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Το Σάββατο 5 Αυγούστου θα γίνει φέτος η
καλοκαιρινή εκδήλωση του συλλόγου μας

Το πρόγραμμα θα ανοίξει στις εννέα το βράδυ με τα χορευτικά του συλλόγου μας να παρουσιάζουν χορούς απ’ όλη την Ελλάδα υπό τους ήχους του κλαρίνου του Δημήτρη Λαμπάκη
και την φωνή της Διαλεχτής

Στη συνέχεια θα
ακολουθήσει γλέντι
μέχρι το πρωί με
την ίδια ορχήστρα
και με τον τραγουδιστή Μιχάλη Τάτση
Είσοδος-χορός
ελεύθερα

Σ α ς

π ε ρ ι μ έ ν ο υ μ ε

!

Το Σάββατο το βράδυ, όση ώρα διαρκεί το γλέντι, η

Κυριακίδης security

κατόπιν συμφωνίας με τον Σύλλογό μας, θα κάνει περιπολίες στην
Φιλοθέη για να ελαχιστοποιήσουμε την πιθανότητα διαρρήξεων.
Όσοι επιθυμούν να έχουν επιπλέον προστασία μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Κυριακίδη Παύλο στο τηλέφωνο 6984 459 336
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Σελίδα 2

Ευχαριστούμε (με αλφαβητική σειρά)
όλους αυτούς που πρόσφεραν
διάφορα ποσά στον Σύλλογό μας:
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Απολέσαµε τον τελευταίο καιρό από κοντά µας, τους αγαπημένους :
Αγναντίτης Χρήστος ανδρικές κομμώσεις,
Αράπος Σταύρος Υγραέρια-Κάρβουνα-Pellet,
Αφοι Κώτση Αρτοποιείο,
Σε ηλικία 95 ετών απεβίωσε η Τσώλα Αποστολία κάτοικος
Γιώργος Χ. Δήμος Κτηνίατρος,
Χαλκιάδων την 27 Ιουνίου 2017
Θώμη Κ. Νίκαρη Κομμωτήριο,
Σε ηλικία 65 ετών απεβίωσε ο Γιαννάκος Θεόδωρος κάτοικος
Κατσούλας Βασίλης & Υιοί Χωματουργικές εργασίες,
Χαλκιάδων την 24 Ιουνίου 2017
Κολιός Ιωάννης λογιστής,
Σε ηλικία 84 ετών απεβίωσε ο Νίκαρης Διονύσιος κάτοικος
Μπαΐλη Σταυρούλα Ιατρός παθολόγος,
Καλαμιάς την 22 Ιουνίου 2017
Μπόνιος Κώστας, σχολή οδήγησης
Σε ηλικία 91 ετών απεβίωσε η Καλαμπόκη Βάια κάτοικος
Ξυλογιάννης Απόστολος Κρεοπωλείο,
Καλαμιάς την 18 Ιουνίου 2017
Παπαβασιλείου Απόστολος Αντιπροσωπείες,
Σε ηλικία 75 ετών απεβίωσε η Ζιώβα Φωτεινή κάτοικος
Θωμάς Γάτσιος Ποτοποιία,
Καλαμιάς την 16 Ιουνίου 2017
Παπαρούνης Χρήστος Παντοπωλείο,
Σε ηλικία 79 ετών απεβίωσε ο Γιαννούλης Σπυρίδων κάτοικος
Ρίζος Αθανάσιος Παντοπωλείο,
Χαλκιάδων την 15 Ιουνίου 2017
Τσώλα Ευαγγελία Γεωπόνος,
Σε ηλικία 51 ετών απεβίωσε ο Οικονόμου Χρήστος κάτοικος
Τσώλας Παναγιώτης Μηχανικός.
Καλαμιάς την 11 Ιουνίου 2017

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 2681051607 & 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.

Σε ηλικία 78 ετών απεβίωσε η Παπουτσή Ευγενία κάτοικος
Αγίας Κυριακής την 3 Ιουνίου 2017
Σε ηλικία 88 ετών απεβίωσε ο Μωραΐτης Απόστολος κάτοικος
Χαλκιάδων την 26 Μαΐου 2017
Σε ηλικία 85 ετών απεβίωσε η Κοσκινά Ελένη κάτοικος
Χαλκιάδων την 15 Μαΐου 2017
Σε ηλικία 89 ετών απεβίωσε η Τσιρογιάννη Βασιλική κάτοικος
Χαλκιάδων την 13 Μαΐου 2017
Σε ηλικία 70 ετών απεβίωσε η Κατσαντούλα Ευγενία κάτοικος
Αθηνών την 11 Μαΐου 2017
Σε ηλικία 53 ετών απεβίωσε ο Δρόσος Λάμπρος κάτοικος
Χαλκιάδων την 5 Μαΐου 2017
Σε ηλικία 92 ετών απεβίωσε η Μπαζάτη Σπυριδούλα κάτοικος
Καλαμιάς την 27 Απριλίου 2017

Γεννήσεις
Στις 25 Απριλίου του 2017, ο Τόλης Λάμπρος του Παναγιώτη και της Χρυσάνθης και η Νταλή Λαμπρινή του Δημητρίου και της Χρυσούλας, απέκτησαν ένα υγιέστατο
κοριτσάκι που είναι και το πρώτο τους παιδί.
Να σας ζήσει !!!

Όποιος θέλει να ανακοινώσει κάτι στην
στήλη με τα κοινωνικά να μας ενημεΤα κατασ τ ήματα τ ης περιοχής μας ρώσει και εμείς θα το δημοσιέυσουμε
Έτσι βοηθάτε στην ανάπτυξη και την ΔΩΡΕΑΝ στο επόμενο φύλλο της
οικονομία όλων μας !!!
εφημερίδας μας.

Στ ηρίξ τ ε

Είναι ιδιαίτερη μας ευχαρίστηση και χαρά που σε
αυτό το φύλλο της εφημερίδας μας φιλοξενούμε
άρθρα νέων παιδιών!
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Α θ λ η τ ι κ ή
ΑΟ Φιλοθέης
Ο ΑΟ Φιλοθέης αγωνίστηκε φέτος στην πρώτη κατηγορία της
ΕΠΣ Άρτας και μετά από μία καλή πορεία κατέλαβε τη όγδοη
θέση, με 39 βαθμούς, στον βαθμολογικό πίνακα.
Η ομάδα έπαιξε δύο αγώνες κυπέλλου εκτός έδρας και νίκησε
στην Α’ φάση τον Ολυμπιακό Καλοβάτου με 0-3 ενώ για την Β’
φάση έχασε με 2-0 και αποκλείστηκε, από τον Ηρόδοτο Καλογερικού.
Το Διοικητικό συμβούλιο, μετά τις τελευταίες εκλογές που διενεργήθηκαν, αποτελείται από τους: Γιαννάκος Χρήστος, Γιαννάκος Βησσαρίων, Τσώλας Δημήτρης, Τσώλας Βίκτωρας,
Τσώλας Διονύσιος, Τσώλας Ευάγγελος, Γιαννούλης Δημήτριος
Τσώλας Βασίλειος και Καραγιάννης Ιωάννης.
Η ποδοσφαιρική ομάδα αποτελείται από νεαρά παιδιά του χωριού μας, επί το πλείστον, αλλά και της ευρύτερης περιοχής.

ΑΟ Νέα Νίκη Καλαμιάς
Ο ΑΟ Νέα Νίκη Καλαμιάς αγωνιζόταν στην δεύτερη κατηγορία
της ΕΠΣ Άρτας για την ποδοσφαιρική περίοδο 2016-17 και μετά
από μια εκπληκτική πορεία, στέφτηκε πρωταθλήτρια αφού μάζεψε 71 βαθμούς έναντι 58 της δεύτερης ομόδας πετυχαίνοντας
23 νίκες, 2 ισοπαλίες και μόλις 1 ήττα. Έτσι την επόμενη αγωνιστική περίοδο θα αγωνίζεται στην Α΄ κατηγορία της ΕΠΣ
Άρτας.
Το Διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από τους: Πρόεδρος Ευθυμίου Γεώργιος, Αντιπρόεδρος Νάστος Κωνσταντίνος, Γενικός
Γραμματέας Κωνσταντίνου Ιωάννης, Ταμίας Νταλιας Απόστολος, Έφορος Υλικού Μπακοχρήστος Νικόλαος, Γενικός Αρχηγός
Ζιώβας Παναγιώτης, μέλος Ρίζος Αθανάσιος. Προπονητής παραμένει ο Μπακόλας Παναγιώτης.
Η πορεία στο κύπελλο 2016-17 διακόπηκε από την Β’ φάση
αφού έχασε από τους Φιλέλληνες Πέτα, σε εντός έδρας νοκ
άουτ αγώνα, με 1-4
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Α τ ζ έ ν τ α
Bad Boys
Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε η προσπάθεια των δύο παιδικών τμημάτων ποδοσφαίρου“Bad Boys” με τα οποία συμμετείχε ο ΑΟ Φιλοθέης στο τουρνουά
«βάζουμε γκολ για το χαμόγελο του παιδιού».
Το μικρό τμήμα, που συμμετείχαν παιδιά γεννημένα το 2005 και μικρότερα, κατέκτησε την τρίτη θέση στην κατηγορία του ενώ το τμήμα με παιδιά γεννημένα
το 2003 και 2004 κατέκτησε την Πέμπτη θέση.
Στα μικρά πρώτος σκόρερ όλης της διοργάνωσης αναδείχθηκε ο Παναγιώτης
Τζούνης του Δημητρίου με 15 γκολ.
Τα παιδιά που συμμετείχαν στις δυο ομάδες είναι:
ΔΡΟΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2003
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 (6 goals)
ΛΑΖΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ 2003
ΤΖΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2003 (2 goals)
ΤΣΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003
ΡΙΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2004 (2 goals)
ΤΖΟΥΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 2004
ΤΣΩΛΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 2005
ΛΑΖΑΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2005
ΤΖΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2005 (1 goals)
ΤΑΒΑΝΙ ΙΛΙΡΙΑΝ 2005
ΡΟΠΟΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2006
ΚΑΡΔΑΜΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 2004
ΝΤΕΜΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003

ΤΣΩΛΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 2005 (1 goals)
ΛΑΖΑΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2005
ΤΖΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2005 (15 goals)
ΤΑΒΑΝΙ ΙΛΙΡΙΑΝ 2005 (1 goals)
ΡΟΠΟΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2006
ΚΩΤΣΩΡΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 2006 (4 goals)
ΤΣΩΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2006
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2007 (2 goals)
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2007 (3 goals)
MECI ILIA 2007 (1 goals)
ΛΑΖΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 2008
ΛΑΖΑΝΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 2009
MUSARAJ PETREF 2006
ΜΠΕΛΛΟΣ ΖΩΗΣ 2006
ΖΙΩΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2008
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2008 (2 goals)
ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2009

Εγγραφές για τη νέα σαιζόν θα αρχίσουν την πρώτη Αυγούστου και είναι δωρεάν. Μπορούν να εγγραφούν παιδιά από πρώτη δημοτικού έως Τρίτη γυμνασίου.
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε τον Τσιρογιάννη
Λάμπρο στο τηλέφωνο 6937 255 326
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Μπάσκετ
Η ομάδα αγωνίστηκε στον Ά όμιλο της Γ΄ Κατηγορίας ανδρών
της ΕΣΚΑΒΔΕ και κατέλαβε την πέμτη θέση στον βαθμολογικό
πίνακα
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
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Αγώνας
Σκορ
ΚΑΟ Φιλοθέης – Παναιτωλικός ΓΦΣ (Β)
49-55
ΑΣ Λέων Μεσολογγίου - ΚΑΟ Φιλοθέης
89-32
ΚΑΟ Φιλοθέης – ΠΑΣ Ιωνικός 80΄
47-60
Άκτιος Απόλλων Πρέβεζας - ΚΑΟ Φιλοθέης 91-49
ΚΑΟ Φιλοθέης – Ηρακλής Μοναστηρακίου 55-49
Παναιτωλικός ΓΦΣ (Β) - ΚΑΟ Φιλοθέης
95-39
ΚΑΟ Φιλοθέης - ΑΣ Λέων Μεσολογγίου
40-79
ΠΑΣ Ιωνικός 80΄ - ΚΑΟ Φιλοθέης
50-44
ΚΑΟ Φιλοθέης - Άκτιος Απόλλων Πρέβεζας 49-102
Ηρακλής Μοναστηρακίου - ΚΑΟ Φιλοθέης 41-44

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.

Μουζντές
Ένα αφηγηματικό δοκίμιο με διδακτικό ή κωμικό περιεχόμενο

¨Η Ψάθα¨

Ιστοριούλα με νόημα

Ζούσε κάποτε σε ένα τόπο μακρινό ένας γέρος , ο Μπάρμπα-Μήτσος,
ονομαστός και ανοιχτόκαρδος, πρωτονοικοκύρης του τόπου του, αλλά
και της περιοχής όλης.
Αυτός πέρασε την ζωή του, όσο μπορούσε πιο στενεμένα και όσο άντεχαν τα κότσια του, αγωνίζονταν νύχτα και μέρα να δημιουργήσει μια
μεγάλη περιουσία. Φυσικά όχι για τον, αλλά για το παιδί του, τον
Γιώργη, μια και άλλο παιδί δεν είχε και πέτυχε τέλεια τον σκοπό του.
Έκανε σπίτια σωστά παλάτια των παραμυθιών. Χωράφια και λιβάδια
αγόραζε τα καλύτερα που μάθαινε ότι πουλιόνταν, γιδοπρόβατα και
άλλα ζωντανά τόσα πολλά που καιρούς ήθελε κανείς μόνο να τα μετρήσει.
Κανέναν όμως δεν έβλαψε και βοηθούσε όλους όσους ζητούσαν τη
βοήθειά του. Μα και ο Θεός του έδωσε τόσα που άλλος στη γη πάνω
δεν είχε περισσότερα του. Όταν ο Γιώργης «άξηνε» τον πάντρεψε με
μια τσιούπρα που του έτυχε. Με τον καιρό γεννήθηκε ένα αγοράκι, ο
Τάκιας, ένα παιδί όμορφο, σωστός άγγελος στην ψυχή ίδιος ο παππούς
του και αφάνταστα έξυπνο, λες και ο Θεός έριξε πάνω του όλη την εξυπνάδα αφειδώς. Ο γέρος αγάπησε τον εγγονό του τόσο που του μαλάκωσε και λίγο τον πόνο του για την μακαρίτισσα που είχε χαθεί εδώ και
δυο χρόνια.
Πέρασαν τα χρόνια και ο ίδιος ένιωσε τώρα τα γεράματα να τον βαραίνουν απότομα και ξέπεσε απ’ τα πόδια του. Ο Γιώργης , μεσήλικας πια,
και φορτωμένος φήμη, πλούτη και δόξα, θεώρησε χρέος του να παραμελήσει τον γέροντα πατέρα του , που τόσο είχε κοπιάσει για τούτον.
Τον παράτησε να ζει έρημος και περιφρονημένος πάνω σε μια ψάθα
και κλεισμένος μέσα σ’ ένα σκοτεινό και ανήλιο δωμάτιο. Δεν παραπονιόταν όμως ο γέρος. Μα και σε ποιόν θα μπορούσε να πει παράπονα;
Η γριά του χάθηκε και το κακό είναι ότι οι γέροι ξεχνιούνται εντελώς
γιατί και η γενιά τους χάνεται και για τους νεότερους δεν έχουν πια
μοίρα στον κόσμο τούτο. Αντιπροσωπεύουν όμως μια παλιά δόξα η
οποία όμως παραμένει, για την παρούσα στιγμή, άχρηστη και ακατανόητη. Έτσι είναι όμως. Έρημος λοιπόν θα υποφέρει μέχρι να έρθει η
ώρα του, «σάμπως και γλύτωσε και κανένας από τον χάρο;»
Το εγγονάκι μεγάλωσε αρκετά ώστε να αντιλαμβάνεται την κακοπέραση
του παππού του, παίρνοντας συγχρόνως τα μαθήματα της δικής του
συμπεριφοράς για το ¨γεροκόμησμα¨ των γονιών του. Λίγο γιατί τ5α
χρόνια πέρασαν, λίγο γιατί η ζωή του ήταν ¨μαύρη και άχαρη¨ ξεμπέρδεψε ο γέρος και τούτος πρόωρα. Μεγαλοπρεπείς ήταν η κηδεία του,
τον έκλαψε κόσμος και κοσμάκης. ¨Ήταν καλός ο μακαρίτης¨ και πάνε
καλιά του.
Ο Γιώργης σκέφτηκε και σύγκαιρα πάντα, να ξεκαθαρίσει το κατοικιό
του πεθαμένου. Τα χρειαζούμενα πράγματα συγκεντρώθηκαν και μπήκαν όλα στη σειρά για ξεκαθάρισμα. Ήρθε και η σειρά της ψάθας, του
μοναδικού αλλά και αμίλητου μάρτυρα του μαρτυρίου του μακαρίτη.
Άναψαν φωτιά και έκαιγαν τα τζάτζαλα του γέρου.
-Γ’ναίκα… πέτα στ΄φουτιά τούτ’ ιδώ τα’λώβα για να καεί
-Ίσια κιόλα αφέντ’ μη πήρη η μπόχα. Βρουμάει πολύ γλέπ’ς
-Τι είπαταν; Πετάχτηκε ο μικρός που ως εκείνη τη στιγμή παρακολουθούσε τα πάντα απαθής αμίλητος και σκεπτικός.
-Για ορέ Τάκια, είπαμαν να κάψουμι τ’ν ψάθα μη μας κολίς καμιά λώβα.
-Α όχι… να μην τ’κάψιτι…
-Γιατί; Τι τ’θελς;
-Να, εσείς που θα κοιμ’θήτι όταν θα ν’άρθ η ώρα σας να μην μπορίτι
να πάριτι τα πουδάρια σας. Αμ τι; Θα ψάχνω ιγώ τότες για ψάθις; Καλή
είν’ τούτη δω, σας φτάν και σας περσέυ!!
Και το ζεύγος αλληλοκοιτάχτηκε και πάνω στη σιωπή που εβασίλευε
γύρω τους, κάποια ζωηρή φωνή μίλησε ταυτόχρονα στις δυο άπονες
ψυχές:
«ότι κάμεις πάθεις και η καρδιά σου μη πονέσει».
Λάμπρος Θ. Ζιώβας
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Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Γράφει η Λυδία Νικολάκη
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι σε ακραίες καταστάσεις οι θεραπείες που επινοεί η μοντέρνα ιατρική δίνουν πολλές δυνατότητες
στην ανακούφιση από τα συμπτώματα
των ασθενειών και στη σωτηρία ανθρώπινων ζωών.
Παρ ’όλες , όμως τις εντυπωσιακές προόδους και τα πλεονεκτήματα της συμβατικής ιατρικής , της γνωστής και ως
βιοιατρικής , είναι πασιφανές ότι η βοτανοθεραπευτική έχει πολλά να προσφέρει
ακόμη στην ανθρωπότητα του 21ου
αιώνα. Ας μην ξεχνάμε ότι στον ανθρώπινο οργανισμό ταιριάζουν πολύ περισσότερο οι θεραπείες με γιατρικά από βότανα
από ότι με χημικά φάρμακα .
Αναπτυχθήκαμε μαζί με τα φυτά για πάνω
από 10.000 χρόνια και το πεπτικό μας
σύστημα και η φυσιολογία μας ως ενιαία
ολότητα προσαρμόστηκαν στην πέψη και
τη χρήση τροφών που βασίζονται στα
φυτά , οι οποίες συχνά έχουν θεραπευτική
αξία παράλληλα με τη θρεπτική τους.
Ξεχάσαμε ότι πριν από τα τελευταία πενήντα χρόνια, περίπου οι άνθρωποι βασίζονταν σχεδόν ολοκληρωτικά στα φυτά για
να θεραπεύσουν όλων των ειδών τις
ασθένειες , από τα ασήμαντα προβλήματα
, όπως τον βήχα με τη βοήθεια τσαγιού ή
μέντας , την υψηλή πίεση με το σκόρδο,

τη βρογχίτιδα με την αιματόρριζα και τον
ευκάλυπτο μέχρι σοβαρές ασθένειες,
όπως γυναικολογικά προβλήματα που τα
αντιμετώπιζαν με το φασκόμηλο , τη λυγαριά το μάραθο και άλλα . Ή δερματολογικές ασθένειες που τις θεράπευαν με την
τσουκνίδα, λεβάντα , τίλιο , τριφύλλι ,
καθώς με τη χρήση βοτάνων αντιμετώπιζαν και οφθαλμικές ασθένειες , με τη βοήθεια του μήλου , του τσαγιού και της
καλεντούλας.
Φυσικά ο αριθμός των ασθενειών που
μπορούν να αντιμετωπιστούν με τη χρήση
των βοτάνων είναι μεγάλη . Υπάρχουν χιλιάδες βότανα που μπορούν να θεραπεύσουν μόνο μία ασθένεια. Και ενώ η φύση
μας έχει δώσει ένα τεράστιο φαρμακείο το
οποίο δεν στερεύει ποτέ από φάρμακα ,
εμείς χρησιμοποιούμε χημικά φάρμακα.
Σήμερα , τα γιατρικά από βότανα ξανάρχονται στο προσκήνιο , γιατί η αποτελεσματικότητα των συμβατικών φαρμάκων
,όπως των αντιβιοτικών , που είχαν παγκόσμια αποτελεσματικότητα , έχει εξασθενήσει.. Και αυτό συνέβη , διότι η συχνή
χρήση τους δημιούργησε την ανθεκτικότητα του ανθρώπινου οργανισμού σε
αυτά.
Η βοτανοθεραπευτική συμπληρώνει
συχνά τις συμβατικές θεραπείες , προ-

σφέροντας ασφαλή και καλώς ανεκτά από
τον οργανισμό γιατρικά για χρόνιες ασθένειες , και παρουσιάζει μία εντυπωσιακή
αναγέννηση στις δυτικές χώρες , εν μέρει
γιατί δεν υπάρχουν αποτελεσματικές συμβατικές θεραπείες για πολλές χρόνιες παθήσεις , όπως το άσθμα και η αρθρίτιδα.
Επιπλέον η ανησυχία για τις παρενέργειες
της βιοιατρικής ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να αναζητούν πιο ήπιες μορφές θεραπείας .
Ας μην ξεχνάμε ότι ποσοστό 10-20% των
ασθενειών στα νοσοκομεία της δύσης ,
οφείλονται στις παρενέργειες των συμβατικών ιατρικών θεραπειών , σε αντίθεση
με ασθενείς που χρησιμοποιούν τα βότανα ως γιατρικά και οι οποίοι δεν εμφανίζουν σημαντικές παρενέργειες.
Την επόμενη φορά λοιπόν που θα χρειαστεί να καταναλώσουμε φάρμακα για
οποιονδήποτε τύπο ασθένειας , ας αναλογιστούμε το καλό που μας προσφέρουν τα
φυτικά φάρμακα και ας πράξουμε με σύνεση. Πριν απευθυνθείτε στο φαρμακείο
της γειτονιάς σας σκεφτείτε μήπως το
φάρμακο που αναζητείται είναι στον κήπο
σας; Θυμηθείτε ο οργανισμός μας είναι
σύμμαχός μας και όχι αντίπαλός μας
ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΟΝ!

Τα καλά όρια πλάθουν ευτυχισμένα παιδιά…
Ο τρόπος που ένας γονιός
ορίζει, διατυπώνει και επικοινωνεί τα όρια, είναι
πολύ σημαντικός.
Γιατί μέσα στην οικογένεια
οι γονείς βάζουν όρια στα
παιδιά και δεν τα αφήνουν
να τα ανακαλύψουν μόνα
τους; Γιατί επιφορτίζονται
εκείνοι με το απαιτητικό
αυτό έργο, που στην
πράξη αποδεικνύεται αρκετά ζόρικη υπόθεση; Μα,
γιατί τα παιδιά δεν κατανοούν τη χρησιμότητα των
ορίων! Δεν καταλαβαίνουν
τη σημασία του να αναστέλλουν τις επιθυμίες
τους, να ασκούν αυτοέλεγχο, να λειτουργούν
υπεύθυνα, να συμπονούν
τους γύρω τους. Εκτός
αυτού, αν οι γονείς δε θέσουν όρια, τότε το παιδί αισθάνεται ανυπεράσπιστο
και απροστάτευτο, αντιλαμβάνεται τον κόσμο ως

απειλή, συνεχώς μεταβαλλόμενο και το γονιό ως ανίσχυρο. Μπερδεύεται και
δεν μπορεί να διαμορφώσει μια ξεκάθαρη εικόνα
του άγνωστου κόσμου
μέσα στον οποίο μεγαλώνει, αλλά και των προθέσεων
και
των
συναισθημάτων των γονιών του απέναντί του.
Νιώθει
δυστυχισμένο,
αποθαρρυμένο, ανασφαλές και συχνά εκδηλώνει
προβλήματα στη συμπεριφορά του. Ένα παιδί το
οποίο μεγαλώνει σε ένα
περιβάλλον χωρίς κανόνες
και σαφή όρια δεν είναι ένα
παιδί ελεύθερο. Αντίθετα,
είναι ένα παιδί σκλαβωμένο σε μια ασαφή και περίπλοκη δομή, μέσα στην
οποία δεν μπορεί να καλλιεργήσει το αίσθημα της
υπευθυνότητας και της συνεργασίας. Από την άλλη,

το παιδί που ζει και μεγαλώνει σε ένα υπερβολικά
αυστηρό περιβάλλον, βομβαρδισμένο από αυταρχικούς και υπερβολικούς
κανόνες, δυσκολεύεται να
αναπτύξει ενδιαφέροντα,
κλίσεις και προτιμήσεις.
Συχνά είναι ένα παιδί με
χαμηλό αίσθημα αυτοεκτίμησης που μπορεί όμως
μελλοντικά να εμφανίσει
έντονα σημάδια ανυπακοής και αντίδρασης.
Πολλές μελέτες δείχνουν
ότι όταν οι γονείς θέτουν
σταθερά όρια, τα παιδιά
μεγαλώνουν έχοντας μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και
καλύτερη
προσαρμογή
στην ομάδα των συνομηλίκων. Εκτός αυτού, γίνονται
περισσότερο αυτόνομα. Η
συνέπεια και η σταθερότητα στην εφαρμογή των
κανόνων αυτών, αποτελεί
απαραίτητη προϋπόθεση

για την ολοκληρωμένη και
υγιή ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού,
καθώς και την ομαλή λειτουργία ολόκληρου του οικογενειακού συστήματος.
Τα όρια, όσο και αν ακούγεται περίεργο, είναι ένδειξη αγάπης και μέρος
της φροντίδας που οι γονείς παρέχουν στα παιδιά
τους. Είναι από τα σπουδαιότερα δώρα που μπορεί να προσφέρει ένας
γονιός στο παιδί του, από
τα σημαντικότερα εφόδια
που του δίνει για να μάθει
να πορεύεται μόνο του.
Κάθε γονιός προσβλέπει
σε ένα ευτυχισμένο μέλλον
για το παιδί του και αυτό
για να επιτευχθεί προϋποθέτει την ύπαρξη ορίων.
Κυριακή Πάνου –
Τ ρ ι α ν τα φ ύ λ λο υ
Δικηγόρος
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Η καλλιέργεια του ακτινιδίου και η ταχεία ανάπτυξή της στην Ελλάδα
Η καλλιέργεια του ακτινιδίου ξεκίνησε την
δεκαετία 1970 στην Πιερία και από εκεί εξαπλώθηκε και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας όπως η Καβαλά, η Ημαθία, η Άρτα, η
Λάρισα, το Αγρίνιο, η Ηγουμενίτσα, η λάμια
και η Ξάνθη. Με την Πιερία να έχει τα ηνία
στην παραγωγή με 20.000 στρέμματα περίπου και να ακλουθούν η καβαλά 14.000
στρέμματα περίπου και η Άρτα 12.000
στρέμματα περίπου.
η καλλιέργεια είναι μια από τις πιο δυναμικές και ταχέως αναπτυσσόμενες στην χώρα
μας, με την συνολικά καλλιεργήσιμη έκταση
να ανέρχεται στα 80.000 στρέμματα και το
ύψος παραγωγής να αγγίζει τους 160.000170.000 χιλιάδες τόνους, η χώρα μας κατατάσσεται στην τέταρτη θέση σε παραγωγή
και εξαγωγές ακτινιδίων παγκοσμίως. πίσω
από την Ιταλία (400.00-600.000 χιλιάδες τόνους), την νέα Ζηλανδία και την Χιλή( με
παραγωγές λίγο μεγαλύτερες από την δική
μας) συμφώνα με την εκτίμηση του κύριου

Κλέαρχου Σαραντίδη διευθυντή του ΕΑΣ καβάλας. Η κίνα που είναι και ο μεγαλύτερος
παραγωγος(2,5 εκατομμύρια τόνους) εξαιρείται καθώς όλη η παραγωγή της πηγαίνει
στην εσωτερική κατανάλωση και δεν παρουσιάζει ανταγωνισμό στις εξαγωγές.
Σύμφωνα με τον κύριο Σαραντιδη και τα
όσα είπε στην ομιλία του στο παγκόσμιο συνέδριο ακτινιδίου που φιλοξενήθηκε στην
θεσαλλινικη στις 27-4-2017 στα πλαίσια της
FRESKON το 80% της παραγόμενης ποσότητας Ελληνικού ακτινιδίου εξάγεται. Στην
χώρα μας υπάρχουν ψυκτικοί θάλαμοι που
μπορούν να δεχτούν έως 70.000 τόνους
ακτινιδίων και έτσι το 40% της παραγωγής
περίπου πρέπει να εξαχτεί άμεσα σε λίγο
χρόνο γιατί δεν υπάρχουν ψυγεία για να την
δεχτούν. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η τιμή
του προϊόντος να δέχεται πιέσεις προς τα
κάτω. Έτσι οδηγούμαστε στο συμπέρασμα
ότι οι συνεταιριστικές οργανώσεις καθώς και
οι επιχειρηματίες του κλάδου θα πρέπει να
κάνουν σοβαρές επενδύσεις σε ψυκτικούς
θαλάμους για να μπορούν να δεχτούν μεγαλύτερες ποσότητες ακτινιδίου. Καθώς και σε
συσκευαστήρια και διαλογητηρια για να
μπορεί η συγκομιζομενη ποσότητα να τυποποιείτε σε μικρότερο χρονικό διάστημα.
Η ζήτηση στην διεθνή αγορά ακτινιδίου αυξάνεται τόσο για τις πράσινες όσο και για τις
κίτρινες ποικιλίες ακτινιδίου. Με αποτελεσματικό μάρκετινγκ δημιουργούνται νέες
αγορές για το ακτινίδιο σε Λατινική Αμερική,

Κίνα και Μέση ανατολή, σύμφωνα με όσα
είπε η κυρία Laura Stocchi υπεύθυνη στατιστικών ερευνών του ιταλικού CSO στην ομιλία της στο παγκόσμιο συνέδριο ακτινιδίου.
Η κ. stocchi αναφέρθηκε και στην προσαρμογή των Ελλήνων παραγωγών στα νέα δεδομένα που δημιούργησε το εμπάργκο της
Ρωσίας. Πριν το εμπάργκο η Ελλάδα διέθετε στη Ρωσία το 68% της παραγωγής της
ενώ σήμερα εξάγει μόλις το 18% προς την
συγκεκριμένη χώρα. Προσαρμοζόμενη στα
νέα δεδομένα, εξάγει σήμερα το 67% στην
Ευρώπη, όταν πριν το εμπάργκο εξήγαγε
ποσοστό 39%, ενώ πλέον κινείται και σε
νέες αγορές όπως αυτές της Κίνας και της
Αιγύπτου. Βλέπουμε ότι πλέον η μεγαλύτερη ποσότητα της παραγωγής, των ευρωπαίων παραγωγών εξάγεται στην
ευρωπαϊκή αγορά, με σημαντικότερους εκπροσώπους αυτής να είναι η Γερμάνια, η
Γάλλια, το Βέλγιο και η Ολλανδία για την βόρεια Ευρώπη και την Ιταλία, την Ισπανία και
την Πορτογαλία για την νοτιά, πάντα σύμφωνα με την κ. stocchi.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η ομιλία του κ.
Χρήστου Ξυλογιαννη καθηγητή δενδροκομίας του πανεπιστήμιου Basilicata της Ιταλίας, ο όποιος μίλησε για τις μεθόδους
ενίσχυσης της βιολογικής άμυνας των
φυτών ώστε να αντιμετωπιστεί η βακτηρίωση ( Pseudomonas syrigae pv.actinidiae
) PSA, η όποια κατέστρεψε δεκάδες χιλιάδες στρέμματα σε Νέα Ζηλανδία και Ιταλία.
Μια ασθένεια την όποια δεν μπορούμε να
καταπολεμήσουμε, αλλά μπορούμε να συμβιώσουμε μαζί της μέσω των ορθών καλλιεργητικών πρακτικών και των σωστών
επεμβάσεων και μέσω τεχνικών ολοκληρωμένης καταπολέμησης (IPM). Όπως έχουν
κάνει η Ιταλία και η νέα Ζηλανδία, χώρες οι
οποίες επληγησαν από την συγκεκριμένη
ασθένεια και ανέκαμψαν σε επίπεδα παραγωγής που είχαν πριν από αυτή.
Επίσης σύμφωνα με τον κ Ξυλογιαννη το
κριτήριο διαμόρφωσης της τιμής του ακτινιδίου δεν πρέπει να είναι το μέγεθος του
αλλά συνολικότερα η ποιότητα του. Πρέπει
να αποφευχθούν οι πρακτικές που είχαν
ακολουθηθεί στο παρελθόν με υπερβολική
και λάθος χρήση λιπασμών και ορμονών. Η
ανάλυση του νερού άρδευσης κρίνεται
πλέον ως απαραίτητη, μιας και μεγάλες ποσότητες ανόργανων στοιχείων που περιέχονται στο νερό άρδευσης και επειδή μιλάμε
για μια υδροβόρα καλλιέργεια, θα πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη στο σχέδιο λίπανσης οι
ποσότητες που εφαρμόζονται στο έδαφος
μέσω του νερού άρδευσης και να αφαιρούνται ανάλογα από τις ποσότητες λιπασμάτων
προς εφαρμογή.
Προσοχή επίσης συνέστησε στις εφαρμογές
ασβεστίου, το οποίο είναι ένα από τα βασικά θρεπτικά στοιχειά, αφού έχει άμεση
σχέση με την συνεκτικότητα-διατηρησιμοτητα των καρπών, οι όποιες πρέπει να γίνονται αυστηρά μέχρι 6-7 εβδομάδες μετά
την καρπόδεση , καθώς μετά από αυτό το
διάστημα δεν έχει κανένα νόημα η εφαρμογή.

Τέλος σε ότι αφορά στην ποιότητα του καρπού κατά την εμπορία, μέχρι τώρα κυρίαρχο
χαρακτηριστικό ήταν το μέγεθος του. Δηλαδή, όσο πιο μεγάλο το φρούτο το μεγαλύτερη και η τιμή. Αυτό οδήγησε μονόπλευρα
στην εξέλιξη της καλλιέργειας προς την
χρήση ορμονικών σκευασμάτων, με σκοπό
το μεγάλωμα του καρπού εις βάρος της
ξηράς ουσίας του. Πλέον, στην αγορά το
θέμα της ξηράς ουσίας έρχεται να παίξει τον
σημαντικότερο ρολό. Δηλαδή η αναλόγια μεγέθους-ξηράς ουσίας θα είναι το ζητούμενο
πλέον.
Συνοψίζοντας βλέπουμε ότι η καλλιέργεια
του ακτινιδίου στην Ελλάδα είναι πολύ δυναμική και ταχέως αναπτυσσόμενη και ότι η
χώρα μας βρίσκεται μέσα στους τέσσερεις
πιο δυνατούς «παίκτες» σε παγκόσμιο επίπεδο. Ακόμα βλέπουμε ότι ο τρόπος καλλιέργειας καθώς και η διακίνηση του
προϊόντος εξελίσσονται με γοργούς ρυθμούς και οι Έλληνες παραγωγοί πρέπει να
προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Τέλος
σε ότι αφορά τον PSA, μια ασθένεια που
υπάρχει στην χώρα μας αλλά δεν έχει εξαπλωθεί ακόμα, θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη προσοχή για να την περιορίσουμε
κατά το δυνατόν περισσότερο.
Ζώης Λεωνίδας
Γεωπόνος Α.Π.Θ.
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Αφιέρωμα στη μάνα
Ο αρχαίος φιλόσοφος Δημόκριτος ο Αβδηρίτης,
είπε κάποτε ότι «βίος ανεόρταστος, μακρά οδός
απανδόχειτος». Αυτό θα πει ότι ζωή χωρίς
γιορτή μοιάζει μ’ έναν ατέλειωτο δρόμο χωρίς
πανδοχείο, χωρίς ένα χάνι για να ξεδιψούν και
να ξεκουράζονται οι οδοιπόροι.
Από την αρχαία Ελλάδα, λοιπόν, θεσπίστηκαν
διάφορες γιορτές αφιερωμένες στους Ολύμπιους θεούς ή σε διάφορα γεγονότα-σταθμούς.
Με την επικράτηση του Χριστιανισμού, θεσπίστηκαν και νέες γιορτές. Είναι αυτές Χριστιανικές , ονομαστικές και γιορτές αφιερωμένες σε
σημαντικά γεγονότα. Ακόμη γιορτές για την ανάδειξη και διαφήμιση διαφόρων προϊόντων κατά
περιοχές, (βλέπε γιορτή πορτοκαλιού, κάστανου, προβατίνας κ.α.). Πέραν αυτών εξέχουσα
θέση στη ζωή των ανθρώπων παγκόσμια, κατέχει η γιορτή της μητέρας. Αυτή καθιερώθηκε το
1914 στην Αμερική και στη συνέχεια σ’ όλο τον
κόσμο. Την δεύτερη Κυριακή του Μαΐου γιορτάζεται και στην Ελλάδα η γιορτή της μάνας. Ετεροχρονισμένα βέβαια ασχολούμαστε μ’ αυτό ,
αλλά η σημασία παραμένει ίδια.
Είναι η μάνα το σύμβολο της αγάπης, της στοργής και της θυσίας. Ο λαός μας θεώρησε καθήκον του ιερό και όσιο να τιμήσει τη μάνα. Με
φράσεις , παροιμίες και τραγούδια , τίμησε και
τιμά τη μάνα ο λαός μας. στα δημοτικά μας τραγούδια δε, τονίζεται όλο το μεγαλείο της αγάπης,
του πόνου και τη θυσία της μάνας.
Νομίζω, πως δεν θα «κομίσω γλαύκα στην
Αθήνα» αν αναφερθώ περιληπτικά στη σχέση
της μάνας με το παιδί της. Το κάνω, εκπροσωπώντας πιστεύω όλους τους αναγνώστες , μόνο
από ιερό χρέος και σεβασμό στο πρόσωπό της.
Ποιος άνθρωπος στον κόσμο δεν συγκινείται,
όταν ακούει τη λέξη «μάνα». Ποια στόματα δεν
ανοιγοκλείνουν για να πουν χίλια ευχαριστώ
στην αγάπη της; Είναι λέξη οικεία που κλείνει
μέσα της ολόκληρους κόσμους. Την ύμνησαν
ποιητές, την απεικόνισαν ζωγράφοι με τα ωραιότερα χρώματα και την ανέβασε όλους μας στης
αθανασίας τα ύψη. Και ήταν αυτό επόμενο, γιατί
αυτή ταύτισε την τύχη της με τη ζωή κάθε ανθρώπου. Έγινε η γέφυρα με την οποία περάσαμε από την ανυπαρξία στην ύπαρξη. Μας
ανέβασε στο δέντρο της ζωής, για να παίξει ο
καθένας μας, άλλος λίγο και άλλος πιο πολύ, το
ρόλο μας.
Και όταν μας έφερε στη ζωή και μας φύτεψε στο
μεγάλο της ανθρωπότητας κήπο, δεν απομακρύνθηκε ούτε στιγμή από κοντά μας. μας συντρόφευσε σε κάθε μας βήμ, μας έθρεψε με το
δικό της γάλα.
Μέχρι να μεγαλώσουμε, πόνεσε, έκλαψε, ράγισε η καρδιά της, όταν μας έβλεπε να υποφέρουμε στο κρεβάτι του πόνου. Αλλά γέλασε και
σκίρτησε η καρδιά της, όταν μας είδε να μεγαλώνουμε και να βρίσκουμε τον δρόμο μας. τα
ροζιασμένα χέρια της ήταν για μας ένα βελούδο,
όταν τα έβαζε στο μέτωπό μας για να ιδεί αν
έχουμε πυρετό. Παίρναμε τότε δύναμη και δεν
φοβόμαστε τίποτε. Κι όταν φίλοι και συγγενείς
μας εγκατέλειπαν, αυτή στεκόταν δίπλα μας,
βοηθός και παρηγοριά μας.
Αλλά η αγάπη και το ενδιαφέρον της καλής μας
μάνας, δεν σταμάτησε εδώ. Ενδιαφέρθηκε εκτός
από τις υλικές μας ανάγκες , για την ψυχή μας,
για το χαρακτήρα μας. Δεν ήταν εύκολο το έργο
της. Δοκίμασε πίκρες , στενοχώριες και απογοητεύσεις, αλλά έδωσε στον κόσμο Βασιλείους,
Γρηγορίους και Χρυσοστόμους. Υπήρξε η μάνα

το κεφαλόσκαλο όπου πατήσανε οι πατέρες της
εκκλησίας μας για να ξεκινήσουν το Θεάρεστο
έργο τους.
Εμέλεια, Μόνα και Ανθούσα θα μείνουν αιώνιο
παράδειγμα μανάδων που κουράστηκαν για να
φυτέψουν στα παιδιά τους την ευσέβεια, την
πίστη και την αγάπη για κάθε τι καλό.
Εμείς οι μεγαλύτεροι, κλείνοντας τα μάτια, βλέπουμε τη σιλουέτα της δικής μας μάνας να ξεπροβάλει με τη δύση του ηλίου, ερχόμενη από
τα χωράφια. Δεν έδειχνε την κούραση της. Σαν
αρχαία θεά φάνταζε, με το βήμα γοργό να φτάσει στο σπίτι για να αρχίσει τις προετοιμασίες
για την επόμενη μέρα.
Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς; Το φόβο της και την
ανησυχία της, όταν άρχισαν να μας πολιορκούν
ηθικοί και κάθε είδους απλοί κίνδυνοι; Μαύριζε
η καρδιά της όταν μας έβλεπε να πιανόμαστε
στα αμαρτωλά δίχτυα κακής παρέας και παρακαλούσε το Θεό να μας επαναφέρει στον ίσιο
δρόμο. Η αγάπη της και η αυτοθυσία της δεν
έχει σταματημό. Λέγεται πως, όταν το παιδί μιας
μάνας έπιασε λέπρα και βρισκόταν στη Σπιναλόγκα, όπου απαγορευόταν να πλησιάσει κανείς, αυτή ντύθηκε νοσοκόμα και έφτασε εκεί,
αγκάλιασε το παιδί της, κόλλησε και αυτή και
μάνα και γιός κατέβηκαν αγκαλιασμένοι στον
τάφο.
Δίκιο έχει και εκείνος που λέει ότι κανείς δεν σ’

αγαπάει στον κόσμο όσο η μάνα. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός, σύμφωνα με το οποίο, παιδί
με θολωμένο μυαλό, εβρισκόμενο εκτός εαυτού
όπως λέμε , σκότωσε τη μητέρα του, την έβαλε
σ’ ένα σακί και πήγαινε να την πετάξει! Να όμως
που σκόνταψε στο δρόμο κι έπεσε. Ακούστηκε
αδύναμη η φωνή της μάνας που δεν είχε ακόμη
ξεψυχήσει, να λέει: «χτύπησες παιδάκι μου;»
ποια άλλη αγάπη, εκτός της μητρικής, θα ξεστόμιζε τέτοια λόγια;
Πιστεύω ότι, κανένας μας δεν έχει ανάγκη να
του πει κάποιος για την αξία της μάνας. Κι όπως
λέει ο λαός, «μάνα είναι μόνο μία».
Είναι δε περιττό να αναφέρουμε ότι δεν ξεχωρίζουμε τις αγράμματες εκείνες μάνες, με τις σημερινές πιο κοινωνικοποιημένες. Τα ένστικτα
είναι τα ίδια και οι ευθύνες πιο αυξημένες για τις
σημερινές.
Θα ήταν άδικο, αν δεν αναφέραμε και τις γυναίκες, που δεν είχαν την τύχη να γίνουν μάνες.
Δεν γνωρίζουμε το σχέδιο του Θεού για αυτές.
Η προσφορά όμως κι αυτών είναι μεγάλη και
εκτιμάται. Είναι βλέπετε, κι αυτές θείες, συγγε-

νείς κάθε είδους και προσφέρουν ανεκτίμητες
υπηρεσίες στην ανάπτυξη και αγωγή των παιδιών.
Αλλά, αν σ’ όλους τους ανθρώπους η μάνα κατέχει ιδιαίτερη θέση, στο Χριστιανισμό κατέχει τη
πρώτη θέση. Αυτή η μεγάλη μας μάνα, η Παναγία, έγινε η γέφυρα μεταξύ ουρανού και γης.
Αυτή έγινε η μεσίτρια των ανθρώπων προς το
Θεό, η χαρά των θλιβομένων, αυτή που έδωσε
στην ανθρωπότητα τον Ιησού Χριστό, το Σωτήρα του κόσμου!
Μετά από τις λίγες αυτές σκέψεις, θεωρούμε ότι
σωστά καθιερώθηκε η δεύτερη Κυριακή του
Μαΐου για τη γιορτή της μάνας. Νομίζω ότι
περνά απαρατήρητη η μέρα αυτή, εκτός από
λίγες περιπτώσεις που μερικά παιδιά άκουσαν
από τα ΜΜΕ ή από τη δασκάλα τους, με ένα
λουλουδάκι ευχήθηκαν στη μάνα τους «ΧΡΟΝΙΑ
ΠΟΛΛΑ».
Πιστεύω ότι θα ήταν ευχής έργο, αν ο σύλλογος
γονέων και κηδεμόνων, με την πλούσια δράση
του, την επόμενη χρονιά να γιορτάσει με το σχολείο την γιορτή της μάνας με ξεχωριστή λαμπρότητα.
Θεωρώντας ιερό καθήκον για τον καθένα μας,
ας προσφέρουμε έστω ένα ποτήρι νερό στη
μάνα. Κι αν είναι η ώρα να φύγει από τη ζωή, ας
μείνουμε κοντά της να πάρουμε την ευχή της.
Απαραίτητη για να προχωρήσουμε στη ζωή.
Όταν κλείσει τα μάτια της , το μόνο που μας
μένει είναι να κρατάμε αναμμένο το καντήλι και
ν’ ανάβουμε ένα κεράκι όταν βρισκόμαστε στην
εκκλησία.
Βέβαια η ευγνωμοσύνη πρέπει να είναι απέραντη και για τον πατέρα μας. το αναγνώρισε
και αυτό η κοινωνία και καθιέρωσε, τελευταία,
γιορτή του πατέρα τη δεύτερη Κυριακή του Ιουνίου.
Αυθόρμητα έρχονται στο νου μου οι στίχοι του
ποιητή: «μάνα κράζει το παιδάκι, μάνα ο νιός και
μάνα ο γέρος, μάνα ακούς σε κάθε μέρος» …
και καλό καλοκαίρι!
Δημήτριος Πήχας
Συνταξιούχος δάσκαλος
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Εκσυγχρονισμός: μια απαραίτητη διαδικασία στη σύγχρονη κοινωνική
πραγματικότητα, τραγικά παρεξηγημένη όμως στον τόπο μας!
Τι θα πει «εκσυγχρονισμός» μπορεί να αναρωτηθεί κάποιος ανυποψίαστος
«μέσος» αναγνώστης, καλοπροαίρετα πάντα. Θα απαντήσουμε στην ερώτηση με τρεις παραπομπές- λήμματα από έγκυρα ερμηνευτικά λεξικά: α)
είναι (ο εκσυγχρονισμός) εισαγωγή σύγχρονων μηχανημάτων, μεθόδων
και αντιλήψεων στην παραγωγική διαδικασία α) η εφαρμογή σύγχρονων
αντιλήψεων στην πολιτική και κοινωνική ζωή (Τεγόπουλος-Φυτράκης,
1993) και γ) η διαδικασία προσαρμογής στις νέες συνθήκες της ανθρώπινης δραστηριότητας με σκοπό την προσαρμογή στα δεδομένα της πραγματικότητας με την εφαρμογή νέων επιστημονικών αντιλήψεων, μεθόδων
και τεχνολογιών, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απόδοση (οικονομική,
θεσμική, πολιτιστική κλπ (Γ. Μπαμπινιώτης, Γ’ έκδοση 2008)
Έτσι μιλάμε για εκσυγχρονισμό στην εκπαίδευση, όταν θεσπίζουμε νέα
προγράμματα, όταν εισάγουμε νέες μεθόδους διδασκαλίας, όταν χρησιμοποιούμε σύγχρονα μέσα διδασκαλίας, π.χ. ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τηλεκπαίδευση κλπ. Μιλάμε για εκσυγχρονισμό της γεωργικής παραγωγής
όταν εισάγουμε την εκμηχάνηση (τρακτέρ, αρδευτικά συστήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα κ.α. ) μιλάμε για εκσυγχρονισμό του κράτους , της
δημόσιας –και της τοπικής αυτοδιοίκησης- διοίκησης, της δικαιοσύνης, του
τραπεζικού συστήματος, του ασφαλιστικού κλπ.
Είναι γεγονός ότι στη διαδικασία του εκσυγχρονισμού εγείρονται σοβαρά
ζητήματα και παρουσιάζονται παρενέργειες και προβλήματα · αυτό όμως
δεν μπορεί να στέκει ως αξεπέραστο εμπόδιο σ’ αυτή τη διαδικασία· με
σύνεση και διάλογο μπορούν να επιλυθούν τα όποια προβλήματα και να
προχωρήσει η διαδικασία του εκσυγχρονισμού…
Σ’ αυτό το σημείο θα ήθελα να αναφερθώ σε δυο-τρία παραδείγματα «εκσυγχρονιστικά» από την εμπειρία μου –μικρή ή μεγάλη λίγη σημασία έχει…
1. το μακρινό 1987, Σεπτέμβρης ήτανε, βρέθηκα στην πολυσυζητημένη
και σήμερα, Δυτική Γερμανία (τότε), στα πλαίσια της δουλειάς μου, όχι βέβαια για τουρισμό. Υποχρεωτικά έπρεπε να ανοίξω λογαριασμό, σε Γερμανική τράπεζα, για να καταβάλετε ο μισθός μου και να πληρώνω τους
λογαριασμούς (ενοίκιο, τηλέφωνο, ρεύμα) μέσω αυτής. Στην Ελλάδα μας
ακόμη πληρωνόμασταν με μισθοδοτικές καταστάσεις (χειρόγραφες) και
«στο χέρι τα λεφτά»! Αφού άνοιξα το λογαριασμό, με βάση τη σύμβαση
εργασίας μου, μου λέει η υπάλληλος, η οποία ήταν Ελληνίδα μεγαλωμένη
εκεί: Κύριε Γιάννο, στο εξής μπορείτε να έχετε όποια οικονομική βοήθεια
μέχρι 5.000 μάρκα (περίπου το διπλάσιο του μισθού μου) από την τράπεζά
μας και δεν χρειάζεται να παρακαλάτε φίλους ή συγγενείς να σας δανείσουν. Επίσης η τράπεζά μας σας παρέχει χαμηλότοκο δάνειο για να αγο-

ράσετε σπίτι !!! με εγγύηση το ίδιο το σπίτι, όπως και για αυτοκίνητο! Είπα
να της ειπώ ότι στην Ελλάδα για να πάρεις τέτοιο δάνειο έπρεπε ή να είσαι
«επώνυμος» ή να έχεις «μπάρμπα στην Κορώνη».
2. Την επόμενη μέρα έκανα αίτηση για τηλέφωνο· σε τρεις μέρες είχα τηλέφωνο και χωρίς να πληρώσω ούτε δεκάρα. Τα τέλη σύνδεσης ήταν ενσωματωμένα στον πρώτο λογαριασμό, κάπου 15 μάρκα = 150 δραχμές
την εποχή εκείνη. Στην Ελλάδα ακόμη τότε έπρεπε να περιμένεις κάποιους
μήνες, ή και χρόνια σε περιοχές «κορεσμένες», για να σου βάλουν τηλέφωνο, εκτός αν είχες «υψηλές γνωριμίες» ή παρουσίαζες «χαρτιά» από
γιατρό ότι έπασχες από καρδιά, νεφρά και άλλα πολλά.
Και 3. Και τελευταίο: Πρόσφατα, στις 17 Απριλίου του 2017, ταξίδεψα στις
Η.Π.Α. (στον Τραμπ αν έχετε ακουστά)· στο αχανές αεροδρόμιο της Νέας
Υόρκης, αίθουσα αφίξεων, μέρα και νύχτα συνωστίζονται 1.500-2.000
άτομα, κάθε φυλής, χρώματος και καταγωγής· όλοι θέλουν να περάσουν
τον έλεγχο διαβατηρίων και να πάρουν ή όχι την ¨βίζα¨ για να μπούνε στην
χώρα . Ε, λοιπόν, εκεί που νομίζεις ότι δεν θα τελειώσεις ούτε σε δέκα
ώρες, τελειώνεις το πολύ σε δέκα λεπτά. Γιατί; Χάρη στα μηχανήματα, το
κομπιούτερ καλέ, που είναι τοποθετημένα καμιά 100στή, χωρίς χειριστή,
μόνος μπορείς να το χειριστείς , αρκεί να ξέρεις τα στοιχειώδη αγγλικά. Στο
τέλος βγάζει ένα χαρτί , σαν απόδειξη-εισιτήριο, το δείχνεις μαζί με το διαβατήριο σου στον αστυνομικό-ελεγκτή στο γκισέ ο οποίος (ή η οποία) σου
κάνει 2-3 τυπικές ερωτήσεις και σου σφραγίζει το διαβατήριο με την πολυπόθητη βίζα και… τελείωσες.
Δεν θέλω να εκθειάσω τους Γερμανούς ή τους Αμερικάνους για την πρόοδό
τους και τον εκσυγχρονισμό τους, αλλά κάποια πράγματα , κάποιες ευκολίες και εξυπηρετήσεις στους πολίτες τους, αλλά και στους επισκέπτες τους
τις έχουν εξασφαλισμένες.
Εμείς εδώ στην Ελλαδίτσα μας, σε μερικά ζητήματα εκσυγχρονισμού
«αγρόν ηγοράσαμε»· καθυστερούμε αδικαιολόγητα και ασυγχώρητα.
Φταίει ίσως το γεγονός ότι οι έννοιες «εκσυγχρονισμός» και «εκσυγχρονιστής» συνδέθηκαν με επώδυνες μεταρρυθμίσεις που για τούτο και «σκόνταψαν» και παραπέμφθηκαν στις «Ελληνικές καλένδες». Αλλά «οι καιροί
ου μενετοί»· κάποιες εκσυγχρονιστικές διαδικασίες πρέπει να προχωρήσουν , αλλιώς θα μας τις επιβάλουν κάποιοι άλλοι ή η αδήριτος ανάγκη.
Και το κόστος λόγω της καθυστέρησης, και όχι μόνογι αυτό, θα είναι δυσανάλογο προς το προσδοκώμενων όφελος. Γι αυτό «φύλακες, γρηγορείτε!».
Σπύρος Γιάννος 03-07-2017

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

Όργωμα χωραφιού με δυο ζευγάρια βόδια. Κουραστική δουλειά και απαραίτητο το διάλειμμα για νερό, κολατσιό και… φωτογραφία.
Από αριστερά: Βλάχος Σπύρος, Βλάχος Θωμάς, Καραντζάς
Σταύρος.

Πανηγύρι του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης σε καφενείο
στον «δημόσιο δρόμο» .
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Η μάχη της Κορωνησίας το 1829
Μετά την ναυμαχία του Ναβαρίνου, ο Καποδίστριας που ανέλαβε κυβερνήτης της Ελλάδας, έβαλε κύριο στόχο για την προώθηση του στρατού στην Στερεά Ελλάδα μέχρι
τον Βόλο και την Αιτωλοακαρνανία, για να έχει το πλεονέκτημα στις διπλωματικές διαπραγματεύσεις. Στην εκτέλεση της διαταγής του Καποδίστρια προχώρησαν στη Στερεά Ελλάδα ο Κίτσος Τζαβέλας. Στο κέντρο ο Δημήτριος Υψηλάντης με τρεις χιλιαρχίες
και στην Αιτωλοακαρνανία ο Τσούρτς που η συνέλευση της Τροιζήνας τον είχε κάνει
αρχιστράτηγο. Αυτός ελευθέρωσε την Ακαρνανία και πολιόρκησε την Βόνιτσα.
Ο Ελληνικός στόλος ήταν αραγμένος στον Μύτικα Ακαρνανίας και στις 21 Σεπτεμβρίου
με αρχηγούς τον Ανδρέα Τενενέ, Αναστάσιο Παρασκευά, Ανδρέα Κουφό και τον Κωνσταντίνο Θεοφάνη μπήκαν στον Αμβρακικό κόλπο εν μέσω πυροβολισμών των κονονιοστασίων της Πρέβεζας και του Ακτίου. Εκεί βοήθησε στην πολιορκία και
κατάληψης της Βόνιτσας. Ο Τσούρτς διάταξε τον Σουλιώτη χιλίαρχο Αθανάσιο Κουτσονίκα να μεταφέρει την χιλιαρχία του στην Κωρονησία (Κορακονήσι).
Το νησί αυτό είναι κοντά στην Ηπειρωτική ακτή με την οποία συνδέεται με ένα στενό
λαιμό, που οι ντόπιοι το λένε ¨φρύδι ράμα¨, πλάτους 6-7 μέτρων. Δυτικά από τον λαιμό
είναι ο Αμβρακικός κόλπος και βορειοανατολικά η λιμνοθάλασσα Λουγαρού.
Ο Κουτσονίκας με την χιλιαρχία του, που αποτελούνταν σχεδόν όλη από Σουλιώτες,
κατέλαβε την Κορωνησία και την οχύρωσε όσο μπορούσε καλύτερα. Ο Κιουταχή
πασάς, που ήταν τότε στα Γιάννενα κατάλαβε τους κινδύνους και αμέσως έφτασε με
πέντε χιλιάδες στρατό στην Σαλαώρα κι ετοιμάστηκε να επιτεθεί στην Κορωνησία από
ξηρά και θάλασσα. Ξεκίνησε από τον λαιμό με πεζικό, από την λίμνη με βάρκες και
πριάρια που χώραγαν 4-5 στρατιώτες και από την θάλασσα με δυο μπρίκια, τέσσερις
κανονιοφόρες και μερικά άλλα πλοία που ήρθαν από την Πρέβεζα στη Σαλαώρα. Συγχρόνως βαρειά πυροβόλα, που τοποθέτησε στο ύψωμα της Σαλαώρας, βομβάρδιζαν
την Κορωνησία. Έτσι αφού προηγήθηκε βομβαρδισμός και τα Τουρκικά πλοία περικύκλωσαν το νησί, άρχισε η επίθεση των Τούρκων από τον λαιμό και την λιμνοθάλασσα. Εκεί βρισκόταν και ο Κιουταχή Πασάς. Ο Αθ. Κουτσονίκας όμως διέθετε και
δύο πυροβόλα. Είχε ρυθμίσει με επιμέλεια την διάταξη του στρατού του και είχε φτιάξει
οχυρώματα. Αυτός ο ίδιος έλαβε στο σημείο επαφής του λαιμού με το νησί, δηλαδή
απέναντι από τον Κιουταχή.
Εφτά επιθέσεις έκανε ο Κιουταχής αλλά ο Κουτσονικας κι οι Σουλιώτες του, με τα λιανοντούφεκα και τα δυο πυροβόλα τους τον απομάκρυναν και προκαλούσαν στο
στρατό του μεγάλες φθορές. Οι Τούρκοι που έφταναν στο νησί με βάρκες μέσα από
τη λίμνη δεν είχαν καλύτερη τύχη. Τα βόλια των Σουλιωτών τρυπούσαν τα σανίδια των
πριαριών και βυθιζότανε και έτσι οι Τούρκοι έμειναν στα ρηχά όπου τους σκότωναν οι
Έλληνες. Και όταν τα Τουρκικά βαριά πλοία πλησίασαν στην Κορωνησία, ερχόμενα
από την Βαλαώρα κι έκαναν πυκνό κανονιοβολισμό, μπήκαν στη μάχη τα Ελληνικά
πλοία, που ήταν πίσω από το νησάκι Βουβάλα, μπήκαν ανάμεσά τους κι άρχισαν να
χτυπάνε με αποτέλεσμα να τους προκαλέσουν μεγάλη φθορά.
Ο Κιουταχής βλέποντας πως ήταν αδύνατον να πατήσει την Κορωνησία διέταξε υποχώρηση του στρατού στην Βαλαώρα. Κατέφυγαν όλοι κάτω από την προστασία των
κανονιοστασίων. Έτσι η Κορωνησία έμεινε σε Ελληνικά χέρια ενώ τα πτώματα των
Τούρκων βρισκόταν σκορπισμένα στο λαιμό Κορωνησίας-Σαλαώρας και άλλα επέπλεαν στη λίμνη.
Αυτά έγιναν στις 15 Ιανουαρίου 1829. Μετά τη διπλή νίκη τους στην Κορωνησία, κατά
ξηρά και κατά θάλασσα, οι Έλληνες προωθήθηκαν με ταχύτητα στο Μακρυνόρος και
έσφιξαν περισσότερο το Φρούριο της Βόνιτσας που τελικά παραδόθηκε στις 6 Μαρτίου 1829. Λίγες ημέρες αργότερα κυριεύτηκε και το σπουδαιότερο οχυρό των Τούρκων στο Μακρυνόρος. Ένας πύργος, πάνω από το Μενίδι, όπου αιχμαλωτίστηκαν
300 Τούρκοι.
Αυτές τις ημέρες υπογράφτηκε το πρωτόκολλο του Λονδίνου (10 Μαρτίου 1829) για
ανακωχή. Η Αγγλία ήταν τότε υπέρ της μη επέκτασης των ορίων του Ελληνικού κράτους παρά μόνο η Πελοπόννησος και μερικά νησιά. Ήρθε όμως αργά αυτή η συμπαράσταση των Άγγλων προς τους Τούρκους. Γιατί όλη η Αιτωλοακαρνανία και η
ανατολική στερεά Ελλάδα ήταν ελεύθερη και σε όλο τον Αμβρακικό κυριαρχούσαν οι
Έλληνες. Τα μόνα σημεία που οι Έλληνες βρισκόταν σε επαφή με τους Τούρκους στη
δυτική Ελλάδα ήταν το φρούριο της Πούντας, το Μακρυνόρος, η Κορωνησία και ένα
μικρό προγεφύρωμα στις εκβολές του
ποταμού Λούρου στα Φλάμπουρα, όλα
στον Αμβρακικό. Οι Έλληνες έφυγαν
από την Κορωνησία κι από το προγεφύρωμα στο Λούρο όταν οριστικοποιήθηκαν τα σύνορα του νέου Ελληνικού
κράτους στου Ακίνου (Συκούλα). Με την
συνθήκη Ανεξαρτησίας η Κορωνησία
παραχωρούνταν στους Τούρκους.
Τότε οι Τούρκοι, στο υψηλότερο μέρος
του νησιού έφτιαξαν ένα οχυρό (κούλια)
που σώζεται μέχρι σήμερα.
Οι Σουλιώτες μείνανε στην Κορωνησία δύο περίπου χρόνια όπου και κέντρωσαν τις
άγριες ελιές που υπάρχουν μέχρι και σήμερα.
Φώτης Α. Βασιλείου

Το λάλημα του αλέκτορος

Όταν οι Ρωμαίοι συνέλαβαν τον Ιησού στο όρος των ελαιών
τον οδήγησαν, το ίδιο βράδυ, στον αρχιερέα Καϊάφα και ο Πέτρος τον ακολούθησε από απόσταση. Δυο φορές σε μια γυναίκα υπηρέτρια του Καϊάφα και μια φορά στους Ρωμαίους
στρατιώτες αρνήθηκε ο Πέτρος ότι γνώριζε τον Ιησού, μετά
από σχετικές ερωτήσεις που του έκαναν, όπως περιγράφεται
στα Ευαγγέλια. Μάλιστα την Τρίτη και τελευταία φορά όταν του
είπε κάποιος στρατιώτης «αλήθεια, ήσουν και εσύ με τον
Ιησού τον Ναζοραίο;» ο Πέτρος ορκιζόταν και φώναζε δυνατά:
«ουκ οίδα τον Άνθρωπον» δηλαδή «δεν γνωρίζω τον Άνθρωπο
αυτόν» γράφει ο Τζ. Πανίνι στο βιβλίο ¨Η ιστορία του Χριστού¨.
Εκείνη τη στιγμή ο Ιησούς, με τα χέρια δεμάνα, διέσχιζε την
αυλή, ανάμεσα στους στρατιώτες, οδηγούμενος στον Καϊάφα.
Άκουσε τι έλεγε ο Πέτρος και τον κοίταξε. Τα μάτια του Ιησού
του είπαν: ¨και συ λοιπόν, ο πιο θερμός μέσα απ’ όλους που
είχα σε σένα την μεγαλύτερη ελπίδα, κι εσύ ο πιο σκληρός και
ο πιο φλογερός ο πιο πιστός, συ που τόσες φορές με φίλησες,
και εσύ με αρνήθηκες Σίμων Πέτρε; Και λες πως δεν με γνωρίζεις, σε αυτούς που ετοιμάζουν τον θάνατό μου; Πέτρε Πέτρε,
σου το είχα πει και να που μ’ αφήνεις όπως και οι άλλοι. Εγώ
όμως σε έχω συγχωρήσει κιόλας μες την καρδιά μου και σ’
αγαπώ όπως σ’ αγάπησα πάντοτε και είμαι εδώ για να πεθάνω
και να σε συγχωρήσω.
Ο Πέτρος έσκυψε το κεφάλι, πριν λίγο είχε πει πως δεν γνώριζε τον Ιησού. Τώρα του φαίνεται σαν να τον γνώριζε για
πρώτη φορά. Σηκώνεται και φεύγει μακριά και καθώς πλησίαζε
το πρωί , μέσα στην αυγινή σιγή ακούστηκε το ¨λάλημα του πετεινού¨. Ο Πέτρος νόμισε ότι ξύπνησε από έναν εφιάλτη· του
φάνηκε πως εκείνο το λάλημα ερχόταν από άλλο κόσμο. Άρχισε να κλαίει μ’ αναφιλητά. Και συνεχίζει ο Πανίνι: κλάψε
Πέτρε, αφού ο Θεός σου χάρισε το κλάμα. Κλάψε για σένα και
για Κείνον· Κλάψε για την φυγή των αδερφών σου και για την
προδοσία του ενός· Κλάψε γι Αυτόν που πεθαίνει σήμερα για
να σώσει την φτωχή ψυχή σου· Κλάψε για τους αποστάτες και
τους αρνησίθρησκους, γι αυτούς που λένε όπως είπες κι εσύ:
¨Ουκ οίδα τον άνθρωπων¨ (Ματθ. 26,72)
Ποιος από εμάς είναι που να μην έκανε μια φορά αυτό που
έκανε ο Πέτρος; Ποιος από εμάς που παρόλο που γεννιόμαστε
ουσιαστικά Χριστιανοί δεν έχει έρθει μια στιγμή που αρνηθήκαμε τον Χριστό και τις εντολές Του; Πόσοι από εμάς που
έχουμε γεννηθεί Χριστιανοί δεν απαρνιόμαστε τον Θεό πατέρα
μας όταν θέλουμε να φανούμε προοδευτικοί-ξεχωριστοί και πιστεύουμε σε ψεύτικους θεούς, σε θεούς φαντάσματα ή σε μια
ανώτερη δύναμη; Ο Πέτρος επέστρεψε στα λογικά του, κατάλαβε το λάθος του και μαρτύρησε για τον Χριστό στη Ρώμη
σταυρωμένος ανάποδα.
Εμείς άραγε θα μπορέσουμε ποτέ να επιστρέψουμε στα λογικά
μας; Η εκκλησία μας έχει φροντίσει γι αυτό· έχει βάλει πολλά
ξυπνητήρια. Λάλημα του αλέκτορος η περίοδος της Μ. Τεσσαρακοστής· Λάλημα του αλέκτορος η Μ. Εβδομάδα· Λάλημα
του αλέκτορος η Σταύρωση και η Ανάσταση· Λάλημα του αλέκτορος όλο το εκκλησιαστικό έτος. Επί είκοσι αιώνες εορτάζουμε την Σταύρωση και την Ανάσταση του Χριστού, για να μας
θυμίζει ότι πέθανε για μας και αναστήθηκε για μας. Η Ανάσταση είναι ¨εορτών εορτή και πανήγυρις έστι πανηγυρέων¨.
Δεν την εορτάζουμε μια φορά τον χρόνο αλλά κάθε Κυριακή.
Γιατί το πιο απαραίτητο από όλα είναι να περάσει στη ζωή μας
το μήνυμα της Αναστάσεως του Χριστού. Και στον καθένα μας
ο Χριστός δίνει τόσες Κυριακές όσες χρειάζονται για να αναστηθεί και να φτάσει κοντά Του. Γιατί η κάθε Κυριακή είναι σαν
ένα σκαλάκι στην σκάλα που μας ανεβάζει στην δική μας Ανάσταση που θα μας φέρει πιο κοντά στο Χριστό.
Πάτερ Ιωάννης
Εφημέριος Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Καλαμιάς

η Φιλοθέη
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Τα παιδιά του Συλλόγου μας μετέφεραν το Άγιο Φως στη Φιλοθέης
Σε κλίμα κατάνυξης, τελέστηκε στον Ιερό Ναό της
Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου, η τελετή της Αφής του Αγίου Φωτός.
Η Ελληνική αποστολή, που είχε μεταβεί γι αυτό τον
σκοπό στα Ιεροσόλυμα, το παρέλαβε και το μετέφερε
με αεροσκάφος
στην Αθήνα όπου
έφτασε στις 18:30
και έτυχε υποδοχής αρχηγού κράτους.
Από εκεί σκορπίστηκε σε κάθε
γωνιά της Ελλάδας και λίγο μετά
τις 9:00 το βράδυ
έφτασε αεροπορικός και στα Γιάννενα. Πλήθος
πιστών βρέθηκε
στο αεροδρόμιο για να το υποδεχτεί και ανάμεσά
τους ήταν και παιδιά του συλλόγου μας.
Τα παιδιά μας, άναψαν τις λαμπάδες τους και μετέφεραν το Άγιο Φως στους Ιερείς των Ναών Ζωοδόχου Πηγής και Κωνσταντίνου και Ελένης στην
Φιλοθέη ώστε αυτοί με την σειρά τους να το μοιράσουν στους πιστούς το βράδυ της Ανάστασης.
Η φωτογραφία είναι από το αεροδρόμιο Ιωαννίνων.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, κορίτσια και αγόρια
του Συλλόγου μας, φορώντας παραδοσιακές στολές,
συμμετείχαν στις λιτανείες των εικόνων των δυο Ιερών
Ναών της Φιλοθέης:

Σύλλογος Γονέων και κηδεμώνων δημοτικού σχολείου Καλαμιάς
Πολλές και ενδιαφέρουσες ήταν οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο δημοτικό σχολείο Καλαμιάς. Η αρχή έγινε στις 29
Μαΐου με την αδελφοποίηση δυο τάξεων του σχολείου μας, (Α’ και Β’) με
τις αντίστοιχες τάξεις του 9ου δημοτικού σχολείου Άρτας, στα πλαίσια του
μαθήματος της ευέλικτης ζώνης, που στόχο είχε την φιλία, την συνεργα-

σία, την αλληλοεκτίμηση και την αγάπη. Οι μαθητές των δυο αυτών τάξεων, μαζί με τις δασκάλες τους, τις κυρίες Ασημακοπούλου Χριστίνα και
Φιλτισάκου Αίγλη και αρκετούς γονείς υποδέχτηκαν μαθητές και δασκάλους του 9ου δημοτικού, στις ειδικά διαμορφωμένες για αυτή την εκδήλωση, τάξεις του σχολείου μας, με πολλά κεράσματα, που ετοίμασαν
γονείς και δασκάλες και παγωτά που πρόσφερε ο σύλλογος γονέων. Τα
παιδιά παίξανε, τραγουδήσανε, γελάσανε και δημιούργησαν καινούριες
φιλίες. Η εκδήλωση έκλεισε, με την υπόσχεση της ανταπόδοσης της επίσκεψης, από το σχολείο μας, στις αρχές της επόμενης σχολικής χρονιάς.
Κατόπιν, την σκυτάλη πήρε η Ε’ τάξη, η οποία διοργάνωσε, με την βοήθεια του δασκάλου της και συγχωριανού μας κυρίου Αντώνη Ζιώβα, μια
λαογραφική έκθεση. Η έκθεση αυτή, με την ονομασία ¨στου χρόνου τα
γυρίσματα¨, πραγματοποιήθηκε στις 12-13 Ιουνίου, σε αίθουσα του σχολείου μας και είχε μεγάλη επιτυχία. Τα παιδιά της Ε’ καταφέρανε και συγ-

κεντρώσανε παλιά αντικείμενα και μάθανε μέσα από αυτά, τον τρόπο
ζωής των ανθρώπων τα παλαιότερα χρόνια. Οι γονείς των μαθητών και
ο σύλλογος γονέων, ετοιμάσανε για την περίσταση, μπουφέ με πολλά
εδέσματα και αναψυκτικά. Την εκδήλωση τίμησαν πολλοί φορείς του
τόπου μας.
Τέλος στις 14 Ιουνίου και ώρα 8:30 μμ, πραγματοποιήθηκε και η καθιερωμένη καλοκαιρινή γιορτή , των μαθητών της Στ’ τάξης, που αποχαιρετούν μια για πάντα το δημοτικό και ανοίγουν τα φτερά τους για το
γυμνάσιο. Οι μαθητές, μαζί
με την δασκάλα τους κυρία
Γκέρτση Πόπη, μας συγκινήσανε για μια ακόμη χρονιά με την γιορτούλα τους.
Στο τέλος της γιορτής μοιράστηκαν
αναμνηστικά
στους μαθητές από τον
σύλλογο γονέων.
Κλείνοντας στις 15 Ιουνίου,
τελευταία μέρα της σχολικής χρονιάς, ο σύλλογος
γονέων, έκανε δώρο σε
κάθε μαθητή-τρια, από ένα
καπέλο και ένα νεροπίστολο, για το καθιερωμένο
μπουγέλο με τη λήξη της
χρονιάς. Ο σύλλογος γονέων δώρισε επίσης μια τηλεόραση για το τέλος της
θητείας του.
Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων δημοτικού σχολείου
Καλαμιάς
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Οι καραβίδες, ο Μπάκιας και
ο τουρβάς.
Κανονίσαμε, ο Μπάκιας, ο Γκέλιας, το Φουσκωμένο, ο Τσίλιας, ο Νάπος και ο Νίδας να πάμε για
καραβίδες στο Κεράσοβο. Αλλά με τι πλανούρια θα
ψαρεύαμε; Λέει το φουσκωμένο: δεν πάμε να πιάσουμε καμιά κότα κάτω στον Μπάκια που έχει
τόσες πολλές; Πού θα την καταλάβει η μάνα του;
Όχι λέει ο Μπάκιας, θα πάμε να πιάσουμε μπακακάκια (βατράχια) στα Λούρια, τσιμπάνε με αυτά, οι
καραβίδες, αν τα καψαλίσουμε και μετά τα γδάρουμε.
Πήγαμε και πιάσαμε μισό τρουβά και πήραμε τα
πράγματά μας, ψωμί τα φορτώσαμε στα ποδήλατα
και ξεκινήσαμε αποβραδίς, για να μην μας πιάσει η
αστυνομία, βγήκαμε στο δρόμο το δημόσιο και πηγαίναμε ο ένας πίσω από τον άλλον. Το ποδήλατο
του φουσκωμένου έκανε συνέχεια ζικ-ζικ-ζικ. Τι
κάνει έτσι ορέ φουσκωμένο λέει ο Τσίλιας. Είναι το
πετάλι, χτυπάει στο πιρούνι από τον τροχό, γι αυτό
ακούγεται. Νύχτωσε για καλά και εμείς συνεχίζουμε.
Φως στα ποδήλατα είχε μόνο ο Νάπος, ο Τσίλιας
και ο Νίδας. Αυτοί πήγαιναν άλλοι μπροστά και
άλλοι πίσω για να βλέπουμε τη νύχτα. Περάσαμε
την Φιλιππιάδα και συνεχίσαμε για την Παντάνασσα, αλλά εκεί βρήκαμε ανηφόρες και πηγαίναμε
πολύ σιγά. Περάσαμε το φράγμα του ποταμού Λούρου και σταματήσαμε για συμβούλιο, πως θα κάνουμε και που θα κοιμηθούμε. Ξέρω εγώ που θα
πάμε, λέει το φουσκωμένο, ο πατέρας μου είναι
από δω πάνω και έχω ξανάρθει. Καλά, είπαν οι
άλλοι.
Συνεχίσαμε και φτάσαμε λίγο πριν από το Κεράσωβο, στο ασπροχάλικο. Εκεί είχε μια βρύση κοντά
στο δρόμο και είπαμε να κοιμηθούμε εδώ απόψε
και αύριο το πρωί να περάσουμε το ποτάμι και θα
πάμε να πιάσουμε καραβίδες σε ένα παράβλακο
που δεν έχει ρεύμα και έχει και πηγή να κατασκηνώσουμε.
Στρώσαμε τα τσιόλια και κοιμηθήκαμε. Το πρωί
σ’κωθήκαμε, σ’μαζέψαμε τα πράματά μας, κρύψαμε τα ποδήλατα και περάσαμε απέναντι από ένα
ρηχό σημείο αφού πρώτα βγάλαμε τα παπούτσια
μας και τα παντελόνια μας για να μη βραχούν, βρήκαμε την πηγή και κατασκηνώσαμε. Ανάψτε φωτιά

Φύλλο 7

Σελίδα 11

να καψαλίσουμε τα μπακακάκια, λέει ο Νάπος.
Ααα, λέει ο Νίδας, εγώ δεν τα πιάνω, σιχαίνομαι. Αν
δεν πιάσεις τα μπακακάκια δεν σου βγάζουμε μερίδιο από τις καραβίδες, του λέει ο Μπάκιας. Αναγκαστικά δέχτηκε και αρχίσαμε να τα καψαλίζουμε.
Αυτά μόλις καψαλιστούν τραβάμε το δέρμα και
μένει μόνο το κρέας που είναι σαν μπούτι κοτόπουλου αλλά στον Μπάκια ήταν γεμάτα από σπόρια
από αγριάδα και μας έρχονταν αναγούλα.
Μετά κόψαμε βέργες, δέσαμε στην άκρη από ένα
μπακακάκι, ανοίξαμε πόρους στο αυλάκι και τα βάλαμε μέσα στο νερό έτσι ώστε να φτάσουν μέχρι
τον πάτο. Κάθε λίγη ώρα τα σηκώναμε, για να

δούμε αν έχουν τσιμπήσει, και αν είχε καραβίδα
πάνω, βάζαμε από κάτω τους μια απόχη, όσο ήταν
ακόμη μέσα στο νερό, τις πιάναμε και τις βγάζαμε
έξω. (Σ.Σ.: οι καραβίδες μυρίζουν το δόλωμα, πάνε
πάνω του, το πιάνουν με τις δαγκάνες τους και αρχίζουν να τρώνε. Δεν το αφήνουν όταν το τραβάμε
πάνω σιγά σιγά εκτός αν βγουν στην επιφάνεια του
νερού.)
Το απόγευμα τσιμπάγανε πιο πολύ και πιάσαμε
πάρα πολλές. Όταν νύχτωσε σταματήσαμε.
Δεν πάμε στο Κεράσωβο να πιούμε κανένα ούζο,
λέει ο Μπάκιας. Ναι λέει ο Τσίλιας, ο Νάπος και ο
Νίδας. Εμείς, λέει το φουσκωμένο, με τον Γκέλια θα
πέσουμε να κοιμηθούμε γιατί είμαστε κουρασμένοι.
Και ξεκίνησαν από άλλο δρόμο και φτάσανε στο Κεράσωβο. Ήταν με τα παλιόρουχα και τις μπότες
αλλά δεν τους ένοιαζε. Μπήκανε στο καφενείο και
οι Κερασωβίτες γύρισαν και τους κοιτούσανε παράξενα και με μεγάλη επιφύλαξη. Τι είναι τούτα τα ζλά-
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πια που παρουσιάστηκαν μες την νύχτα στο χωριό
μας…
Τα παιδιά παραγγείλανε 4 ούζα και αρχίσανε να
κουβεντιάζουν και να γελάνε. Από πού είσαστε ορέ
παιδιά , τους ρωτάει ο καφετζής. Είμαστε από Χαλκιάδες και ήρθαμε να πιάσουμε καραβίδες στο
Ασπροχάλικο. Μόλις το άκουσαν αυτό οι Κερασωβίτες ησύχασαν και τους κεράσανε και από ένα
ούζο. Αφού ήπιανε από κάμποσα ούζα, πληρώσανε
και φύγανε τραγουδώντας το τραγούδι η μαύρη
γάτα πέρασε και από το μεθύσι που είχαν τραγουδούσαν ακόμη και την αλφαβήτα. Αντιλαλούσαν οι
ρεματιές όσο να φτάσουν στους άλλους που κοιμότανε. Έτσι όπως ήταν πέσανε για ύπνο, ούτε τις
παλιόμποτες δεν βγάλανε.
Το πρωί σηκωθήκαμε και αρχίσαμε να μαζεύουμε
τα συγύρια μας. Τις καραβίδες τις είχαμε βάλει σε
ένα τουρβά αργαλείσιο μεγάλο, αφού πρώτα τον είχαμε δέσει επάνω, για να μην φύγουν, και τον είχαμε αφήσει μέσα στο νερό για να μην ψοφήσουν.
Ο τουρβάς ήταν του Μπάκια και όταν τον έδωσε η
μάνα του του είπε: κοίτα μη χάσεις τον καλό τον
τουρβά. Άντε Τσίλια, λέει ο Μπάκιας, τράβα να πάρεις τον τουρβά να φύγουμε. Τι! Εγώ θα τον πάρω,
λέει αυτός, ας τον πάρει κανένας άλλος. Οι άλλοι
κάνανε τον κουφό. Θα τον πάρει κανένας τον
τουρβά; Ρωτάει ξανά ο Μπάκιας. Τον κουφό οι
άλλοι. Ξανά πάλι ο Μπάκιας… θα τον πάρει κανένας τον τουρβά; …πάλι σιωπή
Α έτσι είστε, λέει ο Μπάκιας. Πηγαίνει παίρνει τον
τουρβά, τον λύνει από επάνω και αδειάζει τις καραβίδες μέσα στο νερό στο αυλάκι. Εκεί ήταν και ένας
γέρος που έπιανε καραβίδες και μόλις τον είδε του
λέει: παιδί μου, μην τις αδειάζεις, δώστες σε μένα.
Όχι λέει ο Μπάκιας, πρέπει να αγωνιστείς για να τις
πιάσεις. Εμείς δεν πιστεύαμε στα μάτια μας. Κόπος
δύο ημερών να τις πετάξει στο νερό.
Καλά ορέ Μπάκια, αλήθεια το έκανες αυτό, λέγαμε.
Αφού σας παρακάλαγα να πάρετε τον τουρβά και
εσείς όλοι κάνατε τον κουφό, καλά σας έκανα και
εγώ.
Πρώτος πείσμωσε ο Γκέλιας που ήταν και λίγο συγγενείς του. Εγώ, λέει, δεν σου ματακραίνω, οι άλλοι
ότι θέλουν ας κάνουν.
Φύγαμε όλοι χωρίς να μιλάμε καθόλου στο δρόμο,
σκασμένοι από την τσατίλα μας.
Φώτης Βασιλείου.

Μεγάλη συμμετοχή είχε η εκδρομή που διοργάνωσε ο σύλλογός μας στο Πήλιο και τον
Βόλο αν και τελευταία στιγμή έγιναν πολλές
ακυρώσεις με αποτέλεσμα να έρθουν μόνο 66
άτομα από τα 87 που δήλωσαν αρχικά. Η εκδρομή έγινε χωρίς παρατράγουδα και οι εντυπώσεις που μας έμειναν ήταν πολύ καλές. Στο
γυρισμό, πολλοί από τους εκδρομείς επέμεναν να διοργανώσουμε χειμωνιάτικη εκδρομή
στο Περτούλι . αυτή είναι πολύ καλή πρόταση
και θα την σκεφτούμε σοβαρά.

Προσοχή στην κατανάλωση νερού κατά τους θερινούς μήνες
Μεγάλο πρόβλημα υπάρχει
κατά την θερινή περίοδο με την
πίεση του πόσιμου νερού στο
τοπικό δίκτυο. Πολλές ώρες
της ημέρας η πίεση του νερού
πέφτει και αρκετά σπίτια έχουν
ελάχιστο πόσιμο νερό ή και καθόλου. Αυτό οφείλεται, σύμφωνα με τους αρμόδιους, στο
ότι αρκετοί συγχωριανοί μας
αρδεύουν τα χωράφια και τους
κήπους τους από το δίκτυο του
πόσιμου νερού και όχι από τα

αρδευτικά κανάλια όπως θα
έπρεπε.
Αυτό, εκτός του
ότι είναι παράνομο, καταπατά
τα δικαιώματα
των υπολοίπων που τους στερεί το πολυτιμότερο αγαθό. Η
λύση βέβαια δεν είναι να γίνουν έλεγχοι και να επιβληθούν
τα προβλεπόμενα -τσουχτερά- πρόστιμα, αλλά να σεβαστεί
ο καθένας τα δικαιώματα του άλλου και να κλείσει από
μόνος του την παράνομη παροχή, καθώς οι περισσότερες
από αυτές στερούνται ακόμη και το απαραίτητο υδρόμετρο.
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Μεγάλη προσέλευση είχε η εκδήλωση που οργάνωσε ο σύλλογός μας για την παρουσίαση
του βιβλίου του Φώτη Βασιλείου ¨Χαλκιάδες
Άρτας 1830-2000¨. Το βιβλίο εκδόθηκε υπό την
αιγίδα του συλλόγου μας και αγκαλιάστηκε από
πολλούς συγχωριανούς και μη. Στην εκδήλωση

παραβρέθηκαν πάνω από 120 άτομα μεταξύ
των οποίων ήταν οι περιφερειακοί σύμβουλοι
Σίμου Αναστασία και Βαρέλης Δημήτριος , ο Δήμαρχος Αρταίων -συγχωριανός μας- Τσιρογιάννης Χρήστος, οι αντιδήμαρχοι Σιαφάκας
Χριστόφορος και Χαρακλιάς Κώστας, οι δημοτικοί σύμβουλοι Ζέρβας Κώστας και Κοτσαρίνης
Μιχάλης, οι πρόεδροι των κοινοτήτων Χαλκιάδων Κομπογιάννη Μαρίνα και Καλαμιάς Ζιώβας
Απόστολος, η Πρόεδρος του συλλόγου γυναικών Φιλοθέης Τόλη Ανθή και εκπρόσωποι του
πολιτιστικού
συλλόγου
Ρόκκας.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με τον πρόεδρο μας
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κύριο Ρίζο Αθανάσιο να καλωσορίζει τους παραβρισκόμενους και στην συνέχεια να δίνει τον
λόγο στην κυρία Κατσαντούλα Αναστασία, η
οποία παρουσίασε το βιβλίο. Επόμενος που
πήρε τον λόγο ήταν ο συγγραφέας ο οποίος ευχαρίστησε όσους τον βοήθησαν να γραφτεί το
βιβλίο δίνοντάς του στοιχεία και ανέλυσε τις δυσκολίες που συνάντησε στο όλο εγχείρημα.
Στην συνέχεια ο Δήμαρχος Χρήστος Τσιρογιάννης , η κυρία Αναστασία Σίμου και ο ιερέας της
ενορίας Χαλκιάδων πατήρ Βασίλειος απεύθυναν έναν σύντομο χαιρετισμό και ακολούθησε

Τέλος θέλουμε να ευχαριστήσουμε και πάλι
όσους παραβρέθηκαν στην εκδήλωση και να
θυμίσουμε ότι πρώτη φορά λαμβάνει χώρα τέτοια
εκδήλωση
στο
χωριό
μας.

διάλογος του συγγραφέα με πολλούς από τους
παραβρισκόμενους που θέλησαν να εκφράσουν απορίες και να ζητήσουν διευκρινήσεις
πάνω στο βιβλίο. Η εκδήλωση τελείωσε με τον
πρόεδρο μας να ευχαριστεί και πάλι τους παρ α β ρ ι σ κ ό μ ε ν ο υ ς .
Στο σημείο αυτό θέλουμε να ευχαριστήσουμε
τον πατέρα Βασίλειο και την εκκλησιαστική επιτροπή που μας παραχώρησαν πρόθυμα τον
χώρο και παραβρέθηκαν και στην εκδήλωση.

Η συνάντηση με τον Δήμαρχο και το πρόβλημα των Ρομά
Συνάντηση με φορείς της περιοχής της Φιλοθέης οργανώθηκε την 20 Ιουνίου από
τον Δήμο Αρταίων στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του γυμνασίου Φιλοθέης.
Με πρωτοβουλία του Δήμου κλήθηκαν και παρέστησαν εκπρόσωποι από τον σύλλογό μας, το Τοπικό Συμβούλιο,
το
Εκκλησιαστικό
Συμβούλιο, τους Συλλόγους
Γονέων και Κηδεμόνων,
Αθλητικούς Συλλόγους, Τοπικοί Δημοτικοί Σύμβουλοι
καθώς και απλοί πολίτες.
Εκ μέρους του Δήμου παρέστησαν ο Δήμαρχος Χρήστος
Τσιρογιάννης με τους Αντιδημάρχους Χριστόφορο Σιαφάκα, Κώστα Χαρακλιά, Άννα
Κουτρούμπα, Μιχάλη Βλάχο
και Γιώργο Πανέτα. Στη συνάντηση παρέστησαν και οι εκπρόσωποι του νεοσυσταθέντος
Γραφείου
Επιχειρηματικότητας
του
Δήμου
Αρταίων.
Στους παρισταμένους παρουσιάστηκαν οι δράσεις που υλοποιούνται στην περιοχή
σε κάθε τομέα, οι λειτουργίες του Γραφείου Επιχειρηματικότητας, ενώ έγινε διαβούλευση
με
τους
τοπικούς
φορείς.
Στη συνέχεια οι παριστάμενοι έθεσαν θέματα και γνωστοποίησαν τοπικά προβλήματα στους εκπροσώπους του Δήμου ώστε να βρεθεί λύση.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα που θίχθηκε είναι οι πολλές κλοπές που έχουν σημειωθεί
στην περιοχή, σε απομακρυσμένα σπίτια και αγροτικές αποθήκες. Το πλήθος των
κλοπών αυτών φέρεται να γίνονται από τους Ρομά που διαμένουν στον οικισμό που
βρίσκεται στο δυτικό άκρο της Φιλοθέης (προς την Φιλιππιάδα) και αρκετές κλοπές
που έχουν διαλευκανθεί ενισχύουν τον παραπάνω ισχυρισμό των παραβρισκόμενων στην συγκέντρωση συγχωριανών μας. ο Δήμαρχος υποσχέθηκε ότι εντός του
μήνα Ιουλίου θα γίνει, με δική του πρωτοβουλία, συνάντηση στην οποία θα παρίσταται ο διοικητής της αστυνομίας της Άρτας και θα έχουν οι πολίτες την ευκαιρία
να κάνουν τις καταγγελίες τους και να εκφράσουν τα παράπονά τους. Σε αυτή τη
συνάντηση πρέπει να υπάρχει μεγάλη συμμετοχή για να μπορέσει να βρεθεί λύση.

Το πρότυπο κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης ατόμων με ειδικές ανάγκες
«Αγία Θεοδώρα» οργάνωσε την Κυριακή 9 Απριλίου και ώρα 18:30 Φιλανθρωπική Εκδήλωση-Χορευτική Παράσταση στο κλειστό γυμναστήριο Άρτας!
Η είσοδος ήταν 3 ευρώ το άτομο και τα έσοδα διατέθηκαν για τις ανάγκες του
συλλόγου ΑΜΕΑ «Αγία Θεοδώρα».
Μεταξύ των καλεσμένων συλλόγων που χόρεψαν ήταν και ο σύλλογός μας.
Συγκεκριμένα τα παιδιά των δημοτικών σχολείων Χαλκιάδων και Καλαμιάς παρουσίασαν τοπικούς χορούς.

Το επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας θα κυκλοφορήσει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου του 2017 και θα αναφέρει και τα ονόματα των επιτυχόντων μαθητών από την Φιλοθέη στις πανελλαδικές εξετάσεις. Παρακαλούμε όσοι μαθητές
πετύχουν σε κάποια σχολή να μας ενημερώσουν για να το δημοσιεύσουμε.

