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«Καπηλειό
το
Απόκρυφο», Κυριακή µεσηµέρι 19 Γενάρη. Εδώ έγινε
φέτος η καθιερωµένη κοπή
της
Πρωτοχρονιάτικης
πίτας του Συλλόγου µας.
Αλλάξαµε στέκι για κάτι διαφορετικό παρόλο που από
τις προηγούµενες χρονιές
δεν είχαµε κανένα παράπονο. Και πάλι οικογενειακή
ταβέρνα
«ζεστή»
ατµόσφαιρα, καλό φαγητό,
που συντέλεσε στον κύριο
λόγο της συνάντησης: να
βρεθούµε στις δύσκολες
στιγµές που περνάµε, να
αλλάξουµε µια ζεστή κουβέντα µε ανθρώπους οικείους, που µας δένει πάνω
απ’ όλα η κοινή καταγωγή,
αλλά και µνήµες και σχέσεις
χρόνων.
Η προσέλευση ικανοποιητική ως πολύ καλή θα
έλεγα, όλοι χωριανοί και
ελάχιστοι φίλοι φτάσαµε τα
100 άτοµα. Η σύνθεση λίγο
διαφορετική, υπήρχε ένας
πυρήνας που πάντα βρίσκεται σε όλες τις εκδηλώσεις του Συλλόγου και
διαφορετικές παρέες χωριανών σε σχέση µε πέρυσι
(αυτό είναι πλέον καθιερωµένο). Πάντως γίναµε όλοι
µια συντροφιά και σ’ αυτό
συντέλεσε κατά ένα µεγάλο
µέρος και η µουσική «συντροφιά» που µας χάρισαν
µε ξεχωριστή νεανική ζωντάνια δύο νεαροί µουσικοί, ο
γνωστός σε όλους µας Αλέξανδρος Μαούτσος (γιος
της Κατερίνας Γούλα, από τις συναυλίες το καλοκαίρι
στο Βουργαρέλι που έδωσαν µε επιτυχία δύο συνεχείς
χρονιές) κιθάρα και τραγούδι και ο Νίκος Αλεφραγκής στο µπουζούκι.
Η µουσική απόλαυση εξαιρετική κατά κοινή οµολογία
των παρευρισκοµένων. Εξάλλου το έδειξαν έµπρακτα
σχεδόν όλοι (ελάχιστες οι εξαιρέσεις) µε χορό, διασκέδαση και τραγούδι που συνόδευε τα αντίστοιχα της ορχήστρας. Εδώ πρέπει να επισηµάνουµε και τους
αυτοσχέδιους τραγουδιστές Βασίλη Σούσο, Χρήστο
(Τάκη) Κρανιώτη και Μέµο Κολιάτσο.
Την πίτα για τρίτη συνεχή χρονιά έφτιαξε µε µεράκι,
εξαιρετική σε ποιότητα και γεύση η χωριανή µας Πολυτίµη Ι. Κωλέτση, η Τιµούλα όπως τη φωνάζουµε όλοι.
Να αναφερθεί ότι ο τυχερός που βρήκε το φλουρί ήταν
ο Παύλος Πλεύρης και το δώρο ένα σηµαντικό βιβλίο
από τις εκδόσεις «ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ».
Άφησα για το τέλος τρία επί πλέον θετικά στοιχεία
αυτής της συνάντησης (εκτός από την παρουσία των
δύο νεαρών µουσικών που ανέφερα στην αρχή). Πρωταρχικά την παρουσία του νεαρού προέδρου του Πολιτιστικού
Συλλόγου
Βουργαρελίου
Αντώνη
Μασούρα, µαζί του και ο γραµµατέας Βασίλης Σούσος. Ο χαιρετισµός τους απλός, ζεστός, αλλά το
στίγµα της παρουσίας τους έδωσε περισσότερο η παρουσίαση του ηµερολογίου του Πολιτιστικού Συλλόγου
Βουργαρελίου µε τίτλο «Παλαιά επαγγέλµατα». Στην
πρώτη σελίδα µια πολύ παλιά φωτογραφία του χωριού
και στη συνέχεια για τους 12 µήνες 12 παραδοσιακά
επαγγέλµατα. Ο καθένας χωριανός σ’ αυτές τις σελί-

ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 11 π.µ.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου Βουργαρελιωτών Αττικής
“ΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ” πιστό στο καταστατικό µας, µια και πέρασαν κιόλας
δύο χρόνια από τις προηγούµενες εκλογές, επειδή την Κυριακή 30 Μαρτίου 2014 πρώτη των εκλογών,σύµφωνα µε το καταστατικό µας, συνήθως δεν υπάρχει απαρτία, σας προσκαλεί στη Γενική Συνέλευση που θα
γίνει την Κυριακή 6 Απριλίου 2014 στη Νυκτερινή Σχολή του Φιλολογικού Συλλόγου “ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” Θεµιστοκλέους και Κατακουζηνού 2,
κοντά στην πλατεία Κάνιγγος.

ΦΩΤ. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

δες είχε να αναγνωρίσει και ένα δικό του άνθρωπο και
έτσι έγινε ανάρπαστο.
∆εύτερο στοιχείο που πλαισιώνει το πρώτο η παρουσία νεαρών ατόµων που αξίζει να αναφέρουµε για να
ακολουθήσουν και άλλοι το παράδειγµά τους και αυτοί
να αποτελέσουν πόλο έλξης για άλλους συνοµήλικους
χωριανούς και φίλους.
Άρτεµη Χ. Σούσου µε τον σύζυγό της Ηλία Γκότση, Κατερίνα Χ. Παπαϊωάννου (που φωτογράφησε την εκδήλωση), Κατερίνα Μαούτσου, Θοδωρής - Θαλής
Παπαδόπουλος, Έλλη Αλεξίου, Βασιλική Στεφάνου
(κόρη του Στέφανου), οι δύο µικρές κόρες της ∆ήµητρας Ι. Μπράτη.
Τελευταίο τα συγχαρητήρια που δεχθήκαµε από τους
ιδιοκτήτες της ταβέρνας για την ευγενή παρουσία των
συγχωριανών µας, τον τρόπο διασκέδασης και το
είδος της µουσικής που ακούστηκε στην εκδήλωση.

Θέµατα ηµερήσιας διάταξης:
1. Απολογισµός πεπραγµένων 2012-2014.
2. Οικονοµικός απολογισµός.
3. Εκλογές για την ανάδειξη ∆ιοικητικού Συµβουλίου, αντιπροσώπων στην Οµοσπονδία Τζουµερκιωτών, στην Πανηπειρωτική Συνοµοσπονδία και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Και µερικές σκέψεις για το µέλλον του Συλλόγου µας.
Κάθε φορά στο φύλλο της εφηµερίδας µας που γίνεται προκήρυξη των
εκλογών “σείεται ο κώδωνας του κινδύνου” για το µέλλον του Συλλόγου,
γιατί η συµµετοχή των συγχωριανών σε µαζώξεις του Συλλόγου είναι απειροελάχιστη, εάν εξαιρέσουµε την εκδήλωση για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας που φτάσαµε τους 100. Το Νοέµβρη που γιορτάσαµε τα 40
χρόνια του Συλλόγου παρόλο που υπήρξε ατοµική επιστολή για κάθε
µέλος του και τηλεφωνήµατα και εδώ η συµµετοχή ήταν µικρή (θα µου
πείτε ολίγοι και εκλεκτοί)· δεν είναι όµως έτσι, όλους µάς έχει ανάγκη ο
Σύλλογος µε τον άλφα ή βήτα τρόπο εµείς έτυχε να τον εκπροσωπούµε
και φέρουµε το βάρος της διατήρησής του, αλλά και της κυκλοφορίας της
εφηµερίδας “Το Βουργαρέλι” που όλοι την περιµένουµε πώς και πώς.
Μπορεί ο Σύλλογος και τα πρόσωπα να µην ενδιαφέρουν τους συγχωριανούς, αλλά η εφηµερίδα είναι απαραίτητη.
Γι’ αυτό και για να µη λέω πολλά. επειδή σ’ αυτό το φύλλο “κρούω τον κώδωνα του κινδύνου” για πολλά θέµατα στο Βουργαρέλι, σ’ αυτούς τους
δύσκολους καιρούς και οι Βουργαρελιώτες της αποδηµίας µπορούν να
συµβάλλουν σ’ αυτόν τον τόπο έστω µε τη συµµετοχή τους στη συλλογικότητα εκφρασµένη στην πράξη και όχι στα χαρτιά. Έτσι ας θυσιάσουµε
λίγες ώρες την Κυριακή των εκλογών για να βρεθούµε κοντά, αλλά πριν
από αυτό ας υπάρξουν καινούργιες υποψηφιότητες για το Σύλλογο και
ιδιαίτερα νέων. Μπορεί το απερχόµενο Συµβούλιο να µην έκανε ιδιαίτερα
πράγµατα για τους νέους µας, αλλά σ’ αυτή τη στιγµή τους χρειαζόµαστε
κοντά µας για να κάνουµε µια καινούργια αρχή και µεις οι µεγαλύτεροι και
µε περισσότερη πείρα θα βοηθήσουµε όσο περισσότερο µπορούµε.
Ας µιµηθούµε και το παράδειγµα του Πολιτιστικού Συλλόγου Βουργαρελίου αλλά και του Συλλόγου Σελλαδιτών Άρτας, που ο µέσος όρος ηλικίας
των µελών του ∆Σ δεν είναι πάνω από 31 ετών.
Η πρόεδρος του Συλλόγου
Λουκία Αντωνίου

Εορταστικές εκδηλώσεις
του Πολιτιστικού Συλλόγου Βουργαρελίου

∆εύτερη µέρα των Χριστουγέννων στο Βουργαρέλι στη «Χόβολη»
της Γεωργίας Τυρολόγου και του Κώστα Ντούλα πραγµατοποιήθηκε
η εκδήλωση έντεχνης µουσικής που είχε προαναγγελθεί αρκετές
µέρες πριν. Η προσέλευση ικανοποιητική ειδικά της νεολαίας. Συµµετοχή
100 ατόµων (σύµφωνα µε τα εισιτήρια υπέρ του Πολιτιστικού Συλλόγου).
Η όµορφη µουσική «ατµόσφαιρα» που δηµιουργήθηκε οφείλεται στην ορχήστρα του Κώστα Κωτρότσιου από την Άρτα και κράτησε µε την ίδια ένταση µέχρι τις πρωινές ώρες. Πολλές φωτογραφίες από τη βραδιά έχουν
αναρτηθεί στη σελίδα του Συλλόγου.

Παραµονή Πρωτοχρονιάς. Τα κάλαντα τραγουδήθηκαν κατά το έθιµο
για 4η συνεχή χρονιά. Εκτενή αναφορά γι’ αυτό κάνει η Λουκία Αντωνίου
που συµµετείχε. Ένα όµως πικρόχολο σχόλιο έχει τη θέση του εδώ. Παρόλο που η παρουσία της χορωδίας ήταν ικανοποιητική και συγκινητική,
η έλλειψη της νεολαίας, µελών του Συλλόγου και µελών του χορευτικού
ήταν εµφανής@
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΕΛ. 7

∆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 Κλεάνθη Γ. Τσαµπούλα και ο Παναγιώτης Σιαπλαούρας απέκτησαν κοριτσάκι.
- Η Γωγώ Κατέρου και ο Βασίλης Νάκος απέκτησαν αγοράκι.
- Η Βασιλική Χ. Φωτίου και ο Ηλίας Αλέτρας απέκτησαν αγοράκι.
- Η Ελευθερία Τατσάκη και ο Νίκος Σιµόπουλος
απέκτησαν κοριτσάκι.
Να τους ζήσουν τα νεογέννητα!

ΘΑΝΑΤΟΙ

- Απεβίωσε στην Άρτα και κηδεύτηκε στο Βουργαρέλι ο Λευτέρης Α. Σόφης σε ηλικία 67 ετών.
- Απεβίωσε στις 21/1/2014 η Σοφία Γεωργάρα
στην Αθήνα και κηδεύτηκε στο Βουργαρέλι σε
ηλικία 87 ετών.
- Απεβίωσε στις11/1/2014 στην Αθήνα ο Γιάννης
Πλούµπης και κηδεύτηκε στο Βουργαρέλι σε ηλικία 94 ετών.
- Απεβίωσε στην Αθήνα ο Κώστας Ζάχος (γιος
της Σοφίας Κυρίτση) και κηδεύτηκε στο Βουργαρέλι σε ηλικία 55 ετών.
- Απεβίωσε και κηδεύτηκε στο Παλαιοκάτουνο ο
Κώστας ∆ηµητρέλος σε ηλικία 68 ετών.
- Απεβίωσε στην Αθήνα και κηδεύτηκε στο Παλαιοκάτουνο ο Λευτέρης Γεωργακογιάννης σε
ηλικία 68 ετών.
Θερµά συλλυπητήρια στους οικείους τους.
- 'Ενας ακοµη αιωνόβιος πολυαγαπηµένος άνθρωπος έφυγε απο κοντά µας
για το ταξίδι χωρίς επιστροφή.
Ο Ιωάννης Πλούµπης, σύζυγος της Ευτυχίας Πλούµπη
άφησε την τελευταία του πνοή
στις 11 Ιανουαρίου, ηµέρα
Σάββατο στις 2 π.µ .στην
Αθήνα οπου έµενε τα τελευταία χρόνια. Γεννήθηκε στο Βουργαρέλι Άρτας
στις 12/3/1920 και έζησε κάτω απο αντίξοες συνθήκες µε φτώχεια σε καιρούς πολέµου και κατοχής όπως ολοι οι ανθρωποι εκείνης της γενιάς.
Θα µας µείνεις αξέχαστος, αγαπητός και ξεχωρι-

στός όπως ήσουν πάντα.
Σου ευχόµαστε καλο ταξίδι! Τα παιδια και τα εγγόνια σου. Αιωνία σου η µνήµη αγαπηµένε µας.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΛΟΥΜΠΗΣ (εγγονός)

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ
- Η οικογένεια Παύλου Πλεύρη προσφέρει 50
ευρώ στη µνήµη του Κωνσταντίνου Ζιώρη, αδελφού της µητέρας τους Σοφίας, που πέθανε πρόσφατα.
- Η Ρούλα και η Χριστιάνα Λαναρά προσέφεραν
50 ευρώ στη µνήµη του συζύγου και πατέρα Ηλία
Λαναρά.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
- Η Ζωή Αντωνίου - Μπάγκου ευχαριστεί για τη
φιάλη αίµατος που προσφέρθηκε από την Τράπεζα Αίµατος του Πολιτιστικού Συλλόγου Βουργαρελίου για τη µητέρα της.
- Η Ντίνα ∆ήµου ευχαριστεί για τη φιάλη αίµατος
που προσφέρθηκε από την Τράπεζα Αίµατος του
Πολιτιστικού Συλλόγου Βουργαρελίου για το σύζυγό της Γιάννη.
∆ΙΟΡΘΩΣΗ
Ο Αντώνης Ν. Αγγέλης εισήχθη στο Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη και όχι στη

Σχολή Οικονοµικών ΤΕΙ Τρίπολης, όπως λανθασµένα
εγράφη σε προηγούµενο φύλλο της εφηµερίδας µας. Επανορθώνουµε και ζητούµε συγγνώµη.

Παρακαλούµε θερµά για οτιδήποτε
αφορά τα κοινωνικά δρώµενα του χωριού µας, να µας ενηµερώνετε στα τηλ.
που υπάρχουν στην εφηµερίδα µας.
∆εν µπορούµε να γνωρίζουµε τα
πάντα.
Επίσης, κείµενα και φωτογραφίες,
που αφορούν δικούς σας ανθρώπους
µπορείτε να µας τα στέλνετε για δηµοσίευση.

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ - ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ

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.
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Κόνιαρης Νίκος .....................................................................20 ευρώ Νο 2249

Κόνιαρης Πάνος ....................................................................20 ευρώ Νο 2250

Χαχούλης Φώτης ..................................................................20 ευρώ Νο 2327

Γεωργοκώστας Αντώνης ......................................................20 ευρώ Νο 2328

Αλεξίου Κώστας και Έλλη ....................................................20 ευρώ Νο 2329

Τζίµας Ντίνος ........................................................................50 ευρώ Νο 2330

Ζαχαρή Άννα ........................................................................10 ευρώ Νο 2331

Στεφάνου Μαίρη ...................................................................20 ευρώ Νο 2332

Στεφάνου Στέφανος ..............................................................15 ευρώ Νο 2333

Στεφάνου Βασιλική ...............................................................15 ευρώ Νο 2334

Τσίρκα Μαρία ........................................................................ 20 ευρώ Νο 2335
Τάσιου Νικολέττα ..................................................................20 ευρώ Νο 2337

Πλεύρης Χρήστος .................................................................20 ευρώ Νο 2338

Χρηστίδης Ελευθέριος ..........................................................40 ευρώ Νο 2339
Κίτσιος Βασίλειος .......................................................10 ευρώ Νο 2340

Βαµβακά Βασιλική ......................................................20 ευρώ Νο 2341

Νταλαγεώργος Νικόλαος ............................................ 40 ευρώ Νο 2342
Ζαχαρή-Βλαχοπάνου Βούλα ......................................20 ευρώ Νο 2343

Κουτρουµάνης Βασίλειος ........................................... 20 ευρώ Νο 2344
∆ηµητρίου Μαρία .......................................................20 ευρώ Νο 2345
∆ηµητριάδης Ελευθέριος ............................................20 ευρώ Νο 2346

Μάντζιου Μαίρη ..........................................................30 ευρώ Νο 2347

Μπράτης Βασίλειος του Παντελή ............................... 20 ευρώ Νο 2348
Μπράτης Παντελής ....................................................20 ευρώ Νο 2349

Μπράτη Λαµπρινή ......................................................20 ευρώ Νο 2350
Σόφη-Χριστοκώστα Κατερίνα .....................................20 ευρώ Νο 2351

Χριστοκώστα-Πλούµπη Φρειδερίκη ...........................20 ευρώ Νο 2352

Πλεύρης Παύλος ........................................................50 ευρώ Νο 2353

Πλούµπης Χρήστος του Γιάννη ..................................20 ευρώ Νο 2354

Λαναρά Ρούλα............................................................ 25 ευρώ Νο 2355

Λαναρά Χριστιάνα ......................................................25 ευρώ Νο 2356

Καράµπαλη Ελένη ......................................................40 ευρώ Νο 2357
Ίσκου Μαίρη ...............................................................50 ευρώ Νο 2358

Ριγανέλα Ερικέττη .......................................................50 ευρώ Νο 2359

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΩΡΟΦΗ ΠΕΤΡΙΝΗ ΟΙΚΙΑ 135 τ.µ.
Σ Τ Ο Β Ο Υ Ρ ΓΑ Ρ Ε Λ Ι Σ Ε Ο Ι ΚΟ Π Ε ∆ Ο 7 0 0 τ . µ .
( Π Ρ Ω Η Ν Ο Ι Κ Ι Α Σ Α Β Β ΟΥΛ Α Σ Π Α Π Α Κ Ω Σ ΤΑ )
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 210 7481762, 6974916162

media productions

Παναγιώτης Αµπατζίδης
Τηλεοπτικές παραγωγές - ∆ιαφήµιση - Φωτογραφία
Ψηφιακή επεξεργασία ΟπτικοακουστικούΥλικού

Οργάνωση εκδηλώσεων - Εκθέσεων - Συνεδρίων
Web Siates - 3D Animation

Καρπενησίου 3 Περιστέρι
121 31 Αθήνα

Τηλ.: 210 5761469
Fax: 210 5761473

Κιν.: 6974 685491
E-mail: info@avpbediapro.com
www.avpbediapro.com

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΣΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ 2
ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΡΕΜΑΤΩΝ
ΤΗΛ, 6974 439 385

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ
“ΓΑΛΗΝΗ”

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΥΤΡΑΣ
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΑΡΤΑΣ

Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι
διώροφη πέτρινη
κατοικία
στο Βουργαρέλι.
Πληροφορίες στα
τηλέφωνα
210 2585854 και
6974575294

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΠΕΤΡΙΝΗ
ΟΙΚΙΑ 90 Μ2 ΣΕ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 525 Μ2
ΤΗΛ. 6974 439 385

∆ΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ!

ΤΗΛ.: 26850

22380
22135

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Η υγεία, το πολυτιµότερο αγαθό του ανθρώπου. Οι αγώνες γι’ αυτή καθήκον όλων µας!

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ - ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

• ∆εν καλύπτονται οι εφηµερίες µε ιατρό.
Συγκεκριµένα στις:
• 01/2014 υπήρξαν 9 µέρες κενές χωρίς ιατρό στην εφηµερία
• 02/2014 προβλέπονται περισσότερες κενές ηµέρες.
• Άγνωστη η συνέχεια, καθώς δε διορίζονται ιατροί.
• Εφηµερεύει µόνο ένας ιατρός. Σύµφωνα µε τις υπουργικές
αποφάσεις έπρεπε να εφηµερεύουν τουλάχιστον δύο ιατροί
για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Βουργαρελίου.
Πρωινή λειτουργία του Κέντρου Υγείας Βουργαρελίου
• Υπάρχουν µόνο δύο ιατροί λόγω έκτακτων περιστατικών,
αδειών ιατρού, αρκετές ηµέρες υπάρχει µόνο ένας ιατρός για
όλη την περιοχή ευθύνης του Κέντρου Υγείας Βουργαρελίου.
• Στα 7 περιφερειακά ιατρεία δεν υπάρχει κανένας ιατρός.
• Κανονικά προβλέπονται: α) 4 ειδικευµένοι ιατροί ειδικότητας γενικής ιατρικής ή παθολογίας στο Κέντρο Υγείας Βουργαρελίου.
• Β) 7 ιατροί και 2 αγροτικοί ιατροί στο σύνολό τους 9 περιφερειακοί ιατροί.
∆ιαχρονική έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν πολλές βάρδιες χωρίς νοσοκόµα.
• Στην προκήρυξη που ολοκληρώθηκε στις 24/12/2013 δεν
υπήρχε ούτε ένας αγροτικός ιατρός ενδιαφερόµενος.
• Το ασθενοφόρο λειτουργεί µόνο την πρωινή και απογευµατινή βάρδια (υπάρχουν 3 οδηγοί) και αρκετές ηµέρες το
χρόνο µόνο κατά την πρωινή βάρδια.
Λόγω έλλειψης ιατρών έχει αυξηθεί:
• Ο χρόνος αναµονής στο Κέντρο Υγείας Βουργαρελίου
• ∆ε γίνονται επισκέψεις κατ’ οίκον από τον ιατρό
• ∆εν µπορούν να συνοδευτούν τα βαριά περιστατικά στη διακοµιδή στο ασθενοφόρο από ιατρό.
• ∆ε γίνονται αιµοληψίες κατ’οίκον
• Στην εφηµερία ο ιατρός είναι µόνος του και δεν έχει την πολύτιµη βοήθεια της νοσηλεύτριας. Σαββατοκύριακα κι αργίες
δεν υπάρχει καθόλου νοσηλεύτρια.
• Υπάρχουν δύο οδοντίατροι διορισµένοι στο Κέντρο Υγείας
Βουργαρελίου, όµως είναι αποσπασµένοι στο Νοσοκοµείο
Άρτας και ο καθένας έρχεται µόνο µία φορά την εβδοµάδα
στο Βουργαρέλι, εάν δεν έχει άδεια.
• Αυξάνεται συνεχώς ο αριθµός των συνταξιούχων που µένουν µόνιµα στην περιοχή, οι οποίοι έχουν αυξηµένα προβλήµατα υγείας.
• Ωστόσο, τους θερινούς µήνες παρατηρείται µεγάλη αύξηση
του πληθυσµού της περιοχής και χρήζει αύξηση και του ιατρικού προσωπικού
Όλα τα προαναφερόµενα έχουν ως συνέπεια να καθίσταται
αδύνατη η ιατρική περίθαλψη µε ασφάλεια για όλους τους κατοίκους της περιοχής και τους επισκέπτες καθώς και η οργανωµένη περίθαλψη και η συνταγογράφηση.
Η ΥΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ & ΟΧΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ.
Ελάτε να συζητήσουµε για θέµατα υγείας, για την υπεράσπιση του Κέντρου Υγείας της περιοχής µας. Η εκδήλωση-συζήτηση θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο 8
Φεβρουαρίου, στις 11.30π.µ στην αίθουσα του δηµαρχείου Βουργαρελίου.

Συντονιστική επιτροπή
Μανούσης Νίκος, Σταύρος Γιώργος, Στασινού Έλια
Τσιώρη Γεωργία, Γεωργιάδης Ηλίας, Εξάρχου Σταυρούλα, Πλούµπης Γιώργος, Καραγιάννης ∆ηµήτρης
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ, 8/2/2014
Προς: -Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κεντρικών
Τζουµέρκων
-Τους Βουλευτές του Νοµού Άρτας κ.κ. Γ.Στύλιο, Χ.
Γκόγκα, Ο. Γεροβασίλη
-Τον Αντιπεριφερειάρχη περιφερειακής ενότητας Άρτας
κο Β. Ψαθά
-Τον ∆ιοικητή του Νοσοκοµείου Άρτας κ. Ν. Κατσικιώρη
-Τα Μ.Μ.Ε του Νοµού Άρτας

ΨΗΦΙΣΜΑ

Για την υποβάθµιση των λειτουργιών του Κέντρου Υγείας
Βουργαρελίου
Στις 8 Φεβρουαρίου 2014, ηµέρα Σάββατο και ώρα 11.30 π.µ,
στην αίθουσα εκδηλώσεων του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων πραγµατοποιήθηκε συνάντηση φορέων και πολιτών της
περιοχής του ∆ήµου, µε σκοπό την ενηµέρωσή τους για τη
δυσλειτουργία του Κέντρου Υγείας Βουργαρελίου λόγω έλλειψης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού αλλά και υγειονοµικών και αναλώσιµων υλικών.

Γ Ε Ν Ι ΚΟ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Ο
ΧΡΩΜΑΤΑ - ΣΙ∆ΗΡΙΚΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ
ΕΙ∆Η ΚΥΝΗΓΙΟΥ”Η ΒΟΛΗ”
Σ Τ Ο Β Ο Υ Ρ ΓΑ Ρ Ε Λ Ι Α Ρ ΤΑ Σ

Χ.

ΤΣΙΛΩΝΗ

ΤΗΛ.: 26850 - 24565
ΚΙΝ.: 6973-887986

Από τη συγκέντρωση στο ∆ηµαρχείο 8-2-2014
για το Κέντρο Υγείας. Φωτ. Νίκος Μανούσης.

Ο κος Μανούσης Νίκος Συντονιστής
µιλάει για τα προβλήµατα του Κ.Υ

Τη συνάντηση οργάνωσε και συντόνισε επταµελής συντονιστική επιτροπή, η οποία εκλέχτηκε για το σκοπό αυτό την 1η
Φεβρουαρίου στον ίδιο χώρο από εκπροσώπους τοπικών
κοινοτήτων και πολιτιστικών συλλόγων του ∆ήµου.
Μεταξύ των 150 περίπου παρευρισκοµένων τοποθετήθηκαν για το ζήτηµα οι: κ. Χασιάκος Χρήστος, δήµαρχος Κεντρικών Τζουµέρκων, κ. Τσάκα Σαµπίνα, διευθύντρια του
Κ.Υ. Βουργαρελίου, κ. Μανούσης Νικόλαος, µέλος της Συντονιστικής Επιτροπής, ο κ. Ράπτης Γεώργιος, πρόεδρος
Τ.Κ. Μυροφύλλου (το χωριό αυτό, αν και βρίσκεται γεωγραφικά στο Ν. Τρικάλων, υπάγεται στο Κ. Υ. Βουργαρελίου), ο
οποίος κατέθεσε και υπόµνηµα µε υπογραφές κατοίκων της
περιοχής του για λειτουργία του περιφερειακού ιατρείου Μυροφύλλου, ο κ. Λύκος Χρήστος, υποψήφιος δήµαρχος για
το ∆ήµο Κεντρικών Τζουµέρκων, ο κ. Ματσούκας Γρηγόριος, µέλος της Επιτροπής Αγώνα Άρτας για δωρεάν υγείας
και περίθαλψη, η κ. Αµπελογιάννη Βασιλική, εκπρόσωπος
των εργαζοµένων στο ∆. Σ του Νοσοκοµείου Άρτας, ο κ.
Ρίζος Βασίλειος, Αντιδήµαρχος Κεντρικών Τζουµέρκων, ο κ.
Τσιώλης Κων/νος, µέλος της Επιτροπής Αγώνα για δωρεάν
υγεία και περίθαλψη και οι κ.κ. Στασινού Έλια και Μπασιούκας Κων/νος, ιατρός, ως κάτοικοι της περιοχής. Παρευρέθηκαν επίσης: οι Αντιδήµαρχοι κ. Τυρολόγος Απόστολος
και κ. Παππάς Γεώργιος, οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, κ.κ
Αλετρἀ Βασιλική, Στασινός Γεώργιος, πρόεδροι και σύµβουλοι Τοπικών Κοινοτήτων του ∆ήµου, Πρόεδροι και µέλη
Πολιτιστικών Συλλόγων του ∆ήµου, µε επικεφαλής τη Γραµµατέα της Ένωσης Συλλόγων ‘’Τα Ανατολικά Τζουµέρκα’’, κα
Τσίπρα Κων/να, ο κ. Στέργιος Χρήστος, πρόεδρος του Συνεταιρισµού Συνιδιοκτησίας Βουργαρελίου-Παλαιοκάτουνου,
καθώς επίσης και αρκετοί πολίτες του ∆ήµου ως άµεσα ενδιαφερόµενοι. ∆ιαβάστηκε επίσης επιστολή-τοποθέτηση του
αντιπεριφερειάρχη Άρτας, κ. Ψαθά. Αναφορά έγινε και στο
καινούργιο νοµοσχέδιο για την υγεία του αρµόδιου Υπουργείου και τα νέα-δυσάρεστα για τους πολίτες –δεδοµένα,
όπως για παράδειγµα το πλαφόν στη συνταγογράφηση των
φαρµάκων, τον περιορισµό δοµών υγείας σε κάθε υγειονοµική περιφέρεια κ.α.
Αφού έγινε εκτενής αναφορά στα προβλήµατα του Κ.Υ.
Βουργαρελίου, οι παρευρισκόµενοι οµόφωνα αποφάνθηκαν:
ΑΙΤΟΥΜΕ-∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΜΕ
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-Να καλύπτονται οι εφηµερίες µε ιατρούς όλο το 24ωρο και
κάθε µήνα.
-Να στελεχωθούν µε ιατρούς τα Περιφερειακά Ιατρεία, τα
οποία παραµένουν κλειστά.
-Να γίνουν προσλήψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς
υπάρχει διαχρονική έλλειψη νοσηλευτών, µε αποτέλεσµα να
υπάρχουν πολλές βάρδιες χωρίς νοσοκόµα και επιπλέον τα
Σαββατοκύριακα και τις αργίες δεν υπάρχει νοσηλεύτρια.
--Να προσληφθεί µόνιµο προσωπικό των ειδικοτήτων που
απαιτούνται για την πλήρη στελέχωση του Κέντρου Υγείας
µέσω του ΕΣΥ. Λόγω έλλειψης ιατρών:
- έχει αυξηθεί ο χρόνος αναµονής στο Κ. Υ. Βουργαρελίου, δε γίνονται επισκέψεις κατ’ οίκον από τον ιατρό,
- δεν µπορούν να συνοδευτούν τα βαριά περιστατικά από
γιατρό στη διακοµιδή µε το ασθενοφόρο
- δε γίνονται αιµοληψίες κατ’ οίκον
- στην εφηµερία ο γιατρός είναι µόνος του και δεν έχει την πολύτιµη βοήθεια της νοσηλεύτριας
- υπάρχουν δύο οδοντίατροι διορισµένοι στο Κ.Υ Βουργαρελίου, όµως είναι αποσπασµένοι στο Νοσοκοµείο Άρτας και ο
καθένας έρχεται µόνο µία φορά την εβδοµάδα στο Βουργαρέλι, αν δεν έχει άδεια.
-Να λειτουργεί όλο το 24ωρο το ασθενοφόρο, το οποίο έχει
µόνο πρωινή και απογευµατινή βάρδια και µάλιστα αρκετές
ηµέρες το χρόνο λειτουργεί µόνο στην πρωινή βάρδια. Να
τονιστεί ότι καθίσταται δύσκολη η προσέγγιση του ασθενοφόρου σε δύσβατες περιοχές-οικισµούς του δήµου κατά τη
χειµερινή περίοδο, µε αποτέλεσµα να τίθεται σε κίνδυνο η
ζωή των συµπολιτών µας.
-Να αναβαθµιστεί το Κέντρο Υγείας, καθώς αυξάνεται ολοένα
ο αριθµός των συνταξιούχων που µένουν µόνιµα στην περιοχή και οι οποίοι έχουν αυξηµένα προβλήµατα υγείας.
Ωστόσο, τους θερινούς µήνες παρατηρείται µεγάλη αύξηση
του πληθυσµού της περιοχής και χρήζει αύξηση και του ιατρικού προσωπικού. Τέλος, πολλές νέες οικογένειες ζουν
στην περιοχή µε µικρά παιδιά, τα οποία χρειάζονται παιδίατρο, εµβολιασµούς και τις απαραίτητες παρεχόµενες υπηρεσίες υγείας.
Με το πέρας των τοποθετήσεων και της ενηµέρωσης των παρευρισκοµένων για τα προβλήµατα του Κ.Υ Βουργαρελίου
αποφασίστηκε από όλους οµόφωνα το παρόν ψήφισµα να
κοινοποιηθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κεντρικών
Τζουµέρκων, στους Βουλευτές του Νοµού Άρτας, στον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, στο ∆ιοικητή
του Νοσοκοµείου Άρτας και στα Μ.Μ.Ε της Άρτας αντί ∆ελτίου
Τύπου. Στα µέλη της Συντονιστικής Επιτροπής κατατέθηκαν:
α) η επιστολή του κ. Ψαθά, β) το Υπόµνηµα του κ. Γ. Ράπτη,
γ) το κείµενο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κ. Κ.Ε και δ)
κατάσταση µε υπογραφές 676 πολιτών της περιοχής ευθύνης του Κ.Υ Βουργαρελίου, η οποία τίθεται στη διάθεση οποιουδήποτε επιθυµεί να ενηµερωθεί επί του θέµατος.
Η Συντονιστική Επιτροπή
ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
για την υποβάθµιση των λειτουργιών των Κέντρων
Υγείας Αγνάντων-Βουργαρελίου

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων κατά
την συνεδρίασή του στις 7 Φεβρουαρίου 2014, αφού έλαβε
υπ’ όψιν την πληµµελή λειτουργία των Κέντρων Υγείας
Αγνάντων και Βουργαρελίου όπως αποτυπώνεται στα έγγραφα των ∆ιευθυντών των Κέντρων Υγείας και διατυπώνεται καθηµερινώς από τους δηµότες µας

Αποφασίζει οµόφωνα
1. Να διαµαρτυρηθεί εντονότατα στον ∆ιοικητή του Νοσοκοµείου Άρτας για την υποβάθµιση των λειτουργιών των Κέντρων Υγείας Αγνάντων και Βουργαρελίου καθόσον δεν
εφηµερεύουν σε 24ωρη βάση λόγω ελλείψεων σε ιατρικό και
νοσηλευτικό προσωπικό µε αποτέλεσµα:
• Να έχει αυξηθεί ο χρόνος αναµονής στα Κ. Υ. Βουργαρελίου και Αγνάντων
• Να µην γίνονται επισκέψεις κατ’ οίκον από τον ιατρό,
• Να µην συνοδεύονται τα βαριά περιστατικά από γιατρό στη
διακοµιδή µε το ασθενοφόρο
• Να µην γίνονται αιµοληψίες κατ’ οίκον
• στην εφηµερία ο γιατρός να είναι µόνος του χωρίς την πολύτιµη βοήθεια της νοσηλεύτριας
2.Να στελεχωθούν τα αγροτικά ιατρεία του ∆ήµου µας µε
αγροτικούς ιατρούς.
3. Εξουσιοδοτείται ο ∆ήµαρχος να παραστεί στις 08/02/2014
στην συγκέντρωση διαµαρτυρίας που οργάνωσε η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα για την αναβάθµιση των λειτουργιών
του Κέντρου Υγείας Βουργαρελίου, και να συµπαρασταθεί
στον αγώνα τους για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτηµάτων τους.
Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Χάϊδος

Τα Μέλη

ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές απόσπασµα
Ο ∆ήµαρχος
Χρήστος Χασιάκος
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Το β ι β λ ί ο γ α λ ο υ χ ε ί τ η ν ψ υ χ ή , α ν ο ί γ ε ι τ α µ ά τ ι α σ ε ό λ ο τ ο ν κ ό σ µ ο !

Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΩΝ ΤΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ

Το δηµοτικό τραγούδι, µε την ποιητική και πνευµατική υπεροχή του, κατέχει µια ξεχωριστή θέση στον νεοελληνικό πολιτισµό.
Οι πόθοι, οι καηµοί, οι ελπίδες, οι κοινωνικές και ιστορικές
περιπέτειες, η ψυχοσύνθεση του λαού αποκρυσταλλώνονται
στην εκφραστική δύναµη του δηµοτικού τραγουδιού. Παράλληλα αποτελεί διαρκή πηγή έµπνευσης και τροφοδότησης για
την νεότερη, προσωπική λογοτεχνία, πεζή και ποιητική.
Οι αρχές του ξεκινούν στον 9ο και 10ο αι., µ. Χ., όταν διαµορφώνεται η δηµώδης γλώσσα και οι νέοι εκφραστικοί τρόποι της. Όµως οι ρίζες του χάνονται στο µακρινό παρελθόν
και το φανέρωµά του, δεν είναι παρά το αποτέλεσµα µιας
µακράς εξελικτικής πορείας.
Η τελευταία δηµιουργική ανθησή του παρατηρείται τον 18ο
αι., στις παραµονές του απελευθερωτικού αγώνα, µε τα κλέφτικα τραγούδια.
Σήµερα το δηµοτικό τραγούδι εξακολουθεί να ζει, να τραγουδιέται ως πράξη κατά παράδοσιν και όχι δηµιουργικά, δηλαδή συντηρείται αλλά δεν δηµιουργούνται καινούρια
τραγούδια.
Η επιστήµη της λαογραφίας ξεχώρισε δύο µεγάλες κατηγορίες δηµοτικών τραγουδιών: τα διηγηµατικά ή επύλλια και τα
κυρίως άσµατα.
Στα κυρίως άσµατα ανήκουν τα λυρικά κυρίως άσµατα που
αναφέρονται σ΄όλες τις εκδηλώσεις του κοινωνικού βίου: τραγούδια της αγάπης, του γάµου, της ξενιτιάς, µοιρολόγια, νανουρίσµατα, εργατικά, κάλαντα κλ.
Στα διηγηµατικά ανήκουν οι παραλογές και τα ακριτικά, που
θεωρούνται τα λογοτεχνικά αρτιότερα και τα περισσότερο ενδιαφέροντα. Τα ακριτικά θεωρούνται από τα αρχαιότερα και
τα θέµατά τους περιστρέφονται γύρω από την ζωή των ακριτών, υµνούν τη σωµατική ρώµη και την υπερφυσική ανδρεία,
παραπέµποντας σ΄έναν ηρωικό κόσµο, αντίστοιχο της οµηρικής Ιλιάδας.
Οι παραλογές, που είναι τα κατ΄ εξοχήν διηγηµατικά τραγούδια, διακρίνονται για την τραγικότητά τους και την παρουσία της άτεγκτης µοίρας, ενώ επικρατεί το υπερφυσικό
και το στοιχείο του παραλόγου.
Ο Βaud Bovy στη µελέτη του για «το δηµοτικό τραγούδι της
∆ωδεκανήσου» θεωρεί πως τα τραγούδια αυτά γεννήθηκαν
τον 9ο -10ο αι. στην εποχή του Βυζαντίου και κοιτίδα τους
είναι η Μ. Ασία, απ΄ όπου εξαπλώθηκαν στην Ελλάδα και
στους σλαβικούς λαούς. ∆ιαπιστώνει πως στη συνέχεια δηµιουργούνται µια σειρά λυρικών τραγουδιών στα νησιά του
Αιγαίου, επηρεασµένα από τα φράγκικα ιπποτικά µυθιστορήµατα, που αποδίδουν το ήθος και την ψυχοσύνθεση των
νησιωτών. Παράλληλα µε την ναυτική τους ανάπτυξη θα δηµιουργηθεί µια σειρά από ναυτικά τραγούδια. Νέα µετακίνηση
του κέντρου δηµιουργίας των δηµοτικών τραγουδιών θα συντελεστεί τον 18ο αι. προς τα δυτικά, µε το τελευταίο έξοχο δηµιούργηµα, τα κλέφτικα τραγούδια.
Η δηµιουργία του κλέφτικου τραγουδιού είναι απόρροια των
ιστορικών συνθηκών που προκάλεσε η µακρόχρονη δουλεία.
Η δυστυχία των Ελλήνων των ορεινών περιοχών οδήγησε
πολλούς απ΄αυτούς σε ληστρικές επιδροµές, για να επιβιώσουν. Κυνηγηµένοι από τους δερβεναγάδες του κατακτητή
καταφεύγουν στις δύσβατες περιοχές και γίνονται υπερασπιστές των κατοίκων, µαζί µε τους αρµατολούς. Τα κλέφτικα
τραγούδια εµφανίστηκαν και εξαπλώθηκαν στις περιοχές που
έδρασαν οι κλέφτες κι οι αρµατολοί, δηλ. Στερεά Ελλάδα,
Ήπειρο, Θεσσαλία, Μακεδονία.
Το κλέφτικο τραγούδι εξυµνεί την ευψυχία των κλεφτών, σε
µια εποχή προετοιµασίας για την απελευθέρωση του γένους,

Αθανάσιος Σπ. Λαζαρίδης
Ουρολόγος - Χειρούργος

Ειδικευθείς στο Πανεπιστηµιακό
Νοσοκοµείο Ιωαννίνων
Επιστηµονικός συνεργάτης
Πανεπιστηµιακής Ουρολογικής
Κλινικής Ιωαννίνων
Νικ. Σκουφά 38 - Άρτα
Τηλ.: 2681400427, 6977509592

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ
ΒΑΣΩΣ ΡΑΠΤΗ - ΠΛΕΥΡΗ*

αλλά συνάµα αποτελεί «τα αδρό σχεδίασµα της καινούριας
µορφής του Έλληνα», κατά τον Γ. Αποστολάκη, που θα δηµιουργήσει η ελληνική επανάσταση.
Τα κλέφτικα τραγούδια διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: σε
όσα αναφέρονται γενικά στη ζωή των κλεφτών και σε όσα
αναφέρονται σε συγκεκριµένο πρόσωπο ή περιστατικό.

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΟΥ
Η δηµιουργία του δηµοτικού τραγουδιού παρουσιάζει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, κυρίως ως προς την τεχνική
του.
Συνηθέστερος στίχος είναι ο ιαµβικός 15 \σύλλαβος, χωρίς
οµοιοκαταληξία. Βεβαίως παρατηρούνται κι άλλα µέτρα,
όπως ο τροχαίος, ή και λιγότερες συλλαβές. Οµοιοκαταληξία
παρατηρείται µόνο στα λιανοτράγουδα ή είναι νεότερη εισαγωγή από τη δυτική επίδραση.
Παρατηρούνται επίσης συγκεκριµένοι εκφραστικοί τρόποι,
τυπικά µοτίβα, αρχές και νόµοι. Βασικό στοιχείο που καθορίζει την ποιότητά τους είναι η γλώσσα, καίρια και οικονοµηµένη, συγκροτηµένη κυρίως από ρήµατα και ουσιαστικά
,αποδίδοντας τον στέρεο κόσµο της πραγµατικότητας κι όχι
τη φανταχτερή επιφάνεια.
Το δηµοτικό τραγούδι δεν είναι µόνο λόγος-ποίηση. Είναι
και αναπόσπαστα δεµένο µε την µουσική, γι΄ αυτό δεν απαγγέλλεται, αλλά τραγουδιέται. Οι µουσικολόγοι θεωρούν πως
η ελληνική παραδοσιακή µουσική δεν είναι ούτε ευρωπαϊκή,
ούτε ανατολίτικη. Ταυτίζεται µε τη βυζαντινή, που κληρονόµησε τα στοιχεία της αρχαίας ελληνικής µουσικής. Χαρακτηριστικά είναι τα τσακίσµατα ή γυρίσµατα που είναι σύντοµες
επαναλαµβανόµενες φράσεις, που παρεµβάλλονται, σπάζοντας τον στίχο και προσδίδουν ποικιλία στο τραγούδι.
Τα περισσότερα τραγούδια χορεύονται, εκτός από κάποια,
που µόνο τραγουδιούνται, όπως τα κλέφτικα. Υπάρχει µεγάλη ποικιλία ρυθµών και χορών, ενώ οι περισσότεροι χοροί
είναι συρτοί, δηλαδή, χορεύονται στη σειρά κι όχι κατά ζεύγη.
Οι τελευταίοι χορεύονται συνήθως στα νησιά, συνέπεια της
δυτικής επίδρασης.

ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ
Η πνευµατική και καλλιτεχνική αξία του δηµοτικού τραγουδιού αναγνωρίστηκε αρχικά από τους ξένους, οι οποίοι
πρώτοι προέβησαν στην συγκέντρωση και καταγραφή του.
Η στροφή των Ευρωπαίων στη µελέτη του νεοελληνικού πολιτισµού αποδίδεται στη συγκίνηση που προκάλεσε στην
Ευρώπη η Ελληνική Επανάσταση, στη δηµιουργία του φιλελληνικού ρεύµατος και στην επικράτηση του ροµαντισµού.
Έτσι στα 1824-25 κυκλοφόρησε σε 2 τόµους η συλλογή
των ελληνικών δηµοτικών τραγουδιών του C. Fauriel, ενώ το
1860, ο γερµανός Passow εξέδωσε µια συγκεντρωτική έκδοση, ακολουθώντας τα εκδοτικά κριτήρια της φιλολογικής
επιστήµης.
Τ0 1914 ο πατέρας της ελληνικής λαογραφίας Ν. Πολίτης
εκδίδει το «Εκλογαί από τα τραγούδια του ελληνικού λαού»,
συγκρίνοντας τις παραλλαγές του κάθε τραγουδιού κι αποκαθιστώντας το κείµενο µε κάποιες απ΄ αυτές. Η µέθοδός
του όµως, όπως υπέδειξε ο Γ. Αποστολάκης, ενέχει τον κίνδυνο του αυθαίρετου συµφυρµού µερών, καθώς δεν αποτελούν οργανικό σύνολο και νοθεύουν την αισθητική συνοχή
του τραγουδιού. Σήµερα το ζήτηµα αυτό φαίνεται να επανεκτιµάται.

Τελικά το εκδοτικό πρόβληµα παραµένει. Εκείνο που διαπιστώνεται είναι ότι αυτό κυρίως υπάρχει στις συγκεντρωτικές
εκδόσεις, ενώ οι τοπικές συλλογές παραδίδουν τα κείµενα µε
µεγαλύτερη γνησιότητα. Μια τέτοια τοπική έκδοση αποτελεί
και η συλλογή του Χ. Λαµπράκη «τραγούδια των Τσουµέρκων».

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΛΙΜΑ
Η επανάσταση στο Γουδί, του 1909, έφερε στο πολιτικό
προσκήνιο τον Ε. Βενιζέλο και το όραµά του να προχωρήσει
στον εκσυγχρονισµό της χώρας, δηµιουργώντας ένα βιώσιµο και ανεπτυγµένο εθνικό κράτος. Στο πλαίσιο αυτό συντελείται η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση της επαναστατικής
κυβέρνησης το 1917, που έφερε καινούρια βιβλία, νέες παιδαγωγικές µεθόδους και φυσικά τη δηµοτική γλώσσα. Πρωτεργάτες της µεταρρύθµισης υπήρξαν οι πρωτοπόροι
εκπαιδευτικοί του εκπαιδευτικού οµίλου, Γληνός, ∆ελµούζος
και Τριανταφυλλίδης.
Παράλληλα ο Ν. Πολίτης στρέφεται στην κιβωτό της λαϊκής
παράδοσης, εµπνευσµένος από τη συλλογή των δηµοτικών
τραγουδιών του Fauriel, αλλά κι ερεθισµένος ψυχολογικά
από τη θεωρία του Γερµανού Jakob Philipp Fallmerayer.
Θέτει τις βάσεις της επιστήµης της λαογραφίας, µε στόχο την
καταγραφή και την ανάδειξη του λαϊκού πολιτισµού, ως στοιχείου που πιστοποιεί την εθνική ταυτότητα του νέου ελληνισµού, καταδεικνύοντας τη σχέση του µε τον αρχαίο και
βυζαντινό πολιτισµό και πετυχαίνοντας την εθνική οµοιογένεια, σε µία περίοδο δηµιουργίας των εθνικών κρατών στην
Ευρώπη.
Η προσπάθεια του Ν. Πολίτη βρίσκει ένθερµους υποστηρικτές, στον κύκλο των αγαπηµένων του µαθητών, µεταξύ των
οποίων ήταν και ο Χ. Λαµπράκης. Έτσι το καλοκαίρι του
1914, στη διάρκεια των διακοπών του, στο χωριό του, συγκεντρώνει τα 142 τραγούδια της συλλογής του, τα οποία δηµοσιεύτηκαν για πρώτη φορά το 1915 στον Ε΄ τόµο της
Λαογραφίας του Ν.Πολίτη .
Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ Χ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ
Στο εισαγωγικό σηµείωµα της συλλογής του ο Χ.Λ. καταγράφει τα στοιχεία που είναι απαραίτητα, µε βάση την επιστηµονική δεοντολογία: καταγράφει τον τόπο, το χρόνο και
τους φορείς της πληροφόρησής του. Έτσι σηµειώνει µε Β τα
τραγούδια από το Βουργαρέλι και µε Χ τα τραγούδια από τη
Χώσεψη. Παραθέτει τα ονόµατα των ανθρώπων που γνώριζαν τα τραγούδια , µεταξύ των οποίων ήταν ο πατέρας του
κι ο αδελφός του και ο δηµοδιδάσκαλος Γ. Παπαδηµητρίου.
Τον απασχολεί επιπλέον το ζήτηµα της πιστής καταγραφής
της προφοράς του τοπικού ιδιώµατος, το οποίο κατατάσσει
στα βόρεια γλωσσικά ιδιώµατα. Παρατηρεί όµως πως στην
απαγγελία των τραγουδιών το γλωσσικό ιδίωµα κάποιων
,που προσιδιάζει σε νότιο, προδίδει πως δεν πρόκειται για
τραγούδια της περιοχής αλλά για τραγούδια που µεταφέρθηκαν από άλλες περιοχές.
Στην καταγραφή αναφέρεται ο τίτλος (στα περισσότερα),
ενώ υπάρχει σύντοµο υπόµνηµα µε λεξιλογικές, γεωγραφικές, ιστορικές κ.α. πληροφορίες, το τσάκισµα, το είδος,
καθώς και µέσα σε αγκύλη αν πρόκειται για µοναδικό ή παραλλαγή, σε ποια συλλογή άλλη απαντάται, δηλ. µια συγκριτική µελέτη για το τραγούδι.
Η συλλογή περιέχει 142 τραγούδια, 114 από το Βουργαρέλι
και 28 από την Χώσεψη. Απ΄ αυτά στην κατηγορία των διηγηµατικών- επυλλίων περιέχονται 20 παραλογές και 6 ακριτικά.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

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 εφηµερίδα µας προβάλλει το Βουργαρέλι, καταγράφει την ιστορία του, ενηµερώνει και διεκδικεί!

Τα υπόλοιπα εντάσσονται στην κατηγορία των κυρίως
ασµάτων, εκ των οποίων: 48 ανήκουν στην κατηγορία των
κλέφτικων- ιστορικών, 24 της αγάπης κι 8 του γάµου, 15 στα
µοιρολόγια και του κάτω κόσµου, 12 της ξενιτιάς και τα υπόλοιπα σε διάφορα θέµατα.
Από την παραπάνω κατάταξη διαφαίνεται πως οι παραλογές
και τα ακριτικά είναι σχετικά λίγα, πράγµα που επιβεβαιώνει την
αρχαιότητά τους, αλλά και τη µεταφορά τους από άλλες περιοχές, αλλά και τη δυσκολία της προφορικής διατήρησής τους,
λόγω του µεγέθους τους. Ενδιαφέρουσα είναι η παραλογή της
Φίφως, που ξέπεσε µετά το γάµο της κι επιστρέφει στα πατρογονικά της. Επιπλέον δίνεται η πληροφορία πως το συγκεκριµένο τραγούδι τραγουδιόταν στο µάζεµα του αραποσιτιού, ήταν
ένα εργατικό τραγούδι, δηλ, πέρα από το µήνυµα της ανατροπής που µπορεί η ζωή να επιφυλάσσει σε όλους.
Από τα κυρίως άσµατα υπερτερούν τα κλέφτικα-ιστορικά,
πράγµα απολύτως δικαιολογηµένο, καθώς τα απρόσιτα Τζουµέρκα υπήρξαν τόπος εγκατάστασης και καταφυγής των κυνηγηµένων κλεφταρµατωλών, αλλά και αφετηριακό σηµείο
πολλών εξεγέρσεων, για την απελευθέρωση της περιοχής
από τον τουρκικό ζυγό. Παράλληλα η σύντοµη εγκατάσταση
των Μποτσαραίων στο Βουργαρέλι, η παρουσία του Κατσαντώνη κι η εγκατάσταση του αδελφού του Κώστα και των
απογόνων του στο συνοικισµό των Σκιαδάδων, οι µάχες
στην περιοχή, τροφοδοτούν µε πολύτιµο υλικό τη λαϊκή
µούσα. ∆εν θα ήταν καθόλου απίθανο η παραλλαγή του τραγουδιού για το θάνατο του Μάρκου Μπότσαρη, µε τη µοναδικότητά της, να είναι ένα δηµιούργηµα της περιοχής των
Τζουµέρκων, όπου ο Μάρκος πέρασε τα εφηβικά του χρόνια.
Το τραγούδι αυτό κλείνει το θρήνο της λαϊκής ψυχής, όχι µόνο
για τον αδόκητο χαµό ενός γενναίου πολεµιστή, αλλά και για
τη ζωή ενός νέου ανθρώπου που δεν χάρηκε τη ζωή και ζητάει ως τελευταία επιθυµία, να παίξει µε τον ταµπουρά του
ένα τελευταίο τραγούδι.
Ένα ακόµη τραγούδι που σίγουρα δηµιουργήθηκε στα Τζουµέρκα, έιναι το τραγούδι του Γ. Μπακόλα που αναφέρεται στη
µάχη του Σταυρού των Θεοδωριάνων, σε τοπωνύµια της περιοχής αλλά και στον Μ. Κουτελίδα, δερβέναγα από τη Χώσεψη.

Εντυπωσιακό είναι και το τραγούδι από τη Χώσεψη, που
αναφέρεται όχι στους άντρες κλέφτες, αλλά στην κόρη- καπετάνισσα που αποκαλύπτεται απρόσµενα η κρυφή της ταυτότητα, το µάλαµα και τ΄ασήµι του κόρφου της.
Ιστορικό και κοινωνικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα νεότερα τραγούδια του Γρίβα, που αναφέρονται στην αποτυχηµένη ηπειρο-θεσσαλική επανάσταση του 1853-54. Στα
τραγούδια αυτά καταγράφεται ο αντίκτυπος της ήττας του
στρατηγού Θ. Γρίβα στο Μέτσοβο, η επέµβαση των Αγγλογάλλων, η εναπόθεση της ελπίδας στην έκβαση του Ρωσοτουρκικού πολέµου, η αναγκαστική στάση ουδετερότητας του
Όθωνα απέναντι στην εξέγερση και η τήρηση αποστάσεων
από τους επαναστάτες. Τα τραγούδια αυτά λειτουργούν περισσότερο ως φορείς πληροφόρησης και καταγραφής µιας
ειδησεογραφίας για τα γεγονότα, όταν δεν υπάρχει άλλος πιο
πρόσφορος τρόπος για τη µετάδοση της πληροφορίας, παρά
ως καλλιτεχνικά δηµιουργήµατα υψηλής αξίας. Στην ίδια περίοδο εντάσσονται και λίγα ακόµη τραγούδια που µεταφέρουν την πίκρα των Ηπειρωτών , όσων δεν περιελήφθησαν
οι περιοχές τους στο νεοελληνικό κράτος, µετά το 1881.
Τα νεότερα αυτά τραγούδια , δηµιουργηµένα λίγα χρόνια
πριν από την καταγραφή τους, πιστοποιούν τη δηµιουργικότητα του λαού και κάποιες από τις τελευταίες προσπάθειες
δηµιουργίας του δηµοτικού τραγουδιού.
Τη δεύτερη θέση στη συλλογή κατέχουν τα ερωτικά τραγούδια, µέσα στα οποία περιλαµβάνονται και κάποια τραγούδια του γάµου, σηµαντική κοινωνική στιγµή. Τα ερωτικά
τραγούδια καταγράφουν µε ποιητικό τρόπο την αειθαλή
οµορφιά των κοριτσιών και τον ακοίµητο κι ανέκφραστο ερωτικό πόθο των παλληκαριών. Στίχοι, µικρά αριστουργήµατα
που υποκινεί το ερωτικό πάθος, για τη λυγεράδα των σωµάτων, για τα ολόφωτα, σαν αυγερινούς µάτια, για το ρόδι των
χειλιών, που ο ήλιος αντραλίστηκε κι αργεί να βασιλέψει. Για
την πικράδα του ατελέσφορου έρωτα, για τη δύναµη του µεγάλου έρωτα που αν δεν εκπληρώνεται εν ζωή, δικαιώνεται
µετά θάνατον:
Κοίταξε τα ολιγόηµερα, τα κοψοζωισµένα
Πώς αγαπιώνταν ζωντανά, φιλιώνται πεθαµένα.

Σταυρούλα Καραβασίλη
Ο χαιρετισµός στην εκδήλωση για τον Χρήστο Λαµπράκη

Καλησπέρα
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ 11-8-2013
Σας καλωσορίζω και εγώ όλους µε αγάπη σ’ αυτή την ιδιαίτερη εκδήλωση σήµερα. Νιώθω
την ίδια συγκίνηση που ένιωσα πριν από 16 χρόνια, όταν για πρώτη φορά άκουσα από
την αείµνηστη συγχωριανή µας Αριστέα Παπαγεωργίου-Κυρίτση, για τον καθηγητή Χρήστο Λαµπράκη.
Τον οραµατιστή µιας ιδέας για την ευρύτερη διάδοση της ελληνικής γλώσσας, της λογοτεχνίας και του πολιτισµού µας. Έναν ελληνιστή και ευεργέτη του Έθνους, που το έργο
του και η πνευµατική παρουσία του στη µακρινή Ελβετία εξακολουθεί να ακτινοβολεί ώς
σήµερα.
∆εν ξέρω αν η εκδήλωση µνήµης που είχα διοργανώσει τότε ως πρόεδρος του Συλλόγου
πήρε τη διάσταση που άξιζε. Σίγουρα όµως ήταν µια αρχή.
Θέλω έστω και µετά από 16 χρόνια να τιµήσω εδώ δηµόσια κάποιους ανθρώπους.
-Πρώτα απ’ όλους τον καθηγητή που κατείχε την έδρα στο Πανεπιστήµιο της Γενεύης
από το 1957-1995 κ. Μπουβιέ για τη βοήθειά του.
-Την κ. ∆ανάη Λαζαρίδου άξια συνεργάτιδα του καθηγητή Μπουβιέ για τη βοήθειά της και
που έχω την τιµή να γνωρίσω από κοντά σήµερα εδώ στο Βουργαρέλι.
-Τον κ. Χρήστο Παπάζογλου καθηγητή της έδρας του Πανεπιστηµίου Γαλλίας και αναπληρωτή της έδρας της Γενεύης που τίµησε το 1997 την εκδήλωση µνήµης εδώ στο
χωριό µας.
-Τον αείµνηστο Ηπειρώτη γλύπτη Στέλιο Τριάντη που είχα την τύχη να γνωρίσω και
έφτιαξε την προτοµή του Λαµπράκη και δεσπόζει στην πλατεία µας.
-Και σίγουρα έναν φόρο τιµής στο µεγαλείο της ψυχής της Αριστέας Κυρίτση και των συγγενών που πλήρωσαν την προτοµή και έτσι µας αποκάλυψαν την καταπληκτική πορεία
της ζωής του Χρήστου Λαµπράκη.
Νιώθω ευτυχής που ξαναζώ σήµερα την πνευµατική αναγέννηση του τόπου µου µέσω
αυτής της εκδήλωσης που διοργάνωσε η νυν πρόεδρος Λουκία Αντωνίου, ο Νίκος ∆ήµος
και τα υπόλοιπα µέλη του ∆Σ του Συλλόγου των Βουργαρελιωτών Αττικής. Και ευτυχής
που γνώρισα τον καθηγητή κ. Σωκράτη Κουγέα που συνέβαλε τόσο στην έκδοση των
«Τραγουδιών των Τζουµέρκων». Μα πάνω απ’ όλα νιώθω ευτυχής και συγκινηµένη, γιατί
στους παράξενους καιρούς που ζούµε, στη βίαιη εξόντωση της ελληνικής γλώσσας, της
πολιτιστικής κληρονοµιάς µας και της οικονοµικής κατάρρευσης εν ονόµατι της παγκοσµιοποίησης και του ∆ΝΤ, υπάρχουν άνθρωποι σαν εσάς που συνεχίζουν µε την ίδια
αγάπη ό,τι ξεκίνησε ο αείµνηστος Χρήστος Λαµπράκης.
Κλείνοντας θα ήθελα να σκεφθούµε ότι ως Έλληνες υπάρχουµε και νιώθουµε περήφανοι να διαδίδεται η ελληνική γλώσσα και ο πολιτισµός µας. Μήπως όµως θα έπρεπε να
υπάρξει και µια ανταλλαγή σπουδαστών ώστε και οι Έλληνες Τζουµερκιώτες φοιτητές να
σπουδάζουν σε κάποιο αντίστοιχο τµήµα την γλώσσα και τον πολιτισµό της Γενεύης; Ή
έστω να κάνουµε ευρύτερες πολιτιστικές εκδηλώσεις, ώστε να υπάρξει ένας γερός δεσµός αγάπης-φιλίας και πολιτισµού µεταξύ µας για πάντα;
Μήπως το βαθύτερο όραµα του Χρήστου Λαµπράκη ήταν αυτή η αµφίδροµη σχέση στην
εκπαίδευση, αλλά και στην πολιτιστική επαφή Γενεύης-Βουργαρελίου;
Μήπως ήρθε ο χρόνος κ. Κουγέα, κα Λαζαρίδου, κα Αντωνίου, να κάνουµε ένα βήµα παραπέρα; Για το µέλλον των παιδιών και σε πείσµα των καιρών;
Σας ευχαριστώ, καλώς ορίσατε!
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Η επόµενη κατηγορία αφορά τα τραγούδια της ξενιτιάς, που
για την Ήπειρο υπήρξε ευχή και κατάρα. Ο λαός την θεωρεί
βαρύτερη κι από το θάνατο. Στα τραγούδια εκφράζεται η ανυποχώρητη νοσταλγία για την µητρική γη, που κάνει και τα
ασήµαντα σηµαντικά:
θέλω νερό απ΄τον τόπο µου και µήλα απ΄τη µηλιά µου
θέλω και µοσχοστάφυλο απ΄την κληµαταριά µου.
Σηµαντικά είναι και τα τραγούδια του κάτου κόσµου, τα µοιρολόγια. Σ΄αυτά εµπερικλείεται η συναίσθηση της τραγικότητας της ανθρώπινης ζωής, το αµετάκλητο του θανάτου, η
αποπειρατική παραµυθία στον µεγάλο πόνο, αλλά και η
αγάπη για τη ζωή, ένας αέναος ύµνος για τη ζωή , µέσα απ΄
τα τραγούδια του θανάτου:
το αίτηµα το κιβούρι να’ ναι πλατύ
Κι απ΄τη δεξιά του τη µεριά αφήστε παραθύρι
Να µπαινοβγαίνουν τα πουλιά της άνοιξης τ΄αηδόνια ...
Βεβαίως ο χρόνος δεν µας επιτρέπει ν΄ασχοληθούµε πιο
διεξοδικά µε τη συλλογή. Θα µπορούσε να επισηµανθεί πως
στη συλλογή υπάρχουν τραγούδια που προφανώς έχουν µεταφερθεί από άλλες περιοχές, που δεν ακολουθούν τον ιαµβικό 15\σύλλαβο, ή δεν έχουν την ίδια ποιότητα µε άλλα.
Σηµασία έχει πως η συλλογή αυτή, περιέσωσε έναν σηµαντικό θησαυρό για τον τόπο µας, που σίγουρα θα είχε χαθεί
µε το πέρασµα του χρόνου και που η επανέκδοσή του από
την αδελφότητα τον κάνει προσιτό σε όλους κι όχι µόνο στους
ειδικούς. Παράλληλα καταδεικνύει την ανάγκη για περαιτέρω
έρευνα και διάσωση όσων πολιτιστικών στοιχείων διατηρούνται ακόµη, πριν η παγκοσµιοποίηση τα εξαφανίσει.
Επαφίεται αυτό το σηµαντικό έργο στην πολιτεία, στους
επιστηµονικούς και πολιτιστικούς φορείς, αλλά και σε µας
τους ίδιους τους πολίτες, που οφείλουµε να γνωρίσουµε και
να διασώσουµε ό,τι γνήσιο και αληθινό, από τη γλώσσα και
τις συνήθειές µας, µέχρι τις αξίες και το ήθος αυτού του τόσο
δοκιµασµένου, αλλά και τόσο σηµαντικού λαού, πίκρες µαζί
και θαύµατα, για να µη χαθεί, στην εποχή του εξανδραποδισµού και της παγκοσµιοποίησης.
* Οµιλία στα 40χρονα του Συλλόγου µας, 24-11-2013

Σύντοµο σχόλιο για τη λεξικογραφική
µελέτη της φιλολόγου κ.Κυριακούλας
Χρηστίδη και του ∆άσκαλου κ. Παναγιώτη Χρηστίδη
«Ι∆ΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ»
Έκδοση Πολιτιστικού και Αθλητικού
Κέντρου ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων. Σελίδες 210–Βουργαρέλι 2013

Το χρόνο που ζούµε, η Ελληνική γραµµατολογία και
ιδιαίτερα η Αρτινή βιβλιοθήκη πλουτίστηκαν µε έναν
ακόµη θησαυρό, που αν ίσως δεν είναι ο µοναδικός –
και ελπίζω να µην είναι και ο τελευταίος που στα χρόνια µας πλουτίζει τον τόπο µας - ωστόσο έχει τη δική
του ιδιαιτερότητα. Ιδιαιτερότητα που αφορά περισσότερο όσους γεννηθήκαµε στην Άρτα, τα Τζουµέρκα και
το γύρω χώρο τους, και µεγαλώσαµε - µεγαλώσαµαν!µιλώντας αυτή την πανέµορφη γλώσσα της περιοχής.
Μια γλώσσα που συνδυάζει την αλαφράδα και τη χάρη
του κάµπου (ρακουγυαλ’ι – µούλ’(ι) κου – ζάρκου - ζαλιάρκου), µαζί µε τη λεβέντικη, τραχιά, παλικαρίσια
αγριάδα του βουνού (ξιµπλέτσουτους – σουιλής αλάνταβους - αλειτούρ-γ-τους - πανουβάντζαλους).
Γλώσσα ωστόσο που τόσο εύκολα µιλιέται από εµάς
του@περασµένου αιώνα (πω-πω χαλασιά µ` πουότι
κιόλας γιε µ` απιράσαµαν τ`ν κόκκιν’ γραµµή κι δεν του
χαµπαριάσαµαν).
Θα γελαστεί όποιος νοµίσει εύκολη δουλειά τη συλλογή τόσου λεκτικού πλούτου µαζί και µε τις αλληγορίες του ή τη νοµίσει απλή καταγραφή.
Η δυσκολία έγκειται στο ότι αφ` ενός µεν η λαλιά
των πατεράδων µας χάνεται – αποξεχνιέται, καθώς και
η γενιά τους, και αφετέρου στο ότι η γλώσσα µας είναι
φωνητική και δεν αποδίδεται γραπτά. Πώς να γράψεις
τουµάρ` που έχει πίσω του και ένα ι που υπάρχει, αλλά
µόλις ακούγεται, και δεν είναι και καθαρό ι αλλά κάτι
ανάµεσα στο ι και στο ου κλειστό!
Εκτιµώ ότι το επιτυχηµένο αποτέλεσµα του βιβλίου
αυτού οφείλεται εν πολλοίς στο συνδυασµό του δάσκαλου (που µιλάει πιο πολύ τη γλώσσα των παιδιών,
όπως αυτή έρχεται µιληµένη από την οικογενειακή τους
καθηµερινότητα) και της φιλολόγου, που αναγκασµένη
από την επιστήµη της, διδάσκει την αντίπερα όχθη.
Πώς λ.χ να πεις στα παιδιά ότι δεν είναι Μουνουπλιό

αλλά πλατεία Μονοπωλείου ή Παρ’γιουρίτσα και όχι
Παρηγορήτισσα ή Παρηγορήτρια που θέλουν άλλοι,
χωρίς να `ρθεί στο ύπνο σου ο παππούς να σε ρωτήσει: Ουρέ ζαγάρ` τ’ κιρατά πού τά ’νι αυτά; Σ`τν Άρτα
δεν είχαµαν τέτοια µέρη. Τι να του απαντήσεις; Παππού τώρα είµαστε σπουδαγµένοι και τα γυρίσαµε τα
γράµµατα και δεν τρώµε τις καταλήξεις όπως παλιά και
δεν ξέρουµε τι είναι η µπουµπότα και τ’ν κουρκούτ` τη
λέµε κορν φλάουρ γιατί η κυρία - µαντάµ ντρέπεται να
πει ότι τρώει κουρκούτ!!!
Κάτι τέτοια είναι που µε κάνουν να λογαριάζω τεράστια – κι ας ασχολήθηκαν κι άλλοι - όπως προλογικά και
προς τιµή τους αναγνωρίζουν οι συγγραφείς, η φιλόλογος κυρία Κυριακούλα Χρηστίδη και ο δάσκαλος κύριος Παναγιώτης Χρηστίδης - την προσπάθεια όχι µόνο
να αποθησαυρίσουν αλλά και µε πολύ µόχθο, όπως
πιστεύω, να βρουν κάποιους κανόνες, κάποια καλούπια, προκειµένου να βοηθήσουν τον όποιο µελετητή
στην ακουστική κατανόηση της γλώσσας. Αναφέροµαι
βέβαια σε κανόνες γενικούς, γιατί η φωνητική γλώσσα,
ο ιδιάζων ήχος, διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο και
από τόπο σε τόπο, ακόµη και από οικογένεια σε οικογένεια. Ακόµη- ακόµη εξαρτάται και από την ποιότητα
της φωνής και τον συγχρωτισµό µε τους άλλους.
Εκτός αυτών όµως, θεωρώ το βιβλίο τους θαυµαστό και µοναδικό και για έναν ακόµη λόγο: αυτός είναι
το εξώφυλλο µε τη σηµειολογία του, όπου η γριούλα
(αχ αυτές η γριούλες οι ιέρειες του τόπου και του χρόνου, που αν είχα µια εξουσία –το έχω γράψει επανειληµµένως και το έχω πει σε οµιλίες µου - θα τους
έστηνα ένα τεράστιο άγαλµα σε περίοπτη θέση και θα
το δαφνοστεφάνωνα κάθε τόσο, γιατί σ` αυτές χρωστάµε ανεκπλήρωτο χρέος) κουβαλάει την παράδοση!
Και σωστά λέω µελετητή, γιατί «Οι ιδιωµατικές λέξεις και αλληγορίες του τόπου µας» είναι εργαλείο που
βοηθάει να κατανοήσουµε την ταυτότητά µας και να
διασώσουµε µαζί και τις ρίζες µας.
Εξ άλλου το γεγονός ότι οι λέξεις δεν καταγράφονται απλώς, αλλά ερµηνεύεται και η ετυµολογική
τους προέλευση καθώς και η αλληγορική τους σηµασία, έχει την ιδιαίτερη βαρύτητα µιας επιστηµονικής µελέτης, που σίγουρα αποτελεί απόκτηµα για όποια
βιβλιοθήκη όχι µόνο Αρτινή, αλλά και σε πανελλήνια
κλίµακα
Σταύρος Ιντζεγιάννης
Και άλλη κριτική του βιβλίου στη σελ. 6

στην καθηµερινότητά σας
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Ἀγαπητέ Παναγιώτη
Ἒκαµα ἕνα εὐχάριστο περίπατο στό ὡραῖο
σου βιβλίο, µέ τίτλο « Ὶδιωµατικές Λέξεις καί
Ἀλληγορίες τοῦ Τόπου µας».
Συγχαίρω γιά τήν ἐπιτυχηµένη σου αὐτή
προσπάθεια καί σοῦ εὒχοµαι µακροχρόνια γεράµατα, κάτω ἀπό τά βαθύσκιοτα πλατάνια, τά
ἐλάτια καί τά ρουπάκια τῶν Σκιαδάδων καί τό
δροσάτο ἀγέρι τῶν Τζουµέρκων, γιά νά συνεχίσεις τό συγγραφικό σου ἒργο, πρός δόξαν τοῦ
µικροῦ, ἀλλά πανέµορφου αὐτοῦ οἰκισµοῦ, µέ
τούς µεγάλους ἄνδρες καί τήν ἒνδοξη ἱστορία!...
∆άσκαλέ µου, πρόσεχε, Μήν τά πάρεις στό
ἀστεῖο ὃσα σοῦ γράφω .Μέ πολλή ἐκτίµηση & ἀγάπη
+ ὁ Ἂρτης Ὶγνάτιος

Ἀξίζουν πολλά συγχαρητήρια στόν οἰκεῖο
∆ήµαρχο γιατί τόσο πλατειά βλέπει τό
ρόλο του. Μακάρι καί µερικοί ἂλλοι νά τόν
µιµοῦνται καί νά µήν λησµονοῦν, πώς
«οὐκ ἐπ’ ἂρτον ζήσεται ἂνθρωπος». Ὴ
Ἑλλάδα χωρίς τήν καλλιέργεια τοῦ πνεύµατος θά σβήσει ἀργά ἤ γρήγορα καί θά
ἀπορροφηθεῖ!!
@@@@@@@..
Μερικά γιά τό ἒργο Σας, πού σάν
ἒµπνευση καί σάν πνευµατικό ἱδρώτα καί
σάν ὁλοκλήρωση προκαλεῖ τό θαυµασµό
σέ καθένα πού δακρύζει ἀπό σεβασµό
στό χτές.
α) Ὃλα τά ὀρεινά χωριά τρῶνε κυρίως τά
φωνίεντα χωρίς ν’ ἀφήνουν ἀµόλευτα καί
τά σύµφωνα. Ἲσως ὃλα τοῦτα τά κάνουν
γιά νά µποροῦν δυνατότερα ν’ ἀκούγονται. Σέ πολλά χωριά οἱ συνεννοήσεις γίνονταν µέ φωνές ἀπό τόν ἓνα µαχαλά
στόν ἂλλο ἤ ὃταν ἦταν δυνατό κι ἀπό ἓνα
χωριό στό ἂλλο – ξέρω καί τέτοια !! Μερικές γυναῖκες εἶχαν τή διαπεραστικότητα
τῆς φωνῆς, πού ἦταν νά τίς καµαρώνει
κανένας. Σ’ αὐτό τό γεγονός – καθηµερινά

καί πολλές φορές ἐπαναλαµβανόµενο! –
σάν ἀνάγκη βρίσκω τό φάγωµα καί
ἀλλείωµα φωνηέντων καί συµφώνων. Τό
ο ὑποχωροῡσε στό ου καί στό ω τῆς κατάληξης γυναικείων ὀνοµάτων, πού κυριαρχούσε. Στήν ἲδια ἀνάγκη ὀφείλεται καί
τό Μαρι πού ἓµπαινε στήν ἀρχή τῶν γυναικείων ὀνοµάτων. Ποτέ δέ φώναζαν Βασίλω ἤ Μάρω καί πάντα φώναζαν
Μαρι-Βασίλω ἤ Μαρι – Μάρω. Τοῦτο τό
Μαρι ἂς τό πάρουµε σάν προειδοποίηση
γιά τά ἀκολουθοῡντα – π.χ. Μαρί πᾶµε
γιά ξύλα ταχιά; Φυσικά στούς ἂντρες
ἀπαραίτητο ἦταν τό ρε καί τό βρέ.
β) Κάτι ἂλλο πού θεωρῶ σωστό νά ἐπισηµάνω, πώς ὁ τρόπος τῆς ἒκφορᾶς τῶν
παραπάνω ζωγράφιζε ἤ εἰκόνιζε ἤ φανέρωνε τήν ψυχική διάθεση τοῦ ὁµιλοῦντος. Πολλές φορές ὁ ἴδιος λόγος ἦταν
φιλικός µά καί µερικές φαινόταν ἐχθρικός
ἤ ὓπουλος. Κάποιος πού ψυχολογικά
ἦταν ξεφτέρι – κι ἂς µήν εἶχε πάει σχολεῖο
– σέ καταλάβαινε πολύ εὒκολα τί θέλεις,
τί κρύβεις ἤ γιά ποῦ τό πᾶς!...
γ) Τό πόσο το ο µεταβάλλεται σέ ου ἤ ω

δέ µπορεῖ νά γραφτεῖ τόσο εὓκολα γιατί
προφορικά τό κρατᾶς ὅσο θέλεις ἀνάλογα
µέ τήν ψυχική σου κατάσταση. Καί πόσο
τό ο γίνεται ου µοιάζει µέ τοῦ ἀηδονιοῦ τό
κελάδισµα πού κανένας µουσικός µέ
νότες δέ µπορεῖ να µεταφράσει.
δ) Τά προβλήµατα πού αντιµετωπίζει κανένας σ’αὐτά τά πράγµατα εἶναι
ἂπειρα.Σεῖς καταφέρατε νά λύσετε τά πιό
πολλά γιά νά µήν πῶ ὅλα - ἡ µάνα µου
βλέπετε µέ ἔκανε αὐστηρό. Γι’ αὐτό Σᾶς
συγχαίρω καί Σᾶς θαυµάζω! Καί µαζί Σᾶς
καµαρώνω γιά τή ζωντάνια Σας, πού σέ
τοῦτο τό ΑΓΙΟ ΧΤΕΣ µῆνες και µῆνες καταναλώσατε. Κι εὒχοµαι πάντα νά Σᾶς
περισσεύει γιά νά τιµᾶτε τήν ἰδιότητα τοῦ
∆ΑΣΚΑΛΟΥ καί νά ἐπιστρέφετε ἔστω καί
κάτι σ’ ὅτι ὀφείλουµε στά καταρράχια και
βουνά, στούς τσοπάνηδες και τούς προγόνους µας πού ἤξεραν γιατί ζοῦ΄σαν
καί ποῦ πήγαιναν!! Ὲνῶ σήµερα .. γράψε
αλοίµονο !!!!
26/09/2013
Σᾶς φιλῶ καί τούς δυό
Ὶωάννης Κων. Θάνος

∆ΥΟ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ ∆ΑΠ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Πάνω: Τα παιδιά παρακολουθούν
την παράσταση του Καραγκιόζη. Κάτω: Τα παιδιά του
Κ∆ΑΠ µεταµφιεσµένα.Φωτ. Νίκος Μανούσης

Την υπέροχη παράσταση «Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ, Ο ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΓΕΡΟ-ΤΣΙΦΟΥΤΗΣ», του θεάτρου σκιών του
Γιώργου Ηπειρώτη από τη Φιλιππιάδα, είχαν την ευκαιρία να
απολαύσουν από κοντά τα παιδιά των Κεντρικών Τζουµέρκων
στην Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του Κ∆ΑΠ Κεντρικών Τζουµέρκων, στο αµφιθέατρο του ∆ηµαρχείου στο Βουργαρέλι την
Παρασκευή 27 ∆εκέµβρη.
Η Χριστουγεννιάτικη γιορτή ξεκίνησε από τις 10 το πρωί στο χώρο
του Κ∆ΑΠ που υπό τις οδηγίες του ∆ιευθυντή Βαγγέλη Τριάντου
κατασκεύασαν φιγούρες του Καραγκιόζη. Στη συνέχεια αφού ολοκληρώθηκαν οι εργασίες, έπαιξαν το Μεξικάνικο παιχνίδι «Πινιάτα»,
το οποίο πρόσφερε η Νάντια Κωσταβασίλη από το Αθαµάνιο ,όπου
τα παιδιά χτυπούν ένα χαρτονένιο πρόσωπο µέχρι να σπάσει και
να πέσουν από µέσα καραµέλες, γλειφιτζούρια και σοκολατάκια!
Στις 11.30 µαζεύτηκαν όλοι στο αµφιθέατρο του ∆ηµαρχείου για να
παρακολουθήσουν την παράσταση. Την εκδήλωση προλόγισε ο
Βαγγέλης Τριάντος τονίζοντας πόσο σηµαντικό είναι να στηρίζουµε
το Κ∆ΑΠ σε µία εποχή που οι περικοπές αφορούν τον πολιτισµό
και τις κοινωνικές παροχές, πόσο µάλλον σε µία τόσο αποκοµµένη
περιοχή όπως τα Κεντρικά Τζουµέρκα. Επίσης ευχαρίστησε θερµά
τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Αθαµανίου “ΑΘΑΜΑΣ”, τον Πολιτιστικό
Σύλλογο του Βουργαρελίου, το Σύλλογο Βουργαρελιωτών Αττικής
καθώς και την «Οµάδα εθελοντικής και κοινωνικής αλληλεγγύης»

ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΣΤΟ Κ.∆.Α.Π.

Οι µικροί µας φίλοι ξεφάντωσαν και φέτος τις απόκριες στο Κ.∆.Α.Π. του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων στο Βουργαρέλι!!! Πλήθος παιδιών
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµα για το αποκριάτικο
πάρτυ και ο χώρος του Κ.∆.Α.Π. αποδείχθηκε

ΕΣΩΡΟΥΧΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ “ΕΡΜΙΝΑ”
Αµαλία & Ερµιόνη Γεωργούλα
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 3 - ΑΡΤΑ
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Τ Α Β Ε Ρ Ν Α
ΠΛΟΥΜΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΑΡΤΑΣ

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

για την οικονοµική και ηθική στήριξη τους στο δρώµενο αυτό.

Λίγο πριν να ξεκινήσει η παράσταση ο Γιώργος Ηπειρώτης µε τη
σύζυγό του είπαν λίγα λόγια για τη ιστορία του Καραγκιόζη, πως
ξεκίνησε από την εποχή του Μέγα Αλέξανδρου και το πόσο επίκαιρος είναι σήµερα αφού εκφράζει τον µέσο φτωχό και ταλαιπωρηµένο Έλληνα. Aφορά την ιστορία ενός ζάµπλουτου γερο-τσιφούτη
ο οποίος µισεί τα Χριστούγεννα κι αφού τιµωρείται από τον καλικάντζαρο των Χριστουγέννων, µετανοεί και µοιράζει τα πλούτη του
στους φτωχούς. Η παράσταση ήταν διαδραστική καθώς ο Καραγκιόζης ρωτούσε τα παιδιά κι αυτά απαντούσαν κατενθουσιασµένα
φωνάζοντας και χτυπώντας παλαµάκια χαρούµενα στο ρυθµό της
µουσικής!

Με το πέρας της εκδήλωσης ήρθε κι ο Αϊ Βασίλης, φυσικά δεν
υπήρχε καταλληλότερος για το ρόλο αυτό από τον Αθαµανιώτη
∆ερµατολόγο Κώστα Μπασιούκα, ο οποίος φίλησε και αγκάλιασε
ένα ένα όλα τα παιδάκια µοιράζοντας πάνω από 100 δώρα!
Ήταν µία πραγµατικά υπέροχη γιορτή που άφησε γεµάτες τις καρδιές και τις ψυχές των παιδιών µε όµορφες αναµνήσεις και αξέχαστες εµπειρίες αλλά και τις αγκαλιές τους µε δώρα. Μέρες αγάπης
που είναι δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάµε τα παιδιά, είναι η ελπίδα µας
για ένα καλύτερο αύριο κι αυτό φαίνεται να το ξεχνάµε@

πολύ µικρός για να χωρέσει τους µικρούς µασκαράδες και το κέφι τους@!Ευρηµατικές µεταµφιέσεις , µουσική, χορός , και γιορτινή διάθεση ήταν
τα στοιχεία που κυριάρχησαν!!Και του χρόνου λοιπόν, ας είναι οι παιδικές φωνές που θα δώσουν
πάλι τον παλµό !!!

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.
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Η παράδοσή µας δεν είναι νεκρό παρελθόν. Είναι οι ρίζες και η βάση για το σύγχρονο πολιτισµό!
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Στις επάλξεις δυο επαγγελµατίες µε συνέπεια

Σύσσωµη η ορχήστρα µας στο Καφέ Κούκος. Φωτ. Βασ. Σούσος

Αρχιµηνιά κι αρχιχρονιά

Αντήχησαν και πάλι παραµονή Πρωτοχρονιάς τα κάλαντα στο Βουργαρέλι. Τα είχε προγραµµατίσει ο Πολιτιστικός Σύλλογος εδώ και καιρό αλλά
είναι γεγονός ότι εδώ και 4 χρόνια αναβιώνει και δίνει ζωή αυτό το βράδυ
το έθιµο χρόνων (που κάποια τιγµή σταµάτησε).
Γραφείο του Πολιτιστικού Συλλόγου 8 το βράδυ. Άρχισε η προσέλευση.
Ξεχωριστή παρουσία από την αρχή ο µπαρµπα-Γιώργος Ντζιόκας µε το
ακορντεόν του. Το βαρύ πένθος του τον είχε κρατήσει 2 χρόνια µακριά
µας, φέτος δεν άντεξε, µε πολύ κέφι ήρθε κοντά µας, «του χρόνου για
ζούµε για πεθαίνουµε@».
Είµαστε δίπλα του ο Λέλα Κούρτη, η Γεωργία Τσιώρη, ο Βασίλης Σούσος,
η γράφουσα, η Κατερίνα Κολοκύθα, η Βάσω Ράπτη-Πλεύρη, ο Στέφανος
µε την κιθάρα του.
Άφησα στο τέλος την ξεχωριστή νεανική παρουσία, τα τρία παιδάκια του
Αλκιβιάδη και της Κατερίνας, τον Κωνσταντίνο που παρευρίσκεται σε όλες
τις εκδηλώσεις του Συλλόγου, την Ελπίδα και τον Άγγελο και τον έφηβό
µας µε το µπουζούκι του, το ∆ηµήτρη Μπακάλη. Ο ∆ηµήτρης µε πάθος
ασχολείται µ’ αυτό και µας συνόδεψε και σε άλλες παρεΐστικες βραδιές.
Η «χορωδία» µας µ’ αυτή τη σύνθεση (η πρόσκληση απευθυνόταν σε
όλους, αλλά δυστυχώς οι απουσίες ήταν πολλές@) ξεκίνησε από την Πλατεία στα µαγαζιά: του Βασίλη Κίτσιου, στο καφενείο της Αθηνάς και του
Θόδωρου και στο «Νίτρο» του Καραβασίλη. Η συνέχεια στα µαγαζιά του
κεντρικού δρόµου, Αφοί Μπακάλη, Κώστας Πλούµπης καιΠαναγιώτα,
«Κυκλάµινο» Σοφία Νίκου, καφενείο Π. Τρύπα µε την καινούργια οικοδέσποινα, τη Λίτσα και το Γιώργο Πλεύρη, ∆ηµήτρης και Κική Κούκου, προποτζίδικο του Χαρίλαου Τσώρη, Diverso, Θωµάς και Παναγιώτα Πλεύρη
στη γέφυρα. Στον ποδαρόδροµο είµαστε όλοι αντοχής και η βραδιά υπέροχη µε ελάχιστη ψύχρα και µια φεγγαράδα καταπληκτική. Έτσι φτάσαµε
στη «Χόβολη» και τελευταία στάση στην ταβέρνα του Κώστα Τάσιου και
της Νούλας.
∆εν αφήσαµε κανένα παραπονεµένο. Έτσι ζωντάνεψε όλη η διαδροµή και
µε τραγούδια άλλα, «Πάει ο παλιός ο χρόνος», «Μια βοσκοπούλα αγάπησα» κ. ά. Θερµή υποδοχή σε όλα τα µαγαζιά, «ζεσταθήκαµε» αρκετά
από τα κεράσµατα, το τσιπουράκι άφθονο, καθώς και τα γλυκίσµατα, αλλά
και από τη συµµετοχή των περισσότερων από τους θαµώνες των µαγαζιών στη «χορωδία» µας.
Εδώ αξίζει να αναφέρω τον επίλογο που γράφτηκε στην ταβέρνα του
Κώστα Τάσιου και της Νούλας. Μετά το κέρασµα της οικοδέσποινας,
πλουσιοπάροχο όπως πάντα, οι µουσικοί µας έπαιξαν διάφορα τραγούδια και στη συνέχεια άναψε ένα γλέντι µε δηµοτική µουσική, λαϊκή, ρεµπέτικη από το τζου µποξ του Κώστα. Συµµετείχε µεγάλη παρέα που
βρέθηκε εκεί και έµενε στη «Βίλα Σοφία», καθώς και όλη η οικογένεια του
Κώστα και της Νούλας. Παραβρεθήκαµε και στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας και στη συνέχεια το γλέντι άναψε περισσότερο και κράτησε
αρκετές ώρες.
Καλή χρονιά και του χρόνου!
Λουκία Αντωνίου

Με αφορµή το τελευταίο ξεφάντωµα παραµονή Πρωτοχρονιάς
στην ταβέρνα του Κώστα Τάσιου
και της Νούλας ένιωσα την ανάγκη
γυρνώντας το σπίτι να γράψω δυο
λόγια για το ζευγάρι αυτό που για
χρόνια κρατάνε το µαγαζί τους µε
συνέπεια και επαγγελµατική συνείδηση (εξυπηρετώντας και το δικό
µας συµφέρον, γιατί βγάλαµε αρκετά χρήµατα για την οικογένειά
µας, εξοµολογήθηκε η Νούλα σε
µια κατ’ ιδίαν κουβέντα). Πάντα
ανοιχτό ειδικά τα µεσηµέρια για να
βρουν οι περαστικοί ένα πιάτο σπιΗ παρέα για τα κάλαντα στην ταβέρνα
τικό φαγητό, αλλά και να εξυπηρετου
Κώστα
Τάσιου και της Νούλας. Φωτ. Βασ. Σούσος
τήσουν µε όσο το δυνατόν
καλύτερο τρόπο, όταν ειδοποιηθούν νωρίτερα, αυτούς που θα τους προτιµήσουν. Αλλά και απροειδοποίητα όταν φτάσει κανείς, η Νούλα στο
άψε-σβήσε θα βάλει την κατσαρόλα για µια ζεστή µακαρονάδα, µια οµελέτα µε σπιτικά αυγά, µια σαλάτα και κείνα
τα περίφηµα κεφτεδάκια που τα γεύτηκαν όλοι όσοι πέρασαν από εκεί και θεωρούν ότι πρέπει να τα δοκιµάσουν
και µελλοντικοί επισκέπτες στο Βουργαρέλι.
Ακούραστοι και τώρα παρόλο που πέρασαν τόσα χρόνια στις επάλξεις, δεν υπάρχει περίπτωση να µην προσφέρουν τη φιλοξενία τους σε όποιον τη ζητήσει. Ένα παράδειγµα για όλους τους επαγγελµατίες, µήπως και ξαναβρεί το Βουργαρέλι ένα κοµµάτι από την παλιά του ζωή και ζωντάνια, που δυστυχώς αυτή τη στιγµή νιώθουµε
όλοι (µόνο που δεν το φωνάζουµε δυνατά) ότι ανήκει στις αναµνήσεις του παρελθόντος. ΛΟΥΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Στιγµιότυπο από την εκδήλωση “κοπή της πίτας”
του Πολιτιστικού Συλλόγου του χωριού µας.
Φωτ. Αντώνης Μασούρας.

Κοπ ή Π ρ ωτοχ ρ ο ν ι ά τ ι κ η ς π ί τα ς
Πολιτιστικού Συλλόγου Βουργαρελίου

Στις 4 Γενάρη 2014, Σάββατο, πραγµατοποιήθηκε η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης
πίταςτου Πολιτιστικού Συλλόγου Βουργαρελίου σε συνεργασία µε την Ένωση
Συλλόγων στην ταβέρνα του Θωµά Πλεύρη. Από νωρίς η ταβέρνα ήταν κατάµεστη, υπήρξε περισσότερος κόσµος από κάθε άλλη χρονιά. Ήταν εκεί ο δήµαρχος
κ. Χρήστος Χασιάκος, δηµοτικοί σύµβουλοι, ο πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων
κ. Αντώνης Κοντός, ο πρόεδρος της Αδελφότητας Αθαµανιωτών κ. Λεωνίδας Τσίπρας, η πρόεδρος του Συλλόγου Βουργαρελιωτών Αθήνας κ. Λουκία Αντωνίου.
Το νέο ∆Σ του Πολιτιστικού Συλλόγου Βουργαρελίου έκανε έντονη την παρουσία
του και ιδιαίτερα ο νεαρός του πρόεδρος κ. Αντώνης Μασούρας. Την πίτα, προσφορά του Συλλόγου και δηµιουργία γευστική του Βασίλη και της Βούλας Κουτρουµάνη, ευλόγησε ο παπά
ΑΤ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. ΤΑΣΙΟΣ Κίµωνας.
∆ιπλ.Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.
Ακολούθησε διασκέδαση και χορός στον οποίο πήραν
µέρος όλοι σχεδόν οι παρευρισκόµενοι. Έντονη και η
Κατασκευή Ιδιωτικών & ∆ηµοσίων Έργων
παρουσία της νεολαίας. Πραγµατοποιήθηκε και λαχειΈκδοση Οικοδοµικών Αδειών
οφόρος µε αρκετά δώρα.
Τοπογραφικές Εργασίες σε Ε.Γ.Σ.Α 87
Εδώ πρέπει να αναφερθεί και η ορχήστρα που µας διαΝοµιµοποίηση - Τακτοποίηση Αυθαιρέτων
σκέδασε. Τραγούδι Πάνος Πάνου, κλαρίνο Νίκος Κοντοχρήστος, κιθάρα Κώστας Σαγάνης, τουµπερλέκι
Β. Κων/νου 24, 47 100 Άρτα
Χριστόφορος Σαγάνης, αρµόνιο Γιώργος Σαγάνης.
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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Το Βουργαρέλι µάς περιµένει πάντα! Η επικοινωνία µαζί του και µε τους ανθρώπους του µας αναζωογονεί!

Μέρες τώρα παλεύω µε τη σκέψη µου για τον τίτλο που θα
έπρεπε να δώσω σ’ αυτό µου το δηµοσίευµα. Έτσι κατέληξα
σε µια φράση που ακούω εδώ και καιρό στο χωριό µας, αλλά
µε µεγάλη συχνότητα αυτές τις µέρες (τέλος Γενάρη και αρχές
Φλεβάρη) που έτυχε να βρεθώ στο χωριό µας αντικρίζοντας,
ιδιαίτερα τα βράδια, µια χαρακτηριστική ερηµιά που, αν δεν
έχεις τις αντοχές, σε συνθλίβει.
Είναι αδιαµφισβήτητο γεγονός ότι οι συνθήκες ζωής έχουν
αλλάξει. Το Βουργαρέλι, το µεγάλο κεφαλοχώρι µε την πλούσια πολιτιστική κληρονοµιά έχει πάρει µια φθίνουσα πορεία.
Πρωταρχικά συνετέλεσε η εσωτερική µετανάστευση και η µεγαλύτερη ενασχόληση µε τον κόσµο των γραµµάτων.
Επειδή έχω πολύ έντονες εικόνες από τη δεκαετία του ‘60
έως και τη δεκαετία του ΄70, που τα µαθητικά µου χρόνια τα
πέρασα στο Βουργαρέλι, που έσφυζε από έντονη ζωή σ’
όλους τους τοµείς, δε θα επιχειρήσω µια κοινωνιολογική ανάλυση του φαινοµένου, αλλά θα επισηµάνω αυτό που διέκρινα
στους γονείς εκείνης της εποχής. Οι γονείς ήθελαν τα παιδιά
τους να µάθουν γράµµατα για να ξεφύγουν από τη ζωή του
χωριού. Κάποιοι έµειναν στον τόπο τους αλλά ελάχιστοι
ασχολήθηκαν µε τη δουλειά του πατέρα τους. ∆εν είχε γίνει
συνείδηση ότι το ξύπνηµα του µυαλού µε τα γράµµατα βοηθάει σ’ όλους τους τοµείς της ζωής, ακόµη και στα παραδοσιακά επαγγέλµατα και τα πάει πιο µπροστά.
Έτσι, αυτού του είδους η εσωτερική µετανάστευση οδήγησε
πολλές οικογένειες να φύγουν από το χωριό και τα σπίτια
σιγά-σιγά να ερηµώνουν. Λίγα επίσης και τα νέα ζευγάρια
που µένουν στο χωριό, εποµένως και η µαθητιώσα νεολαία
φθίνει. Έτσι αυτή τη στιγµή το ∆ηµοτικό Σχολείο, που στην
εποχή µου είχε 100 µαθητές, διθέσιο, σήµερα έχει 8 µαθητές. Ευτυχώς που από πέρυσι υπάρχει Νηπιαγωγείο.
Είναι επίσης σκόπιµο να επισηµάνω ότι το καλοκαίρι, Ιούλιο-Αύγουστο (ειδικά αυτόν τον µήνα) το χωριό σφύζει από
ζωή. Πολιτιστικές εκδηλώσεις, αλλά περισσότερο η νοσταλγία
και η επιθυµία για τη γενέτειρα, οδηγούν τους απόδηµους χωριανούς στο πατρικό σπίτι και οι περισσότεροι από αυτούς
φέρνουν µαζί τους και φίλους. Αλλά µετά το Σεπτέµβρη τι; Και
την περίοδο των γιορτών που είχαµε µάθει οι ξενώνες να
είναι γεµάτοι, εδώ και δυο χρόνια αυτές τις µέρες µόνο σβηστά φώτα αντικρίζεις. Η κρίση έκανε τη ζηµιά της αλλά ο καθένας από µας ας αναλογιστεί και τη δική του ευθύνη. Λάθη
κάνουµε όλοι, αλλά τη στιγµή της ευθύνης ας την αντιµετωπίσουµε όλοι µαζί.
Και θα πείτε όσοι διαβάζετε αυτή τη στιγµή την εφηµερίδα:
-Ήρθαν από την Αθήνα να µας πούνε πράγµατα και να κάνουν τον έξυπνο. Για κάποιους συµβαίνει αυτό και µάλιστα
υπάρχει και η κακόπιστη κριτική χωρίς να κάνουν τίποτε ούτε
έστω µια πρόταση για βελτίωση των συνθηκών του χωριού,
ελάχιστοι δε δηµιουργούν και προβλήµατα τις λίγες µέρες
που έρχονται για διακοπές.
Η γράφουσα, παρόλο που έζησα στην αποδηµία, έχω βιώσει το Βουργαρέλι σ’ όλες τις εποχές και µε όλα τα προβλήµατά του, τα οποία και αφουγκράζοµαι διαρκώς, αλλά «ένας

Πάει< έσβησε το Βουργαρέλι

κούκος δεν φέρνει την άνοιξη» και δεν αναφέροµαι ατοµικά,
αλλά και συλλογικά. «Ου Σύλλουγους» δεν µπορεί να κάνει
πολλά, οι δηµότες επιλέγουν πολιτικά τους τοπικούς άρχοντες στους οποίους ο Σύλλογος µπορεί να έρθει αρωγός, αλλά
όταν εκείνοι µόνο αναµετρούν την πολιτική τους δύναµη, τι
να κάνει ο Σύλλογος@
Για να µην πω πολλά, µια συνεργασία όλων θα ήταν απαραίτητη: τοπικών αρχόντων, επαγγελµατιών, Συλλόγων, δηµοτών για µια αξιοπρεπή παρουσία και εµφάνιση του χωριού
µας, για την προβολή του, την προσφορά υπηρεσιών. Εδώ
θα αναφερθώ σε δύο προσωπικές εµπειρίες τις οποίες έζησα
µε άλλους συγχωριανούς και συγχωριανές και αν υπάρχει
κάτι υπερβολικό ας µε διαψεύσει κάποιος.
Η µία αφορά το θέµα καθαριότητας του χωριού και ειδικά το
καλοκαίρι που πάντα καταφεύγουµε στην εθελοντική προσφορά ειδικά για το χώρο της πλατείας, τον κάτω απ’ αυτή, τις
βρύσες, το χώρο στο Μοναστήρι. Πάντα οι ίδιοι και οι ίδιοι και
να ακούς το σχόλιο σε διόρισε ο ∆ήµος ή ο ∆ήµος είναι υπεύθυνος, βέβαια υπάρχει η υπευθυνότητα σ’ αυτό, ειδικά το καλοκαίρι άκουσα από κάποιους ότι δεν µπορούµε να βλέπουµε
τους πενταµηνίτες να πίνουν τη φραπεδιά και µεις να κάνουµε τη δουλειά τους, διότι και εγώ εργαζόµενη υπήρξα για
36 χρόνια αλλά αγωνίστηκα για καλύτερες συνθήκες δουλεύοντας και όχι τόσα µου δίνουν δε θα δουλέψω ή αφού µε
προσέλαβαν για τόσο λίγο χρόνο δε θα κάνω τίποτε.
Η δεύτερη από τους επαγγελµατίες: πριν 4—5 χρόνια περάσαµε τέσσερις γυναίκες εκπρόσωποι των Συλλόγων και
ζητήσαµε τη συνεργασία µεταξύ τους όσον αφορά τη στάση
τους απέναντι στους επισκέπτες την περίοδο των γιορτών,
αλλά και µε τους Συλλόγους. Τώρα την εποχή της κρίσης µιλάνε ότι δεν έγινε προβολή (από ποιους άραγε;) ότι τα µαγαζιά θα κλείσουν, ότι πάει@ το Βουργαρέλι.
∆ε θα πω περισσότερα. Θα αφήσω να µιλήσουν δύο κείµενα γυναικών συγχωριανών µας.
«Πρέπει να πορευτούµε κάνοντας προσεκτικά βήµατα βελτίωσης και όχι σπασµωδικές κινήσεις εντυπωσιασµού που
θα αλλοιώνουν το φυσικό τοπίο και τον πολιτισµό µας. Να
προσπαθήσουµε να βελτιώσουµε τα ήδη υπάρχοντα και να
τα λειτουργούµε σωστά. Να προσφέρουµε αξιοπρεπείς υπηρεσίες εξυπηρέτησης, να κρατάµε τα χωριά καθαρά και φροντισµένα, τις τιµές σε λογικά επίπεδα, γιατί ο επισκέπτης
ασφαλώς θα προτιµήσει µια χωριάτικη λαχανόπιτα από κατεψυγµένα καλαµαράκια. Οι επαγγελµατίες µε ξενοδοχεία και
καταστήµατα να καταφέρουν να συνεργαστούν και αυτό σίγουρα θα είναι προς όφελος όλων. Κάποια πράγµατα θα
πρέπει να γίνονται από κοινού, αφού όλοι θα βοηθηθούν από
ταυτόσηµες ενέργειες και επιλογές@ Μια απλή συνεννόηση
µεταξύ τους θα έλυνε το θέµα. Τα Χριστούγεννα να είναι ανοικτός ο ένας, το Πάσχα ο άλλος, την Πρωτοχρονιά ο τρίτος.
Όλοι θέλουν να ψήσουν το Πάσχα αλλά είναι και επαγγελµα-

ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Θα ξεκινήσω µε έναν ύµνο για τα Τζουµέρκα.
«Τζουµέρκα περήφανα σαν τα ψηλά βουνά
µάνας γης ευχή. Στην τελευταία και 34η θεµατική ενότητα του έργου «Λαογραφικές ρίζες»
που αναφέρεται σαν «Σταυραετός –Τζουµέρκα» είναι και ένας από τους πολλούς
ύµνους που γράφει.
Ανταριασµένες βουνοκορφές, ήλιος από
αστροπελέκια, χιονισµένες πλαγιές µε απέραντο νυφικό πέπλο αγνότητας, ισκιωµένα
πλάγια, τα απόσκια στα ριζά, το ηλιοστάλαµα,
τα κοιµισµένα νερά, τα λιοπύρια, οι ερηµιές
στα δάση το σούρουπο, το γλυκοχάραµα στα
κορφοβούνια, τα ξανθά καλοκαίρια, οι ρεµατιές
µε τις βρυσούλες, τα πετρογέφυρα, οι ραχούλες, τα σοκάκια, οι στάνες, τα κοπάδια και τα
χωριά µε την πανδαισία χρωµάτων, αποτελούν το µυριόµορφο και µυριόψυχο Τζουµερκιώτικο σύνολο που καµία τέχνη και καµία
ανθρώπινη επιρροή δεν µπορεί να αντιγράψει
την πλάση και τη φύση του µοναδικού χώρου.
Αυτή είναι η πατρίδα µας τα Τζουµερκοχώρια.
Αλήθεια, όταν έρχεται η µέρα της επιστροφής,
όλοι εµείς που επιστρέφουµε στο «κλεινόν
άστυ» δεν κουβαλάµε στο µυαλό µας αυτές τις
όµορφες εικόνες και την ξεγνοιασιά των διακοπών; Τα καφεδάκια στην όµορφη πλατεία
του χωριού µας, τα γλέντια µε παραδοσιακές
βραδιές ή και λαϊκές βραδιές που µε πολύ
κόπο αλλά και πολύ µεράκι αντίστοιχα διοργανώνου οι δύο Σύλλογοί µας µε κοινή συνεργασία (όπως λέει και ο λαός µας όµως, όλα τα
ωραία τελειώνουν γρήγορα). Και επανερχόµαστε στην πραγµατικότητα της απρόσωπης
πόλης της Αθήνας. Εξανεµισµένοι σε διάφορες
περιοχές περιµένοντας πότε ο Σύλλογος Αττικής θα διοργανώσει κάποια εκδήλωση. Περισσότερο για το αντάµωµα των συγχωριανών
µας της εσωτερικής µετανάστευσης να πούµε

τα νέα µας, να ξεχαστούµε από τα προβλήµατα της καθηµερινότητας και όλα αυτά τα
πρωτόγνωρα που βιώνουµε ως λαός. Η συµµετοχή άλλες φορές είναι ικανοποιητική και
άλλες αποκαρδιωτική.
Λόγω της συµµετοχής µου στην Τζουµερκιώτικη Οµοσπονδία, µιλώντας µε τα µέλη της και
στα χωριά τους εκείνων συµβαίνει το ίδιο,
αλλού σε περισσότερο και αλλού σε λιγότερο
βαθµό. Εγώ θα σταθώ στα του δικού µας Συλλόγου.
Στα τεύχη της εφηµερίδας µας κατά καιρούς γίνονται εκκλήσεις για πιο ενεργή συµµετοχή
όλων µας µε την παρουσία µας, τη συνδροµή
µας (γιατί, όπως γνωρίζετε ο Σύλλογος από το
υστέρηµά µας µπορεί και αντεπεξέρχεται σε
όλα τα έξοδα, οίκηµα, πολιτιστικές εκδηλώσεις,
εφηµερίδα κ.λπ.). Μετά την Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι Σύλλογοι, οι οποίοι εντοπίζουν,
διεκδικούν και απαιτούν επίλυση των προβληµάτων του χωριού, άλλων που χρονίζουν και
άλλων που ξεφυτρώνουν καθηµερινά, προς
όφελος του κοινωνικού συνόλου.
Θα πρέπει, λοιπόν, όλοι οι συγχωριανοί µας
όπου κι αν βρίσκονται να αντισταθούµε ενάντια
σε αυτά που ζούµε και σε αυτά που λένε πως
έρχονται, στηρίζοντας τον θεσµό του Συλλόγου
µας µε την υλική βοήθεια σε ό,τι χρειάζεται
αυτός, µε όµορφα κείµενα – άρθρα γενικού ενδιαφέροντος για την εφηµερίδα µας που είναι
και αυτή το εργαλείο της επικοινωνίας µας.
Τέλος, µε αφορµή τις επικείµενες εκλογές για
την ανάδειξη νέου ∆Σ στο Σύλλογο, κάνω έκκληση να έρθετε όλοι. Μπορεί να έγιναν κάποια
λάθη, κάποιες παραλείψεις ενδεχοµένως,
ελάτε να τα επισηµάνετε, να τα συζητήσουµε,
να τα διορθώσουµε. Ο Σύλλογος είµαστε
όλοι εµείς οι Βουργαρελιώτες!
ΣΑΒΒΟΥΛΑ ΚΟΛΙΟΥΛΗ

τίες. Όλα έχουν ένα τίµηµα. Κατανοούµε τα προβλήµατα και
τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν, αλλά χωρίς προσπάθεια
τίποτα δεν προχωράει και ια κανέναν. Όλοι να βοηθήσουµε,
ο καθένας µε τον τρόπο του για να κρατήσουµε το χωριό µας
όµορφο και ζωντανό», Μαίρη Στεφάνου (αριθµ. φύλλου 200,
Απρίλιος – Μάιος 2006).
Εδώ θα ήταν σκόπιµο να αναφερθώ και στην ελλιπή προβολή της πολιτιστικής κληρονοµιάς του Βουργαρελίου, αλλά
και την έλλειψη ενδιαφέροντος από τους συγχωριανούς και
τους τοπικούς µας άρχοντες. Μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου,
οι τοιχογραφίες χρόνο µε το χρόνο πάνε για ολοσχερή καταστροφή, η στέγη των παρακείµενων κτισµάτων είναι υπό κατάρρευση, ευτυχώς που υπάρχει η Γεωργία που ανησυχεί για
όλα αυτά, αλλά τι να κάνει µόνη της. Το Μποτσαραίικο, για το
οποίο εκδηλώθηκε µεµονωµένο ενδιαφέρον, κάτι προσπαθεί
να κινηθεί αλλά και εδώ η κατάρρευση είναι προ των πυλών.
Στο Παλαιοχώρι η Κόκκινη Εκκλησιά και παραδίπλα η έκθεση φωτογραφιών του Κώστα Μπαλάφα (κλειστή δυο χρόνια τώρα και να αναλογιστούµε ότι έγινε δίπλα για να υπάρξει
επισκεψιµότητα µα ζί µε το βυζαντινό µνηµείο). Οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι έκαναν την προσπάθειά τους αλλά δε φτάνει
µόνο αυτή@
Και κλείνω µε µια άλλη συγχωριανή µας (το όνοµά της είναι
στη διάθεση της εφηµερίδας). Λόγος απλός, συγκινησιακός.
Αγαπητοί µου χωριανοί
Θα γράψω αυτά τα λίγα λόγια µε όλη µου την αγάπη που
έχω για τους χωριανούς µου για να κάνουµε κάτι για το χωριό
µας όλοι µαζί χωρίς να εξαιρείται κανένας. Να είµαστε ενωµένοι, να µη λέµε γιατί εγώ και όχι εσύ. Αυτό πρέπει να µείνει στην άκρη για να µπορέσουµε κάτι να κάνουµε, γιατί δεν
είναι και τόσο ωραία η σηµερινή κατάσταση στο χωριό. Να
έχουµε λίγο καλύτερο τρόπο στον επισκέπτη, να είµαστε φιλόξενοι, για να µη µας κρίνουν µερικοί που ενώ ζουν στο
Βουργαρέλι λένε τα χειρότερα λόγια, είναι ντροπή. Εγώ προσωπικά στενοχωριέµαι πάρα πολύ, γιατί αγαπώ το χωριό
µου. Γι’ αυτό σας παρακαλώ να είµαστε ενωµένοι και αγαπηµένοι, να µπορούµε να αντιµετωπίσουµε τις καταστάσεις
και όχι να δηµιουργούµε άλλες. Γιατί να µας κρίνουν τα άλλα
χωριά και να λένε ότι έσβησε το Βουργαρέλι. Αντί να χορεύουµε «ψηλά στην Κωστηλάτα» να χορεύουµε «ψηλά στο
Βουργαρέλι στα κρύα τα νερά». Είναι πολλά τα λάθη µας,
όµως όλα θα τα διορθώσουµε, όλοι µαζί αγαπηµένοι. ∆εν νοµίζω να παραφέρθηκα, αν κάπου έκανα λάθος συγχωρέστε
µε, γιατί δεν ξέρω πολλά γράµµατα. Αυτά τα γράφω µε όλη
µου την αγάπη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με αγάπη Α.Σ.
Μετέφερα όλα αυτά, από όσα βλέπω και ακούω, όταν βρίσκοµαι στο χωριό µας (και τα τελευταία δυο χρόνια είναι πιο
συχνά από πριν) και σίγουρα γιατί αγαπώ τον τόπο που γεννήθηκα και µεγάλωσα και θέλω να γίνεται καλύτερος και όχι
να ακούω φράσεις σαν αυτή του τίτλου. Παρατηρήσεις και
σχόλια για διάλογο δεκτά.
Λουκία Αντωνίου

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2014 ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ

Η κυκλοφορία και η ευρεία αποδοχή του Ηµερολογίου του Πολιτιστικού Συλλόγου
Βουργαρελίου µε τίτλο «Παλαιά επαγγέλµατα», καθώς και η πρόταση συγχωριανού για καθιέρωση στήλης που να δηµοσιεύονται παλιές φωτογραφίες, έδωσε την
αφορµή γι’ αυτή και γίνεται το ξεκίνηµα µε την πρώτη φωτογραφία του Ηµερολογίου µε τίτλο «Το όργωµα» και ένα ποίηµα από την ποιητική Συλλογή του
Γιάννη Κατσάνου «Χελιδονίσµατα» µε τίτλο «Ο Γεωργός» που σχολιάζει εύγλωττα τη φωτογραφία. Ακολουθεί στη σελ. 9 κείµενο της Ντίνας Μπαλατσούκα, µε
τίτλο “Το όργωµα”.

ΚΑΛΑΜΑΣ 1944
Ο Γεωργός του Γιάννη Κατσάνου
Μέσα στο µαυρόχωµα
κόλλησαν τα πόδια
πέρα δώθε ολήµερα
µε τα δυο µου βόδια
Σαν ψηµένο κάστανο
βρήκα το χωράφι,
τ’ άνοιξα και φύτεψα
µέσα του χρυσάφι.

Και τ’ αστέρι φάνηκε
πού ‘χα για σηµάδι
κι έστησα τ’ αλέτρι µου
στ’ όργωµα το βράδυ.

Άφησα από πάνω του
τ’ ουρανού την πάστρα,
τη βουκέντρα δίπλα του
να µετράει τ’ άστρα...
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Όποιος ξεχνά το χωριό του, είναι σαν να ξεχνά τον ίδιο του τον εαυτό!
Την τρίτη θέση ανάµεσα σε δέκα φιναλίστ κατέκτησε η επιΤ Ζ Ο Υ Μ Ε Ρ Κ Α , Τ Ο Π Ο Σ Ν Α Ζ Ε Ι Σ !
στηµονική οµάδα του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης
στον διαγωνισµό ιατρικής καινοτοµίας

Στην έρευνα και ο καθηγητής
Φαρµακολογίας Γ. Κολιός

Την τρίτη θέση ανάµεσα στους δέκα φιναλίστ του διαγωνισµού “Innovation Project” του ΣΦΕΕ (Σύνδεσµος Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων
Ελλάδος) κατέκτησε η ερευνητική οµάδα του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης, κάτι που περιποιεί ιδιαίτερη τιµή για την Άρτα, καθώς
συµµετέχει σ’ αυτή ο εξαίρετος συµπατριώτης µας καθηγητής Φαρµακολογίας Γεώργιος Κολιός, όπως και ο καθηγητής Εντατικής
Θεραπείας από το Θεσπρωτικό Πρέβεζας Ιωάννης Πνευµατικός
που διετέλεσε διευθυντής της ΜΕΘ στο νοσοκοµείο Άρτας.
Αφοσιωµένος στην ιατρική επιστήµη ο Αρτινός Καθηγητής του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης (διευθυντής του Εργαστηρίου
Φαρµακολογίας και Κλινικής Φαρµακολογίας)
Γιώργος Κολιός (φωτ.), προσθέτει το δικό
του λιθαράκι ώστε µέσα από την έρευνα να
προκύψουν νέα δεδοµένα στο χώρο της
υγείας, που αποδεδειγµένα πλέον βοηθούν
τους ασθενείς προκειµένου να βελτιώσουν
την ποιότητα της ζωής τους. Ο τίτλος της
έρευνας ήταν “Τα βλαστοκύτταρα...φάρµακο για τους πνεύµονες”.
Αυτό που µε την επιστηµονική οµάδα στην
οποία συµµετέχουν καταφέρνουν είναι µια «επανάσταση», εποµένως
αξίζουν θερµοτάτων συγχαρητηρίων, όπως επίσης άξιοι επαίνων
είναι και για την Τρίτη θέση που κατέκτησαν στον διαγωνισµό. Ο
Γιώργος Κολιός εξελίσσεται σε κορυφαίο επιστήµονα και ως εκ τούτου µας κάνει υπερήφανους, γιατί και η Άρτα ανεβαίνει ψηλότερα όταν
το ανθρώπινο δυναµικό της βρίσκεται στην πρωτοπορία. Και προπαντός σε ευαίσθητους χώρους όπως της υγείας. (ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΣ
Άρτας, 27-11-2013)
Θερµά συγχαρητήρια και από το Σύλλογο Βουργαρελιωτών Αττικής και από όλο το Βουργαρέλι, διότι από εδώ ξεκίνησε την ιατρική του καριέρα υπηρετώντας ως αγροτικός γιατρός στο
Κέντρο Υγείας Βουργαρελίου. Επίσης να θυµίσουµε ότι στις 11
Αυγούστου 2013 η Ακαδηµαϊκή Εταιρεία Άρτας µε επικεφαλής
τον κ. Γιώργο Κολιό και µε πρωτοβουλία της κ. Χρύσας Τζουµάκα – Μπακούλα πραγµατοποίησε συνάντηση των µελών της
στο Βουργαρέλι και γεύµα στον προαύλιο χώρο του Μοναστηριού, κάτω από τα πλατάνια και ανανέωσε τη συνάντηση για το
επόµενο καλοκαίρι.

Το όργωµα

Από τις κύριες ασχολίες των κατοίκων του χωριού µας, η γεωργία και
η κτηνοτροφία, καλλιεργούσαν καλαµπόκι, φασόλια, κουκιά, σίκαλη
κτλ. Το όργωµα γινόταν µε το ζευγάρι και το ξύλινο αλέτρι. Ο κλήρος
σχετικά µικρός και όχι από το ίδιο µέρος αλλά εκτεινόταν στα τέσσερα µέρη του ορίζοντα. Η απόσταση των χωραφιών έφτανε πολλές
φορές τις δύο ώρες περίπου το ένα χωράφι από το άλλο.
Επάγγελµα σκληρό και κουραστικό ήταν το επάγγελµα του µόχθου
των στερήσεων. Σχεδόν όλοι είχαν στο σπίτι τους ένα ζευγάρι αγελάδες ή και άλογα για το όργωµα των χωραφιών τους. Αλλά και αν
δεν είχαν, είχαν οι γείτονες.
Ο γεωργός έζευε τις δύο αγελάδες ή τα δύο άλογα ή ακόµα και το ένα
άλογο, η δουλειά ήταν κοπιαστική, τόσο για τους ανθρώπους, όσο
και για τα ζώα. Όταν το χώµα ήταν ΄΄βαρύ΄΄ (=λασπερό) και κολλούσε
στο αλέτρι, γύριζε το υνί από το πίσω µέρος, όπου ήταν τοποθετηµένη ένα είδος σπάτουλας και το καθάριζε. Θα έπρεπε λοιπόν να υπολογίσει ο γεωργός, πότε το χωράφι ήταν κατάλληλο για όργωµα, ούτε
να είναι βαρύ αλλά ούτε και να είναι ξερό. Θα έπρεπε να έχει την ανάλογη υγρασία.
Καθώς προχωρούσαν τα ζώα έκαναν αυλάκια, τις αυλακιές, τη µία
δίπλα στην άλλη, έτσι που να οργωθεί όλο το χωράφι. Το υνί, ήταν
µυτερό, έτσι που να σχίζει µε ευκολία το χώµα.
Με το όργωµα, µπορεί το χώµα να αναποδογύριζε, είχε όµως µεγάλα κοµµάτια, τις “µπλάνες”. Αυτές έπρεπε να κοµµατιαστούν σε µικρότερα κοµµάτια, έτσι που το χώµα να γίνει αφράτο. Την εργασία
αυτή την έκαµνε η σβάρνα.
Ήταν µια ξύλινη κατασκευή, σχήµατος ορθογωνίου, περίπου ένα επί
ενάµιση µέτρο, πάνω στην οποία υπήρχαν σανίδια για να πατάει ο
γεωργός, σε στάση διάστασης των ποδιών του, έτσι ώστε να έχει καλή
ισορροπία. Στο κάτω µέρος η σβάρνα είχε δόντια, τα οποία παλιότερα
ήταν από µυτερά ξύλα. Αργότερα αντικαταστάθηκαν από γυριστή
σκληρή λάµα, έτσι που καθώς σερνόταν πάνω στο οργωµένο χώµα,
κοµµάτιαζαν τις “µπλάνες”.
Το “ζβάρνισµα” ήταν σχετικά εύκολη εργασία, γινόταν πάντα µετά το
όργωµα και γινόταν κατ’ επανάληψη από το ίδιο σηµείο του χωραφιού, έτσι που να θρυµµατιστούν οι µπλάνες. Και σ’ αυτήν την εργασία, όπως και στις περισσότερες, πιστός και απαραίτητος φίλος και
βοηθός του ανθρώπου ήταν τα ζώα, τα οποία έσερναν υποµονετικά
το αλέτρι ή τη σβάρνα, από το πρωί µέχρι το βράδυ και επί πολλές
ηµέρες, µέχρι που να οργωθούν, να σβαρνιστούν και να σπαρθούν
όλα τα χωράφια.
Σήµερα πια δεν υπάρχουν ζευγάρια και ξύλινα αλέτρια ούτε σβάρνα
που µας έβαζε πάνω ο µπάρµπα Μήτσιος ο Κατέρος όταν σβάρνιζε.
Τα έφαγε η ρόδα...

ΝΤΙΝΑ ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ

Κατ' αρχάς θέλω να εκφράσω τα θερµά συγχαρητήρια στα µέλη του ∆.Σ. του Συλλόγου σας και
στα µέλη του Συλλόγου για την πολιτιστική σας
δράση να σας ευχηθώ υγεία - καλή χρονιά και εύχοµαι η δράση σας να επεκταθεί στην εξωραϊστική και αναπτυξιακή κατεύθυνση των
Τζουµέρκων.
Στη δύσκολη συγκυρία των ηµερών µας, µε την
φτωχοποίηση και ανεργία των συµπολιτών µας η
ενασχόληση µε τα πολιτιστικά δρώµενα θεωρείται πολυτέλεια και είναι άθλος των Τζουµερκιωτών να παλεύουν µε τις δυνάµεις που απέµειναν
να κρατήσουν τα πολιτισµό στον τόπο τους.
Άθλος είναι και η ενασχόληση µε τα κοινά µετά τη
γενική απαξίωση και κατακραυγή για όσα εµφανίζονται στο προσκήνιο, για την πολιτική που επικρατεί και δίκαια οι δηµότες γυρίζουν την πλάτη
στα κοινά και στη συµµετοχή.
∆ύσκολη η πειθώ, έωλα τα επιχειρήµατα και οι
καλές προθέσεις και προτάσεις να µην γίνονται
πιστευτές και να µην ευδοκιµούν.
Ο γράφων και υποψήφιος ∆ήµαρχος υπήρξα επί
35 χρόνια ασχολούµενος µε τους Πολιτιστικούς
Συλλόγους σε όλες τις βαθµίδες στην περιοχή
των Τζουµέρκων και γνωρίζω πολύ καλά τόσο τη
Συλλογική προσπάθεια όσο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Τελευταία επί 10 χρόνια ιδιωτικά µε κατάθεση
ψυχής και δυνάµεων δηµιούργησα στο χωριό
µου Γραικικό το έργο «Λαογραφικές Ρίζες Πέτρος
Χαχούλης» 34 θεµατικές ενότητες - υπαίθριο λαογραφικό µουσείο, αναπαράσταση αγροτικής και
ποιµενικής ζωής των Τζουµέρκων, έργο που δεν
τελειώνει εύκολα.
Με τις ταπεινές µου δυνάµεις θέλησα να επικοινωνήσω µε το Τζουµερκιώτικο κοινό µε µια περιοδική
έκδοση
«ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΙΚΟΙ
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» και είναι αυτό που βλέπω καθηµερινά από το χωριό µου το Άνω Γραικικό στην
ωραιότερη διάσταση και αυτό που πιστεύω µε
τους προσδιοριζόµενους οραµατικούς στόχους
για όλα τα χωριά των Τζουµέρκων και για την τοπική αυτοδιοίκηση.
Μέσα από 70 άρθρα δίνω το στίγµα, το πιστεύω,
τη γενική κατεύθυνση που πρέπει να επικρατήσει, αναφερόµενος ενδεικτικά και για το χωριό
σας.
Είναι υποκειµενικές προτάσεις απόρροια πολλών
µελετών που επιδιώκουν να ενωθούν µε άλλες
συνισταµένες για µια ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ σε ένα ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ.
- Τα 96 χωριά που αντιστοιχούν στις 22 Τοπικές

Κοινότητες πρέπει να συνυπάρξουν και έχουν τα
ίδια δικαιώµατα.
-Πρέπει να προβληµατιστούµε και να τρέξουµε
γιατί ακόµη πηγαίνουµε βάδην ενώ οι άλλοι τρέχουν µε ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
- Πρέπει να δούµε τι είδους ανάπτυξη θα γίνει
στην περιοχή µας, πώς θα την προγραµµατίσουµε, πώς θα αξιοποιήσουµε τον φυσικό µας
πλούτο, τα πολιτιστικά µας µνηµεία, τα ασύγκριτα
γεωγραφικά δεδοµένα, ποτάµια, βουνά, λίµνη,
εναλλακτική φύση, µονοπάτια, αξιοθέατα, ελατοχώρια κ.λπ.
- Πρέπει αφού φτιάξουµε την ταυτότητά µας, να
την προβάλουµε σε µήκη και πλάτη. Ποιος θα
κληθεί και θα κατευθύνει την τουριστική πορεία;
- Πρέπει να δούµε στο γενέθλιο τόπο γιατί η
πρωτογενής
παραγωγή
εγκαταλείφθηκε;
Πού είναι οι νέες καλλιέργειες, τα αρωµατικά
φυτά κ.λπ.
- Τι γίνεται µε την κτηνοτροφία µας και τόσα άλλα
θέµατα.
- ∆υο τόµοι προτάσεις έχουν οι «ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΙΚΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» πού να τις καταθέσουν;
Ποιος θα διαβάσει; Ποιος θα αποφασίσει;
Ο τόπος των Τζουµέρκων αριθµεί µερικές χιλιάδες επιστηµόνων όλων των ειδικοτήτων και όλων
των βαθµίδων. Αν έλθουν µόνο µερικές δεκάδες
επιστηµόνων και συγκροτήσουν το Ίδρυµα Μελέτης Έρευνας και Ανάπτυξης των Τζουµέρκων
και δηµιουργήσουν δεσµευτικές προτάσεις για το
∆ήµο και την Ανάπτυξη των Τζουµέρκων, ο
τόπος και η µοίρα των Τζουµέρκων θα αλλάξει.
Αν έλθουν µερικές δεκάδες τόσο από τους επιστήµονες όσο και από τους ανθρώπους του Συλλόγου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι βέβαιο ότι
θα αλλάξουν πολλά στα Τζουµέρκα.
Με ευχολόγια, δεήσεις, παρακλήσεις, αρνήσεις
και προχωρήστε εσείς δεν δίνουν λύσεις και
απαντήσεις.
Η συµµετοχή, η γνώση, η ανιδιοτέλεια, η διαγραφή του εγώ και η λέξη ΕΜΕΙΣ µε ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ για ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ∆ΗΜΑΡΧΙΑ είναι
η λύση και πάντα να παίρνετε δύναµη από το τετράστιχο:
Τζουµερκιώτη για τη φύτρα σου να µην ντραπείς
Η γέννα γη σου είναι τίτλος αρχοντιάς
καµάρωσέ την και να χαίρεσαι να πεις
πως είσαι γόνος της Τζουµερκιώτικης γενιάς

Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2014, ο Σύνδεσµος Ηπειρωτών Πειραιά, ο αρχαιότερος
στο Λεκανοπέδιο, µε πρόεδρο το ∆ηµήτρη
Λένη οργάνωσε στον Πειραιά εκδήλωση
για την απελευθέρωση των Ιωαννίνων (21
Φεβρουαρίου 1913).

Πρέπει εδώ να επισηµάνουµε ότι η εθνική
ευεργεσία αποτελεί τη σπουδαιότερη Ηπειρωτική αρετή και γι’ αυτό από το κράτος
έχει καθιερωθεί η 30η Σεπτεµβρίου επίσηµα µέρα των Εθνικών Ευεργετών.

Φώτης Χαχούλης
Ένας Τζουµερκιώτης από σας
Υποψήφιος ∆ήµαρχος
Κεντρικών Τζουµέρκων

Εκδήλωση για την απελευθέρωση των Ιωαννίνων
και την Ηπειρωτική ευεργεσία στον Πειραιά

Κύριος οµιλητής υπήρξε ο συγχωριανός µας κ. Κώστας Αλεξίου, ο οποίος
αναφέρθηκε στο ιστορικό γεγονός,
αλλά κυρίως στη διαχρονικότητα της
Ηπειρωτικής Ευεργεσίας, θέµα «Παλαιοί και νεότεροι Ηπειρώτες Εθνικοί
Ευεργέτες». Παράλληλα προβλήθηκε
ντοκιµαντέρ του Νέστορα Μάτσα µε το
θέµα αυτό.
Μετά την εισηγητική οµιλία ακολούθησε
συζήτηση για τα προβλήµατα που προκύπτουν από πλευράς κληροδοτηµάτων και
τέθηκαν διάφοροι προβληµατισµοί.

Ο Σύλλογός µας οφείλει και υπόσχεται
στον κ. Κώστα Αλεξίου µια παρόµοια εκδήλωση στο χωριό µας για δυο λόγους: α)
γιατί είναι ο πλέον κατάλληλος, επειδή έχει
ασχοληθεί ιδιαίτερα µε το θέµα των κληροδοτηµάτων και β) διότι η οικογένειά του, ιδιαίτερα η αδερφή του Ρηνούλα, υπήρξε
ευεργέτιδα του χωριού µας, γιατί κληροδότησε στους Συλλόγους µας το Γραφείο που
στεγάζονται στο χωριό.
Επίσης υπάρχουν κληροδοτήµατα στο
χωριό, τα οποία µένουν στα αζήτητα τόσα
χρόνια, µε αποτέλεσµα να χάνονται έσοδα
από την Κοινότητα Βουργαρελίου.
Το ∆Σ
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Οι Σύλλογοί µας είναι ο συνδετικός κρίκος των απανταχού Βουργαρελιωτών!

Βουργαρελιώτικα Ηπειρωτικά & άλλα...

ΑΠΟΚΡΙΑTIKA ∆ΡΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΑ
Ακολουθώντας το έθιµο για τον εορτασµό της Αποκριάς και της Καθαρής ∆ευτέρας το χορευτικό τµήµα του Πολιτιστικού Συλλόγου Βουργαρελίου για δεύτερη χρονιά συνεχίζει τις προσπάθειες για τη διατήρηση των εθίµων της
Αποκριάς, αλλά και της διασκέδασης, όπως το απαιτούν οι µέρες.
Ευτυχώς από το απόγευµα της Κυριακής ο καιρός ήταν µε το µέρος µας. Η
βροχή σταµάτησε, η φωτιά άναψε από νωρίς το µεσηµέρι και ο καρνάβαλος
όπως το θέλει το έθιµο στήθηκε στην άκρη της πλατείας.
Μασκαράδες άρχισαν να καταφτάνουν νύφη, γαµπρός, παπάς, κουµπάροι
βάβω, αλλά και σεΐχηδες, τσιγγάνες.... Ο δάσκαλός µας ο Πέτρος Γεωργάρας πιστός στην παράδοση πουτόσο πολύ αγαπάει, µε την φουστανέλα του, να έχει
τον πρώτο λόγο.
Το γαϊτανάκι ξεκίνησε από τα λίγα έθιµα που διατηρούνται µέχρι τις µέρες µας.
Το γαϊτανάκι είναι ένα ξύλο που από την κορυφή του ξεκινούν χρωµατιστές κορδέλες, κάθε χορευτής και µία κορδέλα. Το γαϊτανάκι το χόρευαν µόνο άντρες
µισοί ντυµένοι µε φουστανέλες, κόκκινα φέσια και κόκκινα τσαρούχια αρµατωµένοι και τους έλεγαν γενίτσαρους και οι υπόλοιποι µε γυναικεία φορέµατα
(νύφες).
Χοροί, συρτός, τσάµικος που πλέκονται και ξεπλέκονται οι κορδέλες .
Ο χορός της νύφης (µε την νύφη πάντα άντρα) είχαµε και γεννητούρια δίδυµα,
αγόρι, κορίτσι και έτσι ο γαµπρός θα περιµένει να σαραντίσει η λεχώνα νύφη.
Χορευόταν από τους άνδρες σ’ όλα τα χωριά, κυρίως στους γάµους, τις πρωινές
ώρες. Το χορό αποτελούσαν δύο εναλλασσόµενα µέρη. Το πρώτο χορεύονταν
απ’ όλους τους χορευτές σαν συρτός στα δύο (συνολικά έξι φορές) ενώ το δεύτερο είχε ελεύθερο µελωδικό σχήµα και χορευόταν µόνο από τον πρωτοχορευτή.
Αυτός προσποιούταν ότι λιποθυµούσε – όπως πάθαιναν πολλές φορές οι νύφεςκαι οι υπόλοιποι προσπαθούσαν να τον συνεφέρουν.
Τραγούδια και χοροί, αλλά και στιχάκια, έδωσαν µια χαρούµενη ατµόσφαιρα:
Αν είσαι και αν δεν είσαι του ∆ήµαρχου παιδί
εγώ θα σε φιλήσω και ας πάω και φυλακή...
Το γνωστό σε όλους:
Πώς το τρίβουν το πιπέρι
Πώς το τρί- βλάχα µου καλή, πώς το τρίβουν το πιπέρι;
Πώς το τρίβουν το πιπέρι του διαβόλου οι καλογέροι;
Με το γό- βλάχα µου µωρή, µε το γόνατο το τρίβουν.
Με το γόνατο το τρίβουν και το ψιλοκοπανίζουν.
Άιντε για σκωθείτε παλικάρια µε σπαθιά και µε χαντζάρια.
Με την µύ- βλάχα µου µωρή, µε την µύτη τους το τρίβουν.
Με την µύτη τους το τρίβουν και το ψιλοκοπανίζουν.
Άιντε για σκωθείτε παλικάρια µε σπαθιά και µε χαντζάρια.
Με την γλώ- βλάχα µου µωρή, µε την γλώσσα τους το τρίβουν.
Με την γλώσσα τους το τρίβουν και το ψιλοκοπανίζουν.
Άιντε για σκωθείτε παλικάρια µε σπαθιά και µε χαντζάρια.
Με τον κώ- βλάχα µου καλή, µε τον κώλο τους το τρίβουν.
Με τον κώλο τους το τρίβουν και το ψιλοκοπανίζουν.
Άιντε για σκωθείτε παλικάρια µε σπαθιά και µε χαντζάρια.
Με τον µπου- βλάχα µου καλή, µε τον πούτσο τους το τρίβουν.
Με τον µπούτι τους το τρίβουν και το ψιλοκοπανίζουν.
Άιντε για σκωθείτε παλικάρια µε σπαθιά και µε χαντζάρια.
Χορεύονταν στα οικογενειακά γλέντια και στους γάµους, κυρίως τις πρωινές
ώρες, όταν ορισµένοι έρχονταν σε µεγάλο κέφι και όταν έφευγαν οι γυναίκες . Ο
χορός ξεκινούσε µε συρτό στα τρία. Στην συνέχεια εκτελούσαν µιµικές κινήσεις
περιγράφοντας τις κινήσεις των καλογέρων προκειµένου να τρίψουν το πιπέρι
και µπορούσε να γίνει πολύ αθυρόστοµος τόσο στα λόγια όσο και στις κινήσεις.
Αν κάποιος από τους χορευτές δεν συµµορφώνονταν προς τις επιταγές του τραγουδιού, εξαναγκαζόταν να το κάνει πάντοτε από τον τελευταίο χορευτή που γύριζε ανάµεσά τους και τους απειλούσε µε την γκλίτσα που κρατούσε στο χέρι. Στο
δεύτερο µέρος εκτελούσαν δύο φορές τις κινήσεις του καλαµατιανού.
Ξεπρόβαλε και ο γανωτής (καλαντζής) φορτωµένος µε τι σακί του,
Χαλκώµατα γανώνω. ω. ω. ω. ω
Γανωµατής περνά διαβαίνει
την καρδούλα µου µαραίνει

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
γανωµατή ανέβα πάνω
γανωµατή κατέβα κάτω
έχουµε δουλειά να µας γανώσεις τα αγγειά
Εκεί που άρχισε το γάνωµα πάει η βάβω τα χαλκώµατα, ξεπετάχτηκε όµως η
νιά ξελόγιασε τον γανωτζή και έµειναν τα ταψιά και τα κακάβια ξεγάνωτα για του
χρόνου.
Εκ µέρους του Συλλόγου προσφέρθηκαν σουβλάκια και το γλέντι συνεχίστηκε
στην ψησταριά Μπακάλη.
Ευχαριστούµε όσους συµµετείχαν και γιόρτασαν µαζί µας.
Καθαρά ∆ευτέρα. Τα σαρακοστιανά εδέσµατα περίµεναν την πλατεία µας προσφορά των γυναικών και του Συλλόγου µας.
Την Καθαρά ∆ευτέρα οι ανύπαντρες έτρωγαν µόνο αρµυροκούλουρα και δεν
έπιναν ούτε µια σταλιά νερό για να δουν στον ύπνο τους ποιος θα τους φέρει
νερό και θα τον πάρουν για άντρα τους.
Οι φωτογραφίες από τη µέρα της Αποκριάς στην πλατεία Βουργαρελίου είναι
χαρακτηριστικές για το κέφι που επικράτησε.
ΝΤΙΝΑ ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ

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)

