικό που την περικύκλωσε,
τίποτα δεν υπάρχει πια για αυτήν. Τα αδέρφια της
σκοτώθηκαν, τα ξαδέρφια της επίσης, ο θείος της,
ο πατέρας της… κοντοστάθηκε για λίγο και γύρισε
το κεφάλι της.
Πέντε Αρβανίτες την είδαν τόσο όμορφη και την
πήραν από πίσω, τη σίμωσαν και της φώναξαν να
σταματήσει. Από μπροστά άλλοι της έφραξαν τη
στράτα. Το μόνο που έμνεσκε ήταν το ποτάμι και να
πνιγεί. Με δυο δρασκελιές βρέθηκε ως τη μέση στο
νερό, προχώρησε να βρει βαθύτερο. Στην όχθη
ένας Αρβανίτης της φώναξε:

Προτομή της Λένης Μπότσαρη
στη μονή Σέλτσου
-Βάιζ (άγγελε) δεν λυπάσαι την ομορφιά σου;
-Μη λούλι (λουλούδι) καρτέραμε και εγώ θα σε γλυτώσω.
Βούιζε το κατεβασμένο ποτάμι, ο Ασπροπόταμος,
βούιζαν και της Λένης τα μελίγγια. Το μίσος φούντωσε μέσα της.
Ο Αρβανίτης μπήκε μέσα στο νερό και άπλωσε το
καριοφίλι του κρατώντας το από την κάνη για να
πιαστεί από εκεί η Λένη και να βγει από το νερό. Η
Μποτσαροπούλα όμως δεν ήθελε να σωθεί παρά
να πάρει εκδίκηση για το χαμό των δικών της.
Έκανε να πιαστεί από την σκαντάλη, την έσυρε, και
ένας ξερός κρότος ακούστηκε. Ο Αρβανίτης βόγκηξε και πλάγιασε στο νερό που τον παρέσυρε στην
αγκαλιά του.
Δεύτερος ορμάει να την πιάσει, την σιμώνει, μόλις
άπλωσε να την αγγίξει τον αρπάζει άξαφνα εκείνη
και τον τραβάει μαζί της στο νερό και πνίγονται αντάμα.
Δεν πιάστηκε ζωντανή μα ούτε και πεθαμένη. Τα
βαθιά νερά την έσυραν μαζί τους και την πήραν μακριά, πολύ μακριά, εκεί που δεν θα έφταναν να την
αγγίξουν άνθρωποί ούτε νεκρή.
Η Λένη του Μπότσαρη
Όλες οι καπετάνισσες από το κακοσούλι
Όλες στην Άρτα πέρασαν στα Γιάννενα τις πάνε
Σκλαβώθηκαν οι ορφανές σκλαβώθηκαν οι μάυρες
Κι η Λένη δεν επέρασε δεν την επήραν σκλάβα
Πέντε τούρκοι την κυνηγούν, πέντε Τσοχανταραίοι
-Κόρη για ρίξε τ’ άρματα γλύτωσε τη ζωή σου
-τι λέτε μωρ’ παλιότουρκοι και σεις παλιοζαγάρια
Εγώ ‘μια η Λένη του Μπότσαρη του Νότη η θυγατέρα
Και ζωντανή δεν πιάνομαι εις των Τουρκών τα χέρια.
Φώτης Βασιλείου
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Σ ύλ λο γ ο ς γ ο ν έων κα ι κ η δεμ ό νων
γ υμ ν α σ ί ο υ Φι λο θ έη ς
Στις 24 Μαρτίου 2017 στο σχολείο
μας έγινε ο καθιερωμένος εορτασμός για την εθνική επέτειο της
25ης Μαρτίου. Τα παιδιά του σχολείου μας, μαζί με τις καθηγήτριες
Κ. Κωνσταντινιά Δήμου και κ.
Γιαννάκου παρουσίασαν δυο μικρές θεατρικές παραστάσεις,
βιογραφίες Ηρώων,
ποιήματα και τραγούδια.
Στη γιορτή παραβρέθηκαν αρκετοί επίσημοι καλεσμένοι: Σίμου
Αναστασία περιφερειακή σύμβουλος, Σιαφάκας Χριστόφορος
αντιδήμαρχος υπεύθυνος Φιλοθέης, Γεωργογιάννης Ιωάννης Διευθυντής
Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, Κομπογιάννη Μαρίνα πρόεδρος κοινότητας Χαλ-

κιάδων, Ζιώβας Απόστολος
πρόεδρος κοινότητας Καλαμιάς,
Τόλη Ανθή πρόεδρος συλλόγου
γυναικών «Οι Εσπερίδες» και Η
Γούση Λένα και Κωλέτση Βάσω

εκπρόσωποι του πολιτιστικού
συλλόγου Φιλοθέης.
Ευχαριστούμε τα παιδιά, όλους
τους καθηγητές του σχολείου μας
για την αμέριστη βοήθεια τους, τη
διευθύντρια του σχολείου μας κ.

Βαδιβούλη Λαμπρινή καθώς και
όλους τους παρευρισκόμενους.
Τα παιδιά, ο σύλλογος και όλοι οι
γονείς θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την λειτουργία του γυμνασίου Φιλοθέης, όσο
κι αν κάποιοι το υπονομεύουν και το απαξιώνουν. Είναι ένα
σχολείο με αρχές,
ήθος και μαθητές
που στηρίζουν τον
τόπο τους και αγωνίζονται για ένα καλύτερο αύριο. Δεν
διαφέρουν σε τίποτα
από τα άλλα παιδιά του χωριού
που απαξιώνουν το σχολείο μας,
προτιμώντας τα σχολεία της
«πρωτεύουσας».

Φτάσαμε στο Πάσχα. Αρχίζει η Μεγάλη Εβδομάδα και εμείς άραγε τι
κάνουμε; Πως ετοιμαζόμαστε να γιορτάσουμε την Μεγάλη Εβδομάδα και
το Πάσχα; Η συνήθεια τόσων ετών μας κάνει να αμβλύνεται μέσα μας η
επίγνωση του θέματος και να το βλέπουμε αρκετές φορές σαν όμορφο∙
ανοιξιάτικο πανηγύρι.
Πάσχα όμως σημαίνει διάβαση. Πέρασμα από τον τρόπο μας (δουλεία
στα πάθη μας), στον τρόπο του Χριστού (Ανάστασις και Ελευθερία από
ότι μας δεσμεύει). Γι’ αυτό ο Χριστός έγινε άνθρωπος και σταυρώθηκε.
Για να συνειδητοποιήσουμε ότι η όποια δουλεία μας και εξάρτηση, μόνο
δια Σταυρού μπορεί να νικηθεί. Σταυρός του Χριστού σημαίνει: Μυστήριο
και μαρτύριο. Μυστήριο μεν γιατί είναι ενέργεια του Θεού που υλοποιεί
την αγάπη του για μας και μαρτύριο γιατί είναι κόπος, οδύνη και αγάπη
της θυσίας.
Αυτά ήρθε να μας μάθει ο Χριστός. Δύσκολο το μάθημα; Ναι. Όμως με
ψέματα δεν γίνεται τίποτε.
Φέτος λοιπόν ας ξεκινήσουμε μια πορεία ουσιαστικής συνειδητοποίησης
του Πάσχα. Ας το πάρουμε στα σοβαρά. Ας μη μείνουμε σε μια
συναισθηματική έξαρση από την ατμόσφαιρα των ημερών. Τα
συναισθήματα δεν μπορεί να γίνουν κριτήριο. Σήμερα βρίσκονται σε
έξαρση και αύριο σε ύφεση!
Σχέση με τον Χριστό αρχίζουμε αγαπώντας τον Σταυρό Του. Δηλαδή το
μυστήριο της αγάπης Του για μας και υλοποιώντας το στη ζωή μας. Ας
νηστεύσουμε όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα. Ας εξομολογηθούμε τις όσες
αμαρτίες - αποτυχίες μας να ζήσουμε κατά το Θέλημα Του και όχι κατά
το θέλημα μας. Ας προσευχηθούμε στις πρωινές και βράδυνες ακολουθίες
μαζί με τους αδελφούς μας μαθαίνοντας να Τον Αγαπάμε και να θέλουμε
να είμαστε μαζί Του, και ας κοινωνήσουμε εφ' όσον συμφωνεί ο
πνευματικός μας. Πάσχα χωρίς ακολουθίες δεν νοείται. Ας αγωνιστούμε
να μην απουσιάσουμε από την Λειτουργία της Αναστάσεως. Ας μην
αυταπατώμεθα δεν είναι συμμετοχή πέντε λεπτά με το κερί έξω από τον
Ναό. Εύχομαι σε όλους ένα ουσιαστικό εορτασμό του Πάσχα.
Με συνειδητοποιημένη συμμετοχή. Καλή Μεγάλη Εβδομάδα. Καλό
Πάσχα.
Πάτερ Βασίλειος
Εφημέριος Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης

Ο Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του γυμνασίου Φιλοθέης συγχαίρει την πρώην μαθήτρια του σχολείου μας,
Δέσποινα Καραγιάννη, για την επιτυχία της στον διαγωνισμό του EUROSCOLA. Της ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο
μέλλον και καλή πρόοδο.

Ασπρό μαυρες αναμ νήσεις
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

Κυριακή του Θωμά, σε καφενείο της Καλαμιάς
Από αριστερά: Τσώλας Χρήστος, Τσώλα Ελένη, Τσώλα (Καρατζά) Αλεξάνδρα , Καρατζά (Ρίζου) Λαμπρινή, Βασιλάκου (Ρίζου) Μαριάνθη, Καρατζά Σοφία, Σύγγελου Βελισαρία.

Επιτάφιος στην Καλαμιάς περίπου το 1970
Τρίτη από αριστερά είναι η Ζωζώ Μπαζάτη-Καραχάλιου που μας
έδωσε και την φωτογραφία
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25η Μαρτίου 2017
Η 25η Μαρτίου είναι διπλή γιορτή για την
Χριστιανοσύνη και για την Ελλάδα. Από
την μια γιορτάζουμε τον Ευαγγελισμό της
Θεοτόκου και από την άλλη την επανάσταση των Ελλήνων κατά του Τουρκικού
ζυγού, το 1821.
Ευαγγελισμός σημαίνει αναγγελία χαρμόσυνης είδησης και αναφερόμαστε στη
χαρμόσυνη είδηση για τον Χριστιανισμό,

της επικείμενης γέννησης του Ιησού Χριστού, που δόθηκε στην Παναγία τον αρχάγγελο Γαβριήλ όταν παρουσιάστηκε
μπροστά της κρατώντας έναν κρίνο και
λέγοντάς της "Χαίρε, κεχαριτωμένη ο Κύριος μετά σου" Ακολούθως, ο Γαβριήλ
φανερώνει το περιεχόμενο της ευαγγελίας του. Η Μαρία πρόκειται να φέρει
στον κόσμο ένα
γιο τον οποίο θα
ονομάσει Ιησού
και ο οποίος
"έσται μέγας" και
θα αναγνωριστεί
από όλους ως
"υιός υψίστου".
Για να δηλωθεί
πως ο υιός αυτός θα είναι ο αναμενόμενος Μεσσίας, αναφέρει την καταγωγή του
εκ του Δαυίδ όπως προείπαν οι προφήτες και το αιώνιο της Βασιλείας του κατά
τον Δανιήλ: "δώσει αυτώ Κύριος ο Θεός
τον θρόνον Δαυίδ τού πατρός αυτού, και
βασιλεύσει επί τον οίκον Ιακώβ εις τους
αιώνας, και της βασιλείας αυτού ουκ
έσται τέλος"

ζονται να συνθηκολογήσουν και να παραδώσουν την πόλη στους επαναστάτες.
Δυο μέρες αργότερα την 25 Μαρτίου
1821 έγινε τελετουργική θρησκευτική κήρυξη της Επανάστασης στη Μονή Αγίας
Λαύρας στα Καλάβρυτα, όταν ο μητροπολίτης Παλαιών Πατρών Γερμανός ευλόγησε
τους
συγκεντρωμένους
επαναστάτες και ύψωσε το λάβαρο της
Επανάστασης
στο
θόλο του ιστορικού
Ναού. Η σπίθα έγινε
φωτιά και στο πέρασμά της κατέκαψε
τους βάρβαρους κατακτητές και, έπειτα
από πολλούς και αιματηρούς
αγώνες,
ελευθέρωσε την Ελλάδα.
Τα δύο αυτά γεγονότα εορτάζονται με μεγάλη λαμπρότητα από την σύγχρονη Ελλάδα. Σε όλες τις πόλεις γίνονται
μαθητικές και στρατιωτικές παρελάσεις
και σε όλους τους Ναούς τελείτε Θεία λειτουργία και δοξολογία. Η κατάθεση στεφάνων στα μνημεία προς τιμή των
ηρώων που υπάρχουν σε όλα τα χωριά

είναι επιβεβλημένη. Έτσι έγινε και στην
Φιλοθέη. Ανήμερα την 25η Μαρτίου έγινε
η Θεία λειτουργία και η δοξολογία και στις
δύο εκκλησίες μας ενώ αμέσως μετά

έγινε κατάθεση στεφάνων στο μνημείο
ηρώων στην Καλαμιά και στους Χαλκιάδες, με τον Γιάννη Νταλή να καταθέτει
στεφάνι εκ μέρους του συλλόγου μας,
στη συνέχεια ακολούθησε μαθητική πα-

Η Ελλάδα ήταν σχεδόν 400 χρόνια σκλαβωμένη κάτω από τον Τούρκικο ζυγό. Ο
Λαός της υπέφερε πάρα πολλά, δουλεία,
παιδομάζωμα, εκμετάλλευση και βασανιστήρια. Η εξαθλιωμένη ζωή τους και ο θάνατός τους ήταν ανά πάσα στιγμή στα
χέρια και τις ορέξεις των κατακτητών. Η
σκλαβιά ήταν αβάσταχτη. Πολλές επαναστάσεις έλαβαν χώρα και όλες καταπνίγηκαν στο αίμα για παραδειγματισμό.
Όμως η μεγάλη στιγμή έφτασε. Στις 22
Μαρτίου το 1821 οι Έλληνες υπό τις διαταγές του Κολοκοτρώνη του Παπαφλέσσα, του Νικηταρά και άλλων
οπλαρχηγών, πολιορκούν την Καλαμάτα
και την επόμενη μέρα οι Τούρκοι αναγκά-

ρέλαση και οι εκδηλώσεις τελείωσαν με
τα παιδιά του δημοτικού και του γυμνασίου του συλλόγου μας να παρουσιάζουν
παραδοσιακούς χορούς στην πλατεία
απέναντι από την εκκλησία του Αγίου
Κωνσταντίνου και Ελένης.
Και του χρόνου!

Τα τ σ ι ό ν ι α
Κανόνισαν να πάνε για τσιόνια τον Χειμώνα το βράδυ στις
πορτοκαλιές μα τον φακό και το αεροβόλο, ο Μπάκιας, ο
Γκέλιας, το Φουσκωμένο και ο Νίδας.
Λέει ο Γκέλιας: θα πάρουμε και ρετσίνες στον ΜπάρμπαΝάσιο και θα ψήσουμε τα τσιόνια και θα τα φάμε κάτω στα
χωράφια. Πραγματικά, πήραμε ρετσίνες, πλάκες, βολίδες
και πήγαμε στα Λούρια και συζητούσαμε σε τίνος μπαξέ θα
πάμε. Λέει ο Μπάκιας: εγώ πήγαινα συνέχεια στα τσικουρέικα , μεγάλες πορτοκαλιές έχει ο μπάρμπα Νίκος στις ραχοπούλες αλλά εκεί λένε βγαίνει ο Αγάς τη νύχτα. Άι ορέ,
λέει ο Γκέλιας, (αυτός ήταν πολύ θαρραλέος και δεν φοβότανε) και αν βγαίνει ο Αγάς, βγαίνει μετά τις δώδεκα τη
νύχτα, μέχρι τότε θα έχουμε ξεμπερδέψει.
Πραγματικά, πήγαμε και βαρέσαμε καμιά εκατοστή και γυρίσαμε πάλι στα Λούρια. Εκεί ήταν οκτάδες ξύλινα τελάρα
που τότε βάζανε τα πορτοκάλια . τα είχε φέρει ένας έμπορος για να μαζέψει την άλλη μέρα. Ανάψαμε μεγάλη φωτιά
και κλείσαμε γύρω γύρω με τελάρα για να μην φυσάει
αέρας και αρχίσαμε να μαδάμε και να ξεκοιλιάζουμε τα
πουλιά. Μετά τα σουβλίσαμε σε βέργες που είχαμε κόψει
από μια λυγιά και αρχίσαμε να ψήνουμε, να τρώμε και να
πίνουμε. Κρύο, και αν ήταν χειμώνας, δεν νιώθαμε.
Λέει ο Νίδας: πόσο τα παίρνει ο έμπορος τα πορτοκάλια;
1,30 δραχμές λέει ο Γκέλιας. Α τον κερατά, λέει ο Νίδας,
τζάμπα τα παίρνει, σαν είναι εδώ να τον σουβλίσουμε σαν
τα τσιόνια;
Αφού φάγαμε όλα τα τσιόνια και τελείωσαν και οι ρετσίνες
σχεδόν είχαμε μεθύσει. Λέει το Φουσκωμένο: δεν πάμε
εδώ παρακάτω που έχω καλύβα γεμάτη ροκόφυλλα και
έχει ζέστα να κοιμηθούμε; Πάμε, λένε οι άλλοι. Πήγαν,
ανοίξανε την πόρτα και ξαπλώσανε πάνω στα ροκόφυλλα
που ήταν πάρα πολλά και ξαπλώσανε ο ένας δίπλα στον
άλλον για ζέστα. Μόλις άρχισε να μας σιγοπέρνει ο ύπνος
το Φουσκωμένο την αμόλησε και μας ξεβρόμισε. Αμάν, λέει
ο Μπάκιας, που δεν ήθελε να ακούσει τέτοια πράγματα, αν
το ξανακάνει θα φύγουμε. Όχι λέει το φουσκωμένο, συγνώμη ρε παιδιά, μου ξέφυγε.
Μετά από δυο λεπτά την αμόλησε δυνατότερη, αυτός το
είχε χούι από γρηγορότερα λες και είχε αερόσακο. Σηκώνεται ο Νίδας και ο Μπάκιας, πάμε ορέ να φύγουμε, αυτός θα
μας πουμπώσει απόψε, ακόμα δεν άρχισε καλά καλά και
δεν θα σταματήσει μετ΄ποτα. Τι να κάνω ρε παιδιά, λέει το
Φουσκωμένο, μεπείραξαν τα τσιόνια. Σε ξέραμε και από
άλλες φορές λέει ο Μπάκιας, και ξεκίνησαν να φύγουν.
Πάμε και εμείς λέει ο Γκέλιας, αφήνεις εσύ με το χούι που
έχεις, χάλασες την παρέα.
Φώτης Βασιλείου
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Το Μ α τ ω μ έ ν ο Π ά σ χ α τ η ς Ά ρ τ α ς
Τις 17 Απριλίου του 1941, Μεγάλη Πέμπτη
και την επόμενη, Μεγάλη Παρασκευή, Γερμανικά αεροπλάνα πέταξαν πάνω από την
Άρτα με αποστολή ανίχνευσης, όπως αποδείχτηκε. Τις 19 Απριλίου 1941, Μεγάλο
Σάββατο και ώρα 14:15 περίπου, 39 Γερμανικά βομβαρδιστικά αεροπλάνα εμφανίστηκαν πάνω από την Άρτα και άρχισαν
έναν ανελέητο βομβαρδισμό. Επί τρεις
ώρες τα αεροπλάνα βομβάρδιζαν την
πόλη. Λόγο των ημερών, η αγορά ήταν γεμάτη κόσμο που είχαν έρθει για τα πασχαλινά τους ψώνια. Τρομαγμένοι όλοι έφυγαν
από την πόλη και σκόρπισαν προς τα
γύρω χωριά. Όσοι έμειναν αναζήτησαν καταφύγιο εντός των πυλών του κάστρου.
Πάνω από 2.000 άτομα μαζεύτηκαν εκεί
για να προφυλαχτούν ενώ προσεύχονταν
και έψελναν εκκλησιαστικούς ύμνους. Η
πόλη της Άρτας θρήνησε 24 νεκρούς
εκείνη τη μέρα ενώ άγνωστος είναι ο αριθμός των νεκρών των επισκεπτών. Ανάμεσά
τους έχασαν τη ζωή τους τέσσερις συγχωριανοί μας που βρέθηκαν τυχαία στην
πόλη. Αυτοί ήταν οι: Τσώλας Χρήστος του
Λάμπρου, Καραχάλιος Δημήτριος του Βησσαρίων, Νταλή Βασιλική του Δημητρίου,
Νταλή Βασιλική του Γεωργίου, σύζυγος
Θωμά Π. Κατσούλα. Ενώ τραυματίστηκε ο

Παππάς Θωμάς του Νικολάου.
Την επόμενη μέρα, Κυριακή του Πάσχα, ο
βομβαρδισμός άρχισε πριν καν ξημερώσει.
Γερμανικά και Ιταλικά, αυτή τη φορά, αεροπλάνα βομβάρδιζαν την Άρτα. Η τελετή της
Αναστάσεως, λόγο των περιστάσεων, αποφασίστηκε από την ιερά σύνοδο να γίνει

την Κυριακή στις 9:00 το πρωί, όμως ελάχιστοι πιστοί εμφανίστηκαν στις εκκλησίες,
από τις οποίες απουσίαζαν ακόμη και ψάλτες και ιερείς.
Ένα Γερμανικό αεροπλάνο καταρρίφτηκε
εκείνη την μέρα και έπεσε πίσω από το γυμνάσιο Άρτας Οι τέσσερις Γερμανοί αεροπόροι σκοτώθηκαν και μαζί τους και ένας
Έλληνας στρατιώτης. Ο στρατιώτης ήταν

το μοναδικό θύμα εκείνη τη μέρα αφού η
πόλη είχε εγκαταλειφτεί από τους κατοίκους. Την Δευτέρα του Πάσχα ο βομβαρδισμός άρχισε πάλι από τα χαράματα αλλά
διακόπηκε για λίγο και ξανάρχισε στις τρεις
το μεσημέρι.
Η Άρτα καθώς και άλλες Ελληνικές πόλεις,
βομβαρδίστηκαν με σκοπό να ασκηθεί
πίεση για την ταχεία συνθηκολόγηση. Έτσι
και έγινε. Στις 20 Απριλίου το απόγευμα ο
στρατηγός Τσολάκογλου, διοικητής του Γ΄
Σώματος Στρατού και αρχαιότερος από
τους σωματάρχες, με τη σύμφωνη γνώμη
των υπολοίπων και την πολιτική στήριξη
του Μητροπολίτη Ιωαννίνων Σπυρίδωνα,
υπέγραψε στο χωριό Βοτονόσι το πρώτο
σύμφωνο συνθηκολόγησης του εναπομείναντος ελληνικού στρατού. Την επομένη
στα Ιωάννινά υπογράφηκε δεύτερο πρωτόκολλο παράδοσης με δυσμενέστερους
όρους από τον πρώτο.
Έτσι τα Γερμανικά στρατεύματα συνέχισαν
ανενόχλητα την πορεία τους προς την
Αθήνα και για μια ακόμη φορά η Ελλάδα
μας βρέθηκε σκλαβωμένη κάτω από εχθρικό ζυγό.
Ρίζος Θανάσης.

Λαζανάς Γιώργος, Από τον Ηρακλή Χαλκιάδων στην Δ’ εθνική με τον Απόλλων Πάργας
Ο Γιώργος γεννήθηκε στην Άρτα στις 13 Δεκεμβρίου του 1974. Ξεκίνησε
την ποδοσφαιρική του καριέρα, ως δεξιοπόδαρος αμυντικός μέσος, από
την παιδική ομάδα του ΑΟ Ηρακλή Χαλκιάδων και το 1989, σε ηλικία 15
ετών, έπαιξε για πρώτη φορά στην αντρική ομάδα. Από το 1995 έως τον
Φεβρουάριο του 1997 απείχε από το ποδόσφαιρο, λόγω σπουδών και
εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων, οπότε και επέστρεψε

Την αγωνιστική περίοδο 2007-08 επιστρέφει στον ΑΟ Φιλοθέης και την
επόμενη χρονιά μετακομίζει στον Μέγα Αλέξανδρο Μελισσοχωρίου Θεσσαλονίκης, που αγωνίζεται στην Β΄ κατηγορία της ΕΠΣ Μακεδονίας, και
αμέσως κατακτά την πρώτη θέση και ανεβαίνει στην Α΄ κατηγορία όπου
και αγωνίζεται για τρία χρόνια.
Το 2012 επιστρέφει στην Φιλοθέη αλλά στην ομάδα της Καλαμιάς όπου
αγωνίζεται έως το 2014. Από το 2014 μέχρι σήμερα αγωνίζεται στον ΑΟ
Φιλοθέης και μελλοντικά σχεδιάζει να συνεχίσει να προσφέρει στο πο-

Αρχηγός σε αγώνα για το πρωτάθλημα της Δ’ Εθνικής με αντίπαλο
την Βόνιτσα

στην ομάδα του ΑΟ Φιλοθέης. Δυο χρόνια αργότερα παίρνει μεταγραφή
για τον Απόλλων Πάργας έχοντας προπονητή τον Γιάννη Λάϊο. Εκεί από
την πρώτη κιόλας χρονιά διακρίνεται και η ομάδα του κατακτά το πρωτάθλημα της Α΄ κατηγορίας της ΕΠΣ Πρέβεζας-Λευκάδας αλλά χάνει την
άνοδο στους αγώνες μπαράζ που ακολούθησαν. Η πολυπόθητη άνοδος
έρχεται δυο χρόνια αργότερα, όντας πάλι πρωταθλητές, μετά από αγώνα
μπαράζ με την ομάδα της Φιλιππιάδας.
Τα επόμενα πέντε χρόνια αγωνίζεται στην Δ΄ εθνική κατηγορία με την
ομάδα της Πάργας με πολύ καλές παρουσίες και γι αυτό φόρεσε πολλές
φορές το περιβραχιόνιο του αρχηγού της ομάδας.

Στάδιο Λευκάδας την χρονιά της ανόδου

δόσφαιρο από την θέση του προπονητή.
Στην πολύχρονη ποδοσφαιρική του καριέρα έχει αγαπήσει το σωστό ποδόσφαιρο και έχει κάνει πολλούς φίλους.
Η ευχή όλων μας είναι να γίνει ένα λαμπρός προπονητής, στο μέλλον,
και να διδάξει ποδόσφαιρο και ήθος τα νέα παιδιά.
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Το Άγιον Πάσχα
Πάσχα ονομάζεται η μεγάλη γιορτή του Χριστιανισμού αναφορικά με το θυσιαστικό θάνατο, σταύρωση, και την ανάσταση του Ιησού
Χριστού.
Στον Ιουδαϊσμό καθιερώθηκε ως ανάμνηση
της Εξόδου, υπό την ηγεσία του Μωυσή, που
ελευθέρωσε τους Εβραίους από την αιγυπτιακή δουλεία. Το γεγονός της απελευθέρωσης αυτής συνέβη με μια σειρά θεϊκών
παρεμβάσεων, οι γνωστές «δέκα πληγές του
Φαραώ» με την τελευταία να εκδηλώνεται τη
νύχτα κατά την οποία «Άγγελος Κυρίου» εξολόθρευσε τους πρωτότοκους γιούς των Αιγυπτίων, περιλαμβανομένου και τον γιο του
Φαραώ, καθώς και τα πρωτότοκα των ζώων
τους. Τα σπίτια των Εβραίων προστατεύτηκαν
από αυτή τη σφαγή αφού οι πόρτες τους, σύμφωνα με θεϊκή οδηγία, είχαν σημαδευτεί με το
αίμα του αρνιού που είχαν θυσιάσει.
Το Πάσχα αποτελούσε οικογενειακή εορτή.
Εορταζόταν νύχτα, στην πανσέληνο της εαρινής ισημερίας, την 14η του μήνα Αβίβ (που
αργότερα ονομάστηκε Νισάν) με προσφορά
στο Θεό νεαρού ζώου, χρονιάρικου, για να ευλογηθεί από όλο το κοπάδι. Το σφάγιο ήταν
αρνί ή κατσίκι, αρσενικό και αρτιμελές. Δεν
έπρεπε να σπάσει κανένα κόκαλο του, ενώ το
αίμα του ως ένδειξη προστασίας και ανάμνησης, το έβαζαν στην είσοδο κάθε σπιτιού. Οι
μετέχοντες στο δείπνο ήταν ντυμένοι, έτοιμοι
για ταξίδι.
Το Χριστιανικό Πάσχα, ή Πασχαλιά ή (λαϊκά)
Λαμπρή, και ειδικότερα η Ανάσταση του Χριστού , είναι η σπουδαιότερη γιορτή του χριστιανικού εκκλησιαστικού έτους. Γιορτάζεται
την πρώτη Κυριακή μετά την πανσέληνο που
ακολουθεί την εαρινή ισημερία της 21ης Μαρτίου.
Η εορτή της Ανάστασης του Ιησού Χριστού,
λόγω της σπουδαιότητάς της, επηρεάζει το
εορτολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, με τις
λεγόμενες κινητές γιορτές, τόσο 40 ημέρες
πριν από αυτό (Μεγάλη Τεσσαρακοστή, Τριώδιο) όσο και 50 ημέρες μετά (περίοδος Πεντηκοσταρίου). Οι ακολουθίες που τελούνται τότε
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έχουν αρχαιοπρέπεια (ανάγονται στους πρώτους αιώνες του Χριστιανισμού όπως η αφή
του Αγίου Φωτός), κατάνυξη και λαμπρότητα,
και περιγράφονται λεπτομερώς στο τυπικό της
Εκκλησίας.
Στην Καινή Διαθήκη, δεν καταγράφονται πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που τηρούσαν
την εορτή της Ανάστασης τα μέλη της πρώτης
χριστιανικής εκκλησίας. Έτσι, οι μεταγενέστεροι Χριστιανοί άρχισαν να επιχειρηματολογούν όσον αφορά τις πρακτικές των πρώτων.
Η πρώτη «πασχάλια έριδα» σχετικά με τον
ετήσιο εορτασμό του χριστιανικού Πάσχα, δηλαδή της Ανάστασης, εμφανίστηκε κατά το 2ο
αιώνα. Οι εκκλησίες της Μικράς Ασίας γιόρταζαν το Πάσχα την ημέρα που αντιστοιχούσε
στις 14 του ιουδαϊκού μήνα Νισάν, ανεξαρτήτως από το αν αυτή η ημέρα συνέπιπτε να
είναι Κυριακή (η οποία ονομαζόταν τότε
«Ημέρα του Ήλιου»). Οι αντίπαλοί τους επιχειρηματολογούσαν υπέρ της άποψης ότι την
Ανάσταση θα έπρεπε να εορτάζεται την
πρώτη Κυριακή μετά το ιουδαϊκό Πάσχα. Η
διαμάχη συνέχισε να εντείνεται ως το δεύτερο
μισό του 2ου αιώνα, με την πλειονότητα των
εκκλησιών να προσκολλούνται στην άποψη
της τήρησης της Ανάστασης την Κυριακή. Εντούτοις, οι εκκλησιαστικές διαμάχες που αφορούσαν την ημερομηνία του εορτασμού του
Πάσχα δεν έπαψαν κατά τους επόμενους αιώνες.
Σταδιακά, οι περισσότερες εκκλησίες, μετέθεσαν τον εορτασμό του Πάσχα, αρχικά την
πρώτη Κυριακή μετά τη 14η Νισάν, αλλά γενικά κάθε τοπική εκκλησία εόρταζε με το δικό
της τρόπο υπολογισμού την ημερομηνία της
εορτής του Πάσχα. Όμως, γινόταν προσπάθεια ώστε να επιτευχθεί μια ενιαία ημερομηνία
για όλες τις εκκλησίες. Αυτό οδήγησε σε εντάσεις κάποιες εκκλησίες ιδίως κατά τον 3ο
αιώνα. Τελικά η Α΄ Οικουμενική σύνοδος αποφάσισε οριστικά για μια κοινή ημερομηνία τέλεσης του εορτασμού του Πάσχα, που τηρείται
μέχρι σήμερα με κάποιες παραλλαγές από τις
διάφορες ομολογίες.
Οι πιστοί, σαράντα ημέρες πριν την Ανάσταση, ακολουθούν ιδιαίτερο τρόπο διατροφής-προετοιμασίας (νηστεία) με σκοπό να

Πανάκριβη εισαγωγή αίματος από την Ελβετία!!!
Σύμφωνα με στοιχεία που βρήκαμε σε
αξιόπιστες ειδησεογραφικές ιστοσελίδες
στο διαδίκτυο, η χώρα μας έχει από το
2015 σύμβαση εισαγωγής αίματος από
την Ελβετία Βάση της οποίας, καταβάλλεται το ποσό των 972.000 ελβετικών φράγκων (πάνω από 900.000 ευρώ) για
αποστολή 5.400 ασκών αίματος. Άλλα
10.000 ελβετικά φράγκα (περίπου 9.000
ευρώ) δίνονται για την κάλυψη των μεταφορικών εξόδων της αεροπορικής εταιρείας από την Ελβετία. Δηλαδή κάθε
φιάλη κοστίζει περίπου 170 ευρώ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών, η εθνική «δεξαμενή» αίματος χρειάζεται για να έχει επάρκεια και να μπορεί
να καλύπτει τις ανάγκες του πληθυσμού
περίπου 650.000 μονάδες ετησίως. Λιγότερο, όμως, από το 50% των ασκών αίματος προέρχεται από τους εθελοντές

αιμοδότες. Περίπου οι μισές προέρχονται
από τους λεγόμενους δότες αναπλήρωσης, δηλαδή συγγενείς ασθενών ενώ περίπου 25.000 φιάλες
εκτιμάται ότι
καταστρέφονται εξ αιτίας της κακής οργάνωσης του συστήματος αιμοδοσίας.
Αυτό σημαίνει ότι θα είχαμε επάρκεια αίματος αν το 6% των Ελλήνων έδιναν εθελοντικά αίμα μόλις μία φορά τον χρόνο!!!
Δυστυχώς αυτό συμβαίνει και στην Φιλοθέη και έτσι υπήρξε μικρή προσέλευση
αιμοδοτών και στην τέταρτη αιμοδοσία
που οργάνωσε ο σύλλογός μας. Δυστυχώς οι συγχωριανοί μας δεν είναι αρκετά
ενημερωμένοι σε αυτό το θέμα και γι αυτό
απέχουν. Εμείς θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας για να μπορέσουμε να ευαισθητοποιήσουμε όλο και περισσότερο
κόσμο και να φτάσουμε κάποια στιγμή να
έχουμε επάρκεια αίματος στην Φιλοθέη.
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μεταλάβουν σώμα και αίμα του Χριστού (Θεία
μετάληψη), εις ανάμνηση του Μυστικού Δείπνου, όπου ο Χριστός, αφού έπλυνε τα πόδια
των μαθητών του, τους κοινώνησε το Σώμα
και το Αίμα του μοιράζοντάς τους ψωμί και
κρασί λέγοντας, αντίστοιχα,: «Λάβετε φάγετε
τοῦτό μου ἐστι τὸ σῶμά» και «Τοῦτό ἐστι τὸ
αἷμά μου τὸ τῆς καινῆς διαθήκης τὸ περὶ
πολλῶν ἐκχυνόμενον». Αυτό είναι σε αρμονία
και με τα λόγια του αποστόλου Παύλου: «Γιατί
ωσότου να έρθει ο Κύριος, πάντοτε, όποτε
τρώτε αυτό το ψωμί και πίνετε αυτό το ποτήριο, διακηρύττετε το θάνατο του Κυρίου».
Τα λαϊκά έθιμα κατά το σύγχρονο εορτασμό
της Ανάστασης στην Ελλάδα, περιλαμβάνουν
δείπνο με κύριο φαγητό τη μαγειρίτσα, το
βράδυ της Ανάστασης, το τσούγκρισμα των
κόκκινων αυγών στο σπίτι ή έξω από την Εκκλησία, το «φιλί της αγάπης» την ώρα της
Ανάστασης, το σούβλισμα του αρνιού κατά
την Κυριακή του Πάσχα και άλλες εκδηλώσεις.
Καλό Πάσχα !

Ευχαριστούμε τον γνωστό γελοιογράφο
“Αρκά” που μας επέτρεψε να δημοσιεύσουμε
το σκίτσο του.
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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν και εφέτος οι εκδηλώσεις του
Συλλόγου μας στα πλαίσια του εορτασμού των Αποκριών.
Ο Σύλλογός μας συμμετείχε στο καρναβάλι γυναικών Άρτας, στο Γαϊτανάκι του Δήμου Αρταίων και διοργάνωσε Γαϊτανάκι και παραδοσιακά δρώμενα στην Φιλοθέη και δωρεάν κούλουμα για όλους στο γυμνάσιο
Φιλοθέης την Καθαρά Δευτέρα.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους αυτούς που βοήθησαν εθελοντικά για
να πραγματοποιηθούν αυτές οι εκδηλώσεις, τον σύλλογο γονέων γυμνασίου Φιλοθέης που βοήθησε στα κούλουμα καθώς και την διευθύντρια
του γυμνασίου Κυρία Λαμπρινή Βαδιβούλη που μας παραχώρησε τον
χώρο καθώς και όλο τον κόσμο που παρακολούθησε τις εκδηλώσεις.
Στα κούλουμα γλέντησαν και χόρεψαν μαζί μας πάνω από πεντακόσια
άτομα, συγχωριανοί οι περισσότεροι, ενώ το παρόν έδωσαν και πολλοί
επίσημοι: Σίμου Αναστασία περιφερειακή σύμβουλος, Τσιρογιάννης Χρήστος Δήμαρχος Αρταίων, Σιαφάκας Χριστόφορος αντιδήμαρχος υπεύθυνος Φιλοθέης, Χαρακλιάς Κώστας αντιδήμαρχος πολιτισμού, Ζέρβας
Κώστας δημοτικός σύμβουλος, Κομπογιάννη Μαρίνα πρόεδρος κοινότητας Χαλκιάδων, Ζιώβας Απόστολος πρόεδρος κοινότητας Καλαμιάς.
Και του χρόνου!

Παλικάρι 83 ετών!
Ευχάριστη έκπληξη αποτέλεσε η αυθόρμητη συμμετοχή του 83χρονου
Παππά Γ. Ευάγγελου, στα δρώμενα του καρναβαλιού που διοργάνωσε
ο σύλλογός μας την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2017. Ο 83χρονος πέταξε
το σακάκι του και μπήκε στον χορό στην πλατεία των Γεωργουσών,
αφού πρώτα ρώτησε τον πρόεδρο και τον χοροδιδάσκαλο μας αν επιτρέπεται να συμμετάσχει, και στην επόμενη στάση στην πλατεία των
Χαλκιάδων συμμετείχε σε όλα τα δρώμενα με αποκορύφωμα «το χορό
της νύφης» όπου τον είδαμε να τρέχει σαν μικρό παιδάκι και να σκορπάει το γέλιο.
Να είναι πάντα καλά και να μπορεί να χορεύει μέχρι τα βαθειά γεράματά
του.
Το πρότυπο κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης ατόμων με ειδικές
ανάγκες «Αγία Θεοδώρα» οργανώνει την Κυριακή 9 Απριλίου και
ώρα 18:30 Φιλανθρωπική Εκδήλωση-Χορευτική Παράσταση στο
κλειστό γυμναστήριο Άρτας!
Η είσοδος είναι 3 ευρώ το άτομο και τα έσοδα θα διατεθούν για τις
ανάγκες του συλλόγου ΑΜΕΑ «Αγία Θεοδώρα».
Μεταξύ των καλεσμένων συλλόγων που θα παραστούν για να χορέψουν είναι και ο σύλλογός μας. Συγκεκριμένα τα παιδιά των δημοτικών σχολείων Χαλκιάδων και Καλαμιάς θα παρουσιάσουν
τοπικούς χορούς.
Σας περιμένουμε όλους να θαυμάσετε τα παιδιά σας και παράλληλα
να βοηθήσουμε στο έργο του συλλόγου «Αγία Θεοδώρα»!

Το επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας θα κυκλοφορήσει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου του 2017.
Θα χαρούμε πολύ να φιλοξενήσουμε και καινούριους αρθρογράφους μαζί με τους παλιούς.

