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Πολιτιστικός Αύγουστος στο Βουργαρέλι
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Α

ύγουστος στο Βουργαρέλι σηµαίνει πρωταρχικά αντάµωµα µε δικούς σου ανθρώπους συγγενείς,
φίλους και απόλαυση του βουνίσιου
αέρα και του δροσερού νερού.
Έχει όµως και άλλα καθηµερινά απλά
και όµορφα το Βουργαρέλι: απόλαυση
της µοναδικής οµορφιάς της πλατείας
µας, µε συνοδεία τσίπουρου ή καφέ και
ζεστής παρέας. Την ίδια απόλαυση
προσφέρει και η µικρή πλατεία κάτω
από τον πλάτανο ή λίγο πιο πέρα στο
καφενείο του Ν. Σούσου, µε µοναδική
θέα την Αρχόντω και τον ήχο από το
νερό της, αλλά περισσότερο µε τη συνοδεία µουσικών οργάνων ή παράσταση Καραγκιόζη. Επίσης βόλτες στο
φεγγαρόφωτο, ωραίες βραδιές αυθόρµητες µε τον ήχο µπουζουκιών, κιθάρας, ας θυµηθούµε και την ξεχωριστή
παρουσία του µπάρµπα- Βασίλη

Ντζιόκα µε το βιολί του, µαζώξεις στα
ταβερνάκια και στους καφενέδες.
Πέρα απ’ αυτά, εσείς µπορείτε να κάνετε και άλλες επιλογές, σύµφωνα µ’
αυτά που τραβάει η «όρεξή» σας, η
ψυχή σας.
Ο Σύλλογός µας, για µια ακόµη χρονιά, φρόντισε, εκτός από τη βουνίσια
δροσιά των Τζουµέρκων και των νερών,
να σας προσφέρει και πολιτιστική δροσιά. Έτσι προγραµµατίσαµε τις εξής εκδηλώσεις (όσο µας επιτρέπουν οι
δυνάµεις και τα οικονοµικά µας).

επαφή µε τον Σύλλογο, για ανταλλαγή
απόψεων και προβληµατισµού.

σηµείωσε φέτος και έγινε και παρουσίασή του από την εφηµερίδα µας.

Σάββατο 1 Αυγούστου 2009 ώρα
8µ.µ., στο αµφιθέατρο του ∆ηµαρχείου Αθαµανίας, θα παρακολουθήσουµε το έργο του Αλέξανδρου
Παπαδιαµάντη «Φόνισσα», από τη
Θεατρική Οµάδα µαθητών του 2ου Λυκείου Βύρωνα. Την ευθύνη της παράστασης έχει η καθηγήτριά τους Λουκία
Αντωνίου.

Από 1-20 Αυγούστου 2009
Για 15η χρονιά οι φίλοι του βιβλίου θα
µας βρουν στο µόνιµο στέκι, στο γραφείο του Συλλόγου, δίπλα στην πλατεία. Αλλά πέρα από τους βιβλιόφιλους,
είναι και µια ευκαιρία για αντάµωµα, για

Σάββατο 8 Αυγούστου 2009, στο αµφιθέατρο του ∆ηµαρχείου. Παρουσίαση του συµπατριώτη µας συγγραφέα
Γιάννη Καλπούζου (από τις Μελάτες)
και του βιβλίου του “Ιµαρέτ, στη σκιά του
ρολογιού”, που τόση εκδοτική επιτυχία

Κυριακή 9 Αυγούστου 2009 µε θέµα
«Παιδί και οικογένεια: από τη γέννηση
στην εφηβεία», µε οµιλήτριες τις κυρίες:
Χρύσα Τζουµάκα – Μπακούλα, Καθηγήτρια Παιδιατρικής του Πανεπιστηµίου
Αθηνών, Άρτεµι Κ. Τσίτσικα, Παιδίατρο, Πόλυ Αλεξίου, ψυχολόγο - ψυχίατρο, Αναπληρώτρια ∆ιευθύντρια του
Γενικού Κρατικού Νοσοκοµείου Αθηνών
«Γ. Γεννηµατάς».

ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΗΜΕΡΙ∆Α

Σας περιµένουµε όλους να παραβρεθείτε στις εκδηλώσεις και όσοι έχετε την
καλή διάθεση να µας βοηθήσετε µε
όποιον τρόπο µπορείτε.
Καλόν Αύγουστο µε βραδιές
πολιτισµού στο ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ!

ΘΕΡΙΝΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ
Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ

2/8/09: Θεατρική παράσταση στο Αθαµάνιο.
Έργο: «Την αγαπήσαµαν κι εµείς», από το Θεατρικό Εργαστήρι Πρέβεζας.
11/8/09: Αγώνας δρόµου σε τµήµα της διαδροµής Βουργαρέλι – Τετράκωµο. Συµµετοχή ελεύθερη.
12/8/09: Τουρνουά ποδοσφαίρου οµάδων των
∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων του ∆ήµου Αθαµανίας
στο Παλαιοκάτουνο.
13/8/09: River βόλεϋ γυναικών και τρίαθλο (αναρρίχηση, διάβαση ποταµού Αράχθου, τερµατισµός
µε ποδήλατα βουνού) στη γέφυρα Τζαρή.
14/8/09: River βόλεϋ ανδρών στον Βαθύκαµπο.
16/8/09: Μπάσκετ ανδρών στη γέφυρα Τζαρή.
19/8/09: Βραδιά παραδοσιακής µουσικής στην
Κυψέλη. Παρουσίαση παραδοσιακών χορών από
χορευτικά του ∆ήµου Αθαµανίας. Κλείσιµο βραδιάς µε χορό ελεύθερο για το κοινό.
20/8/09: Εκδήλωση στο Βουργαρέλι. Παρουσίαση έργων ζωγραφικής για παιδιά µέχρι 18
ετών, απ’ όλον τον ∆ήµο, και όχι µόνο. Θα έχει
προηγηθεί 10ήµερο µαθηµάτων ζωγραφικής από
γνωστό ζωγράφο. Η βραδιά θα κλείσει µε εκδήλωση αφιερωµένη στον Γιάννη Ρίτσο (απαγγελίες
ποιηµάτων, ερµηνείες µελοποιηµένων ποιηµάτων
από γνωστούς ηθοποιούς και ερµηνευτές),
καθώς και µε πρόγραµµα ποιοτικού λαϊκού τραγουδιού στην πλατεία Βουργαρελίου.
-Σε µέρα που δεν έχει ακόµη προγραµµατιστεί,
θα γίνει αιµοδοσία στο Βουργαρέλι.
Χαρά Βρατσίστα – Γκόγκου
Υπεύθυνη ∆ηµοσίων Σχέσεων
Ένωσης των Συλλόγων

ΠΡΩΤΗ ΣΕΡΡΩΝ

Η ετήσια πανηγυρική
εκποµπή της ΕΤ3

“Κυριακή στο χωριό”

Τ

Αντιπροσωπείες των
τριών χωριών του
Νοµού Άρτας, Βουργαρελίου - Αθαµανίου Ροδαυγής, που παρουσιάστηκαν από την
εκποµπή κατά τη διάρκεια της χρονιάς.
Η Λουκία Αντωνίου και
η Ντίνα Μπαλατσούκα
µε τη δηµοσιογράφο
Μαρία Ζαφειρίου, λίγο
πριν από την παρουσίαση του χωριού µας
στην εκποµπή.

ην Κυριακή 21 Ιουνίου 2009,
στην Πρώτη Σερρών, γενέτειρα του Κωνσταντίνου Καραµανλή, πραγµατοποιήθηκε η
ετήσια εκποµπή της ΕΤ3 “Κυριακή στο χωριό”. Συµµετείχαν
30 αντιπροσωπείες από τα µέρη
που παρουσίασε η εκποµπή
κατά τη διάρκεια της χρονιάς,
στην πλατεία της Πρώτης, καθώς
και αντιπροσωπευτικά χορευτικά
συγκροτήµατα.

Α

πό το χωριό µας εκπρόσωποι ήταν η Νοµαρχιακή Σύµβουλος κ. Ντίνα Μπαλατσούκα
και η Πρόεδρος του Συλλόγου
Βουργαρελιωτών Αττικής κ. Λουκία Αντωνίου. Αντίστοιχα, µίλησαν για το χωριό και τις οµορφιές
του η µία και για τα πολιτιστικά
δρώµενα η άλλη, παρουσιάζοντας και αντιπροσωπευτικά προϊόντα του χωριού.

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΘΕΑΜΑ ΤΗΣ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΚΑΤΡΑΚΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 12 & 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009

Η

Πανηπειρωτική Συνοµοσπονδία Ελλάδος διοργανώνει στο
Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας διήµερο Ηπειρωτικό Πολυθέαµα
µε τη συνεργασία του ∆ήµου Νίκαιας, στις 12 και 13 Σεπτεµβρίου 2009 και ώρα 8.30 µ.µ. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει:
Σάββατο 12 Σεπτεµβρίου: Ερµηνευτές του “έντεχνου” ρεπερτορίου
σε Ηπειρώτικα παραδοσιακά τραγούδια. Συµµετέχουν: Ελένη
∆ήµου, Γιώργος Μεράντζας, ∆ηµήτρης Υφαντής, Κώστας Μάντζιος, Κώστας Λεοντίδης.
Κυριακή 13 Σεπτεµβρίου παραδοσιακή βραδιά. Συµµετέχουν: Η
χορωδία της ΠΣΕ, το Πολυφωνικό της Αδελφότητας Αετόπετρας
∆ωδώνης, τα χορευτικά συγκροτήµατα των Αδελφοτήτων Αε-

τόπετρας και Λιθίνου Ιωαννίνων, του Συλλόγου Ηπειρωτών
Θριασίου Πεδίου, του Συλλόγου Ηπειρωτών Χαϊδαρίου, του
Πνευµατικού Κέντρου ∆ήµου Νίκαιας και του Συνδέσµου Ηπειρωτών Πειραιά. Τραγουδούν: Αντώνης Κυρίτσης, Στυλιανός
Μπέλλος, Ηλίας Κόντης, Λευτέρης Κωνσταντίνου, ∆ηµήτρης
Τζουµερκιώτης, Κώστας Μήτσης, Βαγγέλης Κώτσου, ∆άφνη Νικολάου. Παίζουν οι µουσικοί: Πέτρος Λούκας Χαλκιάς, Μπάµπης
Χαλκιάς και Πέτρος Χαλκιάς κλαρίνο, Αχιλλέας Χαλκιάς βιολί,
Αθανάσιος Μαρκόπουλος λαούτο και Θοδωρής Μπαλντούµας
ντέφι.Στο τέλος κάθε παράστασης ακολουθεί Ηπειρωτικό γλέντι µε
τον Πέτρο Λούκα Χαλκιά. Είσοδος ελεύθερη.

∆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.

Κο ι ν ω ν ι κά

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

- Η Ελισάβετ Φλώρου και ο Χρήστος Χριστάκης απέκτησαν αγοράκι.
- Η Ελένη Στεργίου και ο Φώτης Κυριαζόπουλος απέκτησαν κοριτσάκι.
Να τους ζήσουν τα νεογέννητα!

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

- Η ∆ήµητρα Μπράτη και ο Λάµπρος Καλιακάτσος βάπτισαν στην Άρτα το
κοριτσάκι τους και το ονόµασαν Λαµπρινή.
- Η Αγγελική Τσιώρη και ο Κωνσταντίνος Μπακάλης βάπτισαν το κοριτσάκι τους και το ονόµασαν Χρυσούλα!
Να τους ζήσουν οι νεοφώτιστες!

ΠΕΝΘΗ

- Πέθανε στις 4/6/2009 και κηδεύτηκε στο Βουργαρέλι ο µπάρµπα Τάκης Αντωνίου σε ηλικία 84 ετών.
- Πέθανε στις 4/6/2009 και κηδεύτηκε στο Βουργαρέλι η Αναστασία Κουτσοκώστα σε ηλικία 83 ετών.
- Πέθανε στις 8/6/2009 και κηδεύτηκε στο Παλαιοκάτουνο η Κωστάντω Μασούρα σε ηλικία 93 ετών.
- Πέθανε στις 16/6/2009 µετά από επώδυνη αρρώστια και κηδεύτηκε στη
Γραµµενίτσα ο Ευάγγελος Ευθυµίου σε ηλικία 38 ετών.
- Πέθανε στην Αθήνα στις 20/6/2009 και κηδεύτηκε στο Βουργαρέλι ο Λεωνίδας Κατέρος, σε ηλικία 78 ετών.
- Πέθανε στις 23/6/2009 και κηδεύτηκε στο Παλαιοκάτουνο ο Σωτήρης Αντώνης σε ηλικία 83 ετών.
Θερµά συλλυπητήρια στους οικείους τους.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ο Κωνσταντίνος Κωστάκης προσέφερε 80 € για την ενίσχυση του Πολιτιστικού Συλλόγου Βουργαρελίου.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ

- Ο ∆ηµήτρης Αναστασόπουλος προσέφερε στον Σύλλογο 150 ευρώ στη
µνήµη της µητέρας του Αθηνάς Κούρτη – Αναστασοπούλου, του συµπεθέρου του Θεόδωρου Νίκου και του αγαπηµένου του εξαδέλφου Θανάση Σιµόπουλου.
- Η Λουκία Αντωνίου και ο Βασίλης Σούσος προσέφεραν στον Σύλλογο 100
ευρώ στη µνήµη του πατέρα τους Τάκη Αντωνίου.
- Ο Νίκος Ζέρβας και η Ελένη Ζέρβα προσέφεραν στον Σύλλογο 100 ευρώ
στη µνήµη του αδελφού τους Τάκη Αντωνίου.

ΠΡ ΩΤΟ ΜΑ Γ Ι Α 1 9 7 6

Η

φωτογραφία τραβηγµένη
στο Ξηρολίβαδο την Πρωτοµαγιά του 1976, θα θυµίσει σε
πολλούς ωραίες στιγµές που είχαµε περάσει τότε. Πιστεύω ότι
όλοι θα αναγνωρίσουν σ’ αυτή
τον εαυτό τους της τότε εποχής,
θα συγκινηθούν και θα αναπολήσουν. ∆ίνεται έτσι µια ευκαιρία για να πραγµατοποιούνται
και άλλες συναντήσεις στο
χωριό µας και τώρα (όπως γίνεται συνήθως το καλοκαίρι), αλλά
και στα νέα παιδιά να µιµούνται
το παράδειγµά µας και να κάνουν όλα µαζί τέτοιου είδους
εξορµήσεις.
ΛΟΥΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

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

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

ΚΑΛΟ ΚΑΤΕΥΟ∆ΙΟ ΜΠΑΡΜΠΑ – ΤΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Αυτό το βράδυ το σκοτεινό
είµαι µονάχος και σε ζητώ

Με πνίγει απόψε η ερηµιά
και παίρνω σβάρνα τα καπηλειά
Ένας διαβάτης είµαι και γώ
χωρίς να ξέρω για πού τραβώ

Πού να γυρίζεις, πού να γλεντάς
µε ποιόν τα πίνεις και µε ξεχνάς.

Α

υτό το τραγούδι τραγουδούσε
ο νεαρός Τάκης Αντωνίου σε
καπηλειό της Θεσσαλονίκης, φαντάρος τότε ένα σκοτεινό βράδυ και
το απηύθυνε στον µεγάλο έρωτα
της ζωής του, το κορίτσι του, τη
Γιαννούλα, που τον περίµενε στο
Βουργαρέλι, υποµονετικά, να γυρίσει για να παντρευτούν, να κάνουν οικογένεια.
Αυτό το τραγούδι τραγουδούσε
µε ιδιαίτερο πάθος στις οικογενειακές συγκεντρώσεις
µαζί µε τα τόσα άλλα «Το κορίτσι σου κυρά µου µε τη
µαύρη την ελιά», «Αρχοντογιός παντρεύεται και παίρνει προσφυγούλα», «∆υο πράσινα µάτια» και την ανεπανάληπτη «Μπιρµπίλω». Και αισθανόταν ιδιαίτερη
ευχαρίστηση εδώ και κάποια χρόνια που τον συντρόφευε ο γαµπρός του ο Βασίλης µε το µπουζούκι,
«έµαθε να παίζει καλά», έλεγε.
Μα η εικόνα των τραγουδιών, από όταν ένιωσα τη
ζωή, οπτικά και ακουστικά είναι άρρηκτα δεµένη µε τη
συντρόφισσα της ζωής του για 66 ολόκληρα χρόνια,
την κυρά Γιαννούλα. Καθισµένοι γύρω από την τάβλα
στο τζάκι, µε το µεζεδάκι και το κρασί, τραγουδούσαν
µε τις ώρες και αν κάποια τραγούδια έδιναν το έναυσµα, χόρευαν παθητικά, όπως έλεγαν. Και µάθαινα
κοντά τους όλα αυτά τα τραγούδια και γω και τα αδέρφια µου και εισπράτταµε αγάπη, πολλή αγάπη.
Τι να πρωτοθυµηθεί κανείς από τον µπάρµπα –
Τάκη: Τον αυτοδίδακτο οπλουργό, που από 18 χρονών
στις τάξεις του Ε∆ΕΣ έµαθε την οπλουργική, επισκευάζοντας τα όπλα των ανταρτών του Ζέρβα, επάγγελµα που άσκησε µέχρι την τελευταία στιγµή χωρίς
προβλήµατα, γιατί είναι τέχνη που απαιτούσε προσοχή, υποµονή, επιµονή, ακρίβεια, γιατί αλλιώς γινόταν επικίνδυνη.
Σε πολλά µέρη της Ελλάδας άνθρωποι έχουν στην
κατοχή τους, ως κειµήλιο, ένα όπλο της άφθαστης τέχνης του. Και έφτιαχνε όπλα από την αρχή και σκάλιζε
το σίδερο και το ξύλο της καρυδιάς για το κοντάκι µε
σχέδια ξεχωριστά για τον καθένα, ανάλογα µε τις επιθυµίες του.
Τον ψάλτη που πάνω από µισό αιώνα πρόσφερε αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες του στον ιερό ναό του Αγίου
Νικολάου και κάθε Κυριακή και γιορτή έδινε το παρών

µε ιδιαίτερο ζήλο. Τον κοινωνικό άνθρωπο, που όταν
έβγαινε στα µαγαζιά ηχούσε η βροντερή του «καληµέρα» ή «καλησπέρα», αντίστοιχα µε την του «κεράστε το µαγαζί από µένα». Με όλους θα καθόταν να
πιει, να κουβεντιάσει. Και κείνα τα αξέχαστα γλέντια
στο µαγαζί της πλατείας του κουµπάρου του ∆ηµητράκη Κούρτη και το βακούφικο που το είχε το
«αδέρφι» του, όπως τον αποκαλούσε ο Γάκιας. Ο Γάκιας έβαζε εκείνο το περίφηµο κρασί και οι υπόλοιποι
της παρέας ρεφενέ τα µεζεδάκια και το τραγούδι και ο
χορός έδινε και έπαιρνε. Τον «εραστή» του Βουργαρελιού που δεν θέλησε να διακόψει ποτέ το «δεσµό»
µαζί του.

Γ

ια τον πατέρα Τάκη Αντωνίου τι να πω...Τα σοφά
του λόγια, οι συµβουλές του, τα τεράστια αποθέµατα µνήµης, οι θεοσεβούµενες κουβέντες, είναι στην
ψυχή και στο µυαλό µου. Και τώρα που γράφω αυτές
τις λέξεις έρχονται κύµατα – κύµατα και η συγκίνηση
θεριεύει .
Μεγάλο το κενό και δυσαναπλήρωτο για µας τα παιδιά σου, αλλά περισσότερο για τη συντρόφισσά σου,
το κορίτσι σου, την κυρα - Γιαννούλα, που κάπου στο
βάθος είχε την ελπίδα ότι θα γιορτάζατε και τα 60 χρόνια του γάµου σας. Αλλά δεν πρόλαβες. Από διαβάτης
αυτής της ζωής πέρασες εκεί «ένθα ουκ έστι λύπη ου
στεναγµός αλλά ζωή ατελεύτητος» και αυτό είχες στη
φιλοσοφία σου, δε φοβόσουν το θάνατο, γι’ αυτό είχες
τη γαλήνια µορφή του κοιµισµένου και σα νανούρισµα
σου έλεγα ψιθυριστά πάνω από τη νεκρική σου κλίνη,
«Αυτό το βράδυ το σκοτεινό», ήθελες όντως να σε συνοδεύει εκείνες τις στιγµές και µάλιστα µε µπουζούκι,
αλλά δεν ήταν εύκολο.
Και κάτι ακόµη αγαπηµένε πατέρα. Ένα «χρέος»
απέναντί σου. Πριν ένα χρόνο µε ηµεροµηνία
14/5/2008 µου έστειλες ταχυδροµικά ένα κείµενο για
να το δηµοσιεύσω στην εφηµερίδα και όλο το ανέβαλα.
«Αν έχει λάθη διόρθωσέ τα σαν γραµµατιζούµενη που
είσαι».
Του είπα ότι θα το έβαζα σ’ αυτό το φύλλο. Αντί µνηµοσύνου το καταθέτω ολόκληρο. Εκεί λαϊκά – αυθόρµητα µιλάει για τον εαυτό του, για το παράπονό του.
∆ε θα το δει στην εφηµερίδα, όµως η παρακαταθήκη
του είναι ανεκτίµητη, µαζί µε 300 παροιµίες που έχω
στην κατοχή µου (αρκετές έχουν δηµοσιευτεί στην εφηµερίδα).
Θα κλείσω µε µια από αυτές που µου την έγραψε
πάνω σε ξύλο κέδρου: «Άνθρωπε ξόδευε τα λεφτά µ’
απλοχεριά µεγάλη, γιατί αν πεθάνεις ξαφνικά θα σου
τα φάν’ οι άλλοι».
Η κόρη σου Λουκία

ΥΓ.: Αντί µνηµοσύνου, δηµοσιεύουµε στη σελίδα 7, το
γράµµα που έστειλε ο µπάρµπα - Τάκης στον Σύλλογο
και στην εφηµερίδα, τον Μάιο του 2008.

ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ

Χρήστος Φλώρος............ 20 ευρώ

Κων/νος Παπαδόπουλος 20 ευρώ

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
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Χρήστος Σόφης ..............10 ευρώ

∆ηµητράκης Κούρτης .....30 ευρώ

Περικλής Κολιάτσος ........50 ευρώ
Νικόλαος Τσίτσικας......... 15 ευρώ

Απόστολος Τσίτσικας ......15 ευρώ

Χρήστος Στέργιος ...........10 ευρώ

Γιάννης Κολιάτσος .......... 10 ευρώ

Χρήστος Φούκας ............20 ευρώ

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ
“ΓΑΛΗΝΗ”

ΤΑΒΕΡΝΑ - ΞΕΝΩΝΑΣ
ΤΟ ΧΑΓΙΑΤΙ

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

Κων/νος Κωστάκης ........20 ευρώ

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.

Κ

Σχολείο και θέατρο, η πιο σηµαντική παιδαγωγική διαδικασία

αταστάλαγµα µακρόχρονης πείρας από
την ενασχόληση µε το θέατρο στο σχολείο ο τίτλος. Θα µπορούσα να γράφω σελίδες ολόκληρες γι’ αυτό. Αλλά για να µην
κάνω εφαρµογή της παροιµίας «ο παπάς
ευλογεί τα γένια του», θα πω πολύ λίγα, θα
σας ενηµερώσω για δύο τέτοιες εκπαιδευτικές διαδικασίες και θα περιµένουµε και τις
δικές σας απόψεις πάνω σ’ αυτό το τόσο
σηµαντικό θέµα, ιδιαίτερα των εκπαιδευτικών του χωριού µας, που τόσο αξιόλογοι
υπάρχουν ανάµεσά µας.
Πολύ σύντοµα εκθέτω τις ωφέλειες απ’
αυτή τη διαδικασία. ∆ηµιουργική αξιοποίηση
του ελεύθερου χρόνου των µαθητών, συνδυασµός της γνώσης µε πρακτική εφαρµογή που πραγµατοποιούν οι ίδιοι,
απόκτηση αυτοπεποίθησης και το σπουδαιότερο ότι το σχολείο δεν είναι µόνο στείρες
γνώσεις, αποστήθιση, εξετάσεις, βαθµοί,
ανταγωνισµός.
Με αυτό το σκεπτικό ξεκίνησα το θέατρο
στο σχολείο εδώ και αρκετά χρόνια, στο
Σχολείο που υπηρετώ, στο 2ο Λύκειο Βύρωνα. Παρόλο που όλοι γνωρίζετε ότι οι µαθητές στο Λύκειο έχουν τροµερή πίεση λόγω
Πανελληνίων εξετάσεων, φροντιστηρίων,
σχολείου, εν τούτοις όµως δείχνουν εξαιρετικό ενδιαφέρον για το θέατρο και επί πλέον
έχουν να επιδείξουν σηµαντική επιτυχία στις

∆

ιάβασα στο µε αριθ. 213 φύλλο της
πάντα έγκριτης εφηµερίδας σας "Το
Βουργαρέλι", το πολύ ωραίο άρθρο "Ο δρόµος για τα χειµαδιά" της κ. Ντίνας Μπαλατσούκα και θα ήθελα ως παλιότερο
βλαχόπουλο να πω κάποιες εµπειρίες από
εκείνη την περίοδο.

Τα φθινόπωρα συνήθως περπατάγαµε µε
βροχή σε όλη τη διαδροµή. Πολύ κουραστικός ο
δρόµος της ασφάλτου από Άρτα µέχρι Άµφιλοχία.Οι στροφές του Μακρυνόρους µας φαινόταν
ατελείωτες. Πολλές φορές δεν µπορούσαµε να
φτάσουµε τα άλογα και µέναµε πίσω. Τότε έµενε
µαζί µας και κάποιος µεγαλύτερος να µας προσέχει. Καµιά φορά συναντούσαµε και καραβάνια τσιγγάνων µε τα σκελετωµένα ζώα τους να
σέρνουν αργά τα κάρα και πάνω σ’ αυτά όλη η
οικογένεια.
Όλα σχεδόν τα χρόνια ξεχειµωνιάζαµε στην
περιοχή της Κατούνας, στην ευρύτερη θέση
Ζευγάρι, και εκτός από τη δική µας στάνη ήταν
δίπλα οι Μπαλατσουκαίοι από το Μυρόφυλλο
και στη συνέχεια οι στάνες των Νακαίων από τα
Θεοδώριανα και των Κολιοπαναίων από τους
Μελισσουργούς. Η περιοχή αυτή είχε αγοραστεί
από τη µεγάλη οικογένεια των Μαυροµαταίων
µε καταγωγή από την Κων/πολη, οι οποίοι µετά
την πτώση της Πόλης έφυγαν και εγκαταστάθηκαν στην περιοχή αυτή. Οι δικοί µας συνδέονταν µ’ αυτούς µε µακροχρόνια φιλία και
κουµπαριά.
Πρώτο µέληµα όταν φθάναµε ήταν να γίνει το
κονάκι (η καλύβα), αν δεν υπήρχε από την προηγούµενη χρονιά. Οι γυναίκες µάζευαν το
άχυρο (καλάµι και ψαθί) µε το δρεπάνι από τον
παρακείµενο βάλτο και οι άνδρες έκοβαν τα
λούρια, συνήθως από το Λουτράκι, που υπήρχαν µεγάλα πλατάνια και φράξα. Εµείς µικροί
πηγαίναµε προς τον βάλτο, αλλά δεν πλησιάζαµε στο νερό, γιατί φοβόµασταν τις βδέλλες
που κολλούσαν στα πόδια και ρουφούσαν το
αίµα. Ο βάλτος ήταν τότε µια ελώδης περιοχή
µε άχυρα και άλλα υδροχαρή φυτά, εξαιρετικός
βιότοπος για παπιά, κουρούνες, γεράκια, αλεπούδες, τσακάλια και άλλα.
Σήµερα είναι σχεδόν κατεστραµµένος. Αφού
µαζευόταν τα υλικά (άχυρο και λούρια) στηνόταν η χαρακτηριστική στρογγυλή καλύβα χωρίς
να χρησιµοποιηθούν σύρµατα ή καρφιά, που
δεν υπήρχαν άλλωστε, αλλά µε στριµµένα κλαδιά από λυγιές που γινόταν σαν χονδρά σχοινιά. Ακολούθως γινόταν τα µαντριά για τα ζώα,

εξετάσεις. Και για να µη µιλώ γενικόλογα, οι
µαθητές της θεατρικής οµάδας που πριν
δύο χρόνια φιλοξενήθηκε στο χωριό µας (Β’
Λυκείου τότε) στις Πανελλήνιες εξετάσεις
είχε ποσοστό επιτυχίας 99%.
Με αυτό το σκεπτικό ξεκίνησα µε τη θεατρική οµάδα από µαθητές µου της Β’ Λυκείου τη θεατρική µεταφορά του έργου του
Αλέξανδρου Παπαδιαµάντη “Η Φόνισσα”.
Αρχές Οκτώβρη, ώρα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Ανάγνωση της “Φόνισσας” του Παπαδιαµάντη και σε επόµενες ώρες η
ανάλυση. Το κείµενο µας συνεπήρε µαζί µε
την αινιγµατική φυσιογνωµία της Φραγκογιαννούς (η ηρωίδα του έργου). Και ταξιδέψαµε µε τη γλώσσα του Παπαδιαµάντη στον
κόσµο του, τον κόσµο της Σκιάθου και προβληµατιστήκαµε από τον απύθµενο κόσµο
της “Φόνισσας”. Και µετά ήρθε η βιντεοπροβολή της “Φόνισσας” από την Εκπαιδευτική
Τηλεόραση και η επιθυµία των κοριτσιών για
µια θεατρική παρουσίαση του έργου της
“Φόνισσας”.

Τ

ην αρχή έκανε η θεατρική διασκευή τυ
Σωτήρη Χατζάκη, πιστή στο κείµενο του
Παπαδιαµάντη (που είχε καταπληκτική επιτυχία όταν παρουσιάστηκε στο θέατρο). Καταρτίστηκε η θεατρική οµάδα, στο σύνολό
τους σχεδόν από κορίτσια και τρία αγόρια,

Οι εµπειρίες ενός βλαχόπουλου
Του ∆ΗΜΗΤΡΗ ΤΣΙΩΡΗ

µε άχυρο και αυτά. Τα πρώτα χρόνια που θυµάµαι δεν υπήρχαν τροφές και τα πρόβατα πείναγαν, γι’ αυτό τα "σκάριζαν" µία-δύο ώρες τη
νύχτα για βοσκή. Αυτός είναι ο περίφηµος σκάρος, όπως τον ύµνησε και ο ποιητής µας Κ.
Κρυστάλλης. Όταν ξεχειµωνιάζαµε στον Ψιλό
θυµάµαι τον γέρο Θανασό µε την τσακτσίρα µε
καταγωγή από τα Ζαγοροχώρια να τραγουδάει
στον σκάρο από το διπλανό κονάκι τραγούδια
του παλιού καιρού, τραγούδια κλέφτικα, όντας
και ο ίδιος ένα διάστηµα κλέφτης µε τους Ρετζαίους. Μάλλον ενοχλητικό ήταν για µας τα παιδιά που ξυπνάγαµε. Οι άνθρωποι τότε είτε στα
πρόβατα είτε περνώντας στον δρόµο τραγουδούσαν πολύ. Άλλοι έπαιζαν φλογέρα ή τζαµάρα και ο γλυκός τους ήχος ακουγόταν από
µακριά.
Μεγάλος µπελάς ήταν για µας τα παιδιά το
σχολείο. Το κοντινότερο χωριό ήταν η Τρύφος
δύο ώρες ποδαρόδροµος από τα κονάκια.
Νύχτα ακόµα σηκώνονταν οι µανάδες µας να
βράσουν τραχανά ή γάλα για να φάµε και να
φτιάξουν τις πυροµάδες µαζί µε λίγο τυρί ή αυγό
που παίρναµε στην τσάντα µας. Ήταν ακόµα
νύχτα που ξεκινάγαµε από τα κονάκια και απέναντι στα ριζά σµίγαµε όλα τα παιδιά από τις
άλλες στάνες 15-20 άτοµα και προχωρούσαµε
τον ανηφορικό δρόµο να περάσουµε τα τρία ρέµατα, να φτάσουµε στα πηγάδια και από εκεί
στο χωριό, στο σχολείο πριν χτυπήσει το κουδούνι.
Το µεσηµέρι τρώγαµε το πρόχειρο "προσφάι"
και παίζαµε µέχρι να χτυπήσει το κουδούνι για
το απογευµατινό µάθηµα. Αν έβρεχε µας άφηναν µια αίθουσα ανοιχτή για να µείνουµε. Οµηρικοί ήταν οι καυγάδες µας µε τα ντόπια παιδιά.
Μόλις σχολάγαµε το βράδυ φεύγαµε αµέσως,
γιατί είχαµε πολύ δρόµο µπροστά µας. Μέχρι
να φτάσουµε στον τόπο µας νύχτωνε. Αργότερα, την άνοιξη που µεγάλωνε η µέρα, είχαµε
ώρα και πολλές φορές καθόµασταν στον δρόµο
και συζητούσαµε όχι για το σχολείο, αλλά για τις
στάνες ή άλλες ιστορίες που ακούγαµε από
τους µεγάλους. Ήµασταν µονιασµένοι µεταξύ
µας και ο ένας βοήθαγε τον άλλο, οι µεγαλύτεροι δε παροτρύναµε και ενθαρρύναµε τους µικρούς να µην κιοτεύουν. Παρόλες τις τόσες
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ΧΡΩΜΑΤΑ - ΣΙ∆ΗΡΙΚΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ
ΕΙ∆Η ΚΥΝΗΓΙΟΥ”Η ΒΟΛΗ”
Σ Τ Ο Β Ο Υ Ρ ΓΑ Ρ Ε Λ Ι Α Ρ ΤΑ Σ

Χ.

γιατί ο πυρήνας του έργου είναι η θέση της
γυναίκας στην τότε κοινωνία, οπότε γυναίκες πρωταγωνιστούν.
Υπήρξαν δυσκολίες, ιδιαίτερα µε τη
γλώσσα, “δε θα καταλαβαίνουν οι θεατές τι
θα λέµε, ιδιαίτερα οι µαθητές”. Όµως στη
συνέχεια µε αναλύσεις, εξηγήσεις λέξεων,
πολλαπλό διάβασµα, συσχετισµό µε το σήµερα, µας συνεπήραν η γλώσσα του Παπαδιαµάντη µε τη δύναµη της αφήγησής του
και τους διαλόγους και η ψυχογραφική ερµηνεία της Φραγκογιαννούς. Επί πλέον στο
να συνεχιστεί η ενασχόλησή µας µε το έργο
και µάλιστα στο ερώτηµα “έχει κάποια
σχέση µε τη σηµερινή πραγµατικότητα το
έργο αυτό ή απλά παρουσιάζουµε το πιο
σηµαντικό έργο του Παπαδιαµάντη”, µας
βοήθησαν και άλλα κείµενα - αφιερώµατα
στον Παπαδιαµάντη και δηµοσιεύµατα σε
εφηµερίδες και περιοδικά.
Τα κείµενα µας έδωσαν αφορµή για συζήτηση πάνω στο θέµα της γυναίκας στη σηµερινή κοινωνία και αναφέραµε πολλά
παραδείγµατα γυναικών όχι µόνο στις αναπτυσσόµενες χώρες, αλλά και στις αναπτυγµένες, που είναι θύµατα κακοποίησης
και γενικότερα ρατσιστικής αντιµετώπισης.
Επίσης για το θέµα της σύγχυσης του καλού
και του κακού (προβληµατισµός του έργου)
τονίσαµε ότι τον ίδιο δρόµο ακολουθούν και

ΤΣΙΛΩΝΗ

ΤΗΛ.: 26850 - 24565
ΚΙΝ.: 6973-887986

δυσκολίες πολλά από εκείνα τα παιδιά πρόκοψαν στα γράµµατα.
Από νωρίς την άνοιξη ο τόπος γέµιζε χορτάρι
και λουλούδια και τα ζώα έπαιρναν τα πάνω
τους. Γέµιζε ο τόπος από κόσµο και ζωντανά.
Τότε άρχιζαν και τα οργώµατα στα χωράφια που
θα φυτεύονταν ο καπνός, η µοναδική καλλιέργεια στην περιοχή. Για τη δουλειά αυτή έρχονταν οι σέµπροι (κολλήγοι) από την περιοχή της
Βόνιτσας ή της Λευκάδας. Αυτοί έρχονταν οικογενειακώς, έµεναν σε πρόχειρα καταλύµατα και
νοίκιαζαν τα χωράφια από τους ιδιοκτήτες µε
συµφωνία αυτοί να κάνουν όλες τις εργασίες και
στο τέλος να µοιραστούν µε τον ιδιοκτήτη εξίσου τον καπνό. Ελεεινή και τρισάθλια η ζωή
εκείνων των ανθρώπων που δούλευαν ήλιο µε
ήλιο. Τα υποτυπώδη ρούχα τους δεν είχαν δικό
τους µπάλωµα και το φαγητό τους ήταν λάδι µε
ξύδι σε τσίγγινο πιάτο στη µέση και γύρω όλη η
οικογένεια να βουτά το ψωµί και να τρώει.
Όταν στα κονάκια χτυπάγαµε το γάλα για να
πάρουµε το βούτυρο, άκουγαν τον χτύπο και
έστελναν τα µικρότερα παιδιά µε τα αγγειά τους
να πάρουν το ξινόγαλο για φαΐ. Πολλές φορές
αυτοί οι άνθρωποι έρχονταν χρεωµένοι και ξαναέφευγαν χρεωµένοι, γιατί µέχρι να πουληθεί ο
καπνός έπαιρναν δανεικά από τα αφεντικά τους.
Κατά διαστήµατα πέρναγαν από τα κονάκια οι
"µεταπράτες" που πούλαγαν λάδι, κρασί και
ξύδι. Την άνοιξη από τα νεαρά κριάρια και τραγιά οι τσοπάνηδες έφτιαχναν τα περίφηµα γκεσέµια, τα οποία αρµάτωναν µε τα µεγάλα
κουδούνια και κύπρια. Αυτό συνήθως, το αρµάτωµα, γινόταν τη Μεγάλη Πέµπτη και όλος ο
τόπος γέµιζε από το βουητό των κοπαδιών.
Την άνοιξη µαθαίναµε και τα νεαρά άλογα (23 ετών) να φορτώνονται και να µπαίνουµε καβάλα. Η δουλειά αυτή ήταν πολύ επώδυνη για
τα ζώα και κουραστική για µας. Για τον σκοπό
αυτό η έµπειρη γυναίκα του κονακιού έστηνε µε
τέσσερις φούρκες και τέσσερα ξύλα σε χρόνο
µηδέν πρόχειρο αργαλειό και ύφαινε τις "ίγκλες", χρησιµοποιώντας αντί για χτένι, τη
σκούλη του χαντζαριού (µεγάλο µαχαίρι). Οι ίγκλες ήταν λωρίδα σκληρού υφάσµατος πλάτους
περίπου 10 εκατοστών, µε την οποία έδεναν
στο ηµιάγριο άλογο τα πόδια του στην κορυφή
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σήµερα “οι σωτήρες” που δικαιολογώντας τη
βία επεµβαίνουν στη ζωή των άλλων, ασεβώντας στην ίδια τη ζωή.
Μέσα από αυτές τις διεργασίες είδαµε την
κοινωνική και ψυχογραφική διάσταση του
θέµατος και πάνω απ’ όλα επιτεύχθηκε µε
τον καλύτερο τρόπο ο παιδαγωγικός στόχος
µε τη συνεργασία της οµάδας, την αισθητική
της καλλιέργεια µέσα στα τόσα αντιαισθητικά που µας σερβίρουν καθηµερινά, τη
γλωσσική της καλλιέργεια έχοντας κατακτήσει σε υψηλό βαθµό µια γλώσσα µοναδική
στην ιστορία της πεζογραφίας.

Π

αράλληλα µε το κοινωνικό θέµα “Η θέση
της γυναίκας στην κοινωνία” αναδείχθηκε και το λαογραφικό, ήθη και έθιµα της
εποχής. Το νανούρισµα (δηµοτικό τραγούδι), όπως και τραγούδια του γάµου, ο θεσµός της προίκας (πέρα απ΄την κοινωνική
του διάσταση), η ψευτογιάτρισσα µε τα γιατροσόφια, η σχέση µε τα µαγικά αντικείµενα
της εποχής για να επιβεβαιώσουν και τη
φράση “Ο Παπαδιαµάντης µε τη δεξιοσύνη
του γέννησε έργα παράδοσης και αυτά τα
δύο άρρηκτα δεµένα µας φέρνουν στη ρίζα
της ζωής” (από το πρόγραµµα της παράστασης).
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 8

και την περνούσαν από τη ράχη του για να µην
πέφτει. Η δουλειά αυτή γινόταν για να µη µπορεί το άλογο να πηδήσει ανεξέλεγκτα ή να κλωτσήσει. Στη συνέχεια το ζώο οδηγούνταν σε
οργωµένο χωράφι για να βουλιάξουν τα πόδια
του, στο οποίο περιφερόταν µέχρι να κουραστεί.
Τότε ανέβαινε ένας στη ράχη του µε την κοιλιά
στην αρχή και στη συνέχεια κανονικά. Άλογο και
αναβάτης πολλές φορές έπεφταν µαζί, ξανασηκώνονταν και το ίδιο συνεχιζόταν µέχρι το ζώο,
αποκαµωµένο πλέον, άρχιζε σιγά-σιγά να ηρεµεί. Η δουλειά αυτή κρατούσε τουλάχιστον δύο
µήνες µέχρις ότου το ζώο "µάθει" να δέχεται καβάλα, να το φορτώνουν, να το κανταριάζουν σε
άλλο και να ακολουθεί ήρεµα, να γίνει µε µια
λέξη ήµερο. Τότε το πετάλωναν και ο σαµαράς
έφτιαχνε το καινούργιο σαµάρι του.
Προς το τέλος Μαΐου όλα τα κοπάδια ξεκίναγαν για τα βουνά. Η διαδροµή ήταν η ίδια µε την
φθινοπωρινή, αλλά τώρα τα στέκια ήταν άλλα,
γιατί το µεσηµέρι µε τη ζέστη τα πρόβατα
έπρεπε να σταλίσουν και να αρµεχτούν. Για το
άρµεγµα στηνόταν πρόχειρη στρούγκα µε δύο
σαµάρια µπροστά, δύο τριχιές στηριζόµενες σε
κλίτσες, που σχηµάτιζαν περίπου κύκλο, στις
οποίες κρέµαγαν βελέντζες και η στρούγκα ήταν
έτοιµη. Για τον στάλο διαλεγόταν θέσεις µε ίσκιο,
όπως ήταν τα ρέµατα στον Κρίκελο, στον Άνινο
και στο Πλατανόρρεµα. Θυµάµαι µια χρονιά,
ήµουν 8-9 χρονών, αφού περάσαµε το µεσηµέρι στο Πλατανόρρεµα, έφυγαν τα κονάκια και
τα γαλάρια µπροστά, ώστε να φθάσουν µέρα
στην επόµενη στάση που ήταν τα Κοσµίτσαινα,
για να προλάβουν να τα αρµέξουν και να πήξουν το τυρί. Εγώ µε τον µπάρµπα Μήτσο µείναµε πίσω µε τα στέρφα. Έπαιρνε να γύρει ο
ήλιος όταν µου είπε: "Ρούσ(ε) τα κριάρια και
φύγε, µέχρι παραπάνω θα σε φθάσω" και
µπήκε στο µικρό µαγαζάκι που ήταν στον
δρόµο. Προχωρώντας µε πήρε η νύχτα. Ξαφνικά άρχισε να αστράφτει και µεγάλες σταγόνες
έπεφταν πάνω µας. Άρχισα να φοβάµαι και όσο
προχωρούσα ο φόβος µου µεγάλωνε. Καταλάβαινα ότι αν συνέβαινε κάτι ξαφνικά δεν θα µπορούσα να ελέγξω το κοπάδι, ούτε γνώριζα,
όντας νύχτα, πού έχουν σταµατήσει οι άλλοι.
Κάποια στιγµή άκουσα τη φωνή του πατέρα
µου που γνώρισε τα κουδούνια και βγήκε στον
δρόµο να µε σταµατήσει. Η καρδιά µου µπήκε
στη θέση της. Την ώρα εκείνη έφτασε και ο
µπάρµπα Μήτσος.
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Τα όµορφα Τζουµερκοχώρια µάς περιµένουν πάντα! Τους δίνουµε ζωή µε την παρουσία µας!

ΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ
Γράφει η Φιλόλογος

ΒΑΣΩ ΡΑΠΤΗ - ΠΛΕΥΡΗ

Τ

ο Βουργαρέλι βρίσκεται στα Ανατολικά
Τζουµέρκα (Αθαµανικά Όρη), σε υψόµετρο 800µ. Αποτελεί έδρα του ∆ήµου Αθαµανίας.
Το όνοµα του χωριού πρωτοεµφανίζεται σε
κατάσταση των αρχείων της Βενετίας (5
Οκτωβρίου 1696), όπου αναφέρεται ως ένα
από τα 41 χωριά του Τζουµέρκου και Ραδοβιζίου.
Η προέλευση του ονόµατος δεν είναι βέβαιη. Εικάζεται ότι η ονοµασία προέρχεται
από το επώνυµο Βουργαρέλης, που ήταν
υλοτόµος στην περιοχή, ή από Βούλγαρους
υλοτόµους, που εγκαταστάθηκαν εδώ, λόγω
των δασών και των ρεόντων υδάτων, για τη
µεταφορά οικοδοµήσιµης ξυλείας στην Άρτα.
Πολλοί συνδέουν το όνοµα µε τον ήχο του
αναβρύζοντος ύδατος, καθώς η περιοχή έχει
πολλές πηγές.
Η ιστορία του χωριού σχετίζεται µε την ιστορία της ευρύτερης περιοχής της Αθαµανίας,
καθώς αυτό υπήρξε ένα από τα κέντρα της.

Η
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Η ΑΘΑΜΑΝΙΑ

Αθαµανία πήρε το όνοµά της από τον
µυθικό βασιλιά Αθάµαντα, που βασίλεψε στον Ορχοµενό της Βοιωτίας και µετά
τη δολοφονία του γιου του Λέαρχου, µετανάστευσε στην Αθαµανία και έγινε βασιλιάς της.
Οι Αθαµάνες ήταν αρχαίο ηπειρωτικό φύλο
και το όνοµά τους αναφέρεται, πρώτη φορά,
στον ιερό πόλεµο των Φωκέων (355-346
π.Χ.), όπου πήραν µέρος. Οι σηµαντικότερες
πόλεις τους ήταν η Αργιθέα, η Θεοδωρία, η
Τετραφυλλία, η Ηράκλεια κ.ά., που δεν
έχουν εντοπιστεί και ταυτιστεί µε βεβαιότητα.
Σηµαντικότερος βασιλιάς υπήρξε ο Αµύνανδρος (220-184 π.Χ.), που οργάνωσε το
κράτος και έκοψε νόµισµα. Κατάλοιπα της
ανάπτυξης και της οργάνωσης του κράτους
αποτελούν τα ερείπια της Τσιούκας, νότια του
Βουργαρελίου, καθώς και κάποια αρχαιολογικά ευρήµατα. Οι ενδείξεις, καθώς και η καίρια θέση - στο σταυροδρόµι των δρόµων
από τη Θεσσαλία προς το µαντείο της ∆ωδώνης και την Αµβρακία - µαρτυρούν ότι στο
λόφο της Τσιούκας πρέπει να υπήρχε η
ακρόπολη κάποιας σηµαντικής πόλης, που
απλωνόταν στην πεδιάδα, κάτω από το
λόφο.
Μετά το θάνατο του Αµύνανδρου, η βασιλεία καταργήθηκε και η περιοχή διοικήθηκε
από το κοινό των Αθαµάνων. Μακεδονικά νοµίσµατα πιστοποιούν την υποταγή στη Μακεδονία.
Το 167 π.Χ. ο Ρωµαίος στρατηγός Αιµίλιος
Παύλος καταστρέφει, µε απόφαση της Ρωµαϊκής Συγκλήτου, 70 Ηπειρωτικές πόλεις,
σέρνοντας στην αιχµαλωσία 150.000 Ηπειρώτες. Θύµατα της βιαιότητας των Ρωµαίων
πιθανόν να υπήρξαν και οι πόλεις της Αθαµανίας.
Από τον 3ο αι. π.Χ., Κέλτες νοµάδες εγκαταστάθηκαν στην περιοχή, αφήνοντας κατάλοιπο πολλά τοπωνύµια, µη ελληνικά.
Στην περίοδο της Ρωµαιοκρατίας, οι κάτοικοι εκπατρίστηκαν µε τη βία, για να εγκατασταθούν στη Νικόπολη, µε αποτέλεσµα τη
µείωση του πληθυσµού.

Η

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

Η

Η ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ

Αθαµανία στα Βυζαντινά χρόνια αποτελεί µέρος του «θέµατος» Νικοπόλεως.
Μετά την κατάληψη της Κων/πολης από τους
Φράγκους (1204 µ.Χ.), δηµιουργείται το ∆εσποτάτο της Ηπείρου, από τον Μιχαήλ Άγγελο Κοµνηνό, µε πρωτεύουσα την Άρτα. Η
ακµή του ∆εσποτάτου συµπίπτει µε τη βασιλεία του διαδόχου του Θεοδώρου, αλλά τα
λαµπρά µνηµεία χτίζονται επί Μιχαήλ Β΄.
Ένα απ’ τα δείγµατα της σηµαντικής αυτής
περιόδου είναι και η «Κόκκινη Εκκλησιά»,
στο Παλιοχώρι Βουργαρελίου, αρχαιότερη
της Παρηγορήτισσας της Άρτας.
Με το τέλος της δυναστείας των Κοµνηνοδουκάδων, το ∆εσποτάτο περνά σε ξένους
δυνάστες, παρακµάζει και τελικά υποτάσσεται στους Τούρκους, το 1449.

Αθαµανία στην Τουρκοκρατία διατήρησε
µια µορφή ηµιανεξαρτησίας και αυτοδιοίκησης. Ήταν τµήµα του Αρµατολικιού των
Τζουµέρκων και Ραδοβιζίου και ακολούθησε
τη µοίρα της υπόλοιπης Ελλάδας.
Στα 1820, όταν οι Τούρκοι πολεµούσαν µε
τον Αλή Πασά, οι Κλέφτες της περιοχής και ο
Μάρκος Μπότσαρης συνάχτηκαν στο µοναστήρι του Αγ. Γεωργίου, στο Βουργαρέλι,
για να προετοιµάσουν την εξέγερση, στην
περιοχή της Άρτας. Μια δεύτερη σύσκεψη
πρέπει να πραγµατοποιήθηκε, στο ίδιο σηµείο, πριν απ’ τις 30 Μαΐου 1821, µε τις ευλογίες του ηγουµένου Χριστόφορου. Σ’
αυτήν συµµετείχαν ο Γ. Μπακόλας, ο Καραϊσκάκης, ο Μ. Κουτελίδας και 200 Καπεταναίοι, µε σκοπό την απελευθέρωση της
Άρτας. Επίσηµα, η επανάσταση στην Άρτα
ξεκίνησε στις 30 Μαΐου 1821, όταν ο Καραϊσκάκης και ο Γ. Κουτελίδας χτύπησαν τους
Τούρκους στο Κοµπότι.
Η µονή του Αγ. Γεωργίου θεωρήθηκε η Αγ.
Λαύρα της περιοχής, µε την έννοια ότι συνετέλεσε στην έναρξη της επανάστασης στην
Ήπειρο. Ένα άλλο σηµαντικό γεγονός
υπήρξε η µάχη του Βουργαρελίου, στις 23
Σεπτέµβρη 1823, όπου νικήθηκε ο Οµέρ
Βρυώνης κι έτσι διασώθηκε η επανάσταση
στη ∆υτ. Ρούµελη.

Τ

ΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΚΑΙ ΟΙ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ

ο Σούλι ήταν µία απ’ τις περιοχές που οι
Τούρκοι δεν µπόρεσαν να υποτάξουν. Το
1792 ο Αλή Πασάς των Ιωαννίνων ξεκίνησε
τον πόλεµο εναντίον των Σουλιωτών, χωρίς
να καταφέρει να το υποτάξει. Η γενναιότητα
των κατοίκων και το απροσπέλαστο του ορεινού Σουλίου, µαταίωνε κάθε προσπάθεια για
υποταγή της περιοχής.
Ο Αλής αντιλαµβάνεται ότι µόνο αν διχάσει
τους Σουλιώτες θα υποτάξει την περιοχή.
Απ’ τις 47 φάρες του Σουλίου, οι δύο σηµαντικές ήταν των Τζαβελαίων και των Μποτσαραίων. Ανάµεσά τους υπήρχε παραδοσιακή
έχθρα που έγινε µεγαλύτερη, όταν, µετά το θάνατο του Λ. Τζαβέλα, δεν εκλέχτηκε αρχηγός ο
Γιώργος Μπότσαρης, αλλά ο Φώτος Τζαβέλας. Οι Μποτσαραίοι εγκατέλειψαν το Σούλι κι
εγκαταστάθηκαν στο Παλιοχώρι της Λάκας
Σουλίου, συγκρουόµενοι συχνά µε τους άλλους Σουλιώτες.
Ο Αλής εκµεταλλεύτηκε αυτήν την έχθρα,
παραχωρώντας στο Γ. Μπότσαρη το αρµατολίκι των Τζουµέρκων, το Βουργαρέλι ως οικογενειακό κτήµα και 50.000 γρόσια, για να
«προσκυνήσει». Στις αρχές του 1800, ο Γ.
Μπότσαρης και 170 οικογένειες Σουλιωτών,

ΚΟΚΚΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

εγκαταστάθηκαν στο Βουργαρέλι. Η «προδοσία» του Γ. Μπότσαρη είναι ακατανόητη, για
το ήθος ενός Σουλιώτη-αρχηγού και δύσκολο
να ερµηνευτεί. Λίγο καιρό, αργότερα, ο Γ.
Μπότσαρης πέθανε ή µάλλον αυτοκτόνησε.
Η εγκατάστασή τους στο Βουργαρέλι πιστοποιείται απ’ το Μποτσαραίικο σπίτι, την
τοποθεσία Σελιό, αλλά και την προφορική
παράδοση, που διέσωσε τα της σουλιώτικης
εγκατάστασης στο χωριό.
Μετά την υποταγή του Σουλίου, το 1803, οι
Σουλιώτες που επέζησαν από την καταδίωξη
και 1.148 από το Βουργαρέλι κατέφυγαν στη
µονή Σέλτσου, όπου, στις 8 Γενάρη 1804,
πολέµησαν γενναία κατά των Τούρκων. Σώθηκαν µόνο 60 άνδρες, µεταξύ τους ο Μάρκος και ο Κίτσος Μπότσαρης, και µία
γυναίκα. Οι υπόλοιποι αιχµαλωτίστηκαν και
κάποιοι πνίγηκαν στον Αχελώο, όπως η
Λένω Μπότσαρη, αδερφή του Μάρκου.

Π

Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ - Η ΕΞΑΓΟΡΑ

αρά τις συνεχείς εξεγέρσεις των κατοίκων
της περιοχής (1854, 1867, 1878 ) η περιοχή της Άρτας απελευθερώθηκε το 1881
και ενσωµατώθηκε στο ελληνικό κράτος. Η
απελευθέρωση αυτή αφορούσε, στην πραγµατικότητα, 14 µόνο χωριά, γιατί τα υπόλοιπα
δεν ανήκαν στους κατοίκους, αλλά σε κάποιον τσιφλικά και οι κάτοικοι δεν ήταν ελεύθεροι αλλά δουλοπάροικοι.
Οι Τούρκοι τσιφλικάδες πριν φύγουν πούλησαν τα τσιφλίκια τους σε Έλληνες, µε µικρό
αντίτιµο, και έγιναν οι ίδιοι σκληρότεροι δυνάστες απ’ τους Τούρκους.

Το Βουργαρέλι ήταν τσιφλίκι του Αβραάµ
Πασά Καρακεχαγιά. Για να περιέλθει στους
κατοίκους του, χρειάστηκε να γίνει η εξαγορά
του, η οποία επιτεύχθηκε µετά από σκληρό
αγώνα. Σ’ αυτόν πρωτοστάτησε ο αγωνιστής
∆ήµαρχος Θεοδωρίας Γεώργιος Οικονοµίδης.
Στο πρώτο συµβόλαιο του 1884, οι κάτοικοι
εξαγόρασαν το Βουργαρέλι, από τον Αβραάµ
Πασά, αντί του ποσού των 4.416,66 χρυσών
οθωµανικών λιρών. Επειδή όµως υπολειπόταν το ποσό των 80,16 λιρών, που κάποιοι
κάτοικοι δεν µπόρεσαν να πληρώσουν και το
χωριό κινδύνευε να περιέλθει εκ νέου στον
Πασά, σε δεύτερο συµβόλαιο του 1889,
µπήκε εγγυητής ο µεγαλοτσιφλικάς και πολιτευτής Άρτας Κ. Καραπάνος, αναλαµβάνοντας την αποπληρωµή του ποσού των
80,16 λιρών (2.244 δραχµές) και έτσι έγινε ο
νέος δυνάστης της περιοχής, για τα επόµενα
40 χρόνια.
Το 1924 οι κάτοικοι µπόρεσαν να ξεπληρώσουν το χρέος και ιδρύθηκε τότε ο Συνεταιρισµός Συνιδιοκτησίας Βουργαρελίου Παλαιοκατούνου. Η δράση του Συνεταιρισµού ήταν σηµαντική και µε δαπάνες του έγιναν πολλά κοινωφελή έργα.

Σ

ΚΑΤΟΧΗ - ΕΜΦΥΛΙΟΣ

την περίοδο της Ιταλογερµανικής κατοχής η περιοχή υπέφερε πολλά, εξαιτίας
της σκληρότητας των κατακτητών. Επιπλέον
επιλέχτηκε, λόγω της στρατηγικής θέσης της,
ως χώρος δράσης των αντάρτικων οµάδων,
τόσο του Ε∆ΕΣ όσο και του ΕΑΜ.

ΑΝ∆ΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Γ. ΑΡΕΤΗ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ
Γ’ ΤΑΞΗΣ
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Τον Απρίλιο του 1943, ο Ναπ.
Ζέρβας εγκατέστησε το αρχηγείο
του στο σπίτι του γιατρού Αναγνώστου. Το Βουργαρέλι έγινε η
πρώτη πρωτεύουσα της ελεύθερης
ορεινής Ελλάδας.
Οι Γερµανοί προέβησαν σε αντίποινα και στις 5 Μαΐου 1943 βοµβάρδισαν το χωριό. Τα γερµανικά
αεροπλάνα έριξαν πάνω από 400
βόµβες. Τα θύµατα ήταν 13 νεκροί
και οι τραυµατίες 30, οι περισσότεροι κάτοικοι του χωριού. Πολλά
σπίτια καταστράφηκαν και πολλοί
έµειναν άστεγοι. Το κακό ολοκληρώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του
1943, όταν οι Γερµανοί το έκαψαν
µαζί και µε τα γύρω χωριά. Τότε
κάηκε και ο Ι. Ναός του Αγ. Νικολάου, ο οποίος ξαναχτίστηκε, σε
σχέδιο του αρχιτέκτονα και Ακαδηµαϊκού Αναστασίου Ορλάνδου.
Στο γερµανικό βοµβαρδισµό, δύο
βόµβες δεν εξερράγησαν. Σήµερα
βρίσκονται στο µνηµείο πεσόντων
της πλατείας, για να διατηρείται η
ιστορική µνήµη.
Ένα άλλο γεγονός που σχετίζεται
µε τα χρόνια της Κατοχής και της
Εθνικής Αντίστασης, είναι η πρώτη
θεατρική παράσταση του Θεάτρου
του Βουνού, του µορφωτικού τµήµατος του ΕΑΜ, που παίχτηκε στην
πλατεία του Βουργαρελίου.
Σ’ αυτήν την παράσταση πήραν
µέρος και κάτοικοι του χωριού,
όπως ο αείµνηστος Πύρρος Παπαδηµητρίου.
Στα δύσκολα χρόνια που ακολούθησαν (Εµφύλιος, µετεµφυλιακά
χρόνια), πολλοί κάτοικοι του χωριού αναγκάστηκαν να µεταναστεύσουν, άλλοι στις πόλεις, για
σπουδές ή αναζήτηση καλύτερης
τύχης κι άλλοι σε χώρες του εξωτερικού.
Σήµερα το Βουργαρέλι, διανύει
µία απ’ τις δύσκολες περιόδους της
µακρόχρονης ιστορίας του, µε τη
δραµατική µείωση του πληθυσµού
του, λόγω της έλλειψης δυνατοτήτων και κινήτρων, που θα επέτρεπαν την παραµονή των νέων στην
περιοχή ή θα ωθούσαν στην επιστροφή κάποιων από τα αστικά
κέντρα.
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ

Ο

Η ΚΟΚΚΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

ναός βρίσκεται στο Παλιοχώρι
Βουργαρελίου και είναι αφιερωµένος στα Γενέθλια της Θεοτόκου. Ονοµάζεται Κόκκινη Εκκλησιά,
λόγω του κόκκινου χρώµατος των
πλίνθων και Παναγιά Βελλάς, γιατί
υπήρξε µετόχι της µονής Βελλά των
Ιωαννίνων.
Αρχιτεκτονική

Ο ναός είναι ορθογώνιος και χωρίζεται σε νάρθηκα και κυρίως ναό,
που χωρίζεται σε 3 κλίτη. Πιθανόν
ο ναός έφερε τρούλο διαµέτρου 3
µέτρων, που κατέπεσε. Έτσι ανήκει στο ρυθµό του σταυροειδούς µε
τρούλο. Και στο νάρθηκα υπήρχε
τυφλός ηµισφαιρικός θόλος που κι
αυτός κατέπεσε.
Η τοιχοδοµία απαρτίζεται από εγ-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

Το µέλλον του χωριού µας και της Αδελφότητας είναι η νέα γενιά. Ας τη φέρουµε πιο κοντά µας!
χώριους λίθους που διακοσµούνται µε πλίνθους τοποθετηµένους
µε κονίαµα.
Ο ναός περιβάλλεται από µία ζατρικιοειδή ζωφόρο και άλλη σε
σχήµα µαιάνδρου. Είχε 5 θύρες, εκ
των οποίων οι 3 έχουν χτιστεί. Ιδιαίτερης οµορφιάς είναι τα ψευδοτρίλοβα παράθυρα.
Τοιχογραφίες

Από την περικαλλή αγιογράφηση
του ναού σήµερα σώζονται µόνο
µερικά τµήµατα, µε καλύτερα σωζόµενη την τοιχογραφία της Παναγίας στο νάρθηκα. Εκτός των
µορφών Αγίων, διασώζονται οι
µορφές δύο ζευγών λαϊκών, που
δέονται στη Θεοτόκο. Η ιδιαιτερότητα έγκειται στο γεγονός ότι οι
µορφές αποδίδονται µε φυσικό
τρόπο κι όχι µε τη βυζαντινή αυστηρότητα. Πρόκειται, σύµφωνα µε
τις επιγραφές, για τους Θεόδωρο
Τζιµισκή που προσφέρει τρουλωτό ναό µαζί µε τη σύζυγό του
Μαρία και τον Ιωάννη Τζιµισκή
και τη σύζυγο του Άννα.
Σύµφωνα µε την κτητορική επιγραφή, η αγιογράφηση έγινε το
1281, άρα ο ναός χτίστηκε µερικά
χρόνια νωρίτερα. Κτήτορες του
ναού αναφέρονται ο ∆εσπότης της
Άρτας Νικηφόρος (1269-1290) και
η σύζυγός του Άννα, ενώ ο πρωτοστράτορας Θεόδ. Τζιµισκής και
η γυναίκα του Μαρία εκαλλώπισαν
το ναό µε «κάλλος εικόνων».
Το 2003 η Βυζαντινή Εφορεία Αρχαιοτήτων, σε εργασίες συντήρησης
και αντικατάστασης του δαπέδου,
ανακάλυψε πλήθος τάφων, κάτω
από το δάπεδο του ναού.

Ο

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ναός του Αγίου Γεωργίου ιδρύθηκε το 1690 και ήταν το καθολικό µονής, που άκµασε τον 19ο αι.
Είναι µονόκλιτη βασιλική, µε οκταγωνικό τρούλο και καµαροσκέπαστο νάρθηκα. Είναι σκεπασµένος
µε σχιστόπλακες, ενώ τα ογκώδη
επικλινή αντερείσµατα στηρίζουν
τις µακριές πλευρές του.
Η αγιογράφηση του ναού έγινε το
1714, από Καλαρρυτινούς ζωγράφους, µε διάταξη σε ζώνες. Το ξυλόγλυπτο τέµπλο είναι του 18ου αι.
και έχει ανάγλυφες παραστάσεις
φυτών και πτηνών.
Από τα κειµήλια της µονής το σηµαντικότερο είναι µια ασηµένια λειψανοθήκη του 1895.
Η κρεββάτα και τα κελιά του µοναστηριού είναι µεταγενέστερες κατασκευές. Το κιουτσέκι (αποθήκη)
σήµερα έχει διαµορφωθεί σε αρχονταρίκι.
Η µονή του Αγίου Γεωργίου,
έπαιξε σηµαντικό ρόλο, καθώς εκεί
προετοιµάστηκε η εξέγερση της περιοχής το 1821, αλλά και κάλυψε τις
θρησκευτικές ανάγκες των κατοίκων, όταν οι Γερµανοί έκαψαν τον
Άγιο Νικόλαο.
Σήµερα, εξακολουθεί να παραµένει ένα ευλαβικό προσκύνηµα και
καταφυγή των Βουργαρελιωτών,
όπου κι αν βρίσκονται.

ΕΛΕΝΗ Ν. ΚΟΛΙΟΥΛΗ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
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Έ

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΒΟΤΣΗ

τσι που τη ρηµάξαµε, για πόσο ακόµη η ύπαιθρος θα προσφέρεται για µαζικές πασχαλινές
αποδράσεις από τις ασφυκτικές µεγαλουπόλεις, µε
πρώτη την Αθήνα;
Ως πότε θα υπάρχουν ανοιχτά και φιλόξενα σπίτια
στα χωριά µας, σαν γιορτινή, έστω, απαντοχή;
Με τα εναγώνια ερωτήµατα να σε πλακώνουν, βαραίνουν τα βήµατα. Κι ας πορεύεσαι σε µια οργιαστική φύση, µε τον Απρίλη γύρω σου να ξεφαντώνει
σε ήχους, µυρωδιές και χρώµατα. ∆έκα-δώδεκα,
όλες κι όλες οι ψυχές στο ένα χωριό, καµιά τριανταριά στο άλλο. Εξαίρεση τα σηµαδιακά µεγαλοχώρια,
όπως τα Πράµαντα και το Βουργαρέλι. Κι όλα τους
µε άγρια οµορφιά, σκαρφαλωµένα σε καταπράσινες
πλαγιές, κρυµµένα σε απόκρηµνες χαράδρες, µε ποτάµια και καταρράκτες, στεφανωµένα από χιονισµένες αιχµηρές βουνοκορφές. Κι όλα τους µε φορτίο
ασήκωτου µόχθου, πόνου και ιστορίας...
Για τα Τζουµέρκα, λέω, όπου η τελευταία µας ολιγοήµερη απόδραση. Την ευκαιρία έδωσε, δηµιουργικά ανήσυχος πάντοτε, ο σκηνοθέτης Στράτος
Στασινός, µε έκθεση ζωγραφικής αυτή τη φορά στη
γενέτειρά του Άρτα (µε τίτλο «Τα εντός µου τοπία»
φιλοξενείται στον υποβλητικό χώρο του Πολιτιστικού
Συλλόγου «Ο Μακρυγιάννης» µε πρόεδρο ακαταπόνητο τον Κώστα ∆ηµητρίου).
Υπήρχε, ωστόσο, κι ένα ισχυρό πρόσθετο ερέθισµα. Ένα προσωπικό χρέος, που όφειλα επιτέλους
να εκπληρώσω. Ένα τάµα. Οταν αποφυλακίστηκε,
µε τα «µέτρα επιεικείας» του Ν. Πλαστήρα, ο θανατοποινίτης πατέρας µου, δάσκαλος Νίκος Βότσης,
τον έστειλαν εκδικητικά να υπηρετήσει σε µονοτάξιο,
που λειτουργούσε το καλοκαίρι κι έκλεινε µε τα χιόνια τον χειµώνα. Στα Θεοδώριανα, κουρνιασµένα
κάτω από την κορυφογραµµή της Πίνδου, που χωρίζει την Ήπειρο από τη Θεσσαλία. Σε καλό, τελικά,
του βγήκε: Φυµατικός, άφησε τις φυλακές της Αίγινας και έγιανε ταχύτατα µέσα στα έλατα και τη θαλπωρή ενός χωριού ρηµαγµένου και χαροκαµένου
-πρώτη γραµµή πυρός στην Εθνική Αντίσταση και
στον Εµφύλιο. Τα Θεοδώριανα σε οπτική επαφή µε
τη Μεσούντα, όπου ο θάνατος έστησε ύπουλο καρτέρι στον Άρη Βελουχιώτη, και σε ίση απόσταση από
το Βουργαρέλι, όπου και το στρατηγείο του Ναπολέοντα Ζέρβα...
∆εν ζούσε πια ο πατέρας, όταν, µετά τη µεταπολίτευση, οι Θεοδωριανίτες της Αθήνας σε ειδική τελετή
τίµησαν «τον άξιο δάσκαλο» και φαγώθηκαν να πείσουν τον γιο του να επισκεφθεί τον τόπο που δίδαξε.

Ν

α 'µαι, λοιπόν, σαν σε προσκύνηµα. Λίγους
µήνες πριν συµπληρωθούν 60 χρόνια από τη
λήξη του Εµφυλίου -για πρόσθετη συναισθηµατική
φόρτιση. Και µε το τελευταίο βιβλίο της Μαρλένας
Πολιτοπούλου «Η µνήµη της πολαρόιντ» ανά χείρας.
Αστυνοµικό πάλι, µε απρόσµενο φόντο και ουσιαστικό θέµα τον Εµφύλιο. Σπάραγµα συγκλονιστικό οι
τελευταίες σελίδες, µε την αναπαράσταση του εγκλήµατος, όπου, για να επέλθει η κάθαρση, αναµοχλεύονται καταλαγιασµένα πάθη και ανασύρονται
απαιτητικά στην επιφάνεια φωλιασµένες από καιρό
µνήµες.
Απλές, πικρές και µεγάλες οι αλήθειες που θέλει η
συγγραφέας να µας πει: Μέγιστη τραγωδία ο Εµφύλιος, µε δεινά ανεπανόρθωτα. Ορφάνεψε ο τόπος
απ’ ό,τι καλύτερο σε ανθρώπινο δυναµικό είχε γεννήσει κι έµεινε έκτοτε στέρφα η γη, αφού ερήµωσαν
για πάντα τα χωριά...
Να ‘µαι τώρα, µε τη Λένα, αθώα κι έκπληκτη, στην
πλατεία του χωριού µε λιακάδα και χιόνια ολόγυρα
σε πανύψηλες κορφές και προµηθεϊκούς βράχους.
Στη µια µεριά της πλατείας το µαγαζί του Λάµπρου,

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
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Βουργαρελίου
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που ήταν µαθητής του πατέρα και τον παινεύει ασταµάτητα, καθώς γεµίζει το τραπέζι µε πίτες και κοψίδια -και µένα, µε το λαιµό κόµπο, να µη µου
κατεβαίνει µπουκιά. Στην άλλη µεριά, απέναντι, το
κάποτε σχολείο, σκέτο ρηµάδι, όλο χαλάσµατα. Τριτάξιο πριν από τον Εµφύλιο, µε 150 παιδιά. Μονοτάξιο, µε δάσκαλο τον Νίκο Βότση. Τώρα ούτε παιδί
ούτε σχολείο...

Τ

ο Βουργαρέλι «φωλιάζει σαν αετός στη µέση των
Τζουµέρκων, πνιγµένο στα έλατα και στα πουρνάρια». Οικεία η µαγευτική διαδροµή από την Άρτα:
Την περιγράφει παραστατικά ο Γιάννης Καλπούζος
στο βαθιά ουµανιστικό ιστορικό µυθιστόρηµά του
«Ιµαρέτ», όπου ανασυνθέτει εκπληκτικά τη ζωή στην
Άρτα τις τρεις τελευταίες δεκαετίες ώς την απελευθέρωσή της (1881). Πλούσιο σε γεννήµατα και ζώα
µεγαλοχώρι, επί αιώνες, δεν κρατάει τώρα τα παιδιά
του.
Ανάβουµε ένα κερί στο µοναστήρι του Αγίου Γεωργίου, όπου ο Καραϊσκάκης, ο Μπακόλας και οι άλλοι
οπλαρχηγοί, τον Ιούλιο του 1821, κήρυξαν την επανάσταση σ’ αυτή τη γη τη µονίµως σπαρµένη µε κουφάρια και κόκκαλα µαχητών.
Ιδεώδης εθελοντής ξεναγός, καθ’ ότι ντόπιος και
δασολόγος, ο Κώστας µάς οδηγεί πιο πάνω, σ’ ένα
ξάγναντο πανοπτικό. «Θεωρείται -λέει- ένα από τα
δέκα σηµεία µε την καλύτερη θέα σ’ όλο τον κόσµο.
Για µένα, βέβαια, το πρώτο...».
Ν’ αγναντεύεις ολόγυρα και να µη χορταίνει το µάτι
-τι άλλο µπορεί να ‘ναι ο παράδεισος; Και µε ποιο
παραλογισµό, από ποια κατάρα δεν πληµµυρίζει
από ζωή τούτος ο αφείδωλα προικισµένος από τη
φύση τόπος;
Μαύρισε κι άλλο η ψυχή στα Άγναντα, µε όσα µας
είπε ο (για τρίτη θητεία) δήµαρχος Χρ. Χασιάκος µε
τον µετρηµένο λόγο και τα µελαγχολικά µάτια. Στον
γραφικό Καταρράκτη (γενέτειρα και του Στ. Τζουµάκα) η κουβέντα. Στο «κουτούκι του Μαστροκώστα» µε διάκοσµο τα χειρόγραφα αποφθέγµατά του
(«Εάν δεν έχεις, έλα πίνε κι όταν έχεις έλα δίνε»).
«Από τους συνταξιούχους αποκλειστικά συντηρούνται πια τα χωριά µας. Για πόσο ακόµη; Με 15
µόνο µαθητές το άλλοτε φηµισµένο Γυµνάσιο-Λύκειο
στα Άγναντα -ώς πότε θα το κρατήσουν ανοιχτό;».

Μ

ε το στόµα στυφό κι ανταριασµένη ψυχή βιαζόµουν να φτάσω στα Πράµαντα, να χωθώ στο
«Ξενείον» του Γιώργου Μεράντζα -ζεστή αγκαλιά
σαν τον ίδιο. Ξέρει αυτός. ∆εν θα µου πει τη «Μαριόλα» να πλαντάξω ολότελα. Χαµηλότονα και τρυφερά µε το «Νανούρισµα» του Κυπουργού θα µε
γαληνέψει...
Οι µεγάλοι πολιτικοί ηγέτες µας και τα κόµµατα
εξουσίας εκπονούν κάθε τόσο µεγαλεπήβολα «σχέδια» για να µας σώσουν -τώρα από την οικονοµική
κρίση. ∆εν δείχνουν να πονούν τούτο τον τόπο. Μάκαρες, τυφλοί και άφρονες δεν θέλουν να δουν τη µέγιστη παθογένεια -γι’ αυτό και µας µάραναν οι
Ολυµπιάδες...
∆ιχασµένη αγεφύρωτα, από τον Εµφύλιο και δώθε,
παραµένει η χώρα -κι άσε την κατευθυνόµενη κρατική τηλεόραση να ρεκλαµάρει τη «Μεγάλη Αλλαγή».
Η µισή Ελλάδα (50% του ΑΕΠ, 40% του πληθυσµού,
60% των υπηρεσιών κι ακέριο το γκουβέρνο) συγκεντρωµένη στο τσιµεντόπληκτο Λεκανοπέδιο, που
πάσχει αθεράπευτα από ασφυξία, υδροκεφαλισµό
και παχυσαρκία. Κι η άλλη µισή, µε αστικά κέντρα
κακέκτυπα της ανθρωποβόρας Αθήνας και απέραντη ερηµιά στην πανέµορφη ύπαιθρο. Παράνοια
σκέτη...
(Από την ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 13/4/2009)

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

ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ – ΑΝΑΛΛΛΟΙΩΤΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΓΕΥΣΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΟΥ
ΑΠΟ ΤΗ ΣΑΒΒΟΥΛΑ ΚΟΛΙΟΥΛΗ

«Και συ τέκνον Βρούτε;»
Με µεγάλο παράπονο ξεψύχησε µαχαιρωµένος ο Ρωµαίος αυτοκράτορας Ιούλιος Καίσαρας στις 15 Μάρτη του 44 π.Χ., όταν µεταξύ των δολοφόνων του αντίκρισε τον επιστήθιο φίλο του Βρούτο. Μια µόνο φράση
γεµάτη παράπονο πρόφτασε να πει «και συ τέκνον Βρούτε;». Η φράση
κατ άλλους ήταν: «και συ φίλε Βρούτε;». Όποια όµως και αν ήταν, το ίδιο
ήταν, γιατί και σαν τέκνο του τον αγαπούσε και τον προστάτευε και σαν
φίλο έµπιστο τον λογάριαζε. Εκείνος όµως αποδείχτηκε αγνώµονας κι
ανάξιος της προστασίας και φιλίας δυο φορές. Την πρώτη φορά ήταν όταν
επαναστάτησε εναντίον του µε τον Ποµπήιο, χωρίς όµως να επικρατήσει,
γιατί νικήθηκε στα Φάρσαλα της Ελλάδας. Θα µπορούσε τότε να τον εκτελέσει ο Καίσαρας, αλλά τον συγχώρεσε. Κι όχι µόνο αυτό, αλλά τον τοποθέτησε διοικητή της Γαλατίας, δώθε από τις Άλπεις. Όµως ο Βρούτος
και πάλι φάνηκε αχάριστος. Ήταν η δεύτερη φορά αυτή που δεν δίστασε
να δολοφονήσει τον ευεργέτη του. Να γιατί ξεψύχησε µε µεγάλο παράπονο ο αυτοκράτορας Ιούλιος Καίσαρας. Είδε να δολοφονείται από εκείνον που είχε ευεργετήσει και νόµιζε για έµπιστο φίλο του. Αυτή όµως η
αγνωµοσύνη του Βρούτου δεν έµεινε ατιµώρητη. «Μάχαιρα έδωκε αλλά
και µάχαιρα έλαβε», όταν αργότερα, πολεµώντας εναντίον των Οκταβιανού και Αντωνίου, νικήθηκε στη Μακεδονία, οπότε αυτοκτόνησε, πέφτοντας ο ίδιος πάνω στο ξίφος του. Όσο για τον δολοφονηθέντα Ιούλιο
Καίσαρα έχουµε να πούµε πως η ιστορία τον κατατάσσει, µαζί µε τον
Μέγα Αλέξανδρο και τον Καρχηδόνιο Αννίβα, σαν ένα από τους τρεις µεγαλύτερους στρατηγούς της αρχαιότητας. Πολλοί προσθέτουν µαζί τους
και τον Πύρρο. Πέρα από τη στρατηγική του ικανότητα ο Ιούλιος Καίσαρας είχε και σπουδαία µόρφωση. Ήταν νοµοµαθής, φιλόσοφος, ποιητής,
ιστορικός, δεινός ρήτορας, αρχιτέκτονας, αστρονόµος και µαθηµατικός.
Ήταν τέλος δίκαιος και λαοφιλέστατος. Εκτός από τη φράση «και συ τέκνον Βρούτε;», που έµεινε αθάνατη στη µνήµη των λαών και επαναλαµβάνεται και σήµερα σε ανάλογες περιπτώσεις αγνωµοσύνης, υπάρχουν
και µερικές ακόµη φράσεις του, που µένουν και αυτές µέχρι τις µέρες µας
ολοζώντανες και µας θυµίζουν τη µεγάλη του προσωπικότητα. Στον ίδιο
αυτοκράτορα ανήκει και η φράση «ο κύβος ερρίφθη». Επίσης στον ίδιο
ανήκει και η άλλη περίφηµη φράση «ήλθον είδον ενίκησα» (και όχι απήλθον, όπως κακώς εµείς τη συνηθίζουµε). Την είπε, όταν µε κεραυνοβόλα
εκστρατεία του νίκησε στα Φάρσαλα τον Φαρνάκη, βασιλιά του Βοσπόρου, διαλύοντας τον στρατό του µέσα σε 5 µέρες.
«Στεντορεία φωνή»
Στεντορεία φωνή είναι αυτή που είναι δυνατή σαν του στέντορα. Ο Στέντορας (Στέντωρ) ήταν ένας από τους ήρωες της Ιλιάδας του Οµήρου.
Ήταν Αρκάδιος, απ’ αυτούς που είχαν λάβει µέρος στην εκστρατεία της
Τροίας. Φηµίζονταν για τη δύναµη της φωνής του, που ήταν ίση µε τη
φωνή 50 ανδρών. Θέλοντας όµως κάποτε να συναγωνιστεί µε τον µεγαλόφωνο Ερµή, πέθανε από υπερβολική προσπάθεια (σφίξιµο). Παροιµιακή έµεινε η φωνή του και όταν µιλάµε για κάποιον που έχει µεγάλη και
δυνατή φωνή λέµε: Έχει στεντόρεια φωνή ή φωνάζει µε στεντόρεια φωνή.

Οι εµπειρίες ενός βλαχόπουλου

Τ
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ο καλοκαίρι πέρναγε από τα σπίτια µας ο καλαντζής για να γανώσει τα
χαλκώµατα και ο ράφτης για να ράψει τις καινούργιες κάπες (ονοµαστός
ο Μπίτσιος από το Αθαµάνιο). Τις κάπες δεν τις φορούσαµε, αλλά τις ρίχναµε
πάνω µας, γι’ αυτό τα µανίκια ήταν ραµµένα και αποτελούσαν µεγάλες τσέπες.
Εκεί µέσα υπήρχε πάντα το ξυγκοκέρι, µε το οποίο ανάβαµε φωτιά. Εµείς τα
παιδιά βάζαµε και κανένα βιβλίο. Πολλές φορές µας έφερναν φρούτα (σταφύλλια, σύκα, κεράσια) από το Παλαιοκάτουνο και την Αβαρίτσα και τους δίναµε τυρί και µαλλιά. Ιδιαίτερα τα µαλλιά τα ζήταγαν πολύ εκείνη την εποχή.
Ερχόταν και άλλοι µάστοροι να φτιάξουν διάφορες εργασίες, σκεπές, τοίχους
κ.λπ. Όλοι αυτοί, αν ήταν από µακριά, έµεναν τα βράδια στο σπίτι. Πολλές
φορές εµείς τα παιδιά γινόµασταν ενοχλητικοί σ’ αυτούς τους ανθρώπους µε
τις διαολιές µας. ∆εν τους είχαµε τόσο πολύ σε εκτίµηση. Χαρακτηρηστική η
ακόλουθη στιχοµυθία µεταξύ του µικρού Σαρακατσάνου και της µάνας του:
- Μάνα, στο καρδάρι µε το νερό ήπιε το άλογο.
- ∆εν πειράζει, παιδί µου, πιες και συ.
- Μάνα, ήπιε και ο µάστορας.
- Χύστο γρήγορα.
Όταν ανέβαιναν την άνοιξη από το Ξηρόµερο έπαιρναν µαζί τους σουγιάδες
ή µαχαίρια, ανάλογα µε τις παραγγελίες που είχαν, που τα κατασκεύαζαν στην
περιοχή της Βόνιτσας και της Λευκάδας και ήταν πολύ καλά. Έφερναν καµιά
φορά και βδέλλες σε µπουκάλια µε νερό που τις ζήταγαν χωριανοί που είχαν
διάφορες παθήσεις. Πάντα έπαιρναν τις αρµάθες µε τον καπνό και τα φυλλάδια. Τα φθινόπωρα έπαιρναν µαζί τους τις πολύ καλές σιδερένιες κλίτσες που
τις έφτιαχνε ο συµπαθέστατος τότε Μίχο Γύφτος και ήταν περιζήτητες στο Ξηρόµερο. Πάντα έπαιρναν µαζί τους και ρετσίνι από τα έλατα για τα κρυώµατα
του χειµώνα.
Όσοι ζήσαµε εκείνη την εποχή την αναπολούµε µε νοσταλγία, παρόλες τις
δυσκολίες της. Εγώ πηγαίνω στην περιοχή του Ξηρόµερου και περνάω από
τις θέσεις που ήταν τότε οι στάνες. Σήµερα δεν υπάρχει κοπάδι πουθενά. Όλη
η περιοχή ερήµωσε και όλα τα χωράφια έµειναν χέρσα. Οι βλάχοι µένουν
πλέον στο τόπο τους. ∆εν φορούν µάλλινα ρούχα και η κάπα αποτελεί θλιβερή ανάµνηση του παρελθόντος. Η κτηνοτροφία έγινε ηµιοικόσιτη και οι κτηνοτρόφοι σκέφτονται πλέον σαν επιχειρηµατίες. ∆εν υπάρχουν πλέον
γκεσέµια ούτε µεγάλα ζώα. Τα παλιακά τραγούδια και η τζαµάρα αντικαταστάθηκαν από τα "Ηµισκούµπρια" στα CD-player των αγροτικών. Άλλαξαν και
οι συνήθειες του καλοκαιριού. Καθένας πλέον έχει το κοπάδι του χώρια. Με την
εξαφάνιση των µεγάλων ζώων καταργήθηκε το βοϊδολίβαδο και µαζί του χάθηκαν και οι φύλακες, οι "γελαδάρηδες", όπως τους έλεγαν. Θυµάµαι τη βιβλική µορφή του Τσιαµπά, µόνιµος γελαδάρης κάθε καλοκαίρι. Γνώριζε τα ζώα
όλων. Έρχονταν πολλές φορές στη στρούγκα για βραστόγαλο και συζήταγε µε
τις ώρες µε τους γεροντότερους. Έλεγαν ότι, όταν ήταν στα νιάτα του και ήθελε
κάτι από το σπίτι του, έβγαινε στη Φούρκα, φώναζε και άκουγε η γυναίκα του
στα Παπούλια.
Όλες αυτές οι αλλαγές, αν και καθυστερηµένα, ορθώς έγιναν και θα πρέπει
οι κτηνοτρόφοι να προχωρήσουν ακόµα παραπέρα µε αρµεκτικές µηχανές,
βελτίωση του ζωικού κεφαλαίου κ.λπ.

λίσσι βούϊσµα απαλό. Αφού δεν ήβραµαν εκεί κανέναν
γνωστό ανηφορίσαµαν για την πλατεία πριν ακόµα τελειώσει η λειτουργία. Παλιά νιώθαµαν υποχρέωση και
Από τον ΙΩΑΝΝΗ Κ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟ
καθήκον ιερό να περιµένουµε στο προαύλιο της εκρόνια είχα να βρεθώ στο χωριό τον ∆εκαπενταύ- κλησίας ώσπου να τελειώσει η λειτουργία. Το συναίγουστο, πιότερο από αµέλεια, αλλά και γιατί απεχ- σθηµα αυτό προέρχονταν είτε από φόβο κοινωνικού
θάνοµαι τον συνωστισµό. Τον Αύγουστο µήνα είναι ελέγχου είτε από σεβασµό στην παράδοση και τα εισυνήθεια να κάνουν οι άνθρωποι τις διακοπές τους, ωθώτα, ακόµα κι από φόβο πως θα τιµωρηθούµε µετά
και επειδή τα δύο τρίτα της πρωτεύουσας κατάγονται θάνατον αν τα περιφρονήσουµε. Η πλατεία ήταν γεαπό χωριό, τις µέρες του Αυγούστου γεµίζουν οι στρά- µάτη από κόσµο που κάθονταν σε πλαστικές καρέκλες
τες, εθνικές και µη, από καραβάνια αυτοκινήτων και κι έπιναν κουβεντιάζοντας, φωνασκώντας καµπόσοι.
συρρέουν οι «Αθηναίοι» οµαδικά στα χωριά τους.
Στο ανατολικό πεζούλι της πλατείας ήταν µαζεµένοι οι
Παραµονή ∆εκαπενβιολιτζήδες που κουρταύγουστου βρέθηκα
δίζαν και συντόνιζαν
στο Βόλο και χορτατα όργανά τους. Στη
σµένος όπως ήµουν
νότια πλευρά είχε
από θάλασσα και παστηθεί ένα κιόσκι κι
ραλίες γεµάτες τουριαπέξω ουρά η πελαστική
αδιαντροπιά,
τεία να αυτοσερβιριχυδαιότητα και ανόητη
στεί µε κανένα ποτό η
διασκέδαση µε ταχύµεζέ και να καθίσει
πλοα
σκοτώστρες
κατόπιν στα πλαστικά
παιχνίδια και βαρβακαθίσµατα να τα απορικά θορυβώδη µεγάλαύσει.
φωνα, νοστάλγησα
Εµένα όλα τούτα
άξαφνα το χωριό µου,
µου φάνηκαν ξένα,
επιθύµησα
λιγάκι
ψεύτικα και προσποίέλατο, λίγο αέρα βουηση
διασκέδασης.
νίσιο κι ακόµη ένιωσα
Ακόµα κι η λαχτάρα
τη µεγάλη ανάγκη, την
πούχαµαν παλιά να
Σκιαδάδες, ∆εκαπενταύγουστος 2008.
ιερή υποχρέωση να
συναντήσουµε κανέναν
ανάψω ένα κερί στον τάφο των γονιών µου.
συγγενή, γνωστό ή φίλο, σήµερα έλειπε, δεν την έβλεΓια τούτο, χωρίς δεύτερη σκέψη, άρπαξα ένα ταξί, και πες στα πρόσωπα των ανθρώπων, τυπικές οι χαιρεδιασχίζοντας τον κάµπο της Θεσσαλίας και τα ληµέρια τούρες, κρύες, το χαµόγελο πανιασµένο.
των ανταρτών στην Πίνδο, µε τα πανέµορφα δάση, τις
ανυπότακτες υπερήφανες κορφές και τις µυστηριακές
το πανηγύρι εµείς τότες δεν πηγαίναµαν για το
βαθιές χαράδρες, έφτασα στο Βουργαρέλι γεµάτος
χορό µοναχά, για τη µουσική ή τους µεζέδες. Θέπροσµονή και νόστο.
λαµαν να βρεθούµε στο χώρο όπου µαζώνονταν πολΚαθώς ξεκαµπίσαµαν στο Σταυρό, αγαλλίασε η ψυχή λοί και θα βλέπαµαν όσους καιρό πολύ είχαµαν να
µου µε την άφταστη οµορφιά αυτού του χωριού, καθώς ιδούµε, οι νέοι ν’ ανταµώσουν άλλους νέους, να πιαάξαφνα προβάλλει µπροστά σου γωνιασµένο στην αγ- στούν αγάπες, να νιώθουν οι άνθρωποι κοινωνικά
καλιά δύο δασωµένων λόφων, της Ψωριάρας και της
όντα. Σήµερα κάθονταν όλοι στα πλαστικά καθίσµατα
Οµαλής, µε τον επιβλητικό όγκο των Ανατολικών Τζουµε µια πορτοκαλάδα ή ένα τσίπουρο στο χέρι, ανάργια
µέρκων να το προστατεύει από τους παγερούς βοριάη κουβέντα τους, φανερή η νωθρότητα στο βλέµµα κι
δες. Οι σκεπές των σπιτιών, γραφικό µωσαϊκό από
η παράδοση να χάνεται στην ορµή και τη χειµαρώδη
κεραµίδια και πλάκες, µε ελάχιστες “ανορθογραφίες”
ταχύτητα του σύγχρονου πολιτισµού και της ξέφρενης
τις ταράτσες από σκυρόδεµα. Προχωρώντας, και πριν
ακόµα µπούµε στο χωριό, µε ξάφνιασε το πλήθος των αλόγιστης υπερκατανάλωσης. Συνάντησα κι εγώ πενΙ.Χ. που στάθµευαν στις δυο πλευρές του δρόµου τέξι συγγενείς και γνωστούς. Κάνα δυο παλιακοί µε χάΆρτας – Τρικάλων που διασχίζει το χωριό. Τέτοιο µά- ρηκαν ειλικρινά, τα πρόσωπά τους γέλαγαν,
ζωµα τεχνολογίας και ευµάρειας δεν µατάχα ιδεί στο ακτινοβολούσαν όπως παλιά.
Κι απάνω στην προσµονή, τα βιολιά άρχισαν σιγάχωριό µου και αυτό λιγάκι µε ξένισε. ∆εν ήταν αυτή η εισιγά
να παίζουν κάποιο παλιό τραγούδι µήπως ξαναγκόνα που εγώ φύλαγα µέσα µου ευλαβικά για τον τόπο
όπου γεννήθηκα και µεγάλωσα και τότε συνειδητοποί- κρίσουν τους πανηγυριώτες και ξεκινήσουν το χορό.
ησα πόσο ξεκοµµένος ήµουν εγώ από τα δρώµενα στο Όλοι κάθονταν στις καρέκλες και κανένας δεν ξεκίναε.
Ένας µοναχά έφερε κάνα δυο γυροβολιές µοναχός
χωριό µου.
του, κι, αφού κανένας δεν τον ακολούθησε, ξανακάθισε
νήµερα της Παναγίας ξεκινήσαµαν µε τον Ηλία για στο πεζούλι. Σαν να µην είχε κέφι ο κόσµος για χορό
τις Σκεδάδες όπου θα γένονταν το πανηγύρι. και για κλαρίνα. Η αλήθεια είναι πως µε τις τηλεοράΕκείνα τα χρόνια, τα παιδικά µου, την καρτεράµαν µε σεις, τα ραδιόφωνα και τα άλλα σύγχρονα θορυβοποιά
λαχτάρα ετούτη τη µέρα. Πρώτα απ’ όλα θα αρταινό- µηχανήµατα να τις βαρέθηκε τις µουσικές και τα τραµασταν, ύστερα από δεκαπέντε µέρες νηστεία. Θα φο- γούδια και πιότερο τους βάρβαρους ξένους ήχους που
ράµαν τα καλά µας και µετά από µια ώρα πεζοπορία τον βοµβαρδίζουν κάθε µέρα όπου βρεθεί κι όπου καφτάναµαν στις Σκεδάδες, όπου απ’ όλα τα ξάγναντα κι θίσει.
απ’ όλες τις στράτες ξεκάµπαγε κόσµος που µαζώνονταν στο προαύλιο της εκκλησίας, έµπαιναν µέσα,
µείς οι γεροντότεροι τις νοσταλγούµε τις παλιές τις
άναβαν κερί, σταυροκοπιόνταν, κάµποσοι µε ευλάβεια
µέρες µε τα πανηγύρια, τα δηµοτικά και τους λεπροσποιητή, και ξανάβγαιναν όξω, δεν τους χώραγε βέντικους χορούς, όµως τα ποδάρια όλο και βαραίνουν
όλους µέσα. Άµα τέλειωνε η λειτουργία, τραβάµαν για κι ας χαρδακάει η ψυχή µας. Οι σύγχρονοι Έλληνες
τις βρύσες και τα πλατάνια, όπου η µικρή πλατεία που πάλι, εκτός που από µικρή ηλικία το ρίχνουν στο ποτό
θα στήνονταν ο χορός. Η πιο µεγάλη χαρά όµως, εµάς και το τσιγάρο, πράγµατα που τους γεράζουν πριν την
των παιδιών, ήταν που τη µέρα τούτη θα µας έπαιρώρα τους χωρίς να το καταλαβαίνουν και κοντά στα
ναν οι πατεράδες µας ζαχαρωτά, παστέλια, κουλούρια
σαράντα τους είναι ανίκανοι να χαρούν οτιδήποτε,
µε γλυκιά επάλειψη κι ό,τι άλλο γλυκό και νόστιµο διαέχουν ανεπανόρθωτα ποτιστεί µε ξενόφερτους ήχους,
λαλούσαν ο Βασίλη Τάτας κι ο Χρήστο Αντώνης , µε
τους ταυλάδες στηµένους από δω κι από κει στην εί- στριγκιές και γρατσουνίσµατα και κουνώντας τον κώλο
σοδο της πλατείας. Ο δικός µου ο πατέρας µάλιστα, πέρα δώθε έχουν την εντύπωση πως χορεύουν. Οι
έπιανε από τον ταυλά ένα πλοχέρι καραµέλες και τις παλιοί χοροί και οι παλιές µελωδίες καλλιεργούσαν
έπαιζε µονά – ζυγά. Άµα κέρδιζε, µου γέµιζε κι εµένα όµορφα αισθήµατα στους ανθρώπους, τους µέρωναν,
τους ανέβαζαν σε ανώτερο πνευµατικό επίπεδο, εκτις χούφτες.
Εκείνη την ηµέρα πάλι καλοσκεράµαν σταφύλια και θείαζαν την αγάπη ως το πιο ευγενικό συναίσθηµα κι
σύκα, που τα κουβάλαγαν από την Αβαρίτσα και Γιαν- όχι σαν χυδαία ζωώδη σεξουαλική ικανοποίηση.
νίτσι σε καλάθια και τα πούλαγαν µε την οκά. Η µικρή Υµνούσαν την αντρειοσύνη, τη λεβεντιά του παλικαπλατεία τότες αφήνονταν ελεύθερη για τους χορευτές ριού και την οµορφιά της αγαπηµένης. Επαινούσαν
κι ο κόσµος κάθονταν στα πεζούλια γύρα – γύρα. την ευθύτητα του χαρακτήρα, την υπευθυνότητα του
Απόξω, στην κάτω µεριά, ψήνονταν τα σφαχτά και τα ατόµου απέναντι στον εαυτό του και το κοινωνικό σύκοκορέτσια και στην απάνω, κάτω απ’ τα πλατάνια νολο, την αγάπη στην εργασία, την αλληλεγγύη και το
απλώνονταν όσοι δεν χώραγαν µέσα.
σεβασµό στον άνθρωπο.
Ετούτη τη φορά πήγαµαν κι εµείς στην εκκλησία
Για τούτο κι εγώ δεν µπορούσα άλλο να κάθοµαι στην
πρώτα ν’ ανάψουµε κερί και να κάνουµε το σταυρό
καρέκλα πίνοντας πορτοκαλάδα και να ξεγελάω τον
µας, σαν παλιά. Εµένα η εκκλησία µου φάνηκε αλλιώεαυτό µου τάχα πως ήµουν στο πανηγύρι στις Σκεδάτικη µε σύγχρονα στοιχεία χτισµένη και πιο µεγάλη. ∆ιδες το ∆εκαπενταύγουστο, όπως παλιά, κι είπα στον
καιολογηµένα φυσικά, αφού, όπως έµαθα, η παλιά
κόντευε να κατολισθήσει στο λαγκάδι και έχτισαν και- Ηλία να φύγουµε, αφού τον είδα κι εκείνον ότι βαριόταν. Γυρίζοντας στο χωριό δεν ακούµαν τα κλαρίνα ν’
νούργια πιο πάνω.
αντιλαλούν
στις πλαγιές, όπως παλιά, καθώς εµείς
Αφού ανάψαµαν το καθιερωµένο κερί και κάναµαν το
σταυρό µας τρεις φορές κατά τα πρεπούµενα, βγήκα- φεύγαµαν νωρίς πριν ακόµα νυχτώσει, παρά µόνο τη
µαν απόξω. Στενάχωρα όµως ήταν κι εκεί. Πολύς κό- µηχανή του αυτοκινήτου να µουγκρίζει στις ανηφόρες
σµος µαζεµένος κουβέντιαζαν παρέες–παρέες κι κι αντί για µυρωδιά ελατίσια, γευόµασταν βενζίνα και
απλώνονταν η σιγανή κουβέντα ολόγυρα σαν από µε- χορταίναµαν νοσταλγία.
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Η εφηµερίδα µας προβάλλει το Βουργαρέλι, καταγράφει την ιστορία του, ενηµερώνει και διεκδικεί!
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Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Τζουµέρκων
(Ι.Λ.Ε.Τ.) εγκαινίασε την 31-5-2009 στα Άγναντα το
Λαογραφικό Μουσείο της, που στεγάστηκε στο κτίριο
που πριν από λίγους µήνες στέγαζε το ∆ηµαρχείο
Αγνάντων. Συγχαρητήρια στο ∆.Σ της Ι.Λ.Ε.Τ., που το
ίδρυσε, στον ∆ήµαρχο και τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους, που παραχώρησαν τους χώρους, στην υπεύθυνη της Εταιρείας για τη συλλογή λαογραφικού
υλικού κα Βούλα Γεωργονίκου και σε όλους τους Τζουµερκιώτες που βοήθησαν στο στήσιµο και στον εµπλουτισµό του Μουσείου. Πραγµατοποιήθηκε έτσι ένας
από τους βασικούς σκοπούς της Ι.Λ.Ε.Τ., που ήταν και
παλιός στόχος των Αδελφοτήτων του χωριού µας.

Στην τελετή των εγκαινίων παρέστησαν οι: Νοµάρχης
Άρτας κ. Γ. Παπαβασιλείου, ο Βουλευτής του Νοµού µας κ.
∆. Τσιρώνης, ο ∆ήµαρχος Αγνάντων κ. Χ. Χασιάκος, ο
Πρόεδρος του ∆ηµ. Συµβουλίου ∆ήµου Αρταίων κ. Χρ. Καραβασίλης, ο Αντιδήµαρχος Αθαµανίας κ. Χρ. Κουτσαύτης, ο Γεν. Γραµµατέας του ∆ήµου Ιωαννιτών και πρώην
Αντιπρόεδρος Ι.Λ.Ε.Τ. κ. Κων. Βήχας, Πρόεδροι Αδελφοτήτων και Συλλόγων και πλήθος κατοίκων του ∆ήµου Αγνάντων και της ευρύτερης περιοχής των Τζουµέρκων.
Ο Πρόεδρος της ΙΛΕΤ, Φιλόλογος κ. Κων. Μαργώνης, καλωσορίζοντας και ευχαριστώντας τους επισήµους και όλους
τους προσελθόντες, αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη ιστορική και
πολιτιστική αξία που έχει το Μουσείο για ολόκληρη την περιοχή των Τζουµέρκων και παρακάλεσε όλους να βοηθήσουν στον εµπλουτισµό του.
Την εκδήλωση συντόνισε και παρουσίασε η πρώην Γεν.
Γραµµατέας της Ι.Λ.Ε.Τ., Φιλόλογος καθηγήτρια, κα Λαµπρινή Αρ. Στάµου, η οποία ανέγνωσε και θερµή συγχαρητήρια επιστολή του συµπατριώτη µας Υφυπουργού Υγείας κ.
Γ. Παπαγεωργίου, ο οποίος, παρά τη ζωηρή επιθυµία του,
δεν µπόρεσε να παραστεί.
Επακολούθησε µεγάλη δεξίωση, κατά την οποία προσφέρθηκαν πολλές και ποικίλες παραδοσιακές λιχουδιές,
που είχαν ετοιµάσει µε έµπνευση και µεράκι οι γυναίκες του
Εκπολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Αγνάντων.
Για την Ιστορία και µόνο, σηµειώνουµε τα εξής: Την πρόταση για την ίδρυση Λαογραφικού Μουσείου στα Άγναντα
έκανε τον ∆εκέµβριο του 1979 στον συντάκτη του παρόντος
(Πρόεδρο τότε της Αδελφότητας Αγναντιτών και υπεύθυνο
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Εγώ ο µπάρπα Τάκης βρήκα την
όρεξη να γράψω κι εγώ κάτι για το ευλογηµένο χωριό µας, που τόσο πολύ το
αγαπάµε και που είναι πολύ ωραίο και
ξακουστό σε όλο τον κόσµο. Κόκκινη
κλωστή δεµένη στην ανέµη τυλιγµένη,
δος της κλώτσο να γυρίσει παραµύθι να
αρχηνίσει.
∆εν πρόκειται για παραµύθι, είναι αληθινά αυτά που γράφω. Οι Μπέηδες οι
Βουργαρελιώτες, έτσι µας ονόµαζαν τα
γειτονικά κράτη, όχι κράτη, αλλά τα
γύρω από το Βουργαρέλι χωριά καθώς
και οι συνοικισµοί του Βουργαρελιού.
Προτού όµως αρχίσω θέλω απ’ τα
βάθη της ψυχής µου να δώσω τις πιο
καλές ευχές µου σε όλο το Σύλλογο των
Βουργαρελιωτών και στην κυρά προεδρίνα καλή προκοπή και όρεξη για εργασία.
Αρχίζω τη διήγηση τι ήταν οι Μπέηδες; Οι Μπέηδες ήταν Τούρκοι καλοπερασάκηδες,
εγκατέστηναν
τις
οικογένειές τους όπου το βρίσκανε
καλά και καλοπερνούσαν από τον
ιδρώτα και το αίµα του ραγιά. Ήρθε
όµως καιρός ευλογηµένος και απαλλάχτηκε
ο τόπος από τους Μπέηδες, έγινε Ελληνικό
βασίλειο και άρχισε η πρόοδος και η προκοπή. Το Βουργαρέλι έγινε µεγάλο χωριό και
πολύ νοικοκυρεµένο, έλαµπε από ζωντάνια
και οµορφιά και µας ζηλεύανε και µας φθονούσαν. Ο πληθυσµός αυγάταινε και πρόκοβε συνεχώς, µε µαγαζιά, µπακάλικα,
καφενεία, σφαγεία (κρεοπώλες), ραφτάδικα,
σιδηρουργείο γερό µε δυο τρανούς τεχνίτες
τον µπάρπα Αλέξη και τον µάστρο Μιχάλη.
Την ηµέρα στο σφυρί και στο αµόνι, το
βράδυ µε το βιολί στα καφενεία διασκεδάζοντας µέχρι το πρωί τους Μπέηδες (Βουργαρελιώτες).
Εγώ το 1936 ήµουνα 13 χρονών παιδί. Ο
µακαρίτης ο πατέρας µου µε έστειλε ως σερβιτόρο στον Αλέκο Κατσαδωράκη. Είχε µεγάλο καφενείο στην πλατεία του χωριού,
διπλανό καφενείο ήταν του Τιµολέοντος Παπαδόπουλου. Και οι δύο ήταν πολύ καλαµπουρτζήδες και κάνανε πολλά αστεία. Στο
χώρο της πλατείας σχεδόν ήταν γεµάτος

Γ ρ ά φ ε ι ο Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ Α Ρ. Π Α Π Α Κ Ι Τ Σ Ο Σ

έκδοσης της εφηµερίδας «Άγναντα Άρτης»), ο Αγναντίτης κ.
Μιχ. Χάρος, Γυµνασιάρχης τότε της Ζωσιµαίας Σχολής
Ιωαννίνων. Η πρόταση υιοθετήθηκε από το ∆Σ τον ίδιο µήνα
και η ίδρυση του Μουσείου εντάχτηκε στο πρόγραµµα δράσης της Αδελφότητάς µας, που αναφερόταν στην περίοδο
1980-81. (Βλ. φύλλο 24 της εφηµερίδας «Άγναντα Άρτας»).
Τον Φεβρουάριο του 1980 ο κ. Μιχ. Χάρος, µε άρθρο στο
26 φύλλο της ίδιας εφηµερίδας, συγκεκριµενοποιεί την πρότασή του, προσδιορίζει το συλλεκτικό υλικό, υποδεικνύει τον
τρόπο συλλογής του και τονίζει την συναισθηµατική, την
ιστορική και την πολιτιστική αξία του εγχειρήµατος. Το

άρθρο εκείνο είναι σήµερα πιο επίκαιρο και πιο χρήσιµο
από τότε. Πολλά έχουν να ωφεληθούν οι υπεύθυνοι του
Μουσείου, εάν το µελετήσουν µε προσοχή. ∆υστυχώς, η
πρόταση εκείνη δεν είχε την τύχη που µερικοί προσδοκούσαµε, µε αποτέλεσµα να µείνουµε πίσω τριάντα ολόκληρα
χρόνια.
Πολύ προφητικά ήταν τα λόγια του κ. Μιχ. Χάρου, ο οποίος
στην προτελευταία παράγραφο εκείνου του άρθρου,
έγραφε: «Συµβαίνει σχεδόν πάντοτε, µια ιδέα, που ρίχνεται,
περνάει ένα χρονικό διάστηµα επωάσεως και µένει εκεί, γιατί
λόγοι και αντίλογοι διακόπτουν την επώασή της. Όταν η επικαιρότητα την αναζωογονήσει, χάνονται οι προϋποθέσεις
υλοποίησής της. Εύχοµαι να µη συµβεί αυτό και χαθούν οι
πολύ καλές προϋποθέσεις που υπάρχουν σήµερα».
∆υστυχώς, οι ευχές του δεν έπιασαν, µολονότι είχε πετύχει να δηµιουργήσει άριστες προϋποθέσεις, χάρη στις επαφές του µε τον πνευµατικό κόσµο των Ιωαννίνων και κυρίως
µε τον κ. Πέτρο Βρέλλη, δηµιουργό των κέρινων οµοιωµάτων του οµώνυµου Μουσείου Ιωαννίνων, που αφιλοκερδώς
είχε προσφερθεί να αναπαραστήσει παλιές χαρακτηριστικές φιγούρες Τζουµερκιωτών και παλιά αντιπροσωπευτικά
δείγµατα της τοπικής λαϊκής µας τέχνης, που ήταν δυσεύρετα ή είχαν ξεχαστεί.
Τις προσπάθειες για ίδρυση Λαογραφικού Μουσείου συνέχισε από το 1995 η Αδελφότητα Αγναντιτών Ιωαννίνων,
µε πρωτοβουλία της τότε υπεύθυνης του ∆.Σ. για τα Πολιτιστικά και ήδη Προέδρου της εκεί Αδελφότητάς µας και υπεύθυνης της Ι.Λ.Ε.Τ. για τη συλλογή λαογραφικού υλικού κας
Βούλας Καπέλη-Γεωργονίκου. (Βλ. Εφηµερίδα «Άγναντα
Άρτας», φύλλο 23/112, β΄ τρίµηνο 1995). Παρά τη θέληση,
την επιµονή και τη ζέση τής κ. Γεωργονίκου, οι τότε προσπάθειές της δεν βρήκαν γόνιµο έδαφος και δεν καρποφόρησαν.
Καρποφόρησαν, όµως, τώρα και το θαυµάσιο αυτό έργο
έµελλε να καταγραφεί, και δικαίως καταγράφτηκε, στο ενεργητικό της Ι.Λ.Ε.Τ.
Σε όλους τους γνωστούς και άγνωστους συντελεστές του,
αξίζει ένα µεγάλο ΜΠΡΑΒΟ!
Ευχόµαστε και ελπίζουµε ότι, οι ανασχετικοί της προόδου
«λόγοι και οι αντίλογοι» που µας κόστισαν πολύ κατά το παρελθόν, δεν θα ξαναβρούν «λαλίστατα στόµατα και ευήκοα
ώτα», για να κρατήσουν τριακονταετίες πίσω την πρόοδο
και τον πολιτισµό του τόπου µας.

νότητα και εµείς τα «γιδοξούρια» µείναµε να υπηρετούµε τους Μπέηδες,
γιατί από συνοικισµό κατάγοµαι κι εγώ
ο γράφων. Είµαι απ’ τα Παπούλια. Το
Βουργαρέλι το εστόλιζε και µια ωραία
εκκλησία µε προστάτες τον Άγιο Νικόλαο και τον Άγιο Μεγαλοµάρτυρα Γεώργιο τον Τροπαιοφόρο και γεµίζανε
από πιστούς κάθε γιορτή και κάθε Κυριακή. Η παλαιά εκκλησία του Αγίου Νικολάου ήταν πολύ ωραία µε µεγάλο
καµπαναριό µε δυο µεγάλες καµπάνες,
η µία τώρα βρίσκεται στο Παλαιοχώρι
και η άλλη στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου που ακούµε τους χαρµόσυνους
και πένθιµους ήχους της. Μέσα στο
εσωτερικό του Αγίου ήταν µία καλλιτεχνική επιγραφή «ο ελεών πτωχόν δανείζει Θεόν», Θεός να τον συγχωρήσει
τον γράψαντα την επιγραφήν ταύτην.
Όποιος αγαπάει το Βουργαρέλι δικαιούται να λέγεται Βουργαρελιώτης και
να βοηθάει όσο µπορεί. Θα µε ρωτήσετε τι έκανα εγώ για το χωριό µου;
Υπηρέτησα ως ιεροψάλτης την εκκλησία επί 58 (πεντήκοντα οκτώ έτη) άµισθος. Εισέπραξα βρισιές πολλές και
µούντζες δόξα τω Θεώ. Τι έγιναν οι
Μπέηδες; Τους βρήκε ο πόλεµος και οι επαναστάσεις και τους διέλυσε, άλλοι πιάσανε
µόνιµα τα κοιµητήρια, όπως θα τα πιάσουµε
όλοι µας. Τώρα ελάχιστοι Μπέηδες αποµείνανε και αυτοί γερασµένοι. Άκουσα και το
ωραίο τραγούδι της βλάχας και του µπέη,
από τον µακαρίτη τον Παντελή Παπαδόπουλο, καλλίφωνος και ωραίος:

Το ευλογηµένο χωριό µας Βουργαρέλι
τραπέζια και καρέκλες, καθώς του Χρήστου
Γούλα διατηρούσε κι αυτός καφενείο στην
πλατεία. Τώρα τα σύνορα µεταξύ των καφενείων δεν τα ξέρω, ένα µόνο θυµάµαι ότι η
πλατεία ήταν γεµάτη τραπέζια και καρέκλες
όλο το καλοκαίρι και κόσµος πολύς, άνθρωποι που απολάµβαναν τη δροσιά των πλατάνων και τα παγωµένα νερά της Αρχόντως
και της Κρυστάλλως, και εγώ σαν γοργοπόδαρος σερβιτόρος δεν έκανα άλλη δουλειά
να κουβαλάω την ποτίστρα γεµάτη νερό και
να εξαφανίζεται απ’ τους ορεξάτους πελάτες
του καφενείου. Τώρα θυµήθηκα και ένα
ωραίο αστείο. Ένα πρωί πέρασα από το
σπίτι του Κατσαδωράκη µόλις φώτιζε η µέρα.
Ώσπου να ανοίξω το καφενείο να γεµίσω την
ποτίστρα ήρθε και ο Κατσαδωράκης. Κοίταξε
µου λέει να σιάξουµε τα τραπέζια, πηγαίνω
στα τραπέζια, πουθενά καρέκλες.Φώναξα
στο αφεντικό δεν υπάρχει πουθενά καρέκλα,
έφθασε και αυτός, ψάχνουµε, πουθενά καρέκλες και γυρίζοντας χτυπάει µια γροθιά και
γυρίζει τα µάτια προς τον ουρανό, ίσως να

προσευχηθεί ή να δώσει καµιά κατάρα και τι
να δει ο καηµένος. Επάνω στον πελώριο
πλάτανο στα κλωνάρια του κρεµόντουσαν οι
καρέκλες. Ανακουφίστηκε ο καφεντζής, τρέξε
τώρα να βρεις σκάλες να ανεβείς στον πελώριο πλάτανο, να κατεβάσεις τις καρέκλες,
να τις βάλεις στα τραπέζια, γιατί θα άρχιζε η
κοσµοσυρροή, και η ποτίστρα περίµενε.
Αυτήν την φασαρία την προξένησε ο άλλος
καλαµπουρτζής ο Τιµολέων Παπαδόπουλος
και ειρήνευσαν τα πράγµατα όµορφα.
Τώρα αρχίζει η αντίστροφος µέτρησις, οι
Μπέηδες δεν καθήσαν σεµνά και ταπεινά,
άρχισαν τα πειράγµατα και τα κουτσοµπολιά.
Το Βουργαρέλι ήταν ένα µεγάλο χωριό µε
πολλούς κατοίκους. Παλιοκάτουνο και Βουργαρέλι ήταν ένα χωριό µε πολλούς κατοίκους, αλλά ο διάβολος έσπειρε τα ζιζάνια. Οι
Μπέηδες λέγανε όταν ερχότανε οι άνθρωποι
για τις δουλειές τους, «ήρθαν τα σιακατούσια», τους δε απ’ τους συνοικισµούς µας λέγανε «γιδοξούρια» και θυµώσαν οι
Παλιοκατουνίτες και κάνανε ξεχωριστή κοι-

Αφήνω γεια στις όµορφες
και γεια στις µαυροµάτες
και γω θα πάω στα Γιάννενα
και γω θα πάω στα Γιάννενα
στου Μπέη τα σεράγια
γιατί είµαι η βλάχα η όµορφη
η βλάχα η παινεµένη
πούχω τα χίλια πρόβατα
τα πεντακόσια γίδια.
Γειά σου χαρά σου Μπέη µου
καλώς τη βλάχα που ‘ρθε.

Με τις καλύτερες ευχές µου
Μπαρπα - Τάκης
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Το Βουργαρέλι µάς περιµένει πάντα! Η επικοινωνία µαζί του και µε τους ανθρώπους του µας αναζωογονεί!

Βουργαρελιώτικα Ηπειρωτικά & άλλα...

Σχολείο και θέατρο, η πιο σηµαντική
παιδαγωγική διαδικασία

Η

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 3

παράσταση δόθηκε µε µεγάλη επιτυχία το Σάββατο 9 Μαΐου 2009
στο κινηµατοθέατρο “Νέα Ελβετία”, στο πλαίσιο του παιδικού φεστιβάλ του ∆ήµου Βύρωνα, µε θέµα “Παιχνίδια µε το χρόνο”.
Μετά το τέλος της παράστασης η συγκινησιακή φόρτιση που υπήρχε στο
κοινό σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης προς τους µαθητές που συµµετείχαν σ’ αυτήν, δείγµα ότι βίωσαν σε µεγάλο βαθµό το σηµαντικό αυτό
έργο και κατάφεραν να µεταδώσουν στους θεατές το αποτέλεσµα της εξάµηνης ενασχόλησής τους µ΄αυτό.
Την παράσταση παρακολούθησαν και χωριανοί από τον Σύλλογό µας, η
Αντιπρόεδρος κ. Κατερίνα Γούλα και ο Γραµµατέας Νίκος ∆ήµος.

Αυτή την παράσταση της “Φόνισσας” του Α. Παπαδιαµάντη θα την
παρουσιάσουµε και στην αίθουσα των εκδηλώσεων του ∆ηµαρχείου
στο Βουργαρέλι την 1η Αυγούστου 2009, ηµέρα Σάββατο.

Η υπεύθυνη καθηγήτρια της θεατρικής οµάδας
ΛΟΥΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Μ

ια δεύτερη εκπαιδευτική διαδικασία µε παιδαγωγικό περιεχόµενο, ήταν και η αποχαιρετιστήρια γιορτή του 4ου
∆ηµοτικού Σχολείου Αθηνών, την οποία διοργάνωσε ο συγχωριανός µας δάσκαλος Θανάσης Γεωργάρας µε τους µαθητές του της ∆’ ∆ηµοτικού.
Η γιορτή είχε τον τίτλο “Αποχαιρετισµός στα θρανία”, σε κείµενα που έγραψαν οι µαθητές µε το δάσκαλό τους.
Σ’ αυτήν οι µαθητές παρουσίασαν βιωµατικά µε χιουµοριστικό τρόπο όσα παρακολούθησαν στα µαθήµατά τους κατά
τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Παρέλασαν όλα τα µαθήµατα, Γραµµατική, Μαθηµατικά, Ιστορία, µε τρόπο µοναδικό,
πλαισιωµένα από µουσική. Οι κατασκευές επίσης ήταν εξαιρετικές. Ο Παρθενώνας, το τανκ, το αυτοκίνητο.
Στη φωτογραφία όλη η τάξη επί σκηνής µε τον δάσκαλό τους.

ΒΙΒΛΙΟ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Κ

υκλοφόρησε από τις εκδόσεις “∆ίαυλος” το βιβλίο
του Χρήστου ∆ηµ. Κρανιώτη
µε θέµα: “ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ µε πειραµατική προσέγγιση”.
Το βιβλίο συµπεριλαµβάνεται
στα προτεινόµενα συγγράµµατα,
για το µάθηµα της “ΛΟΓΙΚΗΣ
ΣΧΕ∆ΙΑΣΗΣ” του Τµήµατος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Ενδιαφέρον για το βιβλίο έδειξαν και άλλα Πανεπιστηµικά Τµήµατα, καθώς και Τµήµατα ΤΕΙ.
Το συγκεκριµένο βιβλίο αναφέρεται στις βασικές αρχές της ψηφιακής σχεδίασης, συνδυάζοντας τις
απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις µε την πειραµατική διαδικασία εφαρµογής τους. Αυτό αποτελεί άλλωστε και το ζητούµενο αυτής της δουλειάς, που έρχεται να καλύψει ένα κενό που υπάρχει στη σχετική
ελληνική βιβλιογραφία.
Το περιεχόµενο του βιβλίου χωρίζεται σε πέντε βασικά µέρη:
Στο 1ο γίνεται αναφορά σε γενικές γνώσεις που αφορούν τα ψηφιακά
συστήµατα και είναι απαραίτητες για την κατανόηση των επόµενων
κεφαλαίων: Η έννοια του ψηφιακού µεγέθους και σήµατος σε αντιδιαστολή µε διαφορετικά σήµατα, βασικά αριθµητικά συστήµατα, η έννοια της δυαδικής κωδικοποίησης µε αναφορά στους βασικούς
δυαδικούς κώδικες.
Στο 2ο αναπτύσσεται η άλγεβρα που ανταποκρίνεται στην έκφραση
και τη µαθηµατική ανάλυση των λογικών συναρτήσεων, η άλγεβρα
Boole ή λογική άλγεβρα όπως ονοµάζεται, καθώς και το δοµικό υλικό
της υλοποίησης των λογικών συναρτήσεων, οι λογικές πύλες.
Το 3ο αφορά τη σύνθεση κυρίως και την ανάλυση της συνδυαστικής
λογικής.
Το 4ο αφορά τα ακολουθιακά κυκλώµατα.
Στο τελευταίο µέρος του βιβλίου γίνεται αναφορά στις ηλεκτρικές µνήµες. Παρουσιάζονται η µνήµη µόνο ανάγνωσης (ROM), που αφορά
συνδυαστικό κύκλωµα, αλλά και η στατική µνήµη τυχαίας προσπέλασης (στατική RAM), η οποία είναι ένα κύκλωµα ακολουθιακό.
Ο αναγνώστης του βιβλίου θα πρέπει να γνωρίζει ότι η εξάντληση
των γνώσεων, που παρέχονται σε κάθε ενότητα, ολοκληρώνεται µε τη
σχεδίαση και την υλοποίηση από µέρους του όλων των κυκλωµάτων
των εργαστηριακών ασκήσεων.
Στο εργαστηριακό µέρος κάθε ενότητας υπάρχουν εργαστηριακές
ασκήσεις, που αφορούν κυκλώµατα µόνο για υλοποίηση, ώστε να γίνεται καλύτερα κατανοητή η λειτουργία και τα χαρακτηριατικά τους.
Υπάρχουν όµως και εργαστηριακές ασκήσεις, που απαιτούν τη σχεδίαση από την αρχή κυκλωµάτων ή διατάξεων µε βάση τις πληροφορίες που παρέχονται στην αντίστοιχη θεωρητική ενότητα. Οι
υλοποιήσεις των εργαστηριακών ασκήσεων γίνονται σε επίπεδο πλακέτας.

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
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.

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

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

ΘΩΜΑΣ Λ. ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ

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

