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Είναι µια εσωτερική ανάγκη των Βουργαρελιωτών και
αυτών που µένουν στο χωριό αλλά και των αποδήµων
για να βρεθούν µεταξύ τους το καλοκαίρι όλοι µαζί, να
επικοινωνήσουν, να "σπάσουν" λίγο τη µοναξιά και την
ερηµιά του χειµώνα στο χωριό. Και φέτος που οι οικο-
νοµικές συνθήκες είναι ιδιαίτερα δύσκολες "επιβάλλε-
ται" ο πολιτισµός να παίξει το συνδετικό του ρόλο, να
ψυχαγωγήσει µε την πραγµατική έννοια του όρου, "να
γεµίσουν οι µπαταρίες" όσο είναι δυνατόν για το υπό-
λοιπο χρονικό διάστηµα.

Εµείς, όσο µας επιτρέπουν οι δυνάµεις και τα οικονο-
µικά µας φροντίσαµε να δώσουµε µια νότα πολιτισµού
και χαράς σε όλους τους συγχωριανούς µας. Οι εκδη-
λώσεις που προγραµµατίσαµε για το φετινό καλοκαίρι
είναι οι ακόλουθες:

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ
Κυριακή 24 Ιουλίου 2016. Αναβίωση ιστορικής

µνήµης. Για 7η χρονιά φέτος θα πραγµατοποιηθεί στον
ιστορικό χώρο του Μοναστηριού του Άι-Γιώργη εκδή-
λωση ιστορικής µνήµης για την έναρξη της Επανάστα-
σης στα Τζουµέρκα και το Ραδοβύζι το 1821 που
ξεκίνησε απ’ αυτό το χώρο. Η εκδήλωση τελεί υπό την
αιγίδα του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων.

22η ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
Από 1 – 20 Αυγούστου 2016
Θα πραγµατοποιηθεί στο γνωστό πλέον στέκι, στην

άκρη της Πλατείας το "Βακούφικο" όπου ο εξωτερικός
χώρος κάθε καλοκαίρι γίνεται παιδότοπος, παιδική
χαρά, γεµίζει ζωή. Παράλληλα µε την Έκθεση Βιβλίου
σχεδιάζουµε δραστηριότητες που θα µας φέρουν πιο
κοντά στη µαγεία των βιβλίων µέσα από πρωτότυπες
διαδροµές...Λεπτοµέρειες στο χώρο της έκθεσης!!!

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Σάββατο 6 Αυγούστου 2016. Ο Σύλλογος Βουργα-

ρελιωτών Αττικής παρουσιάζει τον συγγραφέα Γιάννη
Καλπούζο και το βιβλίο του “σέρρα, η ψυχή του Πόν-
του”, στο Αµφιθέατρο του ∆ηµαρχείου, ώρα 8,30 µ.µ.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ
Τρίτη 9 Αυγούστου 2016. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος

Βουργαρελίου για 5η συνεχόµενη χρονιά οργανώνει
εθελοντική αιµοδοσία για την Τράπεζα Αίµατος. Κινητή
οµάδα αιµοληψίας θα βρίσκεται στο χώρο του ∆ηµαρ-
χείου, από το πρωί.

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΡΑ∆ΙΑ
Τετάρτη 10 Αυγούστου 2016. Ο Πολιτιστικός Σύλλο-

γος Βουργαρελίου οργανώνει δηµοτική βραδιά στην
Πλατεία του χωριού µε τον Ηλία Πλαστήρα.

ΒΡΑ∆ΙΑ ΛΑΪΚΟΥ - ΡΕΜΠΕΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΟΥ
Παρασκευή 12 Αυγούστου 2016: Στην πλατεία του

χωριού µε τον Κώστα Μάντζιο και τη Γεωργία Γρη-
γοριάδου. Μπουζούκι Θανάσης Γεωργάρας, κιθάρα
Νίκος Μπάµπαλης.

ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑ∆ΙΑ - ΕΝΤΕΧΝΟ ΤΡΑΓΟΥ∆Ι
Πέµπτη 18 Αυγούστου 2016: Με τους απόφοιτους

του Μουσικού Λυκείου Παλλήνης στο Αµφιθέατρο
του ∆ηµαρχείου. Η εκδήλωση είναι αφιερωµένη στη
µνήµη της Κατερίνας Καραβασίλη.

ΑΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (2 - 20 Αυγούστου)
- Αφηγήσεις παραµυθιών τα πρωινά στην πλατεία.
- Καραγκιόζης και προβολές ταινιών στην πλατεία ή

στο Αµφιθέατρο του ∆ηµαρχείου (ανάλογα µε τις καιρι-
κές συνθήκες) από τους Βασίλη και Νικηφόρο Τσίτσικα.

- Πεζοπορία στα περιπατητικά µονοπάτια του χωριού.
- Αγώνας µπάσκετ.
- Ιατρική ηµερίδα στο Αµφιθέατρο του ∆ηµαρχείου.

Παρουσίαση - οµιλία από την κ. Χρύσα Τζουµάκα.
ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!
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ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
(Κυριακή 10 Απριλίου 2016)

Πέρασαν δύο χρόνια από τον Απρίλιο του 2014. Έτσι σύµφωνα
µε το καταστατικό µας πραγµατοποιήθηκε στη Νυκτερινή Σχολή
του Συλλόγου “Παρνασσός” Θεµιστοκλέους και Κατακουζηνού
2 (η εν λόγω αίθουσα παραχωρείται µε τη φροντίδα του συγ-
χωριανού µας Χρήστου Παπαδόπουλου), η Γενική Συνέλευση
των µελών του Συλλόγου µας για την οποία είχαµε δηµοσιεύσει
ανακοίνωση-πρόσκληση στο φίλο 249 της Εφηµερίδας µας.
Πρόεδρος της Συνέλευσης εκλέχθηκε οµόφωνα ο συγχωρια-
νός µας Κώστας Αλεξίου. Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη της
απαρτίας που προβλέπεται από το καταστατικό, άρχισε η συ-
ζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Η Πρόεδρος του
απερχόµενου ∆.Σ. Λουκία Αντωνίου παρουσίασε τον απολογι-
σµό των δραστηριοτήτων του συλλόγου και τον οικονοµικό
απολογισµό της διετίας και η συνέλευση ενέκρινε οµόφωνα τα
πεπραγµένα του ∆.Σ. Ακολούθησε η εκλογή εφορευτικής επι-
τροπής για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών, εγγραφή των υπο-
ψηφίων και διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Εκλέχθηκαν τακτικά
µέλη του ∆.Σ. για την επόµενη διετία τα οποία συνήλθαν σε συ-
νεδρίαση στις 15 Απριλίου 2016 και συγκρότησαν το νέο ∆.Σ.
Πρόεδρος: Λουκία Αντωνίου-Σούσου
(210-7667549 - 6977550119) - loukiac.antonoiou@gmail.com
Αντιπρόεδρος: Αικατερίνη Γούλα
(210-8841658 - 6946330619)
Γραµµατέας: Πετρούλα Tσόντρη
(6980500859)
Ταµίας: Μαρία Στεφάνου
(210-9880873 - 6973302224) - marystef7@gmail.com
Μέλη:
Βασίλειος Μπράτης
(210-9315640 - 6977770562) - vasbratis@gmail.com
Μαρίνα Σόφη
(210-772885 - 6977356393)
Σταµατία Μπαρτσούλη
(210-6391230, 6942983225)

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΒΟΜΒΑΡ∆ΙΣΜΟΥ
(5 ΜΑΪΟΥ 1943)

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ
Πραγµατοποιήθηκε στις 5 Μάη 2016 η επετειακή
εκδήλωση µνήµης για το βοµβαρδισµό του Βουρ-
γαρελίου από γερµανικά αεροπλάνα στις 5 Μάη
του 1943 µε συνδιοργανωτές το ∆ήµο Κεντρικών
Τζουµέρκων και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βουργα-
ρελίου.
Στις 10:30 το πρωί έγινε δοξολογία στον ιερό ναό
του Αγίου Νικολάου και στη συνέχεια, στο µνηµείο
των πεσόντων στην πλατεία του Βουργαρελίου, επι-
µνηµόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στην
µνήµη των αµάχων φονευθέντων από ρίψεις βοµ-
βών γερµανικών αεροπλάνων. Συγκινητική ήταν η
στιγµή του προσκλητηρίου των νεκρών από τους
µαθητές Κων/νο Κατσάνο και Κων/να Τσιλώνη
καθώς και τα αποκαλυπτήρια τιµητικής πλάκας
µε τα 13 ονόµατα των θυµάτων του βοµβαρδι-
σµού της 5ης Μάη, προσφορά του Συνεταιρι-
σµού Συνιδιοκτησίας Βουργαρελίου.
Η εκδήλωση συνεχίστηκε στο αµφιθέατρο του ∆η-
µαρχείου Βουργαρελίου, όπου ο ∆ήµαρχος κ. Μα-
ρίνος Γαρνέλης, µετά από ένα καλωσόρισµα των
παρευρισκοµένων από τη γραµµατέα του Συλλό-
γου κ. Χαρά Βρατσίστα (η οποία είχε και την επι-
µέλεια της όλης εκδήλωσης) αναφέρθηκε στο
ιστορικό γεγονός, βασιζόµενο σε αδιάψευστα ιστο-
ρικά γραπτά ντοκουµέντα.
Κοµβικό σηµείο της εκδήλωσης η συγκινητική µαρ-
τυρία του Βουργαρελιώτη κ. Χρήστου Λύτρα που
µε δάκρυα και τρεµάµενη φωνή, διηγήθηκε τα γε-
γονότα εκείνης της µέρας 5ης Μάη 1943 αλλά και
της παραµονής της. Ήταν 5 χρονών , έβλεπε τα αε-
ροπλάνα να περνούν. Πίστευε πως θα έριχναν τρό-
φιµα - χρόνια δύσκολα , όλοι πεινούσαν. Έκανε
σινιάλο ο µικρός – τότε- Χρήστος µε µια κόκκινη
µπλούζα. Τρόφιµα δεν έπεφταν. Άκουσε ένα δυ-

νατό θόρυβο... και µετά εκρήξεις... Στη θύµηση
αυτή ο ηλικιωµένος σήµερα Χρήστος λυγίζει. Ξεσπά
σε λυγµούς και το κοινό που τον ακούει σε παρα-
τεταµένα χειροκροτήµατα! Η µαρτυρία αυτή είναι
ένα κοµµάτι από την ιστορία του τόπου µας που
µένει ακόµα ζωντανό.
Με το πέρας των οµιλιών οι προσκεκληµένοι των
συνδιοργανωτών αλλά και αρκετός κόσµος δέχτη-
καν ένα κέρασµα µε παραδοσιακά εδέσµατα και
ποτά, απολαµβάνοντας πίτες και γλυκά, προσφορά
των γυναικών του χωριού.
Την εκδήλωση τίµησαν: Ο βουλευτής Άρτας κ. Βα-
σίλειος Τσίρκας, εκπρόσωποι της Περιφέρειας
Ηπείρου, οι ∆ήµαρχοι: Βορείων Τζουµέρκων κ. Σεν-
τελές, Γεωργίου Καραϊσκάκη κ. Μίγδος, εκπρόσω-
ποι Αστυνοµικής και Πυροσβεστικής ∆ιεύθυνσης,
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτή-
των, Πρόεδροι Πολιτιστικών Συλλόγων και Σωµα-
τείων και αρκετός κόσµος.
Η µεγάλη τιµή ανήκει ασφαλώς σε εκείνους που,
όντες άµαχοι έπεσαν νεκροί, θύµατα του παραλογι-
σµού ενός πολέµου και µιας επεκτατικής πολιτικής
κρατών, την οποία η πατρίδα µας πλήρωσε ακριβά.
Η θύµησή τους υποχρέωσή µας.

Χαρά Βρατσίστα
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Το Βουργαρέλι είναι ο γενέθλιος τόπος, που µας εµπνέει και µας δίνει δύναµη στην καθηµερινότητά µας.

Κοινωνικά

∆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

*
ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Ηπειρωτικές Εκδόσεις “Πέτρα”
Οικονόµου 32, 106 83 Αθήνα

Τηλ.: 210 8233830
Fax: 210 8238468

e-mail:ekdoseispetra@hotmail.com

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ
“ΓΑΛΗΝΗ”

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΥΤΡΑΣ
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΑΡΤΑΣ

ΤΗΛ.: 26850 22380
22135

∆ΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ!

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΜΑΣ
∆ΗΜΟΣΙΕΥΕΙ

ΤΙΣ ΕΠΩΝΥΜΕΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΩΝ
ΚΑΙ ∆ΕΝ ΤΙΣ

ΛΟΓΟΚΡΙΝΕΙ.
ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ
∆ΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ

ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ
ΚΑΤ’ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ

ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

Η Εφηµερίδα µας το «ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ» θέλει και ζητάει τη συνεργασία
των χωριανών µας. Η συντακτική επιτροπή δηµοσιεύει κάθε συνερ-
γασία που λαµβάνει και δεν λογοκρίνει κανένα κείµενο. Μοναδική προ-
ϋπόθεση τα κείµενα να είναι ενυπόγραφα. Παράκληση οι συνεργασίες
να αποστέλλονται µε mail στα:
Μαίρη Στεφάνου: marystef7@gmail.com
Λουκία Αντωνίου: loukiac.antonoiou@gmail.com
ή ταχυδροµικώς στη διεύθυνση του Συλλόγου

Φειδίου 18, 108 78 Αθήνα.
Η Συντακτική Επιτροπή

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΜΑΣ

Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι
διώροφη πέτρινη

κατοικία
στο Βουργαρέλι.
Πληροφορίες στα

τηλέφωνα
210 2585854 και

6974575294

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΩΡΟΦΗ
ΠΕΤΡΙΝΗ ΟΙΚΙΑ

135 τ.µ.
ΣΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ

ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 700 τ.µ.
(ΠΡΩΗΝ ΟΙΚΙΑ
ΣΑΒΒΟΥΛΑΣ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 210
7481762, 6974916162

Χειροποίητα
Κοσµήµατα & ∆ώρα

Ειρήνη Βιτώρου
Παλλάδος 24-26
Αθήνα
τηλ. 697 8215823

Facebook page :
Κουµπάκι
koumpaki.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ∆.Σ.
Παραµένουν οι διαφηµίσεις στην εφηµερίδα µας,

όσων τακτοποιήθηκαν οικονοµικά.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
- Η Μαρίνα Τυρολόγου και ο ∆ηµήτριος Χάνδρας
απέκτησαν αγοράκι.
- Ο Άγγελος ∆ήµος και η ∆ήµητρα Συρίγου απέκτη-
σαν κοριτσάκι.
Ευχόµαστε να τους ζήσουν τα νεογέννητα!

ΓΑΜΟΣ
- Η Χρύσα Καυκιά και ο Κωνσταντίνος Καραµολέγ-
κος τέλεσαν τον γάµο τους στην Αθήνα.
Να ζήσουν!

ΘΑΝΑΤΟΙ
- Απεβίωσε και κηδεύτηκε στο Βουργαρέλι η Αφρο-
δίτη Γκανατσούλα, ετών 96.
- Απεβίωσε στην Αθήνα στις 31 Μαρτίου 2016 και κη-
δεύτηκε στο Παλαιοχώρι Αθαµανίου την 1η Απριλίου
2016 ο Νίκος Γάκης ετών 63.
- Απεβίωσε στις 10 Απριλίου 2016 και κηδεύτηκε στο
Βουργαρέλι ο Λάµπρος Σόφης 90 ετών.
- Απεβίωσε στην Αθήνα στις 11 Απριλίου 2016 και κη-
δεύτηκε στο Βουργαρέλι η Σοφία Πλεύρη 92 ετών.
- Απεβίωσε στην Άρτα στις 13 Μαΐου 2016 και κηδεύ-
τηκε στο Βουργαρέλι η Κωνσταντίνα Π. Παππά 95
ετών.
- Απεβίωσε στα Γιάννενα στις 3 Ιουνίου 2016 και κη-
δεύτηκε στο Βουργαρέλι η Κατερίνα Καραβασίλη 29
ετών.
- Απεβίωσε στις 13 Ιουνίου 2016 και κηδεύτηκε στο
Βουργαρέλι η ∆ηµητρούλα Π. Τσιώρη 87 ετών.
Θερµά συλλυπητήρια στους οικείους τους.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ
- Η οικογένεια του Λάµπρου Σόφη και ο εγγονός πρό-
σφεραν στη µνήµη του 50 ευρώ (Νο 2841).
- Τα παιδιά της Σοφίας Πλεύρη, Παύλος και Βάσω και
ο εγγονός της Άγγελος, πρόσφεραν στη µνήµη της 100
ευρώ (Νο 2851).
- Η οικογένεια του Νίκου Γάκη,η σύζυγός του Αγνή
Εξάρχου και τα παιδιά του Τζωρτζίνα και Κώστας πρό-
σφεραν στη µνήµη του 50 ευρώ (Νο 2852).

Για το Νίκο Γάκη
Σας ευχαριστούµε όλους και τον καθένα ξεχωριστά
που τιµήσατε µε την παρουσία σας τον αγαπηµένο
µας πατέρα όπως επίσης και εκείνους που ήθελαν,
αλλά δεν κατάφεραν να είναι σήµερα κοντά µας.

Αυτές τις πολύ δύσκολες στιγ-
µές, όπου ο πατέρας µας επι-
στρέφει στις ασµίλευτες πέτρες
και τα περήφανά του βουνά θα
ήθελα να πω δυο λόγια.
Ήταν ένας αξιόλογος οικογε-

νειάρχης, ένας τρυφερός πα-
τέρας και ένας έντιµος
άνθρωπος που µε τη στάση
του απέναντι στις χαρές αλλά
και στις δυσκολίες της ζωής,
µας χάρισε παραδείγµατα
προς µίµηση. Αγαπούσε τον
τόπο του και είχε πάντα τη διά-
θεση ανιδιοτελούς προσφοράς. ∆εν άφησε την πόλη
να αλλοιώσει εκείνα τα χαρακτηριστικά του αγνού και
γεµάτου φιλότιµο Ηπειρώτη. Από µικρή ηλικία είχε ρι-
ζωµένη µέσα του την αγάπη για τα γράµµατα και όπως
µας έλεγε, έκανε πολλές ώρες ποδηλατόδροµο για να
τα µάθει και πολύ συχνά κάτω από το ιλαρό φως µιας
λυχνίας πετρελαίου. Οι δυσκολίες που γνώρισε στη ζωή
τον έκανε να πιστεύει και να αγαπά τον άνθρωπο και
κυρίως τους µαθητές του. Αποφοίτησε από τη Ζωσιµαία
Παιδαγωγική Ακαδηµία Ιωανίννων, ενώ στην Αθήνα συ-
νέχισε τις µεταπτυχιακές του σπουδές στο Μαράσλειο
∆ιδασκαλείο ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης και αργότερα
έλαβε το δεύτερο πτυχίο του από το Πάντειο Πανεπι-
στήµιο στις Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήµες από το
τµήµα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Υπηρέτησε επί τριαντακον-
ταπενταετία την πρωτοβάθµια εκπαίδευση µε ζήλο και
αυταπάρνηση από τις θέσεις του δασκάλου, του διευ-
θυντή σχολικής µονάδας και του προϊσταµένου γρα-
φείου διευθύνσεως πάντα µε την ίδια αφοσίωση. Οι
φίλοι και συνάδελφοί του είχαν να πουν έναν καλό λόγο
γι αυτόν και όταν επέστρεφε µε λαχτάρα στο χωριό το
ίδιο εισέπραττε από τους συγχωριανούς του.
Ο πατέρας µας µε τον τρόπο που ζούσε τη ζωή του
έδινε την απάντησή του εµφατικά απέναντι στα καθη-
µερινά προβλήµατα. Η απάντησή του ήταν το χαµό-
γελο, η αγάπη που την πρόσφερε απλόχερα στα
παιδιά του και στους οικείους του, όπως επίσης, η ανε-
κτικότητα απέναντι στις ιδιαιτερότητες του ανθρώπου.
Η οικογένεια ενωµένη στο παράδειγµά του αποφάσισε,
όπως και ο ίδιος το ήθελε, σε αυτή εδώ την εκκλησία
όπου τόσο αγαπούσε και ακούγονταν οι ψαλµωδίες
του να του πούµε το στερνό αντίο.
Η µνήµη σου θα είναι πάντα ζωντανή µέσα µας
Καλό ταξίδι αγαπηµένε µας πατέρα

Η οικογένεια

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βουργαρελίου συµπαραστέκεται
στο πένθος της οικογένειας Παναγιώτη Καραβασίλη.
Ο φίλος, συνεργάτης και ταµίας του Συλλόγου, Παναγιώτης, θρη-
νεί, όπως και όλοι οι οικείοι του, τον ξαφνικό και τόσο άδικο χαµό
της κόρης του, Κατερίνας.
Τα µέλη του ∆.Σ του Συλλόγου συµµετέχουν στο πένθος αυτό και
εύχονται σε όλους τους δύναµη και κουράγιο για την αντιµετώπιση
και διαχείρισή του.
Στη µνήµη της Κατερίνας, που µε µία και µόνο µικρή συνεργασία

µαζί της, µας έδειξε πόσο χαρισµατικό κορίτσι ήταν, ο Σύλλογος
αφιερώνει την µουσική εκδήλωση που έχει προγραµµατίσει για τις
18 Αυγούστου στο αµφιθέατρο του ∆ηµαρχείου µε οµάδα µουσι-
κών αποφοίτων του Μουσικού σχολείου Παλλήνης, µε την ευχή,
όπου βρίσκεται, να αναπαύεται ήρεµα και γαλήνια και την υπό-
σχεση η ευγενική µορφή της να µείνει στις αναµνήσεις µας µια
όµορφη και αναλλοίωτη εικόνα.

Το ∆.Σ του Συλλόγου

Ευχαριστήριο πένθους

Ευχαριστούµε θερµά όλους τους συγχωριανούς, φίλους και γνω-
στούς, οι οποίοι µας συµπαραστάθηκαν στο βαρύ πένθος µας και
συµµετείχαν στο τελευταίο ταξίδι αποχαιρετισµού της λατρευτής
µας, Κατερίνας Καραβασίλη.
Επίσης θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε τα καφενεία του χωριού: ¨
Καφενείο της Αθηνάς Πλεύρη'' στην πλατεία του χωριού, '' Καφέ
Diverso'' του Γιάννη Τσιώρη και '' Καφέ- Ψησταριά'' του Θωµά
Πλεύρη, τα οποία πρόσφεραν αφιλοκερδώς τον καφέ µετά την κη-
δεία και τίµησαν τη µνήµη της αδικοχαµένης µας κόρης και αδερ-
φής.

Οι γονείς Παναγιώτης- Τζένη Καραβασίλη
Η κόρη Ευγενία Καραβασίλη

Για αυτούς που φεύγουν

Το Βουργαρέλι όλο και γίνεται φτωχότερο. Χάνει τους ανθρώπους
του σιγά-σιγά και οι νέοι είναι λιγοστοί. Έτσι το έφεραν οι συνθή-
κες. Όµως ο “κεραυνός’’ που έπεσε στις 3 Ιουνίου 2016 µε το θά-
νατο της Κατερίνας Καραβασίλη σε τροχαίο στα Γιάννενα
σηµάδεψε όλους, ιδιαίτερα τους γονείς και την αδελφή της. Ο Σύλ-
λογος Βουργαρελιωτών Αττικής εκφράζει τα συλλυπητήριά
του για τη µεγάλη απώλεια.
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Για την απώλεια
και το πένθος
Της ΕΛΕΝΗΣ ΣΟΛΟΥΠΗ
Κοινωνιολόγου

Με αφορµή τον άδικο χαµό
της Κατερίνας Καραβασίλη,
ενός δικού µας παιδιού,
µιας υπέροχης ύπαρξης,
ενός αγγέλου που σκόρπισε
απλόχερα την οµορφιά, την
καλοσύνη και την αγάπη σε
όσους είχαν την τύχη να τη
γνωρίσουν, µοιράζοµαι µαζί
σας µερικές σκέψεις για την απώλεια και το
πένθος. Όχι ως θεµατογνώστης, αλλά ως
άνθρωπος που την αγαπάει και πονάει για
το θάνατό της.

Για σένα, Κατερινάκι µου,
που έφυγες στα 29 σου χρόνια

Κατά τη διάρκεια της ζωής καλούµαστε να αν-
τιµετωπίσουµε δύσκολες καταστάσεις που δο-
κιµάζουν τις αντοχές µας µε τρόπο δραµατικό.
Ένα από τα πιο τραγικά γεγονότα είναι η απώ-
λεια αγαπηµένου προσώπου. Ο θάνατος,
σκληρά και αµετάκλητα, αφαιρεί από την ζωή
µας ανθρώπους και διακόπτει σχέσεις που
µας γέµιζαν µε οµορφιά και νόηµα. Το κενό
που ακολουθεί είναι αβάσταχτο και τα συναι-
σθήµατα δυνατά.

ΓΙΑΤΙ;;; Ένα τεράστιο “γιατί” θα βασανίζει
όλους εµάς που σ΄ αγαπήσαµε και θα εξακο-
λουθούµε να σε αγαπάµε πάντα!

Ένα τεράστιο “γιατί”, που πηγάζει από το
θυµό και τον αβάσταχτο πόνο, βασανίζει
όλους αυτούς που έχουν χάσει αγαπηµένα
τους πρόσωπα!

Τη µέρα που σε αποχαιρετούσαµε, η µάνα
σου µε κοίταξε στα µάτια και µε ρώτησε: “Τι θα
κάνω τώρα;”. Της απάντησα: “∆εν ξέρω...”.
Ξέρω µόνο ότι το πένθος για το παιδί που πέ-
θανε διαρκεί για πάντα! Ο δεσµός µεταξύ
γονέα και παιδιού είναι βαθύς, ο θρήνος που
προκύπτει από την απώλεια είναι απερίγρα-
πτος, ανεξάρτητα από την ηλικία του παιδιού
που πέθανε! Είναι πάντα το παιδί για το οποίο
ο γονιός θα έδινε και τη ζωή του για να το προ-
στατέψει µε κάθε κόστος!

Η απόλυτη ψυχική καταρράκωση που προ-
καλεί ο θάνατος του παιδιού µπορεί να γίνει
κατανοητή µόνο από εκείνους που την έχουν
υποστεί! Οι άνθρωποι που δεν έχουν ζήσει
αυτήν την τραγική απώλεια, συνήθως προ-
σπαθούν να αποµακρύνουν τους γονείς από
τον πόνο, νοµίζοντας ότι έτσι τους βοηθούν. Ο
θάνατος του παιδιού είναι το χειρότερο
πράγµα που µπορεί να συµβεί σ’ έναν άν-
θρωπο κι όµως οι περισσότεροι νιώθουν αρ-
κετά ικανοί να συµβουλεύουν, να κρίνουν και
να σκορπίζουν από δω κι από κει τα δήθεν
σοφά τους λόγια, ενώ ουσιαστικά δε γνωρί-
ζουν τίποτα για το θέµα. Το αποτέλεσµα όµως
είναι αντίθετο, γιατί το πένθος είναι µια υγιής
και µακρόχρονια ψυχική διαδικασία στην
οποία ο καθένας έχει τον δικό του χρόνο. Σκο-
πός της είναι η αποδοχή και η αντιµετώπιση
της πραγµατικότητας της απώλειας και όχι η
εξάλειψη των αναµνήσεων και του πόνου για
την απώλεια.

∆ε θα πω στους γονείς σου
ότι...

...όλα γίνονται για κάποιο λόγο,
γιατί δεν υπάρχει κανένας καλός
λόγος για να θάβουν οι γονείς το
παιδί τους! Όχι! ∆υστυχώς η ζωή
είναι πολλές φορές πολύ άδικη
και τα χειρότερα συµβαίνουν
στους πιο γλυκούς και καλούς
ανθρώπους. Πολλές φορές οι
εξελίξεις της ζωής δε βγάζουν
κανένα νόηµα και δεν υπάρχει
καµία λογική εξήγηση για ό,τι
συµβαίνει.

...είσαι σε ένα καλύτερο κόσµο,
γιατί δεν υπάρχει καλύτερο µέρος για ένα παιδί
από την αγκαλιά των γονιών του.

...πρέπει να το ξεπεράσουν και να συνεχί-
σουν γιατί δεν ξεπερνά κανείς ποτέ τον θάνατο
του παιδιού του. ∆εν πρόκειται για απόλυση
από την εργασία, ούτε για κάποια ερωτική
απογοήτευση. Ο γονιός πρέπει να µάθει να ζει
µε την απώλεια και αυτό γίνεται κοµµάτι του
καινούργιου εαυτού του.

...ξέρω πώς νιώθουν γιατί µόνο αν έχεις αγ-
καλιάσει το νεκρό σου παιδί ή έχεις παρακο-
λουθήσει την κηδεία του, µόνο τότε ξέρεις!

...ο χρόνος γιατρεύει τις πληγές. Όχι! Ο χρό-
νος επουλώνει τις πληγές, µαλακώνει το
θρήνο και ο γονιός µε την κατάλληλη βοήθεια
εκπαιδεύεται και µαθαίνει να αντέχει τον θά-
νατο του παιδιού του. Όµως η πληγή δε για-
τρεύεται και ο πόνος δεν φεύγει ποτέ!

...έτσι ήταν γραφτό! Ανεξάρτητα από το πώς
πέθανε ένα παιδί, αν ήταν βαριά άρρωστο ή
αν έχασε ξαφνικά την ζωή του από κάποιο ατύ-
χηµα, για τους γονείς του ήταν πάντα γραφτό
να ζήσει. Κανένας γονιός δεν προετοιµάζεται
και δεν φέρνει στην ζωή ένα παιδί για να το δει
να φεύγει πριν από εκείνον.

... έχετε κι άλλο παιδί. Η αγάπη που νιώθει ο
γονιός για το παιδί του είναι µοναδική και ξε-
χωριστή. Ο πόνος παραµένει ο ίδιος ανεξάρ-
τητα από ποιο παιδί πέθανε. Κάθε παιδί είναι
διαφορετικό και δεν αναπληρώνει ποτέ το κενό
του αδερφού ή της αδερφής του, που έφυγε
από τη ζωή.

Μόνο αυτό θα πω!
Αφήστε την ανάµνηση του παιδιού σας να

«µείνει» στη ζωή σας! Κρατήστε στην καρδιά
σας την οµορφιά της σχέσης σας µαζί του,
στιγµές γεµάτες ζεστασιά και αγάπη, χαρού-
µενες αναµνήσεις που έδιναν νόηµα στη ζωή.
Μην αρνείστε το θρήνο! Μπορεί ο πόνος τον
πρώτο καιρό να είναι ανυπόφορος, να οδηγεί
σε βαθιά θλίψη, ακόµη και κατάθλιψη. Όµως η
ζωή είναι πιο δυνατή από τον θάνατο. Ο χρό-
νος και η εξέλιξη της ζωής κάνουν τον πόνο
πιο γλυκό. Το αγαπηµένο µας πρόσωπο συ-
νεχίζει να ζει ανάµεσα µας ως µια όµορφη
ανάµνηση. Μέχρι κάποια στιγµή κάπου, κά-
ποτε να βρεθούµε.

Ο Αϊνστάιν για το χαµό του αγαπηµένου του
φίλου Μπέσο, είχε πει: «Έφυγε από αυτόν τον
παράξενο κόσµο, λίγο πριν από µένα. Αλλά
αυτό δε σηµαίνει τίποτα. Άνθρωποι σαν κι
εµάς, γνωρίζουµε ότι ο διαχωρισµός ανάµεσα
στο παρελθόν, το παρόν και το µέλλον, είναι
απλά και µόνο µια πεισµατάρικη ψευδαί-
σθηση».

ΕΝΑΣ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
Στη Σοφία Πλεύρη

Γνωριστήκαµε για πρώτη φορά
τον Ιούλιο του 1987, όταν αποφασί-
σαµε µε τον Παύλο, το γιο της, να
ενώσουµε τις ζωές µας. Ήταν αργά
το βράδυ, όταν φτάσαµε στο Βουρ-
γαρέλι και πήγαµε κατευθείαν στο
σπίτι. Τη θυµάµαι µε τα γκρίζα της
µαλλιά, πιασµένα στο µέτωπο, µε
το «στεκάκι», και την ξεθωριασµένη
µαύρη ρόµπα. Μεσήλικη, αλλά γε-
µάτη δύναµη και ζωηράδα. Αφού
συστηθήκαµε και µε ρώτησε τα
απαραίτητα, αν και κάποια τα είχε
µάθει, προσπαθούσε, µε την πείρα
της ζωής της, να διαγνώσει το χα-
ρακτήρα και τις διαθέσεις µου. Και
τότε, αφού προφανώς το είχε δουλέψει στο µυαλό της, µου έθεσε τους
δικούς της όρους, εξαρχής: «Ο Παύλος δεν ήταν µόνος του, αλλά είχε
κι εκείνη στη φροντίδα του». Κι έπρεπε, ως µοναχοπαίδι να την φρον-
τίσει, κι εποµένως και η γυναίκα του όφειλε να αποδεχτεί τη δική του
υποχρέωση.

Φυσικά, µια τέτοια δέσµευση ήταν αυτονόητη, για µένα και τις αρχές
µου. Έτσι ξεκίνησε η σχέση µας και συνεχίστηκε για 29 ολόκληρα χρό-
νια, µέχρι τις 11 Απριλίου, που η κυρα-Σοφία εγκατέλειψε το µάταιο
τούτο κόσµο, στο Νοσοκοµείο της Βούλας, ήρεµη και πλήρης ηµερών,
αφού αξιώθηκε να πραγµατώσει τους περισσότερους στόχους της ζωής
της, ακόµη και τον τελευταίο: να δει σε ποια σχολή θα περάσει ο Άγ-
γελος, ο πολυαγαπηµένος εγγονός της=

Η πεθερά µου, η Σοφία Πλεύρη γεννήθηκε το 1924 στο Παλιοχώρι
Αθαµανίου, πρωτότοκη από πέντε παιδιά, του Ηλία Ζιώρη και της Γε-
ωργίας Μαϊάννη. Έχασε τη µάνα της, όντας έφηβη κι αναγκάστηκε
εκείνη να συνδράµει και να µεγαλώσει τα µικρότερα αδέρφια της.
Ἐµαθε, στην Άρτα, την τέχνη της µοδίστρας, µε πατρόν και γεωµετρία,
παρόλο που οι γραµµατικές της γνώσεις ήταν της πρώτης δηµοτικού.
Παντρεύτηκε τον Άγγελο Πλεύρη το 1954 και εγκαταστάθηκε µόνιµα
στο Βουργαρέλι, αποκτώντας τον Παύλο το µοναχοπαίδι της, που υπε-
ραγαπούσε. Με τον Άγγελο έστησαν το «µαγαζί», καφενείο αρχικά- και
καφεκοπτείο στη συνέχεια, το οποίο προµήθευε εξαιρετικό καφέ όλη
την περιοχή, αλλά και χειροποίητα γλυκά, όπως το περίφηµο καρυδάκι.
Ακόµη, για πολλά χρόνια, το µαγαζί διέθετε τον ηµερήσιο τύπο και πε-
ριοδικά, φέρνοντας τον «πολιτισµό», στο χωριό, κάνοντάς το να ξεχω-
ρίζει από τ΄ άλλα χωριά. Μετά το θάνατο του συζύγου της, το 1986,
συνέχισε τη δουλειά µόνη της , µέχρι τα 89 της χρόνια, αποτελώντας
υπόδειγµα ακάµατης εργατικότητας, επαγγελµατισµού, συνέπειας, δυ-
ναµισµού, ολιγάρκειας, αλλά και εµπορικής διορατικότητας, ευφυούς
σχεδιασµού και αυστηρής αυτοπειθαρχίας. Στοιχεία που την έκαναν
να ξεχωρίζει όχι µόνο από τις γυναίκες της γενιάς της, αλλά και τις πολύ
νεότερες.

Στην κοινή µας πορεία, ξεχωρίζω δυο γεγονότα ορόσηµα, στη ζωή
της: το ένα ήταν η γέννηση του εγγονού της, που της έδωσε µεγάλη
χαρά και το άλλο ήταν το κλείσιµο του µαγαζιού, που υπήρξε µια πολύ
δύσκολη, όσο και στενάχωρη απόφαση, την οποία όµως πήρε, αφού
πια οι δυνάµεις της την είχαν εγκαταλείψει.

Στα χρόνια της δηµόσιας ζωής της, υπήρξε πρόσωπο αγαπητό κι ανα-
γνωρίσιµο από όλους τους κατοίκους της περιοχής των Τζουµέρκων,
αλλά και χαρακτηριστική φιγούρα, που προκαλούσε το ενδιαφέρον των
δηµοσιογράφων και των ταξιδιωτικών εντύπων, λόγω της ηλικίας της
και της παλαιότητας και γραφικότητας του µαγαζιού της, µε τα τσουβά-
λια και τα µηχανήµατα του καφέ, καθώς και τον παραδοσιακό εξοπλι-
σµό, γραφικά στοιχεία µιας άλλης, περασµένης εποχής.

Η απώλειά της δεν βαραίνει µόνο εµάς, τα παιδιά της, αλλά συνιστά
και απώλεια ενός χαρακτηριστικού κοµµατιού του κόσµου του πα-
ρελθόντος, που έδινε το ιδιαίτερο χρώµα στο χωριό, µε τις χαρακτηρι-
στικές ανθρώπινες φιγούρες της παράδοσης, µε τη ντοπιολαλιά και τις
αξίες της, που τείνουν να εξαλειφθούν, λόγω της αδιαφορίας, της
άγνοιας και της οµοιοµορφίας της εποχής µας.

Κλείνοντας αυτόν το σύντοµο απολογισµό, µιας γεµάτης ζωής, θα
ήθελα να εκφράσω την ευγνωµοσύνη µου, για όσα µου δίδαξε µε τα
λόγια και το παράδειγµα της ζωής της, αλλά και την αγάπη και την ευ-
γνωµοσύνη της οικογένειάς µου, για τη γενναιοδωρία της ψυχής και
των χεριών της.

Και= τελευταίο, καταγράφω ένα πολύ απροσδόκητο και παράξενο,
προσωπικό συναίσθηµα: αν και δεν είµαι γέννα της, νιώθω πως είµαι
η συνέχειά της=

Άλιµος, 6-5-2016
Βάσω Ράπτη- Πλεύρη
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Η εφηµερίδα µας οφείλει να διατηρεί την ιστορία ως παρακαταθήκη για τους νέους!
ΜΝΗΜΕΣ ΑΠΟ

ΤΟΝ ΒΟΜΒΑΡ∆ΙΣΜΟ

Ό σα θα διαβάσετε στη συνέχεια, σε καµιά περί-
πτωση δεν αποτελούν προϊόντα φαντασίας, ούτε

καν στο ελάχιστο. Πρόκειται για πραγµατικά γεγονότα,
βιώµατα, για να ακριβολογούµε, της µητέρας µου, η
οποία µού τα διηγήθηκε, έτσι όπως τα έζησε, µε τη χρο-
νολογική σειρά που αναφέρονται.
∆εν τίθεται θέµα, βέβαια, ιστορικής καταγραφής. Αυτό άλ-
λωστε, αποτελεί έργο άλλων, πιο ειδικών για το θέµα. Πι-
στεύω όµως πως και η ιστορία, έτσι όπως αποτυπώνεται
και καταγράφεται, µέσα από τα µάτια ενός µικρού, τότε,
κοριτσιού, 10 µόλις ετών, που περνάει τα παιδικά χρό-
νια, καθώς και την εφηβεία του, και ενηλικιώνεται, µέσα
σε µια χρονική περίοδο, ιδιαίτερα ταραγµένη και µεστή
από κορυφαία ιστορικά γεγονότα, στα οποία µετέχει
ενεργά, αφού τα βιώνει και υφίσταται άµεσα ή έµµεσα τις
όποιες συνέπειές τους, έχει κι αυτή την αξία της.

Γι αυτό κι αποφάσισα να καταγράψω, τα όσα άκουσα,
όπως ακριβώς τα άκουσα, όχι σαν ιστορία αλλά σαν απο-
µνηµονεύµατα, έτσι για να µην ξεχαστούν. Ξέρω πως τα
λόγια σκορπούν, σαν φύλλα του Φθινοπώρου και χάνον-
ται. Τα γραπτά είναι αυτά που µένουν. ∆εν ξέρω, βέβαια,
αν έχουν ενδιαφέρον, για κάποιους άλλους, αυτά που πε-
ριλαµβάνονται στην αφήγηση. Εγώ πάντως θα επιθυ-
µούσα, τα παιδιά µου τουλάχιστον, να τα διαβάσουν
κάποια στιγµή. Σίγουρα θα τα βοηθήσει, στο να αξιολο-
γήσουν καλύτερα τη συγκεκριµένη ιστορική περίοδο.

Αφηγήτρια σε όσα θα διαβάσετε στη συνέχεια, είναι η
µητέρα µου, Ουρανία Τσιµπλοκούκου, σύζυγος Ελευθε-
ρίου Χρ. Χρηστίδη, η οποία παρότι απόφοιτος 6/τάξιου
∆ηµοτικού Σχολείου, της εποχής, είχε κατά γενική οµο-
λογία, εξαιρετικό µυαλό, διέθετε µοναδικό χιούµορ και
ήταν συναρπαστική γενικά στην αφήγηση.

Σε αυτή αφιερώνω, στη µνήµη της, δηλαδή, αυτό το
εγχείρηµα, καλό ή κακό, εσείς θα το κρίνετε, σαν ένδειξη
ευγνωµοσύνης και αναγνώρισης, για όλα όσα µου πρό-
σφερε.

Κυριακούλα Χρηστίδη

{....}Είµαστε στο 1943 και οι Γερµανοί είναι πια κυρίαρχοι
της Ελλάδας. Η φράση «Γερµανική κατοχή», αντικαθιστώντας
«το έπος του `40», είχε µπει για τα καλά πια στο καθηµερινό
λεξιλόγιό µας, αλλά σαν κάτι µακρινό ακόµη, που για την ώρα
εµάς δεν µας άγγιζε, και δεν είχε επηρεάσει τη ζωή µας. Όλοι
µιλούσαν για πόλεµο, όλοι κάτι µαθαίναµε απ` τα ραδιόφωνα,
αλλά αυτό που δεν ξέραµε ήταν, τι τελικά µας περίµενε.

Στα δεκατρία µου, δεν είχα συνειδητοποιήσει ακριβώς τι
συνέβαινε. Άκουγα ότι στις πόλεις οι άνθρωποι πέθαιναν από
πείνα, αλλά στο χωριό εµείς δεν ξέραµε από τέτοια. Είχαµε τις
γιδούλες µας, τις κότες, τα γελάδια. ∆ε µας έλειπε το αβγό και
τα γαλακτοκοµικά, γενικά. Είχαµε και χωράφια, κυρίως τη Σα-
µουήλα, ένα αγρόκτηµα µια ώρα σχεδόν, µε τα πόδια, µα-
κριά απ` το χωριό, όπου καλλιεργούσαµε τα πάντα. Το σπίτι
µας ήταν νοικοκυρόσπιτο της εποχής εκείνης.

Είχαµε γνώση, βέβαια, και της αντίστασης των Ελλήνων
κατά των Γερµανών, αφού ο Άρης και ο Ζέρβας δραστηριο-
ποιούνταν στην περιοχή µας. Όλοι συζητούσαν γι` αυτό, είχα
µάλιστα και µεγαλύτερα αδέρφια, αγόρια, που φλέρταραν µε
την ιδέα να ενταχτούν στις οµάδες αντίστασης, και τίποτα πε-
ρισσότερο, µέχρι εδώ.

Μέχρι, δηλαδή, το Μάη του 1943. Ο επερχόµενος βοµ-
βαρδισµός του χωριού, µάς αναστάτωσε όλους. Οι Γερµανοί
λέει θα βοµβάρδιζαν το Βουργαρέλι, όπου είχε µεταφέρει ένα
µήνα πριν, τον Απρίλη του `43, το αρχηγείο του ο Ζέρβας.
Εκεί καταµεσής του χωριού, στο σπίτι του Αναγνώστου. Πα-
νικός και φόβος. Όλοι άπειροι και ανήξεροι. Ο πατέρας µου,
είχε πει από λίγο καιρό πριν, όταν τα σύννεφα του πολέµου
άρχισαν να βαραίνουν και στο χωριό µας, να φτιάξουµε κα-
νένα πρόχειρο καταφύγιο, για να κρυβόµαστε σε περίπτωση
πολέµου ή βοµβαρδισµού, αν και δε νοµίζω ότι µπορούσε να
φανταστεί το µέγεθος της καταστροφής που πλησίαζε. ∆ίπλα
στο σπίτι ήταν δυο κοτρόνες, µια θεόρατη και µια λίγο µικρό-
τερη. Εκεί έσκαψαν οι άντρες, κάτω απ` τις κοτρόνες, κι έφτια-
ξαν δύο καταφύγια. Όταν πια ο πόλεµος ήταν γεγονός και το
χωριό µας στόχος ήδη των Γερµανών, κυκλοφόρησε κάποια
στιγµή, θα `ταν 1 ή 2 Μαΐου του `43 πάντα, η φήµη ότι έρ-
χονται τα γερµανικά αεροπλάνα, για να βοµβαρδίσουν. Τρέ-
ξαµε τότε όλοι πανικόβλητοι στα καταφύγια, κάτω απ` τις
κοτρόνες. Στη µικρότερη είχαν πηδολογιαστεί ο Γιώργης Πα-
παδηµητρίου, µε τα παιδιά του και κάποιοι άλλοι. Εµείς στοι-
βαχτήκαµε, έρποντας, κάτω απ` τη µεγάλη κοτρόνα,
Τσιµπλοκουκαίοι, Πρασσαίοι, άλλοι γείτονες, πάνω από εί-
κοσι νοµαταίοι, κι εγώ πρώτη, στο βάθος του καταφύγιου,
που δεν είχε άλλη έξοδο. Ήταν η πρώτη φορά που ήρθα αν-
τιµέτωπη µε το θάνατο, τον ένιωσα για τα καλά, από έλλειψη
οξυγόνου. Άρχισα να φωνάζω πανικοβληµένη, κι ευτυχώς έγ-
καιρα, πριν χάσω τις αισθήσεις µου, άδειασε ο χώρος και κα-
τάφερα να βγω και ν` αναπνεύσω. ∆εν βοµβάρδισαν, βέβαια,
τότε οι Γερµανοί, απλά µε 2-3 αεροπλάνα πετάξανε κάποιες
προκηρύξεις για τους αντάρτες, καλώντας τους να παραδώ-
σουν τα όπλα. Για εµένα όµως η εµπειρία ήταν τραγική απ`
την κρυψώνα στην κοτρόνα.

Τελικά, λίγες µέρες αργότερα, στις 5 του Μάη, της Αγίας Ει-
ρήνης ανήµερα, ο βοµβαρδισµός ήρθε κι ήταν ανελέητος.
Πρωί-πρωί, πριν ακόµη χτυπήσει η πρώτη καµπάνα για τη
λειτουργία της Αγίας Ειρήνης, δυο γερµανικά αεροπλάνα, εµ-
φανίστηκαν και αφού έκαναν κάποιους γύρους πάνω από το
χωριό, έριξαν 5-6 βόµβες και χάθηκαν προς τα βορειοανατο-
λικά, πίσω απ` το βουνό. Αναγνωριστικά πρέπει να είναι,
αποφάνθηκαν κάποιοι χωριανοί, και σαστισµένοι όλοι τρέ-
ξαµε να κρυφτούµε, όχι κάτω απ` τις κοτρόνες αυτή τη φορά,
αλλά όπου µπορούσε ο καθένας. Στα ρέµατα, σε περιοχές µε
πυκνή βλάστηση, µέσα στους οχετούς, κάτω από γέφυρες κι
όπου µπορεί να βάλει ο νους του ανθρώπου. Εγώ θυµάµαι,
µαζί µε άλλους συγγενείς, βρέθηκα λίγο παρακάτω από την
Μπάρδα, µέσα σ` ένα ρέµα καλυµµένο µε πλατάνια, που
είχαν ήδη ντυθεί µε φύλλωµα, όπου κρατούσαµε και την ανα-
πνοή µας, µη µας ακούσουν τ` αεροπλάνα!!

Ο βοµβαρδισµός του Βουργαρελίου, ήταν τροµακτικός.
Ήθελαν να πετύχουν οι Γερµανοί, σώνει και καλά, το σπίτι
του Αναγνώστου, ένα µεγάλο διώροφο, πετρόχτιστο στο κέν-
τρο του χωριού, που είχε ο Ζέρβας το αρχηγείο του και κα-
τηύθυνε, µε τις άλλες αντιστασιακές οµάδες, την αντίσταση
κατά των κατακτητών. Έλα όµως που για κάποιο λόγο, προ-
φανώς λόγω θέσης, δεν µπορούσαν να το πετύχουν. Το έθα-
ψαν κυριολεκτικά το Βουργαρέλι.
Καιρό µετά, µας διηγούνταν γνωστοί απ` τα διπλανά, αλλά
και πιο αποµακρυσµένα χωριά, τον τροµακτικό θόρυβο που
ακούγανε από τ` αεροπλάνα και τις εκρήξεις. «Λ`θάρι απάν`
του λ`θάρι δε θα µείνει λέγαµαν», µάς εξοµολογήθηκε ένας
συµπέθερος που ζούσε στο χωριό Πιστιανά, πολύ χαµηλό-
τερα απ` το Βουργαρέλι. «Πάει τ`ς έθαψαν ζουντανούς». Και
πώς να µην κάνανε τέτοιες σκέψεις οι κοντοχωριανοί! Οι βόµ-
βες που έπεσαν θα ήταν χιλιάδες. Φανταστείτε ότι πάνω από
200, για καλή µας τύχη, δεν εξερράγησαν. Μια απ` αυτές,
που δεν εξερράγησαν, έπεσε και έξω από το σπίτι µας. Εκεί
στην αυλή υπήρχε µια σκαµνιά (µουριά), θηρίο δέντρο, και
τη θέρισε. Κι όχι µόνο αυτό! Άνοιξε κι έναν τεράστιο λάκκο,
όπου την έθαψε τελείως. Εξαφανίστηκε κυριολεκτικά το θεό-
ρατο δέντρο! Μου είχε κάνει τροµερή εντύπωση το θέαµα
αυτό και εµένα και όλων των υπολοίπων που το αντίκρισαν.

Ο βοµβαρδισµός συνεχίστηκε ασταµάτητα όλη τη µέρα. Τ`
αεροπλάνα πήγαιναν κι έρχονταν συνέχεια. Τελειωµό δεν
είχαν. Τα ακούγαµε, τα βλέπαµε, ακούγαµε και τις βόµβες
που έσκαγαν. Τα θυµάµαι που ξεκάµπιζαν χαµηλά απ` την
Οµαλή, ένα λόφο βορειοδυτικά του χωριού. Έρχονταν κατά
κύµατα ανά εννιά - δέκα µαζί, χωρισµένα σε δύο οµάδες των
4-5 αεροπλάνων (δεν παίρνω και όρκο για τον αριθµό), και
αφού έριχναν τις βόµβες που κουβαλούσαν, κρύβονταν στον
Αϊ Λια, που είναι άλλος λόφος προς τα βορειοανατολικά του
χωριού. Σε κάθε έκρηξη τρανταζόµασταν και κλείναµε τ` αφτιά
µας. Κάθε έκρηξη µπορεί να αφορούσε το δικό µας σπίτι ή
κάποιον δικό µας άνθρωπο. Οι µεγαλύτεροι ζητούσαν τη βοή-
θεια του Θεού. Κάποιες γυναίκες, µαζί και η µητέρα µου κλαί-
γανε, άλλες λιποθυµούσαν, άλλες έκαναν τάµατα. «Τι το
`χουν ν` αντικρίσουν τα µάτια µας άµα γυρίσουµε!» έλεγε η
µανούλα µου. «∆εν θα σταµατήσουν καµιά φορά;» Αναρω-
τιόνταν όλοι. «Θα γκρεµίσουν και το βουνό; Τι θέλουν να πε-
τύχουν τα παλιοτόµαρα;» Αυτοί ήξεραν τι θέλανε να
πετύχουν, εµείς δεν ξέραµε. Μια µέρα ολόκληρη, απ` το ξη-
µέρωµα, µέχρι το σούρουπο! Νηστικοί κι ακατούργοι ήµασταν
οι περισσότεροι. Μην ακούς που λένε κατουρήθηκε απ` το
φόβο του. Ο φόβος, από τη δικιά µου πείρα, αναστέλλει όλες
τις σωµατικές ανάγκες. Φόβος! Ατέλειωτες ώρες φόβου και
αγωνίας. Ατέλειωτες εκρήξεις, πανικός, θόρυβος! Μια βδο-
µάδα έκαναν τ` αφτιά µου να συνέλθουν απ` τη βαζούρα! Και
να σκεφτείς πως µέχρι τότε ζήτηµα να είχαµε ξαναδεί και ξα-
νακούσει µία ή δύο φορές αεροπλάνο. Τα είδαµε όλα µέσα
σε µια µέρα!

Την καταστροφή όµως δεν την είχαµε δει ακόµη.
Ο απολογισµός τραγικός και οι καταστροφές ανυπολόγιστες.
∆εκατρείς συγχωριανοί σκοτώθηκαν εκείνη τη µέρα. Μικρός
ακούγεται ο αριθµός, αν αναλογιστεί κανείς τον όγκο των

βοµβών που έπεσαν, καθώς και τη διάρκεια του βοµβαρδι-
σµού. Μάλλον µας έσωσαν τα πρωινά αναγνωριστικά αερο-
πλάνα, γιατί µας έδωσαν χρόνο να κρυφτούµε.
Τα τραγικά περιστατικά δεκάδες, θα διηγηθώ όµως αυτά που
εµένα µε στιγµάτισαν περισσότερο, δύο τον αριθµό, ανακα-
τεµένα µε κάποια, ας πούµε, πιο ευτράπελα, έτσι για να αλα-
φρύνει λίγο το κλίµα.

Το πρώτο, ο θάνατος των Σουσαίων (επώνυµο Σούσος).
Οι Σουσαίοι, δυο αδέρφια, ο Γιώργος και η Μαρία, παιδιά του
Μήτσου, µαζί µε τη µητέρα τους, είχαν κρυφτεί, πρόχειρα και
βιαστικά µάλλον, κάπου στις βρύσες (Αρχόντω και Κρυ-
στάλλω), λίγο πιο πάνω απ` την πλατεία και κοντά στο σπίτι-
στρατηγείο, που θέλανε να γκρεµίσουν οι Γερµανοί. Εκεί τους
ήρθε φυτευτή µία από τις πρώτες βόµβες, ίσως να ήταν κι
απ` τα πρωινά αναγνωριστικά αεροπλάνα και τους διαµέλισε
κυριολεκτικά. Θυµάµαι τον πατέρα τους! Πώς να το ξεπερά-
σει ο άνθρωπος! Είχαν χάξει τα λαγκάδια απ` τις φωνές και
τα κλάµατά του. Τον άκουγα, µετά τον πόλεµο πια, εκεί που
πήγαινα, να βοσκήσω τις γίδες µου. Ήµουν άπραγη απ` τη
ζωή ακόµα, και δεν ήξερα τι σηµαίνει πόνος, τι σηµαίνει για
έναν γονιό να χάνει το παιδί του. ∆υστυχώς για εµένα, η ζωή
αργότερα, µου επιφύλασσε κι αυτή την εµπειρία. Αυτό όµως
που είχε αντικρίσει αυτός ο πατέρας, δεν έχει µέτρο σύγκρι-
σης. Είχε γεµίσει ο τόπος ανθρώπινα µέλη. Μέλη που προ-
έρχονταν απ` τους ανθρώπους της οικογένειάς του. Χέρια,
κεφάλια, πόδια, έντερα!! Ήταν τα παιδιά του, ήταν η γυναίκα
του. Τι πιο τραγικό µπορεί να υπάρχει! Φανταστείτε ότι τα αν-
θρώπινα κοµµάτια εκτοξεύτηκαν µέχρι την πλατεία κι ακόµα
παραπέρα, σε µια ακτίνα 150 και παραπάνω µέτρων. Εκεί
κάπου βρήκε το πόδι, µάλλον του Γιώργου, ο Μάκης ο ξά-
δερφός µου, µικρό παιδί κι αυτός, κι έπαθε τεράστιο σοκ, και
µε το δίκιο του. Έτρεχε, όπως όλοι µας, να κρυφτεί για να
σωθεί απ` τις βόµβες, απαγκιάζοντας τελικά σ` ένα ρέµα,
κάτω από µια πέτρινη γέφυρα, όπου βρήκε καταφύγιο, µαζί
µε κάποιους άλλους. Όπως µας έλεγαν, αργότερα πια, αυτοί
που ήταν µαζί του, καθώς ήταν και πολύ φοβητσιάρης γενικά,
πόσο µάλλον τώρα, που είχε ακόµη στα µάτια του την τρο-
µακτική αυτή εικόνα διαµελισµένων ανθρώπων, ο Μάκης σε
όλη τη διάρκεια του βοµβαρδισµού, ήταν µαζεµένος κουβάρι,
µουντζόκλαιγε συνέχεια, κι έτρεµε απ` το φόβο του. Ξαφνικά,
λοιπόν, κι ενώ οι βόµβες έπεφταν βροχή, πετάχτηκε πάνω
σαν ελατήριο κι άρχισε να ουρλιάζει: «Ο! πο! πο! µανούλα µ`,
κρύο βλήµα στο κορµί µ`». Τι είχε συµβεί! Ένας βάτραχος
είχε χωθεί στην πλάτη του, αλλά ο φόβος βλέπεις µεγαλο-
ποιεί τα πράγµατα! Μέχρι να τον ηρεµήσουν οι υπόλοιποι της
παρέας, είδαν κι έπαθαν. Κι όταν, αργότερα κι αφού πια είχε
τελειώσει ο πόλεµος, του ξαναθύµιζαν το γεγονός, πειράζον-
τάς τον για να γελάσουν, έλεγε γκρινιάζοντας: «καλά πόλε-
µος ήταν, πού ήξερα εγώ πού θα παν` οι βόµβες, εσείς
δηλαδή δε φοβάσταν; Να µε κοµµατιάσουν σαν το Γιώργο;»
Η ψυχή µας το `ξερε ολωνών, αλλά τέλος πάντων. Κάτι καλά
που βγήκαµε και σώοι από µυαλό, µ` όλα αυτά που είδαµε
και ζήσαµε.

Ακραία κατάσταση ο πόλεµος, όπως συνειδητοποίησα αρ-
γότερα, µεγάλη πια! Κι όπως συµβαίνει σε όλες τις ακραίες
καταστάσεις το άσπρο και το µαύρο εναλλάσσονται. Όσο
όµως κι αν κάποια περιστατικά, όπως αυτό µε το Μάκη στο
ρέµα, που µόλις διηγήθηκα, µας ξαλεγρίζουν κάπως, η θύ-
µηση κολλάει πάντα στα τραγικά, γιατί αυτά τη στιγµατίζουν.

Και το πιο τραγικό δυστυχώς το είδα µε τα µάτια µου και
ακόµα, κοντά εβδοµήντα χρόνια µετά, δεν µπορώ να το ξε-
χάσω. Χαράχτηκε στο µυαλό µου σαν ανεξίτηλη εικόνα που
δεν ξεθωριάζει µε τίποτα! Αφορούσε µια οικογένεια, κάποιου
ειρηνοδίκη, που λεγόταν Καρανάσιος, απ` το Γαρδίκι, η οποία
κυριολεκτικά ξεκληρίστηκε. Πατέρας, µητέρα και δύο µικρά
παιδιά, ένα αγοράκι κι ένα κοριτσάκι, είχαν κρυφτεί κάπου
σ` έναν τσιµεντένιο οχετό, λίγο πιο πάνω από το σπίτι µας,
κοντά στο Κοτσαρ`δαίικο (το σπίτι του γιατρού Γ. Κοτσαρίδα),
όπου έµεναν. Εκεί τους βρήκε η βόµβα και σκότωσε τους
τρεις, τον πατέρα, τη µητέρα και το κοριτσάκι. Το αγοράκι το
πέταξε το οστικό κύµα σ` ένα χωράφι κι έτσι σώθηκε. Το τρα-

Το Βουργαρέλι πριν από τον βοµβαρδισµό.
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γικό, όµως, είναι εδώ. Όταν πια τέλειωσε ο βοµβαρδισµός κι
έφυγαν τ` αεροπλάνα και πήραµε το δρόµο προς το σπίτι
µας, µην ξέροντας, αν θα βρούµε τίποτε όρθιο, συναντήσαµε
το αγοράκι, που πρέπει να ήταν όχι πάνω από έξι χρονών, το
οποίο έτρεχε ουρλιάζοντας σε κατάσταση σοκ και φώναζε:
«Τρέξτε να δείτε τις µπούκλες της Βουλίκας» (ήταν η αδερφή
του, τεσσάρων χρονών περίπου). Την είχε αποκεφαλίσει δυ-
στυχώς η βόµβα, λίγα µέτρα πάνω από το σπίτι µας και τα
µαλλιά της - ξανθιές µπούκλες - τα είχε παρασύρει το νερό
απ` το αυλάκι, που ήταν κατακόκκινο από το αίµα. Πώς να
ξεχαστούν τέτοιες εικόνες!! Κάποιοι από την οικογένειά µου,
µαζί µε άλλους γείτονες, το φρόντισαν και συνάµα περισυνέ-
λεξαν και τα πτώµατα των υπολοίπων της οικογένειας, τα
οποία δεν θυµάµαι καν τι έγιναν στη συνέχεια.

Πολλοί κι άλλοι νεκροί, κι ένα χωριό καταστραµµένο ολο-
σχερώς. Πάνω από τα µισά σπίτια του χωριού έπαθαν ζηµιές
και πολλά γκρεµίστηκαν. Αλλά το σπίτι του Αναγνώστου, που
ήταν κι ο στόχος, παρέµεινε πεισµατικά όρθιο και παραµένει
ακόµη, µέχρι και σήµερα. Αν δεν κατάφερναν οι Γερµανοί να
του γκρεµίσουν µια γωνία, όταν κόντευε πια να νυχτώσει, δε
σταµατούσαν µε τίποτα.

Κάπως έτσι, τέλος πάντων, πέρασε ο βοµβαρδισµός, όχι
όµως κι ο πόλεµος. Αυτή ήταν η πρώτη εµπειρία µου από
πόλεµο, δυστυχώς όµως όχι και η τελευταία. ∆ειλά - δειλά κι
αφού πια κόντευε να νυχτώσει, αλαφιασµένοι απ` το βοµ-
βαρδισµό, και σοκαρισµένοι κυρίως απ` την εικόνα των Κα-
ρανασαίων, πήραµε το δρόµο για το σπίτι µας. Θυµάµαι που
έτρεµα σύγκορµη, τόσο πολύ, που τρέκλιζα και δεν µπο-
ρούσα να περπατήσω. Ούτε δάκρυα δεν έβγαιναν από τα
µάτια µου εξαιτίας της κατάστασης σοκ που βρισκόµουνα.
Σιγά-σιγά επέστρεφαν και οι γείτονες, όλοι σοκαρισµένοι κι
αµίλητοι. Ο καθένας έτρεχε προς το σπίτι του, για να δει αν
είναι όρθιο. Ο πόνος βουβός και τα πρόσωπα σκαµµένα απ`
την αγωνία και τη στενοχώρια. Μου φαίνονταν όλοι γερα-
σµένοι, σαν να πέρασαν χρόνια από πάνω τους. «Τι `ταν
ετούτο Στέφο;», θυµάµαι το Γιώργο Στούµπα να ρωτάει τον
πατέρα µου, µε τρεµάµενη φωνή απ` τα κλάµατα. Εγώ κι
αδερφές µου γουρλώσαµε τα µάτια που βλέπαµε το γείτονα
να κλαίει και τον πατέρα µας βουρκωµένο. Παιδάκια ήµασταν
ακόµα και κάποια πράγµατα δεν χωρούσαν στο µυαλό µας!
Είχαν µαζευτεί στο σοκάκι κι άλλοι πολλοί και συζητούσαν τι
θα κάνουν µε τους Καρανασαίους. Φτάνοντας πια κι εµείς στο
σπίτι µας, προς ευχάριστη έκπληξή µας, διαπιστώσαµε ότι
εκτός απ` την απώλεια της σκαµνιάς, που ανέφερα πιο
πάνω, το σπίτι µας σε αντίθεση µε πολλά άλλα, στεκόταν
όρθιο, χωρίς να υποστεί καµιά ζηµιά. Κάποια αντικείµενα
µόνο στο εσωτερικό έπεσαν, απ` το τράνταγµα των εκρήξεων
κι έσπασαν. Πταίσµατα! σκεφτήκαµε και διαπιστώσαµε ότι
σταθήκαµε πολύ τυχεροί. ∆εν ξέραµε όµως ακόµη τι µας επε-
φύλασσε η συνέχεια. Τη νύχτα σγουλώσαµε εγώ κι οι αδερ-
φές µου σ` ένα στρώµα δίπλα στο τζάκι και προσπαθούσαµε
να συνέλθουµε. Εξακολουθούσα να τρέµω ολόκληρη. Ήταν
κάτι που δεν µπορούσα να το ελέγξω. Η Ντίνα, που ήταν η
µεγαλύτερη, µας αγκάλιασε εµένα και την Ειρήνη, µήπως και
µας ηρεµήσει. Σιµά τα χαράµατα, µας πήρε ο ύπνος. Ένας
ύπνος γεµάτος εφιάλτες. Πώς να ξεχαστούν οι µπούκλες της
Βουλίκας!
Όταν επιτέλους ξηµέρωσε, εµφανίστηκε ο πατέρας µου κρα-
τώντας στα χέρια ένα βάζο µε µέλι και µας έδωσε σε όλες
από µια κουταλιά, για να µας γλυκάνει. Ήταν αυστηρός πα-
τέρας ο Στέφος, αλλά και στοργικός παράλληλα. «Ελάτε γλυ-
κές µου» µας είπε και µας έβαλε το µέλι στο στόµα! ∆εν ήταν
η πρώτη φορά βέβαια που το έκανε. Το συνήθιζε. Απλά αυτό
το πρωινό ήταν πολύ ιδιαίτερο και ξεχωριστό.
Σε λίγο συγγενείς και γείτονες µαζεύτηκαν στην αυλή, για να
συζητήσουν τα όσα είχαν συµβεί. Ακούσαµε τα ονόµατα όλων
όσοι είχαν σκοτωθεί στο βοµβαρδισµό. Θρήνος, οργή και
πόνος πολύς. Ήταν όλοι φίλοι και γνωστοί. Μάθαµε και ποια
σπίτια χτυπήθηκαν απ` τις βόµβες. «Αλίµονο από αυτούς
που πέθαναν» είπε ο πατέρας. Τα σπίτια θα ξαναγίνουν. Η
µητέρα µου είχε ανάψει φωτιά στο µαγειριό κι έφτιαχνε κα-
φέδες. Ο πατέρας µου µε τους άλλους πίνανε καφέ και κά-
πνιζαν στριφτά τσιγάρα. Ο αδερφός µου ο Γάκιας είχε ανεβεί
στην πλατεία, µήπως και µάθει κάτι παραπάνω. Γιατί, πέρα
από όλα τ` άλλα, έπρεπε να αποφασίσουµε και τι θα κάνουµε
από δω και πέρα. Θα µείνουµε στο χωριό; Θα ξαναβοµβαρ-
δίσουν οι Γερµανοί; Κανείς δεν µπορούσε να µας πει τίποτα
σίγουρο. Ο Ζέρβας είχε φύγει µαζί µε το στρατό του, χωρίς να
πει κάτι. «Κλοτσιόνται τ` άλογα κι αλιά απ` τα σαµάρια» είπε
κάποιος απ` τους γείτονες στον πατέρα µου και κούνησαν κι
οι δυο το κεφάλι. Τότε δεν είχα καταλάβει γιατί το είπε. Τώρα
το ξέρω.
Τέλος πάντων. Τελικά αποφασίσαµε να µείνουµε στο σπίτι
µας και βλέποντας και κάνοντας.
Τι να πω! Τα λόγια είναι πολύ φτωχά, όταν χρειάζεται να πε-
ριγράψεις τέτοιες καταστάσεις, µέσα από τα µάτια και το
µυαλό ενός παιδιού ακόµα. Ζούσαµε έναν πόλεµο! Σαν κι αυ-
τούς που εµείς τα παιδιά, τους αντιµετωπίζαµε σαν παραµύθι,
µαθαίνοντάς τους µέσα από τα σχολικά βιβλία. Τώρα όµως
είχε έρθει στην πόρτα µας και το ζούσαµε, µόνο που δεν ήταν
παραµύθι!

Ο Ζέρβας βέβαια µε τις αντάρτικες οµάδες επέστρεψαν
πολύ σύντοµα, και µε ορµητήριο πάντα το Βουργαρέλι και το
µοιραίο σπίτι του Αναγνώστου, συνέχιζαν τη δραστηριότητά
τους, και µετά το βοµβαρδισµό, υποβοηθούµενες και από
τους δυτικούς συµµάχους, κυρίως Άγγλους.

Τι θυµήθηκα τώρα µε τους Άγγλους!! Πρόκειται για ένα πε-
ριστατικό αυτής της «µετά βοµβαρδισµόν» πια περιόδου,

που σχεδόν το είχα ξεχάσει. Οι Άγγλοι, για να βοηθήσουν τον
αγώνα κατά των Γερµανών, έκαναν µε αεροπλάνα ρίψεις
εφοδίων στις αντάρτικες οµάδες. Ένα από αυτά τα αερο-
πλάνα είχε πέσει κάπου κοντά στο Μυρόφυλλο, χωριό στα
σύνορα των Τρικάλων µε την Άρτα - πάνω από δυο ώρες
δρόµος απόσταση µε τα πόδια απ` το Βουργαρέλι. Οι Άγγλοι
πιλότοι όµως σώθηκαν και, µετά τις πρώτες βοήθειες, τους
έφεραν στο Βουργαρέλι για περίθαλψη. Κατά τη διάρκεια της
ανάρρωσης, φιλοξενήσαµε κι εµείς δύο απ` αυτούς στο σπίτι.
Τον έναν τον θυµάµαι καλά. Ψηλός, ξανθός µε κοντά κατσαρά
µαλλιά και ανοιχτόχρωµα, γκρι µάτια. Ήταν χτυπηµένος στο
πόδι, ίσως και να το είχε σπασµένο, γιατί περπατούσε µε πα-
τερίτσα. Την εικόνα του δεύτερου δεν την έχω συγκρατήσει
καθόλου. Η µητέρα µου, το πρώτο βράδυ, τούς έστρωσε ό,τι
καλύτερο είχε, στρωµατσάδα βέβαια, δεξιά κι αριστερά από
το τζάκι, στο στρωτό του σπιτιού (κάτι σαν καθιστικό). ∆εν θα
ξεχάσω, την πρώτη µέρα της φιλοξενίας, που κάποια στιγµή
ο ένας, αυτός µε την πατερίτσα, έψαχνε µέσα στο σπίτι για
τουαλέτα. Αστεία πράµατα για το Βουργαρέλι της δεκαετίας
του `40! Ο πατέρας γέλασε και του είπε: «Κόψε πέρα στο
ρέµα και κάπου θα βρεις καµιά τρύπα να βολέψεις την κατά-
σταση», δείχνοντάς του, µε µια µαγκούρα, προς τα πού να
κατευθυνθεί. Υπήρχε βέβαια εκεί ένα ξύλινο αποχωρητήριο,
χαλέ το ονοµάζαµε, σε απόσταση 100 περίπου µέτρων, που
έµοιαζε σαν τηλεφωνικός θάλαµος. Ήταν από αυτά που πά-
ταγες σε κάτι ξύλα που κουνιούνταν, και άφηναν στη µέση
µια τρύπα για τα αποπατήµατα, τα οποία συσσωρεύονταν
ακριβώς από κάτω σε µια λακκούβα. Βρώµα και δυσωδία µι-
λάµε! Τέλος πάντων. Τι κατάλαβε και τι βρήκε τελικά ο Άγ-
γλος, κι αν τον ικανοποίησε βέβαια, δεν το µάθαµε ποτέ,
τουαλέτα πάντως δεν ξαναζήτησε, κανένας απ` τους δυο.
Υποθέτω ότι µάλλον την έβρισκαν µόνοι τους, στο ύπαιθρο!!
Ο άλλος πάλι, το πρώτο βράδυ, χτυπούσε µ` ένα ξύλο τη
στρωµατσάδα, για να εκτιµήσει, αν τα στρωσίδια ήταν
επαρκή και το πρόχειρο κρεβάτι µαλακό. ∆εν ήταν συνηθι-
σµένος από στρωµατσάδα, βλέπεις, και του `πεσε κάπως
σκληρό το σανίδι! Ας µην είµαστε άδικοι όµως, οι άνθρωποι
ήταν και τραυµατίες. Ανεπαρκή τελικά τα εκτίµησε, παρότι η
µητέρα µου είχε κάνει ό,τι καλύτερο µπορούσε, στρώνοντας
κάµποσα τραγότσολα και νεροµαντανίες, αλλά τι να γίνει!
Κατά τη γνώµη µου σηµασία, πάνω απ` όλα, γι αυτούς
έπρεπε να έχει το ότι ήταν ζωντανοί. Κόκορας πάντως σφά-
χτηκε για τους ξένους και µαγειρεύτηκε κοκκινιστός στην κα-
τσαρόλα! Αυτό που δεν θυµάµαι καθόλου, όµως, είναι πώς
συνεννοούµασταν µε τους άγγλους, και το συµπέρασµα στο
οποίο καταλήγω είναι, ότι µάλλον πρέπει να γνώριζαν αυτοί,
έστω λίγα, ελληνικά, γιατί σίγουρα ο Στέφο Τσιµπλουκούκος,
ο πατέρας µου, δεν το `χε το αγγλικό, ούτε και εµείς οι άλλοι,
βέβαια!! Σαν εξωγήινους τους βλέπαµε, ιδίως, όταν µιλούσαν
µεταξύ τους, σ` αυτή την ακαταλαβίστικη γλώσσα. Μια βδο-
µάδα περίπου κράτησε η φιλοξενία και οι άνθρωποι πήγαν
στο καλό τους. Τελικά, όµως, απ` αυτή την ιστορία, µάς έµεινε
και κάτι! Κουπώµατα!! Καπάκια δηλαδή για κατσαρόλες, τα
οποία φτιάχτηκαν από τα εξαρτήµατα του αεροπλάνου τους,
που είχε πέσει. Είχαν πάει τότε, στον τόπο του ατυχήµατος,
αρκετοί χωριανοί από περιέργεια, µαζί τους και κάποιο απ` τ`
αδέρφια µου, και έφερε στο σπίτι, ως τρόπαιο, κάτι µεταλλικά
κοµµάτια του αεροπλάνου, σαν τώρα τα θυµάµαι, τα οποία
ήταν σε χρώµα ασηµί, γυαλιστερά και εύκαµπτα, µαζί και κά-
ποια µεταλλικά κορδόνια. Το Τσιµπλοκουκαίικο δαιµόνιο, βέ-
βαια, δεν θα µπορούσε να τ` αφήσει αναξιοποίητα! Από αυτά,
λοιπόν, αργότερα, µετά τον πόλεµο προφανώς, φτιάχτηκαν
τα κουπώµατα, τα οποία ήταν λίγο ελαφριά, αλλά καλής ποι-
ότητας και ανοξείδωτα, αφού επιβίωσαν κι από το κάψιµο του
σπιτιού, που ακολούθησε. Αρκεί να επισηµάνω ότι υπάρχουν
ακόµη στο πατρικό µου αναλλοίωτα και σε πλήρη και καθη-
µερινή χρήση. Εκτός απ` τα κουπώµατα, όµως, σώζεται
ακόµη απ` το αεροπλάνο και ένα από τα κορδόνια, µε το
οποίο ο πατέρας µου ή ο Γάκιας ο αδερφός µου, αργότερα,
είχε δέσει ένα µπρατσοπρίονο, που κι αυτό υπάρχει µέχρι
σήµερα.

Τελικά το ένα φέρνει το άλλο στο µυαλό! Την ίδια «µετά
βοµβαρδισµόν» πάντα εποχή, όταν πια είχαµε µετακοµίσει
στο σπιτάκι στη Σαµουήλα, για να ξεχειµωνιάσουµε αλλά και
για ασφάλεια φαντάζοµαι, είχε συµβεί ένα ευτράπελο, που
παρότι µας τρόµαξε, ακόµα µου προξενεί γέλια. Οι Άγγλοι,
όπως ανέφερα πιο πάνω, έκαναν ρίψεις εφοδίων µε αερο-
πλάνα, για να ενισχύσουν τις οµάδες των ανταρτών. Όπως
µάλιστα είχε ακουστεί, για οικονοµική ενίσχυση, έριχναν και
καζάνια µε χρυσές αγγλικές λίρες, γεγονός που επιβεβαι-
ώθηκε αργότερα. Είχε µαθευτεί, κιόλας, ότι την προηγούµενη
µέρα, είχαν κάνει ρίψεις στο Τριάνοβο, µια τοποθεσία κάπου
κοντά στο Παλαιοχώρι. Έµαθαν το συµβάν ο Θύµιος Τ. και ο
Νίκος Α., που κρύβονταν στην Κόκκινη Αµελίστα, µια πε-
ριοχή, απέναντι απ` τη Σαµουήλα, κι επειδή το χρήµα είναι
µεγάλος πειρασµός, την επόµενη µέρα, άναψαν φωτιές, για
να τους δουν τ` αεροπλάνα και να τους ρίξουν κι αυτωνών
λίρες. ∆εν κοίταγαν το χάλι ολωνών µας, που δεν ξέραµε τι
µας ξηµερώνει η µέρα, οι λίρες τούς είχαν µαράνει! Τ` αερο-
πλάνα, όµως, που πέρναγαν τη µέρα εκείνη, µάλλον ήταν εχ-
θρικά κι αντί για λίρες τους ήρθαν για δώρο βόµβες. Απ` το
φόβο τους έκαψαν και κάτι βελέντζες, που τις είχαν, για να
προφυλάσσονται τα βράδια απ` το κρύο, αφού τις πέταξαν
στη φωτιά, για να τη σβήσουν. Φτηνά τη γλίτωσαν κι αυτοί κι
εµείς, που έτυχε, τότε, να είµαστε στη Σαµουήλα και παρα-
λίγο να υποστούµε τις συνέπειες. Οι βόµβες που έπεσαν δεν
ήταν πολλές. Μάλλον για εκφοβισµό έπεσαν. Ήταν όµως αλ-
λιώτικες βόµβες, µικρές και µε έναν διαπεραστικό ήχο. Τις αι-

σθανόµουν σαν να πέφτουν στο κορµί µου και να µε διαπερ-
νούν πατόκορφα. Αφού τις θυµάµαι ακόµα κι ανατριχιάζω. Το
θέαµα όµως των συγχωριανών µου και η εικόνα τους να κου-
τσαπ`δάν πανικόβλητοι, προσπαθώντας να σβήσουν τη
φωτιά, να φωνάζουν και να καίγονται κι οι ίδιοι κι οι βελέντζες
µαζί, ήταν τόσο αστείο, που στη θύµησή του ακόµα γελάω!

Τα δύο αυτά περιστατικά µε τους αεροπόρους και τις λίρες,
όπως ανέφερα πιο πριν, έλαβαν χώρα µετά το βοµβαρδισµό,
τότε που νοµίζαµε πως ο πόλεµος για εµάς είχε τελειώσει.

Γρήγορα όµως καταλάβαµε πως δεν είχε τελειώσει και δυ-
στυχώς έµενε να δούµε και να ζήσουµε κι άλλα χειρότερα.
Γιατί τ` αεροπλάνα µεν έφυγαν, ήρθε όµως ο γερµανικός
στρατός. Είχαµε µπει για τα καλά στο Φθινόπωρο, µέσα
Οκτωβρίου θα ήταν, κι οι Γερµανοί επανήλθαν, πεζοί αυτή τη
φορά.

«Έρχεται η Βέρµαχτ», ακούσαµε έκπληκτοι µια µέρα, απ`
τους αντάρτες του Ζέρβα. Σαστισµένοι όλοι ρωτούσαµε τι
είναι η Βέρµαχτ. Με απογοήτευση µάθαµε ότι πρόκειται για
µια γερµανική στρατιά, η οποία απ` όπου διάβαινε σκορ-
πούσε θάνατο και µόνο! Στρατός, πολύς στρατός, ανέβαινε
για το χωριό. Έρχονταν, λέει, να πιάσουν το Ζέρβα και να
χτυπήσουν την εθνική αντίσταση.

Επίκαιρα ξανά τα λόγια του γείτονα «κλοτσιόνται τ` άλογα κι
αλιά απ` τα σαµάρια»! Γιατί πάλι εµείς πληρώσαµε τη νύφη
και µάλιστα πολύ ακριβά.

Πανικός κυριάρχησε ξανά. Κακός σύµβουλος ο πανικός,
γιατί, αντί οι µεγαλύτεροι βέβαια της οικογένειας, εµείς τι ξέ-
ραµε, να σκεφτούν να µείνουµε στη Σαµουήλα, που ήταν εν-
τελώς απόµερο, όπου είχαµε και σπίτι, και που οι Γερµανοί
δεν είχαν κανένα λόγο να έρθουν εκεί, εµείς τραβήξαµε για
το βουνό. Ποια ασφάλεια και ποια διέξοδο θα µας πρόσφερε
το βουνό, δεν έχω καταλάβει. Θα ήταν µέσα Οκτωβρίου, δεν
θυµάµαι ακριβώς, του 1943, που ξεκίνησε η ανάβαση! ∆εν
ήµασταν µόνοι µας, φυσικά, αλλά ένα χωριό άνθρωποι. Άν-
τρες, γυναίκες µε παιδιά, άλλα ζαλίγκα στην πλάτη, άλλα σερ-
νάµενα απ` το χέρι, νεότεροι, µεγαλύτεροι σε ηλικία,
µπορούσαν δεν µπορούσαν, έτρεχαν στο βουνό να σωθούν.
Φορτωµένοι οι περισσότεροι µε τα απαραίτητα και σέρνον-
τας µαζί τους γίδες, πρόβατα, γελάδια, γαϊδούρια, µουλάρια,
γουρούνια, τρόφιµα, αντικείµενα καθηµερινής χρήσης,
ρούχα, ό,τι είχε ο καθένας. Πήραµε κι εµείς δυο γίδες, αν θυ-
µάµαι καλά. «Να έχουµε τουλάχιστον λίγο γάλα να πίνουµε»,
είχε πει ο πατέρας. Μαζί κι ο Ζέρβας µε το στρατό, άλογα,
αντάρτες, φωνές, τουφεκιές, φασαρία. Μεγαλύτερη φασαρία
από ανθρώπινο µπουλούκι δεν είχα ζήσει, µέχρι τότε, και γε-
νικά δεν θυµάµαι στη ζωή µου. Μια αγέλη ανθρώπων και
ζώων και πίσω να µας ακολουθούν κατά πόδας οι Γερµανοί,
οι οποίοι µας κοντόφταναν. Και θα µας προλάβαιναν σί-
γουρα, µε ανυπολόγιστες συνέπειες φαντάζοµαι, αν ένας
ηρωικός αξιωµατικός της αντίστασης, κάπου από την Πελο-
πόννησο, Μπάλας λεγόταν, δεν αναλάµβανε, µε αυτοθυσία,
να τους καθυστερήσει. Ταµπουρώθηκε, µόνος του, µ` ένα
οπλοπολυβόλο, κάπου πίσω απ` τον Αη Λια, κοντά στις Σπά-
θες, που γέρνει ο δρόµος προς τα Θεοδώριαννα, και µε τη
θυσία του, µας έδωσε χρόνο να φύγουµε και σε εµάς και στο
Ζέρβα. Και πού να πάµε; Στο βουνό, στις Καλοερότρυπες!!
Κάτι σπηλιές µέσα στα βράχια, σε αρκετά µεγάλο υψόµετρο,
πάνω από 1200 µέτρα. Οι Γερµανοί βέβαια δεν ανέβηκαν στο
βουνό, δεν κυνηγούσαν άλλωστε εµάς, αλλά ακολούθησαν
το Ζέρβα και το στρατό του, που εκµεταλλευόµενοι την πράξη
αυτοθυσίας του Μπάλα, είχαν προλάβει να στρίψουν, κάπου
στη διαδροµή µετά τις Σπάθες, προς τη Θεσσαλία. Τότε ήταν
που έφυγε µαζί µε το Ζέρβα κι ο αδερφός µου ο Τάκος, χωρίς
να µας πει τίποτα. Για 17 µέρες ήταν αγνοούµενος κι όταν
επιτέλους επέστρεψε για ανεφοδιασµό, όπως µας είπε, σε
ηµιάγρια κατάσταση, αξύριστος, άπλυτος, γεµάτος ψείρες, µε
κάτι στρατιωτικά ρούχα και παπούτσια, πέντε νούµερα µεγα-
λύτερα και µ` ένα όπλο σκουριασµένο στην πλάτη, αλλά µε
ανεβασµένο το εθνικό φρόνηµα και ενθουσιασµένος γενικά,
τον άδραξε ο µακαρίτης ο πατέρας µου και δεν τον άφησε να
ξαναφύγει. Ακόµα ηχούν στ` αφτιά µου τα λόγια του: «αρκεί
που `ρθες εδώ ορέ παλιοζάγαρο και δεν ξανα `χει να πας
π`θενά». Ήταν πολύ θυµωµένος κι αγριεµένος, κι έτσι κι αγρί-
ευε ο Στέφος, ήταν όλοι σούζα! Άλλωστε, ο Τάκος ήταν µόνο
δεκάξι στα δεκαεφτά, τότε.

Τέλος πάντων. Στο βουνό µείναµε 12 µαρτυρικές µέρες.
Κρύο, απλυσιά, πείνα και κακοµοιριά. Θυµάµαι που µα-
ζεύαµε κάτι χόρτα, λιγοστά βέβαια και λόγω εποχής, κι ανά-
βαµε φωτιά µε καµιά ξερή κοπριά ή καµιά ασφάκα, για να τα
βράσουµε τάχα, αλλά µόλις ζέζιαζαν (έπαιρναν να βράσουν),
τα τρώγαµε. Ο µεγαλύτερος αδερφός µου, πάλι, ο Γάκιας, κα-
τέβαινε σχεδόν µέρα παρά µέρα, µε κίνδυνο της ζωής του,
στο σπίτι στο Βουργαρέλι κι έφτιαχνε σταρένιες κουλούρες
ψωµί, τις έψηνε στη γάστρα στο µαγειριό και µας τις έφερνε
στο βουνό, να τις φάµε. Τι τράβηξε ο αγαπηµένος µου κι
αυτός! Ήταν από µικρός τού καθήκοντος κι είχε αναλάβει
πολλές ευθύνες. Για ζέστη, δεν το συζητώ! Πού να βρεθούν
ξύλα στις Καλοερότρυπες! Πέτρες και τσιουγκάνια έχει η πε-
ριοχή. Κι οι κοπριές δεν ήταν ατελείωτες. Τουρτουρίζαµε όλη
νύχτα. Κόντευαν να σπάσουν τα δόντια µας απ` το κρύο. Τι
να µας έκαναν τα λίγα σκεπάσµατα που µπορέσαµε να κου-
βαλήσουµε. ∆εν θα φέρναµε άλλωστε στο βουνό κι όλη την
προίκα! Τρία κορίτσια ήµασταν κι η µάνα µας ύφαινε ώρες
ατέλειωτες στον αργαλειό, για να µας προικίσει. Αν ξέραµε τι
τύχη θα είχαν στη συνέχεια του πολέµου τα προικιά µας, θα
τα κουβαλούσαµε στο βουνό, να ζεσταθούµε τουλάχιστον.

Ένα βράδυ θυµάµαι χιόνισε για τα καλά - είχαµε και τον
καιρό που µας κατάτρεχε - και το πρωί που ξυπνήσαµε,
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πάνω απ` τις κουβέρτες µας, στα πόδια που προεξείχαν απ`
τις τρύπες, µέσα στις οποίες κοιµόµασταν, ήταν 20 πόντοι
χιόνι. Τότε εγώ έπαθα κάτι σαν αρθριτικά, ψύξη ίσως, δεν
ξέρω ακριβώς τι ήταν, και για λίγες µέρες περπατούσα µε δυ-
σκολία. Για να σηκωθώ από κάτω, έπρεπε να µπουσουλίσω
µερικά µέτρα και µετά να πιαστώ από κάπου. Είχα δυνατούς
πόνους στα γόνατα, αλλά ντρεπόµουν και να το πω στους
γονείς µου. Προφασίζοµαν διάφορες άλλες δικαιολογίες. Έτσι
ήµουν από µικρή! Ευαίσθητη και εσωστρεφής. Έχουν άλλα
προβλήµατα έλεγα µέσα µου, ποιος θ` ασχοληθεί µε µένα;
Μπορεί να µου `δινε και κανά φατφά ο πατέρας τον οποίο,
παρεµπιπτόντως, έτρεµα. «∆εν έχεις ανάγκη» θα µου `λεγε.
«Εδώ σκοτώθηκαν άνθρωποι». Κι έτσι το ήπια µε το ζουµί
µου. Και όντως είχαν σκοτωθεί άνθρωποι και πολλοί µάλιστα.

Ας ξαναγυρίσουµε, όµως, στην περιπέτεια στο βουνό. Είχαν
περάσει 12 µέρες πια και µάλλον οι Γερµανοί, οι οποίοι δεν
κατάφεραν να πιάσουν το Ζέρβα, διέδωσαν τη φήµη ότι τα
παρατούν και φεύγουν. Τους είχαν δει τάχα και κάποιοι, που
έγειραν κάτω στην Καλεντίνη. Ανακριβές βέβαια, όπως απο-
δείχτηκε. Και εµείς πέσαµε στην παγίδα που µας είχαν στή-
σει. Αρχίσαµε, όλο χαρά, να κατεβαίνουµε σαν αγέλη απ` το
βουνό, ανυποψίαστοι εντελώς. Άνθρωποι και ζώα ξανά, ένας
συρφετός. Ταλαιπωρηµένοι από την ολιγοήµερη διαµονή µας
στις Καλοερότρυπες, µε τις συνθήκες που σας περιέγραψα,
και µε εξαντληµένη πια την υποµονή µας, λαχταρούσαµε να
γυρίσουµε στη θαλπωρή του σπιτιού του ο καθένας. Αστείο
µου ακούγεται αναλογιζόµενη τα όσα ακολούθησαν. Είχε ήδη
επιστρέψει κι ο Ζέρβας µε το στρατό, ο οποίος µας περίµενε
εκεί που είχαµε χωριστεί, κοντά στις Σπάθες, και όλοι µαζί κα-
τευθυνόµασταν προς το χωριό. Ήταν αργά το απόγευµα.
Ήµασταν λίγο πιο πάνω απ` τα Παππούλια, πλησιάζαµε δη-
λαδή, όταν ακούσαµε τις καµπάνες της εκκλησίας να χτυ-
πούν. Α!! ωραία σκεφτήκαµε, έφυγαν οι Γερµανοί! Στην
πλατεία µάλιστα είχε στηθεί γλέντι κι έψηναν κι αρνιά! Η χαρά
µας όµως δεν κράτησε παρά ελάχιστα λεπτά, αφού δυστυ-
χώς πολύ γρήγορα καταλάβαµε ότι πέσαµε έξω. Απλά προ-
σποιήθηκαν ότι έφευγαν, κόλπο ήταν, για να ξεγελάσουν το
Ζέρβα, που τους είχε ξεφύγει και είχαν χάσει τα ίχνη του. Έκα-
ναν έναν κύκλο και αιφνιδιαστικά, παρακάµπτοντας τις φρου-
ρές του, ξαναγύρισαν από την πλευρά της Οµαλής, πιο
σκληροί κι εκδικητικοί, αυτή τη φορά. Θυµάµαι που λέγανε οι
µεγαλύτεροι πως τους είχε δει να ανεβαίνουν ένας Κατσινέ-
λης, τον οποίο τον τουφέκισαν κιόλας. Όταν όµως το ανακοί-
νωσε στο Ζέρβα και τους αντάρτες, δεν τον πίστεψαν και το
έδιωξαν, λέει, χλευάζοντάς τον. «Μάλλον στον ύπνο σου τους
είδες του λέγανε, εµείς έχουµε παντού φρουρές και κανείς δεν
µας ειδοποίησε πως ανεβαίνει στρατός». Ο Κατσινέλης όµως
δυστυχώς επιβεβαιώθηκε. Οι Γερµανοί έρχονταν στ` αλήθεια
και αυτό που ακολούθησε δεν ήταν όνειρο, αλλά πραγµατικός
εφιάλτης. Στο πέρασµά τους και καθώς ανέβαιναν διασχίζον-
τας το χωριό, έβαζαν φωτιά στα σπίτια, που βρίσκονταν στο
δρόµο τους, και όχι µόνο, σχεδόν σε όλα, αφού πρώτα έβγα-
ζαν από µέσα κάποιους που είχαν ξεµείνει. Υπήρξαν τότε και
µερικοί χωριανοί που κάηκαν ζωντανοί, επειδή αρνήθηκαν να
τα εγκαταλείψουν. Και κάποιοι λίγοι που εξαγόρασαν τα σπί-
τια και τη ζωή τους, δηλώνοντας αφοσίωση στους κατακτητές.
Ας είναι! Εµείς τα βλέπαµε από τους πρόποδες του βουνού
να καίγονται, είχε ήδη σουρουπώσει για τα καλά, αλλά τι µπο-
ρούσαµε να κάνουµε; Η φωτιά κι οι καπνοί ξεκινούσαν απ` τα
χαµηλότερα του χωριού και σταδιακά επεκτείνονταν προς τα
ψηλότερα σηµεία. Καπνός, πολύς καπνός που έφτασε µέχρι
και τα διπλανά χωριά. Κόλαση για άλλη µια φορά το Βουρ-
γαρέλι! Κάηκε βέβαια κι απ` τα πρώτα µάλιστα, γιατί ήταν χα-
µηλά στο χωριό, και το δικό µας σπίτι, το παλιό
Τσιµπλοκουκαίικο. Το έβλεπα που καιγόταν, και θυµάµαι τους
µεγάλους που σχολίαζαν ότι είχε κάνει τη µεγαλύτερη φλόγα,
καθώς και απανωτές εκρήξεις, εξαιτίας των οινοπνευµατω-
δών ποτών που υπήρχαν σ` αυτό. Ο πατέρας µου είχε αµ-
πέλι και έφτιαχνε κρασί και τσίπουρο. ∆εν έµεινε, όπως ήταν
φυσικό, απολύτως τίποτα από το σπίτι, ούτε και η προίκα βέ-
βαια, για την οποία σας µίλησα προηγουµένως. Γλίτωσε
µόνο το µαγειριό (σώζεται µέχρι σήµερα), ένα πέτρινο ηµιυ-
πόγειο δίπλα ακριβώς απ` το σπίτι, χαγιάτι το ονοµάζαµε,
όπου είχαµε τη γάστρα και διάφορα άλλα συγύρια. Εκεί στα-
θήκαµε για λίγο, όταν αργότερα πια, τέλειωσε η περιπέτεια.

Γιατί ο γολγοθάς του βουνού δεν είχε τελειωµό. Τώρα τα
πράγµατα για εµάς ήταν ακόµη χειρότερα, αφού είχαµε πα-
γιδευτεί στους πρόποδες του βουνού κι οι Γερµανοί σπέρ-
νοντας θάνατο, φωτιά και καταστροφή, ανέβαιναν ξανά. Όχι
βέβαια για εµάς, τι να µας έκαναν άλλωστε. Το Ζέρβα και το
στρατό του κυνηγούσαν, όπως και την προηγούµενη φορά.
Κι εµείς, όµως, έπρεπε κάπου να πάµε. Ήµασταν εγκλωβι-
σµένοι ανάµεσα στο βουνό και στο χωριό. Μπρος γκρεµός
και πίσω ρέµα. ∆όθηκε τότε από κάποιους το σύνθηµα να
τραβήξουµε προς την πλευρά των Θεοδωριάνων. Άνθρωποι

και ζώα, αντάρτες, άλογα, όλοι µαζί πάλι, ξεκινήσαµε για το
πουθενά. Τότε ευτυχώς, για καλή µας τύχη, κάποιοι στρα-
τιώτες του Ζέρβα, που είχαν µείνει πίσω, γιατί ο Ζέρβας, που
ήταν κι αυτός µαζί µας µε το στρατό του, είχε φύγει µπροστά,
µας λένε το αυτονόητο: «Βρε παιδιά, οι Γερµανοί δεν θέλουν
εσάς τον άµαχο πληθυσµό, εµάς και το Ζέρβα κυνηγάν.
Κάντε λίγο στην άκρη, βγείτε απ΄ το δρόµο και κρυφτείτε πρό-
χειρα, για εδώΐα αποκάτω (ηχεί ακόµα στ` αφτιά µου η συγ-
κεκριµένη φράση), µέχρι να περάσουν, και µην
ταλαιπωρείστε άδικα». Έτσι, µετά από απόφαση του πατέρα
µου, σοφή οφείλω να οµολογήσω, παρακάµψαµε το δρόµο
και κρυφτήκαµε, κάµποσες οικογένειες, (µερικοί συνέχισαν
προς Θεοδώριανα), λίγο πιο κάτω σε κάτι πλαγιές, ούτε που
ξέρω σε ποια τοποθεσία ήταν τελικά, απ` όπου πραγµατικά
οι Γερµανοί πέρασαν κι έφυγαν, χωρίς καν να µας καταλά-
βουν. Κι έτσι, µετά από ποδαρόδροµο δυο περίπου ηµερών,
εξαντληµένοι, πεινασµένοι, πάνω απ` όλα όµως µε το φόβο,
την απόγνωση, την απαισιοδοξία και την ανασφάλεια να κυ-
ριαρχεί σε κάθε µας βήµα, γυρίσαµε στο χωριό. Πιο χωριό!
Στάχτη κι αποκαΐδια. Η µυρουδιά του καµένου κυριαρχούσε
παντού. Κάποια σπίτια ακόµη κάπνιζαν. Κρανίου τόπος το
Βουργαρέλι. Ό,τι είχε αποµείνει όρθιο απ` το βοµβαρδισµό,
τώρα καίγονταν. ∆εν είχαµε πια τίποτα. Το σπίτι µας, όπως

είπα, είχε καεί εντελώς, µόνο στάχτη υπήρχε, κάποιοι τοίχοι
καπνισµένοι και οι µεταλλικές ρόδες, τα τσέρκια, απ` τα κα-
ζάνια του κρασιού. Α! είχαν σωθεί και τα κουπώµατα, αυτά
απ` το αεροπλάνο, καθώς και το κορδόνι. Μόνο το υπόγειο
στεκόταν όρθιο απ` τη µια πλευρά, όπου είχαµε αποθηκευ-
µένα κάποια τρόφιµα, τα οποία βέβαια είχαν αχρηστευτεί από
τη φωτιά. Μετά το θάνατο, που φυσικά δε έχει µέτρο σύγκρι-
σης, πιστεύω, επειδή το βίωσα προσωπικά, ότι η απώλεια
του σπιτιού, µ` αυτόν τον τρόπο, είναι από τα χειρότερα σε
τραγικότητα. ∆εν είναι µόνο οι τέσσερις τοίχοι. Είναι όλα τα
πράγµατα, τα προσωπικά αντικείµενα, οι εικόνες του, όλα
αυτά που κουραστήκαµε να δηµιουργήσουµε, να κεντή-
σουµε, να πλέξουµε, να υφάνουµε. Είναι τα όνειρά µας, οι
αναµνήσεις, οι προσδοκίες, τα κρυφά µας µυστικά, τα ενδό-
µυχα της ψυχής µας. Είναι ο δικός µας χώρος, εκεί που γεν-
νηθήκαµε, που κάναµε τα πρώτα βήµατά µας, που νιώσαµε
τα πρώτα συναισθήµατα, τα πρώτα σκιρτήµατα, που µεγα-
λώσαµε. Είναι ο κόσµος µας. Νιώθεις πραγµατικά ξεριζωµέ-
νος, µετέωρος, χωρίς αποκούµπι. Εγώ τουλάχιστον έτσι
ένιωσα, όταν είδα το σπίτι µας καµένο και καταστραµµένο.
Πιο αξιολύπητη απ` όλους όµως ήταν η µητέρα µου. Έκανε
καιρό να συνέλθει από το σοκ που της προκάλεσε η εικόνα
του καµένου σπιτιού της. Ήταν το σπίτι της, όπου είχε περά-
σει πάνω από είκοσι χρόνια της ζωής της. Ήταν το «βασίλειό
της», όπου είχε βάλει όλο το µεράκι και τη νοικοκυροσύνη της
να το ντύσει µε ρούχα, να το στολίσει µε εργόχειρα. Τότε δεν
συναισθανόµουν απόλυτα το θρήνο της. Τώρα καταλαβαίνω!
{.....}

ΜΝΗΜΕΣ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΒΟΜΒΑΡ∆ΙΣΜΟ

ΜΙΚΡΟ ΜΟΥ ΧΑΪ∆ΕΜΈΝΟ

Εσύ θα φύγεις µακριά, µα εγώ θα περιµένω
µε ανοιχτή την αγκαλιά, µικρό µου χαϊδεµένο.

Τέσσερις είναι οι εποχές , µικρό µου µες΄στο χρόνο
µα η δική σου οµορφιά Άνοιξη φέρνει µόνο.

Είσαι εσύ η Άνοιξη µου είσαι και ο Χειµώνας µου
είσαι εσύ µες΄στην καρδία µου µόνιµος θαµώνας µου.

Χωρίς εσένα δε µπορώ, στιγµή δεν κάνω µόνος
όταν µου είσαι µακριά µεγάλος είναι ο πόνος.

Είσαι εσύ το φως µου, είσαι η λατρεία µου
είσαι όµως µικρό µου και η τιµωρία µου.

Σ΄αγαπώ και δεν το κρύβω, στην καρδία µου σ' έχω βάλει
Σ΄αγαπώ και δεν το κρύβω και θα υποφέρω πάλι.

Ανθή Παπαγεωργίου

ΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΘΑΜΕΝΕΣ ΚΑΛΗΜΕΡΕΣ
ή ΚΑΛΗΝΥΧΤΕΣ"
ΑΝΑΛΟΓΩΣ...

Φίλοι καλώς ορίσατε
Χαίροµαι που σας βλέπω
Όµως λυπάµαι και πολύ,
Που πια δεν σας αντέχω.

Αυτό µε σπαραγµό ψυχής
Που έχω διαπιστώσει
Είναι στην τυποποίηση
Πως έχουµε ενδώσει.

Καλή η χρήση λογικής
Μέχρι ενός ορίου
Μα µην την αναγάγουµε
Σ΄ένα σκοπό του βίου.

Κλειστήκαµε σε φυλακές
Κι υψώσαµε τα τείχη
Τα όνειρα σκοτώνουµε
Και βρίζουµε την τύχη

Τι κάνουµε για την ψυχή;
Τη µέρα που περνάει;
Για µένα είναι τραγικό
Αν το µυαλό γερνάει.

Συναισθανόµενος λοιπόν
Πως έχουµε βαλτώσει
Μένω εκτός του κόσµου µας
Για να χαρώ την πτώση.

Τα όνειρα πεθαίνουνε
Πριν απ΄το θάνατό µας
Αν την αντίσταση εµείς
∆εν κάνουµε θεό µας.

Όµως υπάρχει πρόβληµα
Που δεν µπορώ να λύσω
Κάθε µας µέρα που περνά
Πώς να τη φέρω πίσω;

Φευγάτος Μπιλ
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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.

ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Β. - ΦΑΚΙΝΟΣ Β. Ο.Ε.
Υπαπαντής & Μυτιλήνης, Αρτέµιδα Αττικής, Τ.Κ. 190 16
Τηλ.6972082923, E-mail: info@bandbdoors.gr

∆ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ Τ Ο Υ Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Υ Μ Α Σ
Μια εκδροµή ξεχωριστή - πνευµατική,
αισθητική απόλαυση και όχι µόνο

Γράφει η Λουκία Αντωνίου

Κ υριακή 29 Μαΐου. Μέρα ξεχωριστή για το ξεκίνηµα της
εκδροµής µας αλλά και ο τόπος προορισµού: Νεµέα, αρ-

χαία και σύγχρονη. Προετοιµάστηκε µε πολλή αγάπη και
φροντίδα από τα µέλη του Συλλόγου µας. Η απόφαση για µια
εκδροµή σε κοντινό µέρος από την Αθήνα για να βρεθούµε οι
χωριανοί και να απολαύσουµε όλοι µαζί, πάρθηκε µετά το
Πάσχα από το καινούργιο ∆.Σ. του Συλλόγου µας. Η πρόταση
από τη Μαίρη Στεφάνου αγκαλιάστηκε µε ενθουσιασµό και
αµέσως άρχισε η ενηµέρωση των µελών µας.

Η πολυπόθητη µέρα έφτασε. 38 άτοµα, χωριανοί, τα µέλη
του Συλλόγου µας αλλά και φίλοι µας, φίλοι του Βουργαρε-
λίου ξεκινήσαµε για τον προορισµό µας. Πολύ κέφι, κουβεν-
τούλα, και καλή διάθεση, ήταν κυρίαρχα σε όλη τη διαδροµή.

Ο πρώτος µας σταθµός, Αρχαία Νεµέα. Στην είσοδο του Αρ-
χαιολογικού χώρου µας περίµενε µετά από τηλεφωνική επι-
κοινωνία, η ψυχή αυτού του χώρου, ο Στέφανος Μίλλερ.

Απλός, καταδεκτικός, κουρασµένος όµως γιατί αυτές τις
µέρες ασχολείται µε την διοργάνωση των Νέµεων αγώνων
που θα γίνουν σε 10 ηµέρες, και εργάτης µε τους εργάτες εκεί
µας έδωσε εύστοχες, περιεκτικές πληροφορίες για τα ευρή-
µατα, το χώρο, όλα έργο δικό του. Αν δεν υπήρχε Αυτός όλο
αυτό το σπουδαίο έργο θα ήταν στην αφάνεια. Τον ακούσαµε
µε προσοχή και στη συνέχεια άρχισε η δική µας περιήγηση
στο χώρο, Αρχαιολογικό Μουσείο, Ναός του ∆ία, Λουτρά και
τέλος το Στάδιο των αγώνων. Όλα απλά, λιτά χωρίς παρεµ-
βάσεις µε πολλή περιποίηση και φροντίδα κάτι σπάνιο για ελ-
ληνικό χώρο, παντού η σφραγίδα του Στέφανου Μίλλερ.

Επόµενος σταθµός το δεύτερο κύριο χαρακτηριστικό της
σύγχρονης Νεµέας ένας αµπελώνας. Στη µεγαλύτερη αµπε-
λουργική ζώνη της Ελλάδος στην οποία παράγονται τα ονο-
µαστά κρασιά ονοµασίας προέλευσης Ανωτέρας ποιότητας
ένα κτήµα είχε ανοιχτές τις πόρτες του για εµάς.

Βέβαια η Κυριακή αυτή ήταν η µέρα που όλα τα οινοποιεία
της χώρας είναι ανοιχτά, όµως εµείς είχαµε ειδοποιήσει νω-
ρίτερα. Εκεί στον καλαίσθητο χώρο υποδοχής του οινοποι-
είου µέσα στο πράσινο, τα λουλούδια µας περίµενε
χαµογελαστή, καλοδιάθετη η κ. Ελένη Ράπτη, από τους ιδιο-
κτήτες του χώρου και µας έκανε µια ξενάγηση σε όλους τους
χώρους του σύγχρονου οινοποιείου τους. Απλά και κατα-
νοητά εξήγησε όλα τα στάδια παραγωγής του κρασιού και
στη συνέχεια απάντησε στις ερωτήσεις που έκαναν οι εκ-
δροµείς και αφορούσαν το κρασί.

Εντυπωσιακό ήταν το υπόγειο του οινοποιείου, χώρος πα-
λαίωσης των κρασιών µέσα σε δρύινα βαρέλια µε τη διάχυτη
µυρωδιά.

Και τέλος ήρθε η δοκιµή. Στο χώρο υποδοχής δοκιµάσαµε
τα κρασιά που παράγει το κτήµα, συνεχίσαµε την κουβέντα,
κάναµε και τις αγορές µας και κατενθουσιασµένοι από τους
δυο µας σταθµούς µε πνευµατική και οινοπνευµατική τροφή
κατευθυνθήκαµε στον τρίτο.

Σειρά είχε και η υλική τροφή. Το εστιατόριο της κυρά Αθηνάς
µας ικανοποίησε όλους µε το εκλεκτό φαγητό και το ντόπιο
κρασί.

Ο δρόµος της επιστροφής αργά το βράδυ έγινε µέσα από
κέφι και την απόλυτη ικανοποίηση από όλες τις απολαύσεις
της εκδροµής.

Υπήρξε και το επιστέγασµα, µια βόλτα στην παραλία και ένα
καφεδάκι στο Λουτράκι.

Θα µου πείτε γιατί τόσες λεπτοµέρειες γι αυτή την εκδροµή;
Αυτός που πήγε τις απόλαυσε, κάποιοι µπορεί να εκφράσουν
παράπονο ότι δεν ενηµερώθηκαν (εδώ όµως έχω να πω ότι
κάναµε το ανθρωπίνως δυνατόν µε όποιο τρόπο επικοινω-
νίας µπορούσαµε να έχουµε µε τα µέλη µας, έχετε όµως και
εσείς υποχρέωση να µας ενηµερώνετε) σε κάποιους άλλους
µπορεί να δοθεί το κίνητρο για µια κοντινή απόδραση από
την Αθήνα που αξίζει τον κόπο, ιδιαίτερα τώρα την Άνοιξη.

Κυρίως όµως θέλω να δώσω ένα ερέθισµα σε εµάς τους
Βουργαρελιώτες να φροντίσουµε να κάνουµε το Βουργαρέλι
(και δεν το λέω εδώ για πρώτη φορά και θα το κάνω σε κάθε
φύλλο της Εφηµερίδας µας) προορισµό απόδρασης και επί-
σκεψης µε τόσες οµορφιές αλλά και την ιστορική σηµασία.
Ας κινητοποιηθούµε όλοι και ιδιαίτερα η τοπική κοινω-

νία, αν υπάρχει παροχή υπηρεσιών, το Βουργαρέλι θα
γίνει τόπος ιδιαίτερου προορισµού και θα πάψουν τα
σχόλια περί παρακµής και ό,τι σχετικό.

Ο επίλογος δεν θα γίνει µε την παραίνεση αλλά µε την πα-
ρουσίαση ενός Έλληνα στην ψυχή, του Στέφανου Μίλλερ και
ο καθένας ας παραδειγµατιστεί και ας βγάλει τα συµπερά-
σµατά του.

Στέφανος (Στήβεν) Μίλλερ. Γεννήθηκε στο Γκόσεν της Ιν-
τιάνα των ΗΠΑ το 1942. Ολοκλήρωσε το πρώτο του πτυχίο
στα Αρχαία Ελληνικά και στο διδακτορικό του στην Κλασσική
Αρχαιολογία στο Πανεπιστήµιο του Πρίνστον.

Μετά από ανασκαφές σε διάφορες τοποθεσίες του Αρχαίου
Ελληνικού κόσµου, συµπεριλαµβανοµένης της Ολυµπίας και,

για τέσσερα χρόνια, της Αρχαίας Αγοράς των Αθηνών, ξεκί-
νησε τις δικές του ανασκαφές στη Νεµέα το 1973.

Κατά τα 35 χρόνια της εργασίας του στη Νεµέα, όχι µόνο διε-
νήργησε ανασκαφές που έφεραν στο φως σηµαντικά ευρή-
µατα όπως το Στάδιο όπου διεξάγονταν τα Νέµεα, αλλά
δηµιούργησε και αρχαιολογικό πάρκο µε την απαλλοτρίωση
αγροκτηµάτων της περιοχής. Κατασκεύασε αρχαιολογικό µου-
σείο και οργάνωσε την έκθεσή του, ενώ ξεκίνησε και την ανα-
στήλωση του αρχαίου Ναού του ∆ία. (Ήδη οι τρεις όρθιες
κολόνες του Ναού, από την αρχαιότητα, έχουν γίνει εννιά και το
έργο της αναστήλωσης συνεχίζεται.) Όλα αυτά χωρίς κρατική
βοήθεια, µόνο µε χορηγίες από την Ελλάδα και την Αµερική.

Ταυτόχρονα υπηρετούσε ως καθηγητής Κλασσικής Αρχαι-
ολογίας στο Πανεπιστήµιο της Καλιφόρνια στο Berkeley, µε
εξαίρεση τα έτη 1982 - 1987 όταν διετέλεσε ∆ιευθυντής της
Αµερικανικής Σχολής Κλασσικών Σπουδών στην Αθήνα.

Έχει ανακηρυχθεί επίσηµος διδάκτωρ του Πανεπιστηµίου
Αθηνών, έχει τιµηθεί ως Ταξιάρχης του Τάγµατος της Τιµής
από τον Πρόεδρο της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, έχει αναγνω-
ριστεί ως "Πρόσωπο της εβδοµάδας" από το Αµερικανικό τη-
λεοπτικό κανάλι ABC το 2004. Το 2005 µε Προεδρικό
διάταγµα ο Στέφανος Μίλλερ πολιτογραφήθηκε Έλληνας
υπήκοος.

Έχει χαρακτηριστεί ως το µεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο
της Ελλάδας αλλά το όνοµά του έγινε γνωστό, παρότι έχει
αφιερώσει 40 χρόνια από την καριέρα του στην ανάδειξη και
προβολή του αρχαιολογικού χώρου της Νεµέας, από µια
ανοιχτή επιστολή σε τόνους δραµατικούς, ζητώντας από την
Ελληνική Πολιτεία να µην κλείσει το αρχαιολογικό πάρκο
λόγω έλλειψης φυλάκων. "Εάν συµβεί κάτι τέτοιο, θα κοιτάξω
τον εαυτό µου στον καθρέφτη και θα συνειδητοποιήσω πόσο
ανόητος και αιθεροβάµων ήµουν. Θα έχω πετάξει στα αζή-
τητα όλη µου τη ζωή". Και συνεχίζει. "Ό,τι έκανα στη Νεµέα
από το 1973 µέχρι σήµερα είχε ένα και µόνο σκοπό: Όχι µόνο
να έρθουν στο φως τα ευρήµατα ενός από τα τέσσερα σπου-
δαιότερα αθλητικά κέντρα της αρχαιότητας αλλά και να µπο-
ρέσουµε να φτιάξουµε ένα υποδειγµατικό αρχαιολογικό
πάρκο που θα καµαρώνει κάθε επισκέπτης. ∆εν µπορώ να
φανταστώ ότι µπορεί να µπει λουκέτο σε αυτόν το χώρο που
διαφηµίζει την Ελλάδα και δίνει πολλά έσοδα στην οικονοµία
της περιοχής. Θα ήταν αδιανόητο=".

Επίσης κατέθεσε σχέδιο που αφορά µια πιλοτική ιδιωτικο-
ποίηση ορισµένων αρχαιολογικών περιοχών ή µουσείων µε
δεδοµένο ότι πολλοί χορηγοί από την Ελλάδα και το εξωτε-
ρικό έδωσαν χρήµατα για να προχωρήσουν τα έργα στη
Νεµέα.

“Θα πρέπει η Ελληνική Πολιτεία να καταλάβει επιτέλους
πως οι αρχαιολογικές περιοχές και τα µουσεία είναι ίσως το
µεγαλύτερό της περιουσιακό στοιχείο και δεν µπορεί να τα
αφήσει στην τύχη τους. Όχι µόνο αυτό αλλά και τη σωστή πο-
λιτική που θα µπορούσε να φροντίσει ώστε να παράγουν
έσοδα ώστε να µην επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογι-
σµό σε µια εποχή τόσο σοβαρής οικονοµικής κρίσης. Είµαι
πεπεισµένος ότι θα µπορούσε η αξιοποίησή τους να λει-
τουργήσει ως µοντέλο χρηστής διαχείρισης, όπου το κράτος
θα έβγαινε κερδισµένο”.

Ο ίδιος είναι ο εµψυχωτής της Αναβίωσης των Νέµεων αγώ-
νων που γίνονται κάθε τέσσερα χρόνια στο Αρχαίο Στάδιο µε
µεγάλη συµµετοχή τόσο από την τοπική κοινωνία, όσο και
από όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό.

Απόγευµα στην Πλάκα...
Η Εριέττα Βαγενά, όπως πάντα, έριξε την ωραία ιδέα για αν-
τάµωµα. ∆εν χρειάστηκε πολύς χρόνος για να γίνουν οι ει-
δοποιήσεις και να πραγµατοποιηθεί. Τρίτη 5 Απριλίου 2016
ένα θαυµάσιο απόγευµα από κάθε άποψη έφερε στην κα-
φετέρια “∆ιογένης" στην Πλάκα 25 Βουργαρελιώτισσες που
έγιναν όλες µία παρέα. Ήταν εκεί όλες οι ηλικίες αλλά χρει-
άζεται να τονιστεί η νεανική παρουσία που έδωσε άλλη νότα
στη συγκέντρωση. Η Ναταλία, η Μαρία, η Κατερίνα, η Πε-
τρούλα (η γραµµατέας του Συλλόγου µας) είπαν τις δικές
τους ιδέες για να ξεκινήσει κάτι καινούργιο στο Σύλλογο και
στο χωριό. Αναφέρθηκαν και στα χρονίζοντα προβλήµατα
του χωριού, για τα οποία ο Σύλλογος προσπαθεί όσο µπορεί για την επίλυσή τους. Ανταλλάχθηκαν απόψεις, κουβέν-
τες ζεστές από καρδιάς. Θα το επαναλάβουµε, γιατί χρειάζονται τέτοιες συγκεντρώσεις µε ανθρώπους που µας συνδέ-
ουν κοινά βιώµατα µε σηµείο αναφοράς το Βουργαρέλι.

Με τον καθηγητή Μίλλερ
(πρώτος αριστερά).

Στον αρχαιολογικό χώρο.

Στο οινοποιείο.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Στην τοποθεσία Καρυά Βουργαρελίου

αγρόκτηµα 3 στρεµµάτων και

600 µέτρων.

Πληροφορίες στο τηλ. 210 4611115

Αθανάσιος Σπ. Λαζαρίδης
Ουρολόγος - Χειρούργος

Ειδικευθείς στο Πανεπιστηµιακό
Νοσοκοµείο Ιωαννίνων

Επιστηµονικός συνεργάτης
Πανεπιστηµιακής Ουρολογικής

Κλινικής Ιωαννίνων
Νικ. Σκουφά 38 - Άρτα

Τηλ.: 2681400427, 6977509592

ΠΡΟΤΥΠΟΣ
ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΡΤΑΣ

Γ. ΜΠΑΦΑΣ ΑΕ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΡΤΙΝΟ ΓΑΛΑ
ΓΡΑΒΙΕΡΑ- ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ

ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ - ΦΕΤΑ
ΑΝΘΟΤΥΡΟ - ΜΥΖΗΘΡΑ

ΑΝΕΖΑ ΑΡΤΑΣ
26810 41292, 41388

FAX6810 - 42173

Μπορεί η απόλαυση και η χαρά της ανάγνωσης να µας
είναι απαραίτητη κάθε µέρα, αλλά πώς να το κάνουµε; Η
απόλαυση πολλαπλασιάζεται όταν συνδυαστεί µε καλο-
καιρινές διακοπές, και µάλιστα στα πατρώα εδάφη του
Βουργαρελίου!
Ξεκινάµε λοιπόν µε 8 προτάσεις βιβλίων για ενήλικες:

1. Σέρρα, Η ψυχή του Πόντου, Γιάννης Καλπούζος, Εκ-
δόσεις Ψυχογιός: Αν αγαπάτε την ελληνική λογοτεχνία,

τότε είναι βέβαιο ότι έχετε διαβάσει Γιάννη Καλπούζο. Κι αυτό
δεν το λέω επειδή τυχαίνει να είναι δικός µας άνθρωπος,
Ηπειρώτης, αλλά γιατί το Ιµαρέτ του ανήκει στα πιο πολυδια-
βασµένα µυθιστορήµατα των τελευταίων ετών. Το νέο του βι-
βλίο, Σέρρα, δείχνει ικανό να πάρει τα πρωτεία από το Ιµαρέτ
καθώς διαβάζεται όλο και περισσότερο. Ίσως γιατί ο Καλ-
πούζος έχει πλάσει εκτός από τον εµβληµατικό κεντρικό του
ήρωα, τον Γαληνό, και δύο αλησµόνητους γυναικείους χαρα-
κτήρες, την Φιλάνθη και την Ταλίν, που µυρίζουν άνοιξη (όσο
κι αν στην πορεία θα τις εύρει βαρυχειµωνιά) και χαράσσον-
ται ανεξίτηλα µέσα µας. Ίσως γιατί έρχεται να µας θυµίσει
χωρίς καµιά περιττή εθνικιστική έξαρση τα πάθη του Ποντια-
κού ελληνισµού µέσα από την προαιώνια µάχη του Καλού µε
το Κακό, του Φωτός µε το Σκότος και να µας αφυπνίσει σχε-
τικά µε την ύπαρξη του θηρίου που κρύβουµε όλοι µέσα µας.

2. Το χνάρι που δεν έσβησε, Νοέλ Μπάξερ, Εκδόσεις
∆ιόπτρα: Αν αναρωτιέστε κι εσείς, όπως κι εγώ, αν 100

χρόνια µετά θα έχει µείνει κάποιο χνάρι µας να θυµίζει την
προσωπική ιστορία του καθενός µας κι αν θα βρεθεί κάποιος
να το ακολουθήσει, τότε η Νοέλ Μπάξερ έρχεται να δώσει την
απάντηση µ' αυτό το νέο της βιβλίο. Πρόκειται για χνάρια
άσβεστα ή όχι και τόσο, χαραγµατιές βαθιές ή επιφανειακές
και λάθος µονοπάτια της ζωής. Μεγάλο ατού της συγγρα-
φέως είναι η µαεστρία µε την οποία πλέκει τον µύθο της, αλλά
κυρίως οι πολυδιάστατοι ήρωες µε δυσδιάκριτα τα όρια µε-
ταξύ καλού και κακού και µε αδιόρατες, λεπτές γραµµές να
χωρίζουν τον θύτη από το θύµα. Παλιά µας γνώριµη η Νοέλ
Μπάξερ από το πολυδιαβασµένο της βιβλίο "Από δρυ παλιά
κι από πέτρα" µας δίνει, οχτώ χρόνια µετά, το πιο άρτια δο-
µηµένο της µυθιστόρηµα, που είναι στ' αλήθεια ένα κοµψο-
τέχνηµα, ακόµα και για τους πιο απαιτητικούς αναγνώστες.

3. Το χαµένο Νόµπελ, Κώστας Αρκουδέας, Εκδόσεις
Καστανιώτη: Αν εκτός από µυθιστορήµατα αγαπάτε να

διαβάζετε µελέτες για σπουδαίες προσωπικότητες, τότε το βι-
βλίο του Κώστα Αρκουδέα είναι απαραίτητο ανάγνωσµα για
σας. Με την πρώτη µατιά στο εξώφυλλο του βιβλίου µπορεί
να νοµίσετε ότι πρόκειται για βιβλίο αφιερωµένο στον Καζαν-
τζάκη και έτσι είναι...δεν είναι όµως µόνο αυτό. Είναι ιδανικό
ανάγνωσµα για τους λάτρεις όχι µόνο των Νοµπελιστών συγ-
γραφέων (συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που πότε δεν
κατάφεραν να το πάρουν), µα της Λογοτεχνίας γενικότερα και
της δικής µας της εγχώριας ειδικότερα, µιας και ο Κώστας Αρ-
κουδέας µας δίνει την ευκαιρία να ρίξουµε µια ενδελεχή µατιά
στην πνευµατική ζωή του τόπου µας. Κατορθώνει να χωρέσει
σε ένα βιβλίο 550 περίπου σελίδων έναν απίστευτα µεγάλο
θησαυρό γνώσεων για τους πνευµατικούς ανθρώπους της
Ελλάδας και όχι µόνο-πιάνει επίσης το παγκόσµιο λογοτε-
χνικό στερέωµα-µε τρόπο που σε τίποτα δεν κουράζει τον
αναγνώστη ούτε λεπτό και χωρίς καθόλου να θυµίζει στείρα
παράθεση ξερών γνώσεων.

4.Ο πρώτος αµέθυστος, Μελίνα Τσαµπάνη, Εκδόσεις
Κέδρος: Αν σας συναρπάζει να ανακαλύπτετε νέους

ταλαντούχους Έλληνες συγγραφείς, τότε δεν θα πρέπει να
σας ξεφύγει η πρωτοεµφανιζόµενη Μελίνα Τσαµπάνη. Αν επί-
σης λατρεύετε κείνη την µακρινή εποχή της Επανάστασης

του 1821 που οι θάλασσές µας ήταν γεµάτες πειρατές αιµο-
σταγείς, νεαρές δεσποσύνες στο έλεός τους και παλικάρια
που από τη µια παλεύουν να διώξουν τον Τούρκο κατακτητή
κι από την άλλη τις σώζουν, αλλά πέφτουν στα δίχτυα κατά-
ρας υπό τη λάµψη αµέθυστου σφραγίζοντας µε αίµα την πο-
ρεία τους, ε, τότε αυτό το µυθιστόρηµα είναι σίγουρα για σας!
Αν και πρωτόλειο, το βιβλίο της Μελίνας Τσαµπάνη ξεχωρίζει
για τους δυνατούς χαρακτήρες της και τα πλούσια συναισθή-
µατα που γεννάει στον αναγνώστη, καθώς επίσης και για την
απρόσκοπτη ροή των γεγονότων χωρίς περιττές λοξοδρο-
µήσεις και µε άριστη απόδοση του κλίµατος της εποχής.

5. Το κάστρο, Βαγγέλης Γιαννίσης, Εκδόσεις ∆ιόπτρα:
Αν έχετε ήδη διαβάσει το πρώτο βιβλίο του Βαγγέλη

Γιαννίση µε ήρωα τον επιθεωρητή Άντερς Οικονοµίδη, "Το
µίσος", τότε γνωρίζετε το ταλέντο του Έλληνα, που ζει και ερ-
γάζεται στη Σουηδία, στην αστυνοµική λογοτεχνία. Τίποτα
απολύτως δεν έχει να ζηλέψει από τους Βορειοευρωπαίους
οµότεχνούς του! Αν έχετε εθιστεί µία φορά στις περιπέτειες
του Χάρι Χόλε, τότε σίγουρα θα εθιστείτε δέκα φορές στις πε-
ριπέτειες του Άντερς Οικονοµίδη, µιας και οι αναφορές στην
ελληνική µυθολογία είναι οπωσδήποτε πιο κοντά σε µας απ'
ότι οι αντίστοιχες στη σκανδιναβική και ο Άντερς είναι χαρι-
σµατικός, τρωτός, βαθιά ανθρώπινος, "Αρβανίτικο κεφάλι"
(του συγγραφέα ο χαρακτηρισµός για τον ήρωά του) και φυ-
σικά...Έλληνας! Άριστα δοµηµένο και µε τέλειο ρυθµό, µόνο
ένα πρόβληµα έχει αυτό το βιβλίο : τελειώνει πολύ γρήγορα!

6.Ένα µίλι δρόµος στο σεληνόφωτο, Ντένις Λεχέιν,
Εκδόσεις Κέδρος: Αν είστε εθισµένοι στις αστυνοµικές

ιστορίες, τότε σας έχω έναν µετρ του είδους. Ο Ντένις Λεχέιν
θεωρείται από τους κορυφαίους Αµερικανούς συγγραφείς βι-
βλίων µυστηρίου και θα πρέπει να οµολογήσω ότι ήταν στο
Βουργαρέλι πριν 2 χρόνια που πρωτοάκουσα γι' αυτόν από
φίλο συγχωριανό βιβλιοφάγο µέσα στο χώρο της Έκθεσης
Βιβλίου! Αν, λοιπόν, θέλετε κάτι παραπάνω από ένα απλό
αστυνοµικό βιβλίο, κάτι παραπάνω από εξαιρετικά γρήγορη
πλοκή και ηρωικούς ντετέκτιβ που σου παίρνουν το µυαλό,
τότε ο Λεχέιν είναι για σας. Σου προσφέρει όλα τα παραπάνω
επικαλυµµένα µε δόσεις ψυχολογικής εµβάθυνσης. Αν προ-
σθέσετε και το αδιαµφισβήτητα ωραίο χιούµορ του, έχετε
έναν εκρηκτικό συνδυασµό.

7.Ένα τραµ στη Λισαβόνα, Ερβέ Λε Τελιέ, Εκδόσεις
Opera: Αν πάλι αγαπάτε τα ταξίδια, µα λόγω κρίσης

πρέπει να αρκεστείτε στα νοερά, τότε σας προτείνω ανεπι-
φύλακτα µια βόλτα ως τη Λισαβόνα, την πιο ερωτεύσιµη πόλη
της Ευρώπης (µετά τη Θεσσαλονίκη µας, φυσικά).Ο Γάλλος
µυθιστοριογράφος δεν είναι τόσο γνωστός στη χώρα µας,
αλλά σας το συνιστώ ως ένα από τα πιο ταξιδιάρικα και αγα-
πησιάρικα βιβλία που θα διαβάσετε αυτό το καλοκαίρι. Ιστο-
ρία αγάπης γεµάτη άρωµα Λισαβόνας και γεύσεις
πορτογαλέζικες πασπαλισµένες µε µεγάλη δόση νοσταλγίας
για περασµένες αγάπες.

8.Confiteor, Ζάουµε Καµπρέ, Εκδόσεις Πόλις: Αν λα-
χταράτε να διαβάσετε κάτι διαφορετικό, κάτι που ξε-

φεύγει από τον συνηθισµένο τρόπο γραφής µυθιστορήµατος,
τότε ο Καταλανός συγγραφέας Ζάουµε Καµπρέ θα είναι µια
αποκάλυψη για σας. Προσοχή, όµως...πρέπει να είστε εφο-
διασµένοι µε άφθονο χρόνο, γιατί είναι ένα βιβλίο που χρει-
άζεται προσεκτική µατιά, και χαρτί και µολύβι. Χωρίς να
κρατάτε σηµειώσεις θα δυσκολευτείτε να κρατήσετε επαφή
µε τη δαιδαλώδη πλοκή και τα δεκάδες πρόσωπα της αφή-
γησης που εναλλάσσεται συνεχώς-µία πρωτοπρόσωπη, µία
τριτοπρόσωπη. Να είστε σίγουροι πάντως ότι θα σας αντα-
µείψει αυτό το πολυβραβευµένο και πολυµεταφρασµένο µυ-
θιστόρηµα, που για πολλούς (ανάµεσα σ' αυτούς κι εγώ) είναι
απλώς ένα αριστούργηµα του 21ου αιώνα. Κι αν αναρωτιέστε
για τον τίτλο, να σας πω ότι ο συγγραφέας ζήτησε να χρησι-
µοποιηθεί το λατινικό ρήµα confiteor, που σηµαίνει οµολογώ,
εξοµολογούµαι τις αµαρτίες µου. Πιστέψτε µε...πρόκειται για
µυθιστόρηµα για γερούς αναγνώστες που θα σας µείνει αξέ-
χαστο!

Σας έχω αφήσει για το τέλος 3 από τα καλύτερα παιδικά-
εφηβικά βιβλία που κυκλοφόρησαν το τελευταίο διά-
στηµα:

1. Ο Τρύφωνας από τη ∆ρακολανδία, Σπύρος Γιαννα-
κόπουλος, Εκδόσεις Πατάκη: Αν ψάχνετε ένα παιδικό

βιβλίο να καλύψει τη γόνιµη φαντασία του παιδιού σας, τότε
αυτό το υπέροχο δρακοπαραµύθι είναι ό,τι πρέπει.Ο Σπύρος
Γιαννακόπουλος έχει να δείξει πολύ καλή χρήση της γλώσ-
σας µε πλούσιο λεξιλόγιο, ιδανικό για παιδιά ηλικίας 9 έως
12 ετών. Η φαντασία κυριαρχεί σ' όλο το βιβλίο και η γρήγορη
εξέλιξη της ιστορίας δεν αφήνει περιθώρια για πλήξη. Τι άλλο
να ζητήσει ένα παιδί, ιδίως ένα που αγαπάει να διαβάζει για
δράκους; Απόλυτη αναγνωστική απόλαυση...και είναι αλή-
θεια πως αν γινόµουν πάλι 9 ετών, ο Τρύφωνας θα κέρδιζε
σίγουρα µια θέση ανάµεσα στους πιο αγαπηµένους µου
ήρωες.

2.Αλάστρα, Γιώργος Παναγιωτάκης, Εκδόσεις Πα-
τάκη: Αν αναζητάτε επίσης ένα µαγικό βιβλίο φαντα-

σίας για κάπως µεγαλύτερα παιδιά, τότε σας έχω το
κατάλληλο ανάγνωσµα.Αν είστε από τους φανατικούς Χαρι-
ποτεριστές, τότε ναι, θα λατρέψετε και την Αλάστρα-µπορεί
να µην έχει Σχολείο Μαγείας, έχει όµως πολλά από τα χαρι-
τωµένα (ή όχι και τόσο) µυθικά πλάσµατα, τα τελώνια και τα
όντα του κόσµου του φανταστικού που συναντά κανείς εκεί.
Εγγυηµένη αναγνωστική απόλαυση όχι µόνο για τα παιδιά
σας, µα και για όσους από εσάς νιώθουν ακόµη παιδιά! Εγώ
πάντως οµολογώ ότι το καταβρόχθισα µέσα σ' ένα πρωινό!

3.Αγάπα το ή παράτα το, Ιφιγένεια Τέκου, Εκδόσεις
Λιβάνη: Αν τα παιδιά σας διάβηκαν µόλις το κατώφλι

της εφηβείας ή ετοιµάζονται να το κάνουν, τότε έχω αυτό που
χρειάζεστε. Θέλει βέβαια προσοχή γιατί είναι από εκείνα τα
βιβλία που πρώτα τα διαβάζεις εσύ και µετά τα δίνεις στα παι-
διά σου-απλώς γιατί δεν ξεκολλά από το χέρι σου άπαξ και
κάνεις το λάθος να το φυλλοµετρήσεις. Ο λόγος είναι απλός-
θες να δεις πώς θα µπορέσεις να χειριστείς αυτό το κακό που
σε βρήκε: την εφηβεία των µέχρι πριν λίγο µικρών ακόµα παι-
διών σου! Η Ιφιγένεια Τέκου µ' αυτό της το βιβλίο απευθύνε-
ται σ' έφηβους µε τρόπο ιδιαίτερα γοητευτικό, µιας και
χρησιµοποιεί τη δική τους γλώσσα και τους δικούς τους κώ-
δικες τόσο ζωντανά και ρεαλιστικά που είναι στ' αλήθεια σα ν'
ακούς έφηβο να µιλάει. Είναι αλήθεια ότι όλα όσα αφορούν
τον έφηβο του σήµερα βρίσκονται µαζεµένα στο µυθιστόρηµα
αυτό, γι' αυτό και αξίζει να διαβαστεί από µεγάλους και µι-
κρούς!

8+3
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Για ένα
υπέροχο,

βιβλιοφιλικό
καλοκαίρι!

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Η ΑΝΤΑ ΤΡΥΠΑ
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Η παράδοσή µας δεν είναι

νεκρό παρελθόν.

Είναι οι ζωντανές

και χειµώδεις ρίζες

του λαού µας, απ’ όπου

βλασταίνει και

αναπτύσσεται

ο σύγχρονος

λαϊκός µας πολιτισµός.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. ΤΑΣΙΟΣ
∆ιπλ.Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.

Κατασκευή Ιδιωτικών & ∆ηµοσίων Έργων
Έκδοση Οικοδοµικών Αδειών

Τοπογραφικές Εργασίες σε Ε.Γ.Σ.Α 87
Νοµιµοποίηση - Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

Β. Κων/νου 24, 47 100 Άρτα
Τηλ. & Fax: 26810 72620 - Κιν.: 6972717200

ΑΤ

ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ

Σόφης Χρήστος.......................Νο 2753 15 Ε
Φιλιππίδη Μαρκέλα ............... Νο 2754 20 Ε
Καυκιά Πολυξένη.................... Νο 2755 10 Ε
Εξάρχου-Γάκη Αγνή .............. Νο 2836 20 Ε
Μπαρτσούλης Γιώργος ........ Νο 2837 20Ε
Τζουµάκα Χρύσα.................. Νο 2838 20Ε
Αλεξίου Κώστας .................... Νο 2839 50Ε
Σόφης Θανάσης..................... Νο 2840 20Ε
Κυρίτση Ελένη ........................ Νο 2842 100Ε
Ριγανέλα Ερρικέτη................... Νο 2843 50Ε
Ίσκου Μαίρη ........................... Νο 2844 50Ε
Κατσαούνος Λάµπρος............ Νο 2845 15Ε
Τερζή – Παππά Θάλεια ........... Νο 2846 20Ε
Μπακάλης Λάµπρος ............... Νο 2847 20Ε
Φλώρος Γιώργος .................... Νο 2848 100Ε
Αντώνης Χρήστος ιερέας ........ Νο 2849 50Ε
Νάκος Παναγιώτης ................. Νο 2850 100Ε
Στόγιος Παναγιώτης................ Νο 2853 20Ε

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ
Η Μαρία Χρήστου Παπαδοπούλου
πρόσφερε στο Κέντρο Υγείας 200
ευρώ για την αγορά υγειονοµικού υλι-
κού.

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ
Κατά την επίσκεψή µου στο δεύτερο δεκαπενθήµερο του Ιουνίου
στο Βουργαρέλι είχα την εξής ενηµέρωση όσον αφορά έργα και
εργασίες που αφορούν την τοπική κοινότητα Βουργαρελίου:

Α. ∆ηµοπρατήθηκε το έργο σύνδεσης µε το δίκτυο ύδρευσης από το
δρόµο και κάτω της τοπικής κοινότητας Βουργαρελίου (έργο που τον
περίµεναν χρόνια για να πίνουν και οι κάτω καθαρό νερό)

Β. Οι βρύσες µας και ειδικά η Αρχόντω Και η Κρυστάλλω βγάζουν
νερό. Όµως η αποκατάσταση είναι προσωρινή ( η ενηµέρωση από
τον κ. Αλυµάρα ο οποίος προσέθεσε ότι φέτος το καλοκαίρι θα υπάρ-
χει πρόβληµα µε την υδροδότηση µε δεδοµένο ότι το βουνό δεν έχει
χιόνια)

Γ. Για την εγκατάσταση Α.Τ.Μ. έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέρ-
γειες και έχουν µπει οι υπογραφές. Γιατί όµως η τράπεζα καθυστερεί;

Σε συνοµιλία µε τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Βουργαρελίου
κύριο Κώστα Κατσάνο ενηµερώθηκα (και ήµουν αυτόπτης µάρτυρας)
ότι το δίκτυο ηλεκτροφωτισµού προς το Σταυρό αποκαταστάθηκε
εκτός από ένα µικρό τµήµα προς το τέλος του δρόµου.

Όσον αφορά το θέµα της καθαριότητας το οποίο είναι πολύ έντονο, ει-
δικά δε τα χόρτα και τα κλαδιά δίνουν αίσθηση εγκατάλειψης (βέβαια
συνετέλεσαν και οι πολλές βροχές στην υπερβολική ανάπτυξη τους)
µου ανέφερε τα εξής: σύµφωνα µε την οικονοµική κατάσταση της
χώρας αυτό έχει και αντίκτυπο στο ∆ήµο Κεντρικώς Τζουµέρκων.
Όµως παρόλα αυτά θα µπορούσε να βρεθεί µία φόρµουλα εάν δεν
απαγόρευε κάποια πράγµατα η εργατική νοµοθεσία. Είναι δύσκολο να
απασχοληθεί κάποιος µε σύµβαση µε τρόπο ώστε να µην βλάπτεται
εργασιακά.
Τελευταία ενηµέρωση: Προσλήφθηκαν δύο εργάτες καθαριότητας µε
δίµηνη σύµβαση.

ΛΟΥΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΣΧΟΛΙΑ ...
Εν συντοµία
Εκ παραδροµής στο προηγούµενο
φύλλο της εφηµερίδας δεν αναγράφηκε
το όνοµα της κ. Νίκης Κατσαούνου στις
ευχαριστίες του Πολιτιστικού Συλλόγου
στις κυρίες που πρόσφεραν φασολά-
δες στην εκδήλωση της Καθαράς ∆ευ-
τέρας. Είναι σίγουρο πως δεν έγινε ...
από σκοπού, καθότι η κ. Νίκη είναι
πάντα παρούσα, όταν και όπου της ζη-
τηθεί από το Σύλλογο. Εξάλλου ήταν η
πρώτη- πρώτη φασολάδα, νοστιµότατη
όπως όλες, καταναλώθηκε πρώτη και
ως εκ τούτου ήταν αδύνατο να ξεχα-
στεί. Ζητάµε συγγνώµη από την κ.
Νίκη, η οποία φτιάχνει και πολύ καλές
λαχανόπιτες, και ο Σύλλογος έχει αρκε-
τές εκδηλώσεις το καλοκαίρι!

Αίνιγµα
Πετραδάκι- πετραδάκι
απ' το δρόµο ... ξέφυγα
κι όταν σπάσεις ποδαράκι (!)
µη µου πεις πως έφταιγα...

Εγώ στο'πα, στο ξανάπα
αλλά συ δεν άκουσες.
Αν κι ακόµα µ' αγνοήσεις
πάει ... πάει.. µ' έχασες.
Τι είναι;

- Ο Νίκος καθάρισε, έβαλε και γλάστρες
Η Λόλα έφερε φυτόχωµα
Η Χαρά κλάδεψε
Η Αφροδίτη φύτεψε
Η Κούλα πότισε
Οι βρύσες οµόρφυναν
Ούτε επιστάτες ούτε ... προστάτες. ∆ιά-
θεση χρειάζεται. Ο τρόπος βρίσκεται.

- Και νερό έχουν οι βρύσες. Μερίµνησε
η ∆ηµοτική Αρχή και ''τρέχουν'' πάλι.
Ελπίζουµε όχι προσωρινά. Γιατί και η
φύση τα τελευταία χρόνια πολλά παι-
χνίδια παίζει!

- Το είδαµε κι αυτό! Τα γαρύφαλλα βγαί-
νουν και ... σε µπεζάκι! Μόνο που δυ-
σκολεύουν το συνδυασµό στον
Επιτάφιο! Προσοχή άλλη χρονιά, γιατί

υπάρχουν κι αλλού γαρυφαλλιές, που
τα βγάζουν .... ολόλευκα.

- Στο προηγούµενο φύλλο της εφηµερί-
δας (Νο 249) δηµοσιεύτηκε φωτογρα-
φία από το φωτογραφικό αρχείο του κ.
Χ Τούµπουρου και αναφέρεται πως
πρόκειται για τις βρύσες στο Βουργα-
ρέλι. Από τη µορφολογία του εδάφους
όµως (όση µπορεί να απεικονιστεί)
αλλά και την αρχιτεκτονική της βρύσης
διαπιστώνεται πως δεν πρόκειται για
τις γνωστές '' Αρχόντω'' και '' Κρυ-
στάλλω''. Απόδειξη δε αυτού είναι φω-
τογραφία του Σπύρου Μελετζή,
τραβηγµένη το έτος 1937 και δηµοσι-
ευµένη στο 4ο φύλλο της εφηµερίδας
''Το Βουργαρέλι'', τον Γενάρη του 1978.
Εκεί φαίνεται καθαρά πως η κατασκευή
των βρυσών και η τοποθεσία δεν έχουν
αλλάξει ώς και σήµερα. Άρα, πού είναι
η βρύση µε τις Βουργαρελιώτισσες το
1944; Και ποιες είναι αυτές; Γνωρίζει
κάποιος;

Χ. Β. Γ

Τα νέα
του ∆ηµοτικού
Σχολείου
Με τη λήξη του διδακτικού
έτους 2015-2016, για το ∆ηµο-
τικό Σχολείο Βουργαρελίου,
επισηµαίνονται τα εξής:
1. Ο αριθµός των µαθητών που
φοίτησαν για το διδακτικό έτος
2015-2016 ήταν δέκα (10).
2. Ένας µαθητής αποφοίτησε
και γράφτηκε για να φοιτήσει
στο Γυµνάσιο Βουργαρελίου.
3. Για το προσεχές διδακτικό
έτος το σχολείο έχει εγγεγραµ-
µένους για φοίτηση έντεκα (11)
µαθητές.
4. Κατά τη διάρκεια του διδακτι-
κού έτους εκπονήθηκε και υλο-
ποιήθηκε πρόγραµµα Αγωγής
Υγείας µε τον τίτλο: « Το µέλι στη διατροφή µας
και όλα=µέλι, γάλα!».
5. Οι µαθητές των µεγαλύτερων τάξεων του
σχολείου συµµετείχαν στη συγγραφή παιδικού
µυθιστορήµατος µε µαθητές από άλλα 14 σχο-
λεία από την Ελλάδα και την Κύπρο.
Ο τίτλος του φετινού βιβλίου (υπήρξαν και

άλλα δυο βιβλία τα προηγούµενα σχολικά έτη)
είναι : «Το ξεχασµένο ηµερολόγιο». Είναι µια
συναρπαστική περιπέτεια για τη φιλία και την

αγάπη για το συνάνθρωπο µε πρωταγωνιστές
παιδιά.
6. Από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βουργαρελιω-
τών Αττικής έχουν εξασφαλιστεί αρκετά τεύχη
από το παραπάνω βιβλίο και θα διατίθενται
κατά τη διάρκεια της έκθεσης βιβλίου που θα
πραγµατοποιηθεί τον Αύγουστο στο χωριό
µας!

Ο Προϊστάµενος του Σχολείου
Παναγιώτης Καραβασίλης

Από εκδήλωση του σχολείου µε θέµα: Φρούτα του δάσους.
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Το Βουργαρέλι µάς περιµένει πάντα! Η επικοινωνία µαζί του και µε τους ανθρώπους του µας αναζωογονεί!

ΣΟΦΙΑ ΚΩΝ. ΓΟΥΣΙΑ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ - Τ.Κ. 47045

ΤΗΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ: 26850 22644 - ΚΙΝ.: 6972 194054

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

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ

∆ΩΜΑΤΙΑ

ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΑΣΙΟΣ

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΑΡΤΑΣ

ΤΗΛ.: 26850 22254

Η εφηµερίδα µας στηρίζεται στους αναγνώστες της. Στείλτε µας τη συνεργασία σας!

Βουργαρελιώτικα Ηπειρωτικά & άλλα...

ΣΧΟΛΗ Ο∆ΗΓΩΝ

e-mail: sousos@yahoo.com

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΥΣΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡ. ΣΟΥΣΟΣ

ΚΗΦΙΣΙΑΣ 72 (Αγ. Τριάδα)
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΤΗΛ.: 210 6982438
ΚΙΝ.: 6974305426

6972422536

Η εφηµερίδα
και ο Σύλλογος

στηρίζονται
στις δικές σας

συνδροµές.
Μπορείτε

να τις στέλνετε
και µε επιταγή
στη διεύθυνση:

Εφηµερίδα
“ΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ”

Φειδίου 18
106 78 Αθήνα

Ξενοδοχείο

στο Βουργαρέλι

Σταυρούλα Καραβασίλη

Τηλ.: 26850 22111

Κιν.: 6972 425591

Fax: 26850 22251

e-mail:

info@panthoron.gr

www.panthoron.gr

Ο Ρ Ε Ι Ν Η Φ Ι Λ Ο Ξ Ε Ν Ι Α

ΣΧΟΛΗ Ο∆ΗΓΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ

Ώρες λειτουργίας: (κατόπιν τηλ. επικοινωνίας). 11.00 π.µ. - 1.00 µ.µ., 6.00 µ.µ - 8.00 µ.µ.
Τηλ. επικοινωνίας: Ν. Μανούσης 6979912980, ∆. Καραβασίλης 6989050956, Χ. Βρατσίστα 6972206503

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ
ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Τη ∆ευτέρα 4 Απριλίου 2016 στην αίθουσα της Πανη-
πειρωτικής Συνοµοσπονδιας Ελλάδας έγιναν οι εκλο-
γές για την ανάδειξη του νέου ∆.Σ της Π.Σ.Ε. Οι
συνδυασµοί ήταν δυο και µία ανεξάρτητη υποψήφια.

Η ψηφοφορία άρχισε από τις8 το πρωί και ολοκληρώθηκε
στις 8 το βράδυ µε µεγάλη συµµετοχή των ψηφοφόρων αν-
τιπροσώπων της Ηπειρωτικής Αποδηµίας.Οι υποψήφιοι
συνδυασµοί ήταν τρεις.1.ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ.
2.ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ. 3.Μία ανεξάρτητη υποψή-
φια.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ
Ψήφισαν 511 Έγκυρα 504 Άκυρα 1 Λευκά 6

ΕΛΑΒΑΝ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ 279 ψήφοι [14 έδρες]
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 201 ψήφοι [10 έδρες]
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΥΠΟΨΗΦΙΑ 24 ψήφοι[1 έδρα]
Στο δικό µας Νοµό Άρτας εξελέγησαν.
Από το ψηφοδέλτιο της ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ η
Ελευθερία Σιαµέτη από τον Αµµότοπο Άρτας και ο Χρήστος
Τούµπουρος από τα Άγναντα Άρτας.
Από το ψηφοδέλτιο της ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ο
Γιάννης Νάκης από τα Θεοδώριανα και ο Γιώργος Βλάχος
από το Ψαθοτόπι.

Η Ανεξάρτητη υποψήφια εκλεγµένη ονοµάζεται Ηλέ-
κτρα Κίκη και εκπροσωπεί τους Βοριοηπειρώτες.
Σαββούλα Κολιούλη

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστώ από καρδιάς
Τους συγχωριανούς µου από το Σύλλογο Βουργα-
ρελιωτών Αττικής[βάσει του καταστατικού της
Π.Σ.Ε.είχα το δικαίωµα 3 ψήφων]
ΤηΤζουµερκιώτικη Οµοσπονδία[και για αυτήν
ισχύει το δικαίωµα των 3 ψήφων].
Τέλος ευχαριστώ τους Αντιπροσώπους των Αδελ-
φοτήτων Απανταχού της Ηπειρωτικής Αποδηµίας
Που µε τίµησαν µε την ψήφο τους.

Με το ψηφοδέλτιο της ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ
έλαβα 35 ψήφους [Από 35 Αδελφότητες].Είµαστε στο
ψηφοδέλτιο της ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ 8 υπο-
ψήφιοι για το Νοµό Άρτας και κατέλαβα την 4η θέση.

ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
Σαββούλα Κολιούλη

Η “Θέασις” είναι πλέον γεγονός και υπέροχη
παρουσία στο χωριό. Πέρα από όσα γράφτη-
καν στο προηγούµενο φύλλο της εφηµερίδας
µας, ας προστεθεί εδώ το σπιτικό φαγητό και
η θέα από τις βεράντες για µια γευστική και οι-
νοπνευµατική απόλαυση ιδιαίτερα τώρα τα
βράδια του καλοκαιριού.


