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Το να θέλει κάποιος να εντάξει την ιστορία της ευρύτερης περιοχής της Πρέβεζας σε λίγες... ιντερνετικές
γραμμές, είναι σαν ένα... κακογραμμένο ρεπορτάζ, πέρα από το γεγονός ότι είναι επιστημονικά
λάνθασμένο. Θα προσπαθήσουμε ωστόσο να σας δώσουμε μια μικρή «γεύση», καθώς δε φτάνουν 10... site
για να χωρέσουν την ιστορία της περιοχής μας.
Τούτος εδώ ο τόπος «κρύβει» τεράστια ιστορία, στο... άρωμα του φυσικού περιβάλλοντός του, στα νερά
του, στα κτίριά του, ακόμη και στους ίδιους τους ανθρώπους του. Τα πρώτα σημάδια ζωής σε αυτό που
αποκαλούμε μέχρι σήμερα Νομός Πρέβεζας, καταγράφονται ήδη από τα προϊστορικά χρόνια.
Στα ελληνιστικά χρόνια η περιοχή ακμάζει, όταν ο Βασιλιάς της Ηπείρου Πύρρος Α' «ταράζει» τα νερά του
τότε κόσμου και επιχειρεί να καταλύσει μία υπερδύναμη πριν καν... γεννηθεί. Τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.
Δύο φορές η περιοχή της Πρέβεζας έγινε «θέατρο» σύγκρουσης υπερδυνάμεων του τότε κόσμου. Την
πρώτη, το 31 π.Χ., ο Οκταβιανός Αύγουστος νίκησε στο Άκτιο τον στόλο της Κλεοπάτρας και του Αντωνίου
και έχτισε την Αρχαία Νικόπολη, ως ανάμνηση της επικράτησης και της ισχύς του. Τη δεύτερη, το 1538, οι
Οθωμανοί υπό τον Μπαρμπαρόσα «βύθισαν» τον συνασπισμένο στόλο των Χριστιανών.
Ο Νομός Πρέβεζας γνώρισε αρκετούς κατακτητές, που άφησαν ανεξίτηλο το στίγμα τους στη
φυσιογνωμία της περιοχής, η οποία για πολλές δεκαετίες υπήρξε κομμάτι της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας
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και του Δεσποτάτου της Ηπείρου. Βούλγαροι, Λατίνοι, Βενετοί, Νορμανδοί, Άγγλοι, Γάλλοι, Οθωμανοί,
Αιγύπτιοι πάτησαν τα «χώματα» αυτά, που έδωσαν πολλούς αγωνιστές κάθε φορά που η πατρίδα το...
πρόσταξε. Μην ξεχνούμε πως το μνημείο του Ζαλόγγου, όπου οι Σουλιώτισσες θυσιάστηκαν με
απαράμιλλο ηρωισμό, έγινε σύμβολο αυτοθυσίας για όλο τον πολιτισμένο κόσμο.

Ημερομηνία-σταθμός στην ιστορία της περιοχής της Πρέβεζας είναι η 21η Οκτωβρίου 1912. Η πόλη
απελευθερώνεται από τον ελληνικό στρατό και για πρώτη φορά εντάσσεται στο επίσημο ελληνικό κράτος.
Η «αγκαλιά» της μητέρας-Ελλάδος... ανοίγει για να υποδεχθεί ένα από τα πιο όμορφα «τέκνα» της.

Το έμψυχο δυναμικό του Νομού Πρέβεζας πρωτοστάτησε σε δύο Παγκοσμίους Πολέμους, υπέφερε από
την Κατοχή και τον Εμφύλιο. Ο Νομός Πρέβεζας μπορεί πλέον να καυχιέται, πως μια περιοχή με τεράστια
ιστορία, έχει γίνει ένας τόπος που εξυπηρετεί- ή έστω προσπαθεί να εξυπηρετήσει- τις σύγχρονες ανάγκες
των κατοίκων της. Με οδηγό της την ιστορική κληρονομιά.
Λαμπρινή Σιντόρη
Συντακτική Ομάδα

• Κίτσιου Κατερίνα
•
•
•
•
•
•

Κοκκίνη Αναστασία
Kοκκίνης Παναγιώτης
Νάκα Ελένη
Σιντόρη Λαμπρινή
Χρήστου Κωνσταντίνος
Χρήστου Νικόλαος

Οι πιτσιρίκοι
Υπεύθυνος Εφημερίδας :

Υπεύθυνος Εφημερίδας: Κώτσης Μάνθος
Υπεύθυνη Σύνταξης: Κοκκίνη Βαλεντίνη
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Ανέκδοτα
"Λέει η δασκάλα στους μαθητές αν βρίσκατε στο δρόμο λεφτά κ ένα μυαλό. τι θα περνάτε??
Τοτός: τα λεφτά κυρία!
Δασκάλα: εγώ θα έπαιρνα το μυαλό.
Τοτός: εεε κυρία ο καθένας παίρνει ότι του λείπει..."
- Μωρό μου, τ μου πήρες για την επέτειο μας?
- Σου πήρα ένα 20αρικο από τη τσάντα σ κ έβγαλα βενζίνη!!
Πηγαίνει ένας γύφτος στο περίπτερο.
- Παγωτό κεράσι???
- Στο δεξί ψυγείο.
Παίρνει ο τύπος το παγωτό κ φεύγει:
- Άλλη φορά κεράσει εγώ.."
-

- Γιε μου σου έβαλα ίντερνετ !
Μπράβο ρε πατέρα σε ευχαριστώ! Που τα βρήκες μα λεφτά ?
- Πούλησα τον υπολογιστή.. .!

Τι κοινό έχουν τα αυτιά του ΓΑΊ'ΔΑΡΟΎ με τον ΦΡΑΠΕ??
Είναι κ τα δύο με γάλα! Χαχαχα...!"
Χθες πήγα στο καινούριο διαμέρισμα ενός φίλου, μου είπε να νιώσω σα στο σπίτι μου κ εγώ τον πέταξα
έξω. Δεν είχα όρεξη για επισκέψεις..!
Οδηγός νεκροφόρας κάνει καμάκι σε κοπέλα …
- Θέλεις να πάμε βόλτα ?
- Με τέτοιο αμάξι ?
- Γιατί τι έχει? Άλλοι ψοφάνε για να μπουν σε ένα τέτοιο !
- Γκαρσόν, σερβίρετε μοσχάρι;
- Τους πάντες σερβίρουμε, κύριε. Καθίστε !!!

Ήρθε ο άλλος στο μπαρ να παραγγείλει κι έριξα λίγο ποτό πάνω του.
Campari δεν πήρε.
- Πω, ρε φίλε, έχω να κοιμηθώ πέντε μέρες!
- Κι εγώ, αλλά ντάξει, κοιμάμαι τα βράδια.
Σε ένα κατάστημα με αθλητικά είδη:
- Έχετε τα πάντα για το σκι;
- Ναι, τι θα θέλατε;
- Ένα ζευγάρι πατερίτσες.

Οι πιτσιρίκοι
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Συζητάνε δυο γύφτοι :
- Ρε, εσύ βρομάς πολύ.
- Ναι, ρε είμαι δυο χρόνια μεγαλύτερος.
- Οι βλάκες έχουν πάντα αμφιβολίες.
- Λες, ε;
Πάει ένας Πόντιος σε μια έκθεση επίπλων να αγοράσει ένα κρεβάτι:
- Ξέρετε, αυτό που με ενδιαφέρει είναι να είναι πολύ γερό.
- Μα γιατί ανησυχείτε;, Δεν είστε χοντρός.
- Ναι, αλλά κοιμάμαι πολύ βαριά.
- Μαμά, τι θα μου πάρεις τα Χριστούγεννα;
- Τα λεφτά από τα κάλαντα.
- Τι έγινε; Στενοχωρημένη σε βλέπω ... Ζυγίστηκες;;;
- Είσαι βλάκας;
- Δε σε κατάλαβα.
- Αυτό ακριβώς εννοούσα.

Κωνσταντίνος & Νίκος Χρήστου

Περίεργα πράγματα που ίσως δεν γνωρίζεις
* Το αρχαιότερο γνωστό λαχανικό είναι ο αρακάς
.
* Για να μπορέσει κάποιος να δει το ουράνιο τόξο, θα πρέπει να έχει γυρισμένη την πλάτη του στον ήλιο.
* Τα σαρκοβόρα ζώα δεν τρώνε άλλο ζώο το οποίο έχει χτυπηθεί από αστραπή.
* Τα ιγκουάνα μπορούν να αυτοκτονήσουν.
* Το νερό που πίνουμε έχει ηλικία 3 δις ετών.
* Μόνο δύο θηλυκά θηλαστικά έχουν παρθενικό υμένα: οι άνθρωποι και τα άλογα.
* Τα μυρμήγκια δεν κοιμούνται ποτέ.
* Τα πρόβατα που θάβονται από χιονοστιβάδες, μπορούν να επιζήσουν μέχρι και 2 εβδομάδες.
* Κανείς δεν γνωρίζει που είναι θαμμένος ο Μότσαρτ.
* Οι Εσκιμώοι χρησιμοποιούν ψυγεία για να προστατεύσουν το φαγητό τους από το ψύχος.
* Εκατομμύρια δέντρα φυτεύονται τυχαία από σκίουρους που θάβουν τους καρπούς και ξεχνάνε μετά που
τους έχουν βάλει.
* Το κραγιόν περιέχει λέπια ψαριού.

Οι πιτσιρίκοι
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* Τα φιστίκια είναι ένα από τα συστατικά του δυναμίτη.
* Οι αγελάδες βγάζουν περισσότερο γάλα όταν ακούνε μουσική.
* Η εθνική ορχήστρα του Μονακό είναι μεγαλύτερη σε αριθμό από το στρατό του.
* Κάθε χρόνο, ο ήλιος χάνει 360 εκατομμύρια τόνους.
* Τα κάσιους ανήκουν στην οικογένεια των δηλητηριωδών κισσών.
* Τα αναπαραγωγικά όργανα του σαλιγκαριού βρίσκονται στο κεφάλι του.
* Ένα παιδί μέσης ηλικίας 4 ετών, κάνει γύρω στις 400 ερωτήσεις την ημέρα.
* Κάθε χρόνο, τα θύματα γαϊδάρων είναι περισσότερα από τα θύματα αεροπορικών δυστυχημάτων.
* Όσοι πάσχουν από σχιζοφρένεια δεν χασμουριούνται σχεδόν ποτέ
* Το σεξ μεταξύ των φιδιών διαρκεί από 6 μέχρι 12 ώρες
* Τα άλογα, τα κουνέλια και οι αρουραίοι δεν κάνουν εμετό.
* Το ζώο με τον μεγαλύτερο εγκέφαλο, συγκριτικά με το υπόλοιπο σώμα του, είναι το μυρμήγκι.
* Περισσότερα χαρτονομίσματα του παιχνιδιού Monopoly τυπώνονται κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο,
συγκριτικά με τα αληθινά χαρτονομίσματα.
* Στην αρχαία Αίγυπτο, όταν πέθαινε μία γάτα, ο ιδιοκτήτης της ήταν υποχρεωμένος να ξυρίσει τα φρύδια
του, σε ένδειξη πένθους.
* Τα κουνούπια ελκύονται περισσότερο από τη μυρωδιά των ανθρώπων που έχουν φάει πρόσφατα
μπανάνα
* Καθημερινά, κατά μέσο όρο, 12 νεογέννητα βρέφη παραδίδονται σε λάθος γονείς.

* Η σοκολάτα μπορεί να σκοτώσει τα σκυλιά, καθώς έχει άμεσες επιπτώσεις στον εγκέφαλο και το
νευρικό του σύστημα.
* Οι σκαντζόχοιροι επιπλέουν στο νερό.
* Πάνω από 1 δισεκατομμύρια άνθρωποι σκοτώθηκαν από μαρμότες (αγριοπόντικα).
* Οι γαρίδες είναι τα πιο θορυβώδη όντα στον ωκεανό..
* Ο Χίτλερ δεν ήταν χορτοφάγος
* Στη Σελήνη, μυρίζει σαν μπαρούτι.
* Η πρώτη νησίδα ασφαλείας σε δρόμο κατασκευάστηκε με δικά του έξοδα από τον
Συνταγματάρχη Pierrepoint, έξω από τη λέσχη του στο Λονδίνο. Σκοτώθηκε, στην προσπάθειά του να
περάσει τη νησίδα.

Οι πιτσιρίκοι
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* Οι άνθρωποι και τα δελφίνια είναι τα μόνα είδη που κάνουν σεξ για ευχαρίστηση.
* Ο Πάπας Ιωάννης ο 12ος και ο Αττίλας ο Ούνος πέθαναν και οι δύο την ώρα που έκαναν σεξ.
* Οι Μογγόλοι ρίχνουν αλάτι στο τσάι τους αντί για ζάχαρη.
* Η Disneyland στις Η.Π.Α. είναι μεγαλύτερη από τις πέντε μικρότερες χώρες του κόσμου μαζί.
* Καθημερινά, στην Ιαπωνία, σημειώνονται κατά μέσο όρο 90 αυτοκτονίες.
* Όλοι οι αριθμοί σε μία ρουλέτα έχουν άθροισμα 666.
* Η κύρια βιβλιοθήκη στο Πανεπιστήμιο της Ιντιάνα, βουλιάζει κατά μία ίντσα κάθε χρόνο, γιατί όταν
χτίστηκε, οι μηχανικοί δεν υπολόγισαν το βάρος όλων των βιβλίων που θα τοποθετούνταν στο κτίριο
* Ορισμένα λιοντάρια ζευγαρώνουν πάνω από 50 φορές την ημέρα.
* Στην Αρχαία Ελλάδα, τα παιδιά των πλουσίων οικογενειών βυθίζονταν σε ελαιόλαδο κατά τη γέννησή
τους για να παραμείνουν καραφλά για όλη τους τη ζωή.
* Ο Γκάντι δεν επέτρεψε στη σύζυγό του να πάρει πενικιλίνη για να σώσει τη ζωή της από την πνευμονία,
αλλά ο ίδιος πήρε κινίνη για να σωθεί από την ελονοσία.
* Κάθε σταγόνα θαλασσινού νερού περιέχει περίπου 1 δισεκατομμύριο άτομα χρυσού
* Το συνολικό βάρος του παγκόσμιου πληθυσμού των μυρμηγκιών είναι μεγαλύτερο από το συνολικό
βάρος του ανθρώπινου πληθυσμού.
* Ο παγκόσμιος πληθυσμός μπορεί να χωρέσει μέσα στα σύνορα του Τέξας.
* Ο αριθμός των εν ζωή ανθρώπων πάνω στη Γη σήμερα είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό όλων των
νεκρών ανθρώπων στα χρονικά.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Αγωγιάτης, κεντήτρα, λούστρος, γαλατάς και άλλα
Παραδοσιακά επαγγέλματα που χάθηκαν
Δουλειές που δεν είναι πλέον απαραίτητες, επαγγέλματα που χάθηκαν στον χρόνο και μία Ελλάδα
διαφορετική απ' ότι είναι σήμερα. Τα παρακάτω επαγγέλματα είναι ένα ταξίδι στα παλιά.
Ο αγωγιάτης ήταν αυτός που πραγματοποιούσε ιδιωτικές μεταφορές από ανθρώπους έως εμπορεύματα.
Η πληρωμή του λεγόταν αγώγι.
Ο γανωτής ήταν εκείνος που έβαφε τα διάφορα αντικείμενα της κουζίνας, κουτάλια, πηρούνια ή
κατσαρόλες, έτσι ώστε να μην οξειδώνονται και να προκαλούν δηλητηριάσεις στους ανθρώπους που τα
χρησιμοποιούσαν.

Οι πιτσιρίκοι
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Ο νερουλάς, ένα επάγγελμα που χάθηκε όταν το νερό ήρθε σε κάθε σπίτι. Ήταν εκείνος που
τροφοδοτούσε τους κατοίκους με νερό και λειτουργούσε με πελατεία.
Ο πεταλωτής ήταν εκείνος που έβαζε πέταλα στα ζώα, τα γαϊδούρια ή τα μουλάρια.
Ο σαμαράς έφτιαχνε τον απαραίτητο εξοπλισμό για τα μουλάρια, έτσι ώστε να μπορούν να μεταφέρουν
ανθρώπους. Το σαμάρι ήταν κατασκευασμένο από σανίδια τα οποία έφτιαχνε με τέτοιο τρόπο ώστε να
αγκαλιάζουν την πλάτη του ζώου.
Ο καλαθάς, άλλο ένα επάγγελμα παλιό, που σε μερικές περιοχές υπάρχει ακόμα. Ο καλαθάς έβρισκε
καλάμια από τις όχθες των ποταμών, ή των λιμνών, τα έκοβε, τα έπλενε, τα στέγνωνε στον ήλιο κι έπειτα
τα έσχιζε σε λωρίδες που έπλεκε.
Ένα επάγγελμα που σήμερα τείνει να εξαφανιστεί είναι της κεντήτρας. Ήταν εκείνη που δημιουργούσε
περίτεχνα σχέδια πάνω στο ύφασμα κατόπιν παραγγελίας. Σήμερα υπάρχουν οι μηχανές που
αντικατέστησαν αυτή την τέχνη.
Ο λούστρος, ο άνθρωπος που γυρνούσε από γειτονιά σε γειτονιά, καθάριζε τα παπούτσια των ανθρώπων.
Είχε ένα ξύλινο κασελάκι που στις πλαϊνές του θήκες είχε τις μπογιές των παπουτσιών και τις βούρτσες
του.
Ο γαλατάς φόρτωνε τα γκιούμια του με το φρέσκο γάλα πάνω στο γαϊδουράκι και ξεκινούσε για την
πόλη που δεν είχαν ζώα για να αρμέξουν το γάλα.

Καθαρά Δευτέρα
Με την Καθαρά Δευτέρα ξεκινά η Σαρακοστή για
την Ορθόδοξη εκκλησία, ενώ ταυτόχρονα σημάνει
το τέλος των Απόκρεω. Η Καθαρά Δευτέρα
ονομάστηκε
έτσι
γιατί
οι
Χριστιανοί
"καθαρίζονταν" πνευματικά και σωματικά. Είναι
μέρα νηστείας αλλά και μέρα αργίας για τους
Χριστιανούς. Η νηστεία διαρκεί για 40 μέρες, όσες
ήταν και οι μέρες νηστείας του Χριστού στην
έρημο.
Από παλιά η Καθαρή Δευτέρα, πέρασε στην
συνείδηση του λαού, σαν μέρα καθαρμού. Οι
βυζαντινοί, την Καθαρή Δευτέρα την ονόμαζαν
Απόθεση -Απόδοση, και τελούσαν δρώμενα.
Τραγουδούσαν σχετικά άσματα, από τα οποία
έχουν σωθεί μικρά μέρη μέχρι στις μέρες μας.
«Ίδε το έαρ το καλόν πάλιν επανατέλλει, φέρον
υγείαν
και
χαρά
και
την
ευημερίαν».
Το πέταγμα του χαρταετού, είναι ένα έθιμο
μεταγενέστερο. Κούλουμα ονομάζεται η καθαροδευτεριάτικη έξοδος στην εξοχή και το πέταγμα του
αετού. Οι χριστιανοί, παρέες παρέες βγαίνουν στην εξοχή, παίρνοντας μαζί τους νηστίσιμα φαγητά, και
το ρίχνουν στην διασκέδαση και τον χορό. Τα κούλουμα από τόπο σε τόπο γιορτάζονται διαφορετικά, με
διάφορες εκδηλώσεις. Παντού όμως επικρατεί κέφι, χορός και τραγούδι.

Οι πιτσιρίκοι
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Για την ετυμολογία της λέξης κούλουμα υπάρχουν πολλές εκδοχές. Κατά τον Νικόλαο Πολίτη, πατέρα
της ελληνικής λαογραφίας, η λέξη προέρχεται από το λατινικό Cumulus (κούμουλους) που σημαίνει
σωρός, αφθονία αλλά και το τέλος. Εκφράζει δηλαδή το τέλος, τον επίλογο της Απόκριας. Σύμφωνα με
μια άλλη εκδοχή προέρχεται από μια άλλη λατινική λέξη, την λέξη «κόλουμνα» δηλαδή «κολώνα». Κι
αυτό επειδή το πρώτο γλέντι της Καθαράς Δευτέρας στην Αθήνα, έγινε στους Στύλους του Ολυμπίου Διός.
Όποια όμως κι αν είναι η ρίζα της λέξης, απ’ όπου κι αν προέρχεται, τα κούλουμα είναι μια καλή ευκαιρία
για όλους να διασκεδάσουν κοντά στην φύση.
Στα χρόνια της τουρκοκρατίας και στην προβιομηχανική εποχή των παππούδων μας αλλά και παλιότερα
ακόμη, όλες οι κοινωνικές τάξεις ζούσαν "λαϊκά". Κι αναζητούσαν στον κύκλο του χρόνου, στη φύση και
στις πνευματικές εμπνεύσεις ή τις ελευθεριότητες την ψυχαγωγία τους.
Οι αποκριάτικες λοιπόν αυτές ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, που δεν έχουν απολύτως καμιά σχέση με το
χριστιανικό πνεύμα και το χριστιανικό εορτολόγιο, έχουν πανάρχαιες τις ρίζες τους και ο χριστιανισμός
όχι μόνο δεν τις εξάλειψε αλλά τις ανέχτηκε και τις άφησε να προσαρμοστούν με το εορτολόγιό του. Κι
επειδή γινόταν στο τέλος του χειμώνα με τις αρχές της άνοιξης, καθιερώθηκαν να γίνονται την Αποκριά.
Η αρχή των αποκριάτικων αυτών εκδηλώσεων, όπως και σήμερα συμβαίνει με τη αναβίωση των εθίμων,
γινόταν αισθητή την "Τσικνοπέμπτη". Αυτή την ημέρα και ο πιο φτωχός έπρεπε να "τσικνώσει τη γωνιά
του" αφού κάτι θα έβρισκε να ψήσει στη φωτιά και η τσίκνα, η κνίσα δηλαδή, θα μοσχοβολούσε το σπίτι κι
όλη τη γειτονιά.
Βασικό χαρακτηριστικό είναι το τρικούβερτο γλέντι. Συγγενείς και φίλοι τρώνε όλοι μαζί, πίνουν,
τραγουδούν, χορεύουν και γλεντούν στα σπίτια τους, στα κέντρα διασκέδασης, στους οργανωμένους
χορούς, στο καρναβάλι και στους φανούς. Το κύριο γνώρισμα στις εκδηλώσεις αυτές είναι οι μεταμφιέσεις.

Οι μεταμφιεσμένοι έχουν διάφορα ονόματα, αλλά το κοινότερο που έχει επικρατήσει είναι "Μασκαράδες"
και "Καρναβάλια".
Προέλευση καρναβαλιών
Οι μεταμφιέσεις επικρατούσαν από τα παλιά χρόνια,
όχι μόνο στο Βυζάντιο, που η Αποκριά έπαιρνε
πάνδημο χαρακτήρα, αλλά και σε όλη την Ευρώπη
και σε άλλους λαούς. Το καρναβάλι θεωρείται σήμερα
υπερεθνική γιορτή με κοινή καταγωγή κι αφετηρία
ανεξάρτητα από τους διαφορετικούς τρόπους με τους
οποίους γίνεται από τόπο σε τόπο. Είναι, κατά τους
εθνολόγους, κατάλοιπο μιας πανάρχαιας γιορτής που
έχει τις ρίζες του στην νεολιθική εποχή.
Γενικά επικρατεί η γνώμη ότι οι γιορτές αυτές των
καρναβαλιών καθιερώθηκαν για να συμβολίζουν το
θάνατο του χειμώνα με τον ερχομό της άνοιξης και
για να προκαλούν οι πρωτόγονοι λαοί με τις μεταμφιέσεις την "καλή χρονιά" για "καρποφορία και
γονιμότητα της γης".
Κυρίαρχο στοιχείο, λένε, των παλιών μεταμφιέσεων είναι οι προσωπίδες από γιδοτόμαρο και τραγίσια
κέρατα ώστε να μοιάζουν με τράγους, που είναι αρχηγοί των κοπαδιών, στα γκισέμια. Οι μεταμφιεσμένοι
φορούν επίσης κυπριά και κουδούνια όπως τα γιδοπρόβατα και κάνουν άσεμνες κινήσεις μιμούμενοι τους
τράγους. Τα φαγητά που τρώγονται τις αποκριές είναι κατ' εξοχήν κτηνοτροφικά ώστε να έχουμε την
εβδομάδα της κρεατινής με κρέατα και της τυρινής με γαλακτοκομικά προϊόντα.

Οι πιτσιρίκοι
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Τα στοιχεία αυτά συναντιόνται στην Αρχαία Ελλάδα και Αρχαία Ρώμη, όπου γιόρταζαν τα Κρόνια και τα
Σατουρνάλια με τον ίδιο τρόπο και οι εορταστές ντύνονταν με τραγοτόμαρα μιμούμενοι τους τράγους, τις
κατσίκες και τα πρόβατα.
Από τους παλιούς θεούς - ζώα αναδείχτηκαν το βόδι, ο τράγος και το κριάρι. Τα ζώα αυτά ασκούσαν
σημαντικό ρόλο στη ζωή του ανθρώπου και οι κτηνοτροφικές φυλές ξεχώριζαν σε «Βοοτρόφους» και
«Αιγοπροβατοτρόφους». Σε σύγκρουση, που έγινε μεταξύ των δύο φυλών, υπερίσχυσαν οι
αιγοπροβατοτρόφοι, όπως μαρτυρεί ο μύθος ότι οι Πάνες, οι τραγόμορφοι θεοί, αιχμαλώτισαν τις ιερές
αγελάδες αφού συγκρούστηκαν με το ήρωα της φυλής των βοοτρόφων.
Η νικήτρια φυλή καθιέρωσε, λένε
ερευνητές, τις γιορτές αυτές τιμώντας
τους θεούς της, τα Τοτέμ, και η αμφίεση
σε ζώα τράγους αποτελούσε την
επίσημη
πανηγυρική
φορεσιά
με
κουδούνια
και
κυπριά
και
οι
πανηγυριστές παρίσταναν περισσότερο
τον τράγο ως στοιχείο γονιμότητας και
ευφορίας.
Κατάλοιπο της μεγάλης σύγκρουσης
των δύο φυλών ήταν η καθιερωμένη
παράστασή της, που επικρατούσε
παλιότερα: να χωρίζονται δηλαδή οι καρναβαλιστές σε δύο στρατόπεδα και να συγκρούονται μεταξύ τους
χωρίς λόγο μέχρι θανάτου για να μην αφήσουν τόπο στους άλλους να περάσουν αν το δρομάκι ήταν
στενό κι έπρεπε κάποια από τις ομάδες να παραμερίσει. Οι συγκρούσεις αυτές ήταν το κυρίαρχο στοιχείο
παντού στις γιορτές του καρναβαλιού κι είναι πολλές οι περιοχές που φέρουν ονόματα όπως: Βαρεμένοι
στις Γούλες, Κομμένοι στην Αιανή, Ματωμένες πέτρες στα Όντρια, Κοφτερή Ράχη στη Δραγασιά, και "της
Μπίλιως τα Νημόρια" στην Κοζάνη. Οι πέτρες με τα όπλα που μεταχειρίζονταν παλιότερα στις
συγκρούσεις αυτές, αντικαταστήθηκαν στις μέρες μας με τον ακίνδυνο χαρτοπόλεμο που γίνεται με
σερπαντίνες και κομφετί, ως τελευταία ανάμνηση κι αναπαράσταση των τρομερών μαχών που έγιναν .
Λαμπρινή Σιντόρη

Το Γαϊτανάκι
Από τα λίγα έθιμα που διατηρούνται αυτούσια ως τις μέρες μας, το
γαϊτανάκι είναι ένας χορός που δένει απόλυτα με το χρώμα και το
κέφι της αποκριάς.
Το γαϊτανάκι πέρασε στην Ελλάδα από πρόσφυγες του Πόντου και
της Μικράς Ασίας και έδεσε απόλυτα με τα άλλα τοπικά έθιμα, αφού
η δεξιοτεχνία των χορευτών αλλά και ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του
δεν αφήνουν κανέναν αδιάφορο!
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Δεκατρία άτομα χρειάζονται για να στήσουν το χορό. Ο ένας κρατά ένα μεγάλο στύλο στο κέντρο, από
την κορυφή του οποίου ξεκινούν 12 μακριές κορδέλες, καθεμιά με διαφορετικό χρώμα.
Οι κορδέλες αυτές λέγονται γαϊτάνια και δίνουν το όνομά τους στο έθιμο.
Γύρω από το στύλο, 12 χορευτές κρατούν από ένα γαϊτάνι και χορεύουν μαζί, σε 6 ζευγάρια,
τραγουδώντας το παραδοσιακό τραγούδι.
Καθώς κινούνται γύρω από το στύλο, κάθε χορευτής εναλλάσσεται με το ταίρι του κι έτσι όπως γυρνούν
πλέκουν τις κορδέλες γύρω από το στύλο δημιουργώντας χρωματιστούς συνδυασμούς.
Ο ένας χορευτής περνάει τη μια φορά μέσα και την άλλη από έξω από τον άλλον και έτσι οι κορδέλες
πλέκονται πολύχρωμες πάνω στο κοντάρι δημιουργώντας διάφορα χρωματιστά σχέδια.
Όταν πια οι κορδέλες τυλιχτούν γύρω από το στύλο και οι χορευτές χορεύουν όλο και πιο κοντά σε αυτόν,
τότε ο χορός τελειώνει και το στολισμένο γαϊτανάκι μένει να θυμίζει το αποκριάτικο πνεύμα.
Πιθανόν ο κυκλικός αυτός χορός να υποδηλώνει τον κύκλο της ζωής, από την χαρά στην λύπη, από τον
χειμώνα στην άνοιξη, από την ζωή στον θάνατο και το αντίθετο.
Αναστασία Κοκκίνη

Χαλβάς Φαρσάλων
Υλικά:
- 8 κούπες νερό
- 500 γραμμάρια νισεστέ
- 1 κιλό ζάχαρη
- 1 κούπα σπορέλαιο
- 1 κούπα καρύδια ή αμύγδαλα άσπρα
Εκτέλεση:
- Ανακατεύουμε σε μια κατσαρόλα που έχουμε βάλει στη φωτιά μία κούπα ζάχαρη και το σπορέλαιο.
- Σε μια λεκάνη ανακατεύουμε την υπόλοιπη ζάχαρη με τα υπόλοιπα υλικά μέχρι να διαλυθούν καλά.
- Μόλις αρχίσει να αλλάζει το χρώμα του μείγματος που έχουμε στην κατσαρόλα ρίχνουμε σιγά σιγά τα
υλικά της λεκάνης, τα καρύδια ή τα αμύγδαλα και ανακατεύουμε.
- Όταν πήξει το μείγμα μας αποσύρουμε από τη φωτιά και το απλώνουμε σε ένα ταψί φούρνου.
- Πασπαλίζουμε με λίγη ζάχαρη και βάζουμε το ταψί για 5' στο φούρνο στους 200 βαθμούς.
- Κατόπιν, βγάζουμε από το φούρνο κόβουμε σε κομμάτια αφού κρυώσει και σερβίρουμε
Καλή Όρεξη !
Αναστασία Κοκκίνη
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Ρητά
ΑΛΙΜΟΝΟ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟ ΗΡΩΕ Σ (ΜΠΕΡΤΟΛΤ ΜΠΡΕΧΤ)
ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗΝ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ, ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΠΑΕΙ ΝΑ ΣΚΥΨΕΙ (ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ)
ΣΤΑ ΚΡΥΦΑ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝ Α ΨΑΞΕ ΤΑ ΠΑΝΤΟΤΙΝΑ (ΆΛΚΗΣ ΑΛΚΑΙΟΣ)
ΜΗ ΔΕΧΕΣΑΙ ΕΥΕΡΓΕΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΖΕΙΣ (ΕΜΜΑΝΟΥΕΛ ΚΑΝΤ)
ΜΙΑ ΑΣΤΡΑΠΗ Η ΖΩΗ ΜΑΣ... ΜΑ ΠΡΟΛΑΒΑΙΝΟΥΜΕ (ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ)
ΑΓΑΠΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΓΙ ΑΤΙ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ… (ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ)
Η ΑΡΕΤΗ ΚΙ Ο ΠΛΟΥΤΟΣ ΣΠΑΝΙΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΟ (ΝΙΚΟΛΟ
ΜΑΚΙΑΒΕΛΙ)
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΟ. ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΤΕΥΓΜ Α (ΓΟΥΙΛΙΑΜ ΜΠΛΕΙΚ)
ΜΙΑ ΧΑΜΕΝΗ ΜΑΧΗ ΕΙΝΑΙ Η ΜΑΧΗ ΠΟΥ ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΟΤΙ ΕΧΑΣΕΣ (ΖΑΝ-ΠΩΛ ΣΑΡΤΡ)
ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΚΛΕΙΝΕΙ ΜΙΑ ΦΥΛΑΚΗ (ΒΙΚΤΩΡ ΟΥΓΚΩ)

ΣΑΣ ΥΠΟΣΧΟΜΑΙ ΙΔΡΩΤΑ, ΔΑΚΡΥΑ, ΛΥΠΗ ΚΑΙ ΑΙΜΑ (ΓΟΥΙΝΣΤΟΝ ΤΣΩΡΤΣΙΛ)

ΌΠΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑΞΙΔΕΨΩ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΠΛΗΓΩΝΕΙ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ)

ΟΙ ΔΕΙΛΟΙ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥΣ (ΓΟΥΙΛΙΑ Μ ΣΑΙΞΠΗΡ)

ΚΑΘΕ ΕΥΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡ ΑΜΕΛΕΙΤΑΙ, ΓΙΝΕΤΑΙ Κ ΑΤΑΡΑ (ΠΑΟΥΛΟ ΚΟΕΛΙΟ )

Αναστασία Κοκκίνη
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του Παναγιώτη Κοκκίνη

Το Πάπιγκο είναι χωριό του νομού Ιωαννίνων, χτισμένο στις πλαγιές της Τύμφης σε υψόμετρο 960
μέτρων. Αναφέρεται και ως Μεγάλο Πάπιγκο και μαζί με το γειτονικό του χωριό Μικρό Πάπιγκο αποτελεί
κοινότητα του νομού Ιωαννίνων. Η κοινότητα έχει πληθυσμό 357 κατοίκους από τους οποίους οι 280
μένουν στο Πάπιγκο και οι 77 στο Μικρό Πάπιγκο. Το Πάπιγκο αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά
δείγματα Ζαγορίτικης αρχιτεκτονικής και ο οικισμός είναι ανακηρυγμένος παραδοσιακός.

Ιστορικά στοιχεία
Το Πάπιγκο αναφέρεται για πρώτη φορά σε ένα χρυσόβουλο του αυτοκράτορα Ανδρονίκου Β΄, το έτος
1325. Από τον 15ο μέχρι τον 17ο αιώνα εκμεταλλευόμενο τα προνόμια που είχαν παραχωρηθεί στην
περιοχή του Ζαγορίου γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη. Από το 1780 λειτούργησε ελληνικό σχολείο στο χωριό.
Μετά την κατάργηση τω ειδικών προνομίων της περιοχής, τον 19ο αιώνα, άρχισε η παρακμή και η
μετανάστευση του πληθυσμού. Ο πληθυσμός συνέχισε να φθίνει και κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα
ακόμα και μετά την απελευθέρωση της Ηπείρου. Από το 1919 το Πάπιγκο αποτέλεσε ξεχωριστή κοινότητα
που διατηρήθηκε αμετάβλητη μέχρι το 2010 και την εφαρμογή του σχεδίου Καλλικράτης. Τις τελευταίες
δεκαετίες ο πληθυσμός συγκρατείται και αυξάνεται ελαφρά λόγω της μεγάλης τουριστικής ανάπτυξης
της περιοχής.
Φυσικό περιβάλλον
Το Πάπιγκο βρίσκεται πολύ κοντά στο φαράγγι του Βίκου και εντός του Εθνικού Δρυμού Βίκου-Αώου.
Περιβάλλεται από πλούσια βλάστηση φυλλοβόλων δέντρων με αποτέλεσμα η περιοχή να αλλάζει
χρώματα κάθε εποχή του έτους.
Η περιοχή αποτελεί πόλο έλξης περιηγητών καθόλη την διάρκεια του έτους. Οι κλιματολογικές συνθήκες
ακολουθούν την ιδιορρυθμία του οικοσυστήματος του εθνικού δρυμού, με εκτεταμένες χιονοπτώσεις την
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χειμερινή περίοδο και υγρασία το καλοκαίρι. Η χλωρίδα και η πανίδα της περιοχής παρουσιάζει μεγάλη
ποικιλομορφία.
Στην όμορφη εικόνα του οικισμού συμβάλλει ο εντυπωσιακός
σχηματισμός της Αστράκας (κορυφής της Τύμφης) με τους
απόκρημνους βράχους της να υψώνονται εντυπωσιακά πάνω από
τον οικισμό θυμίζοντας πύργους. Προς τις κορυφές της Τύμφης
και τη Δρακόλιμνη ξεκινάει από το Πάπιγκο ορειβατική διαδρομή .
Η διαδρομή διαρκεί συνολικά 5 ώρες ενώ στην πορεία του
ορειβατικού μονοπατιού, σε υψόμετρο 1950 μέτρων υπάρχει το
ορειβατικό καταφύγιο Τύμφης.
Διάσημο σημείο κοντά στον οικισμό είναι οι κολυμπήθρες. Πρόκειται για μεγάλες κοιλότητες που
σχηματίζονται στη βραχώδη κοίτη του ρέματος του Ρογκόβου οι οποίες γεμίζουν νερό θυμίζοντας
κολυμπήθρες.

Τραγούδι ιστορικο Παπιγκο
Ωρε για συναχτήτε να σας πω, κι' όλοι ν 'ακουρμαστήτε
άμαν αμαν, ωρε κι' οσο καιρό παιδιά μ' κι' αν ζήσετε
αχ ολο να μολογήτε.
Στο Πάπιγκο, στο μαχαλά, είναι μια κρύα βρύση
αμάν αμάν, ποιός έχει ντέρτι στη καρδιά ας πάει να πιει
να σβήσει.
Ωρέ αυτή τη βρύ-τη βρύση τη καλή, τη λένε Αυραγόνια
αμάν αμάν, αχ εκεί λαλού-μωρέ λαλούνε τα πουλιά,
αχ ολό πουλιά κι αηδόνια.
Μωρέ κίνησε ο πρω-ο πρωτοσύγγελος, βρύση να θεμελιώσει
αμάν αμάν, ωρέ κανένας α-μωρέ άλλος χωριανός χρήματα
να μην δώσει.

Οι πιτσιρίκοι
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AΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ
Ο Πάλλης καταγόταν από την Ήπειρο αλλά γεννήθηκε και μεγάλωσε στον
Πειραιά. Μετά την αποφοίτησή του από το Γυμνάσιο, φοίτησε στην
φιλοσοφική σχολή του Εθνικού Πανεπιστήμιου αλλά διέκοψε τις σπουδές του
για να μετακομίσει στην Αγγλία όπου ασχολήθηκε με το εμπόριο.
Παράλληλα με το εμπόριο ασχολήθηκε με τα γράμματα. Δημοσίευσε μια
κριτική έκδοση της «Αντιγόνης» του Σοφοκλή διορθωμένη από τον ίδιο που
εκτιμήθηκε από τους φιλόλογους. Ακολουθώντας τις γλωσσικές αντιλήψεις
του Ψυχάρη δημοσίευσε το 1889 τα «Τραγουδάκια για τα παιδιά» με σκοπό «
το διαφωτισμό της νεότητας », και μια μετάφραση του «Έμπορου της
Βενετίας» του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ στην δημοτική. Ακολούθησαν άλλα
πρωτότυπα έργα του όπως το διήγημα «Μπρουσός» και η ποιητική συλλογή
«Ταμπουράς και κόπανος». Ποιήματά του και μερικές από τις μεταφράσεις του
δημοσιεύτηκαν στο βιβλίο του «Κούφια καρύδια» τυπωμένο στο Λονδίνο.
Σημαντικότερο έργο του Πάλλη θεωρείται η μετάφρασή του της «Ιλιάδας»
του Ομήρου στη δημοτική και σε δεκαπεντασύλλαβους στίχους. Σύμφωνα με τον Εμμανουήλ Κριαρά, « με
τη μεταφραστική αυτή πρωτοβουλία [...]ήθελε πρώτα-πρώτα να αποδείξει ότι η δημοτική γλώσσα ήταν
επαρκής για να αποδώσει και τα πιο αξιόλογα δημιουργήματα των αιώνων. Ζητούσε ακόμα να κάνει το
ομηρικό έπος κτήμα του λαού...» Άλλη πολύ γνωστή μετάφραση του Πάλλη ήταν αυτή των Ευαγγελίων
στη δημοτική, που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Ακρόπολη» σε συνέχειες. Αυτή η μετάφραση
προκάλεσε σάλο που οδήγησε στα αιματηρά επεισόδια που έγιναν γνωστά ως «Ευαγγελικά». Το
ενδιαφέρον του για την ενίσχυση του δημοτικισμού υπήρξε αμείωτο καθώς χάρις στην οικονομική του
άνεση ενίσχυσε χρηματικά λόγιους διευκολύνοντας την έκδοση έργων τους: επιχορηγεί το ''Νουμά'',
αγοράζει εκατό αντίτυπα από τον ΄΄Αρχαιολόγο΄΄ του Καρκαβίτσα,επειδή είναι έργο με δημοτικιστική
θέση. Χρηματοδοτεί την έκδοση σημαντικών βιβλίων του Παλαμά, όπως , η ΄΄Ασάλευτη Ζωή΄΄, ο
΄΄Δωδεκάλογος του Γύφτου΄΄ και η ΄΄Φλογέρα του Βασιλιά
Λαμπρινή Σιντόρη

Ένα τραγούδι
Ωραία, τους ψηφίσαμε αλλά μήπως ήρθε η
ώρα να δούμε τι θα πουν οι Κόζα Μόστρα και
ο Αγάθωνας Ιακωβίδης στο Μάλμο της
Σουηδίας.

Παρακάτω οι στίχοι του τραγουδιού που θα
εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον μουσικό
διαγωνισμό της Eurovision.

Οι πιτσιρίκοι
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Alcohol is free, alcohol is free
Μας βρήκε η τρικυμία μέσα στην Εγνατία
Μποφόρια μας τραβάνε στα ανοιχτά
Σα λάθος να ‘ναι η ρότα, ποιος παίζει με τα φώτα;
Κι η πλώρη μας τραβάει για Γρεβενά
Σε μια θάλασσα ουίσκι
Ναυαγοί και ποιος μας βρήσκει
Και ζαλίζεται τρεγλίζει, όλη γη
Με κεφάλι σουρωτήρι
Και τ’ αμάξι τρεχαντήρι
Ποιος του έβαλε πηδάλιο και πανί;
Alcohol, alcohol, alcohol is free (x3)
Alcohol is free, alcohol is free
Κύμα και λυσσομανάει
Κι η γοργόνα να ρωτάει
Μα ο Αλέκος τα ‘χει πιει, καλή κυρά
Μεσοπέλαγα φανάρι
Ρε μας πήρανε χαμπάρι
Ποιος το πήγε το σπιτάκι μου μακριά, μακριά
Μας βρήκε η τρικυμία, μέσα στην εγνατία
Μποφόρια μας τραβάνε στα ανοιχτά
Σα λάθος να ‘ναι η ρότα, ποιος παίζει με τα φωτα
Κι η πλώρη μας τραβάει για Γρεβενά
Μας βρήκε η τρικυμία, μέσα στην εγνατία
Μποφόρια μας τραβάνε στα ανοιχτά
Σα λάθος να ‘ναι η ρότα, ποιος παίζει με τα φωτα
Κι η πλώρη μας τραβάει για Γρεβενά
Δε μας φταίγαν τα ουισκάκια
Μπόμπα ήταν τα παγάκια
Και το σκάφος έχει ρόδες, τελικά
Αλκοτέστ και τροχονόμος
Δεν είναι για μας ο δρόμος
Κατηφόρα μες στη θάλασσα, αρχηνά
Ο Αγάθωνας
Τσιρώνη Λαμπρινή

Οι πιτσιρίκοι
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Γελοιογραφία !

Νίκος Χρήστου

Τις Εφημερίδες μας μπορείτε να τις δείτε και στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της Ενορίας Παπαδατών
www.papadates.gr !
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