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ια πρώτη φορά η φωνή της Άρτας φτάνει τόσο ψηλά στο κέντρο πολιτισµού
της χώρας µας, στο Μέγαρο Μουσικής. Μια
µοναδική βραδιά οργανωµένη µε πολύ
όρεξη και όραµα από τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και τον Νοµάρχη κ. Γεώργιο Παπαβασιλείου και τη συνδιοργάνωση του
∆ήµου Αρταίων και του ∆ηµάρχου Παναγιώτη Οικονοµίδη. Τόλµησαν και οργάνωσαν µια δυναµική και ολοκληρωµένη
παρουσία για τη µοναδική µας πολιτιστική
κληρονοµιά. Η Άρτα, κληρονόµος του τεράστιου πλούτου των Βυζαντινών µνηµείων
της, που για αιώνες στέκουν µάρτυρες της
µακραίωνης ιστορίας, αλλά και και της µεγάλης ευθύνης για την ανάδειξή τους και
προβολή τους, έστειλε µήνυµα ότι η πολιτιστική µας κληρονοµιά ανήκει σε όλους.
Η εκδήλωση ήταν ένα βήµα πνευµατικής
αναγέννησης για την Άρτα µε τη µακραίωνη
πνευµατική παράδοση, µια προσπάθεια
ευαισθητοποίησης της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας του τόπου, στην κατεύθυνση
ανάδειξης, συντήρησης και αξιοποίησής
τους, ώστε να µην αποτελούν απλώς µουσειακά κατάλοιπα µιας άλλης εποχής, αλλά
ζωντανή, ανεκτίµητη παρακαταθήκη των γενιών που ακολουθούν. Εντυπωσιακή και
πρωτοπόρα η εκδήλωση, σπουδαία η συµµετοχή, δυο χιλιάδες κόσµος κατέκλυσαν το
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Άριστο το αποτέλεσµα.
Η εκδήλωση περιελάµβανε τρία µέρη: Χαιρετισµό από τους Νοµάρχη Άρτας Γιώργο
Παπαβασιλείου, ∆ήµαρχο Άρτας Πάνο Οικονοµίδη. Την παρουσίαση των βυζαντινών
µνηµείων από τον ακαδηµαϊκό Παναγιώτη
Βοκοτόπουλο που θήτευσε στα µέρη µας
και προβολή ντοκιµαντέρ σε σκηνοθεσία
Νίκου Κράσκα. Τέλος µουσική συναυλία µε
πλήθος καλλιτεχνών υπό την διεύθυνση του
συνθέτη Νίκου Παπακώστα. Την εκδή-

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Η Άρτα - Χθες, Σήµερα, Αύριο

ΚΟΚΚΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ

λωση παρουσίασε ο Αλέξης Κωστάλας.
Ο Νοµάρχης Άρτας κ. Γιώργος Παπαβασιλείου στον χαιρετισµό του, που άνοιξε την
εκδήλωση, ανέφερε µεταξύ άλλων:
«Περιδιαβαίνοντας την πόλη και την ύπαιθρο της Άρτας και θαυµάζοντας το φυσικό
της µεγαλείο, µε τους πλούσιους υγροβιότοπους, τους πορτοκαλεώνες και τα ψηλά
βουνά των Τζουµέρκων, γίνεσαι µύστης συνάµα της µακραίωνης ιστορίας του τόπου
µας από τα µικρά ή µεγάλα αποµεινάρια του
πολιτισµού, που αναπτύχθηκε και σφράγισε

στο πέρασµα του χρόνου την κάθε του
γωνιά.
Κάστρα και γεφύρια, αρχαίες ακροπόλεις
και ταπεινοί οικισµοί, γίνονται οι αψευδείς
µάρτυρες ενός κόσµου που έζησε και µεγαλούργησε αδιάκοπα στον χώρο και στον
χρόνο, στο διάβα ανατολής και δύσης.
Μα πιο πολύ τα περίλαµπρα βυζαντινά και
µεταβυζαντινά µνηµεία, µε τους άγνωστους
και κρυµµένους θησαυρούς τους, στην αρχιτεκτονική και στη ζωγραφική, στη γλυπτική
και στην κεραµοπλαστική, στα ψηφιδωτά και

ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

µαρµαροθετήµατα, στην αρχυροχρυσοχοΐα
και στην επιγραφική, αποδίδουν στην πόλη
της Άρτας το βυζαντινό της κάλλος και µαρτυρούν το ήθος και την ευαισθησία καλλιτεχνών και κτητόρων, που έκτισαν και
διακόσµησαν την πρωτεύουσά τους και την
ευρύτερη περιοχή, στη λαµπρότερη και ενδοξότερη περίοδο της ιστορίας της, των Κοµνηνοδουκάδων του ∆εσποτάτου της
Ηπείρου.
Κι ακόµη σηµαντικότερο αποτελεί το γεγονός ότι τα µνηµεία αυτά, είτε στον ιστό της
πόλης, είτε στην ευρύτερη περιοχή, παραµένουν ανοιχτά και ζωντανά κέντρα αναφοράς και πνευµατικοί πόλοι που µεταγγίζουν
και στις καρδιές των σύγχρονων ανθρώπων
πίστη και αξίες.
Στους θόλους και στις καµάρες αντηχούν οι
ίδιες ψαλµωδίες της παράδοσης, που επιβεβαιώνουν την άρνηση πρόσκαιρου και εφήµερου και µυσταγωγούν στη βίωση του
αιώνιου και αληθινού.
Το προνόµιο να ζούµε στη Βυζαντινή Άρτα
αποτελεί παράλληλα και τη µεγάλη µας ευθύνη, να διαφυλάξουµε και να αναδείξουµε
τους πνευµατικούς της θησαυρούς, όχι µόνο
ως µουσειακά κατάλοιπα µιας άλλης εποχής,
αλλά κυρίως ως πνευµατική περιουσία και
παρουσία για µας και ανεκτίµητη παρακαταθήκη για τα παιδιά µας και τον κόσµο ολόκληρο.
Η Ν.Α. Άρτας ως ελάχιστο δείγµα του χρέους της, της βαθιάς επίγνωσης του ρόλου
της, προσφέρει σε όλους εσάς αυτή την κορυφαία εκδήλωση πολιτισµού, ευχόµενοι η
ακτινοβολία τους, η βυζαντινή τους αίγλη και
η µεγαλοπρέπεια να σας συναρπάσει και να
σας κερδίσει».
Άξιος επαίνου ο νοµάρχης για το τολµηρό του εγχείρηµα .
ΝΤΙΝΑ ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ

ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΣΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ

Ε

πιτυχηµένες θεωρήθηκαν οι εκδηλώσεις της Αποκριάς του Πολιτιστικού Συλλόγου Βουργαρελίου. Οι
γυναίκες του χωριού εκ των ενόντων,
οργάνωσαν ένα πετυχηµένο καρναβάλι
το βράδυ της Β΄ Κυριακής των Απόκρεω, µε θέµα τον γάµο. Η νύφη ψηλή,
ο γαµπρός κοντός και ένα συµπεθεριό
αποτελούµενο από όλα τα κοινωνικά
στρώµατα (διάφοροι µασκαρεµένοι), περιδιάβηκε για ευχές το κέντρο του χωριού,
µε
συχνές
στάσεις
στα
καταστήµατα για κέρασµα και πειράγµατα. Όλοι µαζί κατέληξαν στο CLUB NITRO, για το γαµήλιο γλέντι. Εκεί έγινε
πράγµατι ένα γλέντι χωρίς προηγούµενο, από τα καλύτερα
των τελευταίων χρόνων. Οι µάσκες έπεσαν... κι όλοι οι παραβρισκόµενοι, ντόπιοι, κοντοχωριανοί και ξένοι γλέντησαν
ώς το πρωϊ.
Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει και στους νέους του χωριού, εφηβικής ηλικίας, που αποτέλεσαν ένα ιδιότυπο γρούπ
µασκαρεµένων (καθένας είχε τη δική του στολή) κι απέσπασαν άπειρα κολακευτικά σχόλια.
Την Καθαρή ∆ευτέρα, από νωρίς το πρωί, ετοιµάστηκε
στην πλατεία το σαρακοστιανό τραπέζι, για όσους θα επέλεγαν να γιορτάσουν τα κούλουµα στο Βουργαρέλι, ντόπιους και περαστικούς. Οι φασολάδες ζεστές – ζεστές,
µαγειρεµένες απ’ τις νοικοκυρές του χωριού, λαγάνες, χαλβάς, ελιές, πίκλες, αλλά και άφθονο κρασί και τσίπουρο σερβιρίστηκε σε όλους. Ζουµερά πορτοκάλια δόθηκαν για
επιδόρπιο. Ο Παντελής µε την περιβόητη κονσόλα φρόν-

τισε ν’ αντιλαλήσει το κλαρίνο, κι ο χορός καλά κράτησε,
µέχρι τις πρώτες απογευµατινές ώρες.
Ιδιαίτερη αυτή η εκδήλωση του Συλλόγου, πρωτοπαρουσιαζόµενη, αλλά άκρως πετυχηµένη, αν κρίνει κανείς από
τα θετικά, θερµά σχόλια όσων παραβρέθηκαν, αλλά κι απ’
την οικονοµική ενίσχυση που δόθηκε στον Σύλλογο, ακόµη
κι από άτοµα ξένα προς την περιοχή. Του χρόνου καλύτερα!
Ο Σύλλογος ευχαριστεί για την προσφορά τους τη µέρα
εκείνη τους:
- Αντώνη Τυρολόγο και Βασίλη Κουτρουµάνη (για την
έκπτωση στην αγορά σαρακοστιανών).
- Γεώργιο ∆ηµητρίου (για την προσφορά υπέροχου
κόκκινου κρασιού).
- Ντίνα Μπαλατσούκα (για την προσφορά σαρακοστιανών).
- Χωριανούς και φίλους για τη συµµετοχή τους, τη βοήθειά τους και την οκονοµική ενίσχυσή τους στον Σύλλογο .

ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ
Ό

σοι βρέθηκαν φέτος το Πάσχα στο Βουργαρέλι θαύµασαν,
χωρίς αµφιβολία, τον υπέροχο Επιτάφιο. Το ιδιαίτερο σχέδιο
στολισµού, αλλά και ο χρωµατισµός, το είδος και η ποσότητα των
λουλουδιών, απέσπασαν ευνοϊκά σχόλια, βλέµµατα θαυµασµού,
επιφωνήµατα, αλλά και... χειροκροτήµατα. Αναµφίβολα υπήρξε ο καλύτερος στολισµός όλων των χρόνων (όσων τουλάχιστον θυµάµαι
εγώ) και δικαίως τα φλας των φωτογραφικών µηχανών δεν έπαυαν
να αστράφτουν. Μπράβο στον Ιερέα, στη Σταυρούλα που είχε το...γενικό πρόσταγµα και σ’ όλους όσους συµµετείχαν στον υπέροχο
αυτόν στολισµό !
ΧΑΡΑ ΒΡΑΤΣΙΣΤΑ – ΓΚΟΓΚΟΥ

∆είτε την ιστοσελίδα µας στο Internet, στη διεύθυνση: www.vourgarelinet.gr
Επικοινωνείστε µαζί µας ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: syllogos@vourgarelinet.gr
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Το Βουργαρέλι είναι ο γενέθλιος τόπος, που µας εµπνέει και µας δίνει δύναµη στην καθηµερινότητά µας.

Κοινωνικά

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

- Η Νικολέτα Τάσιου και ο Θανάσης
Παπαστράτος απέκτησαν κοριτσάκι.
- Η ∆ήµητρα Γκανατσούλα και ο Βασίλης Σιµόπουλος απέκτησαν κοριτσάκι.
Τα συγχαρητήρια µας και τις πιο θερµές ευχές µας να ζήσουν!

ΘΑΝΑΤΟΙ

- Απεβίωσε σε ηλικία 79 ετών στις
24.3.2009 και κηδεύτηκε στην Αβαρίτσα (Αµπέλια) ο Κώστας Αντώνης
(Κωστούλας) .
- Απεβίωσε σε ηλικία 94 ετών στις
20.4.2009 και κηδεύτηκε στο Βουργαρέλι ο Κώστας Παππάς.
- Απεβίωσε στις 21.4.2009 και κηδεύτηκε στον Κόκκινο Μύλο η Μαρία Τηλέµαχου Παπακώστα.
- Απεβίωσε στις 6.5.2009 και κηδεύτηκε στο Βουργαρέλι η Τούλα Τσιάκα
- Μαργώνη.
- Απεβίωσε σε ηλικία 83 ετών στις
14.5.2009 και κηδεύτηκε στο Βουργαρέλι η Ανδρονίκη Πλεύρη.
- Απεβίωσε σε ηλικία 79 ετών στις
5.5.2009 και κηδεύτηκε στο Παλαιοκάτουνο η Σοφία Κοντοδήµα.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ

- Η Βαγγελίτσα Μπάρτση προσέφερε για ενίσχυση του Συλλόγου 100
€ στη µνήµη του αδελφού της Κωνσταντίνου Μπάρτση.
- Η οικογένεια της Νίκης Σιµοπούλου
προσέφερε για την ενίσχυση του Συλλόγου 100 € στη µνήµη του γιου και
αδελφού Θανάση Σιµόπουλου.
- Η οικογένεια της Εριέττας Σιµοπούλου προσέφερε για την ενίσχυση του
Συλλόγου 100 € στη µνήµη του συζύγου και πατέρα Θανάση Σιµόπουλου.
- Η Μαίρη Στεφάνου προσέφερε για
ενίσχυση του Συλλόγου 50 € στη
µνήµη του θείου της ∆ηµήτρη Στεφάνου.
- Η Αθηνά Αντωνίου και ο Χρήστος
Παπαϊωάννου προσέφεραν για ενίσχυση του Συλλόγου 50 € στη µνήµη
της θείας τους Μαρίας Τηλέµαχου
Παπακώστα.
- Η Λουκία Αντωνίου και ο Βασίλης
Σούσος προσέφεραν για ενίσχυση
του Συλλόγου 50 € στη µνήµη της
θείας τους Μαρίας Τηλέµαχου Παπακώστα.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

- Ο Σύλλογός µας ενίσχυσε τις µαθητικές εκδροµές του Λυκείου Βουργαρελίου της Γ΄τάξης µε 300 €. Οι
µαθητές µάς έστειλαν ευχαριστήριο,
το οποίο δηµοσιεύουµε ετεροχρονισµένα (η παράλειψη δική µας).
- Για την Α΄& Β τάξη δώσαµε 200 € για
την τριήµερη εκδροµή στο Βόλο τον
Απρίλιο.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Η Γ΄ τάξη του Λυκείου Βουργαρελίου
ευχαριστεί θερµά τον Μητροπολίτη
Άρτας κ.κ. Ιγνάτιο, τον ∆ήµαρχο Αθαµανίας κο Οδυσσέα ∆ράκο, τον Νοµάρχη
Άρτας
κο
Γιώργο
Παπαβασιλείου, τον Σύλλογο Βουργαρελιωτών Αττικής, για τη χρηµατική ενίσχυση που πρόσφεραν, ώστε
να πραγµατοποιηθεί η πενθήµερη εκπαιδευτική εκδροµή στην Αθήνα από
11.12.2008.

«ΚΑΛΟ ΤΑΞΙ∆Ι»
ΘΕΙΑ ΜΑΡΙΑ

που ανήµπορη δεν µπορούσες να
είσαι κοντά του στο τελευταίο αντίο.
Και ύστερα µια ηρωϊκή µάνα που
στάθηκες βράχος δίπλα στα παλληκάρια σου, παράλληλα παίζοντας και το ρόλο του πατέρα, για να
αντιµετωπίσετε µαζί τις δυσκολίες
της ζωής, που τόσο σκληρά σας
φέρθηκε. Και ήσουν κοντά και
στους υπόλοιπους συγγενείς µε τον
καλό σου λόγο, τη συµβουλή, και
τυπικά και ουσιαστικά. ∆ε βρισκόµαστε συχνά, αλλά πάντα σε
ένιωθα δίπλα µου. ∆ε θα ξεχάσω
τις ατέλειωτες ώρες, καθισµένες
εκεί στο σαλόνι του σπιτιού σου,
όπου καθόµουν και µε το θείο µου
Τηλέµαχο, να µου δίνεις συµβουλές
να κάνουµε όµορφες φιλοσοφηµένες κουβέντες.
Πάντα θα σε θυµάµαι µε την αρχοντική σου τη θωριά, το χαµόγελό
σου να µε υποδέχεσαι στο κεφαλό-

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΝΤΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Εσείς βουνά περήφανα
κακοτρέπελα λειβάδια
τον Κώστα τον εχάσατε
τον Κώστα το λεβέντη.

τον φωνάζαµε, δεν θα
είναι παρέα µε τους
υπόλοιπους βλάχους
µας στο Κελάρι...
Πάντα στη ζώνη του
Η Αρχοντού πικράθηκε
είχε το «κιτροµάνικο»
η Πλιάκουζα στενάζει
µαχαίρι του και εµείς
και το Κιλάρι τ’ άτυχο
τον πειράζαµε κι εκείκλαίει και φωνάζει.
νος µε τον αστείο του
τρόπο µας απαντούσε:
Η Μαύρη Γκούρα τόµαθε
«Τι λες µωρέ παλιοτης Κορδελούς φωνάζει
χαζέ, έχετε εσείς τέτοιο
η Ταύλα µαυροφόρεσε
µαχαίρι;». Σαν µικρό
Ο Κωστούλας σ’ έναν λεβέντικο χορό, στο
κι αυτή µιλιά δε βγάζει.
παιδί έτρεχε στα πανηπανηγύρι του ∆εκαπενταύγουστου στις
γύρια.
Αποβραδίς
Σκιαδάδες.
Ο Σκλάβος µόλις τόµαθε
άφηνε τα πρόβατά του
αρχίζει να ψελίζει,
και έφτανε πρώτος.
Γιατί είχε ψυχή
τ΄ακούτε εσείς οι όµορφες
Φορούσε πάντα τη σκούφια
µικρού παιδιού
οι δροσερές βρυσούλες,
και το γιλέκο του και δεν
είχε καρδιά µεγάλη
τον Κώστα µην περιµένετε
έφευγε αν δεν χόρευε. Ένας
κι η µοίρα του τον επρόδωσε
νερό ναρθεί να πάρει.
ήσυχος και απλός άνθρωπος,
ένα Σαββάτο βράδυ.
γνήσιος ορεσίβιος που ποτέ
Ο γέρο τσέλιγκας σαν τόµαθε
δεν πείραξε κανέναν, έφυγε
ΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΟΣ
εδάκρυσε ο καηµένος,
από κοντά µας. Ας τον θυµόεγώ κάνω µια πρόταση
µαστε να µας λέει τα αστεία
ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
σε συγγενείς και φίλους
του και να χορεύει µε τον χαΣΤΟΝ ΚΩΣΤΟΥΛΑ
να βάλουµε ένα µάρµαρο
ρακτηριστικό µοναδικό του
στον τάφο του απάνω
Άλλη µια καλύβα από φέτος τρόπο.
µε το κοµψό γιλέκο του
άδεια στο βουνό. Ο Κωστούτο µαύρο το µπερέ του.
Ντίνα Μπαλατσούκα
λας, γιατί έτσι τον ξέραµε και

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Αγροτεµάχιο αρδευόµενο, 8,5 στρεµµάτων
(περίπου), στη θέση “Καλαµάς”Βουργαρελίου,
κατάλληλο και για επιδοτούµενα προγράµµατα:
αγροτουριστική µονάδα ή εναλλακτικές µορφές
ενέργειας. Πληροφορίες: 6976 927756.

∆ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ
*
Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ:
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΩΤΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ
“ΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ”
ΦΕΙ∆ΙΟΥ 18, 106 78 ΑΘΗΝΑ
*
ΕΚ∆ΟΤΗΣ:
ΛΟΥΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Πρόεδρος Συλλόγου
Θεοτοκοπούλου 54-56
162 31 Βύρωνας
Τηλ.: 210 7667549
Κινητό: 6977 550119
*
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ:
ΜΑΙΡΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Τηλ.: 210 9880873
mary@vourgarelinet.gr
*
ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Ηπειρωτικές Εκδόσεις “Πέτρα”
Οικονόµου 32, 106 83 Αθήνα
Τηλ.: 210 8233830
Fax: 210 8238468
e-mail:ekdoseispetra@hotmail.com

Μόλις άκουσα στο τηλέφωνο την
είδηση του θανάτου σου µου ήρθε
στα αυτιά η θρηνητική µουσική από
το κλασικό ηπειρώτικο µοιρολόϊ
«Μαριόλα». Αυτό σου ταίριαζε
εκείνη τη στιγµή, αγαπηµένη θεία
Μαρία, γιατί ηπειρώτικη γη σε γέννησε και ηπειρώτικο µοιρολόϊ
έπρεπε να σε κατευοδώσει στο τελευταίο ταξίδι µακριά από τη γενέθλια γη, για να είσαι δίπλα στον
αγαπηµένο σύντροφό σου και
στους γονείς σου στην Αττική γη
που διαλέξατε για τελευταία κατοικία.
Τι να πρωτοθυµηθεί κανείς από
τη σεµνή σου συνεχή παρουσία σε
όλους τους συγγενείς µετά το χαµό
του αγαπηµένου σου συντρόφου
εδώ και 34 χρόνια. Πάρα πολλά
στη µοναχική σου ζωή χωρίς
αυτόν, δίπλα στα δυο σου τρυφερά
βλαστάρια που τόσο νωρίς έχασαν
έναν εξαιρετικό πατέρα. Αξέχαστη
θα µου µείνει η στιγµή του βουβού
πόνου σου µετά το τραγικό συµβάν
στο νοσοκοµείο της Άρτας, εκεί

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΜΑΣ
“ΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ” ΕΙΝΑΙ
ΤΟ ΒΗΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ
TΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ, ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ!
ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΤΗΝ!

ΠΑΡΑΜΥΘΙ

Η ανιψιά σου Λουκία

Μία φορά κι έναν καιρό, ένας συµπατριώτης
το Βουργαρέλι τίµησε, σα να ‘τανε ιππότης

Ιδέα είχε φαεινή, προτού αποδηµήσει,
µια διαθήκη στο χωριό, µεγάλη να αφήσει.

Λένε πως άφησε πολλά, κλεισµένα σε θυρίδα
µα πριν προλάβουν ν’ ανοιχτεί, πως έπεσε ακρίδα...
Σπίτια, οικόπεδα, χαρτιά, χρυσαφικά και λίρες,
λένε πως εχαθήκανε, πως τά ‘φαγαν οι ατσίδες...
Τριάντα χρόνια πέρασαν, η υπόθεση χρονίζει,
γεφύρι Άρτας έγινε, διερευνήσεως χρήζει.

Τα ερωτήµατα πολλά, κανείς τι να υποθέσει;
Όποιος µ’ αυτή ασχολήθηκε, να βγει να καταθέσει...
∆εν είναι στις προθέσεις µου, ποτέ να προδικάσω,
µα αν υπάρχει σκάνδαλο, θέλω να ξεσκεπάσω.
Είναι ευθύνη όλων µας, η αδιαφορία,
αν κάποιοι καταχράστηκαν, δηµόσια περιουσία.

Να λάµψει η αλήθεια επιθυµώ, γι’ αυτό παραπονούµαι
και σαν δηµότης απαιτώ, αυτό που δικαιούµαι.

Πρέπον και υποχρέωση, να µην αδιαφορήσω,
του εκλιπόντα δωρητή, τη µνήµη να τιµήσω.

Σηµείωση: Αφορά τη διαθήκη του Ιωάννη Παπακώστα προς την Κοινότητα Βουργαρελίου το 1982.

Βασίλειος ∆. Σούσος

ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ
media productions

Παναγιώτης Αµπατζίδης
Τηλεοπτικές παραγωγές - ∆ιαφήµιση - Φωτογραφία
Ψηφιακή επεξεργασία ΟπτικοακουστικούΥλικού

Οργάνωση εκδηλώσεων - Εκθέσεων - Συνεδρίων
Web Siates - 3D Animation

Καρπενησίου 3 Περιστέρι
121 31 Αθήνα

Τηλ.: 210 5761469
Fax: 210 5761473

Κιν.: 6974 685491
E-mail: info@avpbediapro.com
www.avpbediapro.com

ΤΑΒΕΡΝΑ - ΞΕΝΩΝΑΣ
ΧΑΓΙΑΤΙ

Άννας & Κώστα Τάσιου
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΑΡΤΑΣ
ΤΗΛ.
ΚΑΤΑΣΤ.: 26850 22674
ΟΙΚΙΑΣ: 26850 22502

σκαλο του σπιτιού σου, για να µε
περιποιηθείς, να µιλήσουµε για θέµατα και θέµατα µε τις ώρες.
Μοναδική σου έγνοια οι δυο λεβέντες σου, πιστοί σου συµπαραστάτες µέχρι την τελευταία στιγµή.
Θα τους λείψεις, αναντικατάστατο
το κενό σου, όπως και σε όλους
µας, αγαπηµένη θεία Μαρία. “Καλό
ταξίδι”.
Ξέρω ότι δεν θα γίνεις «σύννεφο», αλλά θα είσαι πάντα κοντά
µου, όπως και στα παιδιά σου και
σε όλους που σε αγάπησαν. Σε περιµένει και ο θείος µου Τηλέµαχος,
έπρεπε να του κάνεις συντροφιά,
αρκετά µείνατε χώρια. Και κλείνω
αυτό τον αποχαιρετισµό µε τους
στίχους της «Μαριόλας».
« Ωρέ σήκω Μαριόλα µου απ’ τη γη
κι από το µαύρο µνήµα.
Ωρέ βάλε στα χέρια σου τσαπιά
στις απαλάµες φτυάρι
Ωρέ δεν έχω χεράκια η µαύρη
να σκωθώ, χέρια ν’ ακουµπήσω»

∆ηµήτρης Τσιλώνης................. 20
Μαίρη Μάντζιου....................... 50
Εριέττα & Νίκος Βαγενάς......... 30
Χαρίλαος Τζουµάκας ............. 100
Βούλα Ζαχαρή......................... 30
Χρήστος Αντώνης.................... 50
Αριστοτέλης ∆ήµος ..................50
Σόλων Βασιλάκης.................... 10
Χαράλαµπος Βίκης.................. 15
Μαριάννα Σταύρου .................. 20
Τέλης Τσαµπούλας ..................50
Ανδριάνα Σιαπάτη .................. 20
Λίτσα Παππά ..................................20

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ
“ΓΑΛΗΝΗ”

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΥΤΡΑΣ
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΑΡΤΑΣ
∆ΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ!

ΤΗΛ.: 26850

22380
22135
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Η Αδελφότητα είναι ο συνδετικός κρίκος των απανταχού συγχωριανών µε το όµορφο χωριό µας.
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ

∆

εν αναφέρθηκα ακόµα στις συνθήκες φωτισµού, που ήταν άθλιες και κάτι παραπάνω.
Τις νύχτες οι δρόµοι ήταν κατασκότεινοι. Με το φως
του φεγγαριού και των αστεριών περπατούσαµε ή
µε αναµµένα δαυλιά στο χέρι, που τα κουνούσαµε
συνεχώς πέρα – δώθε, για να µπορούµε να διακρίνουµε το δρόµο.
Σκοτεινά ήταν και τα σπίτια µας. Ψευτοφωτίζαµε
µόνο το δωµάτιο που καθόµαστε• το δωµάτιο µε
τη γωνιά (το τζάκι). Αν θέλαµε να πάµε στο άλλο
δωµάτιο, έπρεπε να κρατάµε µαζί και το λυχνάρι
πετρελαίου.
Για το φωτισµό, εκτός από το λυχνάρι, που µόλις
ανέφερα, χρησιµοποιούσαµε και τη λάµπα πετρελαίου (η εκδοχή της πολυτέλειας), αλλά και τα γκλίζια. Αυτά ήταν κάτι σαν δαδί. Προέρχονταν από
χοντρά, γέρικα, ξερά ελατοκλώναρα, που το εξωτερικό τους µέρος, το πιο µαλακό, είχε σαπίσει και
είχε διαλυθεί. Είχε αποµείνει µόνο «η καρδιά»
τους: ξύλο πολύ σκληρό και γεµάτο ρετσίνι.Τα γκλίζια τα σκίζαµε µε το τσεκούρι και, καθώς τα καίγαµε
στο τζάκι µαζί µε άλλα ξύλα, έβγαζαν φλόγα και
φώτιζαν (ας πούµε) το δωµάτιο. Με τη φλόγα αυτή
βλέπαµε ο ένας τον άλλο και µ’ αυτή διαβάζαµε για
το σχολείο. Για να µπορούµε σήµερα να ισχυριζόµαστε, παραφράζοντας τον αρχαίο ρήτορα Πυθέα,
ότι στα χρόνια µας «τα γράµµατα µύριζαν γκλίζια».
3. Η π α ρ α µ ο ν ή:

Ανεξάρτητα από τις δυσκολίες που περιέγραψα,
τα έθιµα ήταν έθιµα και τα τηρούσαµε ευλαβικά.
Την παραµονή των Χριστουγέννων µία από τις
πρώτες φροντίδες των γυναικών του σπιτιού ήταν
να πάρουν (ή «να κλέψουν») το «αµίλητο νερό».
Έπρεπε να σηκωθούν πρωί – πρωί, να αδειάσουν
ό,τι νερό υπήρχε στο σπίτι και να τρέξουν µε τη βαρέλα να πάρουν από τη βρύση φρέσκο. Θεωρούσαν ότι το νερό αυτό είχε µαγικές ιδιότητες. Έφερνε
ευτυχία και προκοπή, αλλά µε µία προϋπόθεση:
ότι θα το έπαιρναν «αµίλητα»: χωρίς να µιλήσουν
σε κανέναν. Αλλιώς η δύναµή του χάνονταν.
Πριν από το γέµισµα της βαρέλας «κερνούσαν»
τη βρύση – προφανώς για να καλοπιάσουν το
πνεύµα, το ξωτικό ή το στοιχειό των νερών και να
εξασφαλίσουν καλή σοδειά. Τοποθετούσαν δίπλα
στη βρύση, ως δώρα, λίγα από τα προϊόντα τους
(τυρί, ψωµί, βούτυρο, σπόρουςC) λέγοντας:
«Όπους τρέχ(ει) του νιρό, έτσ(ι) να τρέχ(ει) κι του
βιο µας».
Από το αµίλητο νερό έπιναν όλοι στην οικογένεια. Με αυτό ζύµωναν και το Χριστόψωµο.
Έπρεπε, επίσης, να «αναπιάσουν» µ’ αυτό προζύµι, από το οποίο θα διατηρούσαν για όλο το
χρόνο.
Το χριστόψωµο ζυµωνόταν, επίσης, την παραµονή των Χριστουγέννων, Εµείς τα παιδιά περιµέναµε µε λαχτάρα να ιδούµε τη µάνα να το ζυµώνει,
να το κεντάει και να το ψήνει• και, βέβαια, είχαµε
του λόγους µας. Ο ένας ήταν ότι το χριστόψωµο το
στόλιζαν περίτεχνα µε διάφορα σχέδια και κεντίδια
από ζυµάρι και µε τη βοήθεια ψαλιδιών, ποτηριών
κ.τ.λ. Έτσι, φάνταζε στα µάτια µας πανέµορφο,
πολύ περισσότερο που, µερικές φορές, παίρναµε
κι εµείς µέρος στο κέντηµα.
Ο κύριος λόγος, όµως, ήταν που το ψωµί αυτό
ήταν «καθάριο». Ζυµωνόταν δηλαδή µε καθάριο,
µε σιταρένιο αλεύρι και µε προζύµι. Και προοριζόταν για την οικογένεια. Θα το τρώγαµε την άλλη
µέρα στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι εµείς, που
όλον το χρόνο ζούσαµε µε καλαµποκίσιο ψωµί και
αυτό, όχι σπάνια, λιγοστό.
Εκτός από το χριστόψωµο, την παραµονή ή την
προπαραµονή ζύµωναν και ένα – δυο ψωµιά
ακόµα, συχνά «ανεβατά» ή καλαµποκίσια. Το χριστόψωµο µόνο του δεν έφτανε πουθενά και πουθενά να περάσει η οικογένεια τα Χριστούγεννα και
τις δύο επόµενες ηµέρες, που ήταν γιορτές και δεν
επιτρεπόταν να ζυµώσουν.
Το καλαµποκίσιο ήταν το γνωστό άζυµο και
τραχύ ψωµί από αλεύρι καλαµποκιού που, όπως
ανέφερα, το τρώγαµε όλο το χρόνο.
Το ανεβατό, πάλι ήταν ψωµί παράξενο. Το ζύµωναν και αυτό µε καλαµποκίσιο αλεύρι, στο οποίο
όµως πρόσθεταν και «’ποσίτια». Πίτουρα, δηλαδή,
που έβγαιναν από το σιτάλευρο του χριστόψωµου,
της λειτουργιάς ή όποιου άλλου σιταρένιου ψωµιού. Αλλά το κύριο γνώρισµά του ήταν το «γίνωµα» Του έβαζαν προζύµι και «γίνονταν»:
φούσκωνε, ανέβαινε. Γι’ αυτό και το ονόµαζαν ανεβατό. Ήταν ψωµί αρκετά αφράτο, αλλά δεν ικανοποιούσε ιδιαίτερα. ∆εν ήταν νόστιµο, όπως το

(Αναµνήσεις – συγκρίσεις – παραλληλισµοί)
σιταρένιο και, όταν ξεραινόταν, δεν το έτρωγες
πολύ ευχάριστα.
Οι λειτουργιές (πρόσφορα που τα πηγαίνουµε
στη Εκκλησία για τη Θεία Λειτουργία) ήταν επίσης
στο πρόγραµµα της παραµονής. Το ίδιο και τα
«υψώµατα». Λειτουργιές ήταν και αυτά, αλλά δεν
«προσφέρονταν» στην Εκκλησία. Τους έβγαζε
µόνο έναν «άρτο» ο παππάς και τα ευλογούσε
υψώνοντάς τα στα χέρια του, «για τα χρόνια
πολλά». Ύστερα τα έπαιρναν πίσω στο σπίτι και
τα έτρωγε η οικογένεια. Υψώµατα ζύµωναν κυρίως
όσες οικογένειες είχαν όνοµα που γιόρταζε τη συγκεκριµένη ηµέρα: τα Χριστούγεννα Χρήστο ή Χριστίνα.
Η δική µας χαρά όµως, των παιδιών δηλαδή,
ήταν ότι µαζί µε τις λειτουργιές έφκιαναν και τα
«βλογούδια»: µικρά στρογγυλά ψωµάκια σφραγισµένα µε το πίσω µέρος της «µαργαρίτας». Αυτά
προορίζονταν για µας.
Η µαργαρίτα είναι ειδική ξύλινη σφραγίδα µε ανάγλυφα εκκλησιαστικά σύµβολα, που είναι απαραίτητη για να σφραγίζονται οι λειτουργιές. Με το
πίσω µέρος της (το χέρι της) που είναι κι αυτό ανάγλυφα κεντηµένο, σφραγίζονται τα βλογούδια
Λειτουργιές δεν ζυµώνονταν µόνο τα Χριστούγεννα. Προσφέρονταν και προσφέρονται από τους
πιστούς στην Εκκλησία τις Κυριακές και τις γιορτές όλου του χρόνου. Χωρίς αυτές, άλλωστε, λειτουργία (το µυστήριο της Θείας Ευχαριστίας) δεν
µπορεί να γίνει.
Αν τις αναφέρω εδώ, είναι γιατί θέλω να περιγράψω τη διαδικασία που ακολουθούσαν παλιότερα ώσπου να τις φκιάξουν, σε αντιδιαστολή µε
ό,τι γίνεται σήµερα.
Αρχίζω από το τελευταίο. Σήµερα λίγοι ζυµώνουν πρόσφορα στο σπίτι. Οι πολλοί τα παραγγέλλουν στο φούρνο, όπου ζυµώνονται και
ψήνονται όπως ακριβώς και το ψωµί. Με το ίδιο
αλεύρι και στα ίδια σκεύη. Από το ψωµί τις διαφοροποιεί µόνο το σχήµα και η σφραγίδα. Έτσι, όλα
τελειώνουν εύκολα και απλά.
Τα χρόνια εκείνα όµως, τα παλιά, κάτι τέτοιο ήταν
αδιανόητο. Τότε η όλη διαδικασία είχε διάρκεια και
ήταν πολύ σχολαστική. Άρχιζε µε την επιλογή του
πιο καλού και άσπρου σιταριού που υπήρχε στο
σπίτι. Ακολουθούσε προσεκτικό καθάρισµα από
κάθε τι ξένο και σχολαστικό πλύσιµο. Άπλωναν το
πλυµένο σιτάρι σε καθαρό σεντόνι και, µετά το στέγνωµα του στον ήλιο, το έβαζαν σε καθαρή πάνινη
σακούλα. Το άλεθαν πολύ ψιλό («για λειτουργιές»)
στο νερόµυλο, που έπρεπε να έχει καθαριστεί
πρώτα καλά. Έβαζαν, τέλος, το αλεύρι σε καθαρή
πάνινη σακούλα, όπου και το φύλαγαν ώσπου να
φτάσει η ώρα για το ζύµωµα.
Η νοικοκυρά που θα ζύµωνε τις λειτουργιές πλενόταν πρώτα πολύ σχολαστικά, άλλαζε και χτενιζόταν. Ύστερα «ξεσήταγε» (κοσκίνιζε) το αλεύρι µε
µια πολύ ψιλή σήτα, το «µαγνάδι». Φυσικά, το
προζύµι που θα χρησιµοποιούσε για το «γίνωµα»(τη ζύµωση) είχε «αναπιαστεί» µε ίδιο
αλεύρι.
Τις λειτουργιές τις ξεροζύµωνε για να µην είναι
µαλακό το ζυµάρι, τις έπλαθε µε προσοχή για να
πάρουν το σχήµα που έπρεπε και τις σφράγιζε µε
τη µαργαρίτα. Τις τοποθετούσε αραιά – αραιά στο
ταψί, τις σκέπαζε µε καθαρό πανί, τις ζέσταινε στον
ατµό ζεστού νερού για να «γίνουν» και, όταν ήταν
έτοιµες, τις έψηνε στη γάστρα. Τέλος ξεχώριζε
αυτές που ήταν πιο καλοψηµένες και µε την πιο καθαρή σφραγίδα. Αυτές προορίζονταν για πρόσφορα, ενώ οι άλλες, εκείνες µε την κάπως
κατώτερη εµφάνιση, θα ήταν τα υψώµατα.
Το πάντρεµα της φωτιάς ήταν η τελευταία δουλειά
της παραµονής. Αργά το βράδυ ο πατέρας έβαζε
στο τζάκι (στη γωνιά) δύο χοντρά ξύλα (κούτσουρα), από τα οποία το ένα είχε όνοµα αρσενικό
(δέντρος, κέδρος, πλάτανοςC) και το άλλο όνοµα
θηλυκό (αργιά, κουµαριά, κερασιάC). Τα ξύλα άναβαν και η παντρειά είχε συντελεστεί. Κάποιοι έβαζαν µαζί και κλαδιά πουρναριού που, ανάβοντας,
έκανα θόρυβο µε το σκάσιµο των φύλλων. ∆εν
ξέρω να πω αν τα πουρνάρια ήταν Cοι καλεσµένοι του γάµου ή κάτι άλλο.
Μετά το πάντρεµα της φωτιάς το τζάκι έπρεπε να
διατηρηθεί αναµµένο όλο το 12/ήµερο, ώς τα
Φώτα, µέρα και νύχτα. Το θεωρούσαν πολύ κακό
να τους σβήσει η φωτιά και να πάνε στη γειτονιά,
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χρονιάρες µέρες που ήταν, να ζητήσουν. Και εναλλακτική λύση δεν υπήρχε. Τα σπίρτα ήταν είδος
πολυτελείας και δεν τα χρησιµοποιούσαν, παρά σε
σπάνιες και πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις.
Ο κύριος λόγος, όµως, που δεν έπρεπε να σβήσει η φωτιά, ήταν αποτρεπτικός. Της απέδιδαν τη
δύναµη να αποµακρύνει τα δαιµόνια. Στη συγκεκριµένη περίπτωση τους καλικάτζαρους. Με αναµµένο τζάκι δεν ήταν εύκολο στους καλικάτζαρους
να µπουν στο σπίτι από το µπουχαρί (καπνοδόχο).
Αποτρεπτική και ευεργετική δύναµη απέδιδαν και
στη στάχτη του 12/ήµερου, που δεν τη µάζευαν
από τη γωνιά παρά µόνο την ηµέρα των Θεοφανίων.
Η στάχτη από τη µια µεριά δεν άφηνε τους καλικάτζαρους να πλησιάσουν, ενώ, από την άλλη,
υπήρχε κίνδυνος αυτοί να τη «λωβιάσουν» και, µε
το πέταγµά της, να «λωβιάσει όλος ο τόπος». Τα
Θεοφάνια, ό,τι και αν είχε συµβεί στο µεταξύ, όλα
καθαρίζονταν µε τον αγιασµό των νερών. Έτσι, η
στάχτη σκορπιζόταν στους κήπους και στα χωράφια, για να τα προστατεύει από το κακό και να τα
ωφελεί µε την ευεργετική της δύναµη.
4. Ο ι κ α λ ι κ ά τ ζ α ρ ο ι:

Για τους καλικάτζαρους µπορούµε να πούµε
πάρα πολλά. Τις δοξασίες για τη δράση τους τις
συναντάµε όχι µόνο στο χωριό µας και στη γύρω
περιοχή, αλλά, µε διάφορες παραλλαγές, σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Το όνοµά τους αλλάζει από τόπο σε τόπο. Εκτός
από καλικάτζαρους τους ονοµάζουν παγανά, καρκάτζαλους, καρκατζέλια, γκαζώνια, κωλοβελόνηδες, πλανήταρους κ.τ.λ., κ.τ.λ.
Αλλάζει επίσης το µέγεθος και η µορφή τους.
Πολλοί τους φαντάζονται µικρούς, όσο µια γάτα,
γυµνούς, µαύρους, τριχωτούς, µε κερατάκια στο
κεφάλι, µε µακριά ουράC
Άλλοι πάλι λένε πως είναι µεγάλοι σαν άνθρωποι, αλλά βρώµικοι, ντυµένοι µε κουρέλια, άσχηµοι, κουτσοί, καµπούρηδες, µε το ένα τους πόδι
γαϊδουρινό, µε κόκκινα µάτια και µε πλήθος άλλα
κουσούρια.
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, πρόκειται για τα
ίδια παράξενα και ποικιλόµορφα δαιµονικά.
Επάνω στη γη, λένε, εµφανίζονται µόνο το
12/ήµερο από τα Χριστούγεννα ώς την παραµονή
των Φώτων. Τον υπόλοιπο καιρό ζουν κάτω από
τη γη. Εκεί πελεκούν µε τσεκούρια ή ροκανίζουν µε
τα δόντια τους ένα µεγάλο δέντρο που στηρίζει τη
γη. Θέλουν να το δουν να πέφτει µαζί µε τη γη,
έτσι, για να γελάσουν.
Αλλά, εκεί που κοντεύουν να τελειώσουν το κόψιµο, φτάνει η παραµονή των Χριστουγέννων. Τα
παρατάνε τότε όλα και τρέχουν επάνω στη γη για
να πειράξουν τους ανθρώπους. Γιατί είναι, λένε,
µεγάλα πειραχτήρια.
Την ηµέρα κρύβονται. Κυκλοφορούν µόνο τη
νύχτα και κάνουν ό,τι σκανταλιά µπορεί να φανταστεί κανείς: κατεβαίνουν από τα µπουχαριά – τις
καπνοδόχους• κατουρούν στη στάχτη• ψήνουν στο
τζάκι βατράχια και σκουλήκια σουβλισµένα• λωβιάζουν τα φαγητά• τρώνε τα γλυκά• πιάνουν τις
γιαγιάδες ή τις κοπέλες και τις βάζουν στο χορό•
καβαλικεύουν στους ώµους των διαβατών• κλέβουν τα ρούχα της µπουγάδας που, τυχόν, ξεχάστηκαν απλωµένα έξω τη νύχτα• αναποδογυρίζουν
τα τεντζερέδια (κατσαρόλες)• σκορπίζουν το
αλεύρι, και άλλα πολλά.
Θυµάµαι τη βάβω–Ρήνα, που ήταν σίγουρη ότι
κάποιο βράδυ την είχαν πάρει τα παγανά και τη χόρευαν όλη τη νύχτα µέσα στα ρέµατα. Είδε κι
έπαθε, µας έλεγε, ώσπου να τους ξεφύγει και να
γυρίσει στο σπίτι.
Ο µπάρµπα ∆ηµήτρης, πάλι, είδε τον καλικάτζαρο να ψήνει τα µπακακάκια του (βατράχια)
δίπλα στο δικό του κρεατάκι και όλο να πλησιάζει
τη βρωµόσουβλά του στη δική του για να µαγαρίσει το κρέας. Αυτός όµως ήταν προετοιµασµένος:
ζεµάτισε τον καλικάτζαρο µε τη µάσια, που την είχε
καµένη από γρηγορότερα και τον εξαφάνισε.
Ο φόβος από τους καλικάτζαρους οδηγούσε σε
διάφορα µέτρα προστασίας. Προσπαθούσαν να
τους καλοπιάσουν τοποθετώντας γλυκά και τηγανίτες επάνω στο τραπέζι, δίπλα στο παράθυρο ή
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και µέσα στο µπουχαρί. Κρεµούσαν πίσω από την
πόρτα σαγόνι γουρουνιού που πίστευαν ότι έχει
αποτρεπτική δύναµη. Έριχναν στη φωτιά αλάτι ή
έκαιγαν µάλλινα παλιόρουχα. Το αλάτι που έσκαζε
και η άσχηµη µυρωδιά του «σκρούµπου» έδιωχναν τους καλικάτζαρους. Όπως τους έδιωχνε και
η µυρωδιά του λιβανιού που έκαιγαν κάθε βράδυ
στο σπίτι.
Από την άλλη µεριά, πιστεύοντας ότι οι «όξω
από ‘δώ» είναι κουτοί, φρόντιζαν να τους ξεγελάσουν. Τα βράδια κρεµούσαν έξω από την πόρτα
του σπιτιού µια σκ(ου)λίδα (δεµάτι) άχυρο ή ένα
κόσκινο. Οι καλικάτζαροι, που πήγαιναν να µπουν
στο σπίτι, άρχιζαν να µετρούν τα άχυρα ή τις τρύπες από το κόσκινο. Αλλά ώσπου να τελειώσουν
το µέτρηµα ξηµέρωνε, λάλαγε ο κόκορας και έτρεχαν τροµαγµένοι να κρυφτούν.
Το πιο αποτελεσµατικό όπλο, ωστόσο, για να
κρατηθούν οι καλικάτζαροι µακριά από τους ανθρώπους, ήταν η φωτιά. Γι’ αυτό, όπως ανέφερα
και πιο πάνω (πάντρεµα της φωτιάς), διατηρούσαν
το τζάκι αναµµένο όλο το 12/ήµερο. Για τον ίδιο
λόγο τα βράδια αυτών των ηµερών δεν έβγαιναν
από το σπίτι χωρίς να κρατούν αναµµένο δαυλό.
Με αναµµένο δαυλό αµύνονταν και αν έβλεπαν
κίνδυνο.
Ο µακαρίτης ο µπάρµπα ∆ηµήτρης ήταν παραστατικότατος σε µια σχετική αφήγησή του: «ιγώ κάθουµαν στ’ν άκρη στ(η) γουνιά κι π’ρώνουµαν.
Γλέπου τον καλικάτζαρου απ’ όρχουνταν απ’
µ’πόρτα, ίσια ψ’λά µ’. Αρπάζου ένα δαυλό κι τ’ του
πιτάου µ’ούλ(η) τ(η) δύναµ(η). Τουν πέτ’χα στου
κουρµί κι πέταξι τσίκις κι έσκασι κι χάθ’κι».
Στις διηγήσεις για τους καλικάτζαρους δεν λείπουν οι αντιφάσεις. Από τη µια µεριά, για παράδειγµα, εµφανίζονται να τρέµουν και να
αποφεύγουν τη φωτιά και από την άλλη τους βρίσκοµε δίπλα στο τζάκι να ψήνουν τα βατράχια
τους. Τι να γίνει όµως; Συµβαίνουν αυτά µε τα ξωτικά.
Την παραµονή των Θεοφανίων, µε τον αγιασµό
των νερών, οι καλικάτζαροι απαλλάσσουν τους ανθρώπους από την παρουσία τους. Τρέχουν να
κρυφτούν κάτω από τη γη φωνάζοντας τροµαγµένοι:
«Φύγετε να φύγουµε/ κι έρχεται ο τουρλόπαππας/
Με την αγιαστούρα του/ και µε τη βρεχτούρα του».
Για κακή τους τύχη, όµως, εκεί κάτω βρίσκουν το
δέντρο που πελεκούσαν να έχει θρέψει• να έχει
γίνει όπως ήταν και πριν το κόψιµο. Έτσι, αρχίζουν
πάλι από την αρχή, ώσπου να έρθουν τα επόµενα
Χριστούγεννα και να πάθουν πάλι τα ίδια.
Αλλά τι είναι, τέλος πάντων, αυτοί οι καλικάτζαροι;
Ο Νικ. Πολίτης (πατέρας της ελληνικής λαογραφίας) δίνει την ερµηνεία ότι είναι πλάσµατα της νεοελληνικής µυθολογίας και δηµιουργήθηκαν µε
αφορµή τις µεταµφιέσεις που γίνονται τις ηµέρες
του 12/ήµερου σε διάφορα µέρη της Ελλάδας.
Στη «Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια των Νέων» του Χ.
Πάτση (τ. 24, σελ 291) υποστηρίζεται ότι προέκυψαν από την ανάµνηση οργιαστικών δραστηριοτήτων µεταµφιεσµένων βυζαντινών πλουσίων και
αρχόντων, που τέτοιες µέρες βασάνιζαν και καταταλαιπωρούσαν τους κατοίκους της «Βασιλεύουσας». Οι καλικάτζαροι, υποστηρίζεται, πήραν στη
φαντασία του λαού τη θέση των µεταµφιεσµένων
βυζαντινών αρχόντων.
Άλλοι µελετητές, τέλος, (Κ. Ρωµαίος, Γ. Α. Μέγας
κ.ά.) υποστηρίζουν την εκδοχή ότι οι καλικάτζαροι
σχετίζονται µε τους νεκρούς που, όπως πιστεύεται, επιστρέφουν για λίγο ανάµεσα στους ζωντανούς. Γι’ αυτό και περιπλανιούνται, κάνουν
φασαρίες, πηδούν, χορεύουν κ.τ.λ., αλλά δεν κακοποιούν τους ανθρώπους. Μόνο τους ενοχλούν.
Το ότι µένουν πάνω στη γη µόνο λίγες ηµέρες, το
ότι µαγαρίζουν τις τροφές κ.τ.λ. οδηγεί, κατά την
ίδια εκδοχή, ακόµα και στις «Κήρες» δηλαδή τις
ψυχές που, σύµφωνα µε τους αρχαίους Έλληνες,
βρίσκονται στον Άδη. Κατά τη διάρκεια της γιορτής
των Ανθεστηρίων των αρχαίων Αθηναίων ο Άδης
ήταν ανοιχτός.
Τότε οι ψυχές ξαναγύριζαν στον κόσµο και ενοχλούσαν µε πολλούς τρόπους τους ανθρώπους,
όπως κάνουν και οι καλικάτζαροι.
Τέλος, η άποψη ότι οι ρίζες των καλικάτζαρων
βρίσκονται στην πίστη για µικρής διάρκειας επιστροφή των ψυχών πάνω στη γη, ενισχύεται και
από το γεγονός ότι παρόµοιες δοξασίες συναντάµε
σε πολλούς ξένους λαούς: από τους αρχαίους Ρωµαίους µέχρι τους Πρώσους, τους Νορµανδούς και
τους Ιρλανδούς και µέχρι τους λαούς της Σκανδιναβίας.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 7
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Τα όµορφα Τζουµερκοχώρια µάς περιµένουν πάντα! Τους δίνουµε ζωή µε την παρουσία µας!

ΛΑΜΠΡΙΑΤΙΚΑ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ

T

ο Μεγαλοβδόµαδο αρχίζει το Σάββατο του Λαζάρου και τελειώνει
µε την Ανάσταση. Η γενική καθαριότητα των σπιτιών γίνεται την
προηγούµενη βδοµάδα. Όλα ξεσηκώνονται και βγαίνουν έξω για να
γίνει το ασβέστωµα, στους τοίχους, στις σκάλες, στα πεζούλια. Το Σάββατο του Λαζάρου στις γειτονιές αντηχούν χαρούµενες παιδικές φωνές
“Πες Μας Λάζαρε τι είδες εις τον Άδη που επήγες”. Από την προηγούµενη έχουν στολίσει το καλάθι µε δάφνες και λουλούδια και ένα φώλι
στη µέση για να φέρει αυγά, στα Λαζαρούδια φιλεύουν αυγά. Οι νιόπαντρες τη χρονιά αυτή φέρνουν “τ’ Αϊ-Λαζάρ”, στον Εσπερινό, ένα
δεµάτι βάγια (δάφνη) στην εκκλησία και την άλλη µέρα ο παπάς τα
µοιράζει στο εκκλησίασµα.
Μεγάλη ∆ευτέρα, Μεγάλη Τρίτη, Μεγάλη Τετάρτη, ο κόσµος λιγοστεύει τις δουλειές και πηγαίνει στην εκκλησία.
Την Μεγάλη Πέµπη, µικροί και µεγάλοι, πάνε στην εκκλησία για να
“κοινωνήσουν”. Παλαιότερα “κρατούσαν” όλη τη Σαρακοστή και, πριν
οι γεροντότεροι φύγουν για την εκκλησία, ζητούσαν απ’ όλους να τους
“συχωρέσουν” για να πάρουν τη µεταλαβιά “παστρικιά”.
Οι γυναίκες ασχολούνται τη µέρα αυτή µε το βάψιµο των αυγών, το
ζύµωµα της Λαµπροκουλούρας, των κουλουριών. Το βάψιµο σήµερα
των αυγών γίνεται µε έτοιµες βαφές, ενώ πριν γινόταν µε φλούδες από
κρεµµύδια, από κοκκινογούλια κ.τ.λ. Κάπου – κάπου και σήµερα θα
αντικρύσεις πάνω στον φράκτη και στο σύρµα απλωµένα τα προικιά
των κοριτσιών.
Οι τζιοµπαναραίοι τη µέρα αυτή αρµατώνουν µε τα κυπροκούδουνα
το κοπάδι. Σηµαδεύουν και δύο, τρεις αρνάδες για το καλό του κοπαδιού τους. Παλαιότερα έκοβαν και το σουβλί, για το λαµπριάτικο αρνί,
που βύζαινε πάνω από δύο µήνες για να γίνει ασήκωτο. Προτιµούσαν
σουβλί από έλατο, κυπαρίσσι, γκορτζιά, γιατί ήταν ίσια και µύριζαν
όµορφα.
Το βράδυ όλοι οι χωριανοί ακούνε µε κατάνυξη στην εκκλησία τα ∆ώδεκα Ευαγγελία και γίνεται η τελετή της Σταύρωσης του Ιησού. Οι γυναίκες θα µείνουν πίσω για να στολίσουν τον Επιτάφιο, βάζοντας όλη
τους την τέχνη και το µεράκι τους για να είναι πανέµορφος. Τα ανοιξιάτικα λουλούδια έχουν την τιµητική τους.

Η

µέρα πένθους για όλους τους χριστιανούς η Μεγάλη Παρασκευή. “Τη µέρα αυτή ούτε λάδι δεν κάνει να φάτε”, µας έλεγαν
οι µεγαλύτεροι. Ξύδι, νερό, λίγη ζάχαρη και ψωµί, ήταν το φαγητό µας.
Το πρωί τα παιδιά ψέλνουν το “µοιρολόι της Παναγίας”. “Σήµερα µαύρος ουρανός, σήµερα µαύρη µέρα”. Όλοι πάνε στον Άγιο Νικόλαο για
να προσκυνήσουν και να περάσουν τα παιδιά κάτω από τον Επιτάφιο
τρεις φορές. Το βράδυ ασφυκτικά γεµάτη η εκκλησία. Μέσα σε µια
ατµόσφαιρα άκρας κατάνυξης αναπέµπονται οι δεήσεις και ψέλνονται
το “Η ζωή εν τάφω”, “Ω γλυκύ µου έαρ, γλυκύτατόν µου τέκνον πού
έδυ σου το κάλλος”. Ακολουθεί η περιφορά του Επιταφίου κάτω από
την πλατεία, στις βρύσες πίσω από τα Γουλέικα και πάλι στον Άγιο Νικόλαο. Ο Σταυρός και τα Εξαπτέρυγα πάνε µπροστά και ακολουθεί ο
παπάς και σχεδόν όλο το χωριό µε αναµµένες λαµπάδες.
Το Μεγάλο Σαββάτο, στην πρωινή λειτουργία, µόλις ακουστεί “Ανάστα ο Θεός, κρίνων την γην, ότι Συ κατακληρονοµήσεις, εν πάσι τοις
έθνεσιC”, η καµπάνα χτυπά χαρµόσυνα, µεταφέροντας το µήνυµα της
Ανάστασης του Κυρίου. Αρνιά και κατσίκια βελάζουν απελπισµένα. Οι
άνδρες αναλαµβάνουν το σφάξιµο και το έθιµο επιβάλλει να είναι
άσπρα και αρσενικά. Οι νοικοκυρές ετοιµάζουν τα γουµίδια για το
βράδυ, τις πίτες για την άλλη µέρα, σκουπίζουν και συµµαζεύουν το
σπίτι.
Το βράδυ η καµπάνα χτύπησε και η εκκλησία δεν άργησε να ξαναγεµίσει. Μεγάλη προσπάθεια ποιος να πρωτοπάρει το φώς της Ανάστασης, όταν ο παπα-Κίµων βγήκε στην Ωραία Πύλη µε το τρικέρι. Η
Ανάσταση βγήκε στην πλατεία και µε το “Χριστός Ανέστη” η καµπάνα
χτυπά χαρµόσυνα και οι πιστοί ανταλλάσσουν ευχές. Κάπου-κάπου
τσουγκρίζονται και κόκκινα αυγά. Με την απόλυση, και αφού µεταλάβουν µερικοί, ξεκινάνε για τα σπίτια τους, µέσα στην Απριλιάτικη γλυκονυχτιά, µε αναµµένες τις λαµπάδες µε το “ανέσπερο” φως για να
ανάψουν το καντήλι του σπιτιού.

Μ

ε το ξηµέρωµα ανάβουν τις φωτιές και ψήνουν τα λαµπριάτικα
αρνιά, κάτω στο χώµα, µε ξύλινο σουβλί, χωρίς µηχανήµατα.
Ορισµένοι χωριανοί ψήνουν οµαδικά. Μια ωραία εικόνα µού έρχεται
στο νου µου: αραδαριά κάνα δεκαπενταριά αρνιά στην πλατεία µια
χρονιά. Το γλέντι αρχίζει από τη στιγµή που η σούβλα µπαίνει στη
φωτιά. Κοκορέτσι, σπληνάντερο, κόκκινα αυγά, ούζο, ντόπιο κρασί και
τσίπουρο, γεµίζουν τα τραπέζια. Τραγούδια αντηχούν από κάθε γειτονιά.
Της άνοιξης γιορτή η Λαµπρή και µε την άνοιξη ανοίγει κι η καρδιά κι
αποζητάει το τραγούδι, τη χαρά, τον χορό.
ΝΤΙΝΑ ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

1) Στις 16 Μαρτίου
2009 και ώρα 7 µ.µ.,
στην αίθουσα της Πανηπειρωτικής Συνοµοσπονδίας
Ελλάδος,
έγινε η παρουσίαση
του βιβλίου της Ειρήνης Μπόµπολη, φιλολόγου από το Κεντρικό
Άρτας «Το πεπρωµένο
µύριζε ορχιδέα ή πράγµατα µικρά». Οργανωτές η Ιστορική και
Λαογραφική Εταιρία
Τζουµέρκων (ΙΛΕΤ), ο
Πολιτιστικός Σύλλογος
Κεντρικιωτών
Άρτας «Ο Άραχθος» και οι Ηπειρωτικές Εκδόσεις
«Πέτρα». Μίλησαν για το βιβλίο ο Κώστας Μαργώνης, πρόεδρος της ΙΛΕΤ, φιλόλογος, συγγραφέας και
ο ∆ηµήτρης Βλαχοπάνος επίσης φιλόλογος, συγγραφέας. Αποσπάσµατα του βιβλίου διάβασαν η Γεωργία
Ζώη , αρχιτέκτων - ηθοποιός, ενώ την εκδήλωση συντόνισε ο δηµοσιογράφος Ανδρέας Ρίζος.
Ενδιαφέρον το θέµα: « Η Αρετή, γυναίκα µε ιδιαίτερη
καλλιέργεια, στα πενήντα δυο της τολµά να κάνει την
«επανάστασή» της. Φεύγει µακριά από το «οικείο» περιβάλλον της, σε άγνωστο γι’ αυτήν τόπο, και αποφασίζει να παλέψει µε τον εαυτό της, όσο γίνεται πιο
µόνη. Προστατευµένη και οπλισµένη µε την ώς τώρα
εµπειρία της, θεωρεί πως µπορεί να θωρακίσει τον
εαυτό της µε επιτυχία σε ό,τι ενδέχεται να τη βλάψει
και να την κάνει ευάλωτη στα γύρω ερεθίσµατα και
δρώµενα. Ξεχνά όµως πως µέσα της κουβαλάει «τη
γυναίκα», «τη µάνα», «τη ζωντανή, ευαίσθητη και σχεδόν εύθραυστη Αρετή».
Πολύ ζεστή η κουβέντα στη συνέχεια µε τους δύο φιλολόγους-συγγραφείς οµιλητές και φίλους του Συλλόγου µας, τον Κώστα Μαργώνη και τον ∆ηµήτρη
Βλαχοπάνο, τη Γεωργία Ζώη, που τα γυµνασιακά της
χρόνια τα έζησε στο Βουργαρέλι µε αρκετές αναµνήσεις απ’ αυτά. Επίσης µε τη Βάντα Κουτσοκώστα και
τον Αντώνη Κοντό.

ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΩΤΩΝ
Σε Βόλο – Πήλιο - αναβολή...

∆υστυχώς δεν πραγµατοποιήθηκε το αντάµωµα σε Βόλο – Πήλιο που είχε προγραµµατιστεί για τις 4 και 5 Απριλίου 2009 από τους
Συλλόγους Βουργαρελιωτών Αττικής και τον
Πολιτιστικό Βουργαρελίου.
Το σκεπτικό του Συλλόγου µας γι’ αυτό το αντάµωµα ήταν η επιτυχηµένη εκδήλωση για την
κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στις 25 Γενάρη να έχει και συνέχεια εκτός Αθηνών µε
συγχωριανούς από Αθήνα και Βουργαρέλι. Οι
συµµετοχές όµως ήταν ελάχιστες και έτσι καταλήξαµε στην αναβολή.
Με αφορµή αυτό το γεγονός ζητάµε να µας
υποδείξετε εσείς κάποιους τρόπους για να είναι
επιτυχηµένη τέτοια δραστηριότητα ή για να πάρουµε την άλλη πλευρά, γιατί δεν µπορεί να
γίνει λαµβάνοντας υπόψη κάποια καινούργια
δεδοµένα. Οι γνώµες σας είναι απαραίτητες
πάντα και για οποιαδήποτε δραστηριότητα του
Συλλόγου, για να µην καταφεύγουµε στην εύκολη και γενική λύση, υπεύθυνος είναι ο Σύλλογος. Ο Σύλλογος είστε όλοι εσείς και η γνώµη
σας µετράει πολύ για όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

2) Ενδιαφέρουσα βιβλιοπαρουσίαση, όχι µόνο για την
ιδιαιτερότητά της, αλλά και τον συγγραφέα ήταν αυτή
που έγινε στις 3/4/2009 στις 9µ.µ., στο βιβλιοπωλείο
«Ιανός». Συγγραφέας ο γνωστός µας ∆ηµήτρης Γ
Στεφανάκης, όχι µόνο γιατί τα µαθητικά του χρόνια
έζησε στο Βουργαρέλι, αλλά γιατί το συγγραφικό του
έργο έχει παρουσιαστεί µέσα από την εφηµερίδα µας
το «Βουργαρέλι» και µέλη του Συλλόγου µας έχουν
παραβρεθεί σε προηγούµενες βιβλιοπαρουσιάσεις.
Χαρακτηριστικά πέρυσι το µυθιστόρηµά του «Μέρες
Αλεξάνδρειας» παρουσιάστηκε στον ίδιο χώρο µε µεγάλη επιτυχία. (Σηµειωτέον ότι στην Έκθεση Βιβλίου
το καλοκαίρι στο χωριό διατίθενται τα βιβλία του).
Πρωτότυπη η παρουσίαση του καινούργιου του µυθιστορήµατος «Συλλαβίζοντας το καλοκαίρι» µε συνοµιλία της δηµοσιογράφου Εριφύλης Μαρωνίτη µε τον
συγγραφέα. Αποσπάσµατα διάβασαν οι ηθοποιοί Περικλής Λιανός και Όλγα Νικολαΐδου. Παραβρίσκονταν ο καθηγητής Πανεπιστηµίου ∆ηµήτριος
Μαρωνίτης και άλλοι του χώρου των γραµµάτων και
των τεχνών.
Από το Βουργαρέλι διέκρινα τον Θανάση Γεωργάρα.
Θέµα του βιβλίου ο γνωστός συγγραφέας Αλµπέρ
Καµύ. Επιστρέφοντας στη Μύκονο (σαράντα χρόνια
µετά τον πρόωρο θάνατό του) ένα καλοκαίρι στα τέλη
του εικοστού αιώνα , βρίσκεται αντιµέτωπος µε το ερώτηµα: Είναι ο θάνατος το αναπάντεχο τέλος που κόβει
οριστικά το νήµα της ζωής και της δηµιουργίας ή υπάρχει κάποτε µια δεύτερη ευκαιρία για να ολοκληρώσει
κανείς ό,τι άφησε στη µέση; ∆ίπλα στον Καµύ µια
νεαρή δηµοσιογράφος αναζητά το µύθο, ένας αιρετικός επιστήµονας τη δικαίωση, ένας αποτυχηµένος
συγγραφέας την καταξίωση. Άνθρωποι, βιβλία και
έρωτες ζητούν ολοκλήρωση. Αυτό το καλοκαίρι δεν
είναι απλώς το στοίχηµα του χαµένου χρόνου. Ένα ταξίδι στις Κυκλάδες και στο φως που συµφιλιώνει τη
ζωή µε το θάνατο, ένα µυθιστόρηµα για τον έρωτα και
τη λογοτεχνία, για τη φιλοσοφία και τα απωθηµένα της
ψυχής µας.
Η συνέχεια πολύ φιλική µε ζεστή κουβέντα ανάµεσα
στα µέλη της οικογενείας του, παλιοί γνώριµοι από τα
χρόνια στο Βουργαρέλι και µε τον συγγραφέα ∆ηµήτρη που απλόχερα χάριζε την κουβέντα στους άγνωστους και γνωστούς που ήρθαν να τον τιµήσουν.
Λουκία Αντωνίου

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ

Πραγµατοποιήθηκε την Κυριακή 22.3.2009 η
ετήσια τακτική και ταυτόχρονα καταστατική –
για τροποποίηση του καταστατικού- Γενική Συνέλευση της Πανηπειρωτικής Συνοµοσπονδίας
Ελλάδος στο Πνευµατικό Κέντρο Ηπειρωτών
(Κλεισθένους 15).
Οι τροποποιήσεις των προτεινοµένων άρθρων ήταν προτάσεις του Συλλόγου Βουργαρελιωτών Αττικής και εγκρίθηκαν από τη Γενική
Συνέλευση.
Τον Σύλλογό µας εκπροσώπησε η πρόεδρος
Λουκία Αντωνίου.
ΚΑΙ ΑΥΤΑ...

- Αύξηση στις τιµές των διοδίων στη Γέφυρα
Ρίου – Αντίρριου ανακοίνωσε η εταιρία «ΓΕΦΥΡΑ
Α.Ε.». Οι νέες τιµές ισχύουν από τις αρχές Φεβρουαρίου. Για τα Ι.Χ. η τιµή αυξάνεται από τα
11,20 ευρώ στα 11,70 ευρώ. Αντίθετα η τιµή για
τις µοτοσικλέτες παραµένει στα ίδια επίπεδα µε
το 2008, δηλαδή στα 1,80 ευρώ.

- Κατασκευαστές και ιδιώτες στην Ήπειρο, πωλούν σπίτια
σε τιµή χαµηλότερη έως και 20% σε σχέση µε την τρέχουσα
αγοραία αξία. Tελευταία δεν υπάρχει ιδιαίτερο αγοραστικό ενδιαφέρον και έτσι κατασκευαστές και ιδιώτες υποχρεώνονται
να µειώσουν το κόστος πώλησης των ακινήτων. Μάλιστα, οι
κτηµατοµεσίτες δεν αποκλείουν οι χαµηλές ήδη τιµές των σπιτιών να γίνουν ακόµη πιο δελεαστικές, αν η ζήτηση δεν αυξηθεί και δεν βελτιωθεί η γενική οικονοµική κατάσταση.

ΑΝ∆ΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Γ. ΑΡΕΤΗ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ
Γ’ ΤΑΞΗΣ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 37
ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ
ΤΗΛ.: 210 68.26.823
ΚΙΝ.: 6974 109210

ΠΡΟΤΙΜΕΙΣΤΕ ΤΟΥΣ
ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΜΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ!

ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009

Το µέλλον του χωριού µας και της Αδελφότητας είναι η νέα γενιά. Ας τη φέρουµε πιο κοντά µας!

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΩΤΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΦΑΙ∆ΡΑ ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ Μαέστρος
«Η µπαγκέτα πάει και µε τζιν»

ΑΠΟ ΤΗΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» 8.3.2009
Των: ΕΥΑΝΝΑΣ ΒΕΝΑΡ∆ΟΥ (venardu@enet.gr)
ΜΑΤΟΥΛΑΣ ΚΟΥΣΤΕΝΗ (kusteni@enet.gr)
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ (spapa@enet.gr)
φωτ.: Χ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Τ

ους έχουµε συνηθίσει µε
φράκο και µπαγκέτα. Και
βέβαια θεωρούµε αυτονόητο
πως είναι άντρες. Κι όµως, η
23χρονη Φαίδρα Γιαννέλου
είναι η πρώτη πτυχιούχος µαέστρος ελληνικού πανεπιστηµίου: του Τµήµατος Μουσικών
Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου. Είναι δηλαδή η πρώτη µαέστρος, ανεξαρτήτως φύλου,
που κατάφερε να πάρει πτυχίο
όχι µουσικολόγου, αλλά διεύθυνσης ορχήστρας. Μέχρι τότε,
µαέστρος γινόσουν µόνο στο
εξωτερικό.
Η όµορφη Φαίδρα τέλειωσε ως αριστούχος τη σχολή και σήµερα
κάνει µεταπτυχιακά. ∆ιευθύνει τους µουσικούς µε το µαύρο της φόρεµα και χωρίς µπαγκέτα. «Με έχει επηρεάσει ο δάσκαλός µου, ο Μ.
Λογιάδης, που θεωρεί ότι περιορίζει την κίνηση των δακτύλων». Συµµερίζεται άλλωστε και τη γενικότερη φιλοσοφία του: «∆ηλαδή µια πιο
φιλική και άµεση επαφή του µαέστρου µε τους µουσικούς».
Οχι ότι δεν υπάρχουν κι άλλες ελληνίδες µαέστροι. Όµως σπούδασαν και δραστηριοποιούνται κυρίως εκτός Ελλάδος. «Εδώ οι θέσεις
είναι λίγες κι έχουν καλυφθεί. Κι εγώ σκέφτοµαι να βγω έξω. Υπάρχει
άλλωστε ένας µισογυνισµός απέναντι σε γυναίκες που κάνουν ανδροκρατούµενα επαγγέλµατα», επισηµαίνει. Αλλά δεν πτοήθηκε: «Πάντα
εντυπωσιαζόµουν από την εικόνα αυτού του ανθρώπου που κουνάει τα
χέρια του κατευθύνοντας τη µουσική».
∆εν είχε σκεφτεί όµως τον εαυτό της σε αυτό το πόστο, πριν µπει
στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο, όπου διακρίθηκε. Έκτοτε έχει διευθύνει πολλές φορές την ορχήστρα του πανεπιστηµίου, στην οποία συµµετέχουν
και γνωστοί σολίστ, έχοντας εµφανιστεί και στο Μέγαρο Μουσικής.
Ήταν µόλις 19 ετών.
Πέρυσι διηύθυνε και την ορχήστρα του Τµήµατος Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας.
«Θυµάµαι πως όταν πρωτοσυνάντησα τον γνωστό βιολιστή ∆ηµήτρη Χανδράκη µε κοίταξε περίεργα - σαν να µην του γέµιζα το µάτι».
«Καλά, θα µας διευθύνει αυτή η κοπέλα;», έλεγαν τα µέλη της ορχήστρας. Συχνά οι γονείς της της µεταφέρουν σχόλια του κοινού: «Α,
αυτό το κοριτσάκι θα διευθύνει;».
«Η αλήθεια είναι πως µικροδείχνω κιόλας. Και κυκλοφορώ µε τα τζιν
µου. Το ξέρω, εκ πρώτης όψεως δεν εµπνέω κύρος. Αυτό όµως µε την
πρώτη πρόβα αλλάζει. Το θέµα δεν είναι να επιβληθείς στους µουσικούς, αλλά να βγει ένα όµορφο αποτέλεσµα».

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΟΥΤΣΟΥ

Φοιτήρια της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών και
σπουδάστρια της ∆ραµατικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου.

Ως σπουδάστρια της ∆ραµατικής Σχολής τη φετινή χειµερινή σεζόν

συµµετείχε στην παράσταση “Τιτανικός”, σε σκηνοθεσία Κωνσταν-

τίνου Ρήγου, που παρουσιαζόταν στη Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου
(Πειραιώς 260).

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

διώροφη πέτρινη
κατοικία
στο Βουργαρέλι.
Πληροφορίες
στα τηλέφωνα
210 2585854
και
6974575294

ΕΛΕΝΗ Ν. ΚΟΛΙΟΥΛΗ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

ΒΕΛΒΕΝ∆ΟΥ 12
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΥΨΕΛΗΣ
113 63 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 8822688

Βασιλική ∆ήµου:
∆ύο δραστηριότητες
το φετινό χειµώνα

1) Η κυκλοφορία του βιβλίου
της «Είναι όµορφα εδώ στην
Κυψέλη» (εκδόσεις Περίπλους
– ∆ιονύσης Βίτσος). Η συνοικία
όπου ζεί η Βασιλική, η Κυψέλη,
παρουσιάζεται από τη δική της
οπτική γωνία. Με χιούµορ, καυστική σάτιρα και πρωτότυπο νεανικό τρόπο η Βασιλική
παρουσιάζει τα άσχηµα αυτής
της πόλης, που είναι χαρακτηριστικά όλων των συνοικιών
σαν την Κυψέλη. «Είναι
όµορφα εδώ στην Κυψέλη.Το
νησί απλώνεται µπροστά µου
ειδυλλιακό. Οι ηλιακοί θερµοσίφωνες «να λάµπουν στον
ήλιο». Η µπουγάδα απέναντι
«να κυµατίζει». Τα οκταώροφα
δεξιά και αριστερά µου, µπροστά και πίσω µου, «θα σηκωθούνε
λίγο
ψηλότερα».
Εκατέρωθεν της νήσου η ζέστη
από το ερκοντίσιον δηµιουργεί
κλίµα ηµιτροπικό...Πιάνω το λάστιχο. Σαν πίνακας του Πώλ
Γκογκέν µε φόντο τα τσιµέντα.
Αδιαφορώντας για την ηθική
της γριάς στο παρακείµενο
µπαλκόνι και την λειψυδρία, πο-

τίζω τη λεµονιά – κι εµένα εκ περιτροπής. ∆ε θα µου χαλάσετε
εσείς τον µετα-εµπρεσιονισµό.
Είναι όµορφα εδώ στην Κυψέλη. Ο ΣCδιαβάζει τα νέα των
ιθαγενών στην αγγλόφωνη εφηµερίδα. «Μία δικαστής, ντίαρ
αποχαρακτήρισε κάτι δασικές
περιοχές. Άκου κι αυτό: Ένας
υπουργός, που χρηµατίζεται
από ιδιωτική εταιρία, ποζάρει
µπροστά από τα έργα του Γκόγια σε µια έκθεση µε τίτλο...- Αχ
είναι τόσο φάννυ...Όταν η λογική κοιµάται φέρνει στην επιφάνεια τέρατα. Λοιπόν ξέρεις
κάτι τουτς; Η Ελλάδα είναι εντυπωσιακή,
ιδιοσυγκρασιακή,
βρόµικη, µεταφυσική και διεφθαρµένη». (Ένα δείγµα γραφής της Βασιλικής).

2) Η παράσταση «A Guide to
getting lost» µια performance
στο BIOS από 26 Μαρτίου
µέχρι 12 Απριλίου 2009.
Η παγκόσµια κατάσταση, ένας
δυτικός δηµοκρατικός καπιταλισµός µια «νέα εποχή» που όλοι
βιώνουµε. Η αντίδραση; «Αυτό
που χρειαζόµαστε είναι ένας
οδηγός για να χαθούµε - A
guide to getting lost. Να επανατοποθετηθούµε σε αυτή την
έκτακτη κατάσταση της νέας
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εποχής, στις εξελίξεις της επιστήµης, στην τροµοκρατία, στα
ψηφιακά µέσα, στις διαπροσωπικές σχέσεις, στη θρησκεία και
πάντα, µα πάντα σε σχέση µε
το ανθρώπινο σώµα, τις αδυναµίες του και τις ορέξεις του.
Κοιτάµε πίσω στα παιδικά µας
όνειρα και αναρωτιόµαστε πώ ς
βρεθήκαµε εδώ σήµερα. Μέσα
σ’ αυτή την έκτακτη κατάσταση
ίσως η µόνη σταθερά να είναι:
Είµαι εδώ, τώρα”.
Από το πρόγραµµα της παράστασης. Μια παράσταση ωµά
ρεαλιστική και υπερρεαλιστική
ταυτόχρονα µε κυρίαρχη την
παρουσία της Βασιλικής.

Υ.Γ. ∆εν είναι µόνο αυτές οι
παρουσίες της Νεολαίας του
Βουργαρελίου στον χώρο της
τέχνης και των γραµµάτων.
Επειδή όµως δε φθάνουν τα
νέα στον Σύλλογο, θα παρακαλούσαµε να µας µεταφέρονται
αυτά είτε ηλεκτρονικά είτε σε
µια πιο άµεση επικοινωνία µε το
γραφείο του Συλλόγου µας, για
να πληροφορηθούµε, όχι µόνο
αυτές τις δραστηριότητες, αλλά
και για µια καλύτερη επαφή του
Συλλόγου µε τους νέους µας.

Τζουµέρκων Φωτο - Γραφήµατα
ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ Κ. ΜΑΥΡΟΠΑΝΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ∆Α ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ

Μ

ε θέµατα από το φυσικό
και κοινωνικό περιβάλλον των Τζουµέρκων, επιλεγµένα µε ευαισθησία και
φωτογραφισµένα µε µαεστρία
από τον εµπνευσµένο Αγναντίτη φωτογράφο κ. ΚΩΣΤΑ
ΜΑΥΡΟΠΑΝΟ, πραγµατοποιήθηκε στις 6 Μαρτίου 2009,
υπό την αιγίδα της Οµοσπονδίας
Αδελφοτήτων
Τζουµερκιωτών, έκθεση φωτογραφιών των Τζουµέρκων
και των Τζουµερκιωτών. Η έκθεση έγινε στο Πνευµατικό
Κέντρο Ηπειρωτών (Κλεισθένους 15) και σηµείωσε εξαιρετική επιτυχία. Την επισκέφτηκαν, τη θαύµασαν και
δίκαια την παίνεψαν πολλοί Τζουµερκιώτες και πολλοί εραστές της παραδοσιακής φωτογραφίας.
Τον συντονισµό της εκδήλωσης είχε και, όπως
πάντα, άσκησε µε θαυµαστή επιτυχία, ο γνωστός
συντοπίτης µας (από τους Μελισσουργούς) δηµοσιογράφος και εκδότης κ. Ανδρέας Ρίζος.
Στα εγκαίνια της έκθεσης παρέστησαν οι κ. κ. Κώστας Αλεξίου, Πρόεδρος της ΠΣΕ, Χρ. Λαναράς,
Πρόεδρος Οµοσπονδίας Τζουµερκιωτών (οι οποίοι
χαιρέτησαν την εκδήλωση), Παύλος Μπούρης, ∆ηµοτικός Σύµβουλος Αγνάντων που εκπροσώπησε
τον ∆ήµαρχο κ. Χρ. Χασιάκο, Λευτ. Τζόκας, Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών, Κώστας
Μαργώνης, Πρόεδρος της ΙΛΕΤ, πολλοί Πρόεδροι

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Πωλείται οικόπεδο
οικοδοµήσιµο εντός
οικισµού
Βουργαρελίου
περίπου 1.500 τ.µ.
Πληροφορίες
στο τηλέφωνο:
26850 22284

και Μέλη ∆. Σ. Αδελφοτήτων και Συλλόγων Τζουµερκιωτών, πολλοί Τζουµερκιώτες και πάρα πολλοί
Αγναντίτες.
Κεντρικός οµιλητής στα εγκαίνια της έκθεσης ορίστηκε από την Οµοσπονδία Τζουµερκιωτών ο
Αγναντίτης κ. Χρήστος Αρ. Παπακίτσος, τακτικός
συνεργάτης της εφηµερίδας «ΤΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ».
Ο πρόεδρος της Οµοσπονδίας Χρ. Λαναράς αναφέρθηκε στη δράση της, η οποία έχει ως αφετηρία τον
Πατριωτικό Σύνδεσµο Τζουµερκιωτών, που ιδρύθηκε
το 1917. Ιδιαίτερα τόνισε την πολιτιστική της δράση, η
οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της αναφοράς
της στα Τζουµέρκα, καθώς η περιοχή διαθέτει τεράστιο
πολιτιστικό πλούτο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ

ΘΕΟ∆ΩΡΑ Γ. ΣΙ∆ΕΡΗ - ΑΛΕΤΡΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Πτυχιούχος Πανεπιστηµίου Αθηνών

ΣΟΥΡΜΕΛΗ 5
6ος όροφος
(όπισθεν νέου ∆ηµαρχείου
Αθηνών, Λ. Λιοσίων)

ΤΗΛ. ΙΑΤΡΕΙΟΥ: 210 5228923

ΤΗΛ. ΑΝΑΓΚΗΣ: 210 5233069
ΚΙΝΗΤΟ: 694 6264309

6

Α

ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009

Η παράδοσή µας δεν είναι νεκρό παρελθόν. Είναι οι ρίζες και η βάση για τον σύγχρονο πολιτισµό µας!

φιερωµένη στη Σκουληκαριά του
∆ήµου Γεωργίου Καραϊσκάκη, γενέτειρα του Αρχιστρατήγου Γεωργίου Καραϊσκάκη, η πετυχηµένη εκποµπή της
ΕΡΤ3 “Κυριακή στο χωριό”, που µεταδόθηκε στις 15 και 25 Μαρτίου 2009, ανήµερα της εθνική µας επετείου.
Οι τηλεθεατές ταξίδεψαν στην ιστορία ,στην
οµορφιά της φύσης και της ζωής. Για µας το
µεγαλύτερο κοµµάτι της ιστορίας µας βρίσκεται φυλαγµένο στο µοναστήρι “Κοίµησης
της Θεοτόκου” Σκουληκαριάς, όπου γεννήθηκε, σύµφωνα µε ιστορικές µαρτυρίες και
την παράδοση των προγόνων µας, ο αρχιστράτηγός της Ελλάδας Γεώργιος Καραϊσκάκης και στο µοναστήρι του Αγίου
Γεωργίου Βουργαρελίου.
Αγία Λαύρα της περιοχής χαρακτηρίζει το
µοναστήρι ο Κ. Μαντάς (Ηπειρωτική Εστία
1, 566 -567,1952). Εκεί στις 15 Μαΐου 1821
συγκεντρώθηκαν οι οπλαρχηγοί των Τζουµέρκων και Ραδοβυζίων Γεώργιος Καραϊσκάκης,
Γιαννάκης
και
Μήτρος
Κουτελίδας, Γώγος Μπακόλας από το Ξηρόµερο, Ράγκος, Κουτσονίκας, Ίσκος, ο
Σουλιώτης Μάρκος Μπότσαρης και 200
κλέφτες και ύψωσαν τη σηµαία της επαναστάσεως, κάτω από τις ευλογίες του ηγούµενου της Μονής Χριστοφόρου. Μετά τη
σύσκεψη οι καπεταναίοι έτρεξαν να ετοιµάσουν τα αρµατολίκια τους και να φυλάξουν
Θερµοπύλες.
Συµπληρώθηκαν 182 χρόνια από τον θάνατο του Αρχιστρατήγου. Όλη η Ρωµιοσύνη
προσκυνάει την αθάνατη µορφή του. Πιο
πολύ όµως ο ηρωικός λαός της Σκουληκαριάς που τον γέννησε και ο λαός των Τζουµέρκων, των Ραδοβυζίων, του Βάλτου, του
Ξηροµέρου και των Άγράφων, που συµπολέµησε µαζί του.
Πατρίδα και γενέτειρα του ήρωα είναι η Σκουληκαριά και δεν δεχόµαστε την παραχάραξη
της ιστορίας µας. Η αλήθεια ότι ο στρατάρχης
της Ρούµελης γεννήθηκε στη Σκουληκαριά
αναδεικνύεται µε όλη τη µεγαλοπρέπειά της
από τα ιστορικά κείµενα των εγκύρων και επισήµων Ιστορικών του Ιερού Αγώνα, από τους
Βιογράφους του Ήρωα, αλλά και από τη ζωντανή παράδοση των κατοίκων της Σκουληκαριάς και των Ραδοβυζίων, ακόµα από τη φωνή
του τάφου του Γεωργίου Καραϊσκάκη στον
Αγιο ∆ηµήτριο Σαλαµίνας.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ: Ο “Αχιλλέας της Ρωµιοσύνης”

Και να απ’ του βουνού την πυρωµένη ράχη
∆ε χύµησε µουγκρίζοντας η αντάρα η µάχη.
Το βουνό χρυσή σκάλα,κλέφτες και κουρσάροι
Την κατεβαίνανε και σ’ όλους µέσα ποιος
Ένας ξεχώριζε, του Γένους το καµάρι.
Της Καλογριάς ο γιος
Κ. ΠΑΛΑΜΑΣ

Οι συµπολεµιστές του Γεώργιου Καραϊσκάκη έγραψαν µε τα ίδια τους τα χέρια στον
τάφου στη Σαλαµίνα: «Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΕΝ ΑΡΤΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΠΡΕΨΑΣ ΕΙΣ ΠΟΛΛΑΣ ΜΑΧΑΣ ΕΠΕΣΕΝ
ΕΝ∆ΟΞΩΣ ΕΝ ΤΗ ΑΚΡΟΠΟΛΕΙ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΜΑΧΟΜΕΝΟΣ ΤΗΝ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
1827».
Ο γιος του Σπύρος Καραϊσκάκης σε πολεµική προκήρυξη στην Άρτα το 1854 αναφέρει ότι η Άρτα είναι “ΓΗ ΤΗΣ
ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ του πατρός µου”.
Ο αγωνιστής Γιάννης Μακρυγιάννης σηµειώνει σε γράµµα του προς τον κυβερνήτη Ι.
Καποδίστρια: «Μετρούµεν ενδόξως υπέρ
πατρίδος πεσόντας περίπου των 400 Αρτινών Αγωνιστών, στους οποίους συγκαταλέγεται και ο αείµνηστος Γεώργιος
Καραϊσκάκης».
Ο F.C.H.L. POUQYEVILLE, γενικός πρόξενος στον Αλή Πασά, ιστορικός, συγγραφέας κ.λπ. γράφει: «Ο Γεώργιος
Καραϊσκάκης, γεννηθείς το έτος 1782 εις
Σκούλι της Καρυάς, εν τη επαρχία της
Άρτας, ήτο υιός καλογραίας».
Ο βιογράφος, συµπολεµιστής και ιδιαίτερος γραµµατέας του ∆ηµήτριος Αινιάν γράφει: «Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης εγεννήθη
εις το 1872 έτος. Η µήτηρ του ήτον καλογραία γεννηµένη εις το χωρίον Σκουληκαριάν της επαρχίας Άρτας».
Ο εθνικός ιστορικός Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος γράφει: «Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης εγεννήθη το 1782 εις
Σκουληκαρυάν (ή Σκωληκοκαρυάν) της
επαρχίας Άρτας από µοναχής τινός».
Ο K. MENDELSSOHN – BARTHOLDY
γράφει το 1894 στην ιστορία της ελληνικής
επαναστάσεως: «Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης γεννηθείς εν Σκουληκαριά της επαρχίας Άρτης εν έτει 1782 ήτο υιός

ΣΤΕΡΝΟ ΑΝΤΙΟ
ΣΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΠΑΠΠΑ

Το φετινό Πάσχα η οικογένειά µας πέρασε δύσκολες δυσάρεστες στιγµές όπως και πριν τριάµισι χρόνια, τα Χριστούγεννα του 2005 (θάνατος του
πατέρα µου Πάνου Παππά). Έφυγε από τη ζωή, τη
δεύτερη µέρα του Πάσχα, πλήρης ηµερών, ένα
ακόµα από τα αδέρφια του αγαπηµένου µου πατέρα, ο θείος µου ο Κώστας Παππάς.
Ανήµερα το Πάσχα, το απόγευµα, τον επισκέφθηκα στο σπίτι του. Μίλησα µαζί του, τον φίλησα,
τον χαιρέτησα, αλλά κάτι εκείνο το βράδυ δε µε
άφησε να φύγω από το Παλαιοχώρι και ν’ ανέβω
στο Βουργαρέλι. Είχα µια προαίσθηση ότι κάτι θα
συµβεί, όπως και έγινε.
Ανέβηκες στο χωριό για να γιορτάσεις το Πάσχα
µε τα παιδιά σου. Τους είχες όλους κοντά τους αγαπηµένους σου, παιδιά, εγγόνια, δισέγγονα, συγγενείς, φίλους, χωριανούς. Τους άφησες να κάνουν
Ανάσταση, να ψήσουν τον οβελία και να αισθανθείς
τις τελευταίες µυρωδιές. ∆εν ήταν νοµίζω τυχαίο που
έφυγες αυτή την εποχή. Η φύση καταπράσινη και τα
λουλούδια ανθισµένα µε τις µυρωδιές κάθε είδους
να πληµµυρίζουν τον αέρα. Όµως εσύ ετοιµαζόσουν

Τ

καλογρέας, πατρός δε αγνώστου».
Ο Π. Κανελλόπουλος, ακαδηµαϊκός, καθηγητής πανεπιστηµίου και πρωθυπουργός
της Ελλάδας γράφει στην Ιστορία του ευρωπαϊκού πνεύµατος το 1976: «Ο Γεώργιος
Καραϊσκάκης είχε γεννηθεί σε ένα χωριό
της περιοχής της Άρτας».
Ο Γεώργιος Γαζής, βιογράφος, πρώην
γραµµατέας, µυστικός σύµβουλος και χιλίαρχος του στρατηγού Καραϊσκάκη, γράφει στην
Αίγινα το 1828: «Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης
κατήγετο από την Άρταν (εξ Αµφιλοχίας)
από χωρίον Σκουληκαριάν».
Οι αγωνιστές και γραµµατικοί του αγώνα
Νικόλαος Κασοµούλης και Λάµπρος Κουτσονίκας αναφέρουν πως «ο Καραϊσκάκης
κατήγετο από το Ροδοβίζι», γεωγραφική
περιφέρεια, στην οποία ανήκει η Σκουληκαριά.
Ιστορικοί, ερευνητές, µελετητές, πολιτικοί
και στρατιωτικοί, όπως οι πρωθυπουργοί ∆.
Γούναρης και Σ. Μαρκεζίνης, οι στρατηγοί
∆. Μπότσαρης, Χ. Χατζηµιχάλης και Λ.
Σταµάτης, οι ακαδηµαϊκοί Κ. Ρωµαίος και
Ι.Κ. Μαζαράκης – Αινιάν, ο καθηγητής

για το ταξίδι το αιώνιο, για να συναντήσεις τον Πάνο
τον αδερφό σου (έτσι το είχες εκφράσει το προαίσθηµά σου πριν λίγες µέρες), αλλά και τα άλλα
αδέρφια σου, τον Χρήστο, τη Θεοφανία και την
Ευαγγελή.
Θείε µου, αυτή τη στιγµή που γράφω αυτές τις
γραµµές για σένα, πλήθος αναµνήσεις µε πληµµυρίζουν. Όµως επικεντρώνοντας σ’ αυτές που έχουν
σχέση µε το επάγγελµα που εξασκούσες, ήσουν ο
τελευταίος παραδοσιακός χασάπης του Βουργαρελίου που έφυγε απ’ τη ζωή και το πόστο του. Όταν
ήµουν µικρή, θυµάµαι τα ζώα που έφερνες και τα
έδενες στις κοροµηλιές κοντά στο σπίτι µας. Και
µετά ερχόµουν και σε βοηθούσα στο σφαγείο, για
να απολαύσω το απόγευµα τις νοστιµιές που ετοίµαζες. Όλοι θα θυµούνται εκεί τριγύρω στην πλατεία τα απογεύµατα να µας «ανασταίνεις» µε τις
µυρωδιές από το παραδοσιακό κοκορέτσι, το φριγαδέλι ή το σπληνάντερο, όπως εσύ ξεχωριστά ήξερες να τα φτιάχνεις. Κι εγώ ήµουν η τυχερή ανηψιά,
που επειδή σε βοηθούσα, απολάµβανα πάντα το
νόστιµο µεζέ... Θα λείπεις στην οικογένειά σου,
αλλά ο χρόνος εύχοµαι να τους απαλύνει την ψυχή
και να σε θυµούνται πάντα.
Η ανιψιά σου
ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΠΑ

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Ι.Λ.Ε.Τ.

ο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ιστορικής και
Λαογραφικής Εταιρείας Τζουµέρκων,
αποφάσισε τον Προγραµµατισµό, για το έτος
2009, των πιο κάτω εκδηλώσεων:
1. Εγκαίνια Λαογραφικού Μουσείου στην
Άγναντα, που θα γίνουν στις 31 Μαΐου έτους
2009, ηµέρα Κυριακή και ώρα 10.30΄ π.µ., στο

παλιό ∆ηµαρχείο Αγνάντων.
2. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση (Απολογιστική), που θα συγκληθεί στις 9 Αυγούστου
έτους 2009, ηµέρα Κυριακή και ώρα 10.00΄
π.µ., στα Γουριανά Άρτας και στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πολιτιστικού και Λαογραφικού
Συλλόγου Γουριανιτών (∆ηµοτικό Σχολείο).

Ηλίας Μπάκος, ο γεν. επιθεωρητής Α’ Εκπαίδευσης Κ. Μαντάς, οι ιστορικοί Κ.Μ. Μέκιος και Ι. Νουχάκης, ο λυκειάρχης Φ.
Οικονόµου, ο γυµνασιάρχης Γ. Τσαγκρής,
σηµειώνουν πως “η γενέτειρα του Γεωργίου Καραϊσκάκη ήταν η Σκουληκαριά
Άρτας”.
Αυθεντικοί άνθρωποι κρατούν µε περηφάνια την σκυτάλη της παράδοσης για τη γέννηση του ήρωα, όπως την άκουσαν από
στόµατα πολλών γερόντων
Στα 1782 γεννήθηκε ο γιος της Καλογριάς.
Άγνωστος, κυνηγηµένος, καταφρονηµένος,
ζητάει να βρει το ανάστηµά του στον δρόµο
που βγάζει προς τη ∆όξα. Και τον βρήκε.
Ήταν ο Έλληνας πολέµαρχος. Αυτός που
έκανε τα νυχτερινά γιουρούσια µέσα στα
ασκέρια του εχθρού, ο νικητής του Μεσολογγίου και της ∆οµπραίνας, ο πορθητής των κάστρων της Ρούµελης, ο τροπαιούχος της
Αράχωβας, που µάντρωσε τους µπέηδες του
Κιουταχή και αφάνισε σε πέντε µέρες χίλιους
εφτακόσιους. Ήταν στα αλήθεια “ο Αχιλλέας
της Ρωµιοσύνης”. Ήταν η στρατιωτική ιδιοφυΐα του Εικοσιένα. Μορφή ηρωική και αινιγµατική µαζί. Το βόλι τον βρήκε στις 22
Απριλίου του 1827, ανήµερα του Αγίου Γεωργίου ταξίδεψε ο ήρωας.
Η ηρωική µορφή του προβλήθηκε σε όλο το
πανελλήνιο. Τιµήσαµε τον µοναδικό και
ασύγκριτο Αρχιστράτηγο της Ελλάδας, γιατί
τον νιώθουµε δικό µας, όπως ακριβώς ανήκει
και στη Σκουληκαριά και στην Άρτα και στην
Ελληνική Επικράτεια ολάκερη. Την πλούσια
ιστορική µας παράδοση είµαστε αποφασισµένοι µε όλες µας τις δυνάµεις να τη µεταβιβάσουµε αναλλοίωτη και γνήσια στα παιδιά
µας.
Ο ∆ήµος Γεωργίου Καραϊσκάκη, µε τη
συνεργασία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Άρτας, έχει θεσµοθετήσει και καθιερώσει
προς τιµήν του ήρωα σειρά εκδηλώσεων µε
τον τίτλο «Καραϊσκάκεια», οι οποίες τελούνται στη Σκουληκαριά, γενέτειρα και πατρίδα
του, κάθε χρόνο τον µήνα Ιούλιο. Σκοπός
τους είναι η προβολή και η ανάδειξη του
έργου και της προσωπικότητας του στρατηγού Γεωργίου Καραϊσκάκη, ενός ανθρώπου
που ακολούθησε τη φωνή της ψυχής του και
αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή του στην ιδέα του
αγώνα για την ελευθερία της πατρίδας.
ΝΤΙΝΑ ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ

ΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟ

Αφήνοντας την ανάµνηση ενός συνετού και
ήπιου ανθρώπου που ήθελε πάντα να προσφέρει, ενός εξαιρετικού επιστήµονα που εργάστηκε και δίδαξε γνώση και ήθος, «έφυγε»
από κοντά µας, στις 10 Φεβρουαρίου 2009, ο
Θανάσης Σιµόπουλος. Ήταν γιος του δάσκαλου Κώστα Σιµόπουλου και της Νίκης Παπαδηµητρίου και γεννήθηκε το 1936 στο
Βουργαρέλι.
Σπούδασε στο Πανεπιστήµιο Αθηνών Φυσική και εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή
στο Ινστιτούτο Weizmann του Ισραήλ. Όταν
επέστρεψε στην Ελλάδα ασχολήθηκε µε την
ανάπτυξη των εργαστηρίων Mossbauer και
Φυσικής Χαµηλών Θερµοκρασιών. ∆ιετέλεσε ερευνητής του ΕΚΕΦΕ «∆ηµόκριτος», ∆ιευθυντής του Ινστιτούτου Επιστήµης Υλικών και Αντιπρόεδρος του
«∆ηµόκριτου». Εκτός του πλούσιου ερευνητικού του έργου στο τοµέα της Φυσικής Στερεάς Κατάστασης υπήρξε ένας από τους πρωτεργάτες στην ανάπτυξη
της φασµατοσκοπίας Mossbauer και της επιστήµης των χαµηλών θερµοκρασιών στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς.
Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα την επιστηµονική κατάρτιση νέων ερευνητών µέσω
της εκπόνησης πολλών διδακτορικών διατριβών αλλά και τη δηµοσίευση εκατοντάδων άρθρων σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων.
Θεµελιώδης είναι η συνεισφορά του στη χρήση της Φασµατοσκοπίας Mossbauer στο µαγνητισµό, την υπεραγωγιµότητα, την ανόργανη χηµεία, την βιολογία και την αρχαιολογία.
Υπηρέτησε το «∆ηµόκριτο» σε µία εποχή που η έρευνα στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στον τοµέα της Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, βρισκόταν στην εµβρυακή
της ηλικία. Πέραν της πλούσιας εκπαιδευτικής και ερευνητικής του συνεισφοράς ο Θανάσης Σιµόπουλος συνέβαλε σηµαντικά στην ανάπτυξη, στελέχωση
και λειτουργία του Ινστιτούτου Επιστήµης Υλικών και του ΕΚΕΦΕ «∆ηµόκριτος» γενικότερα.
Γι’ αυτό οι συνεργάτες του τον αποχαιρέτησαν µε ιδιαίτερη συγκίνηση και ευγνωµοσύνη συνοδεύοντάς τον µαζί µε τους δικούς του ανθρώπους στην τελευταία του κατοικία και θα τον θυµούνται σαν άνθρωπο αρχών µε βαθειά
επιστηµονική σκέψη.
Περισσότερο όµως θα θυµούνται την αγάπη και την οµορφιά της ψυχής του
η πονεµένη του µάνα η Νίκη, η γυναίκα του Εριέττα, τα παιδιά του Κώστας και
Άρτεµις, ο εγγονός του Χρηστάκης, τα αδέλφια του Άγγελος και Βιβή και τα αγαπηµένα του ανίψια - ήταν γι’ αυτά ο Θείος - και όλοι όσοι έζησαν κοντά του και
ένιωσαν τη ζεστασιά και τη φροντίδα του. Και σε µας θα µείνει επιπλέον η εικόνα του γλυκοµίλητου και γελαστού Θανάση στην Πλατεία του χωριού µας το
τελευταίο του καλοκαίρι. Ας είναι παντοτινή η µνήµη του.
ΜΑΙΡΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
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Η εφηµερίδα µας προβάλλει το Βουργαρέλι, καταγράφει την ιστορία του, ενηµερώνει και διεκδικεί!

Ξαναγυρίζουµε στις χριστουγεννιάτικες γιορτές:
Μετά τα µεσάνυχτα της παραµονής προς τα Χριστούγεννα, κατά τις δύο ή τρεις η ώρα, χτυπούσε
η καµπάνα και καλούσε στη χριστουγεννιάτικη λειτουργία, που τα χρόνια εκείνα γινόταν νύχτα. Όλοι
τότε, λουσµένοι και καθαροί, φορούσαµε τα γιορτινά µας ρούχα, «τα καλά µας», όπως τα λέγαµε,
και ξεκινούσαµε για την Εκκλησία. Για να βλέπουµε
στο δρόµο, όπως και αλλού ανέφερα, κρατούσαµε
δαυλιά αναµµένα ή – όσοι είχαν – λαδοφάναρα.
Η µετάβαση στην Εκκλησία, ωστόσο, δεν ήταν
πάντοτε εύκολη. Γιατί τα χρόνια εκείνα έπεφταν
στον τόπο µας πολλά χιόνια που, όχι σπάνια, µας
δυσκόλευαν πάρα πολύ.
Το κάτασπρο τοπίο, από την άλλη µεριά, είχε τη
δική του οµορφιά• τη δική του χάρη. Και βρισκόταν
σε απόλυτη αρµονία µε το χριστουγεννιάτικο τραγουδάκι:
Χιόνια στο καµπαναριό/ που Χριστούγεννα σηµαίνει. / Χιόνια στο καµπαναριό•/ ξύπνησε όλο το
χωριό.
Στην Εκκλησία παρακολουθούσαµε τις ψαλµωδίες του παππά και των ψαλτάδων, σιγοµουρµουρίζοντας, ίσως, κι εµείς το «Χριστός γεννάται,
δοξάσατε» και το «∆όξα εν υψίστοις Θεώ». Φυσικά, πέρα από το δέος και την κατάνυξη που δηµιουργούσε ο χώρος και η στιγµή, πολύ λίγα
πράγµατα καταλαβαίναµε.
Η λειτουργία τελείωνε και επιστρέφαµε στο σπίτι
πριν ακόµα ξηµερώσει. Εκεί λέγαµε µεταξύ µας
«χρόνια πολλά», βάζαµε στη φωτιά κλαδιά από
πουρνάρι ή από άλλο δέντρο µε χλωρά φύλλα και,
καθώς τα φύλλα καίγονταν και έσκαζαν, λέγαµε:
«πρόβατα, γίδια, αρνιά, κατσίκια».
Το έθιµο αυτό πέρασε σε όλους τους κατοίκους
από τους σαρακατσαναίους – κτηνοτρόφους της
περιοχής. Αυτοί όµως το συνήθιζαν για το πρωί της
Πρωτοχρονιάς. Τότε καίγανε τα χλωρά κλαδιά και η
ευχή τους ήταν: «αρνάδις, κατσ’κάδις κι σιρ’κά
πιδιά» (θηλυκά αρνιά, θηλυκά κατσίκια και αρσενικά παιδιά).
Το Πρωί των Χριστουγέννων εµείς τα παιδιά λέγαµε στο σπίτι µας τα κάλαντα:
«Χριστούγεννα, πρωτούγεννα,
πρώτη γιορτή του χρόνου.
Για βγέτε ‘δέτε, µάθετε, πως ο Χριστός γεννάται.
Γεννάται κι ανατρέφεται µε µέλι και µε γάλα.
Το µέλι τρών’ οι άρχοντες, το γάλα οι αφεντάδες
Και το µελισσοβότανο να λούζονται οι κυράδες».
Μερικά παιδιά έλεγαν τα κάλαντα αυτά και σε γειτονικά ή συγγενικά σπίτια. Κρατούσαν ένα καλαθάκι κι έπαιρναν για φιλοδώρηµα καρύδια,
τηγανίτες ή άλλα «καλούδια».
Για τα συγκεκριµένα χριστουγεννιάτικα κάλαντα
είναι σκόπιµο, νοµίζω, να σηµειώσουµε δύο πράγµατα: το πρώτο ότι µερικές λέξεις τους, όπως το
«γεννάται» και το «ανατρέφεται», δείχνουν λόγια
επίδραση. Και το δεύτερο ότι το «Cπρώτη γιορτή
του χρόνου» παραπέµπει στον τέταρτο και πέµπτο
αιώνα µετά το Χριστό. Τότε είχε οριστεί να γιορτάζονται τα Χριστούγεννα την 25η ∆εκεµβρίου και
µαζί, την ίδια µέρα, να γιορτάζεται και η πρωτοχρονιά. Έτσι, τα Χριστούγεννα ήταν κυριολεκτικά
η πρώτη γιορτή του χρόνου. Γι’ αυτό, άλλωστε, και
πολλά από τα πρωτοχρονιάτικα έθιµα (κάλαντα
κ.τ.λ.) πέρασαν και διατηρήθηκαν και στα Χριστούγεννα, παρά την επαναφορά της πρωτοχρονιάς στην πρώτη Ιανουαρίου.
Το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι το περιµέναµε όλοι
µε λαχτάρα, πράγµα πολύ φυσικό. Γιατί ήταν πάντοτε πλουσιότερο από τις άλλες µέρες – πολύ περισσότερο που είχε προηγηθεί η νηστεία της
Σαρακοστής – αλλά και γιατί σ’ αυτό επικρατούσε,
γενικότερα, ευχάριστη γιορταστική ατµόσφαιρα.
Τρώγαµε σε χαµηλό τραπέζι, συνήθως στρογγυλό, που το λέγαµε τάβλα. Ο πατέρας έκοβε το
χριστόψωµο πρώτα σταυρωτά, λέγοντας «χρόνια
πολλά και του χρόνου» και ύστερα σε µικρότερα
κοµµάτια, ονοµατίζοντας το καθένα: για το Χριστό,
για το σπίτι, για τον παππούλη και τη βάβω (παππού και γιαγιά), για τον ίδιο, για τη µάνα, για τα παιδιά.
Το φαγητό της ηµέρας δεν ήταν ίδιο σε όλα τα
σπίτια. Από τα πιο συνηθισµένα ήταν: κότα βραστή σούπα, χοιρινό µε τραχανά (αν υπήρχε χοιρινό) ή γιαπράκια (λαχανοντολµάδες) µε χοιρινό
κιµά χοντροκοµµένο στον κεφτεντέ. Σπανιότερος
ήταν ο σουφλιµάς (κοντοσούφλι) και ακόµα σπανιότερο κανένα πρώιµο κατσικάκι µαγειρεµένο µε
τραχανά ή ψηµένο στη γάστρα.
Το νοστιµότερο έδεσµα της ηµέρας, ωστόσο, ήταν
οι τσιγαρίδες, που δεν έλειπαν σχεδόν από κανένα
σπίτι. Πολλοί άρχιζαν να τις δοκιµάζουν από το
πρωί µόλις επέστρεφαν από την Εκκλησία, ενώ
άλλοι τις φύλαγαν για το µεσηµέρι.
Οι τσιγαρίδες γίνονταν από µικρά κοµµάτια χοιρινού λίπους, που καλά ήταν να έχουν µαζί και λίγο
κρέας. Αυτά τα έβραζαν στην αρχή µε νερό «όσο
να κινήσει»• δηλαδή ώσπου να αρχίσει να λιώνει
το λίπος. Στη συνέχεια τα τηγάνιζαν (σε τηγάνι, σε
ταψί ή σε µεγάλη κατσαρόλα, ανάλογα µε την ποσότητα) πιέζοντάς τα αδιάκοπα µε µια ξύλινη κουτάλα. Αυτό, ώσπου έλιωνε το πολύ λίπος και ό,τι
έµενε ήταν τραγανό – τραγανό, ροδοκόκκινο και
νοστιµότατο. Ήταν οι τσιγαρίδες
Το λίπος που έβγαινε από τις τσιγαρίδες και γενι-

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

(Αναµνήσεις – συγκρίσεις – παραλληλισµοί)

κότερα το χοιρινό λίπος το χρησιµοποιούσαν στο
µαγείρεµα αντί για λάδι και αντί για βούτυρο. Ήταν
το «γουρ’νόξυγκο».
∆ιευκρινίζω στο σηµείο αυτό ότι το χοιρινό κρέας
δεν ήταν τα χρόνια εκείνα όπως σήµερα, που πηγαίνουµε στον κρεοπώλη και αγοράζουµε όσο θέλουµε και όποτε θέλουµε, χειµώνα – καλοκαίρι.
Χοιρινό υπήρχε τότε µόνο τις ηµέρες των Χριστουγέννων. Ποτέ άλλοτε. Το προµηθευόµαστε
συνήθως από συγγενικές ή άλλες οικογένειες, που
έτρεφαν ένα δικό τους γουρούνι και το έσφαζαν την
παραµονή. Αυτοί ήταν και οι µόνοι που παστώνανε
κάµποσο κρέας και το τρώγανε λίγο – λίγο, σχεδόν
όλο το χειµώνα. Οι υπόλοιποι θα ξανατρώγαµε χοιρινό τα επόµενα Χριστούγεννα .
Το Χριστουγεννιάτικο φαγητό συνοδευόταν «για
το καλό» και από ένα – δυο ποτηράκια ντόπιο
γλυκό κρασί, που το έπιναν οι µεγάλοι. Για τα παιδιά ήταν είδος απαγορευµένο – τουλάχιστο στο
δικό µου σπίτι. Μόνο που, για να µην γκρινιάζουµε,
µας ξεγελούσαν: βάζανε σε «κίκαρες» (µικρά φλιτζάνια του καφέ) µερικές σταγόνες κρασί, συµπλήρωναν µε µπόλικο νερό και µας το δίνανε. Κι εµείς,
έστω κι έτσι, νιώθαµε απέραντη ικανοποίηση.
Στο πρόγραµµα της ηµέρας των Χριστουγέννων
ήταν και οι επισκέψεις «για τα χρόνια πολλά», κυρίως στις οικογένειες που είχαν Χρήστο και, ίσως,
σε κάποιες συγγενικές οικογένειες. Στις Χριστίνες
δεν πήγαιναν γιατί οι γυναίκες δεν γιόρταζαν.
Οι επισκέψεις γίνονταν χωρίς δώρα. Η µόδα των
δώρων είναι µεταγενέστερη.
Το κέρασµα ήταν συνήθως γλυκό του κουταλιού,
που προσφερόταν από την τσουκαριέρα. Ήταν
αυτή ένα πλατύ γυάλινο δοχείο, τις πιο πολλές
φορές κολονάτο, µε ανάγλυφη διακόσµηση και µε
παρόµοιο κούπωµα.
Η οικοδέσποινα περνούσε µπροστά από κάθε
επισκέπτη κρατώντας ένα δίσκο µε την τσουκαριέρα γεµάτη γλυκό, µε τόσα κουταλάκια όσοι και οι
επισκέπτες και µε ένα ποτήρι νερό. Ο επισκέπτης
έπαιρνε µια κουταλιά γλυκό, την έτρωγε λέγοντας
τις ευχές του και έβαζε το κουταλάκι στο ποτήρι µε
το νερό. Το ίδιο έκανε ο επόµενος και ο άλλος, ώς
τον τελευταίο.
Ακολουθούσε το κέρασµα µε κάποιο ποτό• συνήθως «ρακή» (τσίπουρο). Οι πιο πολλές ευχές λέγονταν µε το τσίπουρο.
Σηµειώνω ότι, λίγο παλιότερα, έτρωγαν το γλυκό
όλοι µε το ίδιο κουταλάκι, που περνούσε από χέρι
σε χέρι και έπιναν τη ρακή όλοι από το ίδιο ξύλινο
δοχείο, την τσότρα. Στις δικές µου ηµέρες λίγοι
κρατούσαν ακόµα αυτή τη συνήθεια.
Άλλα χριστουγεννιάτικα γλυκά ήταν οι τηγανίτες
και οι κουραµπιέδες, καµωµένοι µε γουρ’νόξυγκο
ή, σπανιότερα, µε βούτυρο.
6. Π ρ ω τ ο χ ρ ο ν ι ά τ ι κ α:

γειό» (ταβά, ταψί κ.τ.λ.) και προσθέτανε λάδι ή
γουρ’νόξυγκο, ζάχαρη και σταφίδες. Βάζανε
ύστερα µέσα ένα µικρό νόµισµα - συνήθως δεκάρα
- καθώς και ένα φύλλο από πουρνάρι (για να είναι
καλά τα γίδια), ένα χορτάρι (για τα πρόβατα) και
ένα άχυρο (για την προκοπή των σπαρτών). Αυτά
όλα τα ανακάτευαν µαζί και η µπουκουβάλα ήταν
έτοιµη. Από ‘κει και πέρα ή τη µοίραζε ο πατέρας
µε την ξύλινη κουτάλα «να ιδούµε ποιος θα είναι ο
τυχερός της χρονιάς» ή ― το πιο συνηθισµένο ―
ψάχναµε όλοι στο ταψί µε τα κουτάλια µέχρι να
βρεθεί το νόµισµα. Ύστερα την τρώγαµε µε την
ησυχία µας.
Στα πιο εύπορα σπίτια είχαν αρχίσει να εµφανίζονται στις ηµέρες µου και οι πρώτες πίτες µε νόµισµα: γαλατόπιτες, κολοκυθόπιτες ή τραχανόπιτες.
Όλες χωρίς φύλλα.
Από την Πρωτοχρονιά και τον καινούργιο χρόνο
είχαµε πολλές προσδοκίες. Περιµέναµε να µας
φέρει υγεία, ευτυχία, χαρά, προκοπήC Όλα αυτά,
όµως, δεν θα έρχονταν από µόνα τους. Έπρεπε
να τα προκαλέσουµε κατά κάποιον τρόπο εµείς οι
ίδιοι, κάνοντας ορισµένα πράγµατα και αποφεύγοντας άλλα.
Το πρώτο που ενδιέφερε ήταν το ποιος θα έµπαινε πρώτος στο σπίτι το πρωί της Πρωτοχρονιάς
να µας κάνει «ποδαρικό». Αν ήταν γερός, νέος,
καλός, όµορφος, ήταν καλό σηµάδι. Αν όχι, τόσο
το χειρότερο: θα είχαµε αναποδιές.
Για κάθε ενδεχόµενο, λοιπόν, και για να µη συµβεί το δυσάρεστο, πολλοί σκηνοθετούσαν το «ποδαρικό» επιλέγοντας από πριν τον άνθρωπο που
θα περνούσε πρώτος το κατώφλι τους. Αυτός µπορούσε να είναι κάποιος συγγενής που θεωρούνταν
τυχερός ή ακόµα και κάποιος από το ίδιο σπίτι,
που έβγαινε και ξανάµπαινε.
Ανεξάρτητα από το «ποδαρικό» το πρωί της Πρωτοχρονιάς τα νέα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, πήγαιναν στα γειτονικά και τα συγγενικά σπίτια
κρατώντας ένα κλωνάρι από πουρνάρι. Πήγαιναν
κατευθείαν στο τζάκι, ανακάτευαν λίγο τη φωτιά και
έβαζαν το πουρνάρι να ανάψει, λέγοντας το γνωστό µας «αρνάδις κι κατσ’κάδις κι σιρ’κά πιδιά». Τα
ίδια ανταπέδιδαν οι γείτονες στο δικό τους σπίτι.
Το έθιµο αυτό είναι παραλλαγή του παρόµοιου
που περιέγραψα πιο πάνω, στα «χριστουγεννιάτικα».
Η µέριµνά µας για ενέργειες και, κυρίως, αποφυγές την ηµέρα της Πρωτοχρονιάς, δεν είχαν τελειωµό. Έπρεπε να φροντίζουµε να είµαστε
χαρούµενοι και να µιλάµε µόνο για ευχάριστα
πράγµατα όλη την ηµέρα. Να µην κλάψουµε, να
µην κάνουµε τίποτε κακό, ούτε να χάσουµε τίποτε.
Να µη ζητήσουµε κάτι από τη γειτονιά και να µη
δώσουµε εµείς κάτι. Να µη δώσουµε αφορµή να
µας µαλώσουν, ούτε να τσακωθούµε µεταξύ µας.
Αυτά και άλλα τέτοια πολλά• γιατί αλλιώς όλο το
χρόνο θα κάναµε και θα παθαίναµε τα ίδια. Όσο
για τα βλαβερά έντοµα (ψύλλους, µύγεςC) και για
τα βλαβερά ζώα (αλεπούδες, λύκουςC) έπρεπε να
µην αναφέρουµε τα ονόµατά τους, για να µην διευκολυνθεί ο πολλαπλασιασµός τους!...
Κατά τα άλλα γίνονταν και την Πρωτοχρονιά τα
ίδια περίπου µε τα Χριστούγεννα: κάλαντα, πρωτοχρονιάτικο τραπέζι, «χρόνια πολλά» για τον καινούργιο χρόνο, επισκέψεις στους Βασίληδες για
την ονοµαστική γιορτή τους. Άλλωστε είπαµε: η αλληλεπίδραση των εθίµων Πρωτοχρονιάς και Χριστουγέννων είναι πολύ µεγάλη γιατί οι δυο γιορτές
κάποτε γιορτάζονταν την ίδια µέρα.
Τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς, όπως άλλωστε
και τα χριστουγεννιάτικα, λέγονταν ανήµερα και όχι
την παραµονή. Συνηθίζονταν όµως πολύ περισ-

Η πρωτοχρονιά ήταν και είναι διπλή γιορτή. Έτσι
τη γιόρταζε πάντοτε ο λαός µας. Από τη µια µεριά
η αρχή, η πρώτη ηµέρα του νέου έτους, µέσα στο
σύστηµα µέτρησης του χρόνου. Και από την άλλη
η θρησκευτική γιορτή. Η µνήµη του Μεγάλου Βασιλείου• ενός από τους µεγαλύτερους πατέρες της
Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Σήµερα βέβαια, τον Άγιο Βασίλειο, τον Αϊ - Βασίλη του λαού µας, τον έχουµε λίγο ώς πολύ µασκαρέψει στους γιορτασµούς µας. Τον κάναµε
παχουλό – παχουλό, του βάλαµε µιαν άσπρη γενειάδα από βαµβάκι, τον ντύσαµε µε µια κατακόκκινη φορεσιά, του φορέσαµε κι έναν κόκκινο
σκούφο και τον θέλουµε να κατεβαίνει από τις καµινάδες και να µοιράζει δώρα. Έτσι µας τον σερβίρισαν από την Ευρώπη και
την Αµερική κι έτσι τον αποδεχτήκαµε.
Ο Αϊ - Βασίλης των παιδιραγµατοποιήθηκε πρόσφατα στην αίθουσα εκκών µου χρόνων όµως ήταν
δηλώσεων στο ∆ηµαρχείο ηµερίδα για «Θέµατα
πού διαφορετικός. Εµείς τον
Ισότητας των δύο Φύλων». Η ηµερίδα, ενταγµένη σε
ξέραµε ασκητικό, φτωχό,
ντυµένο µε το τριµµένο του
πρόγραµµα του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων σε θέµατα
ράσο, έτοιµο να συντρέξει
ισότητας, οργανώθηκε µε πρωτοβουλία της τρίτης
τον καθένα που είχε ανάγκη
τάξης του Γυµνασίου Βουργαρελίου µε ευθύνη της δικαι, προπαντός, άνθρωπο
ευθύντριας κας Λίτσας Αγγέλη και των καθηγητριών
των γραµµάτων. Είχαµε
Αννίτας Ευσταθιάδου και Μαρίας Καλιακάτσου,
ακούσει, βέβαια, ότι είχε και
υπό την αιγίδα του ∆ήµου Αθαµανίας, σε συνεργακάποια σχέση µε δώρα. (κάσία µε το γραφείο Σχολικών Συµβούλων Ν. Άρτας.
ποτε µοίρασε, λέει, κάτι πίτες
Το Γυµνάσιο Βουργαρελίου ήταν το µόνο σχολείο του
που είχαν µέσα κοσµήµατα)
αλλά ώς εκεί. Ούτε τον ίδιο
νοµού Άρτας που ζήτησε και υλοποίησε το πρόείχαµε δει ποτέ, ούτε τα
γραµµα. Το πρόγραµµα της ηµερίδας είχε ως εξής:
δώρα του.
- Προσφώνηση της δ/ντριας του Γυµνασίου ΒουργαΗ µόνη χειροπιαστή απόρελίου κας Ευαγγελής Αγγέλη.
δειξη για τον ερχοµό του Αϊ - Χαιρετισµοί επισήµων.
Βασίλη, σε συνδυασµό µε
- Ονούφριος Παυλογιάννης – Σχολικός Σύµβουλος
τον ερχοµό του νέου χρόνου,
Φιλολόγων Ν. Άρτας – ∆ιδάκτωρ Ιστορίας.
ήταν η µπουκουβάλα που
Θέµα: “Σκέψεις για την εφαρµογή προγραµµάτων ισότην τρώγαµε το πρωί της
Πρωτοχρονιάς µετά την Εκτητας των Φύλων στην Β/θµια Εκπαίδευση”.
κλησία.
- «Παρουσίαση αποτελεσµάτων Έρευνας για τις ΣχέΗ µπουκουβάλα γινόταν
σεις των Φύλων (παρόν, παρελθόν και µέλλον) στην
µε ζεστό καλαµποκίσιο ψωµί
ευρύτερη περιοχή των Τζουµέρκων» (από µαθητές
ψηµένο στη γάστρα ή κουτης Γ΄ Γυµνασίου µε τις υπεύθυνες καθηγήτριες τις
λούρα στη θράκα. Τρίβανε
κες Ευσταθιάδου Άννα και Καλιακάτσου Μαρία).
το ψωµί σε ένα µεγάλο «αγ-

σότερο από τα χριστουγεννιάτικα. Τα παιδιά πήγαιναν µε το καλαθάκι τους και τα έλεγαν σε πολλά
σπίτια, παίρνοντας για αντάλλαγµα τα καρύδια, τις
τηγανίτες και τα άλλα φιλοδωρήµατα.
Τα κάλαντα αναφέρονταν στην Πρωτοχρονιά µε
µία µόνο φράση, ενώ τα υπόλοιπα µιλούσαν αποκλειστικά για τον Άγιο Βασίλη:
«Αρχιµηνιά κι αρχιχρονιά κι αρχή του Γενναρίου.
΄Αγιος Βασίλης έρχεται από την Καισαρεία.
Βαστάει πένα και χαρτί, χαρτί και καλαµάρι.
Το καλαµάρι έγραφε και το χαρτί οµίλει.
-Βασίλη µ’ πούθεν έρχεσαι και πούθε κατεβαίνεις;
-Από τη µάνα µ’ έρχοµαι και στο σχολειό πααίνω.
-Βασίλη µ’ ξέρεις γράµµατα;
Πες µας την αλφαβήτα.
Στην πατερίτσα ακούµπησε να πει την αλφαβήτα
κι η πατερίτσα ήταν χλωρή κι απόλυσε βλαστάρια
και στην κορφή των βλασταριών
περδίκια κελαηδούσαν».
Θα κλείσω τα «πρωτοχρονιάτικα» µε µια προσωπική εµπειρία:
Εµένα, µε όλα τα παρακάλια µου, οι γονείς µου
δεν µε άφηναν να πηγαίνω στα κάλαντα. Μια
φορά, ωστόσο, συµφώνησαν και το πρωί της
Πρωτοχρονιάς θα πήγαινα στο νονό µου να τα πω.
Αν και τα ήξερα, έκανα και ξανάκανα πρόβες την
παραµονή, τα έµαθα ακόµα πιο καλά και το βράδυ
κοιµήθηκα µε τη λαχτάρα πότε θα ξηµερώσει.
Για κακή µου τύχη, όµως, το πρωί ήταν όλα κάτασπρα. Τη νύχτα είχε πέσει πάρα πολύ χιόνι•
τόσο πολύ, που στην αυλή µας έφτανε ως επάνω
από το γόνατο. Έτσι, τα κάλαντα µαταιώθηκαν κι
εγώ έµεινα µε τις πρόβες και µε τη λαχτάρα.
7. Ο ι α γ ι α σ µ ο ί:

Πλησιάζουµε στο τέλος του 12/ήµερου. Την παραµονή των Θεοφανίων, που είναι και ηµέρα νηστείας, ο παππάς έκανε στην Εκκλησία, όπως και
σήµερα, τον πρώτο αγιασµό. Έπειτα γύριζε να
αγιάσει όλα τα σπίτια. Ο αγιασµός αυτός αποτελούσε τον πρώτο καθαρµό. Με αυτόν έφευγαν,
όπως είπαµε, και οι καλικάτζαροι, που επί δώδεκα
µέρες είχαν «καταταλαιπωρήσει» τους απλοϊκούς
παππούδες µας.
Το βράδυ της παραµονής οι νοικοκυρές έχυναν
το νερό από τις βαρέλες και τα άλλα δοχεία τους,
για να πάρουν το πρωί φρέσκο από τη βρύση.
Αυτό θεωρούνταν αγιασµένο από τη µεγάλη γιορτή
της Βάπτισης και καθαρό από κάθε µίασµα του
12/ήµερου.
Ο µεγάλος αγιασµός γίνονταν και τότε, όπως και
σήµερα, την ηµέρα των Θεοφανίων, µετά τη Θεία
Λειτουργία. Αν ο καιρός το επέτρεπε γινόταν έξω
στην πλατεία. Αν όχι, µέσα στην Εκκλησία.
Από το αγιασµένο νερό – το αγίασµα – έπαιρναν
όλοι για τα σπίτια τους σε µικρά δοχεία που είχαν
φροντίσει να φέρουν µαζί τους. Στο σπίτι αβγάτιζαν το αγίασµα (το έκαναν περισσότερο) αναµειγνύοντας αυτό που έφεραν από την Εκκλησία µε
άλλο καθαρό νερό, που έτσι γινόταν όλο αγίασµα.
Από το αγίασµα έπιναν όλα τα µέλη της οικογένειας για να πάρουν τη χάρη της Βάπτισης του Κυρίου και να έχουν υγεία και προκοπή. Από το ίδιο
έβαζαν σε ένα µπουκαλάκι και το τοποθετούσαν
στο «κόν’σµα» (εικονοστάσι) του σπιτιού, όπου το
φύλαγαν όλο το χρόνο. Ύστερα ράντιζαν όλα τα
µέρη του σπιτιού, τις αυλές, τις καλύβες των ζώων
και τα ίδια τα ζώα, τα κοτέτσια και τις κότες, τους κήπους, τα χωράφια, τα πάντα. Έτσι θα καθαρίζονταν
και θα αγιάζονταν όλα. Θα προφυλάγονταν από τις
αρρώστιες και θα είχαν καλύτερη προκοπή.
Έφτασα στο τέλος. ∆εν θεωρώ, βέβαια, ότι εξάντλησα το θέµα, µε το οποίο καταπιάστηκα. Σε τέτοια
θέµατα, όσο περισσότερο ψάχνεις, τόσο περισσότερα βρίσκεις. Πιστεύω όµως ότι έδωσα µια κάποια
εικόνα και αυτό, νοµίζω, είναι κάτι.ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΚΩΣΤΑΣ
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- Κεντρικός οµιλητής: Βασίλειος Κούτρας- καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων .
Θέµα: «Θέµατα ισότητας των Φύλλων και Ψυχική
Υγεία».
Συζήτηση-Ερωτήσεις – ∆ιάλογος
Συντονίστριες εκδήλωσης: Ευσταθιάδου Άννα και Καλιακάτσου Μαρία.
Παρέστησαν και χαιρέτησαν αρκετοί επίσηµοι καλεσµένοι. Μεταξύ αυτών (µετά την εισήγηση της κας Λίτσας Αγγέλη) ο Νοµάρχης Άρτας κος Παπαβασιλείου,
ο αντιδήµαρχος του ∆ήµου Αθαµανίας κος Λεωνίδας
Γκόρος, η κα Α. Σίµου πρόεδρος της Νοµαρχιακής
επιτροπής ισότητας των δύο φύλων, ο κος Ευάγγελος
Καραµπάς, υπεύθυνος Αγωγής Υγείας της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Άρτας και ο κος Ν. Σκιαδάς,
Σύµβουλος Αγγλικών, εκπρόσωπος της Περιφερειακής
∆ιεύθυνσης Ιωαννίνων.
Με το πέρας των οµιλιών ακολούθησε διάλογος µε
τη µορφή ερωταποκρίσεων µεταξύ του κου Κούτρα
και του κοινού που παρακολουθούσε, σε θέµατα σχετικά της ηµερίδας. Κατά γενική οµολογία ήταν µια ιδιαίτερη εκδήλωση, ενηµερωτική και αρκετά ποιοτική.
Συγχαρητήρια στους οργανωτές. Ευχή όλων, µε τη
νέα σχολική χρονιά να υπάρξει και συνέχεια...
Χαρά Βρατσίστα - Γκόγκου
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Το Βουργαρέλι µάς περιµένει πάντα! Η επικοινωνία µαζί του και µε τους ανθρώπους του µας αναζωογονεί!

Βουργαρελιώτικα Ηπειρωτικά & άλλα...

- Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βουργαρελίου και
ο Σύλλογος Βουργαρελιωτών Αττικής ξεκινούν
µια προσπάθεια για απόκτηση παραδοσιακών
στολών, οι οποίες «θα ντύσουν» το τοπικό χορευτικό τµήµα του Βουργαρελίου, το οποίο θα
είναι έτοιµο ανά πάσα στιγµή για εµφανίσεις.
Για τον λόγο αυτόν απευθύνονται σ΄ όσους
έχουν τη διάθεση να βοηθήσουν οικονοµικά
την προσπάθεια αυτή, να επικοινωνήσουν µε
την κα Λουκία Αντωνίου στην Αθήνα τηλ 210
7667 549 και την κα Χαρά Βρατσίστα – Γκόγκου στο Βουργαρέλι τηλ. 26850 22284.
- Ολοκληρώθηκε µε επιτυχία και µεγάλη συµµετοχή το πρώτο σεµινάριο Ελληνικών παραδοσιακών χωρών, διάρκειας 50 ωρών. Ήδη
ξεκίνησε το αντίστοιχο δεύτερο µε την ίδια
συµµετοχή και διάρκεια. Ας κρατήσουν οι
χοροίC
- Ο ∆ήµος µας φρόντισε και φέτος να οµορφύνει το χωριό µε το φύτεµα λουλουδιών στον
προαύλιο χώρο του ∆ηµαρχείου, στο
«Σταυρό», την εκκλησία του Αγίου Νικολάου
και αλλού. Ας τα σεβαστούµε, δεν χρειάζονται
αραίωµα, αυτοί που τα φύτεψαν ήξεραν τη
δουλειά τους...
Χαρά Βρατσίστα – Γκόγκου

Η εφηµερίδα

και ο Σύλλογος
στηρίζονται

στις δικές σας
συνδροµές.
Μπορείτε

Η πρωτοχρονιάτικη

να τις στέλνετε

πίτα του Πολιτιστικού

και µε επιταγή

Συλλόγου Βουργαρελίου

στη διεύθυνση:

είχε και φέτος µεγάλη επιτυχία.

Εφηµερίδα

Ζητάµε συγγνώµη για την

“ΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ”

ετεροχρονισµένη

Φειδίου 18

δηµοσίευση των φωτογραφιών.

106 78 Αθήνα

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

Με χαρά είδαµε παραµονές του Πάσχα
οργανωµένο συνεργείο να προβαίνει
στην περίφραξη του χώρου των κατασκηνώσεων. Το έργο ολοκληρώθηκε σε πολύ
σύντοµο χρόνο και το αποτέλεσµα είναι
πολύ καλό.
Ας ελπίσουµε ότι αυτό είναι η αρχή για
την αξιοποίηση των κατασκηνώσεων,
που τόσα χρόνια έχουν εγκαταλειφθεί,
ενώ θα µπορούσαν να αποτελέσουν
µοχλό ανάπτυξης για το χωριό µας. Η ευθύνη γι αυτό βαρύνει τους δηµόσιους φορείς αλλά πρωτίστως βαρύνει τις τοπικές
αρχές, κοινότητα παλαιότερα και τώρα
τον ∆ήµο. Αξίζουν συγχαριτήρια στον ∆ήµαρχο κο Οδυσσέα ∆ράκο για αυτή του
την ενέργεια που απ ότι µάθαµε δεν επιβάρυνε τον δήµο ούτε ένα ευρώ. Ας συνεχίσει τις προσπάθειές του για
αναβάθµιση του χωριού µας και να είναι
βέβαιος ότι θα µας έχει πάντα συµπαραστάτες σε κάθε του βήµα

Νίκος ∆ήµος

Έκθεση φωτογραφιών
Κώστα Μπαλάφα

Μετά την παραχώρηση
από τον ∆ήµο Αθαµανίας
της έκθεσης φωτογραφιών του συµπατριώτη
µας καλλιτέχνη φωτογράφου Κώστα Μπαλάφα
στον Σύλλογο Βουργαρελιωτών Αττικής και στην
Ιστορική και Λαογραφική
Εταιρία Τζουµέρκων
(Ι.Λ.Ε.Τ.), αυτή άρχισε να
λειτουργεί καθηµερινά, τις
ώρες πρωί 10.30 - 1 µ.µ
και απόγευµα
6 µ.µ - 8.30 µ.µ.

Κυριακή του Πάσχα στο Βουργαρέλι,
µε µια ανοιξιάτικη ηλιόλουστη µέρα,
στην πλατεία του χωριού µας!
(Φωτ. Μαίρη Στεφάνου)

Η εφηµερίδα µας στηρίζεται στους αναγνώστες της. Στείλτε µας τη συνεργασία σας!
ΣΧΟΛΗ Ο∆ΗΓΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΥΣΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡ. ΣΟΥΣΟΣ

Ξενοδοχείο
στο Βουργαρέλι

Σταυρούλα Καραβασίλη

Τηλ.: 26850 22111
Κιν.: 6972 425591
Fax: 26850 22251
e-mail:
info@panthoron.gr
www.panthoron.gr

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ
∆ΩΜΑΤΙΑ

e-mail: sousos@yahoo.com

ΟΡΕΙΝΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

ΚΗΦΙΣΙΑΣ 72 (Αγ. Τριάδα)
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΤΗΛ.: 210 6982438
ΚΙΝ.: 6974305426
6972422536

ΣΟΦΙΑ ΚΩΝ.
ΓΟΥΣΙΑ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ
Τ.Κ. 47045

ΤΗΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ:
26850 22644
ΚΙΝ.: 6972 194054

ΣΧΟΛΗ Ο∆ΗΓΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΑΣΙΟΣ

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΑΡΤΑΣ
ΤΗΛ.: 26850 22254

ΘΩΜΑΣ Λ. ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ

Τζαβέλλα 7

47 100 ΑΡΤΑ
Τηλ.: 26810 21066

Κιν.: 6977 049729

VILLA ELIA

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ
Άγιος Ιωάννης - Φρύνη - Λευκάδα

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ - ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ - ∆ΩΜΑΤΙΑ
ΤΗΛ.: 26450 24397 - Fax: 26450 26019
e-mail: tyrologos@villaelia.gr
www.villaelia.gr

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ
ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΝΟΣΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΒΛΑΧΟΥΤΣΗ 3
ΠΛ. ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
47 1200 ΑΡΤΑ

ΤΗΛ.: - Fax: 26810 21035
ΚΙΝ.: 6944 557715
e-mail: thomaskm@hol.gr

ΕΣΩΡΟΥΧΑ
ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

“ΕΡΜΙΝΑ”

Αµαλία & Ερµιόνη
Γεωργούλα
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 3 - ΑΡΤΑ
ΤΗΛ.: 26810 70857

