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ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου
Βουργαρελιωτών Αττικής "ΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ" πιστό στο Καταστατικό µας, µιας και
πέρασαν κιόλας δυο χρόνια από τις προηγούµενες εκλογές (6 Απριλίου 2014),
επειδή την Κυριακή 3 Απριλίου 2016
πρώτη των εκλογών (σύµφωνα µε το Καταστατικό µας), συνήθως δεν υπάρχει
απαρτία, σας προσκαλεί στη Γενική Συνέλευση που θα γίνει την Κυριακή 10 Απριλίου 2016 και ώρα 11 π.µ. στη Νυκτερινή
Σχολή του Φιλολογικού Συλλόγου "ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ" Θεµιστοκλέους και Κατακουζη-

νού 2, κοντά στην Πλατεία Κάνιγγος.

Θέµατα ηµερήσιας διάταξης:

1. Απολογισµός πεπραγµένων 2014 - 2016.
2. Οικονοµικός απολογισµός.
3. Εκλογές για την ανάδειξη ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, αντιπροσώπων στην Οµοσπονδία Τζουµερκιωτών, στην Πανηπειρωτική και Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Και θα καταλήξουµε µε τη µόνιµη επωδό.
Άρα από τη στιγµή που ανακοινώνεται η
ηµεροµηνία των εκλογών από την Εφηµερίδα θα πρέπει ο καθένας χωριστά να ανα-

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΩΤΙΚΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ
Κοπή Πίτας Κυριακή 24 Γενάρη 2016

Π

ραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία το αντάµωµα
των Βουργαρελιωτών µε αφορµή την κοπή
της Πρωτοχρονιάτικης πίτας µας την Κυριακή 24 Γενάρη 2016. Έτσι η µοναδική ευκαιρία για αντάµωµα των συγχωριανών µας
είχε καλύτερο αποτέλεσµα, διότι βρέθηκαν και
άτοµα που χρόνια είχαν να βρεθούν σε παρόµοια εκδήλωση και υπήρξαν και συγκινητικές
συναντήσεις και ο αριθµός των παραβρισκοµένων έφτασε τους 100.
Ο χώρος καταπληκτικός, πρωταρχικά σε αισθητική απόλαυση και στη συνέχεια σε άνεση
το "Πάµε τσίπουρο= Πάµε καφενείο" Φωκίωνος Νέγρη 50 στην Κυψέλη, θύµισε στους
περισσότερους από εµάς οικείους χώρους του
χωριού, καφενεία, µπακάλικα, γιατί το µεγαλύτερο µέρος της διακόσµησης ήταν αντικείµενα
χρηστικά φερµένα από την Αβαρίτσα από τους
υπεύθυνους του µαγαζιού αδερφούς Θανάση
και Γιώργο Κολοκύθα. Χαρακτηριστική είναι η

φράση του Μέµου Κολιάτσου όταν αντίκρισε το
χώρο: "Το µπακάλικο του παππού µου Βασίλη
Κολιάτσου". Και "εν τη ρύµη του λόγου" αφού η
αναφορά είναι για το χώρο, το µενού πλούσιο
όπως το προαναγγείλαµε µε αποκορύφωµα
την καταπληκτική χορτόπιτα που τιµήθηκε ιδιαίτερα και απέσπασε τους επαίνους.
Και θα προχωρήσω στα επόµενα και ας µην
αξιολογηθούν µε σειρά προτεραιότητας.
Στην "ωραία ατµόσφαιρα" συντέλεσε η διασκέδασή µας µε τη νεανική παρέα των µουσικών τον Αλέξανδρο Μαούτσο (γιο της
Κατερίνας Γούλα) στην κιθάρα, τη Φρόσω
Γιαννή στο τραγούδι και τον ακούραστο Τάσο
∆ερέσκο στου µπουζούκι. Τραγούδια παλιά
της παρέας και άλλα που σιγοψιθύριζαν οι πιο
ηλικιωµένοι, χορευτικά για τους νεώτερους και
η διασκέδαση κράτησε µέχρι αργά το απόγευµα, καθώς και η συντροφικότητα.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 3

λογιστεί τις δικές του ευθύνες για το θέµα
αυτό, δηλαδή τη συµµετοχή του στις εκλογές τόσο ως ψηφοφόρος όσο και ως υποψήφιος και ας έχει µια επικοινωνία µε το
Σύλλογο, κάτι καλό θα προκύψει όταν
υπάρξει αυτή η διαδικασία.

Όλοι οι χωριανοί επιθυµούν τη διατήρηση
του Συλλόγου και την κυκλοφορία της εφηµερίδας, στοιχεία αλληλένδετα που το
χωριό µας τα έχει ανάγκη, επειδή αντιµετωπίζουµε εικόνες παρακµής στο χωριό,
παράλληλα µε την κρίση.

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡΤΑΣ

Μαθήµατα Υγείας

Στις 3 Φεβρουαρίου 2016 η Ακαδηµαϊκή Εταιρεία Άρτας, σε
συνεργασία µε το Σύλλογο ''Σκουφάς'' πραγµατοποίησε µια
επιτυχηµένη επιστηµονική εκδήλωση µε µια σειρά σηµαντικών θεµάτων υγείας.
Καλεσµένοι η κ. Χρύσα Τζουµάκα-Μπακούλα, η ''δική µας''
Χρύσα για τους Βουργαρελιώτες, η οποία είναι και Πρόεδρος της
Εταιρείας, ο κ. Αντρέας Σκορίλας, µε καταγωγή από την Άνω Καλεντίνη Άρτας, καθηγητής Κλινικής Βιοχηµείας, τµήµατος Βιολογίας και διευθυντής Τοµέα Βιοχηµείας και Μοριακής Βιολογίας
Πανεπιστηµίου Αθηνών, ο κ. Γιώργος Κολιός, Αρτινός στην καταγωγή, (υπηρέτησε ως αγροτικός γιατρός στο Βουργαρέλι), καθηγητής Φαρµακολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης και η κ. Αικατερίνη Σαλαβούρα, µε καταγωγή από
τα Τρίκαλα, του τµήµατος Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής
Σχολής Αθηνών.
Θέµα της εκδήλωσης ήταν: ''Περιβάλλον και υγεία, προστασία
από αόρατους εχθρούς''.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 3

∆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.

Αρραβώνας

Κο ι ν ω ν ι κά

Ο Γιώργος Σπυρόπουλος (γιος της Χρυσούλας
Τσαµπούλα) και η Φανή Κακοκεφάλου τέλεσαν
τους αρραβώνες τους στις 6 ∆εκεµβρίου 2015.
Η ώρα η καλή!

Γεννήσεις

- Η Ιωάννα Ψωράκη και ο Θανάσης Λαζαρίδης
απέκτησαν κοριτσάκι.
- Η Βασιλική Λαγού και ο Κωνσταντίνος Μακρής απέκτησαν κοριτσάκι.
Να τους ζήσουν τα νεογέννητα!

Θάνατοι

- Απεβίωσε στην Κύµη Ευβοίας και κηδεύτηκε

ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ

στο Παλαιοκάτουνο στις 10 Ιανουαρίου 2016 ο
Κώστας Γιώτης, 91 ετών.
- Απεβίωσε και κηδεύτηκε στο Βουργαρέλι στις
25 Ιανουαρίου 2016 η Άννα Κούρτη, 96 ετών.
- Απεβίωσε στην Αθήνα και κηδεύτηκε στο Παλαιοκάτουνο στις 2 Φεβρουαρίου 2016 ο Γιάννης Σταύρου, 89 ετών.
- Απεβίωσε και κηδεύτηκε στην Αθήνα στις 19
Φεβρουαρίου 2016 η ∆ήµητρα Κ. Γούλα, 99
ετών.
- Απεβίωσε και κηδεύτηκε στο Βουργαρέλι η Βαΐτσα Νίκου στις 9 Μαρτίου 2016, 82 ετών.
- Απεβίωσε και κηδεύτηκε στο Βουργαρέλι η Βασιλική Βαγγέλη Πλεύρη στις 19 Μαρτίου 2016,
95 ετών.
Θερµά συλλυπητήρια στους οικείους τους.

Για τον Βαγγέλη και τη Βασιλική Πλεύρη

Τη στιγµή που γράφονται αυτές οι γραµµές, πληροφορηθήκαµε τον θάνατο της Βασιλικής Πλεύρη,
συζύγου του Βαγγέλη Πλεύρη, πλήρης ηµερών και εκείνη. Ο µπαρµπα - Βαγγέλης “έφυγε” στις 3
Οκτωβρίου 2015 (παράλειψη δική µας η µη αναφορά στο γεγονός: ∆ηµοσιεύσαµε µόνο το αποχαιρετιστήριο του εγγονού του σε αυτόν). Ζητούµε συγγνώµη και απευθύνουµε τα θερµά µας συλλυπητήρια στα παιδιά και στα εγγόνια τους· και ήταν τόσο ευτυχισµένοι γονείς µε όλα τα παιδιά και τα
εγγόνια κοντά τους.
Πεντέµισι µήνες περάσανε. Ήταν 3 Οκτώβρη
2015, ηµέρα που έφυγε για το µεγάλο ταξίδι ο γείτονάς µας, «παππούς» Βαγγέλης. 18 Μαρτίου
2016 η αγαπηµένη του γυναίκα, Βασιλική, σχεδόν 65 χρόνια δίπλα του, δεν άντεξε το χαµό του
και θέλησε να τον ανταµώσει.
Αναφέροµαι στους αγαπητούς γείτονές µας,
Βαγγέλη και Βασιλική Πλεύρη. Γείτονες από τη
µέρα που γεννήθηκα µέχρι και την Παρασκευή
18 του Μάρτη 2016, µέρα συνάντησης για τους
δυο. Πλήρεις ηµερών ανταµώσανε για να ζήσουν
µαζί στον αιώνιο παράδεισο. Είµαι σίγουρη ότι
βρίσκονται εκεί. Άνθρωποι πράοι, καλοκάγαθοι,
καλοσυνάτοι µ’έναν καλό λόγο για όλους, χωρίς
να δηµιουργήσουν ποτέ κανένα πρόβληµα στη
µικρή κοινωνία που ζήσανε.

Η ζωή τους; Το βουνό, τα προβατάκια τους, η
οικογένειά τους. Άνθρωποι της εκκλησίας, µε
αρχές. Αποκτήσανε έξι υπέροχα παιδιά, τον ∆ηµήτρη, τη Μαρία, το Γιώργο, το Νίκο, τον Σπύρο
και τον Χρήστο. Ο Θεός τους αξίωσε να δουν
πολλά εγγόνια και τα παιδιά τους ευτυχισµένα µε
τις οικογένειές τους. Ζήσανε όλα τα χρόνια τους
στο χωριό µε το γιο τους τον Χρήστο, τα εγγόνια
τους και τη νύφη τους, την Λόλα που στάθηκε
δίπλα τους και στα δύσκολα σαν κόρη τους. Έφυγαν γαλήνια και ήρεµα. Ας είναι ελαφρύ το χώµα
που τους σκεπάζει.
Με σεβασµό και εκτίµηση, η γειτόνισσα,
Λένα Σταύρου - Καρακίτσου

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:
Μαίρη Στεφάνου: marystef7@gmail.com
Λουκία Αντωνίου: loukiac.antonoiou@gmail.com
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
*

ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Ηπειρωτικές Εκδόσεις “Πέτρα”
Οικονόµου 32, 106 83 Αθήνα
Τηλ.: 210 8233830

Fax: 210 8238468

e-mail:ekdoseispetra@hotmail.com

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΜΑΣ
∆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.

Χούσος Κωνσταντίνος . . . . . . . . . . . . . . . Νο 2751 20 Ε
Βασιλάκης Σόλων ιερέας . . . . . . . . . . . . . Νο 2752 10 Ε
Γεωργοκώστας Χρήστος . . . . . . . . . . . . Νο 2801 40 Ε
Νίκου Μαριάνθη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Νο 2802 10 Ε
∆ηµητρίου Θεοδώρα . . . . . . . . . . . . . . . .Νο 2803 10 Ε
Κατσάνος Κων/νος ιερέας . . . . . . . . . . . . Νο 2804 20 Ε
Κρανιώτης Χρήστος . . . . . . . . . . . . . . . .Νο 2805 20 Ε
Χαχούλης Φώτης . . . . . . . . . . . . . . . . . .Νο 2805 20 Ε
Αγγέλης Λεωνίδας . . . . . . . . . . . . . . . . . .Νο 2807 20 Ε
Παπαδόπουλος Χρήστος . . . . . . . . . . . .Νο 2808 20 Ε
Σούσος Χρήστος . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Νο 2809 40 Ε
Στύλιος Ελευθέριος . . . . . . . . . . . . . . . . .Νο 2810 20 Ε
Μάντζιου Μαίρη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Νο 2811 30 Ε
Παύλου ∆ώρος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Νο 2812 50 Ε
Κωλέτση Πολυτίµη . . . . . . . . . . . . . . . . .Νο 2813 10 Ε
Κωλέτση Ευαγγελία . . . . . . . . . . . . . . . .Νο 2814 10 Ε
Σιµόπουλος Άγγελος . . . . . . . . . . . . . . . .Νο 281550 Ε
Παπαδόπουλος Ιωάννης . . . . . . . . . . . . . Νο 2816 50 Ε
Γεωργοκώστας Αντώνης . . . . . . . . . . . . . Νο 2817 20 Ε
Μπαστέα-Γεωργοκώστα Ουρανία . . . . . . Νο 2818 20 Ε
Σόφη Κατερίνα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Νο 2819 20 Ε
Γιαννάκης Αχιλλέας . . . . . . . . . . . . . . . . .Νο 2820 30 Ε
Κουτρουµάνης Βασίλειος . . . . . . . . . . . . Νο 2821 20 Ε
Σιόντη-Τσιώρη Γ.Ελένη . . . . . . . . . . . . . .Νο 2822 20 Ε
Τσιώρη Γ.Αικατερίνη . . . . . . . . . . . . . . . .Νο 2823 20 Ε
Γκόγκου-Τσιώρη Γ.Παναγιώτα . . . . . . . . .Νο 2824 20 Ε
Ντζουµανίκας ∆ηµήτριος . . . . . . . . . . . . .Νο 2825 20 Ε
Μπερερής Πέτρος . . . . . . . . . . . . . . . . . .Νο 2826 15 Ε
Τσιλώνης ∆ηµήτρης . . . . . . . . . . . . . . . .Νο 2827 20 Ε
Μπράτης Βασίλης Παντελή . . . . . . . . . . .Νο 2828 20 Ε
Μπράτη Λαµπρινή Π. . . . . . . . . . . . . . . .Νο 2829 15 Ε
Μπράτης Παντελής . . . . . . . . . . . . . . . . .Νο 2830 15 Ε
Σιµόπουλος Χρήστος . . . . . . . . . . . . . .Νο 2831 100 Ε
(Τα 50 Ε προσφορά στο Κέντρο Υγείας Βουργαρελίου)
Πλεύρης Παύλος . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Νο 2832 20 Ε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ∆.Σ.
Παραµένουν οι διαφηµίσεις στην εφηµερίδα µας,
όσων τακτοποιήθηκαν οικονοµικά.

Χειροποίητα
Κοσµήµατα & ∆ώρα
Ειρήνη Βιτώρου
Παλλάδος 24-26
Αθήνα
τηλ. 697 8215823

Facebook page :
Κουµπάκι
koumpaki.com

ΠΕΤΡΙΝΗ ΟΙΚΙΑ
135 τ.µ.

ΣΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ

ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 700 τ.µ.
(ΠΡΩΗΝ ΟΙΚΙΑ
ΣΑΒΒΟΥΛΑΣ

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 210

7481762, 6974916162

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 ∆ΙΩΡΟΦΗ

∆ΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ!

ΤΗΛ.: 26850

22380
22135
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Η εφηµερίδα µας τιµά τους ανθρώπους που προσφέρουν στον πολιτισµό!
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ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡΤΑΣ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 1
Σ' αυτούς συγκαταλέγονται µια σειρά από τοξικές ουσίες, βαρέα µέταλλα, ηλεκτροµαγνητική,
κοσµική ακτινοβολία, µια σειρά από χηµικές ουσίες που καθηµερινά βρίσκουµε στην τροφή µας,
στα φάρµακα, στον αέρα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, όπως και σε άλλα καταναλωτικά
προϊόντα,τα οποία, όπως τονίστηκε, διαταράσσουν το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία,
χωρίς όµως να είναι ορατοί.
Ο καθένας από τους οµιλητές ανέλυσε το δικό
του επιµέρους θέµα αρκετά διεξοδικά και κατανοητά για το κοινό που παρακολούθησε την εκδήλωση.
Αν και τα στοιχεία από έρευνες και µελέτες που
παρατέθηκαν από τους επιστήµονες για την επι-

βάρυνση της ανθρώπινης υγείας ήταν ένα- όπως
χαρακτηριστικά είπε η κ. Τζουµάκα- ισχυρό αλλά
αναγκαίο χαστούκι για τον σηµερινό άνθρωπο,
προκειµένου να αφυπνιστεί και να αλλάξει την
καθηµερινότητά του, ακούστηκαν και αισιόδοξες
ειδήσεις, όπως για παράδειγµα ότι ο καρκίνος
στο 50% θεραπεύεται σήµερα• ωστόσο δε θα
πρέπει να αντιµετωπίζεται ούτε µε φόβο ούτε µε
υπεραισιοδοξία.
Ήταν µια οµολογουµένως επιτυχηµένη εκδήλωση του Συλλόγου ΄΄ Σκουφάς΄΄, µε οµιλητές (σε
ένα πολύ ενδιαφέρον θέµα για την υγεία) διακεκριµένους στο χώρο τους επιστήµονες, οι οποίοι
µετέφεραν µια έγκυρη, λεπτοµερή και συµπυκνωµένη στην ουσία της γνώση.
Χαρά Βρατσίστα

Με αυτό το θέµα έγινε η εισήγηση της Προέδρου της Ακαδηµαικής Εταιρείας Άρτας,
οµότιµης καθηγήτριας Παιδιατρικής, τµήµατος Ιατρικής Παν/µίου Αθηνών κ. Χρύσας
Τζουµάκα-Μπακούλα.

συνέχεια αθροιστικά και στοχευµένα στην ψυχή
του παιδιού µας’’.
Στη συνέχεια έδωσε πρακτικές συµβουλές,
αφού κανείς δεν µπορεί να αλλάξει σπίτι από τη
µια στιγµή στην άλλη, λέγοντας..’’ξαλαφρώστε τα
σπίτια. Πετάξτε τα πολλά χαλιά τις βαριές κουρτίνες. Λιτή διακόσµηση, Ιαπωνικού τύπου. Είναι
άλλωστε της µόδας. Αερίστε! Ας θυµηθούµε πάλι
τη συµβουλή των γιαγιάδων µας ‘’όλα τα καθαρίζει ο ήλιος, ο αέρας,το φως’’. Αυτή είναι η απολύµανση. Όµως στο σύγχρονο τρόπο µε τον
οποίο ζούµε δεν ακούγεται καλά να βγάλουµε το
στρώµα στο µπαλκόνι να το χτυπήσει ο ήλιος’’.
Όσον αφορά τον τρόπο απολύµανσης που επιλέγεται µε ένα πλήθος καθαριστικών, επισήµανε
ότι διαρκώς παρατηρείται επέλαση µικροβίων
που ισχυροποιούνται, γιατί τα προιόντα αυτά
σκοτώνουν ανεξαρτήτως των µικρόβια και τους
µικροοργανισµούς µε αποτέλεσµα όσα αποµένουν να µην έχουν εχθρούς και να γίνονται πολύ
ισχυρά.’’Σαπούνι, σόδα και ξύδι,είναι τα πλέον
αποτελεσµατικά απολυµαντικά καθαριστικά για
όλες τις χρήσεις’’.
Αναλυτικά επισήµανε κι όσα βλαπτικά εµπεριέχονται σε πλαστικά, ακόµη και µωρουδιακά είδη,
γούνινα κουκλάκια, κουδουνίστρες κλπ, στα έπιπλα από διάφορα υλικά, αλλά και όσα αόρατα
υπάρχουν στο ‘’άρρωστο’’ σπίτι µας, καλώδια
ρεύµατος, συσκευές [πλυντήριο,φούρνο, µικροκύµατα,υπολογιστές,φορητά τηλέφωνα και κινητά.]. Όλα όσα µας περιβάλλουν, κάνοντας
εχθρικό το χώρο µας αλλά που στο µεταξύ εµείς
θεωρούµε αναγκαία για την ύπαρξή µας.
‘’Πρέπει να αντισταθούµε στους εκµαυλισµούς
της αγοράς, στα οικονοµικά συµφέροντα και στις
επιταγές του σύγχρονου τρόπου ζωής’’,κατέληξε
στην οµιλία της η Πρόεδρος της Ακαδηµαικής
Εταιρείας και απευθυνόµενη στο κοινό της Άρτας
είπε. ‘’Όλοι γνωρίζουµε ότι το µυστικό είναι να µεγαλώσουµε τα παιδιά µας µε λιτότητα και ουσιαστικές αρχές όπως µεγαλώσαµε και εµείς σαν
παιδιά’’.
Οι πληροφορίες από τον Ταχυδρόµο της Άρτας
µετά και από επικοινωνία µε την κ. Τζουµάκα.
Λουκία Αντωνίου

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ κ. ΧΡΥΣΑΣ ΤΖΟΥΜΑΚΑ - ΜΠΑΚΟΥΛΑ

Ένα παιδί µεγαλώνει στο... άρρωστο σπίτι

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 1
Παρέες µεγάλες, υπήρξαν και φίλοι των συγχωριανών µας, η µόνη
αισθητή απουσία ήταν των νέων µας (µ' αυτή την επισήµανση δεν
τους καταλογίζουµε κάτι το ∆.Σ., βάζουµε όµως προβληµατισµό σε
όλους µας για να τους φέρουµε κοντά µας). Όµως θα αναφερθούµε
και στην "όαση" της νεανικής παρουσίας αρχίζοντας από τους µικρότερους, Αθηνά και Λευτέρης Κολιάτσος (του Μέµου Κολιάτσου), τα εγγόνια του Χρήστου Παπαδόπουλου της κόρης του
Γεωργίας, Κατερίνα Παπαϊωάννου, γραµµατέας του Συλλόγου
µας, Λευτέρης Βαγενάς (γιος της Τέτας), Θοδωρής - Θαλής Παπαδόπουλος (γιος του Νάκου), Γεωργία και Μαρία (κόρες του
Χρήστου Παπαδόπουλου), ο Κώστας Χριστοκώστας (γιος της
Φρειδερίκης Πλούµπη), Πρόεδρος του Συλλόγου Σελλαδιτών µε τη
γυναίκα του Κατερίνα (κόρη του Σπύρου Σόφη).
Και µια και κάνω ονοµαστική αναφορά, θα αναφέρω εδώ και τις
εξής παρουσίες: του πρώην ∆ηµάρχου Κεντρικών Τζουµέρκων κ.
Χρήστου Χασιάκου, του πρώην Προέδρου της Πανηπειρωτικής,
συγχωριανού µας κ. Κώστα Αλεξίου, του κ. Φώτη Χαχούλη, Αντιδήµαρχος Κεντρικών Τζουµέρκων του κ. Αντώνη Κοντού, Προέδρου της Ένωσης Συλλόγων Αδελφοτήτων, του κ. Χρήστου
Λαναρά, Προέδρου της Οµοσπονδίας Τζουµερκιωτών.
Παραβρέθηκε εκ µέρους του βουλευτή Άρτας κ. Βασίλη Τσίρκα
ο κ. Βασίλης Κοντογιώργος, ο οποίος έφερε µήνυµα του εν λόγω
βουλευτή (το οποίο διαβάστηκε στη συγκέντρωση) και εξέφρασε
την επιθυµία του βουλευτή για συνάντηση µε το Σύλλογό µας για
να συζητηθούν προβλήµατα και να γίνουν προτάσεις.
Τον Πολιτιστικό Σύλλογο του χωριού µας εκπροσώπησε το µέλος
του Βαγγέλης Γιαννέλος ο οποίος διέθεσε το ηµερολόγιο του 2016
για ενίσχυση του Συλλόγου. Καλαίσθητο, µε τοπία και χώρους του
χωριού µας για να ξυπνούν τη µνήµη και παράλληλα να βάζουν σε
προτεραιότητα τη συντήρησή τους, την προβολή τους και την εγρήγορση όλων µας γι' αυτό τον πλούτο που διαθέτει το χωριό µας.
Και ο επίλογος της εκδήλωσης ας γραφεί µε τις ευχαριστίες στη
συγχωριανή µας Τιµούλα Κωλέτση που έφτιαξε την ωραία βασιλόπιτα. όπως πάντα, τους ανθρώπους του µαγαζιού για την εξυπηρέτησή τους και την υπέροχη ορχήστρα για τη διασκέδασή µας.
Και ένα τελευταίο, τυχερός της χρονιάς αυτής είναι ο συγχωριανός µας Χρήστος Παπαδόπουλος που του "έπεσε" το φλουρί και
το αντίκρισµα πνευµατικό έργο, στα κατάλληλα χέρια, ποιητικό
έργο του µεγάλου µας ποιητή Νίκου Γκάτσου.
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Τόνισε ότι υπάρχει σύνδροµο του νοσούντος
σπιτιού, που καταγράφεται επίσηµα µετά από
πολλές έρευνες και µελέτες στην επιστήµη της
Παιδιατρικής.Στάθηκε στο ιστορικό που ξεκίνησε
το 1982 ,όταν ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας
κατέγραψε ‘’περίεργα,, συµτώµατα κυρίως σε
παιδιά που συνδυάζονται χωροχρονικά µε την
παραµονή τους σε συγκεκριµένο χώρο. Το 2000
η Αµερικανική Ακαδηµία Παιδιατρικής ορίζει το
‘’σύνδροµο του νοσούντος κτιρίου’’το οποίο καταχωρείται στη ∆ιεθνή Ταξινόµηση Νοσηµάτων.
Το σύνδροµο αυτό κατά την κ. Τζουµάκα , παρουσιάζει ποικιλία συµπτωµάτων, όπως ερεθισµό των επιπεφυκότων, ρινική συµφόρηση,
κεφαλαλγία, κόπωση, δυσκολία συγέντρωσης και
ξηροδερµία. Αυτά τα συµπτώµατα υποχωρούν µε
την αποµάκρυνση του ατόµου από το συγκεκριµένο οίκηµα.
Επιδηµιολογικά το σύνδροµο έχει συσχετιστεί
µε τον ανεπαρκή φυσικό αερισµό,την ποσότητα
των χαλιών, κουρτινών και έγχρωµων υφασµάτων στο σπίτι, τη στεγανότητα των παραθύρων ,
την ηλικία του κτιρίου, και τον αριθµό ηλεκτρικών
και ηλεκτρονικών συσκευών που διαθέτει.Επίσης
έκανε αναφορά στα σύγχρονα οικοδοµικά υλικά
και τον τρόπο κατασκευής των κτιρίων.
Έτσι απέδειξε ότι το σύγχρονο ‘’ρυπαρό’’ σπίτι
αποτελεί καθηµερινά αυξανόµενη πηγή νοσογόνων εκποµπών για το παιδί, έναν παράγοντα κινδύνου για τη ζωή του µακροπρόθεσµα,τον οποίο
εµείς οι ίδιοι, αθέλητα ίσως, παρασυρόµενοι µάλλον και πάντως για το ‘’καλό του΄΄,χτίζουµε µε θυσίες συνήθως επενδύοντας µεγάλες προσδοκίες
για την άνεση, τη χαρά και την προκοπή του αργότερα.Και πρόσθεσε.΄’Τραγικοί αυτόχειρες του
µέλλοντός µας βιώνουµε άγχη και καθηµερινές
αγωνίες για ‘’µικρά και ανόητα’’ [διαβάσµατα,
γλώσσα, µουσική, καράτε] ενώ δηλητηριάζουµε
τις µεταξύ µας σχέσεις και τις εκπέµπουµε στη

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ - ΨΗΣΤΑΡΙΑ
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Η εφηµερίδα µας προβάλλει το βιβλίο και τους πνευµατικούς ανθρώπους.

ΒΙΒΛΙΟ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΛΟΥΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Μάνθος Σκαργιώτης

Στο δρόµο των αρωµάτων

Τυχεροί είµαστε όσοι παραβρεθήκαµε την Τετάρτη
24 Φλεβάρη 2016 στην αίθουσα της Πανηπειρωτικής στην παρουσίαση του µυθιστορήµατος του
Μάνθου Σκαργιώτη «Στο δρόµο των αρωµάτων».
Ακροατές πολλοί, στο σύνολο Ηπειρώτες για να τιµήσουν την πνευµατική δηµιουργία του φιλολόγου συγγραφέα. Και συµφοιτητές γιατί µε το Μάνθο έχουν
διατηρηθεί µέχρι σήµερα δεσµοί φιλίας πέρα από την
εκτίµηση στο έργο του .Στο πάνελ της παρουσίασης,
κλασικό µε αρκετούς οµιλητές, συντονιστής υπήρξε
ο φιλόλογος Κώστας Μαργώνης, που παρουσίασε το
συγγραφέα και το έργο του δίνοντας µε τα ανάλογα
σχόλια το λόγο στους άλλους οµιλητές, Χρήστο Μέγα δηµοσιογράφο, συντοπίτη του συγγραφέα, ∆έσποινα ∆ούκα διδάκτορα φιλολογίας και Νίκο Παπακώστα µουσικοσυνθέτη.
Αποσπάσµατα από το βιβλίο διάβασε η Λουκία Πιστιόλα ηθοποιός.
Μια αναφορά στο βιογραφικό του συγγραφέα θεωρείται
σκόπιµη για να τον γνωρίσετε καλύτερα. Μια µικρή γνωριµία
είχε γίνει µε την παρουσίαση του µυθιστορήµατός του «΄Ένα
κλειδί τρεις πόρτες» στο φύλλο Μάρτιος-Απρίλιος 2010 της
εφηµερίδας µας και τη διάθεσή του στην Έκθεση Βιβλίου τον
Αύγουστο 2010 στο Βουργαρέλι.
Γεννήθηκε στο Μονολίθι Ιωαννίνων το 1952.Σπουδασε φιλολογία. Ζει στην Αθήνα. Έχει εκδώσει µυθιστορήµατα και ποιήµατα. ∆ηµοσίευσε εισαγωγικές µελέτες για το έργο του Κ.
Θεοτόκη, του Κ. Κρυστάλλη και του Γ. Κοτζιούλα, καθώς και
πορτρέτα Ηπειρωτών δηµιουργών. Κείµενά του είναι επίσης
δηµοσιευµένα σε εφηµερίδες και λογοτεχνικά περιοδικά. Ποιήµατά του έχουν µεταφραστεί στα ιταλικά.
Μυθιστορήµατα. Το λαθραίο [Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη
1991], Η αλάνα µε τις ακονόπετρες [∆ωρικός, Αθήνα 1995],
Ουδέτερη ζώνη [Κέδρος, Αθήνα 1995], ∆ώδεκα µήνες, δεκατρία φεγγάρια [Εµπειρία Εκδοτική, Αθήνα 2001], Το παρελθόν επιστρέφει από τον άλλο δρόµο [Εµπειρία Εκδοτική,
Αθήνα 2004], Ένα κλειδί, τρεις πόρτες [Μεταίχµιο, Αθήνα
2009].
Ποιήµατα. Ματωµένοι σάρακες [Κριτήριο, Αθήνα 1974], Στο
ρυθµό της Κύπρου [ιδιωτ.έκδοση, Γιάννινα 1978]
Θα µεταφέρω επίσης δυο αναφορές-σχόλια στο µυθιστόρηµα
από το φιλόλογο ∆ηµήτρη Βλαχοπάνο [δηµοσιεύτηκαν στον
Ταχυδρόµο της Άρτας].
«Ο συγγραφέας επιχειρεί µια περιπετειώδη κατάβαση στην
ταραγµένη εποχή λίγο µετά την ατυχή έκβαση της εξέγερσης
των χριστιανών την οποία οργάνωσε το 1611 στα Γιάννενα ο
µητροπολίτης Τρίκκης ∆ιονύσιος ο Φιλόσοφος, Σκυλοσοφος
κατά τους εχθρούς του. Τα πνεύµατα είναι οξυµµένα και η
µανία της τουρκικής διοίκησης εναντίον όσων έλαβαν µέρος
σε αυτή ή απλά την υποστήριξαν, ακόµη και µε µια κουβέντα,
ξεσπά µε αµείλιχτη και ακραία βία. Από την άλλη πλευρά, την
ανατολική, της Οθωµανικής αυτοκρατορίας αρχίζουν να εµφανίζονται οι πρώτες ρωγµές και να σηµειώνονται οι πρώτοι
κλυδωνισµοί.
Ανιχνεύοντας το παρελθόν και περιπλανώµενος στις σκοτεινές ιστορίες, τους µύθους του και τους θρύλους του, ο Μάνθος Σκαργιώτης ανασύρει στην επιφάνεια τις σεισµικές
δονήσεις της σύγχρονης εποχής, όπως αυτός τις ατενίζει
µέσα από τη δική του οπτική και τη δική του προσωπική µυθολογία. Αφετηρία του και σκοπός του δεν είναι να κεντρίσει
το ενδιαφέρον και να εξάψει τη φαντασία του αναγνώστη του
για όσα παράδοξα έγιναν-ή δεν έγιναν-µια φορά κι έναν καιρό
σε κόσµους παραµυθένιους και αλλιώτικους. Αφετηρία του
και σκοπός του είναι να απαντήσει στην ανάγκη της ψυχής
του και, υπακούοντας στην εντολή της, να βουτήξει την πένα
του στα ταραγµένα νερά του δικού του καιρού και τόπου και
να µιλήσει µε τη δική του γλώσσα για όλα όσα τον κατακλύζουν µε τις νεροποντές και τα κύµατα που έχουν ήδη ξεσπάσει και καταφθάνουν σήµερα εδώ συρρέοντας από άλλους
καιρούς κι άλλους τόπους”.
Από το ∆ηµήτρη Κουκουλά, συγγραφέα,
µια άλλη κριτική µατιά.

Ένα υπόδειγµα γραφής Ιστορικού Μυθιστορήµατος !!!
Η συγγραφή ιστορικού µυθιστορήµατος, ενώ αποτελεί ένα
πολύ δύσκολο εγχείρηµα, αντιµετωπίζεται πολλές φορές µε
µεγάλη προχειρότητα. Πάνω σε ένα φλου και πολύ θολό ιστορικό πλαίσιο αναπτύσσεται µια µυθοπλασία µε µόνο κίνητρο
και ενδιαφέρον για τον αναγνώστη: το τι θα γίνει παρακάτω.
Κάτι που όχι µόνο δεν συµβαίνει µε το µυθιστόρηµα του Μάνθου Σκαργιώτη: «Στο δρόµο των αρωµάτων» (εκδόσεις ∆ιόπτρα), τουναντίον θα έλεγε κανείς, χωρίς να υπερβάλλει, ότι
το βιβλίο αυτό πέρα από την αναγνωστική απόλαυση που
προσφέρει, θα µπορούσε να λειτουργήσει ως ένα υπόδειγµα
για τη συγγραφή σωστού ιστορικού µυθιστορήµατος.
Ο µύθος του στηρίζεται πάνω στα δυο τραγούδια-θρύλους,
που συντάρασσαν παλιά τους ανθρώπους µιας ευρύτερης περιοχής από την Ανατολική Μεσόγειο µέχρι τη Μαύρη Θάλασσα: «Του νεκρού αδελφού» και «Του γιοφυριού της
Άρτας».

Ο Κωνσταντίνος Ντούλας
- ο Κωνσταντής του τραγουδιού - πολυταξιδεµένος ναυτικός, µε αφετηρία τα Περβανά
της Άρτας, ρίχνεται σε ένα περιπετειώδες ταξίδι για να εκτελέσει την τελευταία επιθυµία
του νεκρού πατέρα του για να
αναπαυτεί η ψυχή του: να
φέρει λίγο ασβέστη και λίγο
χώµα από τα γιοφύρια του
Ευφράτη, του ∆ούναβη και
της Άρτας που τα στέριωσαν
µε τη ζωή τους οι τρεις αδελφές του: η Αερινή, η Όλγα και
η ∆έσποινα.
Χρόνος: οι αρχές του 17ου αιώνα 1605-1615. Και εδώ είναι το
µεγάλο στοίχηµα που κερδίζει ο συγγραφέας: κατορθώνει να
αναπαραστήσει και να ζωντανέψει µε µια πρωτοφανή ενάργεια µια τόσο µακρινή και απρόσιτη εποχή. Ένα ιστορικό πλαίσιο άγνωστο για τους περισσότερους, νοµίζω, από εµάς τους
αναγνώστες.
Και το κατορθώνει αυτό µε ένα τεράστιο οπλοστάσιο της γραφής του. Πέρα από την περιγραφική του γλαφυρότητα, χρησιµοποιεί µια απίστευτα πλούσια γλώσσα που εκπλήσσει.
Άπειρες λέξεις µε τούρκικη ρίζα, µε αραβική, µε σλάβικη, µε
βενετσιάνικη, που εξελληνισµένες χρησιµοποιούνταν παλαιότερα στην καθηµερινή οµιλία. Αλλά και ολόκληρες µικρές
προτάσεις στην τουρκική και αραβική.
Εκείνο όµως που µ’ εντυπωσίασε στη γλώσσα δεν είναι
µόνο η ευχέρεια στη χρήση της ντοπιολαλιάς της πατρίδας
του, που βάζει στο στόµα του Κωνσταντή, αλλά και η αλλαγή
και προσαρµογή της στα ντόπια δεδοµένα όταν βρίσκεται στη
Χίο ή την Κύπρο. Ή η τόσο εκτενής αναφορά του στο γλωσσάρι των πειρατών του Αιγαίου που, όπως έµαθα από το βιβλίο, λεγόταν τότε Άσπρη Θάλασσα.
Η ψιλοβελονιά όµως που οµορφαίνει ρεαλιστικά τον καµβά
της µυθοπλασίας είναι η παράθεση όχι µόνο άγνωστων για
τους πολλούς γεγονότων της Ιστορίας - µικρές τοπικές εξεγέρσεις π.χ. κατά των Οθωµανών - που ο Σκαργιώτης δείχνει
να τα κατέχει πολύ καλά, αλλά και πολλών άλλων πραγµάτων
που πρέπει να µόχθησε για να τα συγκεντρώσει. ∆οξασίες,
έθιµα, προλήψεις, τελετουργίες, µαγείες, γιατροσόφια, φαντάσµατα, περιστρεφόµενοι δερβίσηδες, µπεκτασήδες δερβίσηδες, Ασπροπροβατάδες, Μαυροπροβατάδες, βασκανίες και
οπτασίες. Παράθεση πληροφοριών της καθηµερινότητας και
του εµπορίου. Ένας ξέµπαρκος γεροναυτικός στην Αυλίδα,
όπου περιµένει ο Ντούλας για να µπαρκάρει, τον ορµηνεύει να
αγοράσει κάποια ελαφρά πράγµατα στη Χίο και να τα µοσχοπουλήσει στη Ρόδο. Λεπτοµερής περιγραφή των εµπορευµάτων που µετέφεραν τα καραβάνια των καµηλών από το
λιµάνι της Αλεξανδρέττας στα ενδότερα της Τουρκίας (µε
κρυµµένα τα πακέτα του απαγορευµένου καφέ). Τα γεωργικά
προϊόντα ένα προς ένα που φόρτωναν τα µεγάλα πλοία της
Τραπεζούντας. Η γυναικεία συντεχνία στα Τρίκαλα για το
όσπρια και το σαπούνι. Πληροφορίες για επιδηµίες, λιµούς
και καταστροφές της εποχής. Η επιδηµία πανώλης στα Μεθωνοκόρωνα µε τους πάνω από 2000 νεκρούς. Η καταστροφή της παραγωγής των χωρικών ανατολικά της
∆αµασκού από την επιδροµή της ακρίδας. Οι τίγρεις της Βαγδάτης που κατέβαιναν στο ποτάµι και παραµόνευαν κοντά
στις βάρκες των ψαράδων. Οι αγριόχοιροι της Περσίας και
του Αφγανιστάν και τα λιοντάρια του Αζερµπαϊτζάν που έφθαναν µέχρι τα βάθη της τουρκικής Ανατολίας. Ο αλλόκοτος
αλλά και χρήσιµος «δια Χριστόν σαλός» κοντά στον Ευφράτη,
ένα µείγµα θρησκοληψίας και τραγοπόδαρου Πάνα που ήκµασε µετά τα σκοτεινά χρόνια του Μεσαίωνα. Για να αναφέρω
έτσι µερικά επί τροχάδην από τα άπειρα παρόµοια που αναφέρει.
Και όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, στα έµπειρα χέρια ενός
τεχνίτη-χτίστη της γραφής, όπως είναι ο Μάνθος Σκαργιώτης,
αποτελούν τα πιο κατάλληλα λιθαράκια για την ανάγλυφη και
πιο ρεαλιστική ανασύσταση µιας εποχής που, πέρα από τη
γοητεία, προσφέρει στον αναγνώστη µια πλούσια, πολύ
πλούσια γνώση.
Τέλος, θα ήθελα να πω και δυο λόγια για τη δοµή του κειµένου που στηρίζεται σε δυο εναλλασσόµενους πόλους: ο
ένας, τα Περβανά της Άρτας, όπου µε µικρά σε έκταση κείµενα
περιγράφονται τα βάσανα της µάνας του και της αρραβωνιαστικιάς του, και ο άλλος, η αφήγηση του περιπετειώδους ταξιδιού του Κωνσταντίνου, που, ενώ µέχρις ένα σηµείο είναι
τριτοπρόσωπη, από τη στιγµή που του δίνει ο γέροντας στην
Πάφο ένα τετράδιο, γράφεται από τον Κωνσταντίνο σε πρώτο
πρόσωπο. Και εκεί στην αφήγηση των της Πάφου εγώ σηµείωσα και κάτι που µε πήγε στην Οµήρου Οδύσσεια. Ο γέρο
Κύπριος απαγγέλει µπροστά στον Κωνσταντίνο το τραγούδι
για τις τρεις αδελφές που στέριωσαν τα τρία γιοφύρια. Θυµήθηκα, λοιπόν, τον Οδυσσέα που ως Ούτις στο νησί των Φαιάκων ακούει από έναν περιπλανώµενο τροβαδούρο, που
φέρνει ο βασιλιάς στο τραπέζι για να τον διασκεδάσει, το τραγούδι για κάποιον Οδυσσέα που θαλασσοπνίγεται για να γυρίσει στο νησί του την Ιθάκη.
Νοιώθω ευτυχής που διάβασα αυτό το βιβλίο.

ΝΤΙΝΟΣ ΓΙΩΤΗΣ:

Ο ΑΓΓΕΛΟΣ που έχασε
το δρόµο για τον Παράδεισο

Τον συγγραφέα το γνωρίσαµε
πριν δύο χρόνια όταν
στην Αίθουσα του ∆ηµαρχείου
τον Αύγουστο του 2011 παρουσιάσαµε το βιβλίο του, το µυθιστόρηµα "Η Γαλλίδα δασκάλα",
το οποίο από τότε φιλοξενεί η
Έκθεση Βιβλίου µας στο Βουργαρέλι.
Βιογραφικό του συγγραφέα

Η υπόθεση

Ο Ντίνος Γιώτης γεννήθηκε το
1961 στην Άρτα (καταγωγή
από τα Θεοδώριανα). Σπούδασε γεωλογία και ΜΜΕ στο
Π/µιο Αθηνών, δηµοσιογραφία
και κινηµατογράφο σε ιδιωτικές
σχολές. ∆ηµοσιογράφος σε
αθηναϊκές εφηµερίδες και κυρίως σε περιοδικά. Έγραψε
σενάρια για τον κινηµατογράφο
και την τηλεόραση. Αυτό είναι
το τέταρτο βιβλίο του.

Τον ∆εκέµβριο του 2008, ο Άγγελος, µαζί µε χιλιάδες
συµµαθητές του, κατέβηκε στους φλογισµένους δρόµους της Αθήνας, για να απαντήσουν στη βαρβαρότητα των αστυνοµικών, στην υποκρισία των
πολιτικών και στον εκµαυλισµό της κοινωνίας που
αργοπέθαινε. Εκείνη την άγρια νύχτα του Αγίου Νικολάου βρέθηκε για πρώτη φορά από το πεδίο της
θεωρίας στο πεδίο της µάχης και όταν εκσφενδόνισε
την πρώτη µολότοφ, ήταν σα να περνούσε µε τελετουργική κίνηση οριστικά στον κόσµο της ενηλικίωσης.
Συνεπαρµένος από το ροµαντισµό της νιότης, αναζήτησε ανάµεσα στα οδοφράγµατα και στις φωτιές,
όπως και τα χιλιάδες παιδιά της γενιάς του µε το
sneakers και τα boodies, µια απάντηση σε όσα τον
έκαιγαν µέσα του. Μια απάντηση σε όσα δεν έβρισκε
στα βιβλία. Και τότε συνειδητοποίησε πως, όπως
έλεγε και ένα σύνθηµα για εκείνες τις µέρες, ο ∆εκέµβρης δεν ήταν απάντηση, ήταν ερώτηση. Φοιτητής
πια, άρχισε να αποµακρύνεται από το σπίτι του. Και
όταν τηλεφωνούσε καµιά φορά, το έκανε πάντα µε
απόκρυψη. Μέχρι που χάθηκε.
Το Φεβρουάριο του 2012, τις µέρες που εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι κατεβαίνουν οργισµένοι στους
δρόµους απέναντι στα ανθρωποφάγα µνηµόνια, οι
γονείς του Άγγελου εµβρόντητοι ακούνε στο δελτίο
των οκτώ πως το παιδί τους καταζητείται ως ληστής
τραπεζών και επικίνδυνος τροµοκράτης.
Ο καταζητούµενος Άγγελος ακροβατεί πλέον στην
κόψη της ζωής του. Αν ο ∆εκέµβρης ήταν ερώτηση,
τότε ο Φεβρουάριος ήταν απάντηση.
Η παρουσίαση

Η παρουσίαση του βιβλίου έγινε τη ∆ευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016 στο Public του Συντάγµατος. Την ξεκίνησε ο δηµοσιογράφος Παύλος Μεθενίτης και
κατόπιν έγινε συζήτηση µε το συγγραφέα Ντίνο
Γιώτη. Αποσπάσµατα από το βιβλίο διάβασε ο ηθοποιός Γιώργος Χρανιώτης. Πριν την παρουσίαση
προβλήθηκε ντοκιµαντέρ από τις εκδόσεις "ΨΥΧΟΓΙΟΣ" µε σκηνές από το ∆εκέµβρη του 2008 που σηµάδεψε τη ζωή του ήρωα. Στο τέλος ακολούθησαν και
ερωτήσεις από το κοινό γιατί πολλοί από τους θεατές ζήσαµε τα γεγονότα εκείνης της εποχής πολύ
προσφάτως και οι µνήµες είναι ανεξίτηλες µε πολλούς προβληµατισµούς να παραµένουν ακόµα.
Στη βιβλιοπαρουσίαση παραβρέθηκε και ο γνωστός σε όλους µας συγγραφέας Γιάννης Καλπούζος που µαζί µε το Ντίνο Γιώτη παρουσίασαν
στο Βουργαρέλι τη "Γαλλίδα δασκάλα". Στη συνάντηση αυτής της βραδιάς µάς ανακοίνωσε την
πρώτη παρουσίαση του βιβλίου του "σέρρα η
ψυχή του Πόντου" στο βιβλιοπωλείο Ιανός, Σταδίου 24 Αθήνα, Πέµπτη 7 Απρίλη 2016.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

Αδιάψευστο στοιχείο του πολιτισµού µας οι πνευµατικοί µας άνθρωποι!

∆ερµατόδετα ή µε χοντρό χάρτινο εξώφυλλο, πολυσέλιδα ή όχι, είναι οι βιταµίνες της φαντασίας µας. Σε
"ζεστό" χαρτί, κουβαλάνε τη µυρωδιά του δέντρου απ'
το οποίο φτιάχτηκαν, τη γεύση της ιστορίας που αφηγούνται, τη ζεστασιά της αφής που αφήνουν στα
χέρια µας=
Βιβλία, βιβλία, βιβλία. Πολλών ειδών, σύντροφοι
σιωπηλοί, βολικοί και ίσως απαιτητικοί. Άλλοτε αγκάλιαζαν ένα παραµύθι που έρχονταν να "βαρύνει" τα
παιδικά µας βλέφαρα, άλλοτε µια ιστορία µε ήρωες
που καθρέφτιζαν τα παιδικά µας όνειρα=
Στη συνέχεια ήρθαν να µεταµορφωθούν σε απαιτητικούς σωµατοφύλακες της γνώσης που µας επέβαλλαν την παρουσία τους.
Σχολικά βιβλία, που έρχονταν να εκφράσουν ένα
ολόκληρο εκπαιδευτικό σύστηµα. Ύλη, αποστήθιση,
εξέταση. Βαθµολογία, αξιολόγηση, ετυµηγορία. ∆η-

Χρήµα και εξουσία Τα τραγούδια της κρίσης

Ένα "παράθυρο"
στη φαντασία…

λαδή το φόβο κάθε µαθητή. και κάπως έτσι τα βιβλία
έχασαν τη µαγεία τους στη νεανική συνείδηση=
Ωστόσο υπάρχουν και οι πιστοί οπαδοί τους, που
ξεπερνώντας το σκόπελο της σχολικής µορφής τους,
συνεχίζουν µέσα από τις σελίδες τους να αντιστέκονται στην επέλαση της τεχνολογίας. Ροµαντικοί ή όχι,
συνεχίζουν να ψαχουλεύουν τις σελίδες τους, αναζητώντας ένα παράθυρο ανοιχτό, που θα "φυσήξει" ένα
αεράκι δροσερό στη φαντασία τους.
Που θα τους συντροφεύσει σ' ένα ταξίδι που θα τους
"ταξιδέψει" µε τη δύναµη της ιστορίας του. που θα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΛΟΥΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Μια σπουδαία µουσική παράσταση παρακολουθήσαµε (και το λέω αυτό, γιατί είµαστε αρκετοί Βουργαρελιώτες εκεί) το Σάββατο βράδυ 5 Μαρτίου 2016 στο
χώρο Τέχνης στην Κηφισιά.
Ο χαρακτηρισµός σπουδαία οφείλεται σε δύο λόγους:
α) Στην προσωπική ικανοποίηση που εισέπραξε ο καθένας από την καλλιτεχνική δηµιουργία, την ψυχαγωγία
(=αγωγή ψυχής). β) Στον προβληµατισµό που δηµιουργείται απ' αυτή και στο κριτικό µάτι απέναντι στα
πράγµατα και να τα επισηµαίνει χωρίς να χαρίζεται σε
κανέναν ούτε στον ίδιο του τον εαυτό, όπως επισηµαίνουν οι συντελεστές της παράστασης, Σπύρος Κουρκουνάκης - Γιάννης Σαµπάς. Και σε άλλο σηµείο του
προγράµµατος της παράστασης:
“Επειδή το να κάνει κανείς από άµβωνος κριτική και
µάλιστα φορτώνοντάς τα όλα στους άλλους (σας θυµίζει άραγε κάτι;) είναι πολύ εύκολο, µέσα από την παράσταση προσπαθούµε να προτείνουµε, από τη δική
µας οπτική γωνία και κάποια βασικά πράγµατα που πιστεύουµε ότι ο καθένας µας οφείλει να κάνει, στην
πράξη και όχι απλώς στα λόγια. Χωρίς να αποδεχόµαστε ευθύνες που δεν έχουµε, ας κουβεντιάζουµε πότεπότε µε τον καθρέφτη µας και ας είµαστε ειλικρινείς
τουλάχιστον µε τον εαυτό µας, αυτός θα µας πει τι κάνουµε καλά και τι όχι. Ας είναι αυτό το πρώτο µας
βήµα”.
Και για τη δηµιουργία της παράστασης:
“Για να φτιάξουµε τη µουσική παράσταση, είχαµε την
πολύτιµη βοήθεια πλείστων όσων σπουδαίων δηµιουργών του ελληνικού τραγουδιού, που µας συνέδραµαν µε την, δηµοσιοποιηµένη και µη, καλλιτεχνική τους
προσφορά, Οφείλουµε να επισηµάνουµε εδώ ότι για
όλα όσα συµβαίνουν σήµερα στη Ελλάδα, οι στιχουρΕίναι κακοµούτσουνος και καµπούρης. Φοράει µπαλωµένα ρούχα, µένει σε µια παράγκα, είναι παντρεµένος µε την Αγλαΐα και έχει τρία παιδιά, τον
Κολλητήρι, τον Κοπρίτη και τον Μιρικόγκο. Είναι άνεργος και πεινάει Από το πρωί µέχρι το βράδυ διαλαλεί
την αιώνια πείνα του, αυτή την πείνα που είναι το
σπαραχτικότερο αλλά το αληθινότερο παράπονο του
Έλληνα. Για να φάει µια µπουκιά ψωµί καταπιάνεται
µε διάφορα επαγγέλµατα και συνήθως τα κάνει θάλασσα. Τότε ακολουθεί άγριο ξύλο από τον Βεληγκέκα. ∆εν είναι ποτέ βίαιος αλλά το χιούµορ του σπάει
κόκαλα. Το κέφι του, η αγάπη του για τη ζωή, η φιλοσοφική του διάθεση απέναντι στις αδικίες της κοινωνίας και η αστείρευτη αισιοδοξία του συµπυκνώνονται
στη φράση: "Θα φάµε, θα πιούµε και νηστικοί θα κοιµηθούµε". Ο Καραγκιόζης έχει τη σοφία του Σωκράτη
και την ειρωνεία του Ωριγένη. Είναι πανέξυπνος και
ετοιµόλογος. Η απόλυτη φτώχεια είναι η δύναµή του,
το µοναδικό του όπλο.
Ο Καραγκιόζης ο Έλληνας αποτέλεσε σύµβολο του
φουκαρά αλλά έξυπνου, του ασυµβίβαστου και έντιµου.
Ο µεγάλος µας ποιητής Νίκος Γκάτσος έγραψε το παρακάτω τραγούδι γι αυτόν τον τύπο.
Εµένα φίλε µε λένε Καραγκιόζη
παντού κερδίζω κι ας µην κρατάω κόζι
κι αν κάνω κουτσουκέλες κάπου κάπου
το ΄χω στο αίµα µου πάππου προς πάππου.

γοί των τραγουδιών. ως άλλοι προφήτες, µας έχουν
προειδοποιήσει εδώ και δεκαετίες. ∆εν ακούσαµε τότε
τη φωνή τους, δεν τους δώσαµε ποτέ τη σηµασία που
τους έπρεπε. Σήµερα όµως, το µόνο που είχαµε εµείς
να κάνουµε ήταν να τους αφουγκραστούµε µε προσοχή
και να χρησιµοποιήσουµε µε τον προσήκοντα σεβασµό
το υλικό τους, που µας προσφέρθηκε αφειδώλευτα. Το

Καραγκιόζης
ο Έλληνας

Γεια σου µάνα µου Ελλάς
είµαι κλεφτοφουκαράς
µα δε µοιάζω µε τους άλλους
τους τρανούς και τους µεγάλους
που 'χουνε µακρύ το χέρι
και κρατάνε και µαχαίρι
Ούτε µοιάζω µε το µάγκο
που όταν ξέµεινε από φράγκο
σήκωσε όλο το Τατόϊ
να πουλάει και να τρώει.

Εµένα φίλε µου µε λένε Καραγκιόζη
δε µε τροµάζουνε µασόνοι και µαφιόζοι
φοβάµαι µόνο κάθε πολιτισµό
µη µε γραπώσει στην κουτσοκέλα πάνω
Γεια σου µάνα µου Ελλάς
είµαι κλεφτοφουκαράς
µα δεν έχω νταλαβέρια
µε της τράκας τα ξεφτέρια
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επουλώσει πληγές από τη στέρηση της πνευµατικής
τροφής που µας προσφέρει µε φειδώ η εποχή µας.
Ως εραστές του γραπτού λόγου, ξεπερνούν τις σειρήνες της εικόνας, που ντύνει κάθε εκδοχή του πολιτισµού µας.
Οι ίδιοι προτιµούν "τις χίλιες λέξεις από τη µία εικόνα". Προτιµούν να ντύνουν µε τη δική τους φαντασία τους ήρωες, τις καταστάσεις, τις εποχές. Να
αφήνονται σε µια µαγική επικοινωνία µε το δηµιουργό, σε ένα κοινό ταξίδι ψυχής και πνεύµατος, µε
ξεναγούς τις λέξεις=
Κάθε βιβλίο λοιπόν, είναι ένα ταξίδι στη γνώση, στο
συναίσθηµα, στο χρόνο. Μια φυγή µακριά από αυτά
που µας βαραίνουν.
Ένα παράθυρο στη φαντασία! Αρκεί να το ανοίξουµε!
Συγγούνα Βάνα
υλικό αυτό λοιπόν σας το παρουσιάζουµε, παραλλάσσοντας,
µε βάση τους κώδικες της επιθεώρησης κάποιους στίχους και
διαµορφώνοντάς το σαν σενάριο, σε ένα ενιαίο κείµενο µε
αρχή, µέση και τέλος".
Αναφέρω ενδεικτικά τραγούδια
που ακούστηκαν: ∆ε λες κουβέντα (∆ήµος Μούτσης 1981),
1950 (Το καφενείον "Η Ελλάς")
(Γιάννης Μαρκλόπουλος - Κ.Χ.
Μύρης 1969), Μάνα µου
Ελλάς(Σταύρος Ξαρχάκος Νίκος Γκάτσος), Η παράγκα (∆ιονύσης Σαββόπουλος 1966), Οικονοµία
κάνε
(Λουκιανός
Κελαηδόνης - Γιάννης Νεγρεπόντης 1973), Ο Καραγκιόζης
(Σταύρος Ξαρχάκος - Νίκος Γκάτσος 1992 - διασκευή Γιάννης
Σαµπάς), Αδιόρθω-αναρχι 1982
- Κλε 1976 Κοινή αγορά - Μολόγα το (Άκης Πάνου 1978),
Μνήµη της πέτρας (Μίκης Θεοδωράκης - Μιχαήλ Μπουρµπούλης 1987), κ.ά. και των συνθετών
Σπύρου Κουρκουνάκη - Γιάννη
Σαµπά:
Το κανάλι, Θεέ µου Νεοέλληνα,
Αντιπαροχή, Ο καθένας µόνος.

Οι συντελεστές της παράστασης:
Θανάσης Γεωργάρας (µπουζούκι) - Θαλής Παπαδόπουλος (µπουζούκι), Αλέξανδρος Μαούτσος (κιθάρα), Μαρία Νίττη (ακορντεόν), Θανάσης Σορφάς
(κοντραµπάσο) και τραγούδι Κώστας Μάντζιος Γεωργία Γρηγοριάδου.
που ΄χουν υπουργούς µαζί τους
και το κράτος µαγαζί τους.
Μένω πάντα τελευταίος
που δεν µοιάζω µε τον τέως
που του είπαν τα χρυσά µου:
"Ό,τι θες εσύ πασά µου".

Η µουσική είναι του Σταύρου
Ξαρχάκου και εκτέλεση το 1992
Ευγένιος Σπαθάρης, Κώστας
Τσίγγος, Νίκος Μαραγκόπουλος.

Σηµείωση: Το τραγούδι γράφτηκε για το βασιλιά και αποδίδεται
µε
διάφορες
παραλλαγές. Πρόσφατα το
ακούσαµε στα “τραγούδια της
κρίσης” σε δύο παραλλαγές,
µε σχολιασµό διαφορετικών
προσώπων κάθε φορά και βασικό ήρωα της φτωχολογιάς,
τον Καραγκιόζη.
Σε άλλη σελίδα ακολουθούν
πληροφορίες για το Θέατρο
Σκιών και τον Καραγκιόζη.
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Η ενηµέρωση για κοινωνικά και πολιτιστικά θέµατα είναι καθήκον όλων µας!

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ

Με επιτυχία πραγµατοποιήθηκε και φέτος
η εκδήλωση
της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του
Πολιτιστικού Συλλόγου στο αµφιθέατρο
του ∆ηµαρχείου. Ήταν
µια όµορφη γιορτή,
προσαρµοσµένη στο
κλίµα των ηµερών και
διανθισµένη µε έθιµα
του “ δωδεκαηµέρου”.
Το πρόγραµµα ξεκίνησε µε χαιρετισµό του
προέδρου και των λοιπών µελών του ∆.Σ και
ο παπα- Κίµωνας ευλόγησε τη βασιλόπιτα.
Απαγγέλθηκε για αρχή
ένα ποίηµα του αείµνηστου Γιώργη Παπαδηµητρίου µε τίτλο “
Χριστούγεννα”, γραµµένο το 1939, αλλά
απόλυτα διαχρονικό και
εξαιρετικά επίκαιρο.
∆ιαβάστηκαν τοπικά
έθιµα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς από τη συλλογή
του δασκάλου από τους
Σκιαδάδες, Γιάννη Γεωργοκώστα και αποδόθηκαν υπέροχα από
δύο όµορφα και ορθόφωνα κορίτσια, την Κατερίνα Π. Καραβασίλη
και τη Βασιλική Χ.
Πλεύρη.
Την παράσταση
έκλεψε η χορωδία των
παιδιών, τα οποία µε τα
αγιοβασιλιάτικα σκουφάκια τους έψαλαν τα
κάλαντα.
Καθ' όλη τη διάρκεια της γιορτής ''έπαιζαν'' παραµυθένιες Χριστουγεννιάτικες εικόνες
και ο γιορτινός διάκοσµος του χωριού µαζί µε τις Χριστουγεννιάτικες µελωδίες δηµιουργούσε µια µαγευτική ατµόσφαιρα.
Η εκδήλωση έκλεισε µε την εµφάνιση του χορευτικού και την παρουσίαση παραδοσιακών χορών.
Στους παρευρισκόµενους µαζί µε το κοµµάτι της βασιλόπιτας προσφέρθηκε ένα χειροποίητο κεράκι-αστέρι, δωράκι του Συλλόγου, και φτιαγµένο από εθελοντές, τους
οποίους ο Σύλλογος ευχαριστεί για τη βοήθειά τους. Για τη συµβολή τους επίσης ευχαριστεί όλους όσοι βοήθησαν σε όποιο πόστο, για να πραγµατοποιηθεί µια πετυχηµένη γιορτή.
Το φλουρί της βασιλόπιτας το κέρδισε η κα Ειρήνη (Νούλα) Τάσιου, η οποία παραχώρησε τα 50 ευρώ, στα οποία αντιστοιχούσε το φλουρί, στο Σύλλογο για οικονοµική
ενίσχυσή του. Ο Σύλλογος την ευχαριστεί θερµά.
Το Bazzar Βιβλίου που πλαισίωνε τη γιορτή της έδωσε µια λογοτεχνική νότα και στο
Σύλλογο µια ικανοποιητική οικονοµική ενίσχυση.
Η χρηµατική βοήθεια που ζητήθηκε για την εκδήλωση αυτή από το ∆ήµο και ψηφίστηκε από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο στο ποσό των 800 ευρώ τελικά δεν εγκρίθηκε από
τον αρµόδιο οικονοµικό ελεγκτή. Η πίτα πάντως κόπηκε, η γιορτή πέτυχε!

Π Α ΡΑ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούνται οι συνεργάτες µας και όσοι επιθυµούν να
στείλουν κείµενα προς δηµοσίευση στην εφηµερίδα µας, να
µας αποστέλλουν ηλεκτρονικά την εργασία τους.
Αυτό διευκολύνει την εκδοτική µας
προσπάθεια και ελαχιστοποιεί τις δυσκολίες της έκδοσης.
∆ΙΟΓΕΝΟΥΣ 6
ΓΑΛΑΤΣΙ
ΤΗΛ.:

210 2921249

ΑΠΟΚΡΙΑ 2016

Παρά τις αντίξοες καιρικές
συνθήκες γιορτάστηκε και
φέτος η Αποκριά στο Βουργαρέλι. Η χορευτική οµάδα
την Κυριακή 13/3 παρουσίασε στην πλατεία του χωριού αποκριάτικο δρώµενο
και έκαψε τον Καρνάβαλο,
µε την παρουσία αρκετών
καρναβαλιστών αλλά και θεατών, οι οποίοι,παρά τη
βροχή και το κρύο,παρακολούθησαν την εκδήλωση για την οποία ο
Πολιτιστικός Σύλλογος διέθεσε 70 ευρώ. Με
το ποσό αυτό αγοράστηκαν σουβλάκια τα
οποία µοιράστηκαν µαζί µε άλλα τοπικά
εδέσµατα στους παρευρισκόµενους.
Την Καθαρά ∆ευτέρα ο Πολιτιστικός Σύλλογος, όπως κάθε χρόνο, πρόσφερε σαρακοστιανά εδέσµατα στην πλατεία του
χωριού. Όσοι παραβρέθηκαν γεύτηκαν νηστίσιµα εδέσµατα και παρά το τσουχτερό
κρύο χόρεψαν κι έναν καλαµατιανό!!!
Ο Σύλλογος ευχαριστεί για την προσφορά τους τις κυρίες: Ντίνα ∆ήµου, Σωτηρία Σιµοπούλου, Βούλα Κουτρουµάνη,
Χρύσα Αντωνίου, Κατερίνα Κατσάνου (το

χταποδάκι της έκανε τη διαφορά!), Βάσω
Καραβασίλη και Χαρά Βρατσίστα αλλά και
όσους τίµησαν µε την παρουσία τους την
εκδήλωση αυτή. Επίσης ευχαριστεί το ∆ήµο
Κεντρικών Τζουµέρκων για την οικονοµική
ενίσχυση των 300 ευρώ που ψήφισε και
διέθεσε για τις καρναβαλικές εκδηλώσεις
του Συλλόγου.
Α! και για το έθιµο της ηµέρας “πέταξαν”
δύο χαρταετοί. Ο Κώστας Σπ. Ντζιόκας τα
κατάφερε στον ''Σταυρό''. Φύσαγε, φαίνεται,
αέρας... αγρινιώτικος! Καραβασίλης και Μασούρας επιχείρησαν στην πλατεία. Μάλλον
δε φύσαγε αρκετά. ∆εν πειράζει παιδιά, του
χρόνου!!!

Κόντρα στον καιρό αλλά µε
την συµµετοχή του χορευτικού µας και των νέων µας
γιορτάστηκε και φέτος η
αποκριά στο χωριό. Μια
γιορτή θεσµός µια αξέχαστη
εµπειρία για όσους τη βίωσαν τα προηγούµενα χρόνια
στήθηκε ξανά.
Μια γιορτή ενάντια στην κατήφεια και τη µιζέρια των
ηµερών µας µε όπλο το χαµόγελο την αισιοδοξία και
την καλή διάθεση. Αρκετός ο
κόσµος που συγκεντρώθηκε. Η βροχή που έπεφτε
δεν µας σταµάτησε η φωτά
άναψε στην πλατεία και ο
καρνάβαλος στήθηκε Η µουσική άρχισε να παίζει και ο
καθένας µε τη δική του αµφίεση άρχισε να καταφθάνει.
Τα νέα παιδιά έδωσαν το
δικό τους χρώµα και γίναµε
όλοι µαζί µια µεγάλη παρέα
Ένα µεγάλο µπράβο στη
νεολαία µας!!!
Ο γαµπρός , η νύφη (τέλειο
ζευγάρι να ζήσετε παιδιά) ο
γανωτζής, η βάβω και όλο
το συµπεθεριό έπλεξαν και ξέπλεξαν το
γαϊτανάκι, Το πιπέρι , τα κουκιά, ο χορός
της νύφης και ο γανωτζής είχαν την τιµητική τους
Έθιµα που διακωµωδούν, παραδόσεις που
συνδέονται µε ιστορικές µνήµες των τοπικών κοινωνιών, δρώµενα που ανακαλούν
στην µνήµη στιγµές από το παρελθόν, αναβιώνουν και έχουν ένα κοινό στόχο: Τη συµµετοχή εν τέλει σε µια γιορτή που συνδέει
τους ανθρώπους και προσφέρει -όπως
κάθε γιορτή άλλωστε- την ευκαιρία για ψυχαγωγία, και µια διέξοδο από την πεζή και
ίσως σκληρή, πολλές φορές πραγµατικότητα.
Η πρωτοβουλία της χορευτικής οµάδας για
την διοργάνωση της γιορτής γίνεται µε
γνώµονα να ξαναζωντανέψουν ήθη και

έθιµα από παλιές εποχές. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ.
Και του χρόνου να ‘µαστε καλα!!!
ΝΤΙΝΑ ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΑΣ

ΕΣΩΡΟΥΧΑ

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ “ΕΡΜΙΝΑ”
Αµαλία & Ερµιόνη
Γεωργούλα

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

3 - ΑΡΤΑ

ΤΗΛ.: 26810 70857
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Η εφηµερίδα µας προβάλλει και στηρίζει τις συλλογικές προσπάθειες!

∆ράσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου

ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ

Κάλεσµα για καφέ µε αφορµή την
''Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας'' έκανε ο Πολιτιστικός Σύλλογος στις γυναίκες του χωριού.
Αυτές ανταποκρίθηκαν µε ευχαρίστηση και υπήρξε µεγάλη προσέλευση γυναικών. Στις 8
Μαρτίου στον καινούργιο χώρο
ψυχαγωγίας ''ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΘΕΑΣΙΣ'' γυναίκες όλων των ηλικιών
πέρασαν ένα όµορφο απόγευµα
σε ένα ζεστό, οικείο και ξεχωριστό περιβάλλον, απολαµβάνοντας µε χιούµορ και χαλαρή
διάθεση τη δική τους ηµέρα.
Ο Πολιτιστικός Σύλλογο πρόσφερε το ρόφηµα που προτίµησε
η κάθε γυναίκα και η οικοδέσποινα του χώρου,
κα Χρύσα Αντωνίου, πρόσφερε ένα κέρασµα για
το καλωσόρισµα και τα καλορίζικα του νέου
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ΝΕΑ ΤΗΣ ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ

Την Κυριακή 28-2-2016 στην Αίθουσα της Πανηπειρωτικής,
Κλεισθένους 15 στο κέντρο της Αθήνας, πραγµατοποιήθηκε
συνέλευση της Οµοσπονδίας µε θέµατα:
- Πεπραγµένα του ∆.Σ. του έτους 2015.
- Οικονοµικός Απολογισµός.
- Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
- Προτάσεις-ενέργειες για την αναστύλωση
της ιστορικής Γέφυρας της Πλάκας.

χώρου. Η βραδιά έκλεισε µε την ικανοποίηση
µιας πετυχηµένης εκδήλωσης και την υπόσχεση
για µια νέα συνάντηση.

ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΠΑΛΙΑ - ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΙΣ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΩΤΙΣΣΕΣ

Η φωτογραφία προέρχεται από το Αρχείο του Χρίστου Α. Τούµπουρου. Εικονίζει
Βουργαρελιώτισσες το 1944 σε µια από τις βρύσες στο Βουργαρέλι. Τότε που οι βρύσες είχαν νερό...

Έγινε µία σύντοµη αναδροµή στις ενέργειες γενικώς και της
Οµοσπονδίας ειδικότερα για την πορεία της αναστύλωσης:
Στις 2 Φλεβάρη 2015 η Γέφυρα κατέρρευσε έµοιαζε µε κακόγουστο αστείο µα γρήγορα επιβεβαιώθηκε. Την επόµενη
µέρα πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία της Πανηπειρωτικής
Συνοµοσπονδίας Ελλάδας ευρεία σύσκεψη φορέων για να
συζητηθούν οι τρόποι άµεσης αποκατάστασης του Γεφυριού.
Στη σύσκεψη γνωστοποιήθηκε ότι το Μετσόβιο Πολυτεχνείο
µε Επιστηµονικό και την τεχνογνωσία που διαθέτει προσφέρθηκε να συντάξει τη µελέτη για την αποκατάσταση του
Γεφυριού. Στις 25 Ιουνίου ο Πρόεδρος της Οµοσπονδίας
Τζουµερκιωτών κ. Χρήστος Λαναράς µαζί µε τα µέλη Γ. Μαστρογιάννη και Α. Ζανίκα επισκέφθηκαν τον συµπατριώτη
µας καθηγητή του Μετσόβιου Πολυτεχνείου κ. ∆ηµήτρη Καλιαµπάκο και ενηµερώθηκαν σχετικά µε τα επόµενα βήµατα
Αναστήλωσης της Γέφυρας. Παρότι λοιπόν η πρώτη φάση
των προπαρασκευαστικών εργασιών, οι οποίες έγιναν από
την Περιφέρεια Ηπείρου και ιδιωτικές κατασκευαστικές εταιρείες, ολοκληρώθηκαν σε χρόνο ρεκόρ. Στη συνέχεια οι ρυθµοί έπεσαν, έγιναν αργοί.
Έτσι η εξαγγελία για την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης εντός του 2016 µοιάζει απραγµατοποίητη από
πλευράς της πολιτικής βούλησης αλλά και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, η τελευταία απέσυρε το ενδιαφέρον. Κι αυτό γιατί
(γνώµη µου είναι): Η κρίση βαθαίνει και οι απαιτήσεις πολλαπλασιάζονται=
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν αρκετοί εκπρόσωποι Αδελφοτήτων και Συλλόγων, που έκαναν αναφορά και στα Τζουµέρκα και στις προσπάθειες για την τουριστική προβολή.
παραβρέθηκε και ο συντοπίτης µας υφυπουργός Εσωτερικών Γιάννης Μπαλάφας.
Το θετικό είναι ότι για τον ∆εκαπενταύγουστο η Τζουµερκιώτικη Οµοσπονδία εξαγγέλλει διήµερη Μουσική Εκδήλωση
στο Γεφύρι της Πλάκας µε σκοπό την Αναστήλωσή του. Σε
επόµενο τεύχος θα σας ενηµερώσω µε λεπτοµέρειες.
Σαββούλα Κολιούλη

ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ: Η ΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ

Πρόκειται για τη µεγάλη εκδήλωση που διοργανώθηκε
από την Πανηπειρωτική Συνοµοσπονδία Ελλάδας στο
γήπεδο TAE KWO DO το Σάββατο και την Κυριακή 5 και
6 Μαρτίου αντίστοιχα. ΄Ερχεται να εµπλουτίσει ακόµη περισσότερο το θεσµό της “Πίτας του Ηπειρώτη’’ που εντάσσεται τη δεύτερη µέρα ως ξεχωριστή εκδήλωση στα
πλαίσια του Ηπειρωτικού Πολιτιστικού Πανοράµατος και η
οποία φέτος αφιερώθηκε στους Ηπειρώτες φουρναραίους.
Υπήρξε ξεχωριστή τιµή στο επάγγελµα που χαρακτηρίζεται
εµβληµατικό για τους απόδηµους Ηπειρώτες, καθόσον
απανταχού της γης συγκεντρώνει το µεγαλύτερο πληθυσµό
Ηπειρωτών επαγγελµατιών.
Από την πρώτη κιόλας µέρα µια πολύ όµορφη εικόνα που
έκλεψε τα βλέµµατα και το ενδιαφέρον των συµµετεχόντων
αποτέλεσε η έκθεση ηπειρωτικών προιόντων που φιλοξενήθηκε στο πλαίσιο της εκδήλωσης. Επιπλέον σε όλη τη
διάρκεια του διηµέρου η Λέσχη Αρχιµαγείρων Ελλάδας µε

διακεκριµένους σεφ Ηπειρωτικής καταγωγής και όχι µόνο,
σκόρπιζε ευωδιές Ηπειρωτικής κουζίνας σε όλο το στάδιο,
εντυπωσιάζοντας µε τις δηµιουργίες τους από προϊόντα της
Ηπείρου.
Μπορεί η αναφορά να έγινε µέχρι τώρα στην υλική πλευρά
του διηµέρου, γιατί ήταν κάτι διαφορετικό, κυριάρχησαν
όµως πολιτιστικές εκδηλώσεις ξεχωριστές.
Το Σάββατο κορυφαίοι µουσικοί από την ελληνική παραδοσιακή µουσική έδωσαν το παρόν. Και στην αρχή της γιορτής δύο καταξιωµένοι ερµηνευτές γεφύρωσαν την
παράδοση µε την έντεχνη µουσική, ο Λάκης Χαλκιάς και ο
Γιώργος Μεράντζας. Όλοι αυτοί προσκάλεσαν σε χορό και
γλέντι στις µέρες που σφύζει η παράδοση, στην καρδιά της
Αποκριάς. Όλο το στάδιο έγινε σε ορισµένες στιγµές ένας
µεγάλος κύκλος υπό τους ήχους του κλαρίνου, ενώ φιλοξενήθηκαν παραδοσιακοί χοροί από Συλλόγους όλης της Ελλάδας ακόµη και της νησιωτικής. Ιδιαίτερη εντύπωση την

Κυριακή προκάλεσαν τα Ηπειρωτικά χορευτικά συγκροτήµατα .Οι παραδοσιακές ηπειρωτικές στολές και οι χοροί από
το πλήθος των χορευτικών συγκροτηµάτων από όλη την
Ήπειρο ’’χρωµάτισαν’’ µε Ήπειρο το στάδιο.
Στο Πανηπειρωτικό Πανόραµα πρέπει να αναφερθούν
επίσης: Περίπτερα φορέων της Ηπειρωτικης Αποδηµίας,
περίπτερο προβολής της υποψηφιότητας των Ιωαννίνων
ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, εικαστικές και
φωτογραφικές εκθέσεις, έκθεση Ηπειρώτικης ∆ηµιουργίας,
Πολιτισµού Αλληλεγγύης και Τύπου, κινηµατογραφικό αφιέρωµα ’’Ηπειρος και κινηµατογράφος’, συζητήσεις, αθλητικές δράσεις, Πανηπειρωτικό Φόρουµ Νεανικής
∆ηµιουργίας.
Είµαστε και µεις από το Σύλλογό µας εκεί, πως θα µπορούσαµε να λείψουµε από τη µεγάλη γιορτή.
Επιµέλεια: Λουκία Αντωνίου

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Β. - ΦΑΚΙΝΟΣ Β. Ο.Ε.
Υπαπαντής & Μυτιλήνης, Αρτέµιδα Αττικής, Τ.Κ. 190 16
Τηλ.6979 808010, E-mail: info@bandbdoors.gr

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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Όλες οι πλευρές του πολιτισµού κρύβουν µεγαλείο. Ας το απολαύσουµε!

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ, ο διαχρονικός ήρωας του Θεάτρου Σκιών
Αφορµή για όσα θα παρακολουθήσετε παρακάτω στάθηκαν οι παραστάσεις του Καραγκιόζη
το Καλοκαίρι στο Βουργαρέλι. Έτσι δόθηκε το
ερέθισµα στη Σαββούλα Κολιούλη από τον εγγονό της να µας δώσει κάποια ιστορικά στοιχεία
για τον Καραγκιόζη:

Ένα χρόνο µετά...

Ο Σύλλογός µας εκτός από την προβολή του θέµατος της γέγυρας της Πλάκας στη Γενική Συνέλευση της Τζουµερκιώτικης Οµοσπονδίας, παρουσιάζει και την ανακοίνωση της ΙΛΕΤ και
είναι πρόθυµος να συµµετάσχει σε οποιαδήποτε εκδήλωση και µε οποιονδήποτε τρόπο για
την αναστύλωση του γεφυριού. Πέρυσι στο αντίστοιχο φύλλο της εφηµερίδας µας είχε προβληθεί το θέµα.

ΓΈΦΥΡΑ ΠΛΑΚΑΣ
Ανακοίνωση της ΙΛΕΤ
(Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Τζουµέρκων)

Πέρασε ήδη ένας χρόνος από το µεγάλο χτύπηµα που δέχτηκε η καρδιά των Τζουµέρκων.
Την πτώση του γεφυριού της Πλάκας’.
Το θλιβερό γεγονός είχε τεράστιο αντίκτυπο στο θυµικό των απανταχού Τζουµερκιωτών,
αλλά και εκείνων που πέρασαν το γεφύρι και θαύµασαν την αρχιτεκτονική και την αισθητική
του ή έµαθαν την ενδιαφέρουσα ιστορία του.
Η συγκίνηση υπήρξε µεγάλη και οι φωνές για την αποκατάσταση του µνηµείου ήταν πολλές.Οι φορείς αντέδρασαν αµέσως και δόθηκαν διαβεβαιώσεις για την αναστήλωσή του σε
πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα.
Ο πρώτος χρόνος πέρασε χωρίς εµφανή πρόοδο των εργασιών . Ελπίζουµε και ευχόµαστε
ο δεύτερος να µην περάσει άπρακτος. Το γεφύρι πρέπει να αναστηλωθεί.Τα βλέµµατα και οι
ψυχές κυρίως των Τζουµερκιωτών αλλά και των υπολοίπων Ελλήνων, είναι στραµµένα πάνω
του. Και όχι µόνο.’ Γιατί καθώς λέει ο Λουίτζι Πιραντέλλο..’’ Κοίτα τα πράγµατα και µε τα
µάτια εκείνων που δεν τα βλέπουν πια? Θα νοιώσεις µια θλίψη ,γιε µου,που θα τα κάνει να
φαντάζουνπιο ιερά και πιο όµορφα’’.
Η Πρόεδρος Λαµπρινή Στάµου
Ο Γραµµατέας Νίκος Μάνθος

Αθανάσιος Σπ. Λαζαρίδης
Ουρολόγος - Χειρούργος

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

Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ
-"Γεια σας παιδιά και του χρόνου".
Έτσι µας είπε ο κ. Βασίλης Τσίτσικας, που
έδωσε την παράσταση του Καραγκιόζη, µου είπε
ο εγγονός µου 5 ετών και περιµένει όπως και τα
άλλα παιδάκια του χωριού µας να επαναληφθεί
η παράσταση του Καραγκιόζη που µεγάλωσε γενιές και γενιές και θα µεγαλώνει για πάντα. Έτσι
λοιπόν µε αφορµή την συζήτηση που είχαµε µου
γεννήθηκε η ιδέα να ψάξω και να συλλέξω πληροφορίες (για την ιστορία του Καραγκιόζη). Και
σας την παραθέτω:
Πάρα πολλές είναι οι εκδοχές για τη γέννηση
του αγαπηµένου µας λαϊκού ήρωα του Θεάτρου
Σκιών Καραγκιόζη. Η ιστορία της δηµιουργίας
του βασίζεται σε προφορικές παραδόσεις από
τις οποίες η πιο διαδεδοµένη είναι η εξής:
Κάποτε στην Προύσα ανέθεσε ο πασάς της σε
έναν εργολάβο οικοδοµών τον Χατζηαβάτη να
του χτίσει το σαράϊ. Αυτός προσέλαβε αρκετούς
εργάτες µε πρωτοµάστορα έναν µαραγκό, τον
Καραγκιόζη. Το σαράϊ του πασά όµως αργούσε
να τελειώσει. Και η αιτία ήταν ο Καραγκιόζης.
Όλη τη µέρα απασχολούσε τους εργάτες µε τα
αστεία καµώµατά του και κανείς δεν δούλευε.
Όταν το κατάλαβε αυτό ο πασάς, από το θυµό
του τιµώρησε τον Καραγκιόζη µε θανάτωση.
Όλοι οι άνθρωποι τότε εξοργίστηκαν µε τον
άδικο χαµό του αγαπηµένου τους Καραγκιόζη. Ο
πασάς λοιπόν για να τους εξευµενίσει τον έθαψε
µε µεγάλες τιµές σ' ένα ωραίο µνηµείο στην Προύσα. Οι τύψεις όµως τον βασάνιζαν κι αρρώστησε βαριά. Οι άλλοι αγάδες τότε για να τον
διασκεδάσουν του έφεραν τον Χατζηαβάτη να
του διηγείται τις αστείες ιστορίες του Καραγκιόζη.
Κάποια µέρα λοιπόν αυτός έκοψε έναν χάρτινο
Καραγκιόζη, τέντωσε ένα πανί που το φώτισε
από την πίσω µεριά κι έδωσε την πρώτη παράσταση του Καραγκιόζη. Ο πασάς ευχαριστήθηκε
τόσο που του έδωσε την άδεια να δίνει παραστάσεις όπου θέλει για να τιµήσει τον Καραγκιόζη. Έτσι λοιπόν, λέγεται ότι γεννήθηκε ο
λαϊκός αυτός ήρωας.
Υπάρχει όµως και ακόµα ένας θρύλος για τον
Καραγκιόζη που αναφέρεται στην ιστορία ενός
Έλληνα από την Ύδρα του Γ. Μαυροµάτη και τοποθετείται χρονολογικά γύρω στον 18ο αιώνα.
Ο Μαυροµάτης λέγεται ήρθε από την Κίνα µε το
θέατρο σκιών που είχε και εγκαταστάθηκε στην
Κωνσταντινούπολη. Εκεί, για να µπορεί να δουλέψει µε το θέατρό του αναγκάστηκε να προσαρµόσει τις ιστορίες του στα ήθη και έθιµα των
Τούρκων. Έτσι τον κεντρικό ήρωα των παραστάσεών του τον ονόµασε Καραγκιόζ που στα
τούρκικα σηµαίνει (µαυροµάτης). Πέθανε στην
Τουρκία και πληροφορίες αναφέρουν ότι για
βοηθό του είχε το Γιάννη Μπράχαλη τον πρώτο
καλλιτέχνη που έφερε τον Καραγκιόζη στην Ελλάδα.
Όµως, για να φανεί η διαχρονικότητα του ήρωα
αυτού, καθώς επίσης και το πόσο επίκαιρος
είναι στον ελληνικό χώρο, είναι να γνωρίσουµε
και κάποια άλλα στοιχεία.

Θέατρο σκιών

Ως θέατρο σκιών έχει ρίζες στην Άπω Ανατολή
και µάλιστα στην Κίνα όπου είχε θρησκευτικό χαρακτήρα. Σχετιζόταν µε τις σκιές του Κάτω Κόσµου γι αυτό και το πανί του έπαιρνε ποιητικές
ονοµασίες ¨πανί των ονείρων", "πανί των σύννεφων", "πανί της προσδοκίας του θανάτου".
Πολλοί υποστήριξαν ότι ο Καραγκιόζης ήταν
τούρκικο θέατρο, όµως όποιος γνωρίζει τον
πνευµατικό χαρακτήρα των λαών που ζούσαν
µέσα στην Οθωµανική Αυτοκρατορία είναι δύσκολο να φανταστεί Τούρκο, Εβραίο ή Αρµένη
για δηµιουργό του Καραγκιόζη και µάλιστα εµπνευσµένο από τη ζωή δύο Ελλήνων του Χατζηαβάτη και του Καραγκιόζη.
Η εντύπωση δηµιουργήθηκε για τους εξής λόγους: α) Η τούρκικη κυριαρχία απλώθηκε σ' όλες
τις χώρες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και έτσι
το θέατρο σκιών πήρε µορφή οθωµανική σύµφωνα µε τις νέες κοινωνικές συνθήκες. β) Η
τουρκοκρατία συντέλεσε να ξεχαστεί η ελληνικότητά του. γ) Ο Καραγκιόζης παρουσίαζε την
τούρκικη ζωή επειδή προς τους Τούρκους απευθυνόταν και έπρεπε να καλυφθεί µε τούρκικο
όνοµα, γιατί ήταν αδύνατο να ελέγχει τα φαινόµενα και τους τύπους της τούρκικης κοινωνικής
ζωής.
Ο Καραγκιόζης στην Ελλάδα

Ο πρώτος που τον έφερε στη Ελλάδα ήταν ο
Μπάρµπα- Γιάννης Μπράχαλης (µεταξύ 1850
και 1860), που έκανε περιοδείες. Μετά την απελευθέρωση εγκαθίσταται µόνιµα στη Ελλάδα .
Πρόκειται όµως για ένα Καραγκιόζη πολύ κοντά
στην τούρκικη µορφή µε πρόσωπα σχεδόν όλα
διαφορετικά απ' αυτά που ξέρουµε σήµερα και
µε αρκετή ακόµα χυδαιολογία. Γι αυτό η ελληνική
κοινωνία δεν τον καλοδέχεται και καµιά φορά
επεµβαίνει και η αστυνοµία.
Η πρώτη παράσταση που αναφέρεται σε εφηµερίδα της εποχής είναι στις 21 Αυγούστου 1841
στο Ναύπλιο.
Από τις αρχές του 1900 µπορούµε να µιλάµε
για καθαρά ελληνικό Καραγκιόζη που καθαρίζεται και από το χυδαίο στοιχείο. ∆ηµιουργεί τύπους µέσα από το ελληνικό περιβάλλον της
εποχής όπως: σιορ-∆ιονύσιος , Μπαρµπαγιώργος, Μορφονιός, Σταύρακας, Καραγκιόζαινα,
Κολλητήρι, αλλά και Τούρκους: Πασάς, Βεζυροπούλα, ∆ερβέναγας, πρόσωπα που έπλασαν
πρώτοι οι Έλληνες καραγκιοζοπαίχτες .
Κορυφαίος δηµιουργός του ήταν ο Πατρινός
ψάλτης ∆ηµήτριος Σαρδούνης γνωστός µε το
ψευδώνυµο Μίµαρος, ο οποίος µετέτρεψε το
θέµα σε ελληνικό οικογενειακό θέατρο και θεωρείται ο πρώτος "δάσκαλος" του Καραγκιόζη.
Το 1924 ιδρύεται το Σωµατείο Ελλήνων Καραγκιοζοπαιχτών που αποτελείται από 120 µέλη,
µαθητές του Μίµαρου, του Ρούλια και του
Μέµου. Ιδρυτές του σωµατείου ήταν οι γνωστοί
παλιοί καλλιτέχνες του θεάτρου σκιών, Σωτήρης
Σπαθάρης και Αντώνης Παπούλιας ή Μόλλας.
Με την εισβολή του έγχρωµου κινηµατογράφου
ο Καραγκιόζης και η τέχνη του έτεινε να εκλείψει,
ωστόσο η επίπονη και επίµονη προσπάθεια του
αξιόλογου καλλιτέχνη Ευγένιου Σπαθάρη ξαναζωντάνεψε το λαϊκό µας ήρωα.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Στην τοποθεσία Καρυά Βουργαρελίου
αγρόκτηµα 3 στρεµµάτων και
600 µέτρων.

Πληροφορίες στο τηλ. 210 4611115
ΠΡΟΤΥΠΟΣ
ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΡΤΑΣ
Γ. ΜΠΑΦΑΣ ΑΕ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΡΤΙΝΟ ΓΑΛΑ

ΓΡΑΒΙΕΡΑ- ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ
ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ - ΦΕΤΑ
ΑΝΘΟΤΥΡΟ - ΜΥΖΗΘΡΑ
ΑΝΕΖΑ ΑΡΤΑΣ
26810 41292, 41388
FAX6810 - 42173
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Η εφηµερίδα µας ενηµερώνει και ανοίγει διάλογο για τα θέµατα του Βουργαρελίου!

Έργα στο χωριό

Από την Αντιδήµαρχο κ. Καραγιάννη είχαµε ενηµέρωση για
τα εξής θέµατα:
α) Ηλεκτροδότηση: Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη, πάντως έχει
ολοκληρωθεί το µεγαλύτερο τµήµα του.
β) Βρύσες Αρχόντω και Κρυστάλλω: Είναι στο ψάξιµο για το
πρόβληµα της διακοπής του νερού σ' αυτές, δεν έχει βρεθεί η αιτία.
Σύντοµα πιστεύουν ότι θα αποκατασταθεί η βλάβη, γιατί καταβάλλονται αντίστοιχες προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. Σε
καµία περίπτωση, έτσι µας διαβεβαίωσαν, δεν ευθύνεται το έργο
της υδροµάστευσης για τη διακοπή του νερού στις βρύσες.

- Στην εφηµερίδα "Ταχυδρόµος της Άρτας" δηµοσιεύτηκε η
εξής είδηση: Από την Οικονοµική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η ανάδειξη αναδόχου για το έργο "Ανακατασκευή
της στέγης του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Βουργαρελίου"
προϋπολογισµού 40.000€. Ανάδοχος είναι ο κ. Αναστάσιος Τάσιος. Ο κ. Τάσιος µάς διαβεβαίωσε πως αυτό ισχύει και οι εργασίες θα αρχίσουν τον Απρίλιο, µόλις το επιτρέψει ο καιρός. Ισχύει
για το κτίσµα στη δυτική πλευρά.

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ

Στο προηγούµενο φύλλο της εφηµερίδας µας Νο 248 είχε αναφερθεί η δεινή κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει το Κέντρο
Υγείας ( έλλειψη εφηµεριών, υγειονοµικού υλικού π.χ. χαρτί για
καρδιογράφηµα). Με πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου
Βουργαρελίου και άλλους 4 Πολιτιστικούς Συλλόγους, µεταξύ των
οποίων και ο δικός µας, συγκεντρώθηκαν 500€ για αγορά υγειονοµικού υλικού.
Από τη ∆ιευθύντρια κ. Τσάκα λάβαµε την εξής επιστολή: "Σας ευχαριστούµε πάρα πολύ για τη ∆ωρεά των 100€ που µας παραδώσατε έκαστος δια µέσου του κ. Μανούση Νίκου, Προέδρου του
Πολιτιστικού Συλλόγου Βουργαρελίου. Με τα 500€ καλύπτουµε
πολλές από τις πιο σοβαρές ελλείψεις σε αναλώσιµο υλικό στο
Κέντρο Υγείας Βουργαρελίου και µπορούµε να βοηθήσουµε τους
ασθενείς καλύτερα.
Σας συνάπτουµε Τιµολόγια και απόδειξη από τα υλικά που αγοράσαµε, τα υπόλοιπα 32,50€ προορίζονται για την αγορά χαρτιού
καρδιογράφου".
Επισυνάπτονται τα τιµολόγια µε αναλυτική κατάσταση του υγειονοµικού υλικού που αγοράστηκε.
Μετά από την επιστολή σε τηλεφωνική επικοινωνία µε την κ.
Τσάκα είχαµε την εξής ενηµέρωση:
Στο Κέντρο Υγείας ήρθαν γιατροί αλλά λόγω ελλείψεων που
υπάρχουν στο Νοσοκοµείο Άρτας και τα Περιφερειακά Ιατρεία εξυπηρετούν και τις εκεί ανάγκες.
Οι εφηµερίες για το µήνα Μάρτιο εξυπηρετήθηκαν και αποµένουν
µόνο 3 σε εκκρεµότητα.
Επίσης µε το υγειονοµικό υλικό που αγοράστηκε καλύπτονται οι
ανάγκες για αρκετό χρονικό διάστηµα, µάλιστα ακολούθησαν και
άλλες προσφορές.
Τέλος επισηµάνθηκε ότι επειδή υπάρχει µεγάλη ανάγκη επισκευών στο κτίριο και υπάρχουν προγράµµατα ΕΣΠΑ για το
σκοπό αυτό, όσοι φορείς µπορούν να συµβάλλουν προς αυτή την
κατεύθυνση .
Λουκία Αντωνίου

ΑΤ

Σχόλια

ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ...

1. Λεύκωµα και µια σειρά αφισών µε αξιοθέατα της περιοχής εξέδωσε ο ∆ήµος Κεντρικών Τζουµέρκων, µε σκοπό την τουριστική
προβολή του τόπου. ∆υστυχώς (ή ευτυχώς) η
εκτύπωση αυτή δείχνει πληµµελής, αφού η
«Κόκκινη Εκκλησιά» ''χρεώνεται'' στο Παλαιοκάτουνο, η ΄΄Αρχόντω΄΄ και η ΄΄ Κρυστάλλω΄΄
στην πλατεία Βουργαρελίου, ο συνοικισµός
γράφεται ΄΄σοινικισµός΄΄ και η Ανεµορράχη µε
ένα ΄΄ρ΄΄, και από µέγεθος τεράστιο κι ως εκ
τούτου δύσχρηστο. Την ποιότητα του εντύπου

9

θα την κρίνει ο τουρίστας (µάλλον δυσµενώς).
∆ιαφήµιση πάντως αυτό δεν το λες. Και δεν είµαστε για τέτοια τώρα, έτσι όπως γερνάµε και
ερηµώνουµε ως ∆ήµος.

2. Η ''Αρχόντω'' και η ''Κρυστάλλω'' είναι
ακόµα ξερ'κές! Άσχηµη εικόνα. Ως το Πάσχα
θα γίνει κάτι; ∆εν έχουµε και πολλά αξιοθέατα
στην περιοχή...
3. Το γκαλντερίµι όλο και κάνει γούβες. Λες
κι έχει κασσίδα, ένα πράµα. Όλο και ... φαλακραίνει! (Αλήθεια τις πετρούλες αυτές ποιος τις
παίρνει;) Μήπως να το δούµε-ξαναλέω- τώρα
που είναι στην αρχή η ζηµιά;
Χ.Β.Γ.

Ο ∆ΡΟΜΟΣ... ΕΧΕΙ ΤΗ ∆ΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ

Μικρό παιδάκι θυµάµαι να πηγαίνω µε τα πόδια µε
τους δικούς µου απ΄το Βουργαρέλι στο συνοικισµό
του Παλαιοκατούνου Ζάλη, για να επισκεφτώ τη γιαγιά και τον παππού µου Χρήστο Σταύρο ή Χήρα.
Πρέπει να είχε περάσει τότε τα 80 και κάθε φορά
έλεγε το ίδιο πράγµα:"θα ζήσω να δω δρόµο;"
Και έζησε και πρόλαβε να δει δρόµο. Και αυτοκίνητα
επίσης.
∆εν ξεχνώ ποτέ το πρώτο αυτοκίνητο, το σκαραβαίο
του ξάδελφου Γιώργου, που µας µετέφερε Μ.Παρασκευή και Ανάσταση κατά οµάδες στην εκκλησία, για
να µη λασπωθούν τα καλά µας παπούτσια στο χωµατόδροµο.
Και πέρασαν τα χρόνια. Καλύτερος πια ο δρόµος,
πολλά τα αυτοκίνητα, αλλά χωµατόδροµος.
Και το όνειρο άλλαξε:"θα δούµε ποτέ άσφαλτο;"
Κάπου εκεί στα 50 µου έζησα το θαύµα! Ο δρόµος
ασφαλτοστρώθηκε αλλά ~ούτε τούνελ να΄τανε~ η
ασφαλτόστρωση άρχισε από τα δυο άκρα του δρόµου, απ΄το Παλαιοκάτουνο και τη Σκαλούλα, µε
σκοπό βέβαια να γίνει η συνάντηση.
Αλλά αυτή η συνάντηση δεν έγινε ποτέ!!
Κι έτσι 700 µέτρα ανάµεσα στα ασφαλτοστρωµένα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ

Από τον συγχωριανό µας
Χρήστο Σιµόπουλο λάβαµε
την εξής επιστολή:
Έλαβα την εφηµερίδα µας
(Οκτ. Νοέµβρ. ∆εκ.) και σας
συγχαίρω για το έργο σας.
Σας αποστέλλω στον λογαριασµό της Εθνικής για το Σύλλογό µας 50 ευρώ και 50 ευρώ
για τον Πολιτιστικό Σύλλογο
του Βουργαρελίου, ειδικότερα
για την ενίσχυση του Κέντρου
Υγείας, που πληροφορήθηκα
για τα προβλήµατά του στην

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

τµήµατα χάσκει, χρόνια τώρα, ένας χωµατόδροµος.
Έχει και τα καλά του βέβαια!! Απολαµβάνεις το φυσικό στοιχείο χωρίς παρεµβάσεις του σύγχρονου
πολιτισµού. Βλέπεις τα χαλίκια και τις πέτρες να εξέχουν, τη λάσπη όταν βρέχει και το σύννεφο σκόνης,
όταν τρως το καλοκαίρι στην αυλή και περνάνε τ΄αυτοκίνητα.
Πριν χρόνια, που υπήρχαν χρήµατα, ο δρόµος δεν
έγινε. Μετά αποτέλεσε προτεραιότητα όλων των δηµοτικών συµβουλίων, θα γινόταν άµεσα, αλλά δεν
έγινε. Και τώρα δεν υπάρχουν τα χρήµατα, για να
γίνει, αλλά, µόλις βρεθούν, σίγουρα, θα είναι προτεραιότητα.
Έτσι, αν φτάσω ποτέ τα χρόνια του παππού µου,
θα σκέφτοµαι κι εγώ: "θα ζήσω να δω άσφαλτο στη
Ζάλη;" Θα έχω δει ωστόσο τον άνθρωπο, εκτός από
το να έχει φτάσει στη Σελήνη, να την έχει κατοικήσει
και να την έχει ασφαλτοστρώσει κιόλας!
Και µπορεί τελικά οι απόγονοί µου να δουν αυτό
το τόσο σπάνιο και προϊστορικό πια για τα δεδοµένα
του µέλλοντος αγαθό, που λέγεται άσφαλτος!!
'Οσο ζει κανείς ελπίζει και πιστεύει υποσχέσεις.
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ

εφηµερίδα µας.
Βέβαια η προσφορά αυτή είναι
µηδαµινή, αλλά εισηγούµαι
από τη θέση του Συλλόγου να
ενηµερώσετε τους φίλους µας
Αθήνας, Άρτας και Απανταχού, διότι “όλοι µαζί µπορούµε” και για το χωριό µας,
πράγµα που πολλοί από µας
στην Αθήνα δεν ξεχνάµε την
αναγκαία συµµετοχή µας.
Ελπίζω κάποτε στην πατρίδα
µας να επικρατήσουν ωριµότερες σκέψεις και να µη συµ-

βαίνουν παρόµοια προβλήµατα.
Τέλος συγχαρητήρια στον ∆ήµαρχο κ. Μαρίνο Γαρνέλη, τον
Πρόεδρο του χωριού µας κ.
Κανσταντίνο Κατσάνο και σε
όλο το ∆Σ για τη συµπαράσταση και στήριξη των εκδηλώσεων.
Σ.Σ.: Ευχαριστούµε το συγχωριανό µας για την προσφορά του.

Η εφηµερίδα µας προβάλλει
το Βουργαρέλι, καταγράφει
την ιστορία του, ενηµερώνει
για τα προβλήµατά του και
διεκδικεί!
Η παράδοσή µας δεν είναι
νεκρό παρελθόν.

Είναι οι ζωντανές

και χειµώδεις ρίζες

του λαού µας, απ’ όπου
βλασταίνει και
αναπτύσσεται
ο σύγχρονος

λαϊκός µας πολιτισµός.
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Το Βουργαρέλι µάς περιµένει πάντα! Η επικοινωνία µαζί του και µε τους ανθρώπους του µας αναζωογονεί!

Βουργαρελιώτικα Ηπειρωτικά & άλλα...
Η Εφηµερίδα µας

Η Εφηµερίδα µας βαδίζει προς τη
συµπλήρωση των τεσσαρακοστών (40)
γενεθλίων της. Μια πορεία σηµαντική
µέσα στα χρόνια που πέρασαν µε ποικιλία θεµάτων και ενηµερώσεων. Όλοι
οι αναγνώστες επισηµαίνουν ότι είναι
αδήριτη ανάγκη η κυκλοφορία της παρόλο που υπάρχουν και ηλεκτρονικά
µέσα, διότι συντελεί στην επικοινωνία
των συγχωριανών ίσως περισσότερο
των ηλικιωµένων αλλά και στην αναφορά προβληµάτων που αφορούν το
χωριό, πολιτιστικών θεµάτων, ιστορικών κ.ά.
Επίσης έχει επισηµανθεί ότι πλειοψηφούν πολιτιστικά θέµατα, ενώ θα µπορούσαν να υπάρξουν και άλλα όπως:
Ιατρικά και περισσότερο ιατρικές συµβουλές και θέµατα βασικά που απασχολούν όλους µας.
Θέµατα που αφορούν την επιχειρηµατικότητα π.χ. νέες καλλιέργειες, δραστηριότητες που θα µπορούσαν να
προσελκύσουν τους νέους µας ιδιαίτερα σήµερα την εποχή της κρίσης.
Σ' αυτό η σύνταξη της Εφηµερίδας έχει
να απαντήσει, ότι τέτοια θέµατα δεν µας
έχουν σταλεί. Όποιο θέµα στέλνεται δηµοσιεύεται, δεν µας έχει αναφερθεί παράλειψη. Γι’ αυτό από αυτή τη στήλη και
αυτό το φύλλο της Εφηµερίδας γίνεται
έκκληση - παράκληση σε συγχωριανούς να µας στέλνονται δηµοσιεύµατα
αυτού του είδους, γιατί έχουµε πολλούς
Βουργαρελιώτες επιστήµονες, γιατρούς,
γεωπόνους κ.ά. που µπορούν να εµπλουτίσουν την ύλη µας µε ανάλογα θέµατα (γιατί από φιλολόγους πάµε
καλά%).
Όσον αφορά την οικονοµική κάλυψη:
Με τις συνδροµές των περισσοτέρων
ανταποκρινόµαστε επαρκώς. Όµως
επειδή τα τελευταία χρόνια έχουν επιβληθεί ταχυδροµικά τέλη (κόστος περίπου από 190-200€ για κάθε φύλλο)

επισηµαίνουµε τα εξής:
α) Αναγκαστήκαµε αντί για 5 φύλλα το
χρόνο να εκδίδουµε 4 (δηλαδή 4 τριµηνιαία) και για την πιο ποιοτική συγκέντρωση της ύλης.
β) Οι περισσότεροι αναγνώστες καταβάλουν τη συνδροµή τους τακτικά και
µάλιστα και δυο φορές το χρόνο. Υπάρχουν όµως και κάποιοι που δεν την καταβάλουν ή έχουν αµελήσει. Σ' αυτούς
θα σταλεί και αυτό το φύλλο και στη συνέχεια επιστολή στην οποία έχουν
ηθική υποχρέωση να απαντήσουν ανάλογα, για να δούµε πώς θα λειτουργήσουµε απέναντί τους.
Επίσης στη δικαιολογία ότι "εµείς τη
βλέπουµε ηλεκτρονικά, δεν χρειάζεται
να µας τη στέλνετε" απαντούµε ότι για
να φτάσει στην ηλεκτρονική µορφή
χρειάζεται κάποιοι άνθρωποι να δουλέψουν (αµισθί βέβαια οι συντάκτες της
εφηµερίδας, µόνο ο παραγωγός "Εκδόσεις Πέτρα" αµείβεται) για να µορφοποιηθεί η ύλη και να φτάσει καλαίσθητη
και ενηµερωτική στα χέρια των αναγνωστών. Και όπως επισηµαίνουν όσοι
διαβάζουν βιβλία, ότι θέλουν να τα
έχουν µπροστά τους, να πιάνουν το
χαρτί, το ίδιο συµβαίνει και µε τους αναγνώστες της εφηµερίδας µας.
Ας ετοιµαστούµε λοιπόν για τα 40ά
γενέθλιά της όχι µόνο να τα γιορτάσουµε αλλά να αυξήσουµε τα θέµατά
της, το αναγνωστικό κοινό και την
οικονοµική ενίσχυσή της (δύσκολες
εποχές, αλλά έχουµε αποδείξει ότι
και στα δύσκολα µπορούµε).
Για οποιαδήποτε επικοινωνία µαζί µου
χρησιµοποιήστε τα τηλέφωνά µου: Σταθερό 210-7667549, κιν. 6977550119,
E-mail: loukiac.antonoiou@gmail.com

Η υπεύθυνη για την έκδοση της
Εφηµερίδας σύµφωνα µε το Νόµο
και Πρόεδρος του Συλλόγου Λουκία
Αντωνίου

“ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ Θέασις”, η νέα επιχείρηση στο Βουρ-

γαρέλι και δείχνει να κάνει τη
διαφορά στην κατηγορία της. Ενοικιαζόµενα δωµάτια, καφέ και εστιατόριο χωρίς συγκεκριµένο ωράριο
µε οικοδεσπότη τον ιδιοκτήτη Χριστόφορο Σιµόπουλο και -γενικών
καθηκόντων- τη χαµογελαστή, αεικίνητη µητέρα του, Χρύσα Αντωνίου, οι οποίοι σκοπεύουν να
δώσουν στον επισκέπτη, µέσα σ'
ένα χώρο ιδιαίτερα καλαίσθητο και
ζεστό, την καλύτερη δυνατή φιλοξενία.

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

Οι Πασχαλινές γιορτές πλησιάζουν. Ευχόµαστε σε όλους τους
συγχωριανούς, σε όλο τον
κόσµο, “ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ”,
Ανάσταση στις ψυχές και στην
πατρίδα µας.

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

ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΑΣΙΟΣ

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΑΡΤΑΣ
ΤΗΛ.: 26850 22254

VILLA ELIA

ΣΟΦΙΑ ΚΩΝ. ΓΟΥΣΙΑ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ - Τ.Κ. 47045

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

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ
Άγιος Ιωάννης - Φρύνη - Λευκάδα

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

