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Tο ΟΧΙ του Ελληνικού Λαού
στις βολές του άξονα πιο επίκαιρο από ποτέ
Eπίκαιρο και το γράμμα του έλληνα αγωνιστή - πολεμιστή
Χαρίλαου Πυρπύλη που στάλθηκε στις 22/2/1941

Μ

έχρι τα είκοσί μου χρόνια αλισφερίσι με τα χωριά της
ορεινής Τριχωνίδας δεν είχα. Από
τη στιγμή όμως που μπήκαν στον
οδικό χάρτη της ζωής μου, είχα
την ευτυχία να γευτώ τον πλούτο
αυτής της ξεχωριστής γωνιάς της
πατρίδας μας αλλά και την τύχη
να γνωρίσω λαϊκούς ανθρώπους
εκπληκτικού ήθους και ποιότητας.
Αφορμή για τούτο το κείμενο
υπήρξε ένα γράμμα που συντάχθηκε πριν από εβδομήντα χρόνια
περίπου στα Αλβανικά βουνά.

Ήταν πριν δύο χρόνια, Οκτώβρης μήνας και στο 3ο Γενικό Λύκειο Αγρινίου, στο οποίο έχω την
τιμή να υπηρετώ, είχε αρχίσει η
προετοιμασία του αφιερώματος
στην εθνική επέτειο του «ΟΧΙ».
Ανάμεσα στα δρώμενα σχεδιάζαμε
να αναγνωσθούν επιστολές που
στάλθηκαν από το Μέτωπο του
Ελληνοϊταλικού πολέμου. Η αναζήτηση αυτών των επιστολών ξεκίνησε από εφημερίδες της εποχής, βιβλία και το διαδίκτυο. Το
υλικό που συγκεντρώθηκε αρκετό,
αλλά δεν βρέθηκε εκείνο το κείμενο που θα ανάβλυζε το γνήσιο
λαϊκό αίσθημα, την Ελληνικότητα
και τον πατριωτισμό όπως τα
βίωσε ο αγνός αυθεντικός άνθρωπος του λαού. Αυτό το κείμενο
(γράμμα) τελικά το βρήκαμε στην
εφημερίδα της Αμβρακιάς. Ήταν
ένα από τα πάμπολλα γράμματα
που στάλθηκε από τον αείμνηστο
Χαρίλαο Πυρπύλη, Λοχία του 1/40
τάγματος Ευζώνων, στη σύζυγό
του Ελένη Πυρπύλη στις 22 Φεβρουαρίου 1941.
Ένα γράμμα το οποίο αποδόθηκε εκπληκτικά από τη μαθήτρια

που το διάβασε, προκαλώντας τη
συγκίνηση και τον θαυμασμό των
συναδέλφων μου για την ποιότητα
της γραφής του, αλλά κυρίως για
την εξαίρετη ποιότητα αισθημάτων, ιδεών και κουλτούρας ενός
“χωρικού” όπως θα τον αποκαλούσε η άκαπνη “ελίτ” της εποχής
και κάθε εποχής.
Ο Χαρίλαος Πυρπύλης, όπως
και εκατοντάδες άλλοι συνέλληνές
του με την έναρξη του πολέμου,
εκείνη τη ζοφερή 28η Οκτώβρη
του 1940, ανηφόρισε ευθυτενής
και γενναίος στις χιονισμένες κορφές της Πίνδου για να μη σκιάσει
τον ήλιο της ζωής του το σκοτάδι
του Φασισμού. Στο όνομα της
Ελευθερίας και της Δικαιοσύνης
άφησε πίσω του όλα εκείνα που η
ειρηνική ζωή προσπορίζει στον άνθρωπο: γονείς, σύζυγο, παιδιά,
βιός, ανάγκες, συνήθειες και μικροπράγματα της αγίας καθημερινότητας.
«Ανθρώπους του μύθου» χαρακτήρισε αυτούς τους πολεμιστές
ο Στέλιος Ξεφλούδας στο ομώνυμο
βιβλίο του όπου ιστορεί τη σκληρή
Συνέχεια στη σελ. 8

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (απολογιστική)
την Κυριακή 12 Νοεμβρίου ώρα 10:45 π.μ. στο κοσμικό κέντρο
«Το ποντίκι» Επτανήσου 9 και Άνδρου Κυψέλη τηλ: 210 8232971
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΣΙΑΛΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου, πέτυχε την εισαγωγή
του στο Πολυτεχνείο Πάτρας, στη σχολή ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ & Μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών.
ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΥ ΒΙΚΥ του Νικολάου (κόρη της Γιώτας Κ.
Μπικούλη), πέτυχε την εισαγωγή της στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ.
ΨΗΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου, πέτυχε την εισαγωγή του στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε Αθηνών (Ανωτάτη Σχολή
Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης).
ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Εμμανουήλ (υιός της
Δώρας Κ. Μπικούλη), πέτυχε την εισαγωγή του στο
Τμήμα Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ Λαμίας.
ΘΕΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του Nικολάου (κόρη της Γεωργίας Πανοπούλου), πέτυχε την εισαγωγή της στο Πανεπιστήμιο
Πάτρας, Τμήμα Παιδαγωγικής και Δημοτικής εκπαίδευσης.
ΓΑΛΑΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του Γεωργίου (κόρη της Βάσως Παπανικολάου), πέτυχε την εισαγωγή της στο Γεωπονικό

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και
Οικονομίας.
ΒΟΡΗΛΛΑ ΕΛΕΝΗ (κόρη της Βάσιας Ν. Παπαηλία), πέτυχε την εισαγωγή της στο Πανεπιστήμιο Πάτρας, Τμήμα
Νηπιαγωγών.
ΣΑΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ του Ανδρέα (υιός της Σπυριδούλας Ν. Τριανταφύλλου,) πέτυχε την εισαγωγή του
στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τμήμα Μεταλλειολόγων.
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του Νικολάου (κόρη της Αλεξάνδρας Ι. Τριανταφύλλου), πέτυχε την εισαγωγή της στα
ΤΕΙ Αθήνας, Τμήμα Ναυπηγών.
AΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Λάμπρου, πέτυχε την εισαγωγή της στα ΤΕΙ Αθηνών, τμήμα Διοίκηση Μονάδων
Υγείας και Πρόνοιας.
Τους συγχαίρουμε για την πολύ σημαντική επιτυχία τους
και τους ευχόμαστε ΚΑΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗ. Υπενθυμίζουμε την
βράβευση τους (ΗΘΙΚΗ) που θα γίνει πριν τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας, την Κυριακή 12 Νοεμβρίου
στις 11:00 π.μ. στο «ποντίκι».

Aντάμωμα του βουνού
και του φεγγαριού!
Κ

άρμα! Διάσελο! Μέρος καρμικό, όπου ενώνεται ο άνθρωπος με την παρθένα Φύση.
Τριγύρω τα έλατα, ευθυτενή, αγέρωχα, αιώνιοι ακοίμητοι στρατιώτες, φρουρούν τα βουνά μας.
Σ΄αυτό το σημείο, όπου ενώνονται
τα τρία χωριά, Αμβρακία, Αργυρό
Πηγάδι και Νεροχώρι (στο τριεθνές), έγινε και φέτος –στις 4 Αυγούστου 2012– το αντάμωμα των
κατοίκων της ορεινής Τριχωνίδας
με μεγάλη επιτυχία.
Το φετινό καλοκαιρινό γιορτάσι,

πίτες της και τις νόστιμες πατάτες
φούρνου, τις σαλάτες και τους γίγαντες, με φροντίδα και επιμέλεια
μοναδική, και με το χαμόγελο πάντα στα χείλη.
Το ψήσιμο των αρνιών και των
σουβλακίων, φαντάζομαι ότι το
είχε αναλάβει ο Γιάννης, ξεκλέβοντας ίσως πότε-πότε ένα μεζεδάκι. Ο πατέρας Ηλίας ήταν γενικών
καθηκόντων, ακούραστος, γελαστός, με βοηθούς παλικάρια από
το χωριό του, φρόντιζε να ευχαριστήσει τον κόσμο.

Πριν καν ξημερώσει, οδοιπόροι προσκυνητές πήραν τα βουνά.

είχε καλύτερη διοργάνωση –βοηθάει η πείρα σ΄αυτό–, αλλά και
αρωγό τον καλό καιρό, που έκανε
την βραδιά μαγευτική.
Οι άνδρες των γύρω χωριών,
είχαν φροντίσει για τον καθαρισμό
της περιοχής από τα αγκάθια και
τα αγριόχορτα, είχαν βάλει στύλους
με παραπετάσματα για να “κόβει’’
το βραδινό αγιάζι, και υπήρχαν
τραπέζια και πολλά καθίσματα για
όλους τους παρευρισκομένους.
Βέβαια αρκετοί προτίμησαν
όπως κάνουν κάθε χρόνο, να στρώσουν τις βελέντζες τους για να καθίσουν ή και να ξαπλώσουν κατάχαμα, λες και ήθελαν να αφουγκραστούν καλύτερα τον ανασασμό
της γης, και να πάρουν την δύναμή
της, όπως ο μυθικός Ανταίος, που
μόλις ακουμπούσε καταγής, γινόταν
πάλι δυνατός κι ακμαίος.
Από νωρίς στο πόστο της ήταν
και η οικογένεια Η. Τσόλκα. Από
τον όρθρο ακόμα, η γλυκιά Μαρία,
άρχισε να ετοιμάζει τις υπέροχες

Ευτυχώς δεν ξέχασαν και τα
παγωτά, όπου χάρισαν την δροσιά
στον ουρανίσκο μικρών αλλά και
μεγάλων.
Με το που πήρε ν΄αποσύρεται
ο ήλιος, πίσω από τα βουνά, τελειώνοντας την καθημερινή βάρδιά
του, άρχισε να μαζεύεται το πολύχρωμο χαρούμενο ανθρωπομάνι.
Θιασώτες και συμμέτοχοι στο μυστηριακό συμπόσιο που ήταν καλεσμένοι.
Οι πρόεδροι των Συλλόγων, καμαρωτοί, περιδιάβαιναν και καλωσόριζαν τους προσερχομένους.
Μέσα από τα μεγάφωνα ξεχύνονταν τα παραδοσιακά μας τραγούδια με την συνοδεία του γλυκόλαλου κλαρίνου, φέρνοντας ανυπομονησία για το πότε θ΄αρχίσει
ο χορός.
Φέτος είχε αποφασιστεί να βραβευτούν οι ντόπιοι μουσικοί, παραδοσιακών οργάνων, που χρόνια
ολόκληρα με την τέχνη τους, δίνουν ζωή και κέφι στα πανηγύρια
Συνέχεια στη σελ. 6
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Η Φωνή της Αμβρακίας

Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2012

Ένα οδοιπορικό στην Αμβρακιά (1957-1959)
Tης Ελένης Κουτρίκη, παλιάς δασκάλας του Δημ. Σχολείου Αμβρακιάς
στη νύφη μου, που είναι και οι δυο
τους εκδρομολάτρες, κι αρχίσαμε τα
μαγειρέματα.Το σκέφτηκα, το ξανασκέφτηκα και κατάλαβα ότι, το ορμητικό ποτάμι της ζωής, μ’ έσπρωχνε
προς την Αμβρακιά. Είδα ότι ήταν η
μόνη ευκαιρία, αφού θα είχα τρεις
συμπαραστάτες και πρώτα τη βοήθεια
του Θεού.
Οι δισταγμοί μου δε με άφησαν να
ενημερώσω τους εκεί ανθρώπους μου,
για να μας περιμένουν. Έκανα 2-3 τηλεφωνήματα, λίγο αόριστα, και σαν
έμαθα ότι ήσαν και μαθητές μου στο
χωριό, το αποφάσισα.
Έ κ τ α κ τ η Ε π ι κ α ι ρ ό τ η τα
Ήταν 7 του Αυγούστου. Πρωί λοιπόν, αφού είχαμε πάρει πληροφορίες
Αυτή η έκτακτη επικαιρότητα! Μου
για την πορεία του ταξιδιού, μπήκαμε
μπήκε μπροστά και με διακόπτει. Δε
στο αυτοκίνητο και κινήσαμε για τα
μ’ αφήνει να συνεχίσω το παλιό μου
ορεινά.
οδοιπορικό στην Αμβρακιά και υπαΠεράσαμε το όμορφο Χάνι του
κούω, υποχρεωτικά, στη δύναμή της.
Μπανιά
και αγναντέψαμε από τη γέΑύγουστος του 2012. Με παρέα τα
φυρά του το φιδωτό Εύηνο ή Φίδαρη,
παιδιά μας, παραθερίζουμε σ’ ένα παπου κύλαγε τα ήσυχα νερά του. Ανηραλιακό χωριό της Ρούμελης, τη Σερφορίζοντας αγναντεύαμε από ψηλά,
γούλα, κοντά στη Ναύπακτο.
κάτω
στο βάθος δεξιά μας, το πανόΚάποια μέρα ξέφυγε η σκέψη μου
ραμα της όμορφης λίμνης Τριχωνίδος.
απ’ τη θάλασσα και πέταξε ψηλά, στα
Και χωρίς σταματημό φθάσαμε στο
ορεινά μέρη της Επαρχίας Τριχωνίδος,
Θέρμο. Εδώ κάναμε μια μικρή στάση,
πάνω στην Αμβρακιά. Εκεί που πρωγια να γνωρίσουν τα παιδιά μας την
τοδιορίστηκα δασκάλα το 1957 και
όμορφη και ιστορική πρωτεύουσα της
άφησα, πριν 55 χρόνια ένα κομμάτι
Επαρχίας Τριχωνίδος. Κι εγώ αναζήτης νεανικής μου ζωής. Ζωντάνεψαν
τησα, τηλεφωνικά, τον Αμβρακιώτη
μέσα μου οι νοσταλγίες, που είχα από
φίλο και συνάδελφο Σωκράτη Ζυχρόνια, να επισκεφτώ μια φορά εκείνα
γούρη, που δυστυχώς δεν τον βρήκα
τα άγια, για μένα, μέρη.
και συνεχίσαμε το ταξίδι μας.
Σε μια στιγμή, που βρεθήκαμε με
Αφήνοντας τα κατώμερα και ανετα παιδιά, δεν κρατήθηκα.
βαίνοντας
προς τα πάνω, άρχισε η μα- «Α! ρε παιδιά, δε μπόρεσα τόσα
γεία της διαδρομής. Τι πρασινάδες!Τι
χρόνια, που ήμουνα νεώτερη, να επιποικιλία δασικών δέντρων!Τι νερά! Τι
σκεφτώ κι εγώ μια φορά εκείνο το χωαξέχαστη και άγνωστη, για μας, ειριό, που έχω τόσες αναμνήσεις!
κόνα,
με τα γελάδια, ελεύθερα μπροΤην επομένη έρχεται ο γιος μου,
στά μας και δίπλα μας. Oι δικοί μου,
κεφάτος και χαρούμενος και μου λέει!
που είναι πολύ φυσιολάτρες, δεν έπα- «Μάνα, είμαι διατεθειμένος να σε
ψαν ούτε στιγμή να εκφράζουν το
πάω στην Αμβρακιά. Είναι μια ευκαιρία,
θαυμασμό τους. Ανεβαίναμε, ανεβαίεδώ που είμαστε, να κάνουμε αυτή
ναμε και ρουφάγαμε αχόρταγα της φύτην εκδρομούλα. Αποφάσισέ το».
σης τη μαγεία. Η παρέα μου, για να με
- «Τι λες, βρε παιδάκι μου! Μου
πειράξει, μου έλεγε:
βάζεις ψύλλους στ’ αυτιά. Μη με ξε- « Εσύ τώρα πρέπει να μας κάνεις
σηκώνεις τώρα, που δε μπορώ να κoυτον ξεναγό, αφού τα ξέρεις τα μέρη
νηθώ. Στην κατάσταση, που βρίσκοαυτά».
μαι, ούτε να το σκέπτομαι δεν έχω
- « Τι λέτε, βρε παιδιά. Εγώ θυμάδικαίωμα. Τώρα πέταξε το πουλί».
μαι
ένα μουλαρόδρομο, ανάμεσα στα
- «Ποτέ δεν είναι αργά. Αποφάσισέ
βουνά, που τον είχα φορές περπατήτο και περιμένω απάντηση».
σει….»
Η ιδέα άρεσε στον άντρα μου και
Φτάσαμε στη Μελίγκοβα
με καλό δρόμο και να μπροστά μας το σχολείο!
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΑΣ
- «Στάση, τους λέω. Εδώ
Τριμηνιαία Έκδοση του Συλλόγου
έχω αναμνήσεις από τα περάτων Απανταχού Αμβρακιωτών
σματά μου και από την Τριπολιτσιώτισσα συνάδελφο
Ιδιοκτήτης:
Σταματία Κολοβού, που υπηΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ
ρετούσε».
ΑΜΒΡΑΚΙΩΤΩΝ
Ο δύσκολος χωματόδροΒελβενδού 8, 113 61 Αθήνα
μος, από κει και πάνω, μας
Τηλ./Fax: 210 8254975
αναπόδιασε λίγο, αλλά ο καλός μας οδηγός, χωρίς δυσαΕκδότης: ΜΑΚΗΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ
νασχέτηση, μας έφτασε στο
χωριό. Aτενίζοντάς το από
Συνδρομές - Εμβάσματα:
μακριά πόσο αλλιώτικο μου
ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ
φάνηκε! Τίποτα δε μου θύμιζε
Ταχ. Ηλιούπολης 163 46
από κείνο τον τόπο, που
ήξερα. Οι πλακόστρωτες στέΑλληλογραφία:
γες των σπιτιών, τώρα κεραΜΑΚΗΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ
μοσκέπαστες, φάνταζαν με το
Μπουκουβάλα 70-72, 114 75 Αθήνα
ζωηρό κόκκινο χρώμα τους.
Τηλ.: 210 6433418
Χωμένο μες το πράσινο, τι
Ηλεκτρονική διεύθυνση - επικοινωία
όμορφο που ήταν! Μπαίνονμε την εφημερίδα μας:
τας στο χωριό, μερικά αραγamvrakia@hotmail.com
μένα αυτοκίνητα, μας έδειξαν
ότι υπήρχε ζωή, αλλά ψυχή
Eπιμέλεια - παραγωγή:
δε φαινόταν.
ΜΠΟΥΖΑΛΑ ΜΑΡΙΑ
Για μια στιγμή να μπροστά
Δράμας 13Α, 173 43 Αγ. Δημήτριος
μας, κόβοντας την πορεία
Τηλ. / Fax: 210 9734630
μας, ένας κύριος με το ψαθάκι
e-mail: bouzala@otenet.gr
του, γελαστός-γελαστός.
omilosalphaomega@gmail.com
- «Ποιος είσαι εσύ»; τον
ρωτάμε.
Kωδικός αριθμός Γ.Γ.Ε.: 014093
- « Είμαι ο Γρηγόρης, μας

λέει, κατεβείτε εδώ».
Όταν λέμε Γρηγόρη, εννοούμε ένα
παλιό τότε φίλο, μικρότερο βέβαια από
μένα, που κάναμε παρέα, αλλά έκτοτε
δεν είχαμε ποτέ συναντηθεί. Είχαμε
όμως τηλεφωνικό σύνδεσμο και μιλούσαμε συχνά για την Αμβρακιά.
Αφού χαιρετηθήκαμε και συστηθήκαμε, μας οδηγεί σε μια σκάλα, λαξευμένη σε μάντρα, γραφική, ανθοστόλιστη, με πανέμορφες ορτανσίες.
- «Από δω θ’ ανεβούμε στο μαγαζί,
που είναι ο κόσμος», μας λέει ο Γρηγόρης.
- «Ωχ! Μανούλα μου, είπα. Πού να
σκαρφαλώσω εγώ κει πάνω»!
Με βοήθειά όμως, ανέβηκα και βρέθηκα σε μια τρανή αετοφωλιά, στο μαγαζάκι του μπάρμπα Χαράλαμπου του
Γαρδίκι, που έκλινε μέσα της πολλές
ανθρώπινες ψυχές. Τον είχα αφήσει
νέο τότε και σμίξαμε γέροντες.
Τι ήταν να πατήσει το πόδι μας
εκεί! Σηκώθηκαν όλοι όρθιοι κι άρχισαν
οι χαιρετούρες. Μαζεύτηκαν γύρω μου,
παλιοί μου μαθητές και άλλοι κάτοικοι,
θυμίζοντας ένας-ένας το όνομά του.
Εκεί αγκαλιές και φιλιά. Εκεί χαρές και
πανηγύρια. Εκεί όμως συγκίνηση και
δάκρυα, για την απροσδόκητη αυτή
αντάμωση. Εκεί και ο καλός μου μα-

Εγώ αναζήτησα επειγόντως τον
Αλέκο το Ζυγούρη, που ήταν ο καλύτερος συμπαραστάτης μου τα χρόνια
εκείνα. Του τηλεφώνησαν πολλές φορές, αλλά ήταν άρρωστος και στάθηκε
αδύνατη η αντάμωσή μας. Στενοχωρήθηκα πολύ, γιατί δεν πίστεψα ποτέ,
αφού μένει στο χωριό, ότι δε θα τον
έβλεπα. Μα μήπως μπορούσα να περπατήσω εγώ, να πάω στο σπίτι του;
Να ‘χα φτερά να πέταγα ως εκεί να
ιδωθούμε, να ρίξουμε δυο δάκρυα και
να θυμηθούμε; Για μένα ήταν η μόνη
μου επιθυμία, που έμεινε ανεκπλήρωτη.
Με κουβέντες, πέρασε η ώρα.
Ήρθε μεσημέρι κι άρχισαν οι προβληματισμοί:
Πρώτα- πρώτα με τι θα περιποιηθούν τους ξένους τους και πιο πολύ
την παλιά τους δασκάλα, αφού ήρθαν
έτσι ξαφνικά, χωρίς να ειδοποιήσουν;
Πού θα στρωθεί τραπέζι; Εγώ, που
δυσκολευόμουνα πολύ για μετακίνηση,
επέμενα να μείνουμε στο μαγαζί. Τότε
πέσανε αμέσως τηλέφωνα σε νοικοκυρές, από το μαθητή μου το Θόδωρο,
ή και από άλλους, που δεν πιάσανε οι
κεραίες μας:
- « Απ’ ό,τι μαγειρεύεις, βγάλε δυο
μερίδες για τους ξένους»,έλεγαν.

θητής ο Θόδωρος, με τον εκλεκτό μου
φίλο, το Μάκη τον Ζυγούρη, που δεν
γνώριζα βέβαια, αλλά είμαστε σε συνεχή επικοινωνία μ’ αυτούς, λόγω της
εφημερίδας. Εκεί και η κόρη του κυρ
Χαράλαμπου, η μαθήτριά μου, η Βασιλική, πρόσχαρη, να μας περιποιηθεί.
Ο Θόδωρος είχε καημό να με δει
και έλεγε να περάσει από το Αίγιο με
το τζιπ να με φέρει στο χωριό, αλλά
τον προλάβαμε εμείς…
Σε λίγο πέφτει σύρμα και καταφτάνουν οι καλοί μου συνάδελφοι: Ο Θανάσης ο Πυρπύλης, που ήταν τότε ο
κοντινότερος γείτονας, φίλος και βοηθός μου και η μαθήτριά μου η Γεωργία
η Κωστοπούλου. Τι συγκίνηση, Θεέ
μου!
Να βλέπεις τη μαθήτριά σου συνάδελφο και μάλιστα συνταξιούχο!
Γίναμε όλοι μια ζεστή παρέα, δεχτήκαμε πολλά κεράσματα και γυρίσαμε πίσω στα χρόνια εκείνα. Καθένας
θυμόταν και κάτι. Λέγαμε και δε τελειώναμε.
Για μια στιγμή χάνουμε το Θόδωρο,
που επανέρχεται με μια μουρόβεργα.
Τεντώνει τα χέρια του και μου λέει:
- « Έλα δασκάλα μου χτύπα, αλλά
σιγά, μη με πονέσεις»;
Πού όμως η δύναμή μου, να τον
τσούξω για τα καλά.
Ήταν μια εικόνα αλησμόνητη. Μια
εικόνα χαϊδέματος, αλλά συγκινητική,
που με έκανε να κλάψω και να μετανιώσω, συγχρόνως, για τη χρήση της
βέργας. Έτσι ήταν τότε, δυστυχώς…
Ακούστηκε και το ωραίο:
- «Τι να σου κάνει, Θόδωρε, η μουριά. Χάθηκε κρανιά, σαν αυτές, που
πηγαίναμε οι ίδιοι οι μαθητές τότε στη
δασκάλα»; Ποπό αναμνήσεις!

Μέχρι να ετοιμαστούν αυτά, ο Θόδωρος, σαν πιο σβέλτος, παράλαβε
τους τρεις συνοδούς μου και τους ξενάγησε στα παλιά μου στέκια: Σχολείο,
εκκλησία και στο αρχοντικό μου σπίτι.
Έβγαλαν φωτογραφίες και χάρηκαν
την ομορφιά του χωριού, που τους
άρεσε πολύ. Η φύση γύρω, δροσερή
και καταπράσινη, χαιρόταν κι αυτή με
τη χαρά τη δική μας.
Γυρνώντας, να ο Θόδωρος στ’ αυτί
μου:
- «Δασκάλα μου, άκουσέ με. Θα
πάμε στο σπίτι του Γρηγόρη. Εκεί θα
περάσουμε καλύτερα. Έχει λίγα σκαλάκια, αλλά θα σε βοηθήσουμε. Μη
μας χαλάς το χατίρι».
Μπορούσα να χαλάσω χατίρι,
ύστερα από τέτοια υποδοχή, που μας
έκαναν! Έτσι ξεκινήσαμε όλη η παρέα
και με τη βοήθειά τους, φθάσαμε στα
Σωτηροπουλαίικα, για να ικανοποιηθεί
και ο Γρηγόρης, που μας είχε κάνει
πρόσκληση, για φιλοξενία, μόλις πατήσαμε το πόδι μας στο χωριό. Στην
αυλή του και κάτω από φυσική σκιά,
στρώθηκε μια πλούσια τραπεζαρία με
ποικιλία εδεσμάτων. Στενοχωρήθηκαν
οι φίλοι μας, γιατί ήρθαμε απροειδοποίητα και δεν έκαναν τις προετοιμασίες, που ήθελαν. Πόσο καλύτερο είναι
πολλές φορές το ξαφνικό! Η παρέα
μου πάντως ευχαριστήθηκε πάρα
πολύ. Κι τι δεν είχε εκείνο το τραπέζι!
Με τι καλή διάθεση φρόντιζαν οι αξιόλογες νοικοκυρές, ανάμεσα στις οποίες
και η καλή μου μαθήτρια, η Ειρήνη,
να μας περιποιούνται με τα νόστιμα,
σπιτίσια φαγητά. Αλλά και με πόση ευχαρίστηση φάγαμε και ήπιαμε, χωρίς
να σταματάμε να λέμε.
- «Παιδιά ακούστε κάτι, που θυμή-

θηκα τώρα, τους λέω. Μια μέρα, μετά
το διάλλειμα, μπαίνοντας τα παιδιά
στην τάξη, διαπιστώνουμε ότι μας
έλειπε ένα μκρούλι της Α΄τάξης. Ανήσυχοι βγήκαμε για ψάξιμο. Και αφού
δεν το βρήκαμε, ειδοποιούμε τους γονείς του. Παρέα τους κι εμείς με μεγάλα παιδιά, απολυθήκαμε στο κοντινό
μας δάσος. Χωρίς να ταλαιπωρηθούμε
πολύ, βρήκαμε το μικρό Χαράλαμπο,
σμουλιαγμένο κάτω από ένα δέντρο.
Ηρεμήσαμε βέβαια και γυρίσαμε σύντομα στο μάθημά μας. Η αλήθεια είναι
ότι αυτό το παιδάκι, δειλό και μικροκαμωμένο, που ήταν, δεν ήθελε από
την πρώτη ημέρα να έλθει σχολείο. Δε
μπορούσε εύκολα να προσαρμοστεί
και μας κούρασε λίγο. Με τις προσπάθειες όμως των γονιών του και της δικές μου, εντάχτηκε κι αυτό στο σχολικό μας σύνολο».
Ρωτάω τότε, με κάποια αμφιβολία:
- « Υπάρχει εδώ όνομα Χαράλαμπος Βάτσιος, αν θυμάμαι καλά»;
- « Βεβαίως υπάρχει και μάλιστα
έχει γίνει ιερέας», μου λένε.
Ένιωσα μια ιδιαίτερη χαρά τότε, για
να μην ειπώ ικανοποίηση.
- «Μ π ρ ά β ο του», είπα. Μακάρι
να ήταν μπορετό να συναντούσα κάπου εκείνο το μικρούλι μου παιδάκι,
το αξιόλογο τώρα στην κοινωνία.
Το γεύμα μας φτάνει προς το τέλος
και θα μας μείνει αξέχαστο. Ήταν ένα
γεύμα αλλιώτικο. Γεύμα αναμνήσεων
και συγκινήσεων. Γεύμα, που ένωσε
το παλιό με το νέο και το επισφράγισε
με μια μίνι διασκέδαση. Ταιριαστά και
αρεστά σε μένα δημοτικά τραγούδια,
ξεσήκωσαν μερικούς και έφεραν και
δυο γύρους, σαν άκουσαν να μου τραγουδάνε τη «δασκάλα».
Σε μια στιγμή είδαμε να έρχεται ο
μαθητής μου, ο Ηλίας Αναγνώστου με
ένα χαρτί στο χέρι. Ήταν το αποκορύφωμα της χαράς και της έκπληξης. Μια
αναμνηστική φωτογραφία του 1958,
έξω από το σχολείο με όλους τους μαθητές μου. Την είχε μικρούλα. Την μεγέθυνε τσάκα-τσάκα και μας έκανε τη
μεγάλη έκπληξη.
- «Σ’ ευχαριστώ πολύ, Ηλία. Να είσαι καλά, αλλά σε είδαμε λίγο και δε
σε αποχαιρετίσαμε».
Όπως όλα τα ωραία τελειώνουν
γρήγορα, έτσι πέρασαν κι εκείνες οι
ώρες, που να μην τέλειωναν ποτέ! Με
τη συνοδεία όλων των παρευρισκομένων στο γεύμα, ανεβήκαμε στο δημόσιο δρόμο, βγάλαμε φωτογραφίες και
τραβήξαμε με λύπη για το αυτοκίνητο.
Είναι αδύνατο να περιγράψει κανείς τις
δύσκολες και συγκινητικές στιγμές του
αποχωρισμού.
Αγαπητοί μας, Αμβρακιώτες, μαθητές μου και φίλοι... Πολλά θα μας μείνουν αξέχαστα από το ταξίδι μας στην
Αμβρακιά, αλλά ζωντανότερα θα θυμόμαστε τη χαρούμενη υποδοχή σας,
τη ζεστή φιλοξενία σας και τα θερμά
σας χειροκροτήματα την ώρα, που
μπαίναμε στο αμάξι, για την επιστροφή
στον τόπο μας. Για όλα θέλουμε να
σας ευχαριστήσουμε από καρδιά. Και
να σας διαβεβαιώσουμε ότι φύγαμε με
τις καλύτερες εντυπώσεις από το χωριό σας και από όλους σας. Βέβαια δε
μπόρεσα να γυρίσω το χωριό, να δωτις
αλλαγές του και να θυμηθώ κάτι. Αλλά
δε στενοχωρήθηκα, αφού είδα εσάς.
Για μένα ήταν ένα όνειρο ζωής, που
είχα πιστέψει ότι δε θα μπορούσα να
το πραγματοποιήσω ποτέ. Ας είναι
καλά οι δικοί μου, που με ενθάρρυναν
και με βοήθησαν γι αυτό το ταξίδι και
εσείς όλοι, που μας καλοδεχτήκατε και
με γεμίσατε με την αγάπη σας και με
τις αξέχαστες αναμνήσεις σας.
Θα σας θυμάμαι, όσο ο καλός Θεός
μου επιτρέψει να είμαι στη ζωή.
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Αμπρακιώτικα
Μ

πήκε ο Αύγουστος και πιστοί στο ραντεβού μας
πέμπτη 2 Αυγούστου βρισκόμαστε στο χωριό μας την πανέμορφη Αμβρακία. Μη με ρωτάτε
(όσοι δεν πήγατε φέτος) αν ήταν
όμορφη. Την απάντηση την γνωρίζετε: δεν ήταν απλά όμορφη…
ήταν πανέμορφη! Στολισμένη με
ότι καλύτερο και εποχιακό μπορεί να έχει ένας τόπος: απέραντο
πράσινο πέπλο, σαν την ποιο
όμορφη γυναίκα, με υπέροχα
μουσικά ακούσματα, σαν την
θελκτική και ονειρική φωνή της
πλανεύτρας νεράιδας, γαλήνια
ηρεμία, σαν το ποιο υπέροχο
όνειρο, και για τα ποιο εξωτικά
αρώματα μόνο να ταξιδέψει η
σκέψη σας στην ποιο θελκτική
γυναίκα, και να φανταστείτε μπορείτε. Η ποιο υπέροχη αρωμα-

τική ρίγανη, η αγριομέντα το
φλισκούνι, το μελισόχορτο, ο
κέδρος, είναι μόνο η αρχή από
δεκάδες υπέροχα αρώματα που
σαν τις σειρήνες μαγεύουν, μαγνητίζοντας μας σ’ ένα ονειρικό
ταξίδι εικόνων, ήχων και αρωμάτων. ΤΟ ΞΥΠΝΗΜΑ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ θα’ λεγα.
Και ναι… είναι αλήθεια, φτάνοντας νοιώθεις ότι ήσουν πάντα
εκεί, απλά είναι η καθημερινή
σου επιστροφή στ’ απάνεμο λιμάνι σου, στο μουράγιο σου, π’
αποζητάς με λαχτάρα όπως ο
κατάκοπος γεωργός σαν γυρνά
το σούρουπο απ’ το χωράφι, κι
αποζητά το ρακοπότηρο γεμάτο,
να του κάψει ευχάριστα το λαρύγγι, τονώνοντας τον. Πράγματι
θα μπορούσα να μιλώ για ώρες,
όμως πρέπει να ετοιμαστούμε

για την αυριανή. Πια; Μα την
προετοιμασία του χώρου για την
εκδήλωση του ανταμώματος. Με
μεγάλη μου χαρά βρήκα έτοιμους συνοδοιπόρους τον Φώτη
και τον Θόδωρο, και ξημερώνοντας παρασκευή έτοιμοι στο
ραντεβού μας βρίσκει να ανεβαίνουμε τις στροφές με προορισμό το ΔΙΑΣΕΛΟ ΤΟΥ ΚΑΡΜΑ. Ευχάριστη έκπληξη να αντικρύσουμε όλη την ομάδα, εκπληκτικό να δουλεύουν όλοι σαν
το ποιο καλό κουρδισμένο ελβετικό ρολόι, απόλυτα συντονισμένα. Τελικά όλα είναι εφικτά
όταν το θες! Και η δύναμη της
συνεργασίας είναι πράγματι μεγάλη! Ο Νίκος, ο Βασίλης, ο
Κώστας από το Αργυρό Πηγάδι,
Ο Σωτήρης, ο Παντελής, ο Τάσος, ο Λάμπρος, κι ο Κώστας

από Νεροχώρι, ο Παύλος από
Κοσκινά, Ο Αντρέας, ο Γιώργος,
ο Λάμπρος, και ο Κώστας από
Δρυμώνα, και Φυσικά ο Μάκης
ο Φώτης και ο Θόδωρος από
Αμπρακιά. Φυσικά και την άλλη
ημέρα το Σάββατο πρωί ήμασταν
πάλι εκεί. Όπως και το βράδυ
από νωρίς. Υπέροχη βραδιά! Κι
όλα έμοιαζαν να πηγαίνουν κατ’
ευχή. Δεν θα μιλήσω για την εκδήλωση! Θα αφήσω να σας μεταφέρει την εικόνα αυτή η Βιβή
Παπακωστοπούλου. Εγώ με λίγα
λόγια θα αναφέρω τους καλεσμένους αλλά και μια ποιο εκτενή αναφορά για τους τιμώμενους
του χωριού μας κυρίως.
Τον Δήμο εκπροσώπησε ο
Αντιδήμαρχος κύριος Αντώνης
Πριόνας, ενώ παρόντες ήταν ο
Ν. Κωστακόπουλος όπως και ο

OΙ ΕΚΦΡΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Το χωριό μας η Αμβρακιά τα
χρόνια που πέρασαν, τα δύσκολα
και πέτρινα χρόνια, έβγαλε απ’ τα
σπλάχνα της αρκετούς μουσικούς
εκφραστές και συνεχιστές της
λαϊκής μας παράδοσης, της λαϊκής μουσικής. Νταούλια, βιολιά
μαντολίνο, ακορντεόν κιθάρα,
αλλά και φωνητικά, ήταν μέσο επιβίωσης αλλά πάνω από όλα ήταν
έκφραση και μεράκι.
Αρχής γεννωμένης από αυτούς
που δεν είναι ανάμεσα μας.
1) ΠΥΡΠΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ. Και ποιος
δεν τον γνωρίζει! Ακόμα η κρυστάλλινη φωνή του ακούγεται απ’
τους λάτρεις των δίσκων βινυλίου
και της δημοτικής μουσικής.
έπαιζε όλα σχεδόν τα όργανα και
εκτός από την μουσική παρακαταθήκη που άφησε στα παιδιά του
Γιώργο και Θωμά άφησε και σ’
όλους εμάς το στίγμα του, το κέφι
του, την ζωντάνια του, την γνήσια
λαϊκή φωνή του!
2) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Η Κιθάρα της ορεινής Τριχωνίδας ΣΙΓΗΣΕ! Η κομπανία της Αμβρακιάς
έχασε την κιθάρα του λίγες μέρες
μετά από ένα καλοκαιρινό πανηγύρι όπου ο Μπάρμπα Θόδωρος
ήταν η ψυχή της βραδιάς ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ! Μπροστάρης σε όλα
του μα ποιο πολύ αγωνιστής στη
ζωή δεν το έβαλε ποτέ κάτω!
Αγωνίσθηκε, μόχθησε, έκτισε, δημιούργησε, όχι υλικά αγαθά αλλά
αξίες ζωής, ανθρώπινες σχέσεις..
αυτές που η εποχή μας στερείται.
3) Κωστόπουλος Θανάσης (ΣΑΛΑΟΥΝΗΣ) ο μπάρμπα Θανάσης.
Απλός προσιτός οικείος, ανθρώπινος, ευρηματικός, πολυμήχανος. Σήμα κατατεθέν για το χωριό
μας η κόρνα του. Και ποιος δεν
θυμάται την κόρνα του μπάρμπα
Θανάση που διασκέδαζε καθημερινά τους χωριανούς! Φωνητικά,

αλλά και ΑΚΟΥΡΑΣΤΟΣ ΝΤΡΑΜΕΡ έδινε ρυθμό και κέφι όχι
μόνο στην ορχήστρα του αλλά και
σ’ όλο το ακροατήριο.
4) ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης (ΠΑΝΑΚΙΑΣ). Επικοινωνιακός, άμεσος, αλλά και δημοφιλής…. Ξεκίνησε με το Κλαρίνο,
πήρε το βιολί του, μετέπειτα όμως
τον κέρδισε και το ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ
του. ξενιτεύτηκε γρήγορα από
τον τόπο μας, αλλά όπως όλοι
μας είχε μπολιαστεί με το μικρόβιο της Αμβρακιάς και με την
πρώτη ευκαιρία βρισκόταν στο
αποκούμπι του, εκεί οπού ένιωθε
ο εαυτός του. Όταν έχασε την ελπίδα ότι μπορεί να βρίσκεται
όπως και όταν ήθελε στο χωριό
του, παραδόθηκε. Μπορεί να έφυγαν να μην είναι πια κοντά μας,
αλλά θέλω να πω και κάτι που είναι ποιο σημαντικό; Χάνεται, πεθαίνει κάποιος, όταν ξεχνιέται. Και
εσείς όλοι σας είστε μέσα στην
καρδιά μας, στην σκέψη μας.
5) ΓΑΡΔΙΚΗΣ Χαράλαμπος. Ότι
και να πω μάλλον θα είναι λίγο.
93 χρόνια ιστορία είναι πολλά.
Συνδύασε την αγροτική ζωή, του
οικογενειάρχη, του ποιο παραδοσιακού μαγαζάτορα καφέ παντοπωλείου της ορεινής Τριχωνίδας,
και του μουσικού ΒΙΟΛΙΣΤΗ. Είμαστε πραγματικά πολύ χαρούμενοι που είναι μαζί μας.
6) Σιαλμάς Ιωάννης. Ο ποιο ξενιτεμένος για την εποχή του.
έλειπε για μέρες ακόμα και εβδομάδες ακολουθώντας τον δρόμο
της μουσικής και εναλλάσσοντας
τα όργανα ανάλογα με τις ανάγκες και τα ακούσματα της εποχής.
Ο ποιο επαγγελματίας απ’ όλους
τους άλλους αφού σχεδόν
ασκούσε αποκλειστικά μόνο αυτό
το επάγγελμα σε αντίθεση με
όλους τους υπολοίπους. Γερόλυκος αν και κουρασμένος είναι
ακόμη μαζί μας, και εύχομαι να

είναι ακόμη για πολλά- πολλά
χρόνια γερός και μαζί μας.
7) ΓΑΡΔΙΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ (ΚΩΤΣΙΑΝΙΛΑΣ). Ο ΝΕΩΤΕΡΟΣ όλων και
φυσικά όπως και οι περισσότεροι
αυτοδίδακτος. Οι παλαιότεροι θα
θυμούνται την αγάπη του αλλά
και το πείσμα που είχε από μικρός
για την μουσική και το ΚΛΑΡΙΝΟ.
Σήμερα όλοι μας καμαρώνουμε
για τον ΚΩΣΤΑ, και απολαμβάνουμε τα ακούσματα αυτά.
8) Θεοδόσης. Θεοδωρόπουλος
(Κοκκινόβρυση) φλογέρα και τραγούδι. Κυριολεκτικά το είχε στο
τσεπάκι, όπως και την φλογέρα.
Έφτανε ένα ποτηράκι κρασί, λίγη
παραίνεση, και το κέφι έφτανε
στο ΤΣΑΚΙΡ. Αστείρευτο κέφι,
ατέλειωτο ρεπερτόριο, και ο Θεοδόσης δεν κατέβαινε από το
πάλκο. Περιζήτητος κοινωνικός
απλός, ο άνθρωπος της παρέας
και του κεφιού.
9) Καστανάς Λάμπρος (ΚΟΣΚΙΝΑ) Κλαρίνο. Παραδοσιακή
έκφραση του τόπου μας, και του
νομού μας. δεν έλειπε από κανένα
σχεδόν πανηγύρι και το άκουσμα
του ήταν (και είναι) χαρακτηριστικό!
10) ΦΙΦΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ (ΚΟΣΚΙΝΑ) Αρμόνιο & ακορντεόν
11) ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Καμπέρης (ΝΕΡΟΧΩΡΙ)
ΒΙΟΛΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙ.
12) ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΦΑΝΗΣ (Χαλίκι= Νεροσύρτη) φωνητικά
13) ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γιανερης Μελίγκοβα Τσαμπούνα
14) ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (Κοσκινά) ακορντεόν
15) ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
(Κοκκινόβρυση)
16) ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
(Μαχαλάς - Κοκκινόβρυσης) Λαούτο
17) ΤΣΑΠΑΛΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ (Νεροχώρι) κλαρίνο

Αριστείδης Κατσαρός, ενώ την
Περιφέρεια εκπροσώπησε ο
Σάββας ο Αυγέρης που μίλησε
για τον ρόλο που διαδραμάτισε,
αλλά και τον ρόλο που αρμόζει
και προωθείται για την Δασική
υπηρεσία, όσο αφορά τις δασικές εκτάσεις και με ποιο τρόπο
θα μπορεί να γίνει η αξιοποίηση
τους. Ειδωμεν. Το χαιρετισμό
απεύθυναν οι πρόεδροι και εκπρόσωποι των συλλόγων, με τον
πρόεδρο του συλλόγου μας
Μάκη Ζυγούρη, να τονίζει την
σημαντικότητα της συνεργασίας,
και τα αποτελέσματα της, επισημαίνοντας ότι εάν υπήρχε
αυτή η συνύπαρξη, η συνεργασία και η αποτελεσματικότητα
των πολιτικών δυνάμεων της χώρας ίσως ήμασταν σε λιγότερο
δυσμενή θέση.

ENA MIKΡΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ «ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΣΤΑΝΑ»
(Γράφει η συνταξιούχος εκπαιδευτικός
Γεωργία Κωστοπούλου- Μπογιαντζή)
Αναμνήσεις από τα παιδικά χρόνια έρχονται στη
μνήμη μου. τότε που μικρή ακόμα παιδούλα πήρα τα
πρώτα μου μουσικά ακούσματα από το συγκρότημα
«Λάμπρου Καστανά». Ήταν ένα από τα πολλά μουσικά
συγκροτήματα που πρόσφεραν στην διατήρηση και διάδοση της παραδοσιακής μουσικής.
Ας γνωρίσουμε τους καλλιτέχνες του συγκροτήματος: Λάμπρος Καστανάς, ο δεξιοτέχνης στο κλαρίνο,
Δημήτρης Αντωνόπουλος (Καμπέρης) ο καλλίφωνος στο
τραγούδι και στο βιολί, ο αείμνηστος Θόδωρος Γαρδίκης
στην κιθάρα, ο ακούραστος Θανάσης Κωστόπουλος
(Σαλαούνης) και στο βιολί ο αγαπητός σε όλους Χαράλαμπος Γαρδίκης. Ήταν το μοναδικό συγκρότημα της

ορεινής Τριχωνίδας σε πανηγύρια, γάμους, αρραβώνες
και άλλα γλέντια. Θυμάμαι, μικρό κορίτσι στο δημοτικό,
εγώ και η αδελφή μου Διαμάντω, περιμέναμε με χαρά
να έρθουν στο σπίτι μας τα μέλη του συγκροτήματος.
Εδώ γινόντουσαν οι πρόβες. Τον χειμώνα μετατρέπονταν σε στούντιο το φτωχικό μας χειμωνιάτικο δωμάτιο,
ενώ το καλοκαίρι η φτωχική μας αυλή. Εκτελούνταν οι
επαναλήψεις όλων των τραγουδιών κι αν κανείς ήξερε
κανένα νέο σουξεδάκι, το έπαιζε και το μάθαιναν όλοι
μαζί. Έπρεπε την άλλη μέρα να είναι όλα έτοιμα. Η
πρόβα όμως δεν συνεχιζόταν όλη τη νύχτα. Το πολύ μέχρι τις δέκα το βράδυ. Την άλλη μέρα έπρεπε να σηκωθούν χαράματα για δύσκολη αποστολή. Ποδαρόδρομος,
με όλα τα μουσικά σύνεργα, (μικρόφωνα, ηχεία, γεννήτριες, κ.α.) φορτωμένα στο μουλάρι του μπάρμπα ΘόΣυνέχεια στη σελ. 5
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Σχόλια από το

Α

ως... το

Ω

Γράφει ο Θόδωρος Πυρπύλης

A δέλφια

συνέλληνες, τα πράγματα
καθημερινά αγριεύουν, κάθε ημέρα
και χειροτερεύουν. Βρισκόμαστε στον
πέμπτο χρόνο της κρίσης και συνεχίζεται η κατηφόρα. Υπάρχουν και κάποιοι
καθηγηταράδες οικονομικών λέει που
τόσα χρόνια ξεκοκάλιζαν τους παχυλούς
μισθούς του συστήματος χωρίς να
προειδοποιούν την κοινωνία για τους
κινδύνους, που λένε ότι η κρίση είναι
στην αρχή της ακόμη. Εδώ πέρασαν οι
Γερμανοί με την κατοχή τους και κράτησαν τέσσερα χρόνια, πέρασε η λαίλαπα του Παπαδόπουλου και έφυγε
σε λίγα χρόνια, η κρίση δεν λέει όμως
να τελειώσει. Το χειρότερο είναι ότι
μας ετοιμάζουν καινούρια κουστούμια
που θα μας ταλαιπωρήσουν αφάνταστα.
Αφού φάγανε το 8ωρο, τσακίσανε μισθούς, συντάξεις, μεροκάματα, βάζουνε
χέρι τώρα στα φάρμακα. Ζητάνε 6ήμερη
απασχόληση, οι μισθοί να πέσουν στα
300 ευρώ, να φύγουν 300.000 από το
Δημόσιο και ότα αυτά γιατί; Ποτέ δεν
είχαμε οργανωμένη κοινωνία αλλά είναι
και τρελό να ασχολούνται καθημερινά
όλοι σ΄όλο τον κόσμο με την Ελληνική
Οικονομία, με το 0,001 της παγκόσμιας
οικονομίας. Ξετσίπωτο και αδηφάγο
το μεγάλο κεφάλαιο που κυβερνά τον
κόσμο λέει ότι θέλει να πάρει πίσω
ό,τι κέρδισαν οι εργαζόμενοι τα τελευταία 100 χρόνια. Η επίθεση είναι
παγκόσμια, αλλά στους αδύνατους κρίκους όπως είναι η πατρίδα μας, φαίνεται
πιο άγρια και οδυνηρή.

Β έβαια όλα αυτά τα ζούμε όλοι μας
και μας τρομάζουν καθημερινά αλλά
εκείνοι που κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν τίποτε είναι οι νεολαίοι μας.
Κρυμμένοι πίσω από τις πλάτες των
γονιών και των παπούδων δεν βλέπουν
τον μύλο που έστειλαν και μας αλέθουν
καθημερινά. Μας έχουν παγιδεύσει
σε έναν τερατώδη μηχανισμό που τρώει
συνεχώς τις σάρκες μας και δεν έχουμε
τις δυνάμεις να αντιδράσουμε. Σ’ όλες
τις κοινωνίες όμως, ανέκαθεν, οι νεολαίοι είναι αυτού που αντιδρούν στα
σχέδια που επιβάλλονται στις κοινωνίες.
Εδώ τι περιμένουν σήμερα οι νέοι μας,
την επανάσταση των γερόντων; Αυτοί
πρέπει να βρουν τον τρόπο να αντιδράσουν στα σχέδια που ετοιμάζει το
παγκόσμιο κεφάλαιο να επιβάλει σε
εμάς και στη συνέχεια σ’ όλους τους
λαούς του κόσμου.
Γρήγορα πέρασε το καλοκαίρι και οι

πιο πολλοί επιστρέψαμε στη βάση μας
παίρνοντας μαζί μας τις καλοκαρινές
αναμνήσεις. Αρκετός κόσμος πέρασε
από το χωριό, άλλοι για λίγες ημέρες,
άλλοι για αρκετές. Είχαμε την μόνιμη
σχεδόν παρουσία του Νίκου Πυρπύλη
και της συζύγου του με τα κήπια τους,
να ανακαινίζουν το πατρικό τους, τον
Θανάση Πυρπύλη με όλα του τα παιδιά,
τον Απόστολο Ζυγούρη σε έκτακτη εμφάνιση, τον Σταύρο από την Κόνιτσα
με την χαριτωμένη του κορούλα, την
Έφη, τους Αναστοπουλαίους με 3040 άτομα στο σπίτι τους, την επίσκεψη
από την Αυστραλία του ανηψιού μου
Δημήτρη Κατσαούνη με την οικογένειά
του. Όλοι οι Αναγνώστου παρήλασαν
με ευχάριστες επισκέψεις. Τον Χρήστο
Φίφη και τα ξαδέλφια του από τα Αμπέλια, τα παιδιά του Ντίνου που ποτέ
δεν τους ευχαριστήσαμε δημοσίως για
την προσφορά τους, τις τηλεοπτικές
κεραίες που τόσα χρόνια εξυπηρετούν
τα χωριά μας. Έλαμψε με την απουσία
του ο Θανάσης Ζυγούρης αλλά σταθερός ο Πρόεδρος Μάκης, μόνιμος σχεδόν ο Γρηγόρης Σωτηρόπουλος και
περιστασιακά ο Ανδρέας με τον Γιάννη

Παπαευθυμίου. Σταθεροί οι Σιαλμαίοι
καθώς και ο κυρ-Μήτσος, πέρασαν
και οι Αναστασοπουλαίοι με τον Πάνο
από τη Γερμανία, μας έλειψαν οι Βασίλης Σκούρας και Τάκης Ψήλας στην
Αμερική, έμειναν απότιστες οι τομάτες
του Καλατζή και της Γιώτας, πέρασαν
και τα παιδιά του Νίκου Παπαηλία, καθώς και ο καπετάνιος Πανόπουλος.
Καθημερινή σχεδόν η παρουσία του
Παπαχαράλαμπου και της οικογένειάς
του, εδώ ήταν και τα παιδιά του Σπύρου
Σιάχου καθώς και ο Γιάννης Σιάχος,
συνεχής η παρουσία του Κώστα Σιαλμά
και των παιδιών του, επιβλέποντας
την ανακαίνιση του πατρικού του, πολύς
κόσμος στο σπίτι του Γιώργου Μπικούλη, αλλά ο Γιώργος δεν άντεξε
τον αγώνα που έκανε τα τελευταία
χρόνια και απεβίωση στις 15 Αυγούστου. Συνεχής παρουσία του Γιάννη
Ζυγούρη, Γιώργου Παπαηλία και Παναγιώτη Πριόβολου, έλαμψαν με την
απουσία τους Πανογιώργος, Τουτούνης
και Τράικος. Να σου ζήσουν τα παιδιά
Αλέκοοοο! Σταθερός ο Γιάννης Μπογιατζής και ο Δημήτρης Σιάχος, παρών
δήλωσε και ο Γιώργος Σιάχος καθώς
και ο Χρήστος Μπικούλης. Συνεχής η
παρουσία του Σάκη Παπανικολάου και
κομιτική της Βάσως και τέλος εγώ το
σύβρασα με την σύζυγό μου Μαρία
για πάνω από πέντε μήνες. Κάπου
κοντά και η Νίκη με τον Πρίγκα αλλά
μας έλειψε, ειδικά στους πρεφαδόρους,
ο αδελφός μου Βασίλης. Σίγουρα ξέχασα αρκετούς, αλλά και του χρόνου
εδώ θα ’μαστε.

Δόξες μεγάλες βλέπουν τα κήπια τα

τελευταία χρόνια στο χωριό μας. Εκτός
από τους συνηθισμένους καλλιεργητές
είχαμε για εφέτος και τους Νίκο Πυρπύλη, Δημήτρη Γκότση στην αγορά
που έγινε στον Άη-Σταυρό και τον
Γιώργο Μήτσο που αγόρασε του Καλατζή το σπίτι. Πολλά κήπια λοιπόν
και γεμάτο το χωριό μας από βιολογικά
ζαρζαβατικά αλλά τη Σοφία και τον
Θωμά Πυρπύλη δεν τους φτάνει κανείς.
Προσοχή μόνο στο νερό, πρέπει να
γίνεται λογική χρήση για να μην υπάρχουν παρατράγουδα. Το νερό του χωριού μας είναι αρκετό και με σωστή
διανομή στις δύο δεξαμενές και λογική
του χρήση δεν θα έχουμε παράπονα,
όπως δεν είχαμε και φέτος για πρώγτη
φορά.

Ε πιτέλους! Τι θα γίνει με το αιώνιο

πρόβλημα του δρόμου; Αφού όλο το
καλοκαίρι σπάσαμε τα αυτοκίνητά μας
πάνω κάτω, άλλος έχασε την εξάτμιση,
άλλος τρύπησε τα λάστιχα, άλλος
έσπασε το κάρτερ, άλλος το διαφορικό,
στις αρχές του Σεπτέμβρη, όταν ο κόσμος έφυγε, νάσου οι μπουλντόζα, το
γκρέιτερ και τα φορτηγά να διορθώσουν
τους δρόμους. Φαίνεται οι κυνηγοί
που χρειάζονται τώρα τους δρόμους
ασκούν μεγαλύτερη πίεση από εμάς.
Είναι παράδοξο παντού να έχουν άσφαλτο και να χρειάζονται μπουλντόζες κατακαλόκαιρα και αντί οι μπουλντόζες
να βρίσκονται στα χωριά με τους χωματόδρομους χάνονται όλο το καλοκαίρι.

Ζ ωντανή παραμένει ακόμα η υπόθεση

του Δασικού Χωριού. Αλεπάλληλες
επισκέψεις των υπευθύνων, οι οποίοι
βέβαια κάθε φορά μας ζητάνε και διαφορετικά πράγματα, λες και μας δουλεύουν. Τώρα έχει κολλήσει η υπόθεση
στον δασικό χαρακτηρισμό της περιοχής
στο Μέγα ίσωμα. Άλλο δασική, άλλο
δασώδης, άλλο θαμνώδης, παρ’ ότι σ’
όλη την περιοχή μέχρι το 1975 καλ-

λιεργείτο και η τελευταία τετραγωνική
παλάμη. Δεν υπάρχει τέλος πάντων
κάποιος υπεύθυνος να βοηθήσει σ’
αυτό το θέμα; Βέβαια υπάρχουν και
αρκετοί που λένε: τι τα θέλετε αυτά
τώρα; Απαντώ: η κρίση κρατάει τώρα
πέντε χρόνια, κάποτε όμως θα περάσει.
Δεν πρέπει να είμαστε έτοιμοι στο
Δασικό Χωριό;

Η νεροτριβή και φέτος είχε την τιμητική

της από τις οικοκυρές του χωριού
μας. Μία παρέα από Αμβρακιώτες πήγαμε με πρώτο τον πρόεδρο τον Θανάση και βάλαμε το νερό στην κάλανη.
Κοπιαστική και πολύωρη δουλειά γιατί
το ποτάμι τον χειμώνα δεν αφήνει
τίποτα όρθιο. Κάνει ζημιές στη δέση
και φέρνει πολλά μπάζα. Παρά τις κάποιες γκρίνιες για την λειτουργία της
νεροτριβής, όσες νοικοκυρές αποφασίζουν να πάνε τα ρούχα τα βαριά στη
νεροτριβή φεύγουν ενθουσιασμένες
από το αποτέλεσμα γιατί το μαλακό
νερό που έχουμε κάνει κατακάθαρα
τα ρούχα και όλα αυτά χωρίς να χαλάσει
κανείς ούτε ένα ευρώ.

Θα θυμόμαστε το καλοκαίρι του 2012
και από την πρωτοφανή του ξηρασία.
Αφού όλο τον Απρίλη και Μάη έβρεχε
ασταμάτητα, από αρχές Ιούνη και μετά
το χωριό δεν είδε σταγόνα βροχής με
αποτέλεσμα πολλά δένδρα να ξεραθούν, η γη παντού έγινε καψάλα και
όλα θέλανε πότισμα. Είχε και τα καλά
της όμως η ξηρασία· είχαμε τα καλύτερα
σύκα που έφαγα ποτέ, ιδίως τα πρώιμα
σύκα ήταν το κάτι άλλο, αλλά η ρίγανη
αφού φύτρωσε έμεινε ατροφική και
ρην πνίξανε τα χορτάρια. Φοβάμαι πως
σε λίγα χρόνια θα φέρνουμε στο χωριό
μας ρίγανη από την Κίνα γιατί η δική
μας θα εξαφανιστεί.
Ισως περπατιάδες οργανωμένες να
μη γίνανε πολλές εφέτος αλλά η Ολυμπιακή περπατιάδα έγινε με επιτυχία.
Μια παρέα λοιπόν Αμβρακιωτών ξεκινήσαμε με αρχηγό τον Φώτη Αναγνώστου στις έξι το πρωί φέγγοντας, με
ραντεβού στο Κλίμα. Από εκεί Παγκυράκι, Καμπά από τα ανοιγμένα από
τον Θανάση Πυρπύλη μονοπάτια, Νικολάκια, Καρανέικη, Διάσελα με την
υπέροχη θέα, Κάρμα, Λάκες, Σταχτιά,
ούζο στο Αργυρό Πηγάδι από τον Γιώργο Κωνσταντιδίδη. Μετά κατηφόρα στο
Μύλο και πίσω στο χωριό μας κατάκοποι
αλλά και ικανοποιημένοι.
Καλά νέα ακούγονται και για το κτίριο
του σχολείου μας. Όλοι θλιβόμαστε
βλέποντας τα σημερινά του χάλια και
επειδή η πολιτεία μας δεν ξέρει τι
της γίνεται, πες-πες για άλλες δουλειές
καθοριστικές, δεν δίνουν δεκάρα για
το σχολείο. Όμως μετά από ενέργειες
του αντιδημάρχου Νίκου Κωστακόπουλου βγάλανε 280.000 ευρώ για επισκευή του σχολείου. Τα χρήματα αυτά,
μην αρχίσετε να γκρινιάζετε, δεν πάνε
αλλού, είναι μόνο για επισκευές σχολικών κτηρίων στα μαραζωμένα χωριά
μας. Ούτε για δρόμους, ούτε για σοκάκια τα δίνουν. Aς σταματήσουν λοιπόν
οι γκρίνιες γιατί κινδυνεύουμε να τα
χάσουμε και αυτά.
Λίγοι

χαρτοπαίχτες και φέτος στο
χωριό μας με αποτέλεσμα να το ρίξουμε
στην πρέφα που θέλει 3 έως 4 παίχνες.
Εκεί να δείτε όμως γκρίνιες και φασαρίες. Έχοντας καλό χαρτί μία ημέρα
επάνω μου, ο δάσκαλος Τάτσης πήγε
έως δέκα κούπες, οπότε εγώ του είπα
έντεκα πρώτα και ακόμα γελάνε. Έλειπε
βέβαια ο καθηγητής του είδους, Βασί-

λης Πυρπύλης, αλλά είχαμε για χαλιναγωγό τον Πάνο τον Μπίστα, παλιό
πρεφαδόρο. Η πρέφα είναι ένα δύσκολο
και πολύ πνευματικό παιχνίδι· είναι το
σκάκι της κολιτσίνας αλλά έχει και
πολλή κριτική, οπότε και πολλή φασαρία
γιατί όλοι τα ξέρουμε όλα.

Γούρνα κοντεύει να καταστραφεί και
αν τη χρειαστούμε, τι θα κάνουμε; Δεν
ξέρω πως, αλλά κάτι σαν προσωπική
εργασία, κάτι σαν παρακαλιά, 2-3 ώρες
το πρωί όλο το χωριό πρέπει να βγει
στους δρόμους. Μην περιμένετε τίποτα·
μόνοι μας ό,τι κάνουμε.

Μαγαζιά το χωριό μας έχει δύο του
Χαράμπαλου που ξέρουμε από παλιά
όλοι και το καινούριο του Θανάση στην
Κερασούλα. Πλην όμως και τα δύο
περνάνε δύσκολες ημέρες γιατί η
κρίση έφτασε και στο χωριό μας κι
εκεί που έβλεπες περασμένα χρόνια
να μαλώνουν ποιος θα πρωτοκεράσει,
τώρα οι περισσότεροι αποφεύγουν να
βγουν και στα μαγαζιά. Πρέπει όμως,
όσο μπορούμε, γιατί πρόβλημα έχουμε
όλοι μας, να βοηθάμε αυτά τα μαγαζιά
γιατί χωρίς αυτά χωριό δεν υπάρχει.
Είναι λόγος αναφοράς του χωριού μας
τα μαγαζάκια αυτά και τώρα στα δύσκολα χρειάζονται στήριξη. Τώρα που
γιορτάζει ο καθένας μας ας παίρνει
ένα τηλέφωνο στο χωριό να κεράσει
τον κόσμο. Είναι 2-3 ευρώ και όταν
πάει στο χωριό πληρώνει..

Ολοι στο αντάμωμα των χωριών της
ορεινής Τριχωνίδας εφέτος. Πάνω
ψηλά στου Κάρμα κόσμος πολύς, πάνω
από 600 άτομα απ’ όλα τα χωριά, δημιούργησαν μία πρωτοφανή εκδήλωση
που ξεκίνησε δειλά-δειλά πριν 3-4
χρόνια και πάει να γίνει η πρώτη και
καλύτερη εκδήλωση των χωριών μας.
Άνθρωποι κοντοχωριανοί μας, που είχαμε δεκάδες χρόνια να τους δούμε,
όλοι παρόντες νέοι και ηλικιωμένοι
μία παρέα. Θα πάει καλά η εκδήλωση
γιατί την έχει αγκαλιάσει και η νεολαία.
Ήταν συγκινητικό να βλέπεις 250-300
νέους από διάφορα χωριά να χορεύουν
σε 3 και 4 γύρους.

Να και η καλοκαρινή έκπληξη το χωριό

μας. Εκεί που χαρτοπαίζαμε στου Χαράλαμπου, φασαρία γίνεται, κάποιος
ανεβαίνει επάνω και νάσου ποιός;
Ποια; Η δασκάλα μας η Κουτρίκω. Την
γνώρισα αμέσως παρά το 55 χρόνια
που είχα να την δω. Άλλαξε και η δασκάλα βέβαια· εγώ γνώριζα μια πανέμορφη νεαρή δασκάλα 20χρονη και
τώρα ήταν μια ηλικιωμένη κυρία, αλλά
τα μάτια της την πρόδωσαν. Τα μάτια
της παρέμειναν τα ίδια. Χαμός, συγκίνηση, φασαρία γιατί ήταν ξαφνικό και
αναπάντεχο. Χείμαρρος οι αναμνήσεις,
συγκίνηση και ανείπωτη χαρά γιατί η
Κουτρίκω δεν ήταν δασκάλα μόνο,
ήταν ο άνθρωπος που έφερε επανάσταση στο χωριό μας με την καλωσύνη
της, την κουβέντα της και τη συμπεριφορά της στα βάρβαρα και σκληρά
χρόνια της δεκαετίας του 1950. Τη
βέργα δεν την ξέχασε όμως. Όταν
έτρεξα και της έφερα, όπως παλιά,
μία βέργα με χειροτόνησε κανονικά.
Αφού πέρασε η πρώτη έκπληξη μου
γνώρισε την παρέα της: έναν ψηλό
50άρη-60άρη, τον άνδρα της, και τον
γιο της με τη νύφη της. Τι να πρωτο
πεί κανείς, όλοι θέλανε τον λόγο και
τον παίρνανε αυθαίρετα αλλά η δασκάλα
χτύπαγε τη βέργα στο τραπέζι σαν
άλλος πρόεδρος συνέλευσης της Κοψομόλ και όλοι σαούρα. Μετά πήγαμε
στου Σωτηρόπουλου και της κάναμε
το τραπέζι, πήγαμε στου Νικολόπουλου
που έμενε, στο σχολείο που δίδασκε,
φωτογραφίσαμε τα κτήρια, είπαμε τα
τραγούδια μας με πρώτη τη δασκάλα
μας και τέλος την κατευοδόσαμε με
υπόσχεση να τα ξαναπούμε· μας άφησε
και τη μαγκούρα της. Ήταν ένα όνειρο
ζωής να ξαναδώ την Κουτρίκω μας.
Να ’σαι καλά δασκάλα μας· όπου και
να ’σαι εμείς θα σ’ έχουμε για πάντα
στην καρδιά μας!.

Ξανά και φέτος το καλοκαίρι ο δά-

σκαλος Θανάσης Πυρπύλης επέμεινε
για τη διάνοιξη των μονοπατιών του
χωριού μας αλλά παρέμεινε απελπιστικά μόνος. Ο δάσκαλος έχει απόλυτο
δίκιο· τα μονοπάτια όλα μα όλα πρέπει
να ξανανοίξουν και πρώτα τα απαραίτητα. Πέρασε φέτος μία παρέα από
την Κόνισκα για τον Προυσσό και απέναντι από το χωριό μας, στις μπουρδαλιές, πήγαν να χαθούν οι άνθρωποι.
Ούτε καν το μονοπάτι που πάει στη
Γούρνα στο Κρεββάτι δεν ανοίξαμε. Η

Πορεία προς τον Προυσσό. Άλλο μεγάλο πανηγύρι χαράς, άλλο μεγάλο
αντάμωμα πάνω στην Τριανταφυλλιά
στα 1.600 μέτρα. Το κακό είναι ότι
όλα είναι μαζεμένα και δεν προφταίνεις
να τα χορτάσεις. Ατελείωτη σειρά από
100 και πλέον άτομα, προσκυνητές
της Κυράς της Ρούμελης, όλοι τραγουδώντας και χορεύοντας, χαρούμενοι,
πανευτυχείς να τρώνε σιγά-σιγά τα
χιλιόμετρα πάνω στα ψηλά βουνά.
Μόνο που οι Αμβρακιώτες, για μία
ακόμη φορά, σνομπάρουν αυτή την εκδήλωση και είμαστε η μικρότερη αντιπροσώπευση απ’ όλα τα χωριά. Μετά
το προσκύνημα, συγκίνηση και μεγαλείο.
Άντε και του χρόνου!
Ρίγη

συγκίνησης αισθάνεται κανείς
όταν επισκέπτεται τον Αη-Γιώργη,
πάνω από τα Παναλώνια. Τι κάνανε οι
κοντοχωριανοί μας οι Αργυροπηγαδιώτες!!! Είναι άξιοι συγχαρητηρίων
και να γίνουν παράδειγμα μίμησης σ’
όλα τα χωριά. Ένα τόσο μικρό χωριό
βρήκε το κουράγιο να ξεκινήσει ένα
τόσο μεγάλο και δαπανηρό έργο, την
αναπαλαίωση, με επιστημονική δουλειά,
του ναού του Αγίου Γεωργίου του Φουστανελά. Τέλεια δουλειά, άριστη μεταχείριση του κτηρίου. Αρκετοί Αμβρακιώτες τίμησαν και φέτος το εκκλησάκι και καμάρωσαν ό,τι έγινε εκεί
πέρα. Συγχαρητήρια σ’ όλο το Αργυρό
Πηγάδι!.

Σε όλα τα χωριά έγιναν και φέτος τα

πανηγύρια και τα τίμησαν οι Αμβρακιώτες. Μόνο στο δικό μας το χωριό
δεν υπήρξε, μετά από πολλά χρόνια,
πανηγύρι γιατί σε μερικούς πέρυσι
δεν άρεσαν οι σερβιτόροι· ήταν, λέει,
άλλης εθνικότητας. Ας καμαρώνουν
ότι διέλυσαν το πανηγύρι και να γνωρίζουν όμως ότι εύκολα γκρεμίζει κάτι,
δύσκολα όμως το χτίζεις. Επί πλέον,
το πανηγύρι δεν είναι μόνο χορός,
είναι και αντάμωμα οικογενειών, είναι
και αντάμωμα συγχωριανών, είναι ανάγκη επικοινωνίας, είναι... είναι... είναι...

Ταχυδρόμος Γιάννης Μπικούλης, ο
ταχυδρόμος για πολλές δεκαετίες του
χωριού μας τιμήθηκε από το περιοδικό
ο Αγωνιστής των Ταχυδρομικών στη
στήλη πρόσωπα και ιστορία. Γεννημένος
στο χωριό μας το 1914, έχασε τον
πατέρα του μικρός, έλαβε μέρος στον
Ελληνοϊταλικό πόλεμο και στην Αντίσταση. Έγινε ταχυδρόμος μετά τον
πόλεμο στα χωριά μας και υπηρέτησε
το επάγγελμα με ευσυνειδησία, κάτω
από δύσκολες συνθήκες. Τιμήθηκε για
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την προσφορά του από τον Σύλλογο
Αργυροπηγαδιτών και τον Πολιτιστικό
Όμιλο Θέρμου. Παντρεύτηκε το 1950
την Κωνσταντίνα Ζυγούρη και απέκτησαν δύο κόρες. Ήταν ο κλασικός τύπος
του ταχυδρόμου με το μουλάρι του και
τον ταχυδρομικό του σάκκο. Απεβίωσε
στις 27 Νοέμβρη το 2005.

Υπήρξε ξάφνιασμα όταν κατακαλόκαιρα

ένα λεωφοριάκι γεμάτο κόσμο και με
επικεφαλής τον Αριστείδη Κατσαρό
επισκέφθηκε το χωριό μας και ήπιαν
καφέ στου Θανάση. Μετά ανέβηκαν
στην Κουσίνα, γευμάτισαν στο Αργυρό
Πηγάδι και διά μέσου Δρυμώνος κατέβηκαν στο Θέρμο. Είναι ένα μικρό
δείγμα του τι μπορεί να γίνει σε λίγα
χρόνια, αν γίνουν οι δρόμοι στα χωριά
μας. Περιττό να σας αναφέρω ότι οι
άνθρωποι ενθουσιάστηκαν για τα όσα
είδαν στα χωριά μας.

Φωτιές πετάνε τα χαλιάδια στα Κθα-

ράκια και στον Ζώμπο καθώς η μπουλντόζα διανοίγει δρόμο για τη Χλιμοδού
και το ποτάμι. Ήταν χρόνιο αίτημα των
Αμβρακιωτών να κατέβει ο δρόμος στο
ποτάμι και υλοποιείται σήμερα μετά
από ενέργειες πρώτα του Νομάρχη
Βασίλη Αντωνόπουλου, που τον ευχαριστούμε, όσο και του Σάββα Αυγέρη,
Αριστείδη Κατσαρού, Νίκου Κωστακόπουλου, Τάσου Σιαλμά, Θανάση Αναγνώστου, καθώς και του Δημάρχου
μας, που κίνησαν τα νήματα να γίνει
αυτό το έργο, τη δύσκολη εποχή του
διάγουμε.

Χαράματα της 28ης Οκτωβρίου του

1940 κήρυξαν οι Ιταλοί τον πόλεμο
στα σύνορά μας με την Αλβανία εναντίον της Ελλάδας. Οι Αμβρακιώτες παρόντες, γύρω στα 40 άτομα, τρέξανε
στο καθήκον που τους καλούσε και
τρεις δεν γύρισαν ποτέ. Έμειναν εκεί,
αιώνιου φρουροί της πατρίδας μας και
ήσαν οι Παπανικολάου Κων/νος, Σιαλμάς Λάμπρος και Γαλαζούλας Κων/νος,
ενώ πολλοί γύρισαν ανάπηροι όπως ο
νουνός μου Κων/νος Γαρδίκης, ακρωτηριασμένος στα κάτω άκρα. Όλοι έκαναν το καθήκον τους προς την πατρίδα
αλλά μετά από 70 χρόνια που γράφεται
η σωστή ιστορία, γράφονται και πράγματα που σε παραξενεύουν. Το επιτελείο π.χ. του Στρατού που έπρεπε να
είναι κοντά στο Μέτωπο και τώρα
έπρεπε να είναι στα Γιάννενα, ήταν
στην Αθήνα, στη Μεγάλη Βρετάνια, ο
Αρχιστράτηγος με τους επιτελείς του
και τους κολλητούς, που κανείς δεν
πίστευε στο αίσιο τέλος και κάνανε
ό,τι κάνανε για την τιμή των όπλων,
στα σίγουρα μέσα στο Σύνταγμα, αλλά
και πάλι η Παλιόκαπα τους έβγαλε
ασπροπρόσωπους. Υπερέβαλλε τον
εαυτό της και παρ’ ολίγο να πετάξει
στη θάλασσα τους Ιταλούς.

Ψείρες και ταλαιπωρία είχαν όλοι οι
επιστρατευμένοι, αλλά απ’ ότι μου
’λεγε ο πατέρας μου, Λοχίας των Ευζώνων, παρασημοφορηθείς από την
πατρίδα, εκεί γνώρισαν τη σοκολάτα
και τη σταφίδα, το κονιάκ και τη γαλέτα.
Τρώγανε τακτικά κρέας, πρωτόγνωρα
πράγματα για τους πατεράδες μας,
και μετά αναρωτιούνται πολλοί γιατί
πήγαμε να πετάξουμε στη θάλασσα
τους καλοπερασάκηδες Ιταλούς που
έχασαν τον μπούσουλα στα βουνά της
Ηπείρου..
Ωραία, φθάσαμε στο τέλος! Το ζουμί

του περασμένου τριμήνου είναι ότι η
οικονομική κρίση αγριεύει συνεχώς,
τα αποτελέσματα τα είδαμε και στο
χωριό μας με τη μικρή παρουσία των
συγχωριανών μας και την αποφυγή
τους να βγουν έστω και στα μαγαζάκια
του χωριού μας.

Διά φορα...

Του Γιάννη Σιάχου

 Για το χρόνιο πρόβλημα του δρόμου του χωριού μας αγωνιζόμαστε όλοι εδώ και καμιά πεντηκονταετία. Χωρίς όμως πολλές
οχλήσεις των αρμοδίων, το 1970 έγινε ο δασικός δρόμος μέσω
Δρυμώνος 35 χιλιομ. Εν πάση περιπτώσει εξυπηρετηθήκαμε για
αρκετά χρόνια.
Στη συνέχεια έγινε διάνοιξη του δρόμου από τη διασταύρωση Κόνισκας μέχρι Μελίγκοβα. Για την Αμβρακιά υπολείπονταν 6 χιλιομ
ακόμα. Για το τμήμα αυτό το ΥΠΕΧΩΔΕ μας έβγαλαν 5.000.000
δρχ. επί Υπουργείας Χριστοφόρου Στράτου, ποσό το οποίο τελικά
δεν μας το χορήγησαν, με αποτέλεσμα να κάνουμε τη διάνοιξη
μόνοι μας με έρανο. Για την ασφαλτόστρωση του τμήματος αυτού
ζήτησα από τον κ. Περιφερειάρχη μας να εξεύρει τρόπο να τελειώσει αυτό το έργο.
 Διαβάζω στην εφημερίδα ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΚΗ ότι το Λιμενικό
Ταμείο Μεσολογγίου ΔΩΡΙΣΕ στο Δήμο Μεσολογγίου οικόπεδο
3,8 στρεμ. μεγάλης αξίας, για παιδική χαρά.
Το Δασαρχείο Αγρινίου από το οποίο οι Αμβρακιώτες έχουν ζητήσει
το 1 στρέμμα στη θέση ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΕΣ, το οποίο κήρυξε αναδασωτέο, να το δωρίσει στο Τ.Δ. Αμβρακιάς επί τέλους. Είναι χρέος
του. Το χωραφάκι αυτό εκαλλιεργείο επί 200 χρόνια. Ήταν δικό
μας.
 Παρατήρησα ότι το τσιμέντο που έχει πέσει στη στροφή προς
Κριταλώνια και στο δρόμο κάτω από το σπίτι του Γ. Σιάχου, προς
Παυλέικα, έχει γίνει σχεδόν άμμος.
 Ο χώρος της πλατείας του χωριού έχει διαμορφωθεί. Τώρα
που έφυγε ο πλατανος από το κέντρο της πλατείας, το πεζούλι
γύρω από τον πλάτανο πρέπει να φύγει.
Ακόμα και η στάση στην πλατεία που έγινε τώρα είναι καιρός να
γκρεμιστεί και να γίνει το παλιό κτίριο, οικίσκος στο βάθος της
πλατείας.
 Οι δύο Σύλλογοί μας πρέπει να ενδιαφερθούν διά προσωπικής
εργασίας να καθαρίσουμε το δρόμο του αυλακιού από τις Καστανιές
ως τη δέση Κρεββάτι, να μπορούμε να κάνουμε έναν περίπατο.
Επίσης να καθαρίσουμε τη Γούρνα στο Κρεββάτι από το δάσος
που υπάρχει μέσα και να γίνει ένα φρεάτιο εκεί που ρέει το νερό
μέσα για να σταματήσει η επιχωμάτωση της Γούρνας.
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δωρου. Ήταν πολύτιμα όλα τα μουσικά σύνεργα, μα το πιο σπουδαίο από όλα ήταν η γεννήτρια, γιατί στα χωριά που πήγαιναν,
δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα. Θα μου πείτε και πώς φορτιζόταν
η γεννήτρια; Στο αυτοσχέδιο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο που
είχε στήσει ο μακαρίτης ο πατέρας μου στους μύλους, κι αργότερα στο σπίτι μας, αφού ήταν το μοναδικό σπίτι του χωριού
που είχε ηλεκτρικό ρεύμα, κατασκευή βέβαια του πατέρα μου.
Τα ταξίδια ήταν κοντινά, αλλά και μακρινά: Μελίγκοβα, Νεροχώρι,
Δρυμώνας, Νεροσύρτης, Χαλίκι, Κοκκινόβρυση, Αργυρό-πηγάδι,
Κοσκινά, Κόνισκα, Μαχαλάς, Κοσίνα, ήταν τα κοντινά χωριά,
αλλά και Δολιανά, Πρόδρομος, Ρουσκά, Καστανούλα, τα μακρινά.
Υπάρχουν ακόμα στο ντουλάπι του πατρικού μου σπιτιού, μια
πρόχειρη κιτρινισμένη ατζέντα, γραμμένη απ’ τον πατέρα μου,
με όλα αυτά τα πανηγύρια και τις ημερομηνίες που γινόντουσαν.
Κι όταν έφταναν στον προορισμό τους κατάκοποι, τους περίμεναν
οι χωρικοί με μεγάλη χαρά, για να αρχίσει το γλέντι, που διαρκούσε όλη την ημέρα μέχρι αργά το βράδυ. Κι όταν τέλειωνε το
πανηγύρι, γινόταν η μοιρασιά, πάντα δίκαιη, ανεξάρτητα από
την είσπραξη που είχαν, ήταν όλοι ευχαριστημένοι, γιατί ο μοναδικός τους σκοπός δεν ήταν το χρήμα, αλλά να διασκεδάσουν
τον κόσμο. Για αυτό όλοι τους αγαπούσαν, και τους εκτιμούσαν.
Ακούγοντας και εγώ από μικρή τα τραγούδια αυτού του συγκροτήματος, αγάπησα τη μουσική. Κι όταν ο καθηγητής μουσικής
στην Παιδαγωγική Ακαδημία που σπούδαζα, με εξέταζε στο μάθημα του μου είπε: «εσύ πρέπει να κάνεις φροντιστήριο στο μάθημα μου. Άριστα ΔΕΚΑ».
Το δικό μου φροντιστήριο, από παιδική ακόμα ηλικία ήταν τα
μουσικά ακούσματα που είχε, από τους αυτοδίδακτους καλλιτέχνες του συγκροτήματος «Λάμπρου Καστανά». Τελειώνοντας
θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τους προέδρους των Συλλόγων όλων των ορεινών χωριών της περιοχής μου, που τίμησαν
όλα τα μέλη του συγκροτήματος, μεταξύ αυτών και τον πατέρα
μου Αθανάσιο Κωστόπουλο (Σαλαούνη), για τη προσφορά τους
στην παραδοσιακή μουσική του τόπου μας.

ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΑΤΕ...; ΠΡΟΤΙΜΗΣΤΕ ΤΟΥΣ!
APTOΠOIEION ΣTAYPOΣ ΓAPΔIKHΣ Λ. AΘ. ΣOYNIOY 110 KEPATEA
Tηλ.: 22990-67867
TOΠOΘETHΣEIΣ ΠΛAKIΔIΩN ΠPIOBOΛOΣ ΠANAΓIΩTHΣ EΔEΣΣHΣ 27, ΠATPA
Tηλ.: 2610 256368
KOMMΩTHPIO XAPHΣ ΠPIΓKAΣ ΣYPPAKOYΣΩN 24, ΓAΛATΣI Tηλ.: 210
2934742

ΦΩTO-ΠAΠAΘEOΔOΣIOY ΓEΩPΓIOΣ MANΔPA ATTIKHΣ Tηλ.: 210 5557101
EΠIΔIOPΘΩΣEIΣ ENΔYMATΩN ΠANTOΣ TYΠOY - KOYPTINEΣ POYΛA ΣIAXOY
APIΣTOΦANOYΣ & ΣOΛΩNOΣ 36 (ΠAPOΔOΣ), XAΛANΔPI Tηλ.: 210
6818977, 6973 841853

SUPER MARKET ZΩH MHTΣOΠOYΛOY-ΓAPΔIKH ΘEPMO Tηλ.: 26410 22286

KOMMΩTHPIO ANΔPIKO-ΓYNAIKEIO-ΠAIΔIKO ΦΛΩKATOYΛIAΣ ΓEΩPΓIOΣ
AΓ. BAPBAPAΣ 47 Π. ΦAΛHPO
Tηλ.: 210 9819222, 9819203

EΣTIATOPIO «AIΓΛH» ΣTON ΠOPO KΩN/NOΣ XAP. ΓAPΔIKHΣ Tηλ.: 22980
24982

NEKTAPIOΣ Φ. ZYΓOYPHΣ EIΔIKOΣ PEYMATOΛOΓOΣ Παναγοπούλου & Γρίβα
34 Aγρίνιο 301 00 Tηλ. 26410 21663, 6972268711

KAΦETEPIA - EΣTIATOPIO «NAYTIΛOΣ» ΠAPAΛIA NEAΣ MAKPHΣ Tηλ.:
22940 97475 (Σύζυγος Γεωργίας Πανοπούλου)

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ V/P ΒΑΣΣΙΑ - ΠANOΣ Ανδρικό - Γυναικείο - Παιδικό Ι. Φωκά
60, Γαλάτσι Tηλ. 210 2220796

ΦAPMAKEIO BAΣ. ΠYPΠYΛH AΓPINIO Tηλ.: 26410 26337

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ΒΑΣΩ ZYΓOYPH Πέστων 15 (έναντι Δικαστηρίων Eυελπίδων) Tηλ.210 8830176

KAΦENEIO AΛEKOΣ MIΛEOYNHΣ ΠAMΦEIO
AΦOI ΣΩTHPOΠOYΛOI EMΠOPIO ΣIΔHPOY - AΛOYMINIOY AΓPINIO Tηλ.:
26410 25001, 26410 46807
KΛEIΔOTEXNIKH AΘ. ΠITTAΣ ANAΣTAΣIAΔH 10 AΓPINIO Tηλ.: 26410 55300
KΛEIΔAPAΣ MΠIKOYΛHΣ MIXAΛHΣ Π. KYPIAKOY 15 MAPOYΣI Tηλ.: 210
8062674
XPΩMATA - ΣIΔHPIKA MΠIKOYΛHΣ ΔHMHTPHΣ METAMOPΦΩΣEΩΣ 51
MAPOYΣI Tηλ.: 210 6858844

ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ (όλο το 24ωρo) Χρ. & Απ. Μπικούλης Κλειδιά - Κλειδαριές Χρηματοκιβώτια Λ. Μεσογείων 29
Tηλ. 210 7709293, 7777778
ΠΡΑΚΤΩΡ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ, ΜΑΝΤΑ ΚΟΝΤΟΡΟΥΣΗ-ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ Τηλ.: 6944
713137, e-mail: mandakp@gmail.com
Καζάκος Κωνσταντίνος & Ζωή φυσιοθεραπευτές (Αγρίνιο - Παλαμά 7) Τηλ.:
26410 26426 - 6989848016 - 6944057702

KONTEP - TAΞIMETPA - TAXOΓPAΦOI AΦOI ΣIAΛMA EΘN. OΔOΣ 48 AΓPINIO
Tηλ.: 26410 28952

ΚΡΕΑΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ «Ο ΑΛΕΚΟΣ» Νέα Μάκρη (όπισθεν Δημαρχείου) φασόλια Πρεσπών - κρασιά Αμύνταιου Τηλ./φαξ: 22940 50371 κιν.
6970832747

ΨHTOΠΩΛEIO AΦOI ANAΓNΩΣTOY HPAKΛEOYΣ 28 KAI BPEΣΘENHΣ N.
KOΣMOΣ Tηλ.: 210 9221016

ΚΡΕΑΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ «Ο ΝΙΚΟΣ» Έναντι Super market Μαρινόπουλου - Ραφήνα
(Παράδρομος) Tηλ.: 22940 24340

EΠIΣKEYEΣ TV-HI FI - ΔOPYΦOPIKA ΠITTAΣ APIΣTEIΔHΣ ΔOYK.
ΠΛAKENTIAΣ 72 AΘHNA Tηλ.: 210 6916717
KAZAKOY-ΨHΛOY TZENH KAΛΛYNTIKA IBROSE - AIΣΘHTIKH ΠPOΣΩΠOY MAKIΓIAZ AΓPINIO Tηλ.: 6989871708
ΔIKHΓOPOΣ KΩN/NTINA ΠYPΠYΛH EΘN. ANTIΣTAΣHΣ 9 AXAPNAI Tηλ.: 210
2445113 κιν. 6944 663474
ΔIKHΓOPOΣ APΓYPΩ XAPAΛAMΠOΠOYΛOY Γ’ ΣEΠTEMBPIOY 51 Tηλ.: 210
8230787 κιν. 6944 645330

ΚΡΕΑΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ -ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 4ο ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Μαραθώνος 22Α στο Πικέρμι,
δίπλα στον “ΒΕΝΕΤΗ’’ Τηλ. 210 6043785
Παρακαλούνται όλοι οι επαγγελματίες του χωριού να μας στείλουν
ή να τηλεφωνήσουν είδος επιχείρησης - διεύθυνση - τηλέφωνο
ή ό,τι άλλο επιθυμούν.
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Συνέχεια από τη σελ. 1

Στημένοι μπρος στο φακό αγναντεύουμε πάνω απ’ τα βουνά
εκστασιασμένοι από την ομορφιά του ροδαλού ήλιου που ξεπροβάλλει...

των χωριών μας.
Μετά τους καθιερωμένους χαιρετισμούς των προέδρων και των
εκπροσώπων των συλλόγων, του
κ. Μάκη Ζυγούρη, Νίκου Κωνσταντινίδη, Σωτήρη Παπακωστόπουλου, Κώστα Αθανασόπουλου,
Λάμπρου Καρβελά κ.α. άρχισε η
εκφώνηση των ονομάτων, αυτών
που πήραν τιμητική πλακέτα, ως
ένδειξη ότι οι χωριανοί τους δεν
τους ξεχνάνε.
Από την Αμβρακιά τιμήθηκαν
οι: Παναγιώτης Πυρπύλης, Παναγιώτης Αναστασόπουλος, Θόδωρος
Γαρδίκης, Θανάσης Κωστόπου-

λος –που δυστυχώς δεν είναι πια
μαζί μας–, Χαράλαμπος Γαρδίκης,
Κωνσταντίνος Γαρδίκης και Ιωάννης
Σιαλμάς. Από το Νεροχώρι τιμήθηκαν οι: Δημήτρης Αντωνόπουλος,
Ανδρέας Τσάπαλος και Δημήτρης
Αντωνόπουλος (Γιαννέρης), που
κι αυτός είναι απών. Βασίλης Σκουλαρίκης, Θεοδόσης Θεοδωρόπουλος, Αθανάσιος Φίφης, ο Λάμπρος
Καστανάς από την Κοσκινά και ο
Σωτήρης Αθανασόπουλος. Ο Φάνης
Πρέτζας από το Χαλίκι, μετά την
βράβευσή του μας χάρισε και ένα
τραγούδι του, όπου ξεσήκωσε ενθουσιασμό, και προετοίμασε τον

κόσμο για το χορό που θ΄άρχιζε
σε λίγο.
Και ξαφνικά, μέσα από το μούχρωμα, πίσω από τα θεϊκά βουνά,
πάνω από τις κορφές των ελάτων,
ξεπρόβαλλε φλογάτο και λαμπερό
το φεγγάρι, ο επίτιμος καλεσμένος
στην σύναξή μας.
Άστραψαν με μιας τα φλας των
φωτογραφικών μηχανών και των
κινητών, για να αιχμαλωτίσουν και
να κρατήσουν στα μάτια και την
μνήμη το υπέροχο θέαμα, αποδεικνύοντας ότι στην πεζή ζωή μας ,
ο ρομαντισμός ζει ακόμα μέσα μας,
αθέλητα κρυμμένος, και μας κάνει
ίδιους Ενδυμίωνες, ερωτοχτυπημένους με την λαμπρή μυστηριώδη
θεά της νύχτας.
Κι εκείνη καθώς γλιστρούσε
στην ουράνια την στράτα, σκόρπιζε
χρυσάφια και χαμόγελα σ΄ανθρώπους και βουνά.
Ευθύς αμέσως άρχισε ο χορός,
με τους νέους να ξεδιπλώνουν όλη
την χάρη και την λυγεράδα τους,
αλλά και οι μεγαλύτεροι δεν πήγαν
πίσω, αποδεικνύοντας ότι έχουν
και αντοχή.
“Πήρε φωτιά’’, όταν προς το
τέλος, μόλις κόπασε ο φόρτος της
δουλειάς του, μπήκε ο Γιάννης

Στιγμιότυπα από την εκδήλωση στο Διάσελο του Κάρμα

Στάση και κολατσιό στη Χαλικόβρυση

Ναι, δάσκαλε, το ξέρουμε ότι και τη μπουκιά σου
δίνεις απλόχερα.

Οι Αμβρακιώτες το έριξαν στη... μάσα

TΑ ΝΕΑ ΤΟΥ
ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ
Επιτέλους! Μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου οι υπεύθυνοι
του Δήμου, έστειλαν στο χωριό μας
μηχανήματα τα οποία έκαναν έργα
επιδιόρθωσης της εσωτερικής οδοποιίας του χωριού μας η οποία είχε
γίνει «πλέον» δυσχερής. Έγινε επίστρωση υλικών στα επίμαχα σημεία,
καθώς και καθαρισμός του άλλου
εσωτερικού δικτύου.
Παραμονή της εκδήλωσης του ανταμώματος το μηχάνημα του Δήμου
πέρασε από το Διάσελο προς το
χωριό μας. Ο μικρός όμως χρόνος
παραμονής, και ενασχόλησης δεν
έφερε το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Δυνατότητα υπάρχει! Και όπου

υπήρξε βούληση υπήρξε και αποτέλεσμα. Το επόμενο χρόνο πάλι,
αρκεί να μην είναι πάλι μια από τα
ίδια, γιατί κάθε φορά πρέπει να
μπαίνει και ένα λιθαράκι, κάθε φορά
σε ότι γίνεται πρέπει να γίνεται σωστά. Για να έχει διάρκεια, για να
μην χρειάζεται ξανά και ξανά να κάνουμε τα ίδια. Γιατί στον τόπο μας
έχουμε και την λαϊκή ρήση που λέει
«ανεμομαζώματα... ανεμοσκορπίσματα»
Δεν θα εξαιρέσω και τον «δρόμο»
για τον Άη Γιώργη. Δεν ξέρω τι
πρόσβαση είχε πριν την παρέμβαση, αλλά μετά, η πρόσβαση ήταν
επιεικέστατα ...πλέον δυσχερής.
Κατσικόδρομος! Άντε και για κανένα αγροτικό! Τίποτε άλλο!
Πανηγύρι της Αμβρακίας. Απογοή-

τευση λόγω μη προσέλκυσης ενδιαφέροντος για όλο το προηγούμενο διάστημα, όμως τις τελευταίες
ημέρες πριν την δηλωμένη ημερομηνία είχαμε πολλές κρούσεις που
λόγω του ελάχιστου χρόνου δεν ευδοκίμησαν., αφήνοντας όμως μια
γλυκόπικρη γεύση. Τελικά μου φαίνεται πως μάλλον δεν τελειώσαμε.
Του χρόνου θα επανέλθουμε δριμύτεροι και με πολλούς μνηστήρες!
Λες; Να μας αγαπάει ο Θεός τόσο
και μας γλύτωσε από το πατατράκ;
Τι εννοώ; Σαββάτο 11 Αύγουστου
(ημέρα εκδήλωσης του πανηγυριού –αν γινόταν) είχαμε συννεφιά
από το πρωί και από το μεσημέρι
έως αργά το βράδυ άνοιξαν οι πύλες του ουρανού και έριχνε καταρράκτες. Βέβαια στον Δρυμώνα, εκεί
κοντά στα μεσάνυχτα, το πανηγύρι

Τσόλκας, για να μας δείξει γι ακόμα
μια φορά τις χορευτικές του ικανότητες στο ζεϊμπέκικο, με τα παλαμάκια να πέφτουν βροχή.
Την σκυτάλη πήρε ο Λάμπρος
Καραγιώργος, που με τις χαρακτηριστικές χορευτικές του κινήσεις, φάνηκε να το διασκεδάζει
δεόντως.
Αλλά και οι υπόλοιποι πρόεδροι
και εκπρόσωποι των συλλόγων μας
έδειξαν ότι και στο χορό τα πάνε
μια χαρά.
Παράλληλα με το χορό και το
τραγούδι των ανθρώπων, το κέφι
άναψε και πίσω από τα δένδρα,
βαθιά στο δάσος, εκεί που ζουν οι
Νύμφες και οι Δρυάδες. Εκεί που

μόνο ένα αλαφροΐσκιωτο πια αυτί,
ακούει τον ήχο από τον αυλό του
Πάνα, όταν περιδιαβαίνει τους δρυμούς, αντάμα με τα κοπάδια, τρανός αιπόλος και βοσκός, να μπλέκεται ο γλυκός ήχος από το σουραύλι του με τα κυπριά και τα
κουδούνια των αιγοπροβάτων.
Έτσι σ΄αυτή την μαγευτική νυχτιά, με το χορό, το τραγούδι, και
το άφθονο κρασί, ‘ποκάτω από
την φεγγαράδα και δίπλα στα πανώρια τα βουνά, γίναμε μια παρέα
όλοι μαζί, άνθρωποι, Νύμφες και
ξωτικά!!!

ξεκίνησε! Κι όσοι πήγαν πέρασαν
καλά! Αλλά οικονομικά… ΑΣΤΑ...
Θλίψη!
Τι θα γινόταν αν είχαν ευοδωθεί οι
προσπάθειες; ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ ΞΕΡΕΙ!!
Ούτε να το σκέπτομαι δεν θέλω!
Τελικά έχουν πέραση οι κατσίκες
της Αμβρακιάς! Άλλος μεγαλώνει
το Κοπαδάκι του, άλλος ξαναγίνεται
τσοπάνης, υπάρχουν βέβαια και κάποιοι εκκολαπτόμενοι τσοπάνηδες,
οι οποίοι ξεκινάν από την καλύβα.
Φτιάχνουν τώρα την καλύβα για να
γίνουν στο μέλλον γιδοβοσκοί! Προνοητικοί ε!
Και δεν είναι οι μόνοι! Κάποιοι καθαρίζουν τις πεζούλες για μελλοντική χρήση καλλιέργειας κηπευτικών, άλλοι φτιάχνουν τα τοίχια
τώρα, ενώ δεν λείπουν και αυτοί

που από καιρό τσιμένταραν τους
τοίχους (από τις πεζούλες) είτε με
σκοπό την δενδροφύτευση είτε
αναμένοντας …κάτι άλλο.
Φυσικά και τα θερμοκήπια έχουν
την τιμητική τους! Είτε για να συντομευόσουν την περίοδο ωρίμανσης, είτε για να επιμηκύνουν την
περίοδο εκμετάλλευσης. Εγώ
πραγματικά τα χαίρομαι! Φυσικά και
τα καμαρώνω.. τι σημασία έχει αν
είναι δικά μου! για μένα σημαίνει
δραστηριότητα! Σημαίνει φροντίδα,
σημαίνει ζωή, και είναι χαρά… για
τους ίδιους... για το χωριό μας...
για όλους μας.
Κακίες Γιάννη μου! Eίδες που προσπαθούν όλοι να φτιάξουν καλύτερο κήπο από τον δικό σου ε;

Αγγελική Παπακωστοπούλου
Νεροχώρι 2012

Συνέχεια στη σελ. 8
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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α
ΓAMOI
• Το Σάββατο 30 Ιουνίου 2012
στις 18.30 στον Ιερό Ναό των
Αγίων Αποστόλων Πέτρου και
Παύλου στην πλατεία Υμηττού,
ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ (του
Ηλία και της Βασιλικής) και η ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΛΛΗ (του Αθανασίου και της Ευρυδίκης) ήρθαν
εις Γάμου κοινωνία. Τον γαμβρό
συνόδευσαν στην εκκλησία πλήθος μοτοσυκλετών που έκαναν
ποιο εντυπωσιακή την «διαδρομή»
μετάβασης του στο club των νυμφευμένων. Σε λίγο κατέφθασε
και η όμορφη νύφη, για να βαδί-

σουν χέρι- χέρι για το μυστήριο
του Γάμου αλλά και για ολόκληρη
την ζωή τους. Ακολούθησε τρικούβερτο γλέντι μέχρι πρωίας σε
κτήμα των νοτιοανατολικών προαστίων, όπου οι καλεσμένοι έφαγαν αλλά και χόρεψαν με την
ψυχή τους. Όμορφη μέρα για
τους νεόνυμφους, αλλά έκδηλη
η χαρά του Ηλία και της Κικής
που έλαμπαν «κυριολεκτικά».
Πρώτη η νύφη και στον χορό, με
την Κική να ακολουθεί σε κέφι
αλλά και σε παλμό.
Ο Σύλλογος μας και «η Φωνή της
Αμβρακίας» ευχόμαστε στους νεόνυμφους να «ΖΗΣΟΥΝ» αγαπημένοι και ευτυχισμένοι.
• To Σάββατο 28 Ιουλίου 2012
στις 8.00 το απόγευμα στον Ιερό
Ναό Παναγίας Ελευθερώτριας
Σαλαμίνας (ένα πανέμορφο εκκλησάκι στην κορυφή του λόφου,
με άπλετη θέα, κι ομορφιά) σε
μια σεμνή και όμορφη τελετή,
έγινε ο γάμος του ΓΙΩΡΓΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝΟΥ και της ΜΑΡΙΝΑΣ

ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΥ. Πολλοί οι καλεσμένοι που έφτασαν να καμαρώσουν και να χαρούν αλλά και να
δώσουν τις καλύτερες ευχές τους
στους νεόνυμφους. Ασφαλώς και
μετά στο γλέντι που ακολούθησε
έγινε χαμός! Τόσο από τον Γαμβρό και την νύφη, το σοι, τους
Μελιγκοβίτες που ήταν αρκετοί,
αλλά και όλους τους καλεσμένους, κάτω από τους ήχους της
ζωντανής Δημοτικής και όχι μόνο
μουσικής, με αποκορύφωμα την
δροσιστική απόλαυση της πισίνας
ξημερώνοντας. Ο Σύλλογος μας
και «η Φωνή της Αμβρακίας» ευχόμαστε στους νεόνυμφους να
«ΖΗΣΟΥΝ» χέρι-χέρι, βίον ανθόσπαρτον, αγαπημένοι και ευτυχισμένοι.
Υ.Γ. Ο Γιώργος Ελευθεριάνος
(για όσους δεν γνωρίζουν) είναι
το μικρότερο από τα επτά παιδιά
της οικογένειας της Όλγας Ζυγούρη και του Χρήστου Ελευθεριάνου.
• Την Κυριακή 26 Αυγούστου,
στον Ιερό Ναό Κοίμησης Θεοτόκου στο Μάτι Αττικής, ο Δημήτρης
Τζαντάς του Ανδρέα και της Άννας και η Δήμητρα Τράικου του
Αλεξάνδρου και της Ευγενίας
(Γαρδίκη) έδωσαν όρκους αγάπης, πίστης και συντροφικότητας.
Φυσικά και έγινε τρικούβερτο

γλέντι εκεί δίπλα στο HOTEL
ΜΑΤΙ. Το τι έγινε, μάλλον δεν
μπορώ να το περιγράψω με λόγια.
Αυτό όμως που θα σας πω είναι
ότι ο Δημήτρης και η Δήμητρα
είναι δύο νέα παιδιά με πολλά
όνειρα, με πολλή αγάπη ο ένας
για τον άλλον αλλά και έρωτα
για το χωριό μας.
Εμείς όλοι, ο Σύλλογος των Απανταχού Αμβρακιωτών και «η Φωνή
της Αμβρακίας» ευχόμαστε ολόθερμα ΝΑ ΖΗΣΕΤΕ ΠΑΙΔΙΑ, με
αγάπη, συντροφικότητα, πίστη
και ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο.
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Στις 10 Αυγούστου 2012 σε κλινική του Αγρινίου ο Νικόλαος Βάτσιος και η Αντωνία Λέφα απέκτησαν το τρίτο παιδί της οικογενείας, ένα υγιέστατο αγοράκι.

Ο Σύλλογος μας και «η Φωνή της
Αμβρακίας» ευχόμαστε στο ευτυχές ζευγάρι ολόθερμα «ΝΑ
ΤΟΥΣ ΖΗΣΕΙ»
ΒΑΠΤΙΣΗ
Την Κυριακή 19/8/2012, στον Ι.Ν.
Αγίου Νικολάου στο Αμμοχώρι
Φλώρινας, ο Νίκος Γεωργιάδης
και η Ζαχαρούλα Τράικου βάπτισαν το γιο τους και το το όνομα
αυτού ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.

Ο Σύλλογος μας και «η Φωνή της
Αμβρακίας» ευχόμαστε «ΝΑ ΤΟΥΣ
ΖΗΣΕΙ» το νεοφώτιστο.
ΘΑΝΑΤOI
 Στις 12/5/2012 έφυγε ο Κοιλάκος Τρύφων στο Κιάτο όπου και
διέμενε. Ο εκλιπών ήταν σύζυγος
της Χρυσούλας Καραθανάση, το
γένος Αναγνώστου και ήταν τακτικός επισκέπτης τόσο της Αμβρακίας, όσο και του Αργυροπηγαδίου.
Ο Σύλλογος των Απανταχού Αμβρακιωτών και «η Φωνή της Αμβρακίας» εκφράζουμε σ’ όλους
τους οικείους του θερμά συλλυπητήρια.

ξιακού της χαρακτήρα. Υπέμενε
με χριστιανική καρτερία όλα τα
εμπόδια. Πιστή ως το ξαφνικό
τέλος που σκόρπισε θλίψη και
οδύνη σε όλους όσους την γνώρισαν. Η εξόδιος εψάλη στον Ιερό
Ναό Αγίου Γεωργίου Ψυχικού με
πολλές αρχιερατικές παρουσίες,
και η ταφή της, στο κοιμητήριο
Χαλανδρίου.
Ο Σύλλογός μας και «η Φωνή της
Αμβρακίας» εκφράζουμε στους
οικείους της «Θερμά Συλλυπητήρια» και ελαφρύ και φιλόξενο
το χώμα της Αττικής γης που την
σκεπάζει.

εξόδιος ακολουθία εψάλη την μεθεπομένη, πέμπτη 16 Αυγούστου
στην εκκλησία των Παμμεγίστων
Ταξιαρχών, και η ταφή του στο
κοιμητήριο του χωριού μας, στο
Παγκυράκι.
Ο Σύλλογος των Απανταχού Αμβρακιωτών «οι Παμμέγιστοι Ταξιάρχαι» και «η Φωνή της Αμβρακίας» εκφράζουμε στην σύντροφο
της ζωής του Γιαννιώ, στα παιδιά
του, στα εγγόνια του και σ’ όλους
τους οικείους του «Θερμά Συλλυπητήρια» και ελαφρύ και φιλόξενο το χώμα της Αμβρακιώτικης
γης που τον σκεπάζει.

 Την Τετάρτη 8 Αυγούστου 2012
έφυγε από κοντά μας ο Νικόλαος
Πράππας από την Καψοράχη (Μακρυνείας) Μεσολογγίου. Ο εκλιπών ήταν σύζυγος της Γεωργίας
(Γιωργούλας) Μπίστα, και το μοιραίο επήλθε μετά από ατύχημα
(πέσιμο από μουριά) και αφού
επί μια εβδομάδα σχεδόν έδωσε
την άνιση μάχη του. Ο Σύλλογος
μας και «η Φωνή της Αμβρακίας»
εκφράζουμε στους οικείους της
«Θερμά Συλλυπητήρια».

 Την Δευτέρα 20 Αυγούστου
2012 έφυγε για το μεγάλο ταξίδι
ύστερα από ολιγόμηνη νοσηλεία
εξαιτίας εγκεφαλικού επεισοδίου,
η Αλεξάνδρα σύζυγος Βασίλη
Φλωρόπουλου ετών 48 σκορπίζοντας θλίψη σε όλους τους συγγενείς και όσους είχαν γνωρίσει
την ακεραιότητα του δοτικού χαρακτήρα της. Η εκλιπούσα άφησε

 Την Τρίτη 14 Αυγούστου παραμονή της Κοίμησης της Θεοτόκου, έφυγε από κοντά μας ο
συγχωριανός και αγαπητός σε
όλους μας, Γεώργιος Μπικούλης.
Ο εκλιπών ήταν σύζυγος της Γιαννιώς Μπικούλη και είχαν αποκτήσει τρία παιδιά. Τον Βασίλη, την
Ειρήνη και την Χριστίνα. Βιοποριστικοί λόγοι ανάγκασαν την οικογένεια να μετοικήσει στην Αθήνα όπου και ζούσαν. Η Αμβρακιά
πίσω τον σύντροφο της Βασίλη
και δυο παιδιά (κορίτσια) 12 και
22 ετών απαρηγόρητους με ένα
μεγάλο ερωτηματικό ΓΙΑΤΙ;
Ο Σύλλογος των Απανταχού Αμβρακιωτών «οι Παμμέγιστοι Ταξιάρχαι» και «η Φωνή της Αμβρακίας» εκφράζουμε στον σύντροφο
της ζωής της, στα παιδιά της,
και σε όλους τους αγαπημένους
της συγγενείς ΘΕΡΜΑ ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ.

 Την Κυριακή 29 Ιουλίου έφυγε
για το μεγάλο ταξίδι σε ηλικία 77
ετών η πρεσβυτέρα Μαρία Καρχιλάκη σύζυγος και σύντροφος
του σεβάσμιου ιερέα Νικολάου
Καρχιλάκη. Η εκλιπούσα ήταν μητέρα της Ρένας Τριανταφύλλου
συζύγου του Βασίλη, γιού του
Γιάννη Τριανταφύλλου. Σε όλη
της τη ζωή υπήρξε σεμνή και σεβάσμια χριστιανή, συμπονετική
χωρίς τύμπανα και ταμπέλες, κα-

λόδεχτη, υπομονετική με το χαμόγελο πάντα στα χείλη της.
Παρά τα προβλήματα υγείας που
την ταλάνιζαν το τελευταίο διάστημα, ούτε μια στιγμή δεν έχασε
κάποιο από τα στοιχεία του υπαρ-

όμως ήταν πάντα στην Καρδιά
του και βγαίνοντας στην σύνταξη
περνούσε το μεγαλύτερο διάστημα του χρόνου στην γενέτειρα.
Εργατικός, αγαπητός, και πιστός
οικογενειάρχης, πρόσφερε στην
οικογένεια του. Τα προβλήματα
υγείας που τα τελευταία χρόνια
τον ταλάνιζαν δεν του στέρησαν
την αισιοδοξία και την δύναμη
της ψυχής, και αυτό τον βοήθησε
να βγει νικητής πολλές φορές
στη μάχη αυτή. Σε όλες, εκτός
από την τελευταία, γύρω στα
μέσα του Ιούλη μετά από πτώση
και κάταγμα στο ισχίο επιβάρυνε
σημαντικά την κατάσταση της
υγείας του, και παρά την φροντίδα
της αγαπημένης του Γιαννιώς,
και την θέληση της ψυχής του,
τελικά αυτό απέβη μοιραίο. Η

 Με βαθύτατη οδύνη, αποχαιρετήσαμε στις 21/8/2012, από το
κοιμητήριο Αργυρουπόλεως, την
γλυκιά μας Αλέκα.
Αγαπητή συγγενής, υπόδειγμα
μητέρας, συζύγου και κόρης. Βάσκανος μοίρα θέλησε τόσο πρόωρα να την πάρει από κοντά μας,
και ιδίως από την οικογένειά της.
Αφήνει πίσω της δυσαναπλήρωτο
κενό, στον σύζυγό της, Βασίλη
Γ. Φλωρόπουλο,από το Νεροχώρι,
μέλος του συλλόγου μας, στα
γλυκά της κοριτσάκια –Χρύσα και
Θεοδώρα– και στην σεβαστή της
μητέρα.
Ευχόμαστε ολόψυχα στον σύζυγο
Βασίλη, στα παιδιά και την μητέρα
της, καθώς και σε όλους τους
Συνέχεια στη σελ. 8
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Eπίκαιρο το γράμμα του έλληνα αγωνιστή - πολεμιστή Χαρίλαου Πυρπύλη
που στάλθηκε στις 22/2/1941
Συνέχεια από τη σελ. 1

πραγματικότητα του πολέμου.
«Σάπισε το κορμί μας απ’ τη
βροχή. Λιώνουν τα πόδια μας μέσα
στη λάσπη…Γύρω μας πάντα μια
μουχλιασμένη μέρα θανάτου, μια
παγωμένη νύχτα θανάτου. Είναι
δίκαιος αυτός ο πόλεμος. Έπρεπε
να πολεμήσουμε. Να κάνουμε το
χρέος μας απέναντι στον άνθρωπο…».
Ένας από τους «ανθρώπους
του μύθου», λοιπόν, ο Χ. Πυρπύλης σε στιγμές «ανάπαυλας» από
τις μυλόπετρες του πολέμου γράφει: «Μάθετε ότι είμαι πολύ καλά
παρ’ όλες τις αναπόφευκτες κακουχίες του πολέμου. Ο θεός μας
προστατεύει από κάθε κίνδυνο
εμάς εδώ επάνω στα γιομάτα χιόνι
βουνά της Αλβανίας, τόση πίστη
έχουμε στο θεό, ώστε κανένας κίνδυνος και καμία κακουχία δεν μπορεί να μας φοβίσει…».
Ακολουθώντας τα λόγια του
Μακρυγιάννη «Χωρίς αρετή και
πόνο εις την πατρίδα και πίστη εις
τη θρησκεία τους έθνη δεν υπάρχουν» ο Χ. Πυρπύλης χωρίς καμία
μεμψιμοιρία, μιζέρια, καμία διάθεση διαφυγής και διαμαρτυρίας
πραγματώνει το καθήκον.
«Μου έτυχε για να καταλάβεις
πόσο ο θεός μας βοηθάει, να κοιμηθώ με τους συναδέλφους μου
απάνω σε ολόκληρα μέτρα χιόνι,
κάποτε δε και καταπλακωμένος
μέσα στις σκηνές από το χιόνι, ενώ
η χιονοθύελλα, αν ξέρεις τι πάει
να πει χιονοθύελλα, έξω λες και
θα χαλούσε τον κόσμο και κανείς
μας δεν έπαθε τίποτα και όλα αυτά
ενώ τριγύρω μας …από τις μπόμπες, τους όλμους, τις χειροβομβίδες και τα πολυβόλα του εχθρού,
αλλά πάντοτε ο θεός μαζί μας κανένας μας δεν πάθαινε τίποτα».
Θύμα της θεομηνίας του πολέμου, δε βλαστήμησε την κακή του
τύχη, δε λιποτάκτησε στα μετόπισθεν όπως οι καλοζωισμένοι γόνοι
των μεγαλοαστών. Αντίθετα
ακούμπησε τη ζωή του στη φούχτα του θεού και αφέθηκε στη μεγαλοσύνη του.

«….θα σου φανεί δε παράξενο
που θα στο ειπώ ότι μέσα σ’ αυτό
το μεγάλο κακό που γίνονταν εμείς
τραγουδούσαμε και κοροϊδευόμαστε περιπαίζοντας τις μπόμπες και
τις σφαίρες του άτιμου εχθρού
μας…».
Από τέτοιους αγωνιστές εμπνεόμενος έγραψε και ο Ελύτης, αγωνιστής και ο ίδιος στο Αλβανικό
μέτωπο, το «Άσμα ηρωικό και πένθιμο για τον χαμένο ανθυπολοχαγό της Αλβανίας».
«Κείνοι που επράξαν το κακότους πήρε μαύρο σύγνεφο
Ζωή δεν είχαν πίσω τους μ’
έλατα και με κρύα νερά.
Μ’ αρνί κρασί και τουφέκια,
βέργα και κληματόσταυρο.
Παππού δεν είχα από δρυ κι
από οργισμένο άνεμο…».
«Αγαπητή μου Ελένη… η δική
μου απαίτηση, πρέπει να τα λέμε
αυτά φαντάζομαι είναι να στραφεί
όλη η αγάπη σου και η φροντίδα
να τακτοποιήσεις την αδελφή μας
τη Σπυριδούλα να μη λυπηθείς τίποτα…Ύστερα θα κοιτάξεις την
πολυαγαπημένη μου Ειρήνη…χωρίς να παραμελήσεις ποτέ και τους
γονείς μας. Για την Ειρήνη μας η
ψυχή μου, εάν δεν έχω την τύχη
να είμαι σ’ αυτόν τον κόσμο, θα
γίνω κέρβερος κι αλλοίμονο σε κείνον που θα την αδικήσει απροστάτευτη… Βάλε να φτιάσεις τα τοίχια
στα κήπια. Πάρτε και τα πρόβατα
του πατέρα μας για κοπριά. Μην
παραμελείς τα ζώα κάθε μέρα στη
Λιαγκαριά. Εάν μπορείς….».
Ένας θησαυρός φροντίδας στοχαστικής και προνοητικής γ’ αυτούς που έμειναν πίσω χωρίς προστάτη και στήριξη. “Απαιτήσεις”
που στη σύγχρονη εποχή του ατομισμού και της ιδιοτέλειας είναι μια
θάλασσα ανθρωπιάς και καλοσύνης.
Σύζυγος, αδερφός, πατέρας,
γονιός…νοικοκύρης. Θαυμάζεις και
ταυτόχρονα καμαρώνεις, γιατί
ετούτο το τόπο τον ανάστησαν και
τον υπερασπίστηκαν τέτοιοι ΑΝΘΡΩΠΟΙ.

Yστερόγραφο για τον πατέρα μου Χαρίλαο Πυρπύλη,
Λοχία του 39ου Συντάγματος Ευζώνων.
Ξέρετε πώς αντάμειψε η πολιτεία τον πολεμιστή που είχε
τόσο καθαρό μυαλό μέσα στην αντάρα του πολέμου;
Φεύγοντας για το μέτωπο
υπηρετούσε ως γραμματέας
του χωριού μας και φυσικά
παραιτήθηκε γιατί δεν ήξερε
πότε και αν θα γυρίσει.
Γυρίζοντας όμως και μετά
τα γεγονότα που ακολούθησαν τον πόλεμο της Αλβανίας,
δεν του ξαναδώσανε τη θέση
που κατείχε πριν τον πόλεμο.
Στα 48 του χρόνια λοιπόν
πήρε έναν κασμά και δούλεψε
18 χρόνια βγάζοντας 4 παιδιά
από το Γυμνάσιο Θέρμου, γεγονός σπουδαίο στα δύσκολα
χρόνια της μετεμφυλιακής Ελλάδας.
Αυτό σαν υπέρτατο μνημόσυνο στην ιερή μνήμη του πατέρα
μου.

Θαρρώ πως αυτό το γράμμα,
τα γράμματα θα έλεγα του Χαρίλαου Πυρπύλη και όλων των Χαρίλαων, θα έπρεπε να τυπωθούν
και να σταλούν σε κάθε Έλληνα
και πάνω απ’ όλα στους «σωτήρες» της καθημαγμένης Ελλάδας
του 2012.
Αείμνηστε Χαρίλαε, αείμνηστε
Έλληνά μου, δεν είχα τη χαρά όσο
ζούσες να κυματίσω τη ζωή μου
στη θάλασσα της ψυχής και της
σοφία σου. Σε γνώρισα στο λυκόφως του βίου σου, όταν πια το
επέκεινα σε χάιδευε με την ανάσα
του….
Ωστόσο το σύμπαν των αξιών,
των συναισθημάτων και των ευαισθησιών σου, το άγγιξα και το
θαύμασα μέσα από τα γραπτά
σου.
Μοναδικέ μου Έλληνα, υποκλίνομαι στο πάθος σου για την πατρίδα, το συμπολεμιστή και το
φίλο.
Υποκλίνομαι στο σεβασμό και
την τρυφερότητα με την οποία περιέβαλες τη συντρόφισσά σου, την
Ελένη.
Υποκλίνομαι στη γενναιοδωρία
και τη φροντίδα για τη γυναικαδέλφη σου τη Σπυριδούλα.
Υποκλίνομαι στο μέγεθος της
πατρικής σου αγάπης και έννοιας
για την μονάκριβή σου τότε Ειρήνη.
Υποκλίνομαι στο θάρρος, την
τιμιότητα, τη γενναιότητα, την ανιδιοτέλεια, την ανδρεία, την πίστη
στην πατρίδα…που προστατεύει
τα παιδιά της.
Θλίβομαι όμως, Έλληνά μου,
θλίβομαι για την τύχη που επιφύλαξαν στο αίμα της ψυχής σου, οι
Ελληνάρες της μεταπολιτευτικής
Ελλάδας.
Θλίβομαι και συνάμα οργίζομαι,
Έλληνά μου, για τους «σωτήρεςολετήρες» που διαγούμισαν με τα
βρώμικα χέρια και τα βρώμικα
μυαλά τους αμόρφωτοι, άπληστοι
και απάτριδες όσα εσύ ένοιωθες
ως σώψυχη ανάγκη να υπερασπίσεις.
«Μη στενοχωρήσαι και μην
απελπίζεσαι» έγραφες στη συντρόφισσά σου «όποιος και όποια απελπίζεται τώρα που κάνουμε το μεγαλύτερο αγώνα της φυλής μας
γίνεται χωρίς να το θέλει προδότης
του αγώνα μας αυτού».
Θλίβομαι Έλληνά μου, αλλά
πάνω απ’ όλα προσβάλλομαι ως
άνθρωπος και κυρίως ως Ελληνίδα,
γιατί όλοι ετούτοι «στα χρόνια τα
δικά μας τα σακάτικα» μαγάρισαν
τη μνήμη και τους αγώνες σου.
Όμως σου υπόσχομαι ότι όσο
υπάρχουν ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΦΩΝΗ, το πρότυπο ζωής που υπηρέτησες και
υπερασπίστηκες θα ζει και θα φωτίζει τη στράτα των παιδιών μας.
Έλληνά μου, «κοιμού εν ειρήνη και τιμή».
Με ευγνωμοσύνη,
Βενετία Δημοβασίλη Κωνσταντινίδη
Υ.Γ. Φίλοι Αμβρακιώτες διαθέτετε
έναν ανεκτίμητο πλούτο ανθρώπων που με τη ζωή και τα έργα
τους χάραξαν την Ιστορία. Αξίζει
να τους θυμηθείτε και να τους
προβάλλετε.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.

KOIΝΩΝΙΚΑ
Συνέχεια από τη σελ. 7

συγγενείς και φίλους, θερμά συλλυπητήρια.
Είθε ο θεός να δώσει κουράγιο
και δύναμη, να αντέξουν (αντέξουμε) τον αδόκητο θάνατο της
αγαπητής σε όλους, Αλέκας.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που
την σκεπάζει.
Σύλλογος ΝεροχωριτώνΜελιγκοβιτών.
Ο πρόεδρος
Σωτήρης Παπακωστόπουλος.
 Την Τρίτη 17 Ιουλίου 2012 έφυγε για το μεγάλο ταξίδι η Σπυριδούλα Ιορδάνου-Παπανικολάου
(ετών 75) και ετάφη στο Δήμο
Θεστιαίων (Καινούργιο) όπου ζούσε. Η εκλιπούσα ήταν αδελφή
του συγχωριανού μας Νίκου Παπανικολάου. Ο Σύλλογος των
Απανταχού Αμβρακιωτών «οι Παμ-

μέγιστοι Ταξιάρχαι» και «η Φωνή
της Αμβρακίας» εκφράζουμε στις
δυο αγαπημένες της κόρες της,
καθώς και σε όλους τους οικείους
της ΘΕΡΜΑ ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ.
ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
 Την Κυριακή 5 Αυγούστου στην
εκκλησία των Παμμεγίστων Ταξιαρχών στην Αμβρακιά τελέστηκε
το τριετές μνημόσυνο της Καλλιρόης Γ. Πυρπύλη. Είθε ο Θεός
να την αναπαύει και να είναι η
μνήμη της Αιώνια.
 Την Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου
στην εκκλησία των Παμμεγίστων
Ταξιαρχών στην Αμβρακιά τελέστηκε το 40ήμερο μνημόσυνο του
Γεωργίου Μπικούλη. Είθε ο Θεός
να του χαρίζει γαλήνη και να είναι
η μνήμη του Αιώνια

TΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ
Συνέχεια από τη σελ. 6

Άστους να προσπαθούν. Και να τα καταφέρουν, τι θα καταλάβουν; Του
χρόνου θα τους δείξουμε ποιος είναι το αφεντικό!
Αχ! Αυτό το ΚΑΡΕ (για την πρέφα εννοώ) Ξέρεις τι είναι να τρέχεις ασθμαίνων να προλάβεις, φτάνεις από τους πρώτους, και εκεί που νομίζεις ότι
τόχεις σίγουρο, και στρίβεις πχ το μάτι σου για μια στιγμή, ΤΣΟΥΠ τάχασες
όλα. Το καρέ συμπληρώθηκε κι’ έμεινες έξω από το πανηγύρι. Είδες τι
μπορείς να πάθεις και να μείνεις μπουκάλα; Τελικά τίποτε δεν είναι
σίγουρο σ’ αυτή τη ζωή!
Ζέστη φέτος το καλοκαίρι στο χωριό μας! Τόσο που ξασκαρίσανε και τα
φίδια και κάποιο βγήκε βόλτα στην Κόφτρα. Όμως λογάριαζαν χωρίς τον
«ξενοδόχο» Αποτέλεσμα να καταλήξει (με την συνδρομή χωριανών) στα
δόντια κάποιας γάτας.
Μα δεν έφτασε αυτό είχαμε και δεύτερο συμβάν. Στην Εκκλησιά μας
(μέσα) και ενώ κάποιος συντοπίτης μας καθάριζε είδε κάτι που έμοιαζε
με βραχιόλι. Ευτυχώς που συγκρατήθηκε και δεν άπλωσε το χέρι να το
μαζέψει, γιατί αποδείχτηκε ότι το βραχιόλι ήταν οχιά (κυριολεκτικά)
Ολοκληρώθηκε η κατασκευή (με χρηματοδότηση του Δήμου) των σκαλοπατιών στην θέση
από Κλίμα προς την τις κατοικίες των Τριανταφύλλου - Λισγάρια - Πυρπύλη, κάνοντας την
πρόσβαση εφικτή και ανθρώπινη. Εκκρεμότητα
που υπήρχε και ασφαλώς και έπρεπε να δοθεί
κάποια λύση. Ασφαλώς και δεν έχουν τελειώσει τα προβλήματα, έχουμε όμως ένα λιγότερο. Σειρά έχουν και άλλες γειτονιές και θα
επαναπαυτούμε, μόνο όταν ολοκληρωθούν
όλα τα σοκάκια, και η πρόσβαση όλων των
συγχωριανών μας είναι πλέον ασφαλής έως και στο τελευταίο σπίτι.
Αρχές Σεπτεμβρίου και επιτέλους η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,(έστω
και τώρα) έστειλε την Μπουλντόζα (μαζί και φορτωτή και Greater ) για να
βελτιώσει την ποιότητα της χωμάτινης διαδρομής από Μελίγκοβα έως το
χωριό μας, με προορισμό το Αργυρό- πηγάδι και τον οικισμό της Κουσίνας.
Η εικόνα που μας μετέφεραν από το χωριό μας είναι ότι παρήγαγε έργο.
Βέβαια σε νύξη που έγινε για διάνοιξη του δρόμου προς ΧΛΙΜΟΔΟΥ
υπήρξε θετική ανταπόκριση για παραμονή του μηχανήματος, αλλά (αρχικά)
προσκρούει στην αδυναμία παροχής καυσίμων, από την Περιφέρεια, με
θετική όμως κατάληξη.
Λεωφορείο του χωριού μας. Το εβδομαδιαίο δρομολόγιο, από και προς την έδρα
του Δήμου, το Θέρμο, αντί της Τετάρτης
που γνωρίζαμε τόσα και τόσα χρόνια, γίνεται κάθε Δευτέρα.
Καινοτομία; Όπως θέλατε το ονομάζετε.
Το σίγουρο είναι ότι αγροτικό να μαζεύει
τα σκουπίδια από το χωριό μας δεν θα ξαναδείτε. Η εξέλιξη έφτασε και
στο χωριό μας. ένα νέο σύγχρονο απορριμματοφόρο κάνει την αποκομιδή
των σκουπιδιών, και φυσικά φαινόμενα του παρελθόντος, όπως η εναπόθεση των σκουπιδιών όπου βόλευε τον ανάδοχο του έργου, πάει και τέλειωσαν. Τώρα πια συγκεντρώνονται στον σταθμό μεταφόρτωσης στο
Θέρμο και από εκεί (αφού γίνεται η διαλογή) μεταφέρονται στον χώρο
υγειονομικής ταφής που έχει επιλεγεί στον νομό.
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Kάτι... από την επικαιρότητα
... με άλλη ματιά
Τελικά υπάρχει λύση (όσο υπάρχουν Έλληνες) τι εννοώ; Έλληνες ομογενείς δημιούργησαν ένα forum το (Greece Deft Free) με σκοπό την συγκέντρωση χρημάτων για την
αγορά χρέους της Ελλάδας από την ελεύθερη αγορά, με τιμές βέβαια κατά πολύ μειωμένες.
Ασφαλώς και υπήρξαν αποτελέσματα θεαματικά, και η ΠΑΕ Ολυμπιακός σε μια συμβολική
κίνηση αγόρασε ομόλογα αξίας ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.400.000
ευρώ) με το ποσό των 168.560 ευρώ, θέλοντας να προτρέψει και άλλους έλληνες που
έχουν την δυνατότητα, να κάνουν το ίδιο.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει με τη φωτιά, όταν τα κράτη μέλη της αντιπαρατίθενται μεταξύ τους ως νικητές και ηττημένοι, δήλωσε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής επιτροπής Ζοζέ
Μανουέλ ΜΠΑΡΟΖΟ, μετά τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στα τέλη του Ιούνη. «Αυτοί που ξέρουν Ευρωπαϊκή ιστορία γνωρίζουν πόσο αρνητικός ήταν ο ρόλος της προκατάληψης και
του συμπλέγματος ανωτερότητας ενός μέρους της Ευρώπης επί του άλλου», δήλωσε ο
Μπαρόζο, μιλώντας στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.
«Δεν μου άρεσε καθόλου η ατμόσφαιρα μετά την τελευταία Σύνοδο Κορυφής, όταν είδα
ορισμένους να διακηρύσσουν την νίκη τους επί των άλλων» συμπλήρωσε με έμφαση. «Το
Ευρωπαϊκό σχέδιο φτιάχτηκε ακριβώς για να αποφεύγονται αυτές οι διαιρέσεις του παρελθόντος και οι δαίμονες που υπήρχαν στην Ευρωπαϊκή ιστορία. Είτε θα κερδίσουμε
μαζί, είτε θα ηττηθούμε μαζί» τόνισε, ενώ απευθυνόμενος στους Βρετανούς Ευρώ σκεπτικιστές επισήμανε πως η χώρα τους έχει ξοδέψει εκατοντάδες δις ευρώ για να στηρίξει
τράπεζες, περισσότερα από οιαδήποτε χώρα της ΕΕ. Υπογράμμισε ωστόσο ότι: «προκαλεί
απορίες το γεγονός ότι φαίνεστε να απολαμβάνετε τις δυσκολίες της ευρωζώνης. Αυτό
δεν είναι ένα πρόβλημα της περιοχής του ευρώ, είναι ένα πρόβλημα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ως συνόλου»
Γραφειοκρατία σε συνάρτηση με την έλλειψη ενός σταθερού φορολογικού εργασιακού
και ασφαλιστικού καθεστώτος επιβαρύνουν την επιχειρηματικότητα, άρα καθυστερούν την
ανάπτυξη, στερώντας ταυτόχρονα θέσεις εργασίας.
Αρχές Σεπτέμβρη και η ανεργία εκτινάχτηκε στο 24,4% ήτοι: 1.216.000 Έλληνες βρίσκονται στην ανεργία, με το ποσοστό να αυξάνεται ραγδαία, αφού από το αντίστοιχο περσινό διάστημα η ανεργία αυξήθηκε κατά 358.000 άτομα, και μόνο στο διάστημα του τελευταίου μήνα αυξήθηκε κατά 50.000 άτομα.
Παρόλα αυτά τα σχολειά μας άνοιξαν και εικόνες που είχαμε συνηθίσει με τα μικρά μας
μαθητούδια τις ξαναείδαμε. Άγνωστο βέβαια το μέλλον! Εννοώ βέβαια τις συνθήκες όπως
πχ θέρμανσης, διδακτικού προσωπικού, ορών διδασκαλίας, αποχής μαθημάτων, απεργιακών
κινητοποιήσεων των εκπαιδευτικών κλπ. Εμείς ευχόμαστε απ την καρδιά μας ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ
ΧΡΟΝΙΑ στα πιτσουνάκια μας, εναποθέτοντας τις ελπίδες μας, και τα όνειρα μας, σε αυτά
τα παιδιά.
Πριν φύγουμε όλοι από την Ελλάδα, οι κακοί και οι καλοί, οι αθώοι και οι ένοχοι, οι
δίκαιοι και οι άδικοι, πριν αδειάσει τελείως η χώρα και μείνει βορά των απρόσκλητων και
των αναίσθητων, έφυγε πριν από εμάς η Εθνική Ελλάδας. Μέσα σε ένα χρόνο.
Ο Θόδωρος Αγγελόπουλος. Ο Μιχάλης Κακογιάννης. Ο Θανάσης Βέγγος. Ο Γιάννης
Δαλιανίδης. Ο Νίκος Παπάζογλου. Η Δόμνα Σαμίου. Ο Δημήτρης Μητροπάνος. Ο Ιάκωβος
Καμπανέλλης. Ο Φαίδων Ματθαίου, αν πρέπει να μιλήσω για αθλητικά.
Άνθρωποι που είχαν τη δύναμη να ενώσουν όλους τους Έλληνες. Με την τέχνη τους.
Με το βλέμμα τους. Με το μυαλό τους. Με τη μπέσα τους. Με τον ανδρισμό τους. Με την
ψυχή τους. Με την αλήθεια τους. Μας άφησαν πιο φτωχούς, εμάς τους πτωχούς. Τους
αποχαιρετήσαμε με γνήσια θλίψη και βαθιά συγκίνηση. Ολοι ενωμένοι. Χωρίς να μας νοιάζει
τι καπνό φουμάρει ο διπλανός. Πήγαν να συναντήσουν τον Eλύτη. Τον Ξυλούρη. Το Χατζιδάκι. Τη Μελίνα. Το Μπιθικώτση. Πόσοι έμειναν πίσω, ικανοί να ενώσουν αυτόν τον κακόμοιρο λαό τώρα που ζούμε τη ζωή εν τάφω; Δυό τρεις άνθρωποι, μόνο αυτοί θα ακούσουν
ένα πάνδημο «αντίο» όταν έρθει η ώρα να φύγουν για το τελευταίο ταξίδι. Από εκείνους
που ξέρει ο κοσμάκης, τουλάχιστον. Ο Μίκης, πάω να γράψω, αλλά και αυτόν θα βρεθούν
έξυπνοι να τον χλευάσουν. Ο Μανώλης Γλέζος. Ο Νίκος Γκάλης. Τους άλλους μεγάλους
δεν τους δείχνει η τηλεόραση ούτε τους χωράει η ρημάδα η δημόσια ζωή. Τους περισσότερους, τους καλύτερους, δεν τους χωράει ούτε η Ελλάδα.
Τελικά που πάμε; Ζούμε εδώ και τρία τουλάχιστον χρόνια, κάτω από το κράτος ενός
ωμού εκβιασμού από τους ευρωπαίους «εταίρους». Βγαίνετε από το ευρώ! αποχωρείτε
από την ένωση! Μόνιμος εκβιασμός που υπήρχε με την κυβέρνηση του Γ.Π, συνεχίστηκε
με τον Παπαδήμο και τώρα με τον Σαμαρά. Ζείτε πλουσιοπάροχα λέει, πρέπει να σας κόψουμε τους μισθούς, και τους κόψανε. Οι ηλικιωμένοι δεν χρειάζεστε τόσα χρήματα, και
περίθαλψη, και κόψαμε τις συντάξεις, ψαλλιδίσανε την ασφαλιστική κάλυψη, βάλανε τον
ανήμπορο να πληρώσει τα φαρμακάκια του. Παρόλα αυτά ο Έλληνας συνέχιζε να χαμογελά
και να ελπίζει…. και τον απέλυσαν! Τον εκβίασαν! Τον φόβισαν! Τον τρομοκράτησαν!
Πρέπει λέει, να σωθεί η επιχείρηση, το κράτος, η Ελλάδα, η ίδια ζωή μας! και μας έπνιξαν… στέλνοντας μας τα χαράτσια. Μέσω της ΔΕΗ, της ΕΥΔΑΠ, της εφορίας. Φόρος για
οτιδήποτε κινείται ή δεν κινείται. Αλλά, φόρο μόνο από εκείνους που φαίνονται, και μπορούν
να φοροαρμέξουν. Τους άλλους άστους! Και όλοι εμείς σκύψαμε βάζοντας στο κεφάλι
μας, φέσι την τρόικα! Δεν το βάλαμε στα πόδια σαν τους λαγούς, ούτε τρέξαμε στην
Ελβετία να κρύψουμε το υστέρημα μας, αυτό άλλοι το κάνουν. Είπαμε να δώσουμε μια
ακόμα ευκαιρία μπας και γίνει κάτι! Με τον φόβο της χρεοκοπίας και της πιθανής στάσης
πληρωμών, είπαμε το ναι, δίνοντας ψήφο ανοχής ενάντια στην λογική, την οργή και το συναίσθημα. Αλλά! Υπάρχει και αυτό που λέμε αξιοπρέπεια. Κι είναι καιρός να πούμε ένα ξεκάθαρο ΟΧΙ με ότι αυτό συνεπάγεται. Πρέπει να πούμε ένα ΟΧΙ στον εκβιασμό της Τρόικας,
του ΔΝΤ, των δανειστών, του οιουδήποτε. ΝΑΙ στην συνέπεια του δραματικού «άγνωστου»
αύριο, αλλά όχι πλέον «Ναι σε όλα» κάτω από τη «δαμόκλειο σπάθη» των εκβιαστών. Στο
κάτω κάτω ... μια ζαριά είναι η ζωή! Άλλος την ρίχνει με αξιοπρέπεια, κι άλλος ξεφτιλίζεται… χωρίς καν να πετάξει τη ζαριά.
Μ. Ζ.
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Η Φωνή της Αμβρακίας

11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΑΪ-ΓΙΩΡΓΗΣ
ΠΡΟΣΜΟΝΗ κι ερωτήματα. Περιέργεια; Μάλλον ανυπομονησία ν’ αντικρύσουμε
το αγαπημένο μας ξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου (γιορτάζει 17 Γενάρη μαζί με τον
Άγιο Αντώνιο, όμως λόγω του χειμώνα εμείς όλοι το καθιερώσαμε το τελευταίο
Σάββατο πριν το Δεκαπενταύγουστο). Τελικά άξιζε! Και το αποτέλεσμα ξεπέρασε
τις προσδοκίες μας. Καταπληκτικό! Μέσα και έξω. Από πού να αρχίσω και που να
τελειώσω. Από τους τρούλους, (εσωτερικά και εξωτερικά;) από τα αρμολογήματα
μέσα και έξω; από το τέμπλο; Όλα όμορφα! όχι καινούργια, γιατί πραγματικά
αυτό που μας ελκύει θα είχε χαθεί! Και αυτό που ελκύει περισσότερο από οτιδήποτε
άλλο είναι ο σεβασμός στην παράδοση στο αυθεντικό στο αληθινά όμορφο, δηλαδή
η επιλεκτική συντήρηση,
η διατήρηση κι όχι η επικάλυψη με την μόδα της
εποχής, τον σοβά και τα
πλακάκια. Κι ο περιβάλλον χώρος έρχεται και
συμπληρώνει αρμονικά
όλη την εικόνα. Και για
όλα αυτά δεν θα μπορούσα να μην συγχαρώ
τα παιδιά του συνδέσμου
Αργυρού Πηγαδίου αλλά
και όλο το χωριό (πρωτίστως) που αγκάλιασε όλη
αυτή την προσπάθεια,
στηρίζοντας όλη αυτή την
προσπάθεια, είτε με προσφορά εργασίας είτε με οικονομική ενίσχυση, αλλά όχι
μόνο αυτούς. Όλα τα όμορα χωριά και κυρίως το χωριό μας την Αμβρακία που
από την γένεση του ναού αυτού προσέφεραν και προσφέρουν ψυχή και καρδιά
για αυτό. (λογικό είναι όμως να παραμερίσουμε σε αυτή την αξιέπαινη προσπάθεια
που δικαίως είχε αυτά τα αποτελέσματα) καμαρώνουμε και θα καμαρώνουμε όλοι
μαζί, τώρα και για πολλά χρόνια! ΕΥΓΕ παιδιά!

Ειδήσεις από τον τόπο μας
• Το σωματείο Ενωμένη Ρωμιοσύνη (με
έδρα την Θεσσαλονίκη) και ο Αχελώος TV
ολοκλήρωσαν την παραγωγή ενός οπτικοακουστικού μέσου (DVD) που περιλαμβάνει τον βίο, τις διδαχές, τις επιστολές,
και τις προφητείες του Εθναπόστολου
Αγίου Κοσμά του Αιτωλού. Αποτελείται
από οπτικοακουστικό υλικό, καθώς και
σπάνιες εικόνες και φωτογραφίες, από τις
πόλεις και επαρχίες που έζησε και έδρασε
ο Άγιος. Η πρώτη παρουσίαση έγινε υπό

την αιγίδα της Ιεράς μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας, και του Δήμου Θέρμου, στις 20 Απριλίου στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Θέρμου,
και το βράδυ της ίδιας μέρας στο Παπαστράτειο μέγαρο Αγρινίου. Το έργο αυτό
θα κυκλοφορήσει σε δεκάδες χιλιάδες αντίτυπα και θα διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ.

Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός είναι ο μεγαλύτερος μετά την άλωση Έλληνας, και
πατέρας του νεοελληνικού έθνους. Η μεγαλύτερη θρησκευτική και εθνική προσωπικότητα της εποχής της τουρκοκρατίας,
ιεραπόστολος και συγχρόνως εθναπόστολος, η φωνή της ορθοδοξίας. Ο λαός τον
λάτρεψε και τον τιμούσε ως άγιο ενώ
ακόμα ζούσε. Τον είχε άγιο 182 χρόνια
πριν την επίσημη αγιοποίηση του το 1961
όπου με την 260η συνοδική πράξη το πατριαρχείο κατέταξε τον Κοσμά μεταξύ των
Αγίων της ορθοδόξου εκκλησίας, με
ημέρα εορτασμού την 24η Αυγούστου,
ημέρα του μαρτυρικού Θανάτου του.
• Καστανάς Λάμπρος (από την Κοσκινά). Στις 13 Ιουλίου είδε το πατρικό
του να γίνεται παρανάλωμα της φωτιάς.
Μαύρισε η ψυχή του αντικρίζοντας το
ποιο σημαντικό κομμάτι της καρδιάς του,
το σπίτι που γεννήθηκε και έζησε μέχρι
πρόσφατα, να τυλίγεται στις φλόγες. Δεν
μπορούμε να πούμε πως ξεκίνησε η φωτιά, όπως και η προηγούμενη στον ίδιο
οικισμό πριν από ένα χρόνο περίπου,
εκείνο που έχουμε να τονίσουμε είναι ότι
εκτός από το οίκημα χαθήκαν στις φλόγες
και τα κλαρίνα, όντας παραδοσιακός οργανοπαίκτης ο Λάμπρος. Εμείς ευχόμαστε
στον συντοπίτη μας καλή δύναμη. Δύναμη
ψυχής για να ξεπεράσει αυτό το σοκ.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΚΡΗΤΙΚΟΥ-ΠΑΠΑΗΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΦΙΛΛΙΠΟΥ-ΠΑΠΑΗΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΑΡΔΙΚΗ ΖΩΗ
ΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΟΓΙΑΝΤΖΗ-ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΙΑΧΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΡΑΪΚΟΣ ΑΛΕΚΟΣ
ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

(Θέρμο)
(Αρτέμιδα)
(Θέρμο)
(Θέρμο)
(Αγρίνιο)
(Αιτωλικό)
(Παναιτώλιο)
(Αμβρακία)
(Νεροχώρι)
(Αγρίνιο)
(Ν. Μάκρη)
(Νεροχώρι)

25,00 €
25,00 €
50,00 €
25,00 €
20,00 €
25,00 €
20,00 €
20,00 €
30,00 €
20,00 €
50,00 €
30,00 €
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Η Φωνή της Αμβρακίας

Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2012

Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΩΤΩΝ «ΤΟ ΠΑΓΓΥΡΑΚΙ» - ΑΓΡΙΝΙΟ
TO EΦΕΤΙΝΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΣΟ
Και πάλι για το δρόμο
Ένα απόγευμα του Αυγούστου,
ήλθε στο χωριό μας κλιμάκιο του
Μουσείου Τριχωνίδος από τον πρόεδρο της δ. Επιτροπής κ. Β. Λοΐζο,
τον κ. Μαραγιάννη Κ. Δημοτικό
Σύμβουλο Θέρμου και την κ. Λοΐζου.
Η σύναξη έγινε στο καφενείο του
Νάσου Αναγνώστου, όπου έκαμαν
εισηγήσεις ο Β. Λοΐζος και ο Κ.
Μαραγιάννης και τόνισαν την ανάγκη να αναπτυχθεί η ορεινή Τριχωνίδα και βέβαια η Αμβρακιά. Ακολούθησε συζήτηση. Τόσο ο πρόεδρος του τοπικού μας διαμερίσματος Νάσος Αναγνώστου, όσο
και ο πρόεδρος του συλλόγου μας
Τάσος Σιαλμάς επισήμαναν το πρόβλημα του δρόμου χωρίς την λύση
του οποίου είναι μάταιο να περιμένουμε ανάπτυξη, διότι η κακή κατάσταση του δρόμου αποθαρρύνει
και απογοητεύει κάθε ενδιαφερόμενο.
Ο Γ. Γραμματέας του συλλόγου
Αθ. Πυρπύλης τόνισε ότι ο δήμος
πρέπει να προσέξει τα χωριά, όχι
ανάλογα με τους κατοίκους, αλλά
ανάλογα με τις ανάγκες των τοπικών διαμερισμάτων που κατά κανόνα βρίσκοτναι σε υπανάπτυξη.
Επομένως και ο λαός της πρωτεύουσας του δήμου πρέπει να
είναι έτοιμος να παραιτηθεί για κάποια χρόνια από την απαίτηση (ή
την τάση) για εκτέλεση έργων (πολυτελείας) στο Θέρμο και έτσι να
δοθεί προτεραιότητα στην ανάπτυξη της περιφέρειας, δηλαδή των
χωριών.
Πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι
το Θέρμο δεν μπορεί να επιβιώσει
χωρίς τα χωριά. Όσο νωρίτερα το
συνειδητοποιήσουν, τόσο το καλύτερο για όλους.

Και βέβαια ανάπτυξη των χωριών
χωρίς καλούς δρόμους είναι κάτι
το αδιανόητο. Είναι απαράδεκτο
να υπάρχει τόσο άθλιο οδικό δίκτυο
στα ορεινά χωριά του Θέρμου και
δυστυχώς και στο δικό μας, ιδιαιτέρως εφέτος...
Λίγες ημέρες αργότερα έγινε
προσωπική παράσταση του Γ.
Γραμματέα μας στο γραφείο του
Υφυπουργού κ. Καραγκούνη στο
Αγρίνιο, όπου τονίστηκε στους ιδιαιτέρους του Υφυπουργού (κ. Λοΐζο
και κ. Βούλγαρη) με τα μελανότερα
χρώματα η απαράδεκτη κατάσταση
του δρόμου μας (Μελίγκοβα - Αμβρακιά).
Στις 27/8/2012 συνεργείο της
Νομαρχίας άρχισε να καθαρίζει και
να βελτιώνει τον χωματόδρομο από
Μελίγκοβα προς Αμβρακιά, Αργυρό
πηγάδι, Κοσίνα.
Ευχαριστούμε τους αρμόδιους
και όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή
την εξέλιξη. Θα ήμασταν, βέβαια,
ευτυχείς αν γινόταν αυτή η παρέμβαση στην αρχή του καλοκαιριού.
Αλλά και τώρα θα μας ανακουφίσει,
μέχρι ότου ο χειμώνας κάνει πάλι
το καταστροφικό του έργο, γιατί ο
δρόμος στερείται των βασικών τεχνικών έργων (οχετοί - αυλάκια
απορροής ομβρίων υδάτων). Πάντως, ας γνωρίζουν οι αρμόδιοι ότι
κάποιες διαπλατύνσεις σε μερικά
σημεία, λίγες τσιμεντοστρώσεις
στης ανηφοριές και στις στροφές
και η διάνοιξη αυλακιών θα βελτίωναν μόνιμα τους χωματόδρομους και αυτά όχι με υπέρογκες
δαπάνες.
Ας το σκεφτούν καλύτερα.
Έχουν μηχανήματα και χειριστές.
Ας το αποφασίσουν

ΠΡΟΤΑΣΗ
Δικός μου άνθρωπος που επισκέφθηκε εφέτος τη νήσο Σίφνο (Κυκλάδες),
έμεινε κατάπληκτος από το πλήθος των εκκλησιών του νησιού, αλλά και εντυπωσιασμένος που όλες είναι περιποιημένες, ασπρισμένες, καθαρές.
Στην ερώτησή μου πώς τόσες εκκλησίες (ενοριακές και εξωκλήσια) μπορούν να συντηρούνται και να είναι περιποιημένες, μου απάντησε: «Όπως
πληροφορήθηκα, κάθε ναός στο νησί έχει τον ανάδοχό του», δηλαδή εθελοντές ή (κυρίως) εθελόντριες νεωκόροι έχουν υπό τη φροντίδα τους τους
ναούς και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, σαν να είναι αποκλειστικά δικό
τους έργο. Όταν δε ο ναός πανηγυρίζει, ο ανάδοχος, πέρα από τη φροντίδα
για τον ναό, υποβάλλεται και σε σημαντικά έξοδα για τη φιλοξενία των προσκυνητών!
Η παραπάνω εξήγηση μου γέννησε τη σκέψη: Εμείς έχουμε στο χωριό
μας τρεις εκκλησίες και, επειδή δεν υπάρχει νεωκόρος, υφίσταται πρόβλημα,
ποιος να τις καθαρίσει, ποιος να εν τοπίσει κάποια ζημιά, ποιος να τις ετοιμάσει για λειτουργία, ποιος να ανάψει τα καντήλια κ.ά. Ως τώρα το βάρος
έπεφτε στον ώμο του ιερέα. Αλλά ο ιερέας μας πια εξυπηρετεί τρία χωριά
και, ως εκ τούτου, αδυνατεί -είναι και ντροπή- να κάνει τις πιο πάνω εργασίες.
Συμπέρασμα: Να διδαχτούμε από τους ευσεβείς νησιώτες, από τις θεοσεβούμενες νησιώτισσες γριούλες.
Όσοι νιώθουμε την ανάγκη να συντηρούνται και να λειτουργιούνται οι εκκλησίες μας, όσοι ευλαβούμαστε τους Αγίους μας, ας υποσχεθούμε (στον
εαυτό μας) να νοιαζόμαστε καθένας έστω και για μια από τις τρεις.
Όπως περιποιούμαστε και θέλουμε το σπίτι μας να είναι ωραίο και καθαρό, να κάνουμε το ίδιο και για την εκκλησία της προτίμησής μας, χωρίς
κρίσεις και παράπονα για τους άλλους και χωρίς τυμπανοκρουσίες και παινέματα για τον εαυτό μας. Έτσι αυτό το τάμα, αυτή μας η απόφαση, θα έχει
την ευλογία του Θεού και των Αγίων μας, οι οποίοι θα μας φωτίζουν ποιες
εργασίες θα πρέπει να κάνουμε. Έτσι θα υπηρετούμε έμπρακτα την εντολή
του Κυρίου μας για προσφορά αγάπης στην κοινωνία μας και θα ευφραίνεται
η ψυχή μας, κι ας κοπιάζουμε. Μακάρι να υπάρξει υπερπροσφορά στην πρότασή μας και ξεσυνέρισμα ποιος να πρωτοσπεύσει στο ιερό διακόνημα!
Α.Β.Π.

Στις 8 Αυγούστου 2012 πραγματοποιήσαμε και εφέτος το
προσκύνημά μας στην Ι.Μ. Προυσού πεζοπορώντας από την τοποθεσία Λάκες ως το Ι. Μοναστήρι. Σύνολο προσκυνητών 69
(από τα χωριά Αργυρό Πηγάδι,
Αμβρακία, Νεροχώρι, Δρυμώνα).
Με τη βοήθεια της Παναγίας μας
το προσκύνημα αυτό έγινε πια
θεσμός και πρέπει να το συνεχίσουμε. Στις 10 Ιουνίου προηγήθηκαν οι προσκυνητές από την
Κόνισκα ακολουθώντας το μονοπάτι της Προυσιώτισσας που
περνάει από το χωριό μας.
Λυπούμαστε που δεν είχαμε
κατορθώσει να βελτιώσουμε το
μονοπάτι από το ποτάμι (Λιανού

Μύλος) ως το χωριό μας. Στο
μέλλον θα είμαστε πιο προσεκτικοί για να διευκολύνουμε τους
φίλους από την Κόνισκα και από
πιο πέρα. Και να νιώθουμε και
εμείς τη χαρά της παρουσίας
τους και τη ζωντανή ευλάβειά
τους στην Παναγία. Εφέτος δεν
θα περιγράψουμε την όμορφη
ιερή πορεία μας μέσα στα βουνά
και τα φαράγγια, το κάναμε τα
προηγούμενα χρόνια. Αφού ευχαριστήσουμε όλους τους συλλόγους των χωριών που έλαβαν
μέρος και τους φίλους Τορνιώτες
που μας περίμεναν με τα κεράσματά τους στη Μεγάλη Βρύση
(Μετόχι) και που κάθε χρόνο μας
βοηθούν βελτιώνοντας το μονο-

πάτι των προσκυνητών, αφού
ευχαριστήσουμε τα δύο αδέρφια
από το Νεροχώρι, τον Παντελή
και τον Γιώργο, που με κάθε
τρόπο μας συμπαραστέκονται.
Καλούμε τους αναγνώστες να
διαβάσουν το παρακάτω κείμενο
για τη συγκινητική σχέση της Ιερής Εικόνας της Προυσιώτισσας
με την Αιτωλία και τους Αιτωλούς. Επίσης το θαυμάσιο ποίημα
θα μας συγκινήσει.
Ευχόμαστε το προσκύνημα
αυτό να μας γεμίζει με την Θεία
χάρη και να μας κάνει πιο πιστούς, πιο καλούς χριστιανούς,
όπως το επιθυμεί και η Υπεραγία
Θεοτόκος.

Πώς η Παναγία μας έσωσε από επιδημίες τις πόλεις
Aγρίνιο, Μεσολόγγι, Αιτωλικό.
Οι Αιτωλοί σεβόμαστε ιδιαίτερα την εικόνα της Παναγίας
της Προυσιώτισσας, όπως μπορούμε να συμπεράνουμε από το
μελισσολόι των προσκυνητών
που κάθε μέρα σπεύδουν στην Ι.
Μονή για να προσκυνήσουν και
να ζητήσουν τη χάρη της. Και
τούτο γιατί η ιερή εικόνα συνδέεται στενά με τον τόπο μας, που
δύο φορές τον έσωσε από θανατηφόρες επίδημίες. Το 1854
(Οκτώβριος) από την χολέρα και
το 1918 (πάλι Οκτώβριος) από
την γρίππη. Και τις δύο φορές το
Αγρίνιο και τα γύρω μεγαλοχώρια πλήρωσαν ακριβά αυτές τις
επιδημίες. Μόνο στο Αγρίνιο το
1928, που δεν αριθμούσε περισσότερους από 15.000 κατοίκους,
ο ρυθμός των θανάτων φθάνει
τον αριθμό των 40-50 ημερησίως.
Κανείς πια δεν συνοδεύει τους
νεκρούς, οι οποίοι μεταφέρονται
με κάρα στο νεκροταφείο. Μπροστά στην απελπισία και τον πανικό τους οι Αγρινιώτες, έχοντας
συνείδηση της αμαρτωλότητάς
τους, αποφασίζουν να ζητήσουν
εν μετανοία την θαυματουργό
επέμβαση της Προυσιώτισσας
και στέλνουν τριμελή Επιτροπή
από σεβάσμια πρόσωπα πρώτα
στον Μητροπολίτη Ναυπάκτου,
όπου ανήκε τότε η Ι.Μ. Προυσού
και εν συνεχεία, με την άδειά του,
στον Ηγούμενο Προυσού, ζητώντας τη μεταφορά της θαυματουργού Εικόνας στην αποδεκατιζόμενη από την επιδημία πόλη.
Οι κάτοικοι, με την πρώτη πληροφορία ότι δόθηκε η άδεια του
Μητροπολίτη, άρχισαν την ψυχική προετοιμασία τους, παρά
την εξάντληση και το θανατικό
που τους έδερνε: Νηστεία, προσευχή, εξομολόγηση.
Η Επιτροπή-Πρεσβεία, ύστερα
από κοπώδη πορεία μέσα στα
άγρια βουνά και τα φαράγγια της
Ευρυτανίας, φθάνει στο Μοναστήρι. Γίνεται δεκτή από τον
Ηγούμενο. Οδηγείται στην εκκλησία. Τα μέλη της γονατιστά
μπροστά στην θαυματουργό Εικόνα παρακαλούν την Παναγία

να σώσει τον δοκιμαζόμενο λαό.
Εν τω μεταξύ στο Μοναστήρι γίνεται συναγερμός. Οι πατέρες
μαζεμένοι όλοι στην εκκλησία,
προεξάρχοντος του καθηγουμένου, ψέλνουν Παράκληση στην
Θεομήτορα, ενώ τα πρόσωπα
των γονατιστών Αγρινιωτών αυλάκωναν τα δάκρυα της μετανοίας.
Το πρωί της επομένης ψάλλεται δοξολογία και το βράδυ ολονύκτια Ακολουθία, το δε πρωί της
24ης Οκτωβρίου 1918, μετά τον
όρθρο, σχηματίζεται η πομπή και
η Ιερά Θεωρία ξεκινάει. Προηγούνται ο Σταυρός και οι γέροντες πατέρες της Μονής, ακολουθεί η θαυματουργός Εικόνα της
Παναγίας που την σηκώνουν
στον ώμο τους οι Αγρινιώτες και
οι άλλοι πιστοί από τα γύρω χωριά, ενώ ο Ηγούμενος και οι Ιερομόναχοι αναπέμπουν ευχές και
ψαλμωδίες που αντηχούν μέσα
στα φαράγγια των Αραποκέφαλων σαν μια υπερκόσμια μελωδία.
Χιλιάδες πιστοί από το Αγρίνιο
και τα γύρω χωριά, ύστερα από
παράκληση στη Μητρόπολη
(Ζωοδ. Πηγή) ξεκινάνε σε μια
ολονύκτια πορεία μέσα στα
βουνά με συντριβή και μετάνοια,
προς τα Αραποκέφαλα για να
προϋπαντήσουν την Μεγαλόχαρη, την μόνη ελπίδα που τους
απομένει. Πάνω στον ψηλό αυχένα των Αραποκέφαλων οι χιλιάδες αυτές των πιστών (υπολογίστηκαν
στις
5.000)
συναντιούνται με την θρησκευτική πομπή που φέρνει την Θαυματουργό Εικόνα. Στιγμές ασύλληπτες, γεμάτες συγκίνηση και
κατάνυξη. Εκεί γίνεται η πρώτη
μεγάλη δέηση, όπου όλοι γονατισμοί και με δάκρυα μετανοίας
προσεύχονται.
Έπειτα ξαναρχίζει η ιερή πορεία, ακολουθούμενη από τις χιλιάδες των πιστών. Το πρωί της
επομένης φθάνουν στην Προστοβά (Καλλιθέα). Πάλι κατανυκτική παράκληση, και τις νυχτερινές ώρες φθάνει στην

Αβώρανη. Σαράντα οχτώ ώρες
μέσα στα βουνά και τα φαράγγια
μέχρι την πεδιάδα του Αγρινίου
χιλιάδες στόματα αναπέμπουν
το: «ου σιωπήσωμεν ποτέ, Θεοτόκε τας συναστείας σου λαλείν
οι ανάξιοι...». Στο πέρασμα της
Εικόνας κατά χιλιάδες οι ασθενείς, στρωμένοι στον δρόμο λαβάνουν τη χάρη... Άνθρωποι σκελετωμένοι και ετοιμοθάνατοι, με
το πέρασμα της Θείας Εικόνας
αισθάνονται αυτομάτως καλά και
δοξολογούν την Μεγάλη Ιατρό
των ψυχών και των σωμάτων.
Όταν η ιερή πομοή έφθασε
στο πρόθυρα της πόλης, το Αγρίνιο είχε ερημωθεί. Ολόκληρος ο
πληθυσμός -πλην των κατοίκωνέτρεξε προς προϋπάντηση της
Παναγίας της Προυσιώτισσας.
Μόνο μερικά παιδιά έμεινα για να
χτυπούν τις καμπάνες.
Η πομπή τώρα μπαίνει στην
πόλη και κατευθύνεται στον Ναό
της Αγ. Τριάδος, όπου αναπέμπονται ευχαριστήρια Δέηση και
Παράκληση. Επί ένα 24ωρο οι ιερείς δεν έπαυσαν να ψέλνουν
ομαδικές παρακλήσεις των πιστών, ενώ πολλοί μεταλάμβαναν
των Αχράντων Μυστηρίων.
Λίγες ώρες μετά την άφιξη της
Προυσιώτισσας στην πόλη το
κακό είχε σταματήσει. Οι άρρωστοι, ακόμη και οι κατάκοιτοι, υγιείς πλέον, σπεύδουν κατά δεκάδες στην Αγία Τριάδα για να
ευχαριστήσουν την Μεγαλόχαρη.
Η ζωή στο Αγρίνιο ξανάρχιζε να
παίρνει τον ρυθμό της. Η θαυματουργός Εικόνα έμεινε στο Αγρίνιο για κάποιες μέρες ακόμη και
μεταφέρθηκε στους κεντρικούς
Ναούς των ενοριών για να προσκυνήσουν οι πιστοί και να ψάλλουν Παρακλήσεις.
Έπειτα, με άδεια του Μητροπολίτη Ναυπάκτου, μεταφέρθηκε
στο Μεσολόγγι. Εκεί ο πονεμένος λαός του την περίμενε στον
σιδ. σταθμό υπό καταρρακτώδη
βροχή (1 Νοεμβρίου 1918), παρά
τις συστάσεις των γιατρών να
μείνουν οι άρρωστοι στα σπίτια
τους για να μην αυξηθούν τα θύ-
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ματα (25-30 ημερησίως). Μόλις
έφθασε η Εικόνα, ψάλθηκε στον
σταθμό κατανυκτική Παράκληση
κάτω από ραγδαία βροχή και στη
συνέχεια οδηγήθηκε στην πόλη.
Και ακολουθεί μέγα θαύμα. Μάρτυρες όλοι οι κάτοικοι. Κατά τα
μεσάνυχτα, ενώ όλοι προσεύχονταν, αρχίζει να φυσάει ασυνήθιστος σφοδρός άνεμος. Πολλά
δένδρα ξεριζώθηκαν, αλλά
έφυγε η αρρώστια (γρίπη). Από
το πρωί της 2ας Νοεμβρίου κανένας θάνατος από γρίπη δεν σημειώθηκε στο Μεσολόγγι. Οι κάτοικοι με πρωτοφανή ευλάβεια
τρέχουν και προσκυνούν την
Αγία Εικόνα, ψάλλοντας Παρακλήσεις και προσφέροντας διάφορα αφιερώματα. Με πρωτοβουλία των προεστών έγινε
έρανος και κατασκευάσθηκε
επτάφωτη κανδήλα ασημένια,
που αφιερώθηκε από τους Μεσολογγίτες στην Ι.Μ. Προυσού,
ως ένδειξη ευγνωμοσύνης και
ευλάβειας.
Από το Μεσολόγγι η εικόνα μεταφέρθηκε στο Αιτωλικό όπου,
μετά την άφιξή της, έπαυσαν και
εκεί οι αθρόοι θάνατοι από την
γρίπη, όπως ενθυμούνταν μέχρι
το 1970 πολλοί προεστοί, που με
συγκίνηση μιλούσαν για την
άφιξη της Προυσιώτισσας στην
πόλη τους.
Περίπου ανάλογες σκηνές συνέβησαν και κατά την πρώτη
έλευση της θαυματουργού Εικόνας της Παναγίας της Προυσιώτισσας στην πόλη του Αγρινίου
τον Οκτώβριο του 1854, όπου
είχε ξεσπάσει η φοβερή νόσος
της χολέρας. Η κυβέρνηση τότε
απέστειλε στο Αγρίνιο των
Βαυαρό ιατρό Μίλερ για να παρακολουθήσει τους ασθενείς.

Αλλά το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να διαπιστώνει καθημερινά δεκάδες θανάτων, χωρίς να
μπορεί να προσφέρει καμία ιατρική συνδρομή. Η μόνη συνταγή
του ήταν να μην έρχονται οι υγιείς σε καμία επαφή με τους
ασθενείς, οι οποίοι εμφάνιζαν
εμετό αίματος, έπεφταν στη γη
και πέθαιναν.
Οι κάτοικοι του Αγρινίου, απογοητευμένοι από τη συνταγή του
διακεκριμένου γιατρού, ενθυμήθηκαν την θαυματουργό Εικόνα
της Προυσιώτισσας και με επιτροπή από προκρίτους, υπέβαλαν την παράκληση προς τον
Ηγούμενο της Ι.Μ. Προυσού, να
επιτρέψει την κάθοδο της Εικόνας στο Αγρίνιο. Όταν η Εικόνα
έφθασε έξω από το Αγρίνιο, άρχισε να θαυματουργεί. Η συγκίνηση του λαού είναι μεγάλη. Στη
συνέχεια μεταφέρθηκε στον Ναό
της Ζωοδ. Πηγής και από εκείνη
τη στιγμή κανένας θάνατος από
χολέρα δεν σημειώθηκε στο
Αγρίνιο. Τα θαύματα της Θεοτόκου παιδαγώγησαν και συνέτισαν
μερικούς Αγρινιώτες, ιδίως της
ανώτερης τάξης, οι οποίοι δεν πίστευαν στα θαύματα. Αλλά και ο
γιατρός Μίλερ, που εδήλωνε
άθεος, πήρε το μάθημά του, τελιιά πίστεψε, προσκύνησε την
Άγια Εικόνα και βαπτίστηκε Ορθόδοξος Χριστιανός.
Λεπτομέρειες για τα ανωτέρω
μπορεί κανείς να διαβάσει στην
ανέκδοτη φυλλάδα «Παναγία η
Προυσιώτισσα» του αειμνήστου
Γεωργίου Πάστρα, επιτίμου Λυκειάρχη και συγγραφέα, την
οποία ευγενικά μας εδώρισε η
κόρη του Αλεξάνδρα ΠάστραΤρομάρα.
Α.Β.Π

Στην Προυσιώτισσα
Στέγνωσε γρήγορα το δάκρυ
στων πονεμένων μου ματιών την
άκρη.
Φως επλημμύρισε η ματιά.
Χαμόγελο, άνθισε στα χείλη...
Τρεμόπαιξε η φλόγα στο
καντήλι...
Κι είδα...
του κόσμου τη γλυκιά,
χιλιόφωτη ελπίδα,
τη Ρουμελιώτισσα Κυρά,
να μου χαμογελά.
– Γλυκιά Κυρά Προυσιώτισσα,
για χάρη σου οδοιπόρησα
σε δύσβατα βουνά.
Διπόταμα, τριπόταμα,
πλαγιές, γκρεμνά απότομα
σε ρεματιές ροβόλησα
κι έπειτα ανηφόρισα
όπου αετού φωλιά.
Σ’ άξενη γη νυχτώθηκα
έγειρα και σηκώθηκα
και πάλι κατηφόρισα
ως να ’ρθω στη σπηλιά.
Κι ως έφτασα
τον πόνο μου Σου ξέχυσα...
τον πόνο μου τον ξέχασα
στην ασημένια εικόνα σου
γονατιστή μπροστά.
Κι ω θαύμα! Δες!

Εκόπασε η δίνη
κι ησυχασμοιύ γαλήνη
φωλιάζει στην καρδιά.
Μην είμαι στου Παράδεισου
ονειριαστό ένα τόπο;
Τόση γαλήνη, ομορφιά,
απέραντη ευφροσύνη
τάχατες πού; Απόρησα και
ρώτησα
Γλυκιά Κυρά Προυσιώτισσα.
Κι άκουσα μυστική φωνή
- να ’ταν από τα βάθη μου
ή απ’ τα ύψη τ’ Ουρανού;«– Στην Παναγία όποιος είναι
του Προυσού, ζει τον
Παράδεισο στη γη!»
Ευχαριστώ Σε, Άχραντη,
Πανάμωνη Κυρά.
Το δάκρυ μου το στέγνωσες.
Τον πόνο μου τον ένιωσες
κι έγινες στη φουρτούνα μου
λιμάνι απανεμιάς.
Μέσ’ στην πανάγια σου αγκαλιά,
σαν Μάνα όλους μάζεψε.
Όπως παλιά το Έθνος μας
και πάλι συ προστάτεψε
Ανατολίτισσα Κυρά,
της Ρούμελης αρχόντισσα
ω Παναγιά Προυσιώτισσα!
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Ευχαριστήρια επιστολή
Πραγματοποιήθηκε και φέτος για 5η φορά –στις 4/8/2012– το αντάμωμα των κατοίκων των ορεινών
χωριών της Τριχωνίδος.
Η συνάντηση, που φέτος είχε μεγάλη επιτυχία, γίνεται σε ένα ειδυλλιακό τοπίο, μέσα στο
ελατοδάσος –στη θέση στου Κάρμα το διάσελο– με την υπέροχη θέα των βουνών μας.
Το μέρος αυτό, τυγχάνει να είναι ο προαύλιος χώρος του συμπατριώτη μας κ. Σ. Βασιλόπουλου, ο
οποίος έχει κτίσει εκεί ένα πανέμορφο σπίτι, και έχοντας την ευγενή καλοσύνη, μας τον παραχωρεί κάθε
χρόνο, όπου μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο, μπορούμε εμείς οι σύλλογοι, εκεί να πραγματοποιούμε αυτές
τις συναντήσεις.
Με το πέρας της εκδήλωσης, φροντίζουμε να καθαρίζουμε τον χώρο από τυχόν απορρίμματα, ώστε να
τον παραδίδουμε καθαρό, στον αγαπητό μας κ. Βασιλόπουλο.
Αισθανόμενοι την υποχρέωση γι αυτή την προσφορά, να μας παρέχει δωρεάν την γη του, θα θέλαμε με
αυτήν την επιστολή, μέσα από τις τοπικές εφημερίδες, να τον ευχαριστήσουμε, και θα το θεωρήσουμε τιμή
μας, και θα αισθανθούμε μεγάλη χαρά, αν του χρόνου –τον Αύγουστο του 2013– όταν, Θεού θέλοντος,
πραγματοποιήσουμε ένα νέο αντάμωμα, να παραβρίσκεται κοντά μας.
Πιστεύουμε ότι θα δεχθεί αυτήν μας την πρόσκληση, και έτσι θα δει κι ο ίδιος την ομορφιά και την ζωντάνια που κρύβει ο τόπος που διάλεξε για εξοχική του κατοικία.

Οι σύλλογοι: Aμβρακίας, Αργυρού Πηγαδίου, Δρυμώνα, Κοσκινάς, Κοκκινόβρυσης, Νεροχωρίου
και Χαλικίου - Νεροσύρτη

ΙΛΙΟΝ 25/7/2012
ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑ
Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ 28, 26441 ΠΑΤΡΑ
ΚΟΙΝ. ΑΙΤΩΛ/ΚΟ ΤΥΠΟ
ΘΕΜΑ: Αποπεράρωση ασφαλτόστρωσης του τμήματος δρόμου ΜΕΛΙΓΚΟΒΑ-ΑΜΒΡΑΚΙΑ, μήκους 6 χλμ.
Κύριες Περιφερειάρχη, κατάγομαι από το ορεινό χωριό την Αμβρακιά του Δήμου Θέρμου. Το χωριό μου έχει ζωή
πάνω από 2.500 ετών ύστερα από αρχαιολογικά ευρήματα που βρέθηκαν κατά καιρούς στον τόπο μας.
Υπήρξε πρωτεύουσα του ομονύμου Δήμου ΑΜΒΡΑΚΙΑΣ από το 1834-1878. Κάτοικοι 300-350, σήμερα εγγεγραμμένοι
τόσοι. Οι κάτοικοι, γεωργοί και κτηνοτρόφοι και ο τόπος δεν αρκούσε να ζήσουν περισσότεροι. Οι περισσότερες οικογένειες ήσαν πολυμελείς.
Μέχρι το 1970 η επικοινωνία μας με το ΚΕΝΤΡΟ, το Θέρμο, μήκους 20 χλμ. γινόταν πεζή και μάλιστα αυθημερόν,
τουτέστι 20 να κατέβουμε και 20 να ανέβουμε, 40 χλμ.
Το έτος 1970 έγινε ο Δασικός δρόμος και γλιτώσαμε τη μεγάλη αυτή ταλαιπωρία. Σήμερα έγει γίνει ο δρόμος
άσφαλτο από Θέρμο ως τη Μελίγκοβα, μήκους 15 χλμ. και υπολείπονται τα 5-6 χλμ. ακόμη.
Τη διάνοιξη του τμήματος αυτού του χωματόδρομου την κάναμε μόνοι μας οι Αμβρακιώτες με 1.000.000 δρχ. και
200.000 από τη Νομαρχία το έτος 1982-84 και παραμένει έτσι χωματόδρομος.
Το κόμιστρο των ΤΑΞΙ σήμερα είναι 40 ευρώ και ΧΩΡΙΣ απόδειξη. Συγκοινωνία έχουμε μία φορά την εβδομάδα και αν
δεν χαλάσει το λεωφορειάκι.
Ζητάμε από σας κύριες Περιφερειάρχη τώρα να ασφαλτοστρωθεί και αυτό το κομάτι.
Οι Αμβρακιώτες έχουν προσφέρει το ΑΙΜΑ τους για τη λευτεριά της Ελλάδος· παρακολουθήστε:
ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ
1912-13 στην ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ άτομα
28
»
1914-18
»
»
29
»
1919-22
»
»
32
ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΟΙ »
1940-41
»
»
40
ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ
1941
»
»
4
Στους πολέμους αυτούς είχαμε πολλά θύματα και τραυματίες. Στους τρεις πρώτους πολέμους πολέμησε και ο
πατέρας μου Κ.Σ. ΣΙΑΧΟΣ. Στην πρώτη γραμμή κι εγώ τώρα κ. Περιφερειάρχη μου, 78 ετών, υφίσταμαι τόση ταλαιπωρία
κάθε φορά που πηγαίνω στο χωριό μου, όπως και όλοι οι συγχωριανοί μου.
Χρήματα υπήρχαν και υπάρχουν κ. Περιφερειάρχη μου αλλά οι εκάστοτε αρμόδιοι Δήμαρχοι, Νομάρχες, Περιφερειάρχες, καλή ώρα σας όπως εσείς τώρα, τα χρήματα δεν διατίθενται όπως πρέπει, απ’ ότι διαβάζω στον τύπο της
Αιτωλ/νίας, καθ’ όσον γνωρίζω την Αιτωλ/νία πολύ καλά.
Έχουν γίνει δρόμοι άσφαλτο μέχρι τα μαντριά των προβάτων και εμείς μένουμε απ’ έξω. Είναι κι άλλα χωριά του
ίδιου Δήμου σ’ αυτή την κατάσταση.
Αναφέρω και κάτι άλλο ακόμη. Το τμήμα του δρόμου από τη θέση Φιδάκια, μετά το χωριό Μάνδρα του Θέρμου,
μήκους 600 μ., είναι απαραίτητο να πάτε κ. Περιφερειάρχη μου να το δείτε μόνος σας.
Για την αλήθεια των παραπάνω ρωτήστε να σας πληροφορήσει ο αγαπητός μας κ. Β. Αντωνόπουλος και ο ανηψιός
του κ. Αυγέρης Σάβας.
Ο εικονιζόμενος στη συνημμένη εφημερία Χαρίλαος Πυρπύλης είναι και αυτός ένας ήρωας του 1940 από το χωριό
μου, τον οποίο ενθυμούμαι όταν έφευγε για τον πόλεμο του 1940 και όταν επέστρεψε υγιής και νικητής.
Με πολλή εκτίμηση
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΑΧΟΣ- Συντ/χος Ταχυδρομικός
Πωγωνάτου 5 131 21 ΙΛΙΟΝ
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ΜΕΤΑΞΥ ΣΟΒΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΕΙΟΥ
Έγινε κι αυτό! Σε εκδήλωση αντάμωμα
της βόρειας Ελλάδας κάποιοι Βουλευτές δυσφορήσαν γιατί δεν προσφωνήθηκαν από τον πρόεδρο του συλλόγου. Τι έγινε μετά; Ο πρόεδρος
ξαναπήρε το μικρόφωνο και … ανακοίνωσε ότι πολύ σωστά δεν προσφωνήσαμε κανέναν, γιατί απλά δεν καλέσαμε κανέναν! Φυσικά οι εν λόγω
βουλευτές αποχώρησαν επιδεικτικά,
με τον κόσμο να αντιδρά το ίδιο επιδεικτικά… κουνώντας τους μαντήλια.
Έχει ο καιρός γυρίσματα, Ε!

•••

Πάταγο (σε όλη την Ευρώπη) έκανε η
δήλωση του Ισπανού νικητή του
Γκραν-Πρί του Χοκενχάιμ Φερνάντο
Αλόνσο, ότι αισθάνεται ιδιαίτερα ικανοποιημένος, που ένας Ισπανός οδηγός, με ένα Ιταλικό αυτοκίνητο (Ferrari
και Fiat), φτιαγμένο από Έλληνα σχεδιαστή, νίκησαν τους Γερμανούς μέσα

στο σπίτι τους. Πολλοί αιφνιδιάστηκαν
από την δήλωση αυτή, αλλά ελάχιστοι
στάθηκαν στο πραγματικό μήνυμα που
είναι η δύναμη της ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Αλήθεια πόσο δύσκολο είναι άραγε να πάρουν τα μηνύματα των αθλητικών επιτυχιών και να τα εφαρμόσουν οι
πολιτικοί κι όχι μόνο οι δικοί μας αλλά
όλων των χωρών που υποφέρουν. Να
αφήσουν στην άκρη όλα αυτά που μας
έφεραν εδώ που είμαστε και να δουλέψουν επιτέλους ομαδικά και συλλογικά με γνώμονα το κοινό καλό ΜΟΝΟ!
Είναι τόσο ασήμαντα αυτά που μας
χωρίζουν σε σύγκριση με τον τρόμο
της επερχόμενης καταστροφής που
θα έπρεπε να μας ενώνει, αλλά οι περισσότεροι μένουν «στον κόσμο τους»
με αυτιά και μάτια κλειστά, πνίγοντας
στην αγωνία της καθημερινότητας
κάθε ελπίδα μας.

•••

Τελικά το χάρηκε όλη η Ευρώπη! Ποιο;
Μα τον ποδοσφαιρικό αποκλεισμό της
Γερμανίας από την γείτονα Ιταλία.
Παρ’ όλο που η «Άρια φυλή» είχε στην
ενδεκάδα της εθνικής της 5 Γερμανοποιημένους από όλα τα μήκη και πλάτη
της γης. 2 Αφρικανούς έναν Τούρκο,
έναν Πολωνό, ακόμα και από Λατινική
Αμερική. Φαντάσου μούτρα η Μέρκελ!
Που στον αγώνα με την Ελλάδα η tv
την έδειχνε μόνο όταν έβαζε γκολ η
Γερμανία να πανηγυρίζει! Εγώ θα
έδινα πολλά να την έβλεπα την ώρα
που η Ελλαδίτσα ισοφάριζε τον αγώνα.
Οργίστηκα βέβαια με την δήλωση της
για το Ευρωομόλογο, ότι όσο ζει δεν
θα εφαρμοστεί ποτέ! Δημοκρατία των
λαών σου λέει μετά, στην Ευρωπαϊκή
ένωση. Μάλλον δημοκρατία του ενός!
Βέβαια υπάρχουν και κάποιοι που σηκώνουν το ανάστημα τους, (και
μπράβο τους)και αναφέρομαι στον

Ιταλό πρωθυπουργό που απαίτησε και
πέτυχε την αποδοχή της Γερμανίας,
των μέτρων ανάπτυξης, ελπίδα για
όλους μας, όσο για την ΕΚΤ καιρός
ήταν να παίξει και κάποιο σημαντικό
ρόλο, έστω κι αν στενοχώρησε τον
γερμανό εκπρόσωπο (τον μοναδικό
που διαφώνησε) με τον νέο ρόλο της
ΕΚΤ και την στήριξη που προτίθεται
να παρέχει στις Ευρωπαϊκές χώρες.

•••

Γνωστή τραγουδίστρια (Κυπριακής καταγωγής) δήλωσε (και δεν είναι η μόνη)
εισόδημα (άκουσον-άκουσον... 4.000
ευρώ, ενώ διευθυντής καταντήματος
του ΟΑΕΔ σε κάποιο νησί έπαιρνε επίδομα τυφλού. Τελικά μάλλον θα πρέπει
να βγάλουμε δίσκο για την γνωστή και
δημοφιλή τραγουδίστρια· όσο για τον
προϊστάμενο του ΟΑΕΔ, τι να πω; Απλά
ότι το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι και
η μπόχα δεν αντέχεται.

Το Ξενοδοχείο «ΘΕΡΜΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ» ευχαριστεί όλους όσους μας τιμήσατε με την παρουσία σας και σας ενημερώνει ότι
μέχρι τις 30/6/12, η διανυκτέρευση σε δίκλινο δωμάτιο ανέρχεται από 74€ στα 40€ τις καθημερινές, 45€ τα Σάββατα και 60€
στις γιορτές κι αργίες.
Ακόμη, στο χώρο του ξενοδοχείο υπάρχει εστιατόριο - «ΚΙΒΩΤΟΣ », το οποίο αναλαμβάνει την διοργάνωση διαφόρων ειδών
εκδηλώσεων, όπως: γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι, συνεστιάσεις. Η εσωτερική αίθουσα διαθέτει 210 καθίσματα και η πλακόστρωτη αυλή γύρο από την πισίνα 400.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας ή να επικοινωνήστε μαζί μας.
Με εκτίμηση, Κων/ντίνος Κούκος
Ξενοδοχείο Θέρμιος Απόλλων
Κωνσταντίνος Κούκος
Θέρμο Τριχωνίδας - 30008
Αιτωλοακαρνανία
Τηλ: 2644024024
Κιν: 6972845646
Φαξ: 2644024025
E-mail: koukos@apollonhotel.gr
www.apollonhotel.g

HOTEL
AMVRAKIA
ANΔΡ. ΣΤΡΑΤΟΥ 60
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ
ΤΗΛ. 26420 22213
22845
22646
22202
FAX: 26420 23270
e-mail: info@amvrakiahotel.gr • www: amvrakia-hotel.gr

ΚΡΕΑΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ “Ο ΑΛΕΚΟΣ”
ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ (ΟΠΙΣΘΕΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ)
τηλ.: 22940 - 50371 6970832747
ΚΡΕΑΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ “Ο ΝΙΚΟΣ”
ΡΑΦΗΝΑ (ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΣ
ΕΝΑΝΤΙ SM ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ)
τηλ.: 22940 - 24340
ΚΡΕΑΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 4ο ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΠΙΚΕΡΜΙ ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 22Α
(ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΒΕΝΕΤΗ)
τηλ.: 210 6043785

