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Αποκριάτικος χορός Γλέντι - κοπή πίτας
Αγαπητοί συμπατριώτες και φίλοι του Συλλόγου μας,
παρά τις δύσκολες κοινωνικοοικονομικές που βιώνουμε τα
τελευταία χρόνια, οργανώνουμε και πάλι «συνεστίασηγλέντι-κοπή πίτας».
Σεβόμενοι τη δική σας επιθυμία, αποφασίσαμε να ξαναβρεθούμε όλοι μαζί, Κυριακή μεσημέρι ...να γλεντήσουμε... και να κόψουμε την πίτα μας στην ταβέρνα Κέντρο «Πεινακοθήκη» της Τρίπολης.
Στις 16 Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Κυριακή, στις 1.30 το
μεσημέρι, σας καλούμε, στην ταβέρνα –Κέντρο «Πεινακοθήκη» για τον διαφορετικό «χορό μας». Το μενού, περιέχει
σαλάτες, τυριά, πατάτες, παστό, μπριζόλες (ίσως… για
πρώτη φορά να μετατραπεί σε μπουφέ) (διαφορετικό για
τα παιδιά) και στο τέλος τραχανά. Θα κόψουμε και την πίτα
μας και ο τυχερός θα πάρει και το δωράκι του. Το κόστος
είναι για τους μεγάλους θα είναι 15 ευρώ και 9 για τα παιδιά (Η αύξηση της κάρτας, όπως είχαμε τονίσει και πέρσι,
οφείλεται στην αύξηση του ΦΠΑ).
Πέραν των παραπάνω θα υπάρχει και ζωντανή μουσική.
Στο κλαρίνο θα είναι ο Σωτήρης Κόκκορης και στο τραγούδι
ο Αγγελής Τσίρμπας και η Γιώτα Κόκκορη.
Μπορείτε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στα μέλη του
Δ.Σ. (τα τηλέφωνα είναι στη σελ. 2) μέχρι 14 Φεβρουαρίου
2017, για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε με την ταβέρνα.
Φέτος, όπως και τα δύο προηγούμενα χρόνια, ακολουθώντας πολλούς άλλους Συλλόγους που διοργανώνουν
από κοινού εκδηλώσεις, θα «συνεορτάσουμε και να γλεντήσουμε» και πάλι, με το Σύλλογο Καλονεριτών (Σβορναίων).
Φίλοι και συμπατριώτες, σας καλούμε στο γλέντι μας.
Ελάτε. Δε θα χάσετε, σας περιμένουμε!

Η ιστοσελίδα μας

Αγαπητοί συμπατριώτες και φίλοι, μην ξεχνάτε την ιστοσελίδα του χωριού μας. Θα την βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www. bouliari.gr.
Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε στοιχεία για το χωριό μας,
για το Δήμο μας, για τα αξιοθέατα του Δήμου, για όλες τις
εκδηλώσεις του Συλλόγου μας, έγχρωμο φωτογραφικό
υλικό από χορούς πανηγύρια και όχι μόνο. Θα βρείτε τα
τελευταία φύλλα της εφημερίδας μας με έγχρωμο φωτογραφικό υλικό. Δε θα μετανιώστε που θα μας διαβάσετε.
Μπορείτε να μας στέλνετε φωτογραφίες, νέα σας κλπ στο
email: n_mpalasis@yahoo.gr.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας
εύχεται σε όλους «Καλή Χρονιά» και το 2017
να είναι γεμάτο υγεία, αγάπη και προκοπή.

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
του Συλλόγου μας
Πραγματοποιήθηκε την
1η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα
Πέμπτη, η ετήσια Τακτική
Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας, στην οποία
έγινε διεξοδική συζήτηση σε
όλα τα θέματα. Ο Πρόεδρος
του Συλλόγου στον απολογισμό του αναφέρθηκε σε όλη
τη δράση του Συλλόγου τη
χρονιά που πέρασε και ιδιαίτερα αναφέρθηκε στα παρακάτω: α. Στον επιτυχημένο
αποκριάτικο χορό- κοπή
πίτας, για δεύτερη χρονιά
μαζί με το Σύλλογο Καλονεριτών. β. Στην επισκευή αντικατάσταση των φθαρμένων και σπασμένων σανιδιών στα παγκάκια της
πλατείας του χωριού με καινούργια σιδερένια. γ. Στις
πιέσεις που άσκησε ο Σύλλογος στο Δήμο και στην Αντιπεριφέρεια, για έργα στο
χωριό, ιδιαίτερα στους δρόμους, με τις επανειλημμένες
επισκέψεις του Προέδρου
του Συλλόγου στον Αντιπεριφερειάρχη. δ. Στην κατα-

σκευή της τέντας στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας,
στο χωριό. ε. Στην πετυχημένη διοργάνωση του πανηγυριού στο χωριό μας. στ.
Στη συμφωνία μας με άλλους φορείς της Γορτυνίας
για δημιουργία δεύτερου
Δήμου στη Γορτυνία, με
έδρα τα Τρόπαια. ζ. Στην
επιτυχημένη πορεία
της
εφημερίδας μας.
Στη συνέχεια έγινε συζήτηση – καλοπροαίρετη κριτική και υπερψηφίστηκαν τα
πεπραγμένα του 2016. Συζητήθηκαν οι προτάσεις του
απερχόμενου Δ. Σ. και των
μελών, οι κυριότερες των
οποίων, τις οποίες το Δ.Σ.
μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων του, θα προσπαθήσει να υλοποιήσει, είναι οι
εξής:
• Πραγματοποίηση, στις
12 Φεβρουαρίου 2017, στην
Τρίπολη, συνεστίασης –
γλεντιού – κοπή πίτας, από
κοινού για Τρίτη χρονιά με
το Σύλλογο Καλονεριτών.

• Την οργάνωση του πανηγυριού της Αγίας Άννας
στο χωριό το καλοκαίρι, θα
συζητήσει το Δ.Σ. αργότερα,
εκτιμώντας τις συνθήκες
πραγματοποίησής του.
• Να ασκηθεί πίεση προς
το Δήμαρχο για τακτικό καθάρισμα των δρόμων με
γκρέιντερ, τακτική συντήρηση του αγροτικού δρόμου
Πατερά – Παλιόλακκα, τη
συντήρηση, ιδίων εξόδων
του δρόμου προς νεκροταφείο και του κεντρικού δρόμου με υποστύλωση της
κομμένης ασφάλτου και της
κατολίσθησης του δρόμου,
καθώς και παλιό γραπτό αίτημά μας για τσιμεντοστρώσεις σε ορισμένα σημεία
του χωριού.
Στη συνέχεια εξελέγη το
νέο Διοικητικό Συμβούλιο
και η νέα Ε.Ε. του Συλλόγου
μας για τα επόμενα τρία
χρόνια, τη συγκρότηση των
οποίων σε σώμα θα βρείτε
σε άλλη στήλη της εφημερίδας μας.

Θα πληρώνουμε και για τους πεθαμένους…
Έγινε κι αυτό, στη ρημαγμένη κατά τα άλλα Γορτυνία, που δε βρίσκεις στα
χωριά άνθρωπο να μιλήσεις.
Θα πληρώνουμε για τους
πεθαμένους κάθε χρόνο.
Καλά διαβάζετε. Ο Δήμος
Γορτυνίας πήρε απόφαση
και έχει αρχίσει η καταγραφή των τάφων στα κοιμητήρια των χωριών, να
πληρώνουμε κάθε χρόνο 20
ευρώ για μονούς τάφους
και 40 για διπλούς και αν
είναι της τελευταίας πενταετίας 20 και 60 ευρώ αντίστοιχα (βλέπετε…ΕΝΦΙΑ).
Είναι ένα ανταποδοτικό
τέλος, μας λένε από το
Δήμο. Μ’ αυτά τα χρήματα
θα γίνει καθαρισμός και
εξωραϊσμός των κοιμητηρίων. Εδώ έχουν κοπεί οι
δρόμοι και δε νοιάζεται ο
Δήμος. Στο χωριό μας έμειναν οι ελιές 20 μέρες μέσα

στα χωράφια πέρσι και δεν
έστειλαν ένα γκρέιντερ να
βελτιώσει το δρόμο να περνούν τα αγροτικά. Μας δουλεύουν; Έχει κουτσουρευτεί
η σύνταξη των λίγων γερόντων που μένουν ακόμα στα
χωριά και τους ζητούν καινούργιο χαράτσι; Μήπως το
Δημοτικό Συμβούλιο κατάλαβε ότι δεν έχουν πού να
τοποθετήσουν τα κέρδη
από τη φετινή ελαιοπαραγωγή οι Γορτύνιοι και φρόντισε να τους..εξυπηρετήσει;
Τα κοιμητήρια που υπάρχουν στα χωριά τα έχουν
φτιάξει οι χωριανοί μόνοι
τους χωρίς καμία κρατική
βοήθεια ( εκκλησία μέσα σ’
αυτό, περίφραξη, μαντρότοιχους, αυλόπορτες κλπ).
Για ποιον εξωραϊσμό μας μιλάνε; Τι δηλαδή θα κάνει ο
Δήμος στο κοιμητήριο του
Μπουλιαριού; Τους τάφους

στις πόλεις, όπως π.χ. στην
Τρίπολη τους αγοράζουμε
ισοβίως, ο Δήμος παρέχει
φως, νερό, κλάδεμα δέντρων, κόψιμο χορταριών,
καθαριότητα, μόνιμο υπάλληλο επιβλέποντα κλπ και
δεν πληρώνουμε έξτρα για
τους τάφους. Στα χωριά δεν
είναι αγορασμένοι οι τάφοι
για να κληρονομηθούν από
τα παιδιά των πεθαμένων.
Ποιο από τα παιδιά θα κληθεί να πληρώσει; Τι θα γίνει
αν δεν πληρώσει κανείς; Θα
γκρεμίσουν τον τάφο; Το
αυτοκίνητο του Δήμου που
μαζεύει τα σκουπίδια, αν περάσει έξω από το νεκροταφείο και πάρει τα ελάχιστα
…αν υπάρχουν σκουπίδια,
θα πρέπει να πληρωθεί
έχτρα; Μήπως πρέπει να
ενωθούμε και να συμφωνήσουμε όλοι να μην πληρώσει
κανείς αυτό το χαράτσι;

Μπουλιαρίτες, Αγκαλιάστε στοργικά την εφημερίδα του χωριού μας, «ΤO ΜΠOΥΛΙΑΡΙ»
Αυτή μας αδελφώνει, μας ταξιδεύει στ’ όμορφο χωριό μας, και κάνει τη φωνή μας ν’ ακούγεται μακρύτερα και δυνατότερα.
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Σελίδα 2

Οικονομική
ενίσχυση του
Συλλόγου μας
Πήραμε για οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου μας, από:
• Κυριακόπουλο Δημήτριο, από Αθήνα, το
ποσό των 20 ευρώ.
• Πανόπουλο Γεώργιο, από Τρίπολη, το
ποσό των 20 ευρώ.
•
Παπαγεωργίου
Γρηγόριο, από Βόχα,
το ποσό των 10 ευρώ.
• Μαρινόπουλο Δημήτριο, από Τρίπολη,
το ποσό των 20 ευρώ.
• Γκουσιάκη Δ. Αγγελή, από Τρίπολη, το
ποσό των 5 ευρώ.
• Μπαλάση Π. Γεώργιο, από Τρίπολη, το
ποσό των 5 ευρώ.
• Μπαλάση Δ. Παναγιώτη, από Τρίπολη, το
ποσό των 5 ευρώ.
• Ψαρρά Αθανασία,
από Τρίπολη, το ποσό
των 5 ευρώ.
• Βεργέτη Ρούλα,
από Τρίπολη, το ποσό
των 5 ευρώ.
• Μπαλάση Κ. Νικόλαο, από Τρίπολη, το
ποσό των 5 ευρώ.
• Αποστολοπούλου
Γιάννα, από Τρίπολη,
το ποσό των 5 ευρώ.
• Γκουσιάκη Χρήστο,
από Τρίπολη, το ποσό
των 5 ευρώ.
•
Κωστοπούλου
Φανή, από Τρίπολη, το
ποσό των 5 ευρώ.
• Τσίρμπα Χ. Μιχάλη,
από Τρίπολη, το ποσό
των 5 ευρώ.
• Παπαγεωργίου Αντωνία, από Τρίπολη, το
ποσό των 5 ευρώ.
― Τους ευχαριστούμε πολύ.

το

Την Κυριακή 4/12/2016
στον ιερό ναό Παναγίας
Νέου Ηρακλείου Αττικής
τελέστηκε το 40ήμερο μνημόσυνο στη μνήμη του
Σταύρου Ι. Αρέστη, ο
οποίος απεβίωσε την
26/10/2016. Στη σύζυγο,
παιδιά, εγγόνια και στους
λοιπούς συγγενείς ευχόμαστε τα θερμά μας συλλυπητήρια και να έχουν
μακροζωία και να τον θυμούνται.
Την Κυριακή 11/12/2016
στον ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στον Διόνυσο Αττικής,
τελέστηκε το 40ήμερο μνημόσυνο στη μνήμη του
Ευάγγελου Παναγιώτη Θεοδωρακόπουλου, ο οποίος
απεβίωσε τη 7/11/2016 σε
ηλικία 76 ετών. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του
αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα στην υγεία του, που
δυσκόλευε τις μετακινήσεις και δημόσιες εμφανίσεις του. Βαγγέλη καλό
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Νέα από τη Φτεριά

ταξίδι, ας είναι ελαφρύ το
χώμα που σε σκέπασε και
καλή ξεκούραση γιατί τα
τελευταία χρόνια της ζωής
σου υπέφερες και ταλαιπωρήθηκες.
Ο Ευάγγελος (Βαγγέλης) Θεοδωρακόπουλος
γεννήθηκε στη Φτεριά το
1940. Τελείωσε το Λύκειο
Λαγκαδίων και εν συνεχεία
το Πάντειο πανεπιστήμιο.
Εργάσθηκε για πολλά χρόνια στη τράπεζα Πειραιώς,
στην αρχή ως υπάλληλος
και στην συνέχεια μέχρι
την συνταξιοδότησή του
ως διευθυντής του υποκαταστήματος στην οδό Σταδίου στην Αθήνα. Ήταν
έγγαμος και πατέρας δυο
παιδιών του Παναγιώτηιατρό ορθοπεδικό- και
Σταύρου
ειδικευόμενο
ιατρό ρευματολογίας.
Ο Βαγγέλης Θεοδωρακόπουλος υπήρξε καλός

οικογενειάρχης, ήταν αγαπητός στους συγγενείς και
φίλους, φιλόπατρις αγαπώντας ιδιαίτερα το χωριό
της καταγωγής του και
τους συμπατριώτες και
συγχωριανούς μας. Από τη
θέση που κατείχε βοήθησε
πολλούς συγχωριανούς
μας και το χωριό. Προσέφερε και αυτός τον οβολό
του στην ανακαίνιση των
δυο εκκλησιών του χωριού
μας (Άγιο Γεώργιο και Παναγία
Καβουλιώτισσα),
στις οποίες πρωτοστάτησε
ο αδερφός του, δικηγόρος
στο επάγγελμα, Μάριος
Θεοδωρακόπουλος.
Δυστυχώς στο μνημόσυνο από τους Φτεριώτες,
με εξαίρεση το ιατρό Γεώργιο Κωνσταντίνου Πουλακίδα (γιος του Παπά
Κώστα), δεν παραβρέθηκε
κανένας άλλος. Φαινόμενο
λυπηρό και κατακριτέο,

κάτι που δεν μας τιμά, γιατί
οφείλαμε και έπρεπε κάποιοι εξ' υμών να είμαστε
παρόντες
αποδίδοντας
φόρο τιμής σε ένα αποθανόντα, εκλεκτό και αγαπητό συγχωριανό μας. Ως
πρόεδρος του Συλλόγου,
οφείλω από τους οικείους
του, πρώτα ως άτομο που
για επαγγελματικό λόγο
δεν παραβρέθηκα και εκ
μέρους των λοιπών συγχωριανών να ζητήσω ένα ειλικρινέστατο συγγνώμη.
Για τις άγιες ημέρες των
Χριστουγέννων και με την
ευκαιρία της έλευσης του
νέου έτους ο Σύλλογος
Φτεριωτών σας εύχεται
Χρόνια πολλά και ευτυχισμένος ο καινούργιος χρόνος, ο οποίος να φέρει σ'
όλους μας υγεία, ευτυχία,
ευημερία, προκοπή και
χαρά.
13/12/2016
Μπάμπης Δεληγιάννης

Τιμήθηκε ο παπα-Χρήστος Κυριακόπουλος

Στις 23 Οκτωβρίου
2016, σε μια βραδιά παραδοσιακής
μουσικής
που οργάνωσε η Μητρόπολη Κηφισίας, στο Δημοτικό Θέατρο Πεύκης,
στα πλαίσια της προσπάθειάς της να ενισχύσει το
Εκκλησιαστικό Κοινωνικό
Παντοπωλείο, πρωταγωνίστησε, για άλλη μια
φορά ο παπα-Χρήστος

Κυριακόπουλος.
Στο τέλος της εκδήλωσης ο Μητροπολίτης Κηφισίας,
κ.
Κύριλλος
απένειμε τιμητική πλακέτα για το έργο και την
προσφορά του στην παραδοσιακή και εκκλησιαστική
μουσική.
Παπα-Χρήστο για άλλη
μια φορά μας κάνετε περήφανους!

Πώς βγήκε η …Ευρωπαϊκή Γορτυνία
Πολύ συχνά μιλάμε για
την "Ευρωπαϊκή Γορτυνία", αλλά πόσοι γνωρίζουμε από πού προήλθε
αυτός ο χαρακτηρισμός;
Στην εκπομπή της ΕΡΤ
"Φωτόσφαιρα", με θέμα
"Όμορφα χωριά - Έρημα
χωριά", σε σκηνοθεσία
του Αλέξανδρου Παπαηλίου, δόθηκε μία ενδιαφέρουσα εκδοχή, παρόμοια
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Tρίμηνη έκδοση του Συλλόγου Μπουλιαριτών
Συντάσσεται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου
Ιδιοκτήτης
«Σύλλογος Aπανταχού Μπουλιαριτών»
Δ/νση Σόλωνος 9, Τρίπολη 221 00
ΣΥΝΤΑΞΗ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ:
Νικόλαος Κ. Μπαλάσης
Δ/νση: Σόλωνος 9, Τρίπολη 221 00
Τηλ.: 2710-232355
ΚΩΔΙΚOΣ 7022
Εκτύπωση: Εκδοτικός Oίκος «ΦΥΛΛΑ»
ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης, τηλ.: 2710-235180

έχω ακούσει από Γορτύνιο έμπορο της Αθήνας…
Στο τέλος του 19ου
αιώνα και αρχές του 20ου,
πολλοί Γορτύνιοι, κυρίως
από τα χωριά της Κάτω
Γορτυνίας, είχαν ασχοληθεί με τη βιοτεχνία και το
εμπόριο, κυρίως ρούχων,
και είχαν κατακλύσει τις
οδούς του κέντρου της
Αθήνας, κυρίως
στις
οδούς Αιόλου και Αθηνάς. Τα προϊόντα ήταν
ωραία και ευρισκόμενοι

στην
μεταραγιαστική
εποχή και στην είσοδο
στη ευρωπαϊκής, διαλαλούσαν τα προϊόντα και
τα εμπορεύματά τους...
ως Ευρωπαϊκά, όλα Ευρωπαϊκά, όλα Ευρωπαϊκά!
Ωραία σακάκια, ωραία
παντελόνια, ωραία φορέματα κ.λπ. κ.λπ., όλα Ευρωπαϊκά!!!!
Σιγά μην
έβρισκες κανένα Ευρωπαϊκό! Ο άμαθος και
άγουρος λαός έτρεχε να
ψωνίσει τα …Ευρωπαϊκά

εμπορεύματα των Γορτύνιων!
Άρχισε το δούλεμα και
το αλληλλοπείραγμα από
τους ίδιους και από παραπλήσιους εμπόρους..Ε,
ρε Ευρωπαίοι Γορτύνιοι,
ε, ρε Γορτυνία με τα Ευρωπαϊκά σου εμπορεύματα, ε, ρε Ευρωπαϊκή
Γορτυνία!!!
Έτσι λέγεται, κατά μία
εκδοχή, ότι βγήκε η
φράση «Ευρωπαϊκή Γορτυνία»!

Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου μας και τα τηλέφωνά τους
Πρόεδρος: Νικόλαος Κων. Μπαλάσης,
τηλ 2710232355 & 6977221353.
Αντιπρόεδρος: Αντωνία Παπαγεωργίου,
τηλ 6946351565.
Γενικός Γραμματέας: Μιχάλης Xρ.
Tσίρμπας, τηλ. 6970174639.
Ταμίας: Παναγιώτης Δ. Μπαλάσης,
τηλ. 2710234359 & 6958457165.
Ειδικός Γραμματέας: Χρήστος Ι.
Γκουσιάκης, τηλ. 6974934386.
Oργανωτικός Γραμματέας: Γεώργιος Π.
Μπαλάσης, τηλ. 2710227887 &

6937931582.
Αναπληρωτής Ταμίας - Υπεύθυνος Τύπου:
Aθανασία Ψαρρά - Tσίρμπα, τηλ.
6974934156.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή:
Πρόεδρος: Aγγελής Δ. Γκουσιάκης
τηλ. 2710222417 & 6974102454.
Γραμματέας: Φανή Σπ. Κωστοπούλου,
τηλ. 2710227740
Μέλος: Βεργέτη Καλομοίρα, τηλ.
2710234259 & 6958457165.
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Ερωτήσεις - επερωτήσεις δραστηριότητες των Βουλευτών μας
• Ο βουλευτής Γιώργος
Παπαηλιού, μιλώντας στη
Βουλή, ανέφερε ότι διατηρούνται οι λογικές – ευνοϊκές ρυθμίσεις των
αγροτών για όσους αυτοαπασχολούμενους- ελεύθερους επαγγελματίες δραστηριοποιούνται σε μικρούς
οικισμούς, κάτω των 2.000 κατοίκων, της
χώρας και λόγω πληθυσμιακών κριτηρίων
υπάγονται στον ΟΓΑ.
Την οικονομική ενίσχυση
των ελαιοπαραγωγών της
Αρκαδίας, μέσω Κ.Ο.Ε
(Κρατικών
Οικονομικών
Ενισχύσεων), έθεσε στον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για δεύτερη φορά,

ο βουλευτής Κώστας Βλάση, λόγω της
φετινής ανομβρίας και ακαρπίας των
ελιών που υπήρξε στην Αρκαδία. Ερώτηση κατέθεσε επίσης ο κ. Βλάσης για το
σχεδιαζόμενο να δημιουργηθεί από την
κυβέρνηση Χώρου Υγειονομικής Ταφής
Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ), στην
περιοχή της Μεγαλόπολης. Ο κ. Βλάσης
ζητάει από την κυβέρνηση το Σχέδιο Διαχείρισης και να προχωρήσει σε αναπτυξιακά έργα στην μεταλιγνιτική εποχή, στη
Μεγαλόπολη.
Ερώτηση, για δεύτερη
φορά,
κατέθεσε
στη
Βουλή ο βουλευτής Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος,
για τις αποζημιώσεις στην
Αρκαδία, από τη θεομηνία
της 25ης Ιουνίου 2016.

Σταθμοί μεταφόρτωσης
αποβλήτων της Γορτυνίας
Το Δημοτικό Συμβούλιο Γορτυνίας, στη
συνεδρίαση της 18ης Νοεμβρίου 2016,
μετά από εισήγηση του Δημάρχου, προέκρινε κατά πλειοψηφία τη δημιουργία
δύο σταθμών μεταφόρτωσης αποβλήτωναπορριμμάτων(ΣΜΑ) στη Γορτυνία. Οι τοποθεσίες εγκατάστασης ΣΜΑ, όπως τόνισε ο Δήμαρχος, προέκυψαν ύστερα από
μελέτη, η οποία αξιοποίησε μαθηματικά
μοντέλα, αναφορικά με τις αποστάσεις
των οικισμών ένθεν –κακείθεν των Λαγκαδίων.
Η επιλογή των δύο θέσεων, σύμφωνα
με το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων γίνεται κεντροβαρικά, αφ’ ενός στην

περιοχή της Χωτούσ(ζ)ας, (κοντά στο
Λευκοχώρι),για το δυτικό τμήμα της Γορτυνίας, κι αφετέρου στην Καρκαλού, για
το ανατολικό τμήμα της Γορτυνίας, με
άξονα συμμετρίας τα Λαγκάδια, που δεν
πρέπει να επιβαρύνεται με τη διέλευση
βαρέων οχημάτων, καθώς μελετάται ότι η
μεταφορά σύμμεικτων και ανακυκλώσιμων της δυτικής Γορτυνίας, να κατευθύνεται από τον οδικό άξονα Πύργος-Καλό
νερό στην Καλλιρρόη, σύμφωνα με το
σχεδιασμό της Περιφέρειας, να δημιουργηθεί το ένα από τα τρία εργοστάσια ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων στην
Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Οι εφημερίδες του παραδείσου και της κόλασης
Οι εφημερίδες του παραδείσου και της κόλασης αντιπολιτεύονται και ιδού:
α. Όταν γεννήθηκε ο Χριστός η εφημερίδα
του παραδείσου έβγαλε εορταστικό πρόγραμμα με τίτλο: «Ωσαννά». Η εφημερίδα της
κόλασης είχε τίτλο: «Η οικογενειοκρατία καλά
κρατεί».
β. Όταν έγινε ο κατακλυσμός του Νώε, η
εφημερίδα του παραδείσου έγραψε: «Ο Θεός
τιμώρησε τους αμαρτωλούς». Η εφημερίδα
της κόλασης έγραψε: « Με μια βροχή πλημμύ-

Ο λογαριασμός
του Συλλόγου μας
Ο τραπεζικός λογαριασμός του Συλλόγου
είναι
ο
εξής:
478/296131-82,
στην
Εθνική Τράπεζα, στο
όνομα: «Σύλλογος Απανταχού Μπουλιαριτών».
Θερμή παράκληση, να
ζητάτε από την Τράπεζα, πάντα, να γράφει
το όνομά σας, για να ξέρουμε ποιος κατέθεσε
και να το γράφουμε
στην εφημερίδα μας και
να το περνάμε στα βιβλία μας.

ρισαν τα πάντα, ανέτοιμος ο κρατικός μηχανισμός».
γ. Όταν η εφημερίδα του παραδείσου
έγραψε σε άρθρο της ότι: «Ο Θεός είναι πανταχού παρών», η εφημερίδα της κόλασης κατήγγειλε: «Παραβίαση της ιδιωτικής ζωής,
επειδή ο Θεός είναι πανταχού παρών».
Δ. Όταν, μια φορά, η εφημερίδα του παραδείσου έγραψε ότι: «Τα πάντα ανήκουν στο
Θεό», η εφημερίδα της κόλασης ζήτησε: «Να
εφαρμοστεί το πόθεν έσχες». (του Αρκά)

Βίντεο

Οι συμπατριώτες και οι φίλοι του χωριού μας, μπορούν να
δουν πολλά βιντεάκια από τα πανηγύρια και τους χορούς
του Συλλόγου μας αλλά από πανηγύρια Καβούλιας, Κερέσοβας, από διάφορους γάμους κλπ, πληκτρολογώντας στον
υπολογιστή τους, «Nikolaos Balasis», πατώντας enter και στη
συνέχεια κάνοντας διπλό κλικ πάνω στο «Nikolaos Balasis –
You Tube» και δίπλα θα εμφανιστούν όλα τα βίντεο που
έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

ΜΑΡΙOΣ ΘΕOΔΩΡOΠOΥΛOΣ
ΔΙΚΗΓOΡOΣ
(εκ Φτεριάς)

Πολυτεχνείου 1 - Αθήνα
Τηλ: 2105223903, κιν: 6934886748

Σελίδα 3

Δήμος Γορτυνίας

Από τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γορτυνίας αυτές που
αφορούν τον πρώην Δήμο τροπαίων είναι οι εξής:
Παραχώρηση χώρου, στο Δημοτικό Σχολείο Χώρας,
στον εκπρόσωπο της Τ.Κ.- Έκθεση αυτοψίας Τμήματος
Ύδρευσης Αποχέτευσης για τη σύνδεση αποχετεύσεων
στην Τ.Κ. Καλλιανίου. – Έγκριση τεχνικής μελέτης και
ψήφιση πίστωσης 11.395,17 ευρώ, για εκτέλεση έργου
«Συντήρηση-βελτίωση σχ. Μονάδων Δ.Ε. Τροπαίων». –
Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων Τ.Κ. Νεοχωρίου,
προϋπολογισμού 9.358,55 ευρώ. –Έγκριση ηλεκτροδότησης δημοτικών χώρων και πεζοδρομίων στο Σταυροδρόμι. – Καθορισμός διαδικασιών για τον έλεγχο
κατοικιών για παράνομες συνδέσεις στον αγωγό ομβρίων στο Καλλιάνι. –Έγκριση παραχώρησης χρήσης
δημοτικού υπαιθρίου χώρου στο Γαλατά στον ΟΤΕ. –
Ψήφιση του τεχνικού προγράμματος Δήμου Γορτυνίας.
– Πρόταση για ίδρυση μονάδας ΕΠΑΛ στο Δήμο Γορτυνίας.
Επίσης με την έναρξη του σχ. έτους έγινε αντικατάσταση καυστήρων στα σχολεία Τροπαίων και Δημητσάνας, κουρτινών στο Δημ. Σχολείο Τροπαίων και βελτίωση
της αίθουσας Πληροφορικής του Γυμνασίου- Λυκείου
Τροπαίων.

Τα ποσά που λαμβάνουν για
τα λειτουργικά τους έξοδα
οι Δήμοι της Αρκαδίας

Το
υπουργείο Εσωτερικών κατανέμει ποσό
106.673.001,29 €, ως ένατη (Θ’) τακτική επιχορήγηση
έτους 2016 σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους.
Έτσι, με απόφασή του στις 7 Σεπτεμβρίου, με θέμα
«Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016, σε όλους τους Δήμους της Χώρας,
προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών
τους- Θ΄ κατανομή έτους 2016», το υπουργείο ανακοινώνει ότι κατανέμονται στους Δήμους της Αρκαδίας τα
παρακάτω ποσά:
Βόρειας Κυνουρίας: 135.226,24 ευρώ
Γορτυνίας: 197.995,66 ευρώ
Μεγαλόπολης: 187.473,90 ευρώ
Νότιας Κυνουρίας: 112.319,39 ευρώ
Τρίπολης: 546.088,77 ευρώ

Υπολειτουργούν τα Κέντρα
Υγείας στη Γορτυνία

Ο Υπεύθυνος εθελοντών Πολιτικής Προστασίας της
Γορτυνίας κ. Κάλλας, με επιστολή του προς όλους τους
αρμόδιους, ενημερώνει και συγχρόνως καταγγέλλει, για
την άθλια κατάσταση και υπολειτουργία των δύο Κέντρων Υγείας της Γορτυνίας και ιδιαίτερα αυτό της Δημητσάνας. Στην καταγγελία του αναφέρεται στην έλλειψη
οδηγών, στα ασθενοφόρα, στα μικροβιολογικά και ακτινολογικά εργαστήρια, στη θέρμανση και άλλα.
Σχετική ερώτηση στη Βουλή, για το Κέντρο Υγείας της
Δημητσάνας κατέθεσε και ο Βουλευτής Κώστας Βλάσης.

Σελίδα 4
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Τα Κάλαντα
Τα κάλαντα είναι ελληνικό έθιμο που διατηρείται
αμείωτο ακόμα και σήμερα
με τα παιδιά να γυρνούν
από σπίτι σε σπίτι 2 μαζί ή
και περισσότερα και να
τραγουδούν τα κάλαντα
συνοδεύοντας το τραγούδι
τους με το τρίγωνο ή
ακόμα και κιθάρες, ακορντεόν, λύρες, ή φυσαρμόνικες.
Τα παιδιά γυρνούν από
σπίτι σε σπίτι, χτυπούν την
πόρτα και ρωτούν: «Να τα
πούμε;». Αν η απάντηση
από τον νοικοκύρη ή την
νοικοκυρά είναι θετική,
τότε τραγουδούν τα κάλαντα για μερικά λεπτά τελειώνοντας με την ευχή
«Και του Χρόνου. Χρόνια

Πολλά». Ο νοικοκύρης τα
ανταμοίβει με κάποιο χρηματικό ποσό, ενώ παλιότερα τους πρόσφερε
μελομακάρονα ή κουραμπιέδες.
Η λέξη κάλαντα προέρχεται από τη λατινική «calenda», που σημαίνει αρχή
του μήνα και διαμορφώθηκε από το ελληνικό ρήμα
καλώ.
Πιστεύεται ότι η ιστορία
τους προχωρεί πολύ βαθιά
στο παρελθόν και συνδέεται με την Αρχαία Ελλάδα.
Βρήκαν, μάλιστα, αρχαία
γραπτά κομμάτια παρόμοια με τα σημερινά κάλαντα (Ειρεσιώνη στην
αρχαιότητα).
Τα παιδιά της εποχής

εκείνης κρατούσαν κλαδί
ελιάς ή δάφνης, στολισμένο με καρπούς και
άσπρο μαλλί (η λεγόμενη
ειρεσιώνη, από το έριο =
μαλλί), γύριζαν και τραγουδούσαν και τους έδιναν
δώρα. Πάνω του κρεμούσαν κόκκινες και άσπρες
κλωστές. Στις κλωστές
έδεναν τις προσφορές των
νοικοκύρηδων.
Άλλοτε
κρατούσαν ομοίωμα καραβιού που παρίστανε τον
ερχομό του θεού Διόνυσου.
Μετά, πήρε το έθιμο
αυτό και η Ρώμη. Στο Βυζάντιο κρατούσαν ραβδιά,
ή φανάρια, ή ομοιώματα
πλοιαρίων ή και κτιρίων,
στολισμένα και τραγου-

δώντας, συνόδευαν το
τραγούδι με κρούση τριγώνου ή τύμπανου.
Σήμερα ακούμε κάλαντα
πολλά και ποικίλα, με πολλές παραλλαγές και αποχρώσεις, στα διάφορα
διαμερίσματα της χώρας
μας.

Τα κάλαντα (αρχαίο
έθιμο σχετικό με την αρχή
του χρόνου), κάλαντρα
στην κρητική διάλεκτο,
είναι τραγούδια που, με
αφορμή το θρησκευτικό
περιεχόμενο της εορτής,
ζητούν φιλοδωρήματα για
τους τραγουδιστές, τους
καλαντράδες.

Παροιμίες για τους μήνες του Χειμώνα
Δεκέμβριος
• Άγια Βαρβάρα γέννησε
[το χιόνι] και ο Σάββας το
εδέχθη, και ο Άη Νικόλας
έτρεξε να πάει να το βαφτίσει.
• Άγια Βαρβάρα μίλησε
και ο Σάββας απλοήθη, μαζώχτε ξύλα και άχυρα και
σύρτε και στον μύλο Άγιο
Νικόλας έρχεται στα χιόνια
φορτωμένος.
• Άγια Βαρβάρα μίλησε
και Σάββας αποκρίθει κι
Αγιονικόλας έτρεξε να πάει
να λειτουργήσει.
• Απ' τα Νικολοβάρβαρα
αρχίζει ο χειμώνας.
• Δεκέμβρης, Χριστού
γέννεση και καλός μας Χρόνος.
• Μαζέψτε ξύλα κι άχυρα
και σύρτε και στο μύλο,
γιατί Άη Νικόλας έρχεται
στα χιόνια φορτωμένος.
• Να 'ναι Χριστούγεννα
στεγνά, τα Φώτα χιονισμένα, και τα Λαμπρά βρεχούμενα,
αμπάρια
γιομισμένα.
• Να 'ναι Χριστούγεννα
στεγνά, τα Φώτα χιονισμένα, χαρά σ' εκείνο το γεωργό, πού 'χει πολλά
σπαρμένα.
• Το Νοέμβρη και Δεκέμβρη φύτευε καταβολάδες.

• Το τραγούδι με τον
τρύγο, το Δεκέμβρη παραμύθι.
• Χειμωνιάτικη γέννα, καλοκαιρινή χαρά.
• Χιόνι του Δεκεμβρίου,
χρυσάφι του καλοκαιριού.!!!
Αδελφέ Μιχάλη, τώρα τον
Γενάρη, οι δύο ένας γίνονται και ο μοναχός κουβάρι.
Γενάρης
• Αρχιμηνιά, καλή χρονιά,
με σύγκρυα και παγωνιά.
• Βροχερός Γενάρης, Αύγουστος νοικοκύρης.
• Γενάρη διαβολόμηνα
ποτέ σου μην ξανάρθεις.
• Γενάρη και Φλεβάρη καταβολάδα και ξινάρι.
• Γενάρη καλαντάρη τα
κορίτσια σου που τα ‘χεις
στα θολόστακτα κρυμμένα.
• Γενάρη μήνα κλάδευε
και λίσγο μη γυρεύεις (και
το φεγγάρι χέστο).
• Γενάρη πίνουν το κρασί,
το Θεριστή το ξύδι.
• Γενάρη, μήνα του Χριστού κι αρχιμηνιά του κόσμου.
• Γενάρης στεγνός κι ο
κόπος σου διπλός.
• Γενάρης χωρίς χιόνι,
κακό μαντάτο.
• Γεναριάτικο πουλί Αυγουστιάτικο αυγό.

• Γεναριάτικο φεγγάρι με
τ' Άη Γιαννιού τη χάρη.
• Κλάδεμα του Γενάρη
κάθε μάτι και βλαστάρι.
• Κότα πίτα το Γενάρη,
κόκορα τον Αλωνάρη.
• Κόψε ξύλο τον Γενάρη
και μην καρτερείς φεγγάρι.
• Μα 'μουν γάτος το Γενάρη κι ας μην είχα άλλη
χάρη.
• Μωρή πουτάνα αμυγδαλιά π' ανοίγεις τον Γενάρη
δεν καρτερείς την Άνοιξη ν'
ανοίξουμ' όλοι αντάμα.
• Ο λαγός και το περδίκι
κι ο κακός ο νοικοκύρης το
Γενάρη χαίρονται.
• Οι γεναριάτικες νύχτες,
για να περάσουν θέλουν
συντροφιά και κουβέντα.
• Τ' Αυγούστου και του
Γεναριού, τα δυο χρυσά
φεγγάρια.
• Το Γενάρη το ζευγάρι
διάβολος θε να το πάρει.
• Τον κακό Γενάρη το κασόνι έχει τη χάρη.
• Του Αυγούστου και του
Γεναριού το φεγγάρι φωτάει σαν ημέρα.
• Του Γεναριού η καλοκαιριά όλα τα δέντρα τα
γελά.
• Τώρα το μεσοχείμωνο
ζητάει κι η γριά ξυλάγγουρα.

• Φάε βετούλι τον Γενάρη
και γίδα τον Αλωνάρη.
• Χαρά στα Φώτα τα στεγνά και τη Λαμπρή βρεμένη.
• Χιόνι πέφτει το Γενάρη,
χαρές θα 'ν' τον Αλωνάρη.
• Χιόνισ' έβρεξ' ο Γενάρης, όλοι οι μύλοι μας θ'
αλέθουν.
Φλεβάρης
• Άμα αγκιάξει ο Κουτσοφλέβαρος το πόδι του, θα
μας χώσει στα χιόνια.
• Αν της Υπαπαντής δεν
φανεί ο ήλιος, θα βρέχει 40
ημέρες. Αν φανεί θα έρθει
καλή χρονιά.
• Άσπρος Φλεβάρης, χαρούμενος ο χωραφιάρης.
• Γενάρης με τα κρούσταλλα, Φλεβάρης με τα
χιόνια.
• Γεναριάτικο αρνί και
Φλεβαριάτικο κατσίκι.
• Καλοκαιριά της Υπαπαντής, Μαρτιάτικος Χειμώνας.
• Ο Φλεβάρης αν θυμώσει, μες στο χιόνι θα μας
χώσει.
• Ο Φλεβάρης κι αν φλεβίσει, καλοκαίρι θα μυρίσει.
• Παπαντή καλοβρεμμένη, η κοφίνα γεμισμένη.
• Τα χρέη του Φλεβάρη, ο
Μάρτης τα πλερώνει.

ΓΕΩΡΓΙOΣ Ι. ΜOΥΣΤOΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΔΙOΛOΓOΣ ΝOΣ/ΜΕΙO «ΥΓΕΙΑ»
ΙΑΤΡΕΙO:
Αγ. Νικολάου 42 & Tυμφρηστού,
Ίλιον
Τηλ. Ιατρείου: 210-2615646

• Τον ξερό Φλεβάρη, σου
παίρνει ο διάβολος το γαλάρι.
• Του Φλεβάρη είπαν να
βρέξει και λησμόνησε να
πάψει.
• Υπαπαντή καλοβρεγμένη, η κοφίνα γιομισμένη.
• Φλέβαρε – κουτσοφλέβαρε, καταραμένε μήνα, το
έκανες το παράκανες με πέθανες απ' την πείνα.
• Φλεβάρη μήνα κοίταγε
ήλιο και φεγγάρι, πάρε και
γνώμη από αστρί και κάνε
ό,τι βγάλει.
• Φλεβάρη το 'πες, Φλεβάρη το 'κανες.
•
Φλεβάρη,
φλέβες
(νερού) μ' άνοιξες.
• Φλεβάρης, κουτσοφλέβαρος, έρχεται κούτσα κούτσα, όλο νερά και λούτσα.
• Φλεβάρης κουτσοφλέβαρος, και του τσαπιού ο
μήνας.
• Φοβήθηκε ο παπάς τον
Νοέμβρη και ο Δεσπότης
τον Φλεβάρη.
• Χιόνια του Φλεβαριού,
χρυσάφι του καλοκαιριού.

Ταχυδρομικοί
Κώδικες (Τ.Κ.)
Όπως είχαμε γράψει και
σε προηγούμενο φύλλο
μας, αρκετοί Ταχυδρομικοί Κώδικες άλλαξαν ή θα
αλλάξουν, σας παρακαλούμε ενημερώστε μας
για την όποια αλλαγή
έγινε ή θα γίνει, γιατί σε
λίγο δεν θα έρχεται η εφημερίδα μας. Η ενημέρωση
μπορεί να γίνει με μήνυμα
στο τηλ. 6977221353 ή με
email
στο:
n_mpalasis@yahoo.gr.
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ΜΠΟΥΛΙΑΡΙΚΑ: Μια συνθηματική γλώσσα των Κραβάρων
Ναυπακτίας Αιτωλοακαρνανίας. Αλήθεια πόσο μοιάζουμε!
Από το βιβλίο του Τάκη
Τσονάκα, που είναι γραμμένο το 2011, μαθαίνουμε
πάρα πολλά πράγματα για
τους Μπουλιαραίους της
Ναυπακτίας και πράγματι
υπάρχουν πολλά πολλά
κοινά με το χωριό μας. Ας
ξεφυλλίσουμε λίγο τα Κραβαριώτικα γραφόμενα:
Γενικά
Τα Κραβαροχώρια είναι
γνωστά και ως Μπουλιαροχώρια. Χωριά δηλαδή
από τα οποία ξεκινούσαν
οι περιπλανώμενοι Μπουλιαραίοι πού έκαναν δουλειές
του
ποδαριού
(φωτογράφοι, ζητιάνοι, μικροπωλητές, εμπειρικοί
γιατροί, ξορκιστές κ.λπ.)
και κάλυπταν όχι μόνο την
Ελλάδα, αλλά έφταναν
μέχρι το εξωτερικό. Οι
Μπουλιαραίοι, όπως και οι
Βλάχοι χρησιμοποιούσαν
συνθηματική γλώσσα, τα
μπουλιάρικα, για να μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ
τους
για
τις
επαγγελματικές και λοιπές
ανάγκες τους.
Η γλώσσα τους ήταν
μίγμα από άλλες συνθηματικές γλώσσες διαφόρων
διαμερισμάτων της χώρας
μας, ρουμάνικα, σέρβικα,
τούρκικα κ.λπ. όπου ταξίδευαν για καλύτερη τύχη.
Επίσης οι Λαγκαδιανοί
χτίστες (ορεινή Αρκαδία)
χρησιμοποιούσαν, συνθηματική γλώσσα για να συνεννοούνται μεταξύ τους
χωρίς τα λεγόμενα τους να
γίνονται αντιληπτά από
τους γύρω. Σκοπός ήταν
να προφυλάξουν τα συμφέροντά τους, να ξεγελάσουν το νοικοκύρη, να
αμυνθούν απέναντι στην
αρνητική άποψη που είχε
γι’ αυτούς ο κοινωνικός περίγυρος. Την τοπικής εμβέλειας
συνθηματική
γλώσσα που χρησιμοποίησαν ονόμαζαν Μπολιάρικα ή Ρεκουναίικα.
Μπορείτε να κάνετε σύγκριση της συνθηματικής
γλώσσας των Λαγκαδινών
μαστόρων με τα δικά μας
τα μπουλιάρικα
Κερές ο άνδρας
Κότενα η γυναίκα
Βερδίλης - λο ο γέρος –
η γριά
Μαλέτσικο – πούλα το
μικρό αγόρι – κορίτσι
Κρίκονες οι μαστόροι –
οι χτίστες

Γλαβίζω βλέπω – παρακολουθώ
Μπάνικο καλό – όμορφο
Φωτεράω λέγω – αποκαλύπτω – παρουσιάζω
Μπουλεύω φεύγω
Μπίτισε έπεσε – γκρεμίστηκε – πέθανε
Πατέλος χωροφύλακας
– αστυνομικός γενικά
Ζαντός – ντή χαζός –ή,
κάποιος με ελάττωμα
Τσιαχτάι φαγητό
Μαζαράκι το κρέας
Κωνσταντάρας το τυρί
Γιάρμενα οι φακές
Κέρτεζη τα φασόλια
Κουβαράς το κρασί
Μπούλιζες οι κότες
Μαγκαρίνι το γαϊδούρι
Γρέτσιασε έσφαξε
Σιόρωσε μέθυσε
Κουτσιάστηκε χτύπησε,
τραυματίστηκε
Βρονταμάς το ετοιμόρροπο, έτοιμο να βυθίσει
Στήλωνε – στηλωτά πρόσεχε μη σε αντιληφθούν
Ζαμπόχα το σπαρμένο
χωράφι
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
…Συνεχίζοντας νότια, τα
έλατα μοιάζουν να οριοθετούν το τοπίο και ο δρόμος
ελίσσεται ανάμεσα τους. Η
θέα της ορεινής Ναυπακτίας είναι εντυπωσιακή.
Αριστερά στο βάθος πάνω
από τις κορφές των ελάτων φαίνονται τα Βαρδούσια με τις αιχμηρές,
πριονωτές κορυφές τους.
Δεξιά μας λαμπυρίζει στο
απογευματινό φως το εντυπωσιακό φράγμα του
Αγίου Δημητρίου με τον
Εύηνο ποταμό να σχίζει
στα δυο τα όρη της Ναυπακτίας. Αράχοβα (όχι η
γνωστή), Κλεπά, Άγιος Δημήτριος, Περίστα. Τα πανέμορφα αυτά χωριά σαν
ζωγραφιές αποτυπώνονται
στο μυαλό μας. Ανηφορίζουμε στο φιδίσιο δρόμο

από το φράγμα και αφού
περνάμε από το πασίγνωστο «Χάνι του Λιόλιου» κατηφορίζουμε για το άλλο
μεγάλο και παραδοσιακό
χωριό της Ναυπακτίας, τον
Πλάτανο. Ένα καλοδιατηρημένο χωριό με τα λιθανάγλυφα
σπίτια
της
γειτονιάς του «Ροντήρη».
Ο ήλιος αρχίζει σιγά σιγά να βασιλεύει. Βρισκόμαστε στα Κράβαρα, μια
μεγάλη περιοχή του νόμου
Αιτωλοακαρνανίας
και
κατά ένα μέρος του νομού
Ευρυτανίας. Όλοι όσοι
ακούνε τη λέξη Κράβαρα
αναρωτιούνται που άραγε
βρίσκεται αυτή η περιοχή
της Ελλάδος. Λίγοι όμως
γνωρίζουν τα περίπου 45
χωριά που σώζονται σ
αυτή την «άγνωστη» γωνία
του νόμου Αιτωλοακαρνανίας, ενώ κάποιοι έχουν
περάσει από εκεί χωρίς να
το καταλάβουν. Οι Κραβαρίτες είναι έξυπνοι και επιτήδειοι άνθρωποι, ράτσα
ξεχωριστή. Ήταν Μάιος
του 1890 και ο μεγάλος πεζογράφος Ανδρέας Καρκαβίτσας μετατίθεται σαν
έφεδρος ανθυπίατρος για
τη φρουρά του Μεσολογγίου. Τότε επισκέπτεται για
πρώτη φορά τα Κράβαρα
και τη ίδια χρονιά δημοσιεύει στο περιοδικό Εστία
«τις Οδοιπορικές του σημειώσεις που προκαλούν
σάλο. Γράφει λοιπόν για
τους Κραβαρίτες «Ουδέν
υπομονητικότερων ούτε
πεισματωδέστερον αυτών.
Έθεσαν ως σκοπόν του
βίου των να γελάσωσι την
ανθρωπότητα και το πράττουν. Τίποτε δεν τους εμποδίζει ούτε η φύσις, ούτε
οι νόμοι, ούτε οι γλώσσα,
ούτε τα ήθη, ούτε οι άνθρωποι, ούτε τα θηρία. Εμπρός πάντα Εμπρός. Ας
διαρρέει ο βίος άχαρις,
άτερπης και αγέλαστος
αρκεί να γεμίζει το κεμέρι….(κομπόδεμα )»
Κείμενο σκέτο καταπέλτης για τη φτωχή και απομονωμένη
γωνία
της
Ελλάδος.
Η μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια τους χαρακτηρίζει
υποκριτές,
αγύρτες, αλήτες, ζητιάνους. Ο Καρκαβίτσας
όμως συνεχίζει και το 1895
στα αποσπάσματα του μεγάλου έργο του «Ο Ζητιάνος». Κεντρικός ήρωας ο
φοβερός Τζιριτόκωστας,

ένας Κραβαριτης «….Ήταν
από τον τόπο που συμμαζώνει στα στενά του σύνορα την ασυμμάζευτην
ιστορία της ελληνικής ζητιανιάς» γράφει ο Καρκαβίτσας.
Αν δει κανείς ακόμη και
σήμερα την γεωγραφική
ενότητα των Κραβάρων να
αιωρείται πάνω στις βουνίσιες ορθοπλαγιές γεμάτες
με πεζούλες της φτώχειας,
μπορεί εύκολα να καταλάβει και να δικαιολογήσει
τους ανθρώπους που ζούσαν και ζουν εδώ. Αν εξέλιξαν τη ζητιανιά και την
έκαναν επάγγελμα ήταν
από ανάγκη. Από την άλλη
ήταν και τρομερά έξυπνοι.
Ενώ μεταμορφώνονταν σε
σακάτες, τυφλούς κλπ
είχαν και απαράμιλλη ευφράδεια λόγου, τρομερή
αντίληψη και ήταν σε θέση
να πουλήσουν τα περίφημα βοτάνια τους όπως
το σερνικοβότανο. Ταξίδευαν πολύ και σε όλο
σχεδόν τον κόσμο. Γύριζαν
στα Βαλκάνια, στη Ρωσία,
μετανάστευσαν στην Αμερική μαζικά και γύριζαν
όλοι με χρυσάφι. Σύντροφος σε κάθε ταξίδι η περίφημη
μαγκούρα
που
χιλιογδαρμένη από τα δαγκώματα των σκύλων επέστρεφε σπίτι. Πολλοί σε
εκείνοι την μαγκούρα
έκρυβαν τις λίρες που μάζευαν μια -μια υπομένοντας βάσανα και κακουχίες
.Δεν είναι τυχαίο ότι με την
αξεπέραστη
εξυπνάδα
τους πολλοί είναι από τους
μεγαλύτερους χρυσοχόους της Ελλάδος με μεγάλες περιουσίες. Στην
κουβέντα τους χρησιμοποιούσαν τα «μπολιάρικα»
μια σπάνια και περίεργη
διάλεκτο με σλαβικές και
τουρκικές ρίζες. Τέλος
όσον αφορά την ονομασία
Κράβαρα
προέρχεται
όπως ισχυρίζονται οι ντόπιοι από τη φράση «Στην
κάρα βαρείτε» που έλεγαν
κατά της συμπλοκές με
τους Τούρκους…
ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
Ο Ανδρέας Καρκαβίτσας, που γεννήθηκε το
1866 στα Λεχαινά Ηλείας,
έγινε από πολύ νωρίς ευρύτερα γνωστός, κυρίως
από τις αναφορές του
στην ανέκαθεν παραγκωνισμένη Ναυπακτία. Το 1890

έβλεπε το φως της δημοσιότητας από το περιοδικό
ΕΣΤΙΑ το έργο του: «Κράβαρα—Οδοιπορικά, σημειώσεις» (Αριθ, φ. 41-52).
Τόσο με το έργο αυτό,
αλλά κυρίως με το έργο
του «Ο Ζητιάνος» που κυκλοφόρησε λίγο αργότερα,
άρχισε
μεγάλη
διαμάχη μεταξύ αυτού και
των Ναυπακτίων φοιτητών
που τον έκανε γνωστό στο
ευρύ κοινό. Σε επιστολή
που έστειλε ο Καρκαβίτσας το 1891 στο περιοδικό «Πνευματική ζωή»
γράφει:
«Οι Κραβαρίται —ευχαρίστως σου γράφω— εφιλοτημήθησαν να μου
κάμουν μεγάλην ρεκλάμαν, που ούτε εις το
όνειρο μου επερίμενα
ποτέ, ούτε θα την απέκτων
και αν έκαμνα εκατοντάδα
διηγημάτων έξοχων. Εχολώθησαν οι άνθρωποι παρεξηγήσαντες τα όσα
έγραψα εις την «Εστίαν»
δια τον τόπο τους και άρχισαν εις τας εφημερίδας
μέγαν πάταγον δια την βεβήλωσιν του οποίον έκαμα
εγώ ο υβριστής. Και δεν
αρκεί τούτο, αλλ' εζήτησαν εν σώματι και πνεύματι την τιμωρίαν μου από
το Υπουργείον και τούτο
εν τω δικαιώματί του, μ'
ετιμώρησε με εικοσαήμερον κράτησιν παράθεσαν
όλην την περικοπήν του
έργου προς δικαιολόγησιν
της αποφάσεως του. Δεν
με μέλει δια την τιμωρίαν,
όσο με μέλει διότι εστρέβλωσαν όλην την περικοπήν και θ'αναγνωσθεί
ούτως
εστρεβλωμένη,
χωρίς να βγαίνει έννοια,
εις όλους τους στρατιωτικούς κύκλους του Αρχηγείου.
Αλλ' οι Κραβαρίται δεν
ηρκέσθησαν έως εδώ. Μ'
έστειλαν δύο προσκλήσεις
μονομαχίας μέχρι τούδε, κι
εγώ διόρισα τον Ρούκην
μαρτυρά μου κι είναι πιθανόν μετά την λήξιν της ποινής
μου
να
κουμπουριασθούμε. Αλλά
πάντοτε, εννοείς ρωμαίικο
χουμπούριασμα. Τώρα έρχονται άλλοι με όλως αντιθέτως διαθέσεις κι εγώ
ποζάρω τώρα ως μέγας
συγγραφέας κι έχει ακόμα
ο θεός! Τα επερίμενες συ
από εμένα αυτά; Εγώ
ποτέ».
Συνέχεια στη σελ. 6
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Γεννήσεις

• Στις 14 Αυγούστου 2016, στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο της Τρίπολης, ο Βαγγέλης Σ. Μουστόγιαννης και η
σύζυγός του Σταυρούλα Ι. Αρέστη, απέκτησαν το δεύτερο παιδί τους, το δεύτερο γιο τους.
― Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας τους
εύχεται να το χαρούν όπως επιθυμούν.
• Στο Μαιευτήριο «Μητέρα», στις 21 Νοεμβρίου 2016
ο Ευτυχιάκος Φώτης και η σύζυγός του Μαντώ (Διαμάντω) Γεωργίου Μουρούτσου (εγγόνα της ΕλένηςΜπέκας Πάικου Γκουσιάκη) απέκτησαν το πρώτο τους
παιδί, ένα χαριτωμένο και υγιέστατο αγόρι.
― Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας στους
γονείς όλη η ζωή του να είναι γεμάτη από ευτυχία, φως
και με υπέροχους ανθρώπους δίπλα του.

Γάμος
Στις 8 Οκτωβρίου 2016, στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας της Συλίμνας, ο Μακαρούνης Κωνσταντίνος, του
Χρήστου και της Παναγιώτας και η Κουλολιά Σταματίνα,
του Ηλία και της Κωνσταντίνας (Ρέππα), ενώθηκαν με τα
δεσμά του γάμου. Κουμπάρα η Ανδριάνα Σταματοπούλου. Μετά το γάμο ακολούθησε το γαμήλιο τραπέζι στο
εξοχικό Κέντρο «Sunset». Τη διασκέδαση είχε αναλάβει
η ορχήστρα του Τάκη Μπαλάση και Δημήτρη Παπαγεωργίου.
― Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας εύχεται
στους νεόνυμφους: «Καλό ταξίδι με δύναμη, ευτυχία και
υγεία στη κοινή τους πλέον ζωή. Καλούς απογόνους».

Γάμος

Το Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2016, στον Ιερό Ναό του
Προφήτη Ηλία της Τρίπολης, ο Ηλιόπουλος Νικόλαος,
του Πάνου και της Μαρίας και η Μπισιούλη Λίνα (ΙουλίαΜαρία), του Τάσου και της Βίκυς, τέλεσαν το γάμο τους.
Κουμπάροι οι: Δημήτρης και Λένα Νικητοπούλου. Μετά
την τελετή ακολούθησε το γαμήλιο τραπέζι στο εξοχικό
Κέντρο « Sunset». Τη διασκέδαση είχε αναλάβει η ορχήστρα του Παναγιώτη Τσιόγκα- Γιώτας Κόκκορη-Νίκου
Πολυζωγόπουλου-Ανδριάννας Μόκα. Όμως και ο Πάνος
Ηλιόπουλος δεν κρατήθηκε, το λάλησε κι αυτός.
― Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας εύχεται
στους νεόνυμφους «Ο νέος δρόμος ζωής που ανοίγεται
μπροστά τους να είναι στρωμένος με παντοτινή αγάπη
και ευτυχία».

Mπουλιάρι

Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2016

ΜΠΟΥΛΙΑΡΙΚΑ: Μια συνθηματική γλώσσα
των Κραβάρων Ναυπακτίας Αιτωλοακαρνανίας.
Αλήθεια πόσο μοιάζουμε!
Συνέχεια από σελ. 5
ΜΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ:
Ελληνικές συνθηματικές
γλώσσες
…Oύτε θα παραξενευτούμε πως οι Kραβαρίτες
διακοναραίοι τσιλίζουν τα
μπολιάρικα, μιλούν τα συνθηματικά στο Tσιλιγράδι ή
όπου αλλού τους πάει η
τεμπελιά και... το επάγγελμά. Oι μπολιάρηδες
αυτοί αφήνουν τα φτωχά
χωριά των βουνών του
Kράβαρου και σκορπίζονται
στα κέντρα όμως Eλλάδας
–άλλοτε και της Aνατολής
ως τη Pωσία- για να ζήσουν, συνήθως ζητιανεύοντας…
…Boliar λένε στα νοτιοσλαβικά ιδιώματα το βογιάρο, τον πλούσιο, τον
ευγενή, το σπουδαίο, και θα
μπορούσε κανείς να υποθέσει πως με αυτάρεσκο χιούμορ είχαν πάρει το όνομα
αυτό οι μπολιάρηδές . Kατά
τον καθηγητή κ. Kουκουλέ
ωστόσο μπολιάρηδες ήταν
οι απόγονοι των εμβολαρίων, των ζητιάνων που καταφεύγαν στα μπεζεστένια
της Πόλης, στους εμβόλους (δρόμους στεγασμένους), όπου πουλιούνταν
τρόφιμα και άλλα, και αυτοί
«αργοί και πένητες της βασιλευούσης οι ταις επισκεπέσι των λεωφόρων, αίπερ
έμβολοι λέγονται, περινοστούντες και εμφωλεύοντες και παρασίτων τάξιν ή
κολάκων ή το γε αληθέστερον ειπείν προσαιτών (ζητιάνων) επέχοντες» (Mιχ.
Aτταλειάτης 275, 23). Bλ.
Kουκουλέ,
Mπολιάρης,
Eπετ.
Eταιρ.
Bυζαντ.
Σπουδ. 3 (1926) 334.

– ‘Εχομε και τα βουλγ.
Boliar, σερβοκροατ. Boliar
(πρβ. Και βογιάρος) ‘ευγενής, πλούσιος, σπουδαίος’.
ΠΕΡΙ ΜΠΟΥΛΙΑΡΗΔΩΝ
ΦΩΤΗΣ
ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ
απόσπασμα από το έργο
του Ιβάν ο τρομερός και οι
μάρτυρες της ορθοδοξίας.
…M' αυτά και με άλλα τέτοια καμώματα, έβγαλε το
όνομα "Tρομερός". O κόσμος τον έτρεμε. Για να
εξοντώση τους άρχοντες
Mπογιάρους, που εξουσιάζανε πριν στη Pωσία, τους
έστειλε στα πιο μακρινά
μέρη, προστάζοντας να αλλάζουνε τόπο βιαστικά, μαζί
με τις οικογένειές τους και
τους παραγυιούς τους. Tις
διαταγές του τις κάνανε οι
σωματοφύλακοί του που
τους λέγανε "οπρίτσνικους", ώς έξι χιλιάδες καβαλλάρηδες, που τρέχανε
σαν να πετούσανε σε κάθε
μεριά της Pωσίας, έχοντας
κρεμασμένα από τις σέλλες
τους ένα σκυλίσιο κεφάλι
και μία σκούπα κι' απ' όπου
περνούσανε δεν φύτρωνε
χορτάρι. Bάζανε φωτιά στ'
αρχοντικά, ατιμάζανε τις
γυναίκες, σφάζανε και
μπομπεύανε χωρίς να λογαριάσουνε τίποτα. Όλοι σκύβανε το κεφάλι στις
προσταγές του τσάρου κι' ο
θυμός του ήτανε για το λαό
η οργή του Θεού. Mοναχά η
Eκκλησία έπαιρνε το θάρρος να φωνάξη….
Περιοδικό FOCUS
…Ο Vlad Tepes Dracula,
ενός ήταν το πραγματικό
όνομά του, γεννήθηκε τον
Νοέμβριο του 1431 στο
φρούριο του Sighisoara στη
Ρουμανία. Τον καιρό εκείνο,

1΄λεπτό γέλιο

• Κάποτε ένα αντρόγυνο που μάλωνε
συχνά και ο άντρας έδερνε τη γυναίκα,
έφτασε στο Δικαστήριο. Μάρτυρας ήταν
μια γριά γειτόνισσα, που ήθελε να βοηθήσει τη γειτόνισσά της. Τη ρωτάει λοιπόν ο
δικαστής: Τι ξέρεις εσύ γερόντισσα, τη
δέρνει ο κατηγορούμενος τη γυναίκα του;
-Κάθε μέρα κυρ-δικαστή μου. –Πώς το ξέρεις; Τον είδες; - Όχι τον άκουσα. – Μα
άμα δεν τον είδες πώς ξέρεις ότι την χτύπαγε. Τότε η γερόντισσα έριξε μια δυνατή
πορδή και πήγε να φύγει. Κι ο δικαστής: Τι
είναι αυτό γερόντισσα; - Είδες τίποτα κυρπρόεδρε; -Δεν είδα, αλλά άκουσα…Η γριά
έφυγε και ο δικαστής κατάλαβε τι σήμαινε
η πορδή της γριάς!!!
• Κάποτε ένας παπάς, με τη διπλή ιδιό-

ο πατέρας του, Vlad Dracul,
ήταν στρατιωτικός διοικητής ενός Τρανσυλβανίας,
και ένα χρόνο πιο πριν, είχε
εισαχθεί στο Τάγμα του
Δράκου, κάτι παρόμοιο με
το Τάγμα των Τευτόνων Ιπποτών. Η είσοδος αυτή στο
τάγμα έδωσε και το όνομα
Dracula: Οι μπογιάροι της
Ρουμανίας που ήξεραν τον
Vlad και την είσοδό του στο
Τάγμα, τον έλεγαν με το
όνομα Dracul που στα ρουμανικά σημαίνει δράκος.
Dracula στα ρουμάνικα σημαίνει «Ο ιός του Dracul»
(το «a» δηλώνει κτητική). To
1442, o Dracula και ο αδερφός του Radu έπεσαν θύματα
απαγωγής
και
κρατήθηκαν στην Τουρκία
από τον σουλτάνο Murad
τον 2ο. Ο Dracula κρατήθηκε στην Τουρκία μέχρι το
1448, ενώ ο αδερφός του
έμεινα εκεί μέχρι το 1467.
Οι Τούρκοι ελευθέρωσαν
τον Dracula το 1447, ενημερώνοντάς τον για τη δολοφονία του πατέρα του από
τον Vladislav τον 2ο. Ο
Dracula ανέλαβε το θρόνο
ενός Wallachia το 1456, και
κυβέρνησε για 6 χρόνια,
κατά τα οποία λέγεται ότι
διέπραξε ενός αγριότητες.
Το Πάσχα του 1456 συνέλαβε τις οικογένειες των
μπογιάρων που είχαν παρευρεθεί στο πριγκιπικό
δείπνο, παλούκωσε τους
γηραιότερους, και ενός
υπόλοιπους τους έβαλε να
παρελάσουν από την πρωτεύουσα ως την πόλη του
Poenari. Εκεί όσους επέζησαν, τους έβαλε να του χτίσουν ένα φρούριο στα
ερείπια ενός παλιότερου
προμαχώνα, που κοιτούσε
στον ποταμό Arges…

τητα του ποιμένα, επισκέφτηκε, καλοκαίρι
καιρό, το Δεσπότη του με πεσκέσι από τα
προϊόντα της στάνης του (γιαούρτια, τυρί,
βούτυρο, μυτζήθρες και όλα τα καλά). Ο
Δεσπότης τον ευχαρίστησε και τον ρωτάει
στη συνέχεια πώς πάει το ποίμνιό του.
Όμως επειδή άλλη γλώσσα μιλούσε ο Δεσπότης κι άλλη καταλάβαινε ο παπάς,
παίρνει την απρόσμενη απάντηση, στο
πώς πάει το ποίμνιό του. –«Αυτήν εποχή
Δεσπότη μου έχουμε ντάλα μάρκαλο…»
Ήταν η εποχή που το κοπάδι του βρισκόταν σε οργασμό. Ο Δεσπότης ξαφνιάστηκε
από την απάντηση του παπά, ρωτώντας
τον βέβαια για το ποίμνιο των ανθρώπων
και όχι για το ποίμνιο των ζώων. Είναι βέβαιο ότι ο Δεσπότης δεν έδωσε συνέχεια
στο περιστατικό, λόγω της…αφέλειας του
παπά!!!
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Θεοφάνια

Τα Θεοφάνια (ή Θεοφάνεια) είναι μεγάλη ετήσια χριστιανική εορτή
της ανάμνησης της Βάπτισης του Ιησού Χριστού στον Ιορδάνη
ποταμό από τον Άγιο
Ιωάννη τον Βαπτιστή. Εορτάζεται στις 6 Ιανουαρίου και είναι η
τρίτη και τελευταία εορτή του Δωδεκαημέρου (εορτών των
Χριστουγέννων). Το όνομα προκύπτει από την φανέρωση των
τριών προσώπων της Αγίας Τριάδας που συνέβη σύμφωνα με
τρεις σχετικές ευαγγελικές περικοπές. Η εορτή των Θεοφανίων λέγεται επίσης και Επιφάνια και Φώτα ή Φωτά.
Κατά τις ευαγγελικές περικοπές στις αρχές του 30ου έτους
της ηλικίας του Ιησού, ο Ιωάννης (ο Πρόδρομος), γιος του Ζαχαρία και της Ελισάβετ, ο επιλεγόμενος στη συνέχεια Βαπτιστής, που ήταν 6 μήνες μεγαλύτερος του Χριστού, και διέμενε
στην έρημο, ασκητεύοντας και κηρύττοντας το βάπτισμα μετανοίας, βάπτισε με έκπληξη και τον Ιησού στον Ιορδάνη ποταμό. Κατά δε τη στιγμή της Βάπτισης κατέβηκε από τον
ουρανό το Άγιο Πνεύμα υπό μορφή περιστεράς στον Ιησού και
ταυτόχρονα από τον ουρανό ακούσθηκε φωνή που έλεγε ότι:
Ούτος εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός εν ω ευδόκησα
Γνωστό μας είναι το απολυτίκιο: «Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου
σου Κύριε η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησις του γαρ
Γεννήτορος η φωνή προσεμαρτύρει Σοι αγαπητόν Σε Υιόν ονομάζουσα και το Πνεύμα εν είδει περιστεράς εβεβαίου του
λόγου το ασφαλές Ο επιφανείς Χριστέ ο Θεός Και τον κόσμον
φωτίσας δόξα Σοι».
Στην Ελλάδα έθιμα των Θεοφανίων είναι τα εξής:
Τα παιδιά τη παραμονή της εορτής και την επόμενη ημέρα
λένε τα Κάλαντα Φώτων
H ανέλκυση του Σταυρού (το "πιάσιμο του Σταυρού") από
κολυμβητές, τους Βουτηχτάδες
O Αγιασμός των οικιών από τους ιερείς,
Tο "Πλύσιμο" των εικόνων και
O χορός των καλικάντζαρων.

Ευχαριστήριο

Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον συμπατριώτη μας και καλό φίλο του Συλλόγου μας,
ιερέα Κων/νο Πουλακίδα, από τον Πύργο της
Ηλείας, που μας θυμάται πάντα στέλνοντας
κατά καιρούς τις ευχές του, σ’ όλους τους
συμπατριώτες, αλλά και για το εξαίρετο Ημερολόγιο του 2017, της Ιεράς Μητρόπολης
Ηλείας, που είναι αφιερωμένο στον Άγιο Ιερομάρτυρα και Ισαπόστολο Κοσμά τον Αιτωλό.
Αγαπητέ παπα-Κώστα σου στέλνουμε κι εμείς με τη σειρά
μας τα Χρόνια Πολλά για τις άγιες μέρες και τις ευχές μας για
ένα ευτυχισμένο 2017.

ΠΕΤΡOΣ Ι. ΜOΥΣΤOΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΓΓΕΙOΧΕΙΡOΥΡΓOΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΑΓΓΕΙOΧ/ΚΗΣ
ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝOΣ. «ΥΓΕΙΑ»
Ιατρείο: Αγ. Νικολάου 42 & Τυμφρηστού, Ίλιον
ΤΗΛΕΦΩΝΑ:
Ιατρείο: 210-2623848, «Υγεία»: 210-6867000
Κινητό: 6944-224400
Ιατρείο Τρίπολης: 28ης Oκτωβρίου 23
Τηλ: 2710-234278, με ραντεβού.

Mπουλιάρι

Σελίδα 7

Λεξικό Ντοπιολαλιάς
(Συνέχεια από το προηγούμενο)
Μέσα από τις «θύμισες»
και από βιβλία-λεξικά ντοπιολαλιάς θυμόμαστε το
χωριό μας, 30, 40 και 50
χρόνια πίσω, τις παροιμίες
μας και το λεξιλόγιο που
χρησιμοποιούσαμε,
και
εμείς ως παιδιά τότε αλλά
και οι παλαιότεροι. Θυμόμαστε λέξεις που από το
σημερινό λεξιλόγιο λείπουν παντελώς, αλλά διατηρούνται στη μνήμη μας
ατόφιες. Σ’ αυτό το φύλλο
μας θα θυμηθούμε (είχαμε
και παλαιότερα δημοσιεύσει στην εφημερίδα μας)
λέξεις που χρησιμοποιούσαν οι παραδοσιακοί Γορτύνιοι χτίστες.
Τη συνθηματική γλώσσα
που χρησιμοποιούσαν οι
Γορτύνιοι χτίστες, την ονόμαζαν κρεκόνικα ή κρικόνικα ή κρεκονίστικα. Ήταν
ένα φτωχό λεξιλόγιο και
βασικά αναφερόταν στις
έννοιες του χρήματος, του
φαγητού, στις σχέσεις των

μαστόρων με τους ιδιοκτήτες και τα όργανα της κρατικής εξουσίας.
Μπολιαρεύω: Επαιτώ,
ζητιανεύω.
Μπολιάρικα ή Μπολιαρίστικα: Η γλώσσα των ζητιάνων και των χτιστών.
Μπούλιζα ή πούλιζα: Η
κότα.
Μπουλεύω: Φεύγω.
Μπουλντούκι: Η συνουσία.
Μπουρνότο: Το τσιγάρο.
Μπουρνοτίζω: Καπνίζω
(μπουρνοτίζουν και οι
μπαγιάκλες= καπνίζουν
και οι γυναίκες).
Μπουσιούνι: Το γυναικείο αιδοίο.
Μπουσιώνω: Μιλάω για
συνουσία.
Μπουχλουμπού:
Το
αραποσιτένιο ψωμί, η
μπομπότα.
Μουσκούρεμα: Η συνουσία.
Μουσκουρώνουμε: Συνουσιάζομαι.
Μουχούρεμα ή μουχου-

ρεψιά: Η κλεψιά.
Μουχουρεύω: Κλέβω.
Ντέρζα: Η πόρτα.
Μτριτσίκος: Ο πισισνός
του ανθρώπου.
Ντριτσίκωμα: Η συνουσία.
Ντρούμιζες: Οι τριφτ(ι)άδες.
Ξυνούρι: Το πορτοκάλι
και γενικότερα τα εσπεριδοειδή.
Οβραίοι: Τα μαυρομάτικα φασόλια.
Ορθή: Η μάντρα, ο τοίχος.
Ούγιε: Το νερό.
Παναγιά: Το νερό.
Παρασκευάς: Πάσσαλος που χρησιμοποιούνταν
για να για την
εξαπάτηση του ιδιοκτήτη.
(Φράση: Θα πέσει ή θα
δουλέψει Παρασκευάς=
οι μαστόροι προτίθενται
να κοροϊδέψουν τον ιδιοκτήτη).
Πατέλος: Ο αγροφύλακας, ο χωροφύλακας, ο
αστυνόμος.
Πατελία: Η αστυνομία.

Λόγια σοφών ανδρών
• Τέσσερα πράγματα
στη ζωή δεν γυρίζουν
πίσω: Οι στιγμές που έζησες, οι πράξεις που έκανες, οι λέξεις που είπες
και οι ευκαιρίες που έχασες.
• Ποτέ μην αφήνεις την
ευκαιρία να πεις μια ενθαρρυντική κουβέντα για
κάποιον ή σε κάποιον.
• Από τους ανθρώπους
δεν λείπει η δύναμη, λείπει η θέληση.
• Πάνω στην οργή σου
ούτε να λες κάτι, ούτε να
κάνεις κάτι.
• Σημασία έχει η ένταση και όχι η διάρκεια.
Μπορεί να φτάσεις εκατό
χρονών και να μην έχεις
ζήσει ούτε μια μέρα.
• Το ερώτημα δεν είναι
ποιος θα μου το επιτρέψει, αλλά ποιος θα με εμποδίσει.
• Νιώθοντας περήφανος για τους προγόνους
σου, μη στερήσεις αυτήν
την δυνατότητα και από
τους απογόνους σου.
• Μην κλαις επειδή τελείωσε. Χαμογέλα επειδή
συνέβη.
• Ο ισχυρός επιβάλλει
ότι του επιτρέπει η δύναμή του και ο αδύναμος

υποχωρεί όσο του επιβάλλει η αδυναμία του.
• Η αλήθεια βρίσκεται
πάνω στα λόγια του
θυμού, της μέθης και της
παιδικής λογικής.
• Η αγάπη είναι ένας
απέραντος
ωκεανός.
Όσο πιο πολλές φουρτούνες περάσει τόσο πιο
δυνατή θα γίνει.
• Σοφός δεν είναι
αυτός που ξέρει να μιλάει
αλλά αυτός που σκέφτεται προτού μιλήσει.
• Και το παραμικρό
καλό που κάνουμε, μπορεί να μας ανταποδίδει
πολλαπλάσια.
• Ο νέος που δεν
έκλαψε
είναι
ένας
άγριος, και ο γέρος που
δεν γελά ένας ανόητος.

• Η μετριοφροσύνη
είναι η μόνη λάμψη που
επιτρέπεται να προστεθεί
στη δόξα.
• Ο δειλός φοβάται
πριν από τον κίνδυνο, ο
άνανδρος κατά τη διάρκειά του, κι ο θαρραλέος
ύστερα απ’ αυτόν.
• Πρέπει να έχετε θάρρος γιατί το αύριο ίσως
είναι καλύτερο.
• Το μίσος πηγάζει από
την καρδιά και καταδικάζεται από το μυαλό.
• Όταν ευτυχείς πρέπει
να είσαι μετριόφρων, ενώ
όταν δυστυχείς πρέπει να
είσαι φρόνιμος.
• Πρώτα ανακάλυψε
τον άνθρωπο μέσα σου,
αν θέλεις να διδάξεις ανθρωπιά στους άλλους.

Π E P ΔI KON E P I
ΨHΣTAPIA «H ΣYNANTHΣH»
KΩΣTOΠOYΛOΣ ΓEΩPΓIOΣ
THΛ.: 27970-24304, 6974 513967
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Φωτογραφίες από εκδηλώσεις του Συλλόγου μας και όχι μόνο
Όπως έχουμε γράψει και
σε προηγούμενα φύλλα
μας, όσο υπάρχει χώρος,
θα δημοσιεύουμε φωτογραφίες από διάφορες εκδηλώσεις του Συλλόγου μας, του
χωριού μας, γειτονικών χωριών και όχι μόνο. Θερμή
παράκληση: Στείλτε μας και
σεις φωτογραφίες για δημοσίευση οι οποίες θα σας
επιστραφούν αμέσως ή
στείλτε τες με email στο
n_mpalasis@yahoo.gr.

