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Ο ΧΟΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Από το χορό της Ένωσης: Το χορευτικό του Βουργαρελίου
Φωτο. Α. Κοντός

Από το χορό της Ένωσης : Ο καλαντζής σε δράση
Φωτο. Α. Κοντός

Στις 2 Μάρτη 2013, έγινε ο αποκριάτικος χορός της Ένωσης Συλλόγων
στο ξενοδοχείο «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ» στην Άρτα. Ο τοπικός τύπος χαρακτήρισε
το συµβάν ως εκδήλωση της χρονιάς, τόσο από πλευράς γλεντιού και κεφιού όσο και από συµµετοχή, η οποία ξεπέρασε κάθε προσδοκία του ∆Σ.
Το σχόλιο αυτό δεν είναι υπερβολικό. Ήταν πράγµατι µια «γεµάτη» και
πολύ ζεστή εκδήλωση, µε όλα εκείνα τα στοιχεία που της προσδίδουν
τους παραπάνω χαρακτηρισµούς. Εκτός από τους Τζουµερκιώτες παρόντες ήταν και πολλοί φίλοι της περιοχής, οι οποίοι ένιωσαν σαν στο
σπίτι τους, αφού η Ένωση φρόντισε για µια θερµή φιλοξενία. Ο ήχος του
κλαρίνου και τα παραδοσιακά τραγούδια διασκέδασαν τους παρευρισκόµενους µέχρι τις πρώτες πρωϊνές ώρες. Το χορευτικό του Πολιτιστικού
Συλλόγου Βουργαρελίου µε παραδοσιακές στολές εντυπωσίασε όλους
στη χορευτική εκτέλεση παραδοσιακών τοπικών τραγουδιών. Ατραξιόν
της βραδιάς η...θεατρική χορευτική αναπαράσταση του καλαντζή, η οποία
καταχειροκροτήθηκε. Το παραδοσιακό καγκελάρι, που το τραγούδησαν
ζωντανά και το χόρεψαν σχεδόν όλοι σε µεγάλο κύκλο ταξίδεψε τους Τζουµερκιώτες και τους αγαπητούς φίλους τους σε καλοκαιρινά γλέντια και πανηγύρια στα όµορφα Τζουµερκοχώρια. Ως και λαχειοφόρο αγορά είχε ο
χορός, για την ενίσχυση του ταµείου της Ένωσης.
Ήταν όντως µια ξεχωριστή βραδιά και µια εξίσου ξεχωριστή εκδήλωση,
την επιτυχία της οποίας πιστώνεται ο αεικίνητος, πρόσχαρος και δραστήριος πρόεδρος της Ένωσης ο κ. Αντώνης Κοντός, αλλά και όλοι όσοι
(µέλη και φίλοι της Ένωσης) φρόντισαν ώστε να µη λείψει τίποτα, παίρνοντας άριστα στη φιλοξενία όπως και αυτό το έγραψε χαρακτηριστικά ο
τοπικός τύπος. Κάτι θα ξέρει...
Χ. Β. Γ.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αδελφότητας εύχεται στους απανταχού Βουργαρελιώτες ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ - ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! Το αναστάσιµο µήνυµα του Κυρίου ας φωτίζει τις καρδιές
µας για µια αισιόδοξη πορεία στους δύσκολους καιρούς που
ζούµε.

«ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ
ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ»

Πόσο ουτοπική είναι άραγε η
σκέψη να ζεις, να δουλεύεις και να
µεγαλώνεις τα παιδιά σου στα Τζουµέρκα, χωρίς να έχουν να ζηλέψουν
τίποτα από την ζωή της πόλης;
Είναι αµέτρητα τα µικρά διαµάντια
που παραµένουν ακατέργαστα στα
Τζουµέρκα µιας κι αυτή η αποµακρυσµένη περιοχή στερείται δραστηριοτήτων τόσο για τα µικρά παιδιά
όσο και για τους νέους. Είναι γνωστή
η θετική επίδραση των εξωσχολικών
δραστηριοτήτων τόσο στην προσωπικότητα των παιδιών όσο και στην επαγγελµατική
τους αποκατάσταση.
Η µουσική, τα εικαστικά και η υποκριτική συντελούν
στη νοητική ανάπτυξη, ενώ δίνουν τροφή για σκέψη.
Τα αθλήµατα και ο χορός δυναµώνουν το σώµα και
συµβάλλουν στην ψυχική ισορροπία. “νους υγιής εν
σώµατι υγιή” έλεγαν οι πρόγονοι µας και είχαν απόλυτο δίκιο. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια έχουν συντελεστεί αρκετές αλλαγές στη ζωή των Τζουµερκιωτών
µε ιδιωτικές πρωτοβουλίες αλλά και µε τη στήριξη φορέων.
Φωτεινό παράδειγµα αποτελεί το Κ.∆.Α.Π που απασχολεί δηµιουργικά τα µικρά παιδιά, η κουκλοθεατρική
οµάδα και το σινεµά στο Βουργαρέλι που κρατά συντροφιά στα παιδιά µας κάθε Παρασκευή, το Αθαµανικό
κέντρο τέχνης στο Κάτω Αθαµάνιο µε τα µαθήµατα ζωγραφικής το Καλοκαίρι στη φύση , η χορωδία του
∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων στα Άγναντα, η σύσταση τη ποδοσφαιρικής οµάδας (Α.Ο.Κ. Τζουµέρκων)
στο Παλαιοκάτουνο, τα µαθήµατα χορού, γυµναστικής
και κατά καιρούς τα σεµινάρια πάνω στη µαγειρική,
υπολογιστές, ξένες γλώσσες, ραπτική κ.ο.κ.
Μεγάλη διαφορά στα ερεθίσµατα των παιδιών έκανε
και η έλευση του διαδικτύου αλλά και η ενισχυτική διδασκαλία που έχει πλέον καθιερωθεί µετά το σχολείο.
Η ζωή των νέων έχει αρχίσει να αλλάζει και λαµπρό
παράδειγµα αποτελεί ο ∆ηµήτρης ∆ιονύσης απόφοιτος του Λυκείου Βουργαρελίου από το Παλαιοκάτουνο
Άρτας.
Ο ∆ηµήτρης ασχολείται µε το ίντερνετ κι έχει φτιάξει
µία σελίδα για το χωριό του όπου ανεβάζει όµορφες
φωτογραφίες από εκεί. Εκτός από την φωτογραφία
έχει επίσης ασχοληθεί και µε την ποδοσφαιρική οµάδα

Άγιοι
Ανάργυροι
στο
Παλαιοκάτουνο
Φωτο.
∆. ∆ιονύσης

του «Α.Ο.Κ Τζουµέρκων» στο Παλαιοκάτουνο.
Μιλώντας κανείς µε το ∆ηµήτρη καταλαβαίνει την
αγάπη για το χωριό του, παρ’ όλες τις ελλείψεις και την
απόσταση µίας ώρας από την πόλη της Άρτας. ∆ηλώνει µάλιστα πως ευχαρίστως θα έµενε στον τόπο που
γεννήθηκε, αν υπήρχαν εργασιακές προοπτικές.
Συµπερασµατικά βλέποντας τις αλλαγές στη ζωή των
νέων κατοίκων της περιοχής κρίνουµε απαραίτητη τη
συνέχεια και την ενίσχυση των δραστηριοτήτων αυτών,
διότι οι νέοι άνθρωποι αποτελούν την ελπίδα για ένα
καλύτερο µέλλον· και ποιος θέλει η επόµενη γενιά που
θα αναλάβει τα ηνία να είναι στερηµένη και απογοητευµένη από τη µάστιγα της δεκαετίας, την οικονοµική
κρίση;
Καλή είναι η στήριξη των καλοκαιρινών δραστηριοτήτων που δίνουν ζωή στα µέρη µας αλλά ακόµη πιο
απαραίτητη είναι η βελτίωση της καθηµερινότητας των
ντόπιων ώστε να έχουν λόγο να συνεχίσουν να ζουν
στον τόπο τους µε δραστηριότητες καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ας µην ξεχνάµε παρεπιπτόντως ότι
αυτή η γη έθρεψε και έχει ακόµα τη δυνατότητα να θρέψει όλους όσους έχουν τη θέληση να επιστρέψουν στα
πάτρια εδάφη και να ασχοληθούν µε την κτηνοτροφία
και µε τις επιλεγµένες καλλιέργειες. Εξάλλου η ζήτηση
για αγνά παραδοσιακά προϊόντα συνεχώς αυξάνεται κι
επιπλέον το ίντερνετ πια βοηθάει στο µέγιστο βαθµό
στην άµεση προώθηση και πώληση αυτών των προϊόντων .
Εµπρός λοιπόν όσοι αγαπάµε και θέλουµε να εξελιχθεί αυτός ο τόπος να προχωρήσουµε δυναµικά µε το
µότο “ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ”.
Στασινού Έλια
Καθηγήτρια Αγγλικών στα Τζουµέρκα

Απόκριες 2013
στο Βουργαρέλι,
το «Γαϊτανάκι».
Φωτ.: Β. Σούσος.

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

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

Κο ι ν ω ν ι κά

- Η Γωγώ Ζαχαρή και ο Γιώργος Κουτσοσπύρος απέκτησαν αγοράκι.
- Η Γεωργία Ζορµπά και ο Βασίλειος Μυτέλας
απέκτησαν κοριτσάκι
- Η Αλεξάνδρα Τυρολόγου και ο Κώστας Ρίζος
απέκτησαν αγοράκι.
- Η Αµαλία Αγαλιανού και ο ∆ηµήτρης Γ. Τάσιος απέκτησαν κορίτσι.
Ευχόµαστε να τους ζήσουν τα νεογέννητα!

ΒΑΠΤΙΣΗ

Η Νάνσυ Ντζιόκα του Ηλία και ο Χρήστος Μουραφέτης βάφτισαν το κοριτσάκι τους και το ονόµασαν Αναστασία.
Ευχόµαστε να τους ζήσει η νεοφώτιστη!

ΘΑΝΑΤΟΙ

- Απεβίωσε στις 9/3/2013 και κηδεύτηκε στο Παλαιοκάτουνο ο Γιώργος Γκόγκος σε ηλικία 83 ετών.
- Απεβίωσε στις 11/3/2013 στην Πάτρα και κηδεύτηκε στην Αβαρίτσα η Παρασκευή Λαγού σε
ηλικία 52 ετών.
- Απεβίωσε στις 14/3/2013 και κηδεύτηκε στο Παλαιοκάτουνο ο Χρυσόστοµος Μπλούχος σε ηλικία 47 ετών.
- Απεβίωσε στις 15/3/2013 και κηδεύτηκε στην
Αθήνα ο Κώστας Κοντοδήµας σε ηλικία 88 ετών.
- Απεβίωσε στις 10/4/2013 στη Λευκάδα και κηδεύτηκε στο Βουργαρέλι η Αικατερίνη (Ρήνα)
Κυρίτση - Τσαµπούλα σε ηλικία 95 ετών.
Θερµά συλλυπητήρια στους οικείους τους.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ

- Η Ρένα ∆ήµου – Αραβαντινού προσέφερε 60
€ για ενίσχυση του Συλλόγου στη µνήµη της
Αφροδίτης Νίκου και της Θεοδοσίας (Σίας)
∆ήµου.
- Σε µνήµη του καλού µας θείου Γιώργου
Πλούµπη και του επίσης καλού µας φίλου Νίκου
Τσίτσικα, που θα µας λείψουν το καλοκαίρι, προσφέρουµε 100 ευρώ για τη συνέχιση του αξιόλογου έργου του συλλόγου µας.
Χρήστος και Γεράσιµος Σιµόπουλος

Α∆ΕΛΦΙΚΟΣ ΦΙΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Εδώ και πολλά χρόνια, η καλοκαιρινή διαµονή
µου στο Βουργαρέλι, συνδέθηκε στενά µε τον
αγαπητό και αείµνηστο τώρα Γεώργιο Πλούµπη.
Ό,τι περιβάλλει και κοσµεί τον εξωτερικό χώρο
του βουργαρελιώτικου σπιτιού της οικογενείας
µας, έχει κατασκευασθεί και φιλοτεχνηθεί από τα
ροζιασµένα χέρια
του.
Τον Γιώργο όµως
δεν τον έβλεπα
µόνο ως εργάτη.
Ήταν ταυτόχρονα
σύµβουλος, ευχάριστος συζητητής,
θυµόσοφος και εκφραστής της παράδοσης
του
Χωριού µας. Εύστροφος, ετυµόλογος, χιουµορίστας και πάντοτε έτοιµος για κάθε είδους βοήθεια. Αγαπητός στους συγγενείς µου που όλοι
τον θεωρούσαν δικό τους άνθρωπο. Η συντροφιά του µε ευχαριστούσε, µε δίδασκε, µε στήριζε..
Ποτέ δεν άκουσα κακό λόγο από το στόµα του
για κανένα.
Σηµειώνω ιδιαίτερα την εθελοντική προσφορά
του στο Ναό του Αγίου Νικολάου. Ήταν το δεξί
χέρι του παπά Κίµωνα. Εξυπηρετούσε το Ναό,
τον καλλώπιζε, τον νοικοκύρευε, σαν να ήταν το
δεύτερο σπίτι του. Η συµβολή του στο Ναό ήταν
πάντα σεµνή, ταπεινή, σιωπηλή. Στις ιερές Ακολουθίες και Θείες Λειτουργίες, η συµπεριφορά
του ως εθελοντή «νεωκόρου» ήταν πάντοτε
άψογη.
Ο Γιώργος Πλούµπης σηµάδεψε τη ζωή µου και
τον ευχαριστώ (και τον µνηµονεύω) για όσα καλά
µου πρόσφερε.

+ Ο Μητροπολίτης Αχελώου ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΜΑΣ

Η Εφηµερίδα µας το «ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ» θέλει και ζητάει τη συνεργασία
των χωριανών µας. Η συντακτική επιτροπή δηµοσιεύει κάθε συνεργασία που λαµβάνει και δεν λογοκρίνει κανένα κείµενο. Μοναδική προϋπόθεση τα κείµενα να είναι ενυπόγραφα. Παράκληση οι συνεργασίες
να αποστέλλονται µε mail στα:
dimosnikolaos@gmail.com ,
mary@vourgarelinet.gr
ή ταχυδροµικώς στη διεύθυνση του Συλλόγου
Φειδίου 18, 108 78 Αθήνα.
Η Συντακτική Επιτροπή

∆ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ
Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ:
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΩΤΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ
“ΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ”
ΦΕΙ∆ΙΟΥ 18, 106 78 ΑΘΗΝΑ
ΕΚ∆ΟΤΗΣ:
ΛΟΥΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Πρόεδρος Συλλόγου
Θεοτοκοπούλου 54-56
162 31 Βύρωνας
Τηλ.: 210 7667549
Κινητό: 6977 550119
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ:
ΛΟΥΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΝΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΣ
Τηλ.: 210 8259644
6974213630
dimosnikolaos@gmail.com
*
ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Ηπειρωτικές Εκδόσεις “Πέτρα”
Οικονόµου 32, 106 83 Αθήνα
Τηλ.: 210 8233830
Fax: 210 8238468
e-mail:ekdoseispetra@hotmail.com

ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΜΑΣ
∆ΗΜΟΣΙΕΥΕΙ
ΤΙΣ ΕΠΩΝΥΜΕΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΩΝ
ΚΑΙ ∆ΕΝ ΤΙΣ
ΛΟΓΟΚΡΙΝΕΙ.
ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ
∆ΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ
ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ
ΚΑΤ’ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ
ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

Κολοκύθας Θανάσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 € Νο 2052
Χαλιµά Κική . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 € Νο 2061
Σόφη- Καλεβρά Χαριτίνη και Σόφης Γιώργος . . . . . . . . . .50 € Νο 2062
Σόφη Ειρήνη του Θωµά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 € Νο 2063
Σόφης Θωµάς (Σάµος) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 € Νο 2064
Αραβαντινού – ∆ήµου Ρένα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 € Νο 2065
Καραµπούλας Γιάννης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 € Νο 2066
Νίκου Νίκος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 € Νο 2067
Νίκου Μάκης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 € Νο 2068
Γούλα Αλεξία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 € Νο 2069
Τάσιος Κων/νος του Αναστ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 € Νο 2070
Ελεφάντη Ναυσικά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 € Νο 2071
Ανδριτσοπούλου – Λαµπράκη Χριστίνα . . . . . . . . . . . . . . 20 € Νο 2072
Σόφη Μαρίνα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 € Νο 2073
Τσίρκα – Βασδέκη Μαρία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 € Νο 2074
Σιµόπουλος Χρήστος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 € Νο 2075
∆ήµος Νίκος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 € Νο 2076
Χήρα Ευριδίκη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 € Νο 2101

Η αλληλεγγύη µας κρατά ακόµη «όρθιους»

∆εν µπορούµε να µην ευχαριστήσουµε κάποιους ανθρώπους που µας
στηρίζουν σ’ όλη αυτή την προσπάθεια είτε οικονοµικά είτε υλικά (τρόφιµα), είναι αυτοί που µας δίνουν δύναµη για να συνεχίσουµε.
Θα ξεκινήσουµε πρώτα από τις κυρίες στα Τρίκαλα για τα τρόφιµα που
µας έστειλαν, τους φίλους και χωριανούς, ετεροδηµότες και ντόπιους για
την οικονοµική βοήθεια! Θα θέλαµε δε να κάνουµε ξεχωριστή αναφορά
στο Κέντρο Υγείας Σπάτων για τα χρήµατα που µας έστειλε. Τους ευχαριστούµε πολύ!
Κανείς µόνος στην κρίση! Με έµπρακτη αλληλεγγύη και αντίσταση θα
κρατηθούµε εµείς όρθιοι και θα πέσουν αυτοί!
Και πάλι σας ευχαριστούµε όλους, να είστε πάντα καλά! Κινητό τηλ.
:6979912980.
Νι. Μαν.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ

Πληροφορούµαστε ότι το πρώτο δεκαήµερο του Μαΐου,
καλώς εχόντων των πραγµάτων, θα αρχίσει η λειτουργία του Φροντιστηριακού Τµήµατος εθνικής µουσικής
(βυζαντινή µουσική και δηµοτικό τραγούδι) στο χώρο
του Βακούφικου, που διαµορφώθηκε σε αίθουσα διαδασκαλίας. ∆ήλωσαν συµµετοχή 35 άτοµα. Ευχόµαστε
καλή αρχή!

Ενοικιάζεται κατάστηµα στο Βουργαρέλι.
Πληρ. Αµαλία Γεωργούλα
Τηλ. 26810 70857 ώρες καταστηµάτων.
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Η παράδοσή µας δεν είναι νεκρό παρελθόν. Είναι οι ρίζες και η βάση για τον σύγχρονο πολιτισµό µας!
Η εκκλησιαστική µουσική παράδοση στο Βουργαρέλι - Οι πρωτεργάτες και οι συνεχιστές
Μ Ι Α

Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Η

Το Βουργαρέλι έχει µια πλούσια εκκλησιαστική µουσική
παράδοση. Αυτή είναι γνωστή στους µεγαλύτερους, οι
οποίοι νιώθουν ιδιαίτερα το διάστηµα αυτό την έλλειψη
αυτής της εκκλησιαστικής µουσικής, πράγµα που είχαν συνηθίσει για πολλά χρόνια, µισόν αιώνα και βάλε.
Με την ευκαιρία της ίδρυσης Φροντιστηρίου Εθνικής µουσικής µερίµνη του Πολιτιστικού Συλλόγου Βουργαρελίου,
όπως προαναγγείλαµε σε προηγούµενο φύλλο της εφηµερίδας µας θα µάθουµε ορισµένα στοιχεία για αυτή την εκκλησιαστική µουσική παράδοση στο χωριό µας από τον
πρωτεργάτη αυτής της πρωτοβουλίας κο Χρήστο Παπαδόπουλο. Όλα αυτά ήρθαν αβίαστα σε µια συζήτηση που είχαµε µαζί και έτσι τα παραθέτω. Και µια που έρχονται µέρες
της Λαµπρής µε την κατάνυξη και τις µελωδίες της Μεγάλης εβδοµάδας ένα µικρό αφιέρωµα στους ανθρώπους αυτούς, ένα ξύπνηµα της µνήµης και ένα µήνυµα για συνέχιση
στους νέους, είναι το καλύτερο µνηµόσυνο γι΄ αυτούς που
έκαναν κατάθεση ψυχής στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου
και όχι µόνο. Πλαισίωναν για πολλές δεκαετίες τον παπά –
Γούλα και αργότερα τον παπά - Κίµωνα ως γνήσιοι συνεργάτες γεµίζοντας µελωδίες µε πλούσια ακουστική απόλαυση όλους τους χωριανούς, γιατί σε αλλοτινούς καιρούς
γέµιζε εκκλησίασµα ο Ναός – βλέπετε το Βουργαρέλι τότε
είχε πολλούς κατοίκους.
Η συζήτηση – συνέντευξη µε ερωτήσεις από τη Λουκία Αντωνίου και απαντήσεις από τον κο Χρήστο Παπαδόπουλο:
-Λ.Α.: Ας κάνουµε ξεκινώντας από βάθος χρόνου µια αναφορά στην εκκλησιαστική µουσική παράδοση στο Βουργαρέλι.
-Χ.Π.: Προπολεµικά υπήρχαν οι οικογένειες Παπαγεωργίου και
Παπαδηµητρίου που συναγωνίζονταν ποια να προσφέρει καλύτερα ακουστικά αποτελέσµατα στην εκκλησιαστική µουσική.
Πρώτα ας έρθουµε στην οικογένεια Παπαγεωργίου. Ο Λεωνίδας, νοµικός και δεινός µουσικός είχε πολύ ωραία φωνή µε το
ύφος της Πατριαρχικής Σχολής. Θυµάµαι µετά τον πόλεµο
έψαλε στο Μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου, γιατί ο Άγιος Νικόλαος είχε πυρποληθεί. Από την οικογένεια αυτή, που έµενε στη
γειτονιά πάνω από την εκκλησία, ο Γιώργος Παπαγεωργίου,
δάσκαλος, ήξερε βυζαντινή µουσική. Επίσης ο Νίκος Παπαγεωργίου, αδελφός του Λεωνίδα και ο Κώστας µαζεύονταν και κάνανε χορωδία, κοµπανία και επιπλέον δεν ψάλανε µόνο αλλά
παίζανε και ακορντεόν.
Στην ίδια γειτονιά έµενε και ο Χρήστος Νταλαγιώργος, πατέρας του Γιώργου. Το όνοµά του δηµοσιεύτηκε σε αναγραφή
σε βιβλίο βυζαντινής µουσικής που εκδόθηκε στη Φιλιππούπολη και το 1846 στην Κωνσταντινούπολη. Ο Νίκος Λαµπράκης, γαµπρός του Νταλαγιώργου, έζησε στην ίδια γειτονιά. Είχε
όµως διαφορετικό ύφος (στην εκκλησιαστική µουσική φυσικά),
γιατί είχε ζήσει στην Τρίπολη ως υπάλληλος, όπου υπήρχε αυτό
το διαφορετικό ύφος.
Οικογένεια Παπαδηµητρίου: Είχε ως αρχηγό τον Παπαγιάννη που ήρθε στο Βουργαρέλι το 1902 από το Μεσολόγγι.
Στο Μεσολόγγι την εποχή εκείνη κυρίαρχη µορφή ήταν ο Άνθιµος, αρχιδιάκονος, που απελάθηκε από την Κωνσταντινούπολη
λόγω ανάµειξης στην επανάσταση. Κατοικούσε στον Άγιο Σπυρίδωνα Μεσολογγίου. Κράτιστος µουσικός, ίδρυσε µουσική
σχολή ψαλτών στο Μεσολόγγι και δίδασκε ο ίδιος. Ήξερε το καινούργιο σύστηµα και το συνδύασε µε το παλιό. Το 1814 έγινε
µεταρρύθµιση. Έβγαλε αρίστους µαθητές. Κυριότερος ο Ανδρέας Τσικνόπουλος που ως δάσκαλος ίδρυσε Μουσική Σχολή
στην Αθήνα. Από τη σχολή του Άνθιµου ο Παπαγιάννης έψαλε
ωραία το καινούργιο σύστηµα. Ο Γιώργος Παπαδηµητρίου
µαθήτευσε κοντά στον πατέρα. Όταν σπούδαζε είχε ως καθηγητή τον Ιωάννη Σακελλαρίδη, που είχε δικό του σύστηµα µέχρι
το τέλος της δεκαετίας του 60. Πολεµήθηκε γι΄ αυτό αλλά επειδή
δίδασκε στους δασκάλους διαδόθηκε σε όλη την Ελλάδα και
απλοποιήθηκε. Γυρίζοντας στο Βουργαρέλι δίδασκε τους µαθητές του το Σακελλαρίδειο σύστηµα. Επειδή αυτό ήταν απλό
καθιερώθηκε, ακόµη και σήµερα χρησιµοποιούνται συνθέσεις
του Σακελλαρίδη, απλές και µελωδικές ώστε να γίνονται κατανοητές. Η περιγραφή των χαρακτηριστικών του Σακελλαρίδη
βρέθηκε γραµµένη στο εξώφυλλο της Ιεράς Υµνωδίας, την
οποία χρησιµοποιούσε ο δάσκαλος Γιώργος Παπαδηµητρίου, ο οποίος κατείχε χρόνια πολλά τη θέση του δεξιού ιεροψάλτη στο Βουργαρέλι.
-Λ. Α.: Η δική σας πορεία στο χώρο της Βυζαντινής µουσικής ποια ήταν ;
-Χ. Π.: Θυµάµαι τον εαυτό µου ψάλτη στο σαρανταλείτουργο
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στο Μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου όταν ήµουν στη ∆ ∆ηµοτικού. Το ξεκίνηµά µου άρχισε όταν στο τέλος της δεκαετίας του
1940 ήρθε στο Βουργαρέλι από τον Καρβασαρά (Αµφιλοχία)
ένας µουσικός ονόµατι Κανέλας που έµενε στο σπίτι µας για
παραθέριση και έκανε µουσική. Αρχές της δεκαετίας του 50
πήγα στο Γυµνάσιο στην Άρτα και παρακολουθούσα το ∆ιαµάντη που δίδασκε στη Σχολή της Μητρόπολης. Ερχόµενος στο
Βουργαρέλι στους γονείς µου ο Τάκης Αντωνίου ήταν κοντά µου
και µάθαινε ό,τι εγώ ήξερα µε ιδιαίτερο πάθος.
Το 1955-56 παρά το νεαρό της ηλικίας µου ο γνωστός Μητροπολίτης Άρτας Σεραφείµ µε έκανε δεξιό ψάλτη στο Ναό µέσα
στα γραφεία της Μητροπόλεως, Εισόδια της Θεοτόκου και εγώ
τις γνώσεις µου τις «ανέβαζα» στο Βουργαρέλι. Φεύγοντας ο
Σεραφείµ για τα Γιάννενα το 1957-58 πήρε και µένα µαζί του και
διορίστηκα δεξιός ψάλτης στον Άγιο Νικόλαο των Κοπάνων,
που ήταν έδρα των Σουλιωτών, και στη συνέχεια στο Αρχιµανδριό ως αριστερός ψάλτης. ∆εξιός ψάλτης ήταν ο Βαγγέλης
Πλακιάς. Τον Πλακιά τον γνώρισα στην Άρτα, γίναµε φίλοι. Η
καταγωγή του ήταν από Θεοδώριανα. Στο Κοµπότι είχαν την
τύχη να µάθουν µουσική από τον παπά – Βασίλη που ήταν µουσικός. Ως στρατιώτης στο Μεσολόγγι παρακολούθησε την Μεσολογγίτικη µουσική. Στην Άρτα ήταν τσαγκάρης και µαζί
ανεβήκαµε στα Γιάννενα. Εδώ θα αναφέρω και ένα περιστατικό
στο Αρχιµανδριό µε τον Πατριάρχη Αθηναγόρα, που καταγόταν
από το Βασιλικό Πωγωνίου αλλά είχε τουρκική υπηκοότητα. Ο
κόσµος πολύς και εµείς ψάλαµε δυνατά για να γίνει ησυχία.
Εκείνος ήρεµα : - όσο πιο σιγά η ψαλµωδία, τόσο το πλήθος θα
κάνει ησυχία, για να ακούσει.

- Λ. Α.: Η πορεία σας στη Αθήνα ;
- Χ. Π.: Στην Αθήνα γνώρισα τον γνωστό Περιστέρη, ψάλτη στη
Μητρόπολη, συµµετείχα στη χορωδία και µε έβαλε και έψαλα.
Επίσης γνώρισα το Θεοδόσιο Γεωργιάδη, Κωνσταντινοπολίτη
δάσκαλο της Βυζαντινής µουσικής στη Χρυσοσπηλιώτισσα,
όπου δίδασκε αφιλοκερδώς. Άλλος δάσκαλός µου ο Θεόδωρος
Χατζηθεοδώρου, Μικρασιάτης θεωρητικός της µουσικής και
ψάλτης.
Το πρώτο πτυχίο το πήρα από το Εθνικό Ωδείο Βυζαντινής
µουσικής ενώπιον επιτροπής µε πρόεδρο τον Μανώλη Καλοµοίρη και µέλος των Ιωαννίνων Σεραφείµ που εκπροσωπούσε
την Εκκλησία της Ελλάδος, περίπου το 1960-61. Από το Εθνικό
Ωδείο επίσης πτυχίο Ωδικής και το δίπλωµα µουσικοδιδασκάλου το 1965. Με βάση αυτά τα πτυχία συµµετείχα σε εξεταστικές επιτροπές Σχολών και Ωδείων και µε δική µου υπογραφή
εκδόθηκαν πτυχία Μουσικών Σχολών και Ωδείων.
Όντας µετεκπαιδευόµενος δάσκαλος στη Φιλοσοφική Σχολή
Αθηνών µού ήρθε διορισµός ως καθηγητή µουσικής στο Γυµνάσιο Μετσόβου. Παρόλα αυτά παρέµεινα στην Α/βάθµια εκπαίδευση. Οι γνώσεις που απέκτησα στην Πάντειο (Τµήµα
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης) και ιδιαίτερα από τα σεµινάρια του καθηγητή Μ. Στασινόπουλου µε βοήθησαν να ανταποκριθώ στα διοικητικά καθήκοντα που µου ανατέθηκαν στο Υπουργείο
Παιδείας.
Ας συνεχίσω όµως την πορεία µου στο χώρο της βυζαντινής
µουσικής.
Όταν ήµουν στα Γιάννενα οργάνωσα χορωδία µε σπουδαστές
της Ζωσιµαίας Παιδαγωγικής Ακαδηµίας και επίσης είχαµε
15λεπτη εβδοµαδιαία εκποµπή στο Ραδιοφωνικό Σταθµό Ιωαννίνων. Στο Βουργαρέλι µου λέγαν ότι πήγαιναν στο σπίτι του
Φώτη Χρηστίδη που είχε ραδιόφωνο για να ακούσουν αυτά τα
15λεπτα Βυζαντινής Μουσικής. Υπηρέτησα στο Ιεροδιδασκαλείο Βελλάς ως καθηγητής εκκλησιαστικής µουσικής και οργάνωσα και εκεί τη χορωδία. Επίσης οργάνωσα τη χορωδία των
Μετεκπαιδευοµένων δασκάλων που παρουσίαζε εκποµπή στην
ΥΕΝΕ∆ (ραδιόφωνο). Επίσης συµµετείχα σε χορωδίες Κωνσταντινοπολιτών.
- Λ. Α.: Ας ξαναγυρίσουµε για λίγο στο Βουργαρέλι µέσα
από τις δικές σας µνήµες.
- Χ. Π.: Όπως προείπαµε ψάλτες στον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου υπήρξαν ο δάσκαλος Γιώργης Παπαδηµητρίου, ο
µπάρµπα Γιώργης Νταλαγιώργος στο δεξιό µέρος και ο
Τάκης Αντωνίου µε τον οποίο ταυτιζόµαστε, είχε ακούσµατα
δικά µου και του έβαζα και άκουγε και άλλους ψάλτες. Τη δεκαετία του 60 εµφανίστηκε στο αριστερό µέρος ο Νίκος Λαµπράκης και ο Μάκης Κούρτης. Αργότερα όταν απεχώρησε ο
Νταλαγιώργος ο Τάκης Αντωνίου τον αντικατέστησε στο δεξιό.
- Λ. Α.: Επανερχόµαστε στη δικιά σας πορεία µετά τη δεκαετία του ‘80.
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- Χ. Π.: Υπήρξα πρωτοψάλτης στον Ιερό Ναό Παµµεγίστων Ταξιαρχών της Ελληνικής Αστυνοµίας και δίδαξα µουσική στη
Σχολή Αξιωµατικών. Ως έφορος των Σχολών Παρνασσού οργάνωσα ειδικά σεµινάρια για τους υποψηφίους που ήθελαν να
διαγωνιστούν για να διοριστούν ως καθηγητές µουσικής στην
Εκπαίδευση (75% από αυτούς διορίστηκαν). Επίσης στις Σχολές Παρνασσού υπήρξε ειδικό τµήµα Εθνικής Μουσικής. Η συνεργασία των Σχολών του Παρνασσού µε την Πανηπειρωτική,
µε πρωτοβουλία του προέδρου της Κώστα Αλεξίου, οδήγησε σε
ειδικό τµήµα εκκλησιαστικής και δηµοτικής µουσικής στην Πανηπειρωτική µε δασκάλους εµένα και τον Α. Αναστασιάδη. Στα
Π.Ε.Κ έκανα διδασκαλία Βυζαντινής Μουσικής.
- Λ. Α.: Υπάρχει και συγγραφική δράση σε σχέση µε τη βυζαντινή µουσική και όχι µόνο.
- Χ. Π: Ασχολήθηκα µε τη συγγραφή µουσικών βιβλίων. Τρία
βιβλία Α,Β,Γ τεύχος :Μεθοδική πρώτη ανάγνωση της Βυζαντινής
Εκκλησιαστικής Μουσικής. Με αυτά τα βιβλία αλλά και τα άλλα
ασχολήθηκε τριµελής οµάδα, αποτελούµενη από µένα, το
Γιάννη Σπετσιώτη, Σχολικό Σύµβουλο, και τον Ανδρέα Αναστασιάδη, ∆ιευθυντή της Ε.Υ.∆.Α.Π. Σύνολο 6 βιβλία µέχρι τώρα,
συνεργασία µε το «Λόγιο Πάνα» τον «Ψάλτη» και διάφορα
άρθρα µε εκπαιδευτικά θέµατα, για τα Μουσικά Σχολεία κ.α.
Πολλά από αυτά δεν τα έχω κρατήσει. Θα αναφέρω και ένα τελευταίο το «Εκ γης Τζουµέρκων», αφιέρωµα στον Κώστα Στάµο,
σηµαντικό Τζουµερκιώτη που χάθηκε νωρίς, σηµαντική προσωπικότητα, φίλο, ποιητή, που υπηρέτησε στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας σε διάφορες επιτελικές θέσεις
και λίγο πρίν πεθάνει ως υπεύθυνος για τα θέµατα της Ε.Ο.Κ.

Υ.Γ της γράφουσας: Θα αναφέρω εδώ δύο µικρά αποσπάσµατα όπως τα αποθησαύρισα από το «Λόγιο Πάνα» και
τον «Ψάλτη» για τον µπάρµπα Γιώργη Νταλαγιώργο και
Τάκη Αντωνίου αντίστοιχα µε τη µατιά του Χ. Π.

Γεώργιος Νταλαγεώργος: Ο ιεροψάλτης υπόδειγµα.
«Χρόνια πολλά και πριν από τον πόλεµο πάνω στο ίδιο στασίδι
του Αγίου Νικολάου στο Βουργαρέλι διατήρησε τη µουσική παράδοση όπως είχε διαµορφωθεί από τους προγενέστερους
µουσικούς παπάδες και ψάλτες. Θυµάµαι εκεί πάνω στο Μοναστήρι του Άη – Γιώργη τον µπάρµπα Γιώργο από τα άγρια
µεσάνυχτα, όρθρου βαθέως να διαβάζει µε περίσσια χάρη το
ψαλτήρι και τα άλλα αναγνώσµατα των ιερών ακολουθιών.
Βαθύς γνώστης του τυπικού της εκκλησίας, ήθελε να είναι απόλυτα συνεπής. Μικρός πήγαινα κοντά του και παρακολουθούσα. Αργότερα όταν ανέλαβα υπεύθυνα στασίδι, κατάλαβα
πόσα είχα διδαχθεί κοντά του. Αθόρυβα χωρίς κόπο, χωρίς ιδιαίτερα µαθήµατα είχα µπει στο πνεύµα των λατρευτικών ακολουθιών και της τυπικής σειράς. Κατέβηκε από το στασίδι µετά
από µισό περίπου αιώνα υποδειγµατικής στάσης στην ιεροψαλτική για να ανοίξει ο δρόµος σε νεώτερους, φιλόδοξους
νέους ιεροψάλτες να αναλάβουν τα λατρευτικά καθήκοντα, να
υπηρετήσουν την εκκλησία»
Χρήστος (Τάκης) Αντωνίου: Πρωτοψάλτης Βουργαρελίου
Άρτας.
«Ο Τάκης αποτελεί παράδειγµα αυτοπειθαρχίας, υποµονής και
θέλησης. Σύµφωνα µε όσα δέχεται σήµερα η Παιδαγωγική Επιστήµη ο ψάλτης Τάκης Αντωνίου είναι δηµιούργηµα του περιβάλλοντος στο οποίο ζει, γιατί το Βουργαρέλι είχε µια αξιόλογη
ψαλτική παράδοση. Μπόρεσε χωρίς να φοιτήσει σε σχολή µουσικής αλλά και χωρίς να έχει κοντά του µουσικοδιδασκάλους να
γίνει ψάλτης µε υψηλά δεδοµένα για την περίπτωση και να απολαµβάνει την εκτίµηση των συναδέλφων του . Όλοι µιλούν για
προικισµένο και χαρισµατούχο άτοµο µε τη βροντώδη και χαρακτηριστική φωνή που σε υποβάλλει µε το µέταλλο και την
έκτασή της, φωνή που παράγει µελωδίες που βγαίνουν µέσα
από την καρδιά του. Όπως ισχυρίζεται ο ίδιος έµαθε πολλά από
τον γράφοντα. Από τον Νταλαγεώργο επίσης διδάχτηκε ίσως το
τυπικό των ακολουθιών, για το οποίο δε δέχεται καµία παρέκκλιση. Παλαιοί και νέοι άνθρωποι κοντά στον ψάλτη Αντωνίου
έµαθαν να ψάλλουν µε αποτέλεσµα οι ιεροί ναοί των ενοριών
του ∆ήµου να έχουν ψάλτες, οι οποίοι µιµούνται το δάσκαλό
τους και καλύπτουν τα κενά που παρουσιάζονται σε θέσεις ψαλτών. Τελικά έφυγε από το στασίδι µετά από προσφορά 40 και
πλέον ετών για να δοθεί, όπως είπε ο ίδιος η δυνατότητα σε άλλους συναδέλφους να αναλάβουν κοντά του καθήκοντα πρωτοψάλτη?»
Λουκία Αντωνίου
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Τα όµορφα Τζουµερκοχώρια µάς περιµένουν πάντα! Τους δίνουµε ζωή µε την παρουσία µας!

ε απόφαση του ΟΗΕ ορίστηκε η 8η Μαρτίου ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ
ΓΥΝΑΙΚΑΣ δικαιώνοντας τους αγώνες των γυναικών για
ισοτιµία, ίδια δικαιώµατα µε τον άνδρα στην πολιτική, στην εργασία. Αγώνες που άρχισαν στις 8 Μαρτίου 1863, όταν οι εργάτριες της Νέας Υόρκης τους ξεκίνησαν για να καλυτερέψουν τους
όρους δουλειάς και τις συνθήκες της ζωής τους.
Ο σκοπός του αφιερώµατος αυτού δεν είναι να γίνει µια εκτενής αναφορά στη θέση των γυναικών σήµερα µε αφορµή την
Παγκόσµια ηµέρα της Γυναίκας την 8η Μαρτίου ούτε να επιχειρηθεί µια ιστορική αναδροµή ανά τους αιώνες, για να φανεί ότι
η θέση της Γυναίκας είναι καλύτερη σήµερα. Ο λόγος βέβαια γίνεται για τη θέση της Ελληνίδας Γυναίκας, διότι υπάρχουν ακόµη
και σήµερα πολλές κοινωνίες και πολιτισµοί που η γυναίκα είναι
τελείως εκτοπισµένη από την κοινωνική, πολιτική , οικονοµική
ζωή της χώρας και µάλιστα υψώνεται κραυγή σαν κι αυτή: «ο
αγώνας µας δεν είναι για ίσα δικαιώµατα αλλά πρωτίστως, για να
αναγνωριστούµε οι γυναίκες ως ανθρώπινα όντα. Χωρίς δηµοκρατία δεν µπορούν να υπάρξουν γυναικεία δικαιώµατα».Σίγουρα η ισότητα γυναικών και ανδρών αποτελεί βασική αρχή του
δηµοκρατικού πολιτεύµατος που εγγυάται ισονοµία, ισοπολιτεία
ίσα δικαιώµατα που δεν τα παρέχουν άλλα πολιτεύµατα, διότι
υπάρχουν διαφορετικοί πολιτισµοί, παραδόσεις, θρησκεία.
Ωστόσο µόλις κατά τον 20ο αιώνα οι γυναίκες βγήκαν από την
περιθωριοποίηση και την αφάνεια χιλιετιών στο προσκήνιο της
ιστορίας και της πολιτικής. Στην Ελλάδα η «πολιτική ιστορία» των
γυναικών συρρικνώνεται συχνά σε µερικές προφανείς ενότητές
της, κυρίως σε εκείνες που σχετίζονται µε την κατάκτηση των
πολιτικών δικαιωµάτων, ή µε τη δραστηριότητα µερικών επωνύµων γυναικών. Αγνοείται δηλαδή ότι περιλαµβάνει αρκετές επιµέρους ιστορίες : την ιστορία των γυναικείων οργανώσεων και
του φεµινισµού ( των πολλών και διαφορετικών εκδοχών φεµινιστικής σκέψης και δράσης ), την ιστορία της σχέσης των γυναικών µε κοµµατικούς ή συνδικαλιστικούς φορείς και µε εθνικιστικά
ή εθνικοαπελευθερωτικά κινήµατα, την ιστορία συλλογικής δράσης που χαρακτηρίστηκαν κοινωνικές δραστηριότητες ( φιλανθρωπικές, θρησκευτικές κινήσεις µητέρων).
Σκοπός λοιπόν του αφιερώµατος δεν θα είναι να προσθέσει
κάτι παραπάνω σ΄ αυτό το θέµα στην ιστορία των γυναικών αλλά
να φέρει στο προσκήνιο γυναίκες µε συλλογική δράση, κοινωνική δραστηριότητα και προσφορά, τις Γυναίκες που συµµετείχαν στο Σύλλογο Βουργαρελιωτών Αττικής σε διάφορες θέσεις
και έβαλαν µικρό ή µεγάλο λιθαράκι στο χτίσιµο της συλλογικότητας και της προσφοράς τους στους συµπατριώτες.
Αναφορά θα γίνει σ΄ όλες τις γυναίκες που πρόσφεραν στα 40
χρόνια λειτουργίας του Συλλόγου µε χρονολογική σειρά, αφού
προηγηθεί µία µικρή αναφορά στην πολιτική ιστορία της Ελληνίδας και µία δεύτερη στον εκπαιδευτικό χώρο, αφού η γράφουσα είναι εκπαιδευτικός.
Ο 20ος αιώνας ξεκίνησε µε τη διεκδίκηση του δικαιώµατος
ψήφου από τις λίγες µορφωµένες γυναίκες εκείνης της εποχής.
Έτσι στην Ελλάδα σταθµοί του γυναικείου κινήµατος: µε το νόµο
2159/1952 αναγνωρίστηκε η ισοπολιτεία των γυναικών και η
συµµετοχή τους µε το ενεργητικό και παθητικό δικαίωµα ψήφου
στις γενικές εκλογές για την ανάδειξη των µελών του κοινοβουλίου. Έτσι οι γυναίκες άρχισαν να ψηφίζουν σε βουλευτικές εκλογές από τις αναπληρωµατικές της Θεσσαλονίκης στις 18
Ιανουαρίου 1953 οπότε και εκλέχτηκε και η πρώτη βουλευτής, η
Ελένη Σκούρα. Το 1954 οι γυναίκες εξοµοιώθηκαν µε τους άνδρες στις δηµοτικές και τις κοινοτικές εκλογές. Επίσης νόµος του
1955 αναγνώρισε στις γυναίκες να καταλαµβάνουν όλες τις δηµόσιες θέσεις εκτός από τις εκκλησιαστικές. Η πρώτη Ελληνίδα
υπουργός έγινε το 1956 και ήταν η Λίνα Τσαλδάρη. Από τότε
χρειάστηκε να περάσουν 25 χρόνια για να δοθεί υπουργείο σε
γυναίκα, συγκεκριµένα στη Μελίνα Μερκούρη το 1981. Τα πράγµατα δεν έµελλε να αλλάξουν στη συνέχεια: δέκα µόλις γυναίκες
χρηµάτισαν υπουργοί ως το τέλος της δεύτερης µεταπολιτευτικής δεκαετίας. Η υποεκπροσώπηση των γυναικών εκτός από
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Αφιέρωµα στη Γυναίκα –
Αφιέρωµα στις Γυναίκες
του Συλλόγου µας

την παραδοσιακή, ιστορική ταύτιση της πολιτικής µε την ανδρική
εξουσία, συνδέεται στενά και µε τη φύση των εκλογικών συστηµάτων και των στρατηγικών, που τα κόµµατα υιοθετούν απέναντι
στις γυναίκες και για να µην επεκταθεί η αναφορά αυτή σε αριθµούς και ποσοστά που είναι αντικείµενο ιδιαίτερης µελέτης, αξίζει να αναφερθεί η υποχρεωτική συµµετοχή γυναικών
τουλάχιστον κατά το 1/3 στα ψηφοδέλτια για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Σηµαντική επίσης κατάκτηση το νέο Οικογενειακό ∆ίκαιο µε
πνεύµα και φιλοσοφία που προβάλλει ανακατανοµή των ρόλων
και των αρµοδιοτήτων ανάµεσα στους άνδρες και τις γυναίκες
ιδιαίτερα στο πλαίσιο του ζευγαριού.
Ο ρόλος του Σχολείου

Οφείλει να επωµιστεί το ρόλο του κοινωνικού αναµορφωτή που
θα συνεγείρει, θα πληροφορήσει, θα συµβουλεύσει και θα διαπαιδαγωγήσει τους νέους, ώστε να αντιληφθούν ότι η κοινωνία
που θα φτιάξουν και θα ζήσουν δεν µπορει παρά να είναι µια
κοινωνία σχέσεων συνεργασίας, αγάπης, αλληλοϋποστήριξης
µεταξύ όλων των ανθρώπων, ανδρών και γυναικών.
Βέβαια µέσα στο σχολείο δε διατηρούνται αυτές οι διακρίσεις,
υπάρχει ίδια αντιµετώπιση µαθητών – µαθητριών αλλά µέσα σ΄
αυτό καταφθάνουν τα στερεότυπα όπως διαιωνίζονται από την
οικογένεια και την ευρύτερη κοινωνία. Γι΄ αυτό οι παρεµβάσεις
των εκπαιδευτικών πρέπει να είναι διαρκείς γιατί έτσι στοχεύουµε
οι µαθητές µας να γνωρίζουν βήµα – βήµα τον εαυτό τους να
αποκτήσουν την ικανότητα να αντλούν πληροφορίες και µάλιστα
να τις παίρνουν µέσα από δικά τους φίλτρα, να αποκτήσουν κριτική ικανότητα και να διαµορφώσουν διαφορετική νοοτροπία.
Άρση όλων των στερεοτύπων µέσα από την παρέµβαση για τη
µη διαιώνιση των προκαταλήψεων και καταπολέµηση των απόψεων για τη διαφορετικότητα των δύο φύλων και τους ρόλους
που καλούνται να διαδραµατίσουν.
Επιβάλλεται σ΄ αυτή τη φάση η συνεργασία µε τους γονείς την
οικογένεια και αυτό µπορεί να γίνει µε την παρέµβαση και άλλων
υπηρεσιών και ειδικοτήτων που θα είναι αρωγοί στο έργο των
εκπαιδευτικών πχ. Ειδικών παιδαγωγών, ψυχολόγων κοινωνικών λειτουργών. Οι µαθητές – µαθήτριες περισσότερο από ποτέ
προβάλλουν επιτακτικό αυτό το αίτηµα και ειδικά του Λυκείου
µε το φόρτο εργασίας τους όχι µόνο στο σχολείο αλλά και έξω
από αυτό και ειδικά τώρα που η οικονοµική κρίση έχει προσθέσει επιπλέον προβλήµατα στη ελληνική οικογένεια.
Οι γυναίκες στο ∆Σ του Συλλόγου µας

Ανάµεσα στους ιδρυτές του τότε Συλλόγου µε την επωνυµία
Ενωση ∆ροσοπηγής – Παλαιοκατούνου Άρτας “ΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ” υπήρξαν και τρείς χαρακτηριστικές γυναικείες φυσιογνωµίες η Ειρήνη Τζουµάκα, η Βασιλική Τζανουδάκη και η Νίκη
Σιµοπούλου, η οποία εκλέχτηκε στο πρώτο ∆Σ στις 23 Νοεµβρίου 1973. Στη συνέχεια: Ειρήνη Αλεξίου – Τσουµάνη 198082, 1992-94, Άννα Κρανιώτη 1980-82, Αθηνά Αντωνίου
1982-84, Κατερίνα Γούλα 1982-84, 1996-98, 2008-10, 201012, 2012-14, Αριστέα Κυρίτση 1984-86, Πόλυ Αλεξίου – Γεωργιλά 1984-86
Το 1986 απεχώρησε το Παλαιοκάτουνο και ίδρυσαν δικό τους
ανεξάρτητο σύλλογο και έτσι έγινε τροποποίηση του καταστατικού µε νέα επωνυµία Σύλλογος Βουργαρελιωτών Αττικής “ΤΟ
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ”.
Σταυρούλα Καραβασίλη 1986-88, 1988-90, Πρόεδρος 1994-

Το ∆Σ της Αδελφότητας 1994-96.

96, 1996-98, 1998-2000.
Αριστέα Παπαγεωργίου – Κυρίτση 1986-88, Έφη Τσαµπούλα 1988-90, Εριέττα Θεµελή – Βαγενά 1990-92-94 -96-982000-2002-2004-2006-2008-10-12, Άννα Τάσιου 1992-94,
1996-98, Ειρήνη Σόφη 1994-96, 1996-98, Σαββούλα Κολιούλη 1994-96, 2006-08, 2010-12-14, Βούλα Βρατσίστα –
Λώλη1994-96, Βασιλική Γιάννου – Λάλου 1994-96, Μαίρη
Στεφάνου 1996-98, Πρόεδρος 1998-2000-2002-2004-20062008, Γωγώ Ζαχαρή 1998-2000-2002-2004-2006-2008, Βίκυ
Λώλη 2000-2002-2004-2006, Λουκία Αντωνίου 2006-2008,
Πρόεδρος 2008-10-12-14, Ελένη Παππά 2008-10.
Μεγάλη η προσφορά των Γυναικών ως µέλη του ∆Σ του Συλλόγου µας. Γιατί εκτός από τους άλλους ρόλους, της εργαζόµενης, της µητέρας, της συζύγου διέθεταν και διαθέτουν το
ελάχιστο του ελεύθερου χρόνου που τους αποµένει από τις πολλαπλές δραστηριότητές τους ή αφαιρούν εντελώς από τον εαυτό
τους τον ελεύθερο χρόνο τους για να αφιερωθούν στο κοινό
καλό. Λειτουργούσαν και λειτουργούν ως µανάδες που φροντίζουν τα παιδιά τους, τα αγκαλιάζουν όλα µε τον ίδιο τρόπο και
«θυσιάζουν» από τον εαυτό τους στο βωµό της συλλογικότητας.
Αξίζει να τονιστεί η µακροβιότερη παροτσία τριών γυναικών στο
Σύλλογο: Εριέττα Βαγενά 22 χρόνια, Μαίρη Στεφάνου 12 και
Γωγώ Ζαχαρή 10.
Βέβαια υπερτερεί ο αριθµός των ανδρών στα µέλη των ∆Σ του
Συλλόγου µόνο το 1994-96 και 1996-98 η πλειοψηφία του ∆Σ
ήταν γυναίκες. Αλλά στηρίζονται σ΄ αυτές, γιατί έχουν το αισθητήριο της προσφοράς περισσότερο ανεπτυγµένο ιδιαίτερα δε
όταν είναι στην ξενητειά, πάντοτε όµως µε σηµείο αναφοράς το
αγαπηµένο Βουργαρέλι.

Στο Βουργαρέλι η γυναίκα είχε µια ξεχωριστή θέση παρόλο
που η κοινωνία ήταν κλειστή, αλλά το χωριό µας είχε µια ιδιαίτερη πολιτιστική κληρονοµιά. Μαζί µε τον άντρα στη δουλειά
αλλά και στη διασκέδαση. ∆ε φαινόταν παράξενο στους χωριανούς που οι γυναίκες καθόταν στο καφενείο (δε θα ξεχάσω
τα γλέντια των ζευγαριών στο Βακούφικο), τη ∆ασκάλα του χωριού, την Αφροδίτη Καλυβιώτου, σηµαντική κατάκτηση για
όλη την περιοχή εκείνη την εποχή και από την ίδρυση του Γυµνασίου και παροχή ίσων ευκαιριών, τις «σπουδαγµένες» γυναίκες του χωριού. Πιστεύω ότι στο άµεσο µέλλον θα γίνει
ξεχωριστή αναφορά σ΄ όλες τις Βουργαρελιώτισσες ανώνυµες
και επώνυµες και πρωταρχικά στις ανώνυµες µε την επίσηµη
ονοµασία, γιατί για µας τους Βουργαρελιώτες όλες είναι επώνυµες, γιατί συντέλεσαν στο να έχει το Βουργαρέλι µια ποιότητα, ένα πνευµατικό επίπεδο ξεχωριστό, το οποίο
κληροδότησε στις µελλούµενες γενιές. Η θεια-Φωτεινή, η Καλυβιώτη, η Τσιάβω, η θεια-Βαγγελή Πράσαινα, η θεια-Αθηνά
Καλυβιώτη, η Αθηνά Θεµελή, η θεια-Μαρία Στέφαινα κ.α. που
η καθεµία άφησε το χνάρι της και θαρθεί η ώρα να παρουσιαστούν όλες µαζί χωρίς να ξεχάσουµε καµιά τους.
Λουκία Αντωνίου

Στην τοποθεσία Καρυά Βουργαρελίου
αγρόκτηµα 3 στρεµµάτων και
600 µέτρων.

Πληροφορίες στο τηλ. 210 4611115

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΟΛΟ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ

ΠΡΩΤΟ
ΜΑΘΗΜΑ ∆ΩΡΕΑΝ

Σ Χ Ο Λ Η Χ Ο Ρ Ο Υ
G E N E K E L L Y
∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΧΟΡΟΙ
ΕΥΤΥΧΙ∆ΟΥ 7 - ΠΑΓΚΡΑΤΙ

∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΝΤΖΙΟΚΑ ΝΑΝΣΥ
ΤΗΛ.: 211 1182682
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Η µάχη για την προστασία του περιβάλλοντος είναι µια µάχη µε το χρόνο. Θα τα καταφέρουµε!

Μ

Από τη συνάντηση των γυναικών. - Φωτο. Μαίρη Στεφάνου

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Απριλιάτικο βραδάκι στην Πλάκα, 11 Απριλίου, έγινε
συνάντηση Βουργαρελιτισσών που µένουν στην
Αθήνα. Συνάντηση που ξεκίνησε αυθόρµητα µετά από
µια πρόταση της Τέτας Βαγενά και έγινε µε τηλεφωνήµατα « συναµεταξύ µας» που λέµε στο χωριό. Βρεθήκαµε 20 σε µια ζεστή ατµόσφαιρα, γιατί είχαµε οι
περισσότερες πολύ καιρό να βρεθούµε µεταξύ µας. Η
αναφορά όλων µας ήταν το Βουργαρέλι και τι µπορούµε να κάνουµε γι΄ αυτό το καλοκαίρι που θα βρε-

ΞΕΚΛΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ∆ΑΣΟΣ ΜΑΣ
Η ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑ

Άλλος ένας χειµώνας πέρασε. Aν εξαιρέσουµε την
πολλή βροχή που έριξε και την υγρασία (µας µούχλιασε στην κυριολεξία) που είχαµε για αρκετές ηµέρες, ο φετινός χειµώνας ήταν ήπιος. Το κρύο ανεκτό
και τα χιόνια δεν µας δηµιούργησαν ιδιαίτερο πρόβληµα.
Αυτός ο χειµώνας όµως λόγω της οικονοµικής κρίσης
και της υψηλής τιµής του πετρελαίου µας ανάγκασε
να στραφούµε σε άλλες µορφές θέρµανσης και κυρίως
µε πρώτη ύλη το ξύλο.
Αρκετοί από µας βάλαµε ξυλολέβητα, ξυλόσοµπα ή
το τζάκι µας το µετατρέψαµε σε ενεργειακό, µε αποτέλεσµα να χρειαζόµαστε πάρα πολύ ξύλο για να ζεσταίνουµε τα σπίτια µας και τα καταστήµατά µας. Για
να µπορέσουµε όµως να εξασφαλίσουµε τα ξύλα του
χειµώνα, χρειαζόµασταν τα διπλάσια και τριπλάσια για
να καλύψουµε τις ανάγκες µας. Στραφήκαµε σε ό,τι πιο
όµορφο υπάρχει στο χωριό µας, στο ελατόδασος. Αρχίσαµε να κόβουµε ξερά, χλωρά, µικρά, µεγάλα ξύλα
και κυρίως όσα βρίσκονταν κοντά στο δρόµο για να τα
προµηθευόµαστε πιο εύκολα και χωρίς κόπο.
∆ε σκεφτήκαµε όµως πόσο κακό κάνουµε στην ίδια
µας τη φύση, στο δάσος που έχει η περιοχή µας, σε
αυτή την ξεχωριστή φυσική µας οµορφιά.
Αν συνεχιστεί η ανεξέλεγκτη υλοτοµία, σε λίγα χρόνια
θα δούµε να καταστρέφεται ο δασικός µας πλούτος.
Έχουµε θεία δώρα στην περιοχή µας και εµείς δεν τα
εκτιµάµε;
Να κόβουµε έλατα, δένδρα, ρείκια, φιλίκια κάνει καλό
και στο δάσος, αρκεί πρώτα να µας υποδείξουν οι αρµόδιες αρχές είτε αυτές είναι το ∆ασαρχείο, ο Συνεταιρισµός ή κάποιος άλλος φορέας. ∆εν µπορεί ο καθένας
µας να παίρνει ένα αλυσοπρίονο και να κόβει ό,τι βρίσκει µπροστά του..
Οι Ινδιάνοι για να δείξουν την αγάπη και το σεβασµό τους στη φύση, όταν έκοβαν ένα δέντρο, του ζητούσαν πρώτα συγγνώµη. Όταν καλλιεργούσαν τη γη
τους, επειδή την πλήγωναν, αλλά και για τους καρπούς
που τους πρόσφερε έκαναν τελετές και γιορτές. ∆ε λέω
να γίνουµε Ινδιάνοι, αλλά το να αγαπάµε, να σεβόµαστε τη φύση και να συνυπάρχουµε µε αυτή είναι η αναπνοή µας, είναι η ΖΩΗ ΜΑΣ!
Νίκος Μανούσης

θούµε πάλι όλες µαζί εκεί στην πλατεία και δώσαµε
υπόσχεση γι΄ αυτό. Για να προλάβω κάποια παράπονα
πρέπει να πω ότι ήταν σύντοµο το χρονικό διάστηµα
της ειδοποίησης και µπορεί κάποια συγχωριανή µας να
έµεινε απέξω, πάντως όχι εσκεµµένα. Επίσης κάποιες
που ειδοποιήθηκαν ή επειδή είχαν κάποιες αντικειµενικές δυσκολίες ή επειδή η µέρα ήταν εργάσιµη, Πέµπτη,,
δεν µπόρεσαν να παραβρεθούν. Θα φροντίσουµε σε
µια µελλοντική συνάντηση να είµαστε περισσότερες.
Ραντεβού το καλοκαίρι στο Βουργαρέλι.
Λουκία Αντωνίου

Εκδηλώσεις της Ι.Λ.Ε.Τ. το 2013

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Τζουµέρκων έχει προγραµµατίσει για
το έτος 2013 τις ακόλουθες εκδηλώσεις:
1. Συνάντηση (ετήσια) των Υπευθύνων και των µελών
των Οµάδων Έρευνας (ΟΕ) της Ι.Λ.Ε.Τ., που θα γίνει
στις 9 Αυγούστου 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα
10.00΄π.µ., στους Κτιστάδες, στην αίθουσα του Πνευµατικού Κέντρου Κτιστάδων του ∆ήµου Κεντρικών
Τζουµέρκων.
2. Επιστηµονική Ηµερίδα µε θέµα : «Αρχαιολογικές
επεµβάσεις και έρευνες στην περιοχή της αρχαίας
Αθαµανίας και του Βυζαντινού Τζεµέρνικου», που θα
πραγµατοποιηθεί στις 10 Αυγούστου 1013, ηµέρα
Σάββατο και ώρα 10.00΄π.µ., στο Βουργαρέλι, στο Αµφιθέατρο του ∆ηµαρχείου Κεντρικών Τζουµέρκων
3. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση (Αρχαιρεσιακή)
των µελών της Ι.Λ.Ε.Τ., που θα συγκληθεί στις 11 Αυγούστου 2013, ηµέρα Κυριακή και ώρα 10.00΄π.µ.,
στην Άγναντα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γυµνασίου – Λυκείου Αγνάντων (∆άφνη).
4. Στις προθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
Εταιρείας είναι η πραγµατοποίηση της 2ης Συνάντησης του Θερινού Σχολείου Τζουµέρκων, σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, την Περιφέρεια
Ηπείρου, τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Ο.Τ.Α.) και λοιπούς Φορείς της περιοχής, εφόσον
εξασφαλιστεί η αναγκαία χρηµατοδότηση.
Παρακαλούνται θερµά τα µέλη της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Τζουµέρκων και όλοι οι Τζουµερκιώτες και φίλοι της Εταιρείας (Ι.Λ.Ε.Τ.) να
συνδράµουν ουσιαστικά στην επιτυχία των ανωτέρω
εκδηλώσεων.

ΑΤ
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Ε Ν Ω Σ Ε Ω Σ . . .

ε αφορµή το κάλεσµα της Ένωσης Συλλόγων για Γενική Συνέλευση των µελών της στις 16-3-13, θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια για το παρόν και – κυρίως- για το µέλλον της. Εγώ δεν είµαι µέλος του
∆Σ ή αντιπρόσωπος Πολιτιστικού Συλλόγου, είµαι όµως απ΄ αυτούς που
στήριξαν έµπρακτα την Ένωση στο ξεκίνηµά της και θεωρώ πως το χρωστάω στην αξέχαστη «Λαµπρούλα»- µ΄ όλο το σεβασµό στη µνήµη της –
να τοποθετηθώ για ζητήµατα διαδικαστικά της Ένωσης. Όπως θεωρώ και
απολύτως απαραίτητο να γίνεται αναφορά στο όνοµα της Λαµπρινής Παπαδήµα – Σπαή συχνά σε δράσεις της Ένωσης, αλλά και µια τιµητική εκδήλωση αφιερωµένη σ΄ εκείνη και το έργο της το σχετικό µε την Ένωση.
Η εµπειρία της ως τώρα πορείας της Ένωσης έδειξε πως είναι µια υπολογίσιµη δύναµη στήριξης δράσεων, κινήσεων και ενεργειών, όχι µόνο
των Πολιτιστικών Συλλόγων – µελών της , αλλά και του ∆ήµου, µε τον
οποίο είχε άριστη συνεργασία. Εποµένως η αναγκαιότητα ύπαρξης και
συνέχισής της είναι δεδοµένη. Σε καµία δε περίπτωση δεν αποτελεί « παραµάγαζο » δίπλα σε αντίστοιχα Συλλογικά Όργανα, όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε από κάποιους. Θα πρέπει, βεβαίως, να
επαναπροσδιοριστεί ο ρόλος της Ένωσης καθώς και το ποιες και πως εκδηλώσεις και δράσεις θα στηρίζει.
Το να γίνονται εκδηλώσεις ψυχαγωγίας για να εξοικονοµηθούν χρήµατα,
τα οποία στη συνέχεια θα τοποθετηθούν στην ψυχαγωγία, είναι ένας φαύλος κύκλος που πολύ απέχει από τους σκοπούς της.
Θεωρώ απαραίτητο να υπάρχει συνεργασία αλλά και στήριξη από το
∆ήµο, καθώς επίσης και ένας σύνδεσµος της Ένωσης µέσα στο ∆ηµαρχείο για τις γραφειοκρατικές και όποιες άλλες διευκολύνσεις της, εφόσον
η έδρα της ταυτίζεται µε την έδρα του ∆ήµου.

Β

ασική ανάγκη είναι η εξασφάλιση σίγουρων πηγών χρηµατοδότησης, ζήτηµα που βρίσκεται σε άµεση συνάφεια µε την τροποποίηση
κάποιων άρθρων του καταστατικού της. Πέρα από το ∆ήµο, στον οποίο
όλοι απευθύνονται, θεωρώ πως µια αξιόλογη πηγή χρηµατικών πόρων
είναι οι χορηγοί σε τοπικό επίπεδο. Για παράδειγµα η Ένωση να στηρίζει
τοπικά προϊόντα σε εκδηλώσεις και δράσεις της ( κάτι που θα έπρεπε να
κάνει και µε τα τοπικά κρασιά στον αποκριάτικο χορό της ) στις οποίες θα
είναι χορηγοί οι διαφηµιζόµενοι παραγωγοί.
Αµφιλεγόµενη ή αµφισβητήσιµη η Ένωση είναι δύναµη. Είναι σε θέση να
κρατήσει ενωµένο πολύ κόσµο και µέσα απ΄ αυτό να παρέµβει δυναµικά
για όποιο θέµα απασχολεί την περιοχή.
Για το µέλλον της ας αποφασίσει η Γ Σ. Ας µη δηµιουργούνται εµπόδια
(αντικειµενικά ή µη) για να οδηγήσουν αναγκαστικά στη διάλυσή της. Όσοι
θελήσουν να παραµείνουν µέλη της Ένωσης θα πρέπει να γνωρίζουν
πως υπάρχουν και υποχρεώσεις απέναντί της. Όσοι έχουν διάφορες
απαιτήσεις απ αυτήν (µε πρόσφατο παράδειγµα τον αποκριάτικο χορό
της) θα πρέπει ν΄ ανατρέξουν στο καταστατικό της στο άρθρο 4,6 και 8,
όπου ορίζονται οι υποχρεώσεις των µελών, αλλά και η ετήσια συνδροµή
βάσει των αντιπροσώπων των Συλλόγων, παράγραφος που, κατά τη
γνώµη µου πρέπει να τροποποιηθεί για να καταστεί πιο ουσιαστική για
την Ένωση και πιο δεσµευτική για τις υποχρεώσεις των Συλλόγων –
µελών της.

Ε

πί προσωπικού θα ήθελα να ενηµερώσω όσους απόρησαν µε την
εµπλοκή µου στο χορό της Ένωσης στην Άρτα πως µου ζητήθηκε
η βοήθειά µου και δεν έλαβα µέρος στην οργάνωση της βραδιάς αυθαίρετα. Άλλωστε δεν ήµουν το µόνο εξωθεσµικό άτοµο που βοήθησε εθελοντικά τα µέλη του ∆Σ της Ένωσης το βράδυ εκείνο, µε στόχο και σκοπό
µια πετυχηµένη – κατά γενική οµολογία – εκδήλωση.
Η ΓΣ της 16ης Μαρτίου 2013 έβαλε ένα πλάνο για τις επόµενες κινήσεις
του ∆Σ. Μόνο που αυτό το ∆Σ, προσωρινό ή όχι, έχει ανάγκη στήριξης
των µελών της Ένωσης για να είναι εφαρµόσιµες οι αποφάσεις που παίρνει το ίδιο ή η ΓΣ. Ας θυµούνται αυτό οι Σύλλογοι, γιατί έρχεται το καλοκαίρι και αρκετοί είναι αυτοί που θα τρέξουν στην Ένωση για βοήθεια...
Χαρά Βρατσίστα – Γκόγκου

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. ΤΑΣΙΟΣ

∆ιπλ.Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.

Κατασκευή Ιδιωτικών & ∆ηµοσίων Έργων
Έκδοση Οικοδοµικών Αδειών
Τοπογραφικές Εργασίες σε Ε.Γ.Σ.Α 87
Νοµιµοποίηση - Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Πωλείται οικόπεδο
οικοδοµήσιµο
εντός οικισµού
Βουργαρελίου
περίπου 400 τ.µ.
Πληροφορίες
στο τηλέφωνο:
26850 22284
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ΒΙΒΛΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Νέο Εκπαιδευτικό - ∆ιδακτικό Υλικό
∆ύο βιβλία για τη ΜΕΘΟ∆ΙΚΗ ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ
ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Των Χρήστου Παπαδόπουλου – Γιάννη Σπετσιώτη
Ανδρέα Αναστασιάδη
∆ύο βιβλία που εισάγουν έναν πρωτοποριακό τρόπο στη διδασκαλία, τη µελέτη και την εκµάθηση της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής:
- είναι γραµµένα µε τρόπο παιδαγωγικό, εύχρηστο για το δάσκαλο και κατανοητό από τον µαθητή.
- αποτελούν τον καρπό µακρόχρονου πειραµατισµού και συνεργασίας ανθρώπων, που δίδαξαν και διδάσκουν τη Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική.
- η διδακτική µεθοδολογία τους βασίζεται στα σύγχρονα επιστηµονικά δεδοµένα της Παιδαγωγικής και της Ψυχολογίας
και αποτελεί σηµαντική συµβολή στη διδασκαλία της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
- περιλαµβάνουν τη διδακτέα ύλη στο σύνολό της.
- δίνουν στο σπουδαστή επάρκεια γνώσεων για την απόκτηση ∆ιπλώµατος Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
- και το σπουδαιότερο, από τον πρώτο κιόλας χρόνο οι σπουδαστές µπορούν µε τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει να ψάλλουν τη Θεία Λειτουργία.

Π Ο Ι Η Σ Η

Στην πόρτα του λαβύρινθου
στέκοµαι απελπισµένα

Φ Ω Τ Ο

Κυκλοφόρησαν

Το τρίτο τεύχος της σειράς ΜΕΘΟ∆ΙΚΗ ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ.
Είναι το βιβλίο που όλοι περιµένατε, µοναδικό στο είδος του,
αφού παρόµοιο στη σχετική βιβλιογραφία της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ!
Στο βιβλίο αναλύονται και εξηγούνται όλες οι µελωδικές γραµµές του Αναστασιµαταρίου, που δηµιουργούν εύλογες απορίες στους σπουδαστές κατά τη µελέτη τους.
Απαραίτητο βοήθηµα για µαθητές και δασκάλους, γραµµένο
σύµφωνα µε τα σύγχρονα πορίσµατα της ∆ιδακτικής.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ

25η Μαρτίου 2013 - Φωτο. Ν. Μανούσης

ΝΕΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ
Περιλαµβάνει µόνο τους ύµνους ξεχωριστά για κάθε ήχο, που
ψάλλονται σήµερα στις εκκλησίες µας και το σηµαντικότερο,
το µέλος που έχει επικρατήσει να ψάλλονται. Στους ύµνους
σηµειώνονται τα µέτρα και τα ισοκρατήµατα.

TΟ TΕΡΕΡΕΜ
Η ερµηνεία και η σηµασία του στην Ορθόδοξη λατρεία. Ένα
βιβλίο απαραίτητο για κάθε φιλόµουσο.

-

25η Μαρτίου 2013 - Φωτο. Ν. Μανούσης

Γ Ρ Α Φ Η Μ Α Τ Α

τα πρέπει και τα θέλω µου

ατάκτως ερριµένα.

Συναίσθηµα και λογική

τα δύο αντιπαλεύουν

και σε πρωτόγνωρα νερά

πάλι µε ταξιδεύουν.

Απόκριες 2013 στο Βουργαρέλι - Φωτο. Ν. Μανούσης

Τη µια µε πάνε στο βυθό

και µε χτυπούν στα βράχια
την άλλη µες τα σύννεφα

του άπειρου τα πλάτια.

Λόγια δεν βρίσκω ικανά

το κάλλος ν’ αποδώσουν

Από το χορό της Ένωσης στο “Βυζαντινό”, στην Άρτα.
Φωτ. Α. Κοντός

και περιµένω έκθαµβος

τα πρέπει να µε σώσουν.
Όµως µ’ αρέσει η στιγµή
όσο κακιά και να ‘ταν

θα προτιµήσω να γινώ
ο Γλάρος “ΙΩΝΑΘΑΝ”.
Φευγάτος Μπιλ

Από τη συνάντηση των γυναικών του Συλλόγου στην Πλάκα.
Φωτ.: Μαίρη Στεφάνου.

Καθαρή ∆ευτέρα 2013 στην πλατεία - Φωτο. Β. Σούσοε

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

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΜΕΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΙΜΙΑΚΩΝ ΦΡΑΣΕΩΝ

Από τη Σαββούλα Κολιούλη
Υπάρχουν πολλές παροιµιακές φράσεις που τις χρησιµοποιούµε στην καθηµερινότητά µας. Όλες σχεδόν έχουν την ιστορία τους. ∆εν µας είναι όµως γνωστή για
τις περισσότερες. Αλλά κι αν γνωρίζαµε την προέλευσή τους θα χρειαζόταν ολόκληρο βιβλίο για να χωρέσουν. Γι’ αυτό θα αναφερθώ µόνο σε µερικές σαν παράδειγµα.

«Άϊντε να κουρεύεσαι»
Η φράση αυτή σηµαίνει ότι είσαι άξιος προσβολής και ρεζιλέµατος δηλαδή σου αξίζει το κούρεµα. Η προέλευσή της είναι από τα Βυζαντινά χρόνια και παλαιότερα.
Τότε οι άντρες όπως και οι γυναίκες άφηναν µακριά µαλλιά. Το κούρεµά τους αποτελούσε µεγάλη προσβολή. Όταν λοιπόν επρόκειτο να τιµωρήσουν ένα άτοµο
άντρα η γυναίκα για µια σοβαρή ανήθικη πράξη. Το πρώτο που έκαναν για να τον
γελοιοποιήσουν ήταν το κούρεµα των µαλλιών του.
«Είσαι κορόϊδο»
Η λέξη «κορόϊδο» είναι από το «κορόγιδο» που θα πει κουρεµένο γίδι. Αλλά το
κουρεµένο γίδι καθώς το κούρεµά του γίνεται γρήγορα και άτεχνα µε προβατοψάλιδο φαίνεται πολύ άσχηµο και προκαλεί γέλια. Μεταφορικά λοιπόν όταν ένας
άνθρωπος είναι άκοµψος και ακαλαίσθητος σχολιάζεται και εµπαίζεται από τον
κόσµο, γίνεται δηλαδή αντικείµενο εµπαιγµού και χλευάσµατος δηλαδή κορόϊδο
(κορόγιδο). Κορόϊδο λοιπόν σηµαίνει αυτός που γελοιοποιείται και χλευάζεται σαν
να είναι κουρεµένο γίδι.
«Έφαγε παρά µία τεσσαράκοντα»
Πρόκειται για κάποιον που δάρθηκε ανηλεώς, έφαγε όπως λέµε πολύ ξύλο. Η
φράση αυτή είναι από την Εβραϊκή εποχή. Οι Εβραίοι µεταξύ των τιµωριών που
συνήθιζαν ήταν και το µαστίγωµα µε 13 µαστιγώµατα επειδή θεωρούσαν ιερό τον
αριθµό 13. Το µαστίγιο όµως που χρησιµοποιούσαν είχε τρία λουριά. Έτσι κάθε
χτύπηµα µε το µαστίγιο ήταν στην ουσία τρία αφού τρία ήταν τα λουριά του. Εποµένως τα 13 µαστιγώµατα (13*3) ήταν 39 χτυπήµατα δηλαδή σαράντα παρά µία
βουρδουλιά.
«Πήγε σαν το σκυλί στ΄ αµπέλι»
Λέγεται για όσους χάνουν τη ζωή τους χωρίς σπουδαίο λόγο και χωρίς να λογαριάζονται και να ζητούνται ευθύνες από κανένα. Η φράση προέρχεται απ΄ τα σκυλιά. Σε παλιότερα χρόνια τα σκυλιά που έµπαιναν στ΄ αµπέλια και έκαναν ζηµιά
τα σκότωναν οι δραγάτες χωρίς να δίνουν λόγο σε κανένα γιατί σύµφωνα µε τη συνήθεια είχαν αυτό το δικαίωµα. Έτσι και για τον άνθρωπο που χάνεται χωρίς σοβαρό λόγο και δεν ζητούνται ευθύνες από το φονιά λέµε ότι πήγε τζάµπα, δηλαδή
σαν το σκυλί στ΄ αµπέλι.
«Έµεινε στο ράφι»
Λέγεται για µια κοπέλα που έµεινε ανύπαντρη. Η φράση προέρχεται από τη συνήθεια που υπήρχε παλιότερα και εξακολουθεί και σήµερα να τοποθετούν οι άνθρωποι όσα πράγµατα έχουν αξία ιστορική ή οικογενειακά κειµήλια πάνω σε
ράφια. Μεταφορικά λοιπόν λέµε και για την κοπέλα που έµεινε ανύπαντρη ότι
«έµεινε στο ράφι» σαν παλιό αντικείµενο (αντίκα).
«?.Σαν τα χιόνια»
Είναι επιφώνηµα µε το οποίο υποδεχόµαστε µε αγάπη ένα φιλικό µας πρόσωπο.
Προέρχεται από την πίστη του λαού πως τα χιόνια µε τον ερχοµό τους φέρνουν
καλοσύνη και προκοπή στη σοδειά τους αλλά και υγεία γιατί σκοτώνει τα µικρόβια που φέρνουν αρρώστιες. Έτσι το αγαπητό µας πρόσωπο το υποδεχόµαστε µε
χαρά τα χιόνια.
«Κολοκύθια στο πάτερο ή πατερό»
Το λέµε όταν αυτό που κάνει ή θέλει κάποιος είναι χωρίς σηµασία ή ανόητο. Κι έχει
τόση αξία όση και τα κολοκύθια που έχει το χειµώνα ο γεωργός στο πάτερο ή πατερό (πατάρι) του καλυβιού του.
«Του πήγε η ψυχή στην Κούλουρη»
Στην αρχαιότητα οι Αθηναίοι όταν κινδύνευαν από εχθρικές εισβολές στην πόλη
έφευγαν όλοι οι κάτοικοι δηλαδή όλες οι ψυχές της πόλης και πήγαιναν να σωθούν
σε ένα µέρος της Σαλαµίνας που λέγεται Κούλουρη. Από τότε για όσους δοκιµάζουν µια µεγάλη λαχτάρα, ένα φόβο και αγωνία συνηθίζουµε να λέµε «πήγε η
ψυχή του στην Κούλουρη» δηλαδή πήγε να γλυτώσει στην Κούλουρη.

ΕΣΩΡΟΥΧΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ “ΕΡΜΙΝΑ”
Αµαλία & Ερµιόνη Γεωργούλα
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 3 - ΑΡΤΑ
ΤΗΛ.: 26810 70857
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Στις 31-12-2012 το ∆.Σ. µέλη του συλλόγου, συνοδεία
µουσικών οργάνων αποχαιρετήσαµε τον παλιό χρόνο
ψάλλοντας τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα στους δρόµους και τα καταστήµατα του χωριού.
Στις 4-1-2013 το ∆.Σ έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα
στην ταβέρνα του Θωµά Πλεύρη. Την εκδήλωση υποστήριξε µουσικά το δηµοτικό συγκρότηµα. του Κώστα
Σκανδάλη. Η προσέλευση των συγχωριανών ανέλπιστα µεγάλη. Από πολύ νωρίς η αίθουσα γέµισε ασφυκτικά και ο χορός και το ξεφάντωµα κράτησε µέχρι το
πρωί.
Στις 2-3-2012 το χορευτικό του Πολιτιστικού Συλλόγου
Βουργαρελίου πραγµατοποίησε µια εξαιρετική εµφάνιση, χορεύοντας παραδοσιακούς χορούς, στην κοπή
της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ένωσης Συλλογών
του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων. Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε σε αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων
του ξενοδοχείου “ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ” στην Άρτα.
Στις 14-3-2012 Τσικνοπέµπτη στο Βουργαρέλι ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βουργαρελίου σε συνεργασία µε την
ταβέρνα του Θωµά Πλεύρη, οργάνωσε και πραγµατοποίησε δηµοτική βραδιά µε το συγκρότηµα του
Κώστα Σκανδάλη. Η καταρρακτώδης βροχή και το
κρύο, δεν πτόησαν κανέναν από τους προσκεκληµένους. Η διασκέδαση και το ξεφάντωµα κράτησαν µέχρι
το πρωί
Αποκριάτικες εκδηλώσεις

Την Κυριακή της Μεγάλης Αποκριάς 17-3-2013 από
τις 5 µ.µ µικροί και µεγάλοι φόρεσαν αποκριάτικες στολές και συγκεντρώθηκαν στην πλατεία του χωριού
µας. Η ευρηµατικότητα στη µεταµφίεση, το χιούµορ και
η σαρκαστική διάθεση των καρναβαλιστών που χόρεψαν γαϊτανάκι και αποκριάτικα τραγούδια είναι άξια
συγχαρητηρίων. Η συµµετοχή των χωριανών µας
απρόσµενα µεγάλη. Μέσα σε πανδαιµόνιο από φωνές
και πειράγµατα, ακολούθησε παρέλαση στους δρό-

“Το σχολείο βασικός
παράγων πολιτισµού”

Το άρθρο του κ. Ιω Μπράτη, για το οποίο τον
συγχαίρω, παρόλο ότι δεν είµαι καλός στη
γλώσσα που χρησιµοποιεί, θα πρέπει να το
αποστείλει στη ∆ιδασκαλική Οµοσπονδία µήπως
και ξυπνήσουν παρόµοιοι διδάσκαλοι σαν τον κ.
Μπράτη και διαµαρτυρηθούν για το ύφος και τρόπους συµπεριφοράς, πιθανώς ολίγων, που έφτασαν να αρνούνται την Ελληνική Ιστορία και πολλά
άλλα, ακόµη και την αξιολόγησή τους στο εκπαιδευτικό σύστηµα.

8th ATHENS ANIMFSET

Χρ. Σιµόπουλος

Συγχαρητήρια στη Μαργαρίτα!

Η Μαργαρίτα Σιµοπούλου κόρη της Βιβής Σι-

Τ Α Β Ε Ρ Ν Α
ΠΛΟΥΜΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΑΡΤΑΣ

ΤΗΛ.: 26850 22110, ΟΙΚ. 22675
6973 006532 - 6946 487295

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΤΗΛ.:

210 2921249

µους του χωριού και κατάληξη στη “Χόβολη” για καφέ
και στη συνέχεια στην παραδοσιακή ταβέρνα του
Κώστα και της Νούλας Τάσιου για κρασί και χορό
όπου και ευχηθήκαµε “Καλή Σαρακοστή”.

Την Καθαρή ∆ευτέρα 18-3-2013 γιορτάσαµε τα Κούλουµα στην Πλατεία του χωριού µας. Οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν µεγάλη συµµετοχή. Εν τούτοις
πολλοί συγχωριανοί µας τις αψήφησαν αναζητώντας
καταφύγιο στο καφενείο της πλατείας. Από νωρίς στήθηκαν τραπέζια µε σαρακοστιανά εδέσµατα. Προσφέρθηκαν λαγάνα, παραδοσιακή φασολάδα, χαλβάς,
ελιές, και κρασί προσφορά του ∆.Σ. και των µελών του
Συλλόγου. Ακολούθησε γλέντι και χορός µε δηµοτικά
τραγούδια, µε φόντο τα χιονισµένα Τζουµέρκα και µουσική κάλυψη από τον κ. Παντελή Γιάννο.
Το ∆.Σ εκφράζει τις ευχαριστίες του στα µέλη του Συλλόγου που βοήθησαν τα µέγιστα στην πραγµατοποίηση αυτών των δραστηριοτήτων.
- Το ∆Σ του Πολιτιστικού Συλλόγου Βουργαρελίου
πραγµατοποίησε αγορά 200 καθισµάτων και 30 τραπεζιών, αξίας 1.800 ευρώ, για τις ανάγκες των εκδηλώσεων στο χωριό µας.

Στις προθέσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου είναι να
επαναλειτουργήσει τµήµα εκµάθησης µπουζουκιού
µε συµµετοχή µαθητών από το Βουργαρέλι και το Αθαµάνιο.

Προγραµµατισµένες εκδηλώσεις
Επέτειος του βοµβαρδισµού 2-5-2013
Εορταστική εκδήλωση στο µοναστήρι
του Αγίου Γεωργίου 6-5-2013
ΓΙΑ ΤΟ ∆.Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΣΟΥΣΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

µοπούλου διακρίθηκε στο 8ο Φεστιβάλ Animation της Αθήνας, παίρνοντας το 1ο βραβείο στο
Ελληνικό διαγωνιστικό τµήµα, για την ταινία µικρού µήκους – Η ΖΩΗ ΕΝΑ ΜΟΛΥΒΙ -.Πρόκειται
για µία ταινία κινουµένων σχεδίων µε τεχνική cutout και 2D digital animation η οποία προβλήθηκε
στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος µαζί µε 23 άλλες
συµµετοχές.
Και λίγα λόγια από την δηµιουργό για την ταινία:
“∆ύο κορίτσια διαφορετικά. ∆ύο κόσµοι διαφορετικοί. Ο άσπρος και ο µαύρος. Η µέρα και η
νύχτα. Ο χειµώνας και το καλοκαίρι. Και στη µέση
ένα µολύβι. Άλλοτε χρησιµοποιείται ως όπλο και
άλλοτε ως φυλαχτό. Μια ιστορία για τον ρατσισµό, τη φιλία και το δικαίωµα να είσαι διαφορετικός.”
http://animationcenter.gr/modules/news/
GREEK SHORT AWARDS

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Αγροτεµάχιο αρδευόµενο, 8,5 στρεµµάτων
(περίπου), στη θέση “Καλαµάς”Βουργαρελίου, κατάλληλο και
για επιδοτούµενα προγράµµατα: αγροτουριστική µονάδα
ή εναλλακτικές µορφές ενέργειας. Πληροφορίες: 6976 927756.
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ - ΨΗΣΤΑΡΙΑ
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Το Βουργαρέλι µάς περιµένει πάντα! Η επικοινωνία µαζί του και µε τους ανθρώπους του µας αναζωογονεί!

Βουργαρελιώτικα Ηπειρωτικά & άλλα...

Κινηµατογράφος στο Βουργαρέλι,
µια ζεστή αγκαλιά µες στο καταχείµωνο

Ο χειµώνας φέτος πήρε άλλη όψη στο χωριό µας. Ναι µεν το κρύο
τσουχτερό, το χιόνι µας επισκέφτηκε δυο φορές και µάλιστα Σαββατοκύριακο, αλλά εµείς εκεί πιστοί στο ραντεβού µας κάθε Παρασκευή
και Κυριακή απόγευµα. Μικροί-µεγάλοι από τα τέλη του Οκτώβρη µαζευόµαστε, γελάµε, δακρύζουµε, συζητάµε, γινόµαστε µια παρέα πριν
και µετά την ταινία. Έρχεται κόσµος από όλη την περιοχή των Κεντρικών Τζουµέρκων, από Αθαµάνιο, Κυψέλη, Παλαιοκάτουνο, Κάψαλα.
Γνωριστήκαµε µε ανθρώπους που τους βλέπαµε καθηµερινά και δεν
µιλούσαµε. Αρκεί να σας πούµε ότι σε κάθε προβολή δεν είµαστε λιγότεροι από είκοσι άτοµα, έχει τύχει να συγκεντρωθούµε µέχρι και σαράντα Οι ταινίες που προβάλλουµε, η µία καλύτερη από την άλλη, οι
περισσότερες βραβευµένες στα διάφορα φεστιβάλ. Η µεγαλύτερη χαρά
και συγκίνηση που νιώσαµε ήταν στην προβολή παιδικών ταινιών. Παιδιά νηπιακής και δηµοτικής εκπαίδευσης έζησαν πρωτόγνωρες στιγµές, έζησαν τη µαγεία της µεγάλης οθόνης. Ακούσαµε τα γέλια τους, τις
παιδικές φωνές, γίναµε και εµείς παιδιά µαζί τους. Κάθε Παρασκευή
απόγευµα οι µικροί µας φίλοι, τα δικά µας παιδιά, είχαν τη χαρά να έρθουν σε επαφή µε το κουκλοθέατρο αρχικά και στη συνέχεια είχαν τη
δική τους προβολή. Αυτή η κίνηση είχε πολλούς υποστηρικτές και φίλους του κινηµατογράφου. Ευχαριστούµε από καρδιάς τον Παναγιώτη,
δάσκαλο του χωριού µας, την Ειρήνη, δασκάλα στο Αθαµάνιο, το Νίκο
και τη Βάσω, καθηγητές στο Λύκειο του χωριού µας, την Τζένη, τέως
εκπαιδευτικό, το Χρήστο και τη Σοφία, η οποία είναι συµβολαιογράφος
στο χωριό µας και φυσικά το Νίκο, ο οποίος προβάλλει τις ταινίες µας.
Θα θέλαµε επίσης να ευχαριστήσουµε και το ∆ήµαρχο, Κο Χασιάκο για
την εµπιστοσύνη που µας έδειξε και µας παραχώρησε το αµφιθέατρο
του ∆ήµου. Σε όλη αυτή την προσπάθεια ιδιαίτερη µνεία πρέπει να γίνει
στην Έλια Στασινού από το Αθαµάνιο, που χωρίς τη συµβολή της δε θα
γίνονταν οι παιδικές προβολές παράλληλα µε το κουκλοθέατρο. Την ευχαριστούµε πολύ για τη γενναιοδωρία της. Ως επίλογο θα θέλαµε να τονίσουµε πως τέτοιου είδους προσπάθειες, οι οποίες µπορούν να
σταθούν αφορµή και για άλλες, µας ενώνουν και ενισχύουν την οµαδικότητα. Συµβάλλουν έτσι στη συνεργασία και στην ανάπτυξη πολιτιστική και πνευµατική των χωριών της περιοχής µας. Γι΄ αυτό ας
αγκαλιάσουµε ό,τι µας ενώνει, ας το στηρίξουµε και ας αγωνιστούµε για
µια καλύτερη ποιότητα ζωής σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς.
΄΄Για τους φίλους του κινηµατογράφου΄΄
Νίκος Μανούσης - Έλια Στασινού - Βάσω Μάρη

«Τα παιδιά της χορωδίας»:

Ένα υπέροχο µάθηµα ζωής για τους µαθητές µας

Την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2013, στο αµφιθέατρο του δηµαρχείου του χωριού µας οι µαθητές του Γυµνασίου και του Λυκείου Βουργαρελίου παρακολούθησαν την ταινία «Τα Παιδιά της Χορωδίας» στο πλαίσιο
δράσεων κατά της σχολικής βίας.
Το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε την καθιέρωση της 6ης Μαρτίου ως
"Πανελλήνιας Ηµέρας κατά της Βίας στο Σχολείο", ύστερα από πρόταση
του σχετικού ∆ικτύου, στο οποίο συµµετέχει και ο Συνήγορος του Πολίτη, µε την ιδιότητά του ως Συνήγορος του Παιδιού.
Η δική µας πρωτοβουλία ήταν η προβολή µιας ταινίας µε θετικά µηνύµατα για τους µαθητές µας. Η ταινία, γαλλικής παραγωγής, υποψήφια

Τα παιδιά της χορωδίας - Φωτο. Ν. Μανούσης

για όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας, πραγµατευόταν τις ζωές των
µαθητών σε ένα αυταρχικό ίδρυµα, τις δύσκολες σχέσεις µεταξύ των
µαθητών και την παραβατική τους συµπεριφορά. Ωστόσο, η έλευση
ενός ξεχωριστού καθηγητή, ο οποίος αγκάλιασε πραγµατικά τους µαθητές του και πρόσφερε γενναιόδωρα την αγάπη και τις γνώσεις του,
κατόρθωσε να αλλάξει τις ζωές και τη σκέψη των µαθητών για πάντα?
« Ήταν τα καλύτερα χρόνια της ζωής τους? µόνο που κάποιος έπρεπε
να τους το µάθει».
Οι µαθητές µας παρακολούθησαν µε µεγάλη συγκίνηση την ταινία και
έφυγαν µε τις καλύτερες εντυπώσεις. Η χαρά µας ήταν µεγάλη, καθώς
οι µαθητές µας δεν έχουν πολλές ευκαιρίες για ψυχαγωγία, διψούν για
πολιτισµό και το σχολείο πρέπει να χτίσει γέφυρες πολιτισµού µε το µαθητικό κόσµο. Ο πολιτισµός είναι µια κίνηση, όχι µια κατάσταση. Είναι
ένα ταξίδι, όχι ένα λιµάνι σύµφωνα µε τον Άγγλο ιστορικό Άρνολντ
Τόυνµπ.
Το καλύτερο µάθηµα που έχουµε να διδάξουµε είναι η αγάπη, η αλληλεγγύη και ο αλληλοσεβασµός. Ειδικά σε αυτές τις δύσκολες ηµέρες
που διανύουµε, το σχολείο πρέπει να γίνει βιωµατικό, και να συµµετέχει σε ανθρωπιστικές δράσεις µε πρωτοπόρους τους ίδιους τους µαθητές.
Οι καθηγητές
Νίκος Κολοµπότσιος - Βασιλική Νάρη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Τo ∆.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Βουργαρελίου σας
προσκαλεί στον εορτασµό της επετείου του βοµβαρδισµού του Βουργαρελίου από τα γερµανο-ιταλικά αεροπλάνα, στις 5 Μάη του 1943.
Μεγάλη Πέµπτη 2 Μαΐου 2013 και ώρα 11.00 π.µ. στην
πλατεία.

Πρόγραµµα
ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΗ ∆ΕΗΣΗ - ΟΜΙΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟ ΒΛΑΧΟΠΑΝΟ. - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΕΦΑΝΩΝ - ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΝΕΚΡΩΝ
ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ

Η εφηµερίδα
και ο Σύλλογος
στηρίζονται
στις δικές σας
συνδροµές.
Μπορείτε
να τις στέλνετε
και µε επιταγή
στη διεύθυνση:
Εφηµερίδα
“ΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ”
Φειδίου 18
106 78 Αθήνα

ΟΡΕΙΝΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

Ξενοδοχείο

στο Βουργαρέλι

Σταυρούλα Καραβασίλη

Τηλ.: 26850 22111
Κιν.: 6972 425591
Fax: 26850 22251
e-mail:

info@panthoron.gr
www.panthoron.gr

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

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΥΣΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡ. ΣΟΥΣΟΣ

e-mail: sousos@yahoo.com

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ
∆ΩΜΑΤΙΑ

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

ΣΧΟΛΗ Ο∆ΗΓΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΑΣΙΟΣ

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΑΡΤΑΣ
ΤΗΛ.: 26850 22254

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ - Τ.Κ. 47045

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

3,5 στρέµµατα

ποτιστικό χωράφι
στη θέση

Τζαβέλλα 7

Παρασπόρια

Τηλ.: 26810 21066

Τιµή 3.500 € .

47 100 ΑΡΤΑ
Κιν.: 6977 049729

VILLA ELIA

ΣΟΦΙΑ ΚΩΝ. ΓΟΥΣΙΑ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ
Άγιος Ιωάννης - Φρύνη - Λευκάδα

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

( Π. Μύλος).

Τηλ. 6979 280 233
(απόγευµα)

