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Ανάσες Πολιτισµού τον Ιούλιο και τον Αύγουστο 2015 στο Βουργαρέλι
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∆εν είναι µόνο η συνήθεια κάτι να κάνουµε το καλοκαίρι στο Βουργαρέλι για να έχουµε δικαιολογία για την
ύπαρξή µας οι δύο Σύλλογοι. Είναι µια εσωτερική
ανάγκη των Βουργαρελιωτών και αυτών που µένουν
στο χωριό αλλά και των αποδήµων για να βρεθούν µεταξύ τους το καλοκαίρι όλοι µαζί, να επικοινωνήσουν,
να "σπάσουν" λίγο τη µοναξιά και την ερηµιά του χειµώνα στο χωριό. Και φέτος που οι οικονοµικές συνθήκες είναι ιδιαίτερα δύσκολες "επιβάλλεται" ο πολιτισµός
να παίξει το συνδετικό του ρόλο, να ψυχαγωγήσει µε
την πραγµατική έννοια του όρου, "να γεµίσουν οι µπαταρίες" όσο είναι δυνατόν για το υπόλοιπο χρονικό διάστηµα.
Εµείς, όσο µας επιτρέπουν οι δυνάµεις και τα οικονοµικά µας φροντίσαµε να δώσουµε µια νότα πολιτισµού
και χαράς σε όλους τους συγχωριανούς µας. Οι εκδηλώσεις που προγραµµατίσαµε για το φετινό καλοκαίρι
είναι οι ακόλουθες:

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ
Σάββατο 25 Ιουλίου 2015. Αναβίωση ιστορικής
µνήµης. Για 6η χρονιά φέτος θα πραγµατοποιηθεί στον
ιστορικό χώρο του Μοναστηριού του Άι-Γιώργη εκδή-

λωση ιστορικής µνήµης για την έναρξη της Επανάστασης στα Τζουµέρκα και το Ραδοβύζι το 1821 που ξεκίνησε απ’ αυτό το χώρο.

21η ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
Από 1 – 20 Αυγούστου 2015
Θα πραγµατοποιηθεί στο γνωστό πλέον στέκι, στην
άκρη της Πλατείας το "Βακούφικο" όπου ο εξωτερικός
χώρος κάθε καλοκαίρι γίνεται παιδότοπος, παιδική
χαρά, γεµίζει ζωή. Για τους µικρούς µας φίλους προγραµµατίζουµε διάφορες εκδηλώσεις που πολλές απ’
αυτές είναι αυθόρµητες και θα ανακοινώνονται εκείνες
τις µέρες.
Να σηµειώσουµε ότι και φέτος θα έχουµε µουσικές
βραδιές αυθόρµητες όπως και πέρυσι καθώς και παρεΐστικες κουβέντες µε ό,τι αυτές συνεπάγονται.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ
Πέµπτη 6 Αυγούστου 2015. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βουργαρελίου για 4η συνεχόµενη χρονιά οργανώνει εθελοντική αιµοδοσία για την Τράπεζα Αίµατος.
Κινητή οµάδα αιµοληψίας του Νοσοκοµείου Χατζηκώστα θα βρίσκεται στο χώρο του ∆ηµαρχείου.

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΡΑ∆ΙΑ
Σάββατο 8 Αυγούστου ο Πολιτιστικός Σύλλογος
Βουργαρελίου οργανώνει δηµοτική βραδιά στην Πλατεία του χωριού.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΗ ΤΖΙΟΚΑ
Τετάρτη 12 Αυγούστου: Στο Αµφιθέατρο του ∆ηµαρχείου ο δεξιοτέχνης της κάµερας Βασίλης Γκανιάτσας
συναντά τα χνάρια του δεξιοτέχνη του βιολιού Βασίλη
Τζιόκα σε ένα αφιέρωµα, ύµνο στο Βουργαρελιώτη
λαϊκό οργανοπαίχτη.

Ίσως οι εκδηλώσεις µας να φαίνονται φτωχές, γιατί
µας πρόλαβαν τα γεγονότα στη χώρα µας. Μπορεί και
κάποιες που έχουν άµεση σχέση µε οικονοµικούς λόγους να αναβληθούν ή να µαταιωθούν. Θα ενηµερωθείτε έγκαιρα γι’ αυτό µε ανακοινώσεις στο χωριό.
Έχουµε όµως αποδείξει ότι µπορούµε να ψυχαγωγηθούµε και µε δικούς µας τρόπους πιο ζεστούς και ποιοτικούς αρκεί να έχουµε τη διάθεση.
ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ µε διάθεση
για ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και όχι µόνο!
Τα ∆Σ των Πολιτιστικών Συλλόγων Βουργαρελίου

5 Μαϊου 1943: Ο βοµβαρδισµός του Βουργαρελίου από τους Γερµανούς

5 Μαΐου 2015. Στην Πλατεία του χωριού µας µπροστά
στο µνηµείο των πεσόντων µε φόντο δεξιά και αριστερά
τις δύο βόµβες, αποµεινάρια από εκείνη τη θλιβερή
µέρα, πραγµατοποιήθηκε η εκδήλωση ιστορικής
µνήµης, γι’ αυτό το συγκλονιστικό γεγονός που συνέβη
στο χωριό µας ξηµερώµατα της 5ης Μαϊου 1943.
Η λιτή εκδήλωση µε απόλυτο σεβασµό στη µνήµη των
θυµάτων εκείνης της ηµέρας είχε προγραµµατιστεί από
καιρό από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βουργαρελίου. Για
το σκοπό αυτό κυκλοφόρησε η πρόσκληση, η οποία
απεστάλη σε πολιτικά πρόσωπα (Βουλευτές-Περιφερειάρχη-Αντιπεριφερειάρχη), αφού προηγουµένως ενηµερώθηκε ο ∆ήµος Κεντρικών Τζουµέρκων κατά τη
διάρκεια ∆ηµοτικού Συµβουλίου, καθώς και ο Πρόεδρος
της Τοπικής Κοινότητας. Η εκδήλωση ξεκίνησε µε επιµνηµόσυνη δέηση µετά το πέρας της θείας λειτουργίας.
(Αυτή την ηµέρα γιορτάζει η Αγία Ειρήνη). Ακολούθησε
οµιλία από το Γραµµατέα του Συλλόγου Βασίλη
Σούσο. Ως λαϊκός αφηγητής παρουσίασε το ιστορικό γε-

Εκδήλωση ιστορικής µνήµης

γονός, καθώς και πηγές γι΄αυτό, µε λόγια απλά, κατανοητά για να παρακολουθήσουν και οι µαθητές (Νηπιαγωγείο-∆ηµοτικό-Γυµνάσιο-Λύκειο) που παραβρίσκονταν
µαζί µε τους εκπαιδευτικούς, βασικά αυτοί, γιατί πάντα
επισηµαίνουµε την αναγκαιότητα οι νέοι µας να µαθαίνουν την ιστορία και µάλιστα την τοπική καθώς και οι συγχωριανοί µας, απλοί άνθρωποι του χωριού που αρκετοί
απ’ αυτούς έχουν ζήσει αυτό το γεγονός.
Στη συνέχεια έγινε προσκλητήριο των νεκρών από την
Τελετάρχη της εκδήλωσης, Ταµία του Πολιτιστικού
Συλλόγου Ντίνα Μπαλατσούκα.
Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων και ο Εθνικός µας
Ύµνος. Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους η
Αντιδήµαρχος κ.Λίτσα Καραγιάννη που κατέθεσε στε-

φάνι εκ µέρους του ∆ηµάρχου. Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι
κ. Κώστας Αλυµάρας, κ. Γιάννης Πλούµπης και ο κ.
Λεωνίδας Τσίπρας, επικεφαλής της παράταξης “Συνεργασία Πολιτών”. Ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας κ.
Ντίνος Παπαδηµητρίου, ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Βουργαρελίου κ. Κώστας Κατσάνος, ο Προϊστάµενος της Αβάθµιας Εκπαίδευσης κ. Λεωνίδας
Γκόρος, ο Ταµίας της ΙΛΕΤ (Ιστορική Λαογραφική Εταιρεία Τζουµέρκων) κ. Ναπολέων Καραγιάννης, εκπρόσωποι της Αστυνοµίας και Πυροσβεστικής.
Στεφάνι εκ µέρους των Πολιτιστικών Συλλόγων του
Βουργαρελίου κατέθεσε η Πρόεδρος του Συλλόγου
Βουργαρελιωτών Αττικής κ. Λουκία Αντωνίου.
Στιγµιότυπα από την εκδήλωση αποτύπωσε µε το
φακό του ο φωτογράφος και φίλος του Βουργαρελίου κ.
Βασίλης Γκανιάτσας.
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∆είτε την ιστοσελίδα µας στο Internet, στη διεύθυνση: www.vourgarelinet.gr
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ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

Το Βουργαρέλι είναι ο γενέθλιος τόπος, που µας εµπνέει και µας δίνει δύναµη στην καθηµερινότητά µας.

Κο ι ν ω ν ι κά

ΓΕΝΝΗΣΗ

Ο Νεκτάριος Μυτέλλας και η Βασιλική Κουτσουρούµπα απέκτησαν αγοράκι. Να τους ζήσει!

ΓΑΜΟΙ

-Ο Βασίλης Μπαρτσούλης (γιος του Γιώργου Μπαρτσούλη) και η Ευαγγελία Τσιούρη τέλεσαν το γάµο
τους το Σάββατο 13 Ιουνίου 2015 στη Βαρυµπόµπη
Αττικής.
- Η Αγγελική Κων/νου Πλούµπη και ο ∆ηµήτρης Οικονόµου τέλεσαν το γάµο τους στον Άγιο Νικόλαο στο
Βουργαρέλι το Σάββατο 20 Ιουνίου 2015.
Να ζήσουν ευτυχισµένοι!

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

- Ο ∆ηµήτρης Γεωργίου Τάσιος και η Αµαλία Αγαλιανού βάπτισαν την κορούλα τους και το όνοµά της
Γεωργία.
- Ο Κώστας Μπακάλης και η Αγγελική Τσιώρη βάπτισαν το κοριτσάκι τους και το όνοµά της Μυρτώ.
Νονά η Στέλλα Κολοκύθα-Τσιλώνη.
Να τους ζήσουν τα νεοφώτιστα!

ΘΑΝΑΤΟΙ

- Απεβίωσε και κηδεύτηκε στο Παλαιοκάτουνο στις

Πέρασε ένας χρόνος Νίκο....

Φαίνεται σαν ψέµα ότι δεν σε έχουµε κοντά
µας.∆ιότι την απουσία σου έρχεται να την
απαλύνει η έντονη παρουσία που είχες στις
δραστηριότητες του Συλλόγου µας.Κάθε
φορά που είναι στο προσκήνιο µια δραστηριότητα “εµφανίζεσαι’’ εσύ και σκεπτόµαστε
µε πόση οργάνωση και επιµέλεια θα το έκανες.Τώρα δε που έφτασε το καλοκαίρι είσαι
παρών, όταν κάνουµε την επιλογή των βιβλίων για την Έκθεση, αλλά και όταν πρόκειται για άλλη πολιτιστική δραστηριότητα.
Μας άφησες Νίκο, αλλά όµως δεν έµεινες
µόνος.Έχεις κοντά σου τη σύντροφό σου
Μαίρη που δεν άντεξε το χαµό σου και σε
ακολούθησε σε διάστηµα δέκα µηνών.
Αναλογίζοµαι βλέποντας µε την ανθρώπινη

11/5/2015 ο Θύµιος ∆ηµητρίου, ετών 89.
- Απεβίωσε και κηδεύτηκε στα Γιάννενα στις 18/5/2015
η Λαµπρινή Τυρολόγου, ετών 64.
- Απεβίωσε στην Αθήνα στις 19/5/2015 και κηδεύτηκε
στο Βουργαρέλι ο Σωτήρης ∆. Γούλας ετών 75.
- Απεβίωσε και κηδεύτηκε στο Βουργαρέλι στις
31/5/2015 η Νίκη Νίκου, ετών 88.
- Απεβίωσε και κηδεύτηκε στην Άρτα η Γεωργία
(Γίτσα) Βασιλειάδη-Γιαννάκη στις 9/6/2015.
- Απεβίωσε και κηδεύτηκε στην Αβαρίτσα στις
21/6/2015 η Ευαγγελή Μητρογιώργου, ετών 76.
- Απεβίωσε και κηδεύτηκε στο Βουργαρέλι στις
26/6/2015 η Σοφία Κολιούλη, ετών 87.
- Απεβίωσε και κηδεύτηκε στο Βουργαρέλι η Ελένη
Μποχώτη στις 27/6/2015, ετών 80.
- Απεβίωσε στην Άρτα στις 30/6/2015 και κηδεύτηκε
στις Σκιαδάδες ο Παναγιώτης Χρηστίδης ετών 70.
Θερµά συλλυπητήρια στους οικείους τους.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ

Η Ντίνα ∆ήµου προσέφερε 50 ευρώ στη µνήµη της
νύφης της Μαίρης ∆ήµου και των αδελφών της Νίκου
και Λεωνίδα.

αδύναµη µατιά, γιατί η µοίρα να χτυπά τόσο
σκληρά δηµιουργικούς και καλούς ανθρώπους, που έχουν πάντα να προσφέρουν
πολλά.
Ιδιαίτερα µου λείπεις πολύ συνεργάτη Νίκο
∆ήµο, γιατί είχαµε µαζί το χρόνο ως συνταξιούχοι αλλά περισσότερο τη διάθεση να
ασχοληθούµε µε τα θέµατα του Συλλόγου
µας. Και τώρα πολλά έχουν µείνει πίσω αλλά
υποσχόµαστε ότι θα συνεχίσουµε το δρόµο
που χάραξες παρά τις δύσκολες συνθήκες
και το παράδειγµά σου θα είναι οδηγός και
το κράτηµα για όλες τις δύσκολες ώρες.
Η συνεργάτης σου Λουκία Αντωνίου

Τελέστηκε στην Αβαρίτσα την Κυριακή 17
Μαΐου 2015 ετήσιο µνηµόσυνο στη µνήµη
του Νίκου ∆ήµου.

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
Νίκος Τσιούνης: tsiounisnikos@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

Καλό κατευόδιο Παναγιώτη

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.

Λίγες µέρες πριν εκδοθεί η εφηµέριδα
µας άλλη µία σηµαντική απώλεια ήρθε να
µας συγκλονίσει, ο
πρόωρος θάνατος
του Παναγιώτη Χρηστίδη, του δάσκαλου
από τις Σκιαδάδες.
Και όντως έφυγε
πολύ νωρίς ο Παναγιώτης, γιατί είχε
ακόµη να δώσει πολλά τόσο στην ιδιαίτερη πατρίδα του µε την οποία
ασχολήθηκε όσο κανείς άλλος, όσο και στο Βουργαρέλι.
Τον ήξερα από παλιά γιατί έτυχε από την οικογένεια των Χρηστιδαίων
να έχω νονούς µου το εξαιρετικό ζευγάρι, την Ουρανία και το Λευτέρη
Χρηστίδη. Όµως τον γνώρισα καλύτερα µε τη συνεργασία µας σε πολιτιστικά θέµατα. Η αρχή έγινε µε την εκδήλωση για την έναρξη της
Επανάστασης του 1821 στα Τζουµέρκα στο Μοναστήρι του Αϊ Γιώργη.
Ο Παναγιώτης ήταν αυτός που έγραψε την αφήγηση για την Αναπαράσταση της Έναρξης βασισµένη στο δραµατοποιηµένο κείµενο του
Χρήστου Παπαδόπουλου “Σύναξη στο Βουργαρέλι’’. ∆ε θα ξεχάσω µε
πόσο πάθος µας µιλούσε για το πόνηµα του αυτό σε µένα και το Βασίλη ένα βράδυ στην αυλή του σπιτιού του στις Σκιαδάδες λίγο πριν
διαβαστεί στην εκδήλωση τον Ιούλιο 2011. Ο ίδιος υπήρξε αφηγητής
του κειµένου του στην Αναπαράσταση τον Ιούλιο του 2013 (φωτογραφία). Αλλά εκείνο που υποστήριζε µε µεγάλο πάθος ήταν η σηµαντική
δουλειά που είχε γίνει µε τη συγκέντρωση ύλικού για το ξεχωριστό βιβλίο “Ιδιωµατικές λέξεις και Αλληγορίες του τόπου µας’’ µε συνεργάτη
την Κυριακούλα Χρηστίδη που εκδόθηκε µε τη στήριξη του Πολιτιστικού και Αθλητικού Κέντρου του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων. ∆ε θα
ξεχάσω την παρουσίαση του βιβλίου στο Αµφιθέατρο του ∆ήµου στις
17 Αυγούστου 2013 µέσα σε θερµή και συγκινησιακή ατµόσφαιρα.
Επίσης την ίδια χρονιά υπήρξε πολύτιµος βοηθός τόσο για τη συγκέντρωση υλικού όσο και για τη στήριξη της έκδοσής του στο Πολιτιστικό και Αθλητικό Κέντρο του ∆ήµου του βιβλίου του Σκιαδαδιώτη
καθηγητή Χρίστου Ν. Λαµπράκη ‘’Τραγούδια των Τζουµέρκων’’ από
το Σύλλογο Βουργαρελιωτών Αττικής.
Ως µέλος του Πολιτιστικού και Αθλητικού Κέντρου επίσης είχε αναλάβει
να ασχοληθεί µε το θέµα των βιβλιοθηκών του ∆ήµου µας. Όµως τον
πρόλαβε η αρρώστια και ο θάνατος που έβαλαν φραγµό στα όνειρά του.
Το ∆.Σ. του Συλλόγου Βουργαρελιωτών Αττικής εκφράζει τα βαθιά και
ειλικρινή του συλλυπητήρια στα παιδιά και τα εγγόνια του για τον αδόκητο χαµό του και κάνει την πρόταση η φετινή εκδήλωση για την
Έναρξη της Επανάστασης του 1821 στα Τζουµέρκα στο Μοναστήρι
του Αϊ-Γιώργη να είναι αφιερωµένη στη µνήµη του Παναγιώτη Χρηστίδη. Παναγιώτη Χρηστίδη πάντα θα είσαι κοντά µας.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΩΡΟΦΗ
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

Λουκία Αντωνίου

∆ΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ!

ΤΗΛ.: 26850

22380
22135

ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

Η εθνική και τοπική µας ιστορία πρέπει να είναι πάντα στο προσκήνιο !

Εκδήλωση ιστορικής µνήµης

Σχόλια και µαρτυρίες για τον βοµβαρδισµό του Βουργαρελίου - Γράφει η Λουκία Αντωνίου
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 1

Αυτή είναι η τυπική και συνάµα ουσιαστική διαδικασία της εκδήλωσης. Όµως η µεγαλύτερη ουσία
βρίσκεται σε στιγµές συγκινητικές, απόηχο όσων
ακούστηκαν και έφεραν στη µνήµη των µεγαλύτερων εκείνη τη συγκλονιστική µέρα αλλά και στους
µικρότερους µε όσα µπόρεσαν να συνειδητοποιήσουν εκείνη τη στιγµή. Ενδεικτικό είναι το πάθος
µε το οποίο οι µικροί µαθητές του Νηπιαγωγείου
και του ∆ηµοτικού έψαλλαν τον Εθνικό µας Ύµνο.
Επειδή έτυχε να βρίσκοµαι δίπλα τους ο τόνος της
φωνής τους, η στάση τους, το κοίταγµα της σηµαίας µου έφεραν τέτοια συγκίνηση και δάκρυα
στα µάτια, συναισθήµατα που είχα καιρό να ζήσω.
Επίσης θα αναφέρω εδώ ότι µετά το τέλος της εκδήλωσης, όταν κάθισαν µε τους δασκάλους τους
για ένα αναψυκτικό στην πλατεία, συζητούσαν τα
όσα άκουσαν για το γεγονός µε την παιδική τους
σοφία, απορία και περιέργεια για να ενηµερωθούν
και για άλλα ακόµα.
Άλλη συγκινητική στιγµή ήταν όταν η κ. Κούλα
Ν. Σούσου ανεβαίνοντας µε τρεµουλιαστά πόδια
από τη συγκίνηση και δάκρυα στα µάτια τα σκαλοπάτια του µνηµείου για να καταθέσει στεφάνι ως
εκπρόσωπος των θυµάτων. Ας σηµειωθεί εδώ ότι
η οικογένεια του πεθερού της µπάρµπα-Κολιού
(∆ηµητρίου) Σούσου «έχασε» στο βοµβαρδισµό 3
άτοµα.
Με αφορµή αυτό αναφέρω εδώ τα ονόµατα των
13 θυµάτων (παρόλο που έχουν αναφερθεί και
άλλες φορές στην εφηµερίδα µας) για να µην ξεχνάµε:
1. Λέλα Παπαδοπούλου, κόρη του λοχαγού του
Ε∆ΕΣ Κων/νου Παπαδόπουλου
2. Μαρία, θυγατέρα ∆ηµητρίου Σούσου
3. Βασιλική, σύζυγος ∆ηµητρίου Σούσου
4. Γεώργιος, γιός ∆ηµητρίου Σούσου
5. Ευαγγελία, θυγατέρα Νικόλαου Πλούµπη
6. Μαγδαληνή, χήρα Θωµά Σόφη
7. Γεώργιος Τσιµπλοκούκος, µόνιµος αντάρτης
8. Γεώργιος Πετχαβάς(Μπιτχαβάς), αντάρτης
από Άνω Καλεντίνη
9. Γεώργιος Μπούρης (Χουλιάρας), µόνιµος
αντάρτης από Λεπιανά
10. Παπά-Χρήστος Θεοχάρης, ιερέας από
Ράµια
11. Γεώργιος Καρανάσιος, Γραµµατέας Ειρηνοδικείου από Θεσσαλία
12. Μαρία, σύζυγος Γεώργιου Καρανάσιου
13. Βούλα, θυγατέρα Γεώργιου Καρανάσιου
14. Νεκρός αγνώστων στοιχείων
Να αναφερθεί εδώ ότι η οικογένεια ∆ηµητρίου
Σούσου σκοτώθηκε σε ένα είδος υπονόµου που
υπήρχε δίπλα στη βρύση Κρυστάλλω από βόµβα
που έπεσε σ’αυτό το είδος κρυσφήγετου. Τα άτοµα
διαµελίστηκαν και ο µπάρµπα Κολιός που γύρισε
από τη δουλειά µάζεψε τα διαµελισµένα πτώµατα.
Η οικογένεια του Γεώργιου Καρανάσιου σκοτώθηκε από βόµβα που έπεσε στο σπίτι του γιατρού Κοτσαρίδα. Να αναφερθεί επίσης ότι στο
Ξηρολίβαδο σκότωσαν οι Γερµανοί τον πατέρα
του Γιώργου Ρούµπου και τη γυναίκα του Φώτη
Νταλαγιώργου.
Συγκινηµένος µε πλησίασε ο κ. Νικηφόρος
Βίκης µετά το τέλος της εκδήλωσης για να µου πει
µε τρεµουλιαστή φωνή ότι το σκηνικό του θύµησε
συγκλονιστικές εικόνες εκείνης της ηµέρας που κάποια άλλη στιγµή θέλει να µου αφηγηθεί µε λεπτοµέρειες όπως τις έζησε ο ίδιος.
Επίσης αίσθηση προκάλεσε αφενός η ανάγνωση
από το Βασίλη Σούσο µεγάλου µέρους από την
Προκήρυξη που πέταξαν οι Ιταλοί την παραµονή του γεγονότος. Η προκήρυξη αυτή έχει δηµοσιευτεί στην εφηµερίδα µας, (αριθµός φύλλου

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

Χ.

ΤΣΙΛΩΝΗ

ΤΗΛ.: 26850 - 24565
ΚΙΝ.: 6973-887986

118, Μάιος 1993). Την έστειλε στην εφηµερίδα µας
το 1993 ο δάσκαλος Γιάννης Νίκος, µαζί µε την
προσωπική του εµπειρία για εκείνη την ηµέρα και
πώς περιήλθε στα χέρια του αυτή η προκήρυξη.
Αφετέρου η ανάγνωση αποσπασµάτων από το
ηµερολόγιο του στρατηγού, αρχηγού του Ε∆ΕΣ Ναπολέοντα Ζέρβα, τα οποία παραθέτω καθώς και:
Αφήγηση της Γιαννούλας Αντωνίου για το
βοµβαρδισµό της 5ης Μαΐου 1943, όπως τον
έζησε σε ηλικία 16 ετών:

Χαράµατα εκείνης της µέρας (5 Μαΐου 1943) βρισκόµουν στο δρόµο για τις Σκιαδάδες µαζί µε τον
παππού Μιχαλάκη (Μιχαλάκη Παπαδόπουλο) για
να φορτώσουµε κρασί στο γαϊδουράκι που είχαµε
στο σπίτι του Γεώργου Γεωργοκώστα. Το κρασί το
χρειαζόµαστε για το βράδυ, επειδή στο σπίτι το
Παπακωστέϊκο (στη θέση που σήµερα είναι το Αντωνέϊκο) οι γονείς µου είχαν τραπέζι το Αρχηγείο
του Ζέρβα. Πριν φτάσουµε στις Σκιαδάδες είδαµε
τοι πρώτο σµήνος από αεροπλάνα γερµανικά
(στούκας) που βοµβάρδιζαν. Εδώ να πω ότι στις
Σκιαδάδες στο σπίτι του ∆ηµητρίου Λαµπράκη βρισκόταν το Αρχηγείο του Ζέρβα. Από το φόβο µας
εγώ και ο παππούς µείναµε στον τόπο µέσα στα
δέντρα, για πόσο δεν θυµάµαι. Όταν καταλάγιασε
ο βοµβαρδισµός πήραµε το δρόµο για το χωριό.
Σε κάποιο σηµείο συναντήσαµε τον αδερφό µου
Τηλέµαχο που φοβήθηκε µην πέσει βόµβα στην
πέτρα, δίπλα στη γέφυρα που κρύβονταν οι υπόλοιποι δικοί µου (οι γονείς µου και τα αδέρφια µου)
και ‘’έκοψε κατά πάνω στο φτερούσιο’’ και µας
έφτασε. Στο δρόµο συνάντησε και τον Κώτσιο
Γούλα.
Όταν φτάσαµε κατά το απογευµατάκι στο χωριό
τι να δω! Το σπίτι µας το γκρέµισε βόµβα, δεν
έµεινε τίποτε. Άλλη µια βόµβα σφηνώθηκε στον
κήπο και εκεί βρίσκεται µέχρι και σήµερα.
Με τη θεία Αθηνά πήγαµε στο σπίτι του Κώτσιου
Παπαδόπουλου που µαθεύτηκε σε όλο το χωριό
πως µια βόµβα έπεσε στο αποχωρητήριο που είχε
κρυφτεί η κόρη του Λέλα µαζί µε τον Παπά-Χρήστο Θεοχάρη από τη Ράµια. ∆εν έχω δει πιο φοβερό θέαµα. Η Λέλα ήταν ξαπλωµένη στο κρεβάτι
και τα σωθικά της ήταν απέξω. Η θεία Αθηνά δείχνοντας ψυχραιµία της τα έβαλε µέσα την έδεσε
µε πανιά, πήρε ρούχα και την έντυσε. Έφτιαξαν και
ένα πρόχειρο φέρετρο µε σανίδες
Ηµερολόγιο στρατηγού Ναπολέοντα Ζέρβα
9 Μαϊου Κυριακή 1943

Εις Καλεντίνη8.
8.Έλαβα αναφοράς του Αγόρου. Εις Βουργαρέλι υπάρχουν 13 φονευθέντες και άλλοι τόσοι
τραυµατίαι. Μεταξύ αυτών είναι και η αδερφή µου
Κούλα. Ο Αγόρος προτείνει, επειδή το Βουργαρέλι
εγκαταλείφθη τελείως όπως ωθήσωµεν τους άνδρας προς Άνω Λειψώ. Προτείνει να αναβάλει
προς το παρόν την αναχώρησίν του εις Μέτσοβον.
10 Μαΐου ∆ευτέρα 1943
Την 8.25 ώραν αναχώρησα από Άνω Καλεντίνη
και την 15 ώρα έφθασα εις Βουργαρέλι8..Περί τα
80 σπίτια κατέστησαν ακατοίκητα. Νεκροί 14,
τραυµατίαι 20. Αντάρται νεκροί 4, τραυµατίαι 7.
Ανέφερα σχετικώς εις το Γενικόν Στρατηγείον
Μέσης Ανατολής ζητών να βοηθήσουν τους πληγέντας. Έρριξαν βόµβες 1200 κιλών. Πολλές από
αυτές δεν έσκασαν8 πήγα και παρέµεινα εις το
σπίτι του Γ.Βάγγη, έξω από το Βουργαρελι προς
τους Σκιαδάδες. Εκεί νοσηλεύεται η (αδερφή µου)
Κούλα, ο Ανθ/γος Ρέβας και η δεσποινίς Καλυβιώτη. Κοιµηθήκαµε εκεί καλά.
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Πάλι στο προσκήνιο το Κέντρο Υγείας, µια προσπάθεια που ξεκίνησε από πέρυσι το Φλεβάρη που άρχισαν να αναφαίνονται έντονα
τα προβλήµατα του Κέντρου και να γίνονται ενέργειες διαρκώς και
σε σχέση µε όλους τους αρµόδιους φορείς για την καλύτερη επίλυσή τους. Και είναι το µείζον θέµα που συναντά κανείς όταν πηγαίνει στο Βουργαρέλι, γιατί υπάρχουν πολλοί ηλικιωµένοι µε
κυρίαρχη την ανασφάλεια λόγω ηλικίας όταν αντιλαµβάνονται ότι
κάποιες µέρες του µήνα το Κέντρο είναι κλειστό. Αλλά και για τους
άλλους κατοίκους είναι δύσκολα όταν σκέφτονται για θέµα υγείας
την απόσταση από Άρτα και εύχονται εκείνες τις µέρες να µην έχουν
την ανάγκη γιατρού.
Ο Σύλλογος Βουργαρελιωτών Αττικής στα πλαίσια της ενασχόλησης µε προβλήµατα του χωριού και θεωρώντας αυτό του Κέντρου
Υγείας το πιο σπουδαίο, το προέβαλε διαρκώς από την Εφηµερίδα
µας. Τελευταία έγιναν δύο ενέργειες. Α) Κατέθεσε έγγραφο στην Πανηπειρωτική Συνοµοσπονδία Ελλάδας στα πλαίσια της ενασχόλησής
της µε τα προβλήµατα των Κέντρων Υγείας της Ηπείρου. Στο έγγραφο
µε ηµεροµηνία 2 Ιουνίου 2015 απευθύνεται προς το ∆.Σ. της Συνοµοσπονδίας µε την παράκληση να ασχοληθεί µε το θέµα, µε δεδοµένο ότι το Κέντρο εξυπηρετεί µεγάλο µέρος του ορεινού πληθυσµού
του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων ο οποίος ζει διαρκώς την ανασφάλεια και περισσότερο οι ηλικιωµένοι. Παράλληλα επισυνάψαµε
και τα φύλλα της Εφηµερίδας µας που προβάλλουν το πρόβληµα.
Σηµειωτέον ότι η ∆ιευθύντρια κ. Τσάκα υπέβαλε αναφορά στην Π.Σ.Ε.
µε λεπτοµερή περιγραφή των προβληµάτων του Κέντρου Υγείας από
τη στιγµή που άρχισαν να εµφανίζονται και να διογκώνονται.
Β). Η άλλη ενέργεια ήταν η συνάντηση της Προέδρου κ. Λουκίας
Αντωνίου µε τη ∆ιευθύντρια του Κέντρου Υγείας κ. Τσάκα στο Βουργαρέλι που περιέγραψε την εξής κατάσταση το τέλος Ιουνίου. ∆όθηκε παράταση σε δύο αγροτικούς γιατρούς που ανήκουν στο
Αγροτικό Ιατρείο Αγνάντων. Αυτή η στιγµή υπάρχουν τρεις (3) αγροτικοί γιατροί, ο ένας είναι ο κ. Βασιλάκης, ο οποίος περιµένει να ειδοποιηθεί για ειδικότητα, και η ∆ιευθύντρια η κ. Τσάκα, Γενικής
Ιατρικής. Σε κανένα από τα περιφερειακά Αγροτικά Ιατρεία δεν
υπάρχει γιατρός και µόνο µία φορά το µήνα τα επισκέπτεται γιατρός µε ελάχιστα περιθώρια να προσφέρει. Με δεδοµένο ότι στους
4 γιατρούς αντιστοιχούν 27 εφηµερίες το µήνα, το Κέντρο Υγείας
θα παραµείνει κλειστό κατά τους µήνες Ιούλιο και Αύγουστο 4 ηµέρες, ένα Σαββατοκύριακο και 2 εργάσιµες.
Το ∆.Σ.

ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ

Τυρολόγος Χρήστος..................................................................Νο 2518 15€
∆ράκος ∆ηµήτριος ....................................................................Νο 2519 20€
∆ήµου Ντίνα ........................................................................... Νο 2520 50€
Μπαρτσούλης Γεώργιος .......................................................... Νο 2521 20€
Τσιώρη Ελένη Γεωργίου .........................................................Νο 2615 20€
Τσιώρη Παναγιώτα Γ. ...............................................................Νο 2616 20€
Τσιώρη Αικατερίνη Γ. ................................................................Νο 2617 20€
Πλεύρης Σπύρος ......................................................................Νο 2618 50€
Σιαπάτη Ανδριάνα ....................................................................Νο 2619 20€
Τυρολόγος Αντώνης .................................................................Νο 2620 20€
...................................................................................................Νο 2621 20€
Ντίνου Σοφία.............................................................................Νο 2622 10€

Η απόδειξη Νο 2621 δεν έχει όνοµα. Θα παρακαλούσα όποιος µου έδωσε
τα χρήµατα στο Βουργαρέλι, να επικοινωνήσει µαζί µου. Λουκία Αντωνίου, τηλ. 6977550119.

∆ΙΟΡΘΩΣΗ

Ίσως ο δαίµων του τυπογραφείου (είναι βέβαια η συνηθέστερη δικαιολογία), αλλά κυρίως µια αβλεψία ανθρώπινη δικαιολογηµένη ή αδικαιολόγητη, οδήγησαν σε δύο λάθη στο βιογραφικό της κ. Χρύσας
Τζουµάκα-Μπακούλα, στο προηγούµενο φύλλο της εφηµερίδας µας,
που οφείλουµε να επανορθώσουµε:
ΣΤ) Προληπτικής παιδαγωγικής το σωστό προληπτικής παιδιατρικής.
Η) Περίοδο της κινήσεως, το σωστό περίοδο της κυήσεως.

Ανακοίνωση του ∆Σ

Η εφηµερίδα µας από πέρυσι και
σε όλα τα φύλλα της ασχολείται
µε τα προβλήµατα του Κέντρου Υγείας.
Παράκληση γίνεται στους ειδικούς, εκτός
από τους πολιτικούς, να ενδιαφερθούν
και να ασχοληθούν µε το θέµα.
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Η εφηµερίδα µας προβάλλει το Βουργαρέλι και καταγράφει την ιστορία του.
Γώγος Μπακόλας (1821)

Γεννήθηκε το 1770 στη Σκουληκαριά της Άρτας. Υπήρξε συγγενής µε την οικογένεια Κουτελίδα και το Γεώργιο Καραϊσκάκη. Ξεκίνησε το επάγγελµα του ένοπλου
και υπηρέτησε όπως πολλοί άλλοι καπετάνιοι της Ηπείρου και της Στερεάς στην
αυλή του Αλή Πασά. Με εντολή του Αλή οργάνωσε τη δολοφονία του Κίτσου Μπότσαρη, πατέρα του Μάρκου. Για τις εκδουλεύσεις του, αλλά και για τις στρατιωτικές
του δεξιότητες του δόθηκε από τον Αλή το αρµατολίκι του Ραδοβυζίου.
Παραµονές της Επανάστασης ήταν ένας από τους ισχυρότερους στρατιωτικούς
παράγοντες της ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας µε ασυνήθιστες στρατιωτικές ικανότητες,
κύρος και αποδοχή µεταξύ των οµολόγων του. Έτσι η είσοδός του στην Επανάσταση ενίσχυσε σηµαντικά το ελληνικό στρατόπεδο.
Συµµετέχει στην κήρυξη της Επανάστασης στα Τζουµέρκα και το Ραδοβύζι στο
Μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου στο Βουργαρέλι.
Στον Αγώνα για την Ανεξαρτησία έχει συµµετοχή:
Ιούλιο 1821 καταλαµβάνει το χωριό Πέτα και στις 15 Ιουλίου 1821 επιτυγχάνει σηµαντική νίκη απωθώντας 4.000 άνδρες µόνο µε 70 δικούς του. Η νίκη του προκάλεσε τεράστια εντύπωση και αύξησε το πολεµικό του κύρος.
Στις 4 Αυγούστου 1821 στη θέση σταυρός αντιµετωπίζει τους Τούρκους (Στοιχεία
δίνονται σε σχέση µε το Μήτρο Κουτελίδα). Ο Μακρυγιάννης που συµµετείχε στη
µάχη εξαίρει την ανδρεία του Γώγου Μπακόλα "και ο χειρότερος Έλλην έκαµε ανδρείαν το χρέος του, όµως προτιµάται και δοξάζεται ο Γώγος ο αθάνατος, δε στοχάζεται θάνατο ο αγνός πατριώτης".
Τον Ιούλιο του 1822 πήρε µέρος στη µάχη του Πέτα και κατηγορήθηκε ότι σε λάθος
δικό του οφείλεται η καταστροφή των Φιλελλήνων. Ο αρχηγός των ελληνικών δυνάµεων Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, θέλοντας να απαλλαγεί από τις ευθύνες της
ήττας κατηγόρησε τον Μπακόλα (ο οποίος είχε εξαρχής διαφωνήσει µε τον τρόπο
διεξαγωγής της µάχης που επέλεξε το τάγµα των Φιλελλήνων που είχε καταλάβει
την πρώτη γραµµή) ότι επέτρεψε - µετά από συνεννόηση µε τον εχθρό - τη διέλευση
µικρής δύναµης Αλβανών στα νώτα των ελληνικών δυνάµεων. Στη συγκεκριµένη
περίπτωση ο Μπακόλας δε φαίνεται να πρόδωσε, ήταν θέµα διαφορετικής νοοτροπίας και τακτικής, αφού ήταν εκείνος που µε το σώµα του πολέµησε και απλώθηκε
το κύριο εχθρικό σώµα αποσοβώντας την ολοκληρωτική καταστροφή.
Έκτοτε ο έµπειρος αρµατολός µε τις µεγάλες πολεµικές αρετές θα χαθεί για τα ελληνικά όπλα.
Η λαϊκή µούσα ύµνησε την ανδρεία του γενναίου αγωνιστή:
Γώγος Μπακόλας (Κλέφτικο)

Ποιος είν' αυτός που πολεµάει και βροντερά χουγιάζει;
Γώγος Μπακόλας πολεµάει µε χίλιους πεντακόσιους.
- Λεβέντες Ραδοβυζιανοί, πετρίτες του Τζουµέρκου,
παστρέψτε τα ντουφέκια σας, τροχίστε τα σπαθιά σας,
τι πλάκωσε η Αρβανιτιά, για να µας ξολοθρέψουν,
να πάρουν τις γυναίκες σας, τις νύφες, τα κορίτσια
και σεις σκλάβοι µη γίνεστε εις τους παλιαρβανίτες,
µον' τρέξτε για να πιάσουµε εκείνη τη ραχούλα,
φτιάξτε ταµπούρια δυνατά, πιάστε τα µετερίζια.
Τρεις ώρες επολέµησαν σαν άξια παλληκάρια,
φουσέκι στις παλάσκες τους δεν έµεινε κανένα
και τότε ο Γώγος φώναξε από το µετερίζι:
- Πού είστε παιδιά του Τζουµερκιού, παιδιά απ' το Ραδοβύζι,
γιατί έρχεται η Αρβανιτιά του Πλιάσα του Πρεµέτη
παιδιά του Βάλτου και παιδιά του Μήτρου Κουτελίδα,
αφήστε τα ντουφέκια σας, τραβάτε τα σπαθιά σας,
βάλτε τους Τούρκους οµπροστά, χτυπάτε, πολεµάτε!
για να γλυτώσουν τη σκλαβιά τόσα γυναικοπαίδια.

Όλοι οι παραπάνω αγωνιστές Γεώργιος Καραϊσκάκης, Μήτρος και Γιαννάκης Κουτελίδας, Γώγος Μπακόλας συµµετείχαν στην έναρξη της Επανάστασης στα Τζου-
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µέρκα και το Ραδοβύζι το 1821 στο Μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου στο Βουργαρέλι. Παράλληλα θα µνηµονεύσουµε και τους άλλους συνεργάτες τους στους οποίους θα γίνει αναφορά σε άλλο φύλλο της Εφηµερίδας µας. (Ήδη τους έχουµε
µνηµονεύσει µε αφορµή την εκδήλωση για την Έναρξη της Επανάστασης 1821 την
τελευταία Κυριακή του Ιουλίου).
Για το Μάρκο Μπότσαρη που συνδέεται από τα παιδικά του χρόνια µε το Βουργαρέλι παραθέτουµε σε αυτό το φύλλο το δηµοτικό τραγούδι που αναφέρεται στο θάνατό του από το βιβλίο “Τραγούδια των Τζουµέρκων” του Χρίστου Ν. Λαµπράκη και
θα ακολουθήσουν και άλλες πληροφορίες στο επόµενο φύλλο.
Του Μάρκου

Ένα πουλί ροβόλαγε από τον Άη Θανάση,
κ’ ελάλαγε κι’ ακούρµαινε το δόλιο Μισολόγγι,
που κάνει ο Μάρκος τη βουλή µες στην Τουρκιά να πάει.
Σαν πάησε και τους πέτρωσε στα τριά του µεσονύχτου,
Στο έµπα χίλιους έκοψε, στο έβγα δυο χιλιάδες·
κ’ ένας αράπης το σκυλί, να του ‘χε πέσει το χέρι,
µε το ντουφέκι πόρριξε στου Μάρκου το κεφάλι!
το στόµα τ’ αίµα γιόµισε, τ΄ αχείλι του φαρµάκι,
κ’ η γλώσσα του αηδονολαλεί, συχνολαλεί και λέει.
«Πού ‘στε παλληκαράκια µου, ολίγα κι αντρειωµένα;
για πάρτε µε και σύρτε µε στους άλλους τους συντρόφους».
Ο γέρο Νότης έκατσε στου Μάρκου το κεφάλι,
κι όλο τον Μάρκον έκλαιγε, κι όλο το Μάρκο κλαίει.
«Για σήκω απ’ αύτου Μάρκο µου, και µη βαριά κοιµάσαι,
και τα Μοριά ν’ετούρκεψαν, τα πήραν οι Αραπάδες.
-Άφησ’ αφησέ µε µπάρµπα µου και µη βαριά µου κραίνεις,
φωτιά να κάψει το Μοριά, φλόγα τους Αραπάδες!
Και πιάστε µε να σηκωθώ και βάλτε µε να κάτσω,
και φέρτε µου γλυκό κρασί από την Άγια Μαύρα,
να πλύνω τις λαβωµατιές, να βρέξω τους γεράδες,
και φέρτε µου τον ταµπουρά, το έρηµο λιογγάρι,
για να λαλήσω τρεις φορές ...
(ΣΗΜ. γεράδες=πληγές, λιογγάρι= είδος µπουζούκι)
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ΛΟΥΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

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

ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

Η ν ε ο λ α ί α µ α ς κ α ι τ ο φ υ σ ι κ ό π ε ρ ι β ά λ λ ο ν χ ρ ε ι ά ζο ν τ α ι τ ο ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν µ α ς !

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

1.Κατά το Σχολικό έτος 2014-2015 το ∆ηµοτικό Σχολείο
Βουργαρελίου λειτούργησε ως Μονοθέσιο Σχολείο µε
αριθµό µαθητών πέντε (5).
2.Στις αρχές του Οκτωβρίου 2014, ο ∆ήµος Κεντρικών
Τζουµέρκων , δια του κ. Κωνσταντίνου Κατσάνου , επελήφθη του καθαρισµού του περιβάλλοντος χώρου του
Σχολείου και µάλιστα προς την κατεύθυνση των αφοδευτηρίων (εκεί εντοπιζόταν το µεγαλύτερο πρόβληµα).
3.Το Σχολείο συµµετείχε ενεργά στα παρακάτω:
•Πανελλήνια ηµέρα Σχολικού αθλητισµού(6 Οκτωβρίου)
•Ευρωπαϊκή ηµέρα των πουλιών(6 Οκτωβρίου)
•Εβδοµάδα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης(6-10 Οκτωβρίου)
•∆ιεθνής ηµέρα µείωσης των επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών(13 Οκτωβρίου)
•Παγκόσµια ηµέρα κατά της παχυσαρκίας(24 Οκτωβρίου)
•Τηλεδιάσκεψη για το ηλεκτρονικό έγκληµα(18 Νοεµβρίου)
•Παγκόσµια ηµέρα για τα άτοµα-παιδιά µε ειδικές ικανότητες(3 ∆εκεµβρίου)
•Ηµέρα του παιδιού(11 ∆εκεµβρίου)
•Παγκόσµια ηµέρα για τη Σχολική Βία και τον Εκφοβισµό(6 Μαρτίου)
Κοίταξε µε τρόµο τον καθρέφτη. Ποτέ δεν είχε σταθεί τόσο
πολύ απέναντί του. Πάντοτε βέβαια πρόσεχε και έδινε ιδιαίτερη αξία στην εµφάνισή του. Κοντοστάθηκε. Κοίταξε εξεταστικά το είδωλό του. Τώρα παρατηρούσε πράγµατα επάνω
του. Τα µαλλιά του λιγοστά. Η µικρή φαλακρίτσα που απ’ το
πουθενά είχε πριν από καιρό εµφανιστεί και δεν της έδωσε
σηµασία τότε, τώρα ήταν αρκετά εµφανής. Είχε κυριεύσει
σχεδόν όλο το µπροστινό τριχωτό της κεφαλής και είχε κατακτήσει την κορυφή! Ελάχιστες τρίχες ακόµα αντιστέκονταν,
όµως ήταν φανερό πως πολύ σύντοµα κι αυτές θα εγκατέλειπαν! Τα µαλλιά του που κάποτε είχαν αυτή την οµορφιά
του αχνού γκρίζου, τώρα παραχώρησαν σηµαντικό έδαφος
στις λευκές. Τώρα πλέον δεν ήταν γκριζοµάλλης αλλά
ασπροµάλλης. Κοίταξε καλύτερα. Ακόµα και αρκετές τρίχες
από τα φρύδια του είχαν ασπρίσει. Οι δυο αχνές ρυτίδες
δίπλα στη µύτη του που ήταν κάποτε τα σηµεία της γοητείας
του, είχαν βαθύνει αρκετά σαν χαράδρες ορµητικού ρυακιού
και τώρα συνοδεύονταν και από άλλες δύο που ξεκίναγαν απ’
τις άκρες των µατιών του. Κι ο λαιµός του είχε αρχίσει να ζαρώνει επικίνδυνα.
«Θεέ µου!», αναστέναξε. «Πότε έγιναν αυτά;». Όµως δεν
ένιωθε καµιά διαφορά από τότε που θυµότανε τον εαυτό του.
Μήπως έβλεπε λάθος; Ανοιγόκλεισε µερικές φορές τα µάτια
του, έριξε λίγο νερό στο πρόσωπό του. Ξανακοιτάχτηκε. Τίποτα. Το ίδιο γέρικο πρόσωπο µπροστά του. «Μα εγώ νιώθω
νέος», φώναξε δυνατά. Όχι-όχι, δεν είναι δυνατόν αυτόν που
βλέπει απέναντι να είναι αυτός. Χαµογέλασε στη σκέψη ότι
βλέπει8άλλα αντ’ άλλων! Τώρα ήθελε να πιστεύει τους φίλους του που τον έλεγαν πολλές φορές8ονειροπαρµένο!
Ίσως φταίνε οι πολλές ταινίες που είδε και που παρουσιάζουν
οι περισσότερες έναν περίεργο και αλλόκοτο κόσµο. Χαµογέλασε κοροϊδευτικά στο γέρικο είδωλο που έβλεπε απέναντί
του. Νόµισε ότι είδε στο είδωλό του το γέλιο γεµάτο ειρωνεία.
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Εθνικό πάρκο Τζουµέρκων και χαράδρας
Αράχθου, Υπεύθυνος Σχολικών ∆ραστηριοτήτων ∆ιεύθυνσης Πρωτ/θµιας Εκπ/σης Άρτας ,
Σχολικός Σύµβουλος 2ης Περιφέρειας Άρτας).
4.Στις αρχές Φεβρουαρίου 2015 τοποθετήθηκε στο Σχολείο µας για να προσφέρει Παράλληλη Στήριξη αναπληρωτής εκπαιδευτικός
(ο κ. Λεωνίδας Λίτσιος).
5.Κατά τη διάρκεια του Σχολικού έτους εκπονήθηκε και πραγµατοποιήθηκε πρόγραµµα
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης µε θέµα:
«∆άσος: Πηγή ζωής».
6.Σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους ο
Σύλλογος Γονέων ήταν δίπλα µας και τον ευχαριστούµε ιδιαίτερα για αυτό.
7.Οι µαθητές του Σχολείου µας, όπως και
Οι µαθητές του ∆ηµοτικού Σχολείου Βουργαρελίου,
κατά το προηγούµενο έτος, συµµετείχαν µε
µε τον δάσκαλό τους στο φύτεµα
µαθητές άλλων Σχολείων από όλη την Ελπαραδοσιακών σπόρων στο Ζεύκι.
λάδα στη συγγραφή του βιβλίου : «Ένα πατάρι όνειρα» (Μπορεί ο καθένας να το
•Συµµετοχή στον 9ο Μαθητικό ∆ιαγωνισµό της Ελληνι- αναζητήσει στα Public )
κής Μαθηµατικής Εταιρείας (6 Μαρτίου)
8.Κλείνω µε τα ευχάριστα για το νέο σχολικό έτος
•∆ιεθνής ηµέρα για την εξάλειψη των φυλετικών δια- 2015-2016. Ο αριθµός των µαθητών µας θα διπλασιακρίσεων και του ρατσισµού.(21 Μαρτίου)
σθεί αφού έχουν εγγραφεί πέντε (5) νέοι µαθητές ενώ
•Ασκήσεις ετοιµότητας για πιθανή εκδήλωση σεισµού
κατά το σχολικό έτος 2014-2015 δεν αποφοίτησε κανέ(Για όλες αυτές τις δραστηριότητες κλήθηκαν στο Σχο- νας.
λείο εκπρόσωποι φορέων οι οποίοι και παρείχαν τη
βοήθειά τους :Κέντρο Υγείας Βουργαρελίου, ΠυροσβεΚαραβασίλης Παναγιώτης
στικό κλιµάκιο Αθαµανίου, ∆ασική Υπηρεσία Άρτας,
Προϊστάµενος του ∆ηµοτικού

Κοιτάξου στον καθρέφτη

∆εν ήθελε να το παραδεχθεί. «Όχι», είπε φωναχτά. «Βλέπω
αυτό που θέλει ο κακός εαυτός µου. Όχι δεν είναι έτσι. ∆εν
είµαι έτσι! Θα στο αποδείξω αστεία φιγούρα ότι είσαι µεγάλος
ψεύτης», και του κούνησε απειλητικά το δάχτυλο! ∆εν είδε περιέργως καµία8αντίδραση. Απέφυγε να ξανακοιτάξει πάλι.
Μια ιδέα πέρασε απ’ το νου του. Θα κάνει ένα πείραµα για
να επιβεβαιώσει σε όλους και στον εαυτό του, αλλά πιο πολύ
σε εκείνη την ειρωνική φιγούρα που νιώθει να καγχάζει σε
βάρος του, ότι δεν έχασε τίποτε απολύτως απ’ τη νιότη του,
ούτε τη γοητεία του, ούτε την οµορφιά του, ούτε τις δυνάµεις
του. Θα έβαζε στο µάτι µια ωραία κοπέλα, την πιο ωραία που
θα έβρισκε και θα την φλερτάριζε όπως αυτός µόνο ξέρει, θα
την8 κατακτούσε σε χρόνο µηδέν όπως τόσες και τόσες είχε
κατακτήσει στο παρελθόν! Τώρα µάλιστα πίστευε ότι είναι πιο
δυνατός, ότι είχε απόλυτη επίγνωση στις δυνατότητές του, ότι
ήταν ακτύπητος! Σ’ αυτή του τη σκέψη ένιωσε πολύ καλύτερα.
Έβγαλε κοροϊδευτικά τη γλώσσα του στον εχθρικό του καθρέφτη, φόρεσε το σακάκι του και βγήκε απ’ το σπίτι του.
Ένιωθε ανάλαφρος και χαρούµενος. «Βρε, δεν τρέχει κάστανο», είπε στον εαυτό του. «Όλα είναι όπως πριν! Τίποτα
δεν άλλαξε!» Η αυτοπεποίθησή του επανήλθε. Ο φλογερός
κυνηγός8ξύπνησε µέσα του και έψαχνε ανυπόµονα
για8θήραµα. Και να το πρώτο8θύµα-επιβεβαίωση.
Μια λυγερόκορµη µελαχρινή µε κατάµαυρα πλούσια και
ίσια µαλλιά που έφταναν µέχρι τη µέση της, ψηλή µε µικρό
οβάλ προσωπάκι, καταπράσινα και γελαστά µάτια, µεγάλα
σαρκώδη χείλη, σπινθηροβόλο βλέµµα και µε µια κίνηση στο
σώµα της που σε ταξίδευε σε µακρινούς ανατολίτικους κόσµους. Μια αληθινή καλλονή. Μια γαζέλα της οµορφιάς και
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της νιότης. Η ειδικότητά του! ∆ύσκολο το8θύµα! Την παρακολουθούσε ώρα τώρα που βολτάριζε µε µια φίλη της και µελέταγε τις κινήσεις και τις αντιδράσεις της. Το µυαλό του και
όλο του το είναι δούλευε πυρετωδώς. Ο κυνηγός ήταν έτοιµος! Ήξερε τις ικανότητές του και γνώριζε ότι γοήτευε απ’ την
αρχή τις ωραίες γυναίκες τόσο µε το αρρενωπό του παρουσιαστικό, αλλά και ιδίως µε τον τρόπο, που καµάρωνε ότι
µόνο αυτός ήξερε, του φέρεσθε.
Σπάνια αν όχι ποτέ, καυχιόταν στους φίλους του και στον
εαυτό του, ότι καµία απ’ τις λεγόµενες δύσκολες µορφονιές
δεν µπορούσε να του αντισταθεί! Μπορούσε να κατακτήσει
όποια ήθελε. Όποια έβαζε στο µάτι! Τώρα όµως µια µικρή
ανησυχία τον είχε κυριεύσει. Κι αν η πανέµορφη κοπέλα που
δεν ξεπερνούσε τα 35 χρόνια τον απέρριπτε; Του έριχνε Χ;
Όχι-όχι. Αυτό ήταν αδύνατο! Αυτό το πλάσµα ήταν η επιβεβαίωσή του, η υπογραφή της ζωής. Η απόδειξη της νιότης
που µέσα του ένιωθε ότι διέθετε ανεξάντλητη. ∆εν ήταν δυνατόν να χάσει αυτό το πιστοποιητικό ικανότητας, που από
έφηβος κατάλαβε ότι διέθετε και µάλιστα στον υψηλότερο
βαθµό. Λυπόταν και γελούσε πολλές φορές για συµµαθητές,
συνοµηλίκους και φίλους του που οι περισσότεροι είχαν ελάχιστες και µηδαµινές επιτυχίες στο8ασθενές φύλλο και µάλιστα σε «δευτεράντζες γκόµενες». Αυτός ήταν ο top, ο ένας
, ο µοναδικός, ο αδιαµφισβήτητος, αυτός που όλα σχεδόν τα
κορίτσια ονειρευόντουσαν να έχουν. Το ύψος του, τα όµορφα
καλοβαλµένα µαλλιά του, το άψογο και πάντα προσεγµένο
ντύσιµό του, το γελαστό πρόσωπό του, το φωτεινό του χαµόγελο, τα µεγάλα γαλανά του µάτια, η χροιά της φωνής του,
η άνεση στις κινήσεις του και η ευφράδεια των λόγων του
ήταν τα στοιχεία, τα όπλα, που καθήλωναν και υπότασσαν
κάθε αντίπαλο! Ήξερε ποια λόγια θα πει, για να συγκινήσουν
και να συνεπάρουν µια όµορφη κοπέλα, να την κάνουν να ξετρελαθεί, να τον ονειρεύεται, να τον ερωτευθεί! Απ’ την πρώτη
κιόλας µατιά! Χαµογέλασε µε ικανοποίηση στη σκέψη αυτή
κι ένιωσε σαν το λιοντάρι που συναντάει το άτυχο µικρό νεογέννητο ελαφάκι που δεν υπάρχει καµία περίπτωση να ξεφύγει απ’ τα δόντια του!
Τα χρόνια του; Άντε πάλι αυτή η ερώτηση σαν σφυρί στην
καρδιά του. Και τι έγινε επειδή πέρασε προ καιρού τα 8ήντα;
Ποιος δίνει σηµασία πια στη σηµερινή αλλοπρόσαλλη εποχή;
Όµως προς στιγµή το στοµάχι του σφίχτηκε στη σκέψη αυτή.
Βαθιά µέσα του, όσο κι αν ήθελε να µην το παραδεχτεί,
ένιωσε ένα µούδιασµα, µια ηθική θηλιά στο λαιµό του που αν
και προσπαθούσε να τη βγάλει, αυτή όλο και τον έπνιγε. Να
στο µυαλό του πάλι ο καθρέφτης, αυτός που κάποτε τον επαινούσε και τον θαύµαζε, τώρα του γύρισε την πλάτη, του φερόταν άσχηµα, σχεδόν τον ειρωνευόταν! Σήµερα όµως όλα
θα ξεκαθάριζαν.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 6

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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Η εφηµερίδα µας προβάλλει το Βουργαρέλι και τους συνεργάτες της!
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Θα αποδείκνυε σ’ αυτόν τον ψεύτη τον αντιγραφέα του
κακού του εαυτού ότι λάθευε. Ναι. ∆εν τον υπολόγιζε
πια! Θα του κοτσάριζε αυτή του την επιτυχία και θα του
«βούλωνε» τα µάτια! Και µετά θα τον τιµωρούσε. Ναι!
Θα τον τιµωρούσε! Θα τον έβγαζε απ’ την περίοπτη
θέση που κατείχε στο χολ του σπιτιού του και θα τον
πήγαινε κάτω στο υπόγειο, εκεί στην αποθήκη µε τις
αράχνες και τα φαντάσµατα, αφού τέτοια άρχισε να
βλέπει! Να τον τιµωρήσει γιατί πια άρχισε να γίνεται
µοχθηρός, χαιρέκακος και δόλιος. Αυτή η τιµωρία του
αξίζει! Να κατανοήσει ότι σκούριασε πια και αλληθωρίζει!
Όµως δεν ξεκόλλησε τα µάτια του απ’ την όµορφη
κοπελιά. Ακολουθούσε από κοντά και έψαχνε την ευκαιρία για να την πλησιάσει. Ήθελε όµως πρώτα, ήταν
βασική αρχή αυτή, να καταλάβει η γοητευτική νεαρή ότι
την παρακολουθούσε. Ήθελε να της δείξει µε την παρουσία του ότι ενδιαφερόταν γι’ αυτή.
Και πραγµατικά δεν άργησαν οι δυο κοπέλες ν’ αντιληφθούν ότι κάποιος τις παρακολουθεί και τις ακολουθεί επίµονα. Στην αρχή φάνηκε ν’ ανησυχούν, γρήγορα
όµως κατάλαβαν ότι δεν κινδυνεύουν. Άρχισαν να συζητούν εµπιστευτικά, ρίχνοντας κλεφτές µατιές προς το
µέρος του και κρυφογελώντας. Ήξερε απ’ αυτά. Θα
κρυφογελούσαν και θα εξέταζαν προσεκτικά όλα του.
Το παρουσιαστικό του, το ύφος του , το ντύσιµό του, το
περπάτηµά του, τα πάντα. Ήξερε, έτσι γινόταν πάντα,
ότι στο τέλος θα τον εγκρίνανε ανεπιφύλακτα! Αυτή η
διαδικασία ήταν η προετοιµασία για το επόµενο, το
αποφασιστικό βήµα που θα έκανε αυτός. Να σταµατήσει και να µιλήσει στην πεντάµορφη. Κάτι όµως στα συνεχόµενα γελάκια των κοριτσιών τον έκανε ν’
ανησυχήσει προσωρινά! Όµως επιστράτευσε όλο του
το ταλέντο και την εµπειρία του προκειµένου να τον εγκρίνουν! Η στάση του σώµατός του, το ελαφρό του
µειδίαµα, το φευγαλέο αλλά πολλά υποσχόµενα κοίταγµά του, όλα του, έδιναν τις εξετάσεις που χρειάζονταν. Αφού βολτάρισαν για αρκετή ώρα «περί τα
πέριξ8» οι δυο φίλες φιληθήκανε και χωρίσανε κοιτάζοντας σχεδόν φανερά, συνεχώς προς το µέρος του.
Πήρε βαθιά ανάσα. Έφτασε η κρίσιµη ώρα. Επιτάχυνε

Στα 6 αφορολόγητα

Όπου και να ταξιδέψεις η Ελλάδα σε αποζηµιώνει µε κάθε τι που σε πληγώνει8 Η Ελλάδα των Θεών και των ηρώων. Των
Μύθων, του Λόγου και του Έρωτα. Η δική
µας Ελλάδα. Η οµορφιά των βράχων, του
ουρανού και της θάλασσας. Αυτή η αρχέγονη φύση που µας ορίζει τη σκέψη, το συναίσθηµα και που γέννησε τη δική µας
προσέγγιση στον κόσµο.
Αυτή την πολύτιµη φύση δεν µπορεί κανείς
να τη δεσµεύσει. Ούτε φόροι, ούτε µνηµόνια,
ούτε ηµεροµηνίες που ορίζουν ευρωπαϊκά
τελεσίγραφα8 Είναι δική µας και είναι αφορολόγητη. Γεµίζει το βλέµµα, "πληρώνει" τις
αισθήσεις, οδηγεί τα βήµατά µας, αρκεί να
αφεθούµε σ’ αυτή.
Ποτάµια που φιλοξένησαν αρχαίες νύµφες
και κυλούν αιώνια, ενώνοντας σε µια µυστική
επαφή το χθες µε το σήµερα. Γίνονται "αγκαλιές" όπου τα παιδιά βουτούν στα νερά
τους, αναζητώντας αιώνια κρυµµένα µυστικά
ανάµεσα στα βότσαλα και τις σκιές των δένδρων. Βουνά που γεµίζουν τον ορίζοντα µε
τη σκιά τους, αντηχώντας τις διαµάχες των
αρχαίων θεών και των νεότερων ηρώων.
Αυτών που διεκδίκησαν την αιωνιότητα µέσα
από το µύθο και την ιστορία.

Κοιτάξου στον καθρέφτη

το βήµα του κι έφτασε την όµορφη κοπέλα σχεδόν στο
πλάι της. Ξερόβηξε για να τον αντιληφθεί αν και ήταν
περιττό. «Συγγνώµη δεσποινίς!». «Παρακαλώ» του
απάντησε και κοντοστάθηκε γυρνώντας προς το µέρος
του.
Την είχε αδικήσει. ∆εν ήταν απλά µια όµορφη. Ήταν
εκθαµβωτικά όµορφη, ήταν µια νεράιδα, µια πεντάµορφη, µια Θεά! Η φωνή της απαλή, βελούδινη, είχε
µια απίστευτη µελωδικότητα. Τα µάτια της! Σαν δυο
ζωντανά καταπράσινα ρουµπίνια. Το σώµα της άγαλµα
αρχαίας Θεάς! Είχε κάνει σχέσεις και είχε γνωρίσει
πολλές όµορφες γυναίκες, αλλά αυτή εδώ; Προς στιγµήν τα ‘χασε! Θόλωσε! Ίσως και να κοκκίνισε! Σκέφτηκε
να τα παρατήσει. Όµως ακαριαία επανήλθε. Ο εγωισµός του απόλυτου αρσενικού, του αλάνθαστου κυνηγού τον κυρίευσε. «Ορίστε κύριε, τι θέλετε;». «Να, µου
κάνει εντύπωση δεσποινίς που8περπατάτε!». «Τι θέλετε να πείτε;», τον ρώτησε απορηµένη και τον κοίταξε
κατάµατα γεµάτη περιέργεια. «Ξέρετε δεσποινίς µου,
εµάς τους Γήινους, µας κολακεύει που ένας άγγελος ή
µια Θεά σαν εσάς καταδέχεται να πατάει στη Γη. Οι Άγγελοι και οι Θεοί απ’ ότι ξέρω όµως δεν περπατούν
αλλά πετούν!». « Είναι κολακευτικά τα λόγια σας κύριέ
µου», του ανταπάντησε χαρίζοντάς του ένα φωτεινό της
χαµόγελο που λες και άνοιξαν οι ουρανοί «αλλά θα
πρέπει και όσοι από σας τους8Γήινους αεροβατείτε
να προσγειωθείτε στην πραγµατικότητα γιατί σαν άνθρωποι που είσαστε µεγαλώνετε και φθείρεστε και δυστυχώς πολλές φορές δεν το καταλαβαίνετε και γίνεστε
κωµικοί µετά από κάποια ηλικία», του απάντησε ειρωνικά. Φεύγοντας του ‘ριξε ένα αυστηρό βλέµµα συµπόνιας αλλά και απογοήτευσης.
Έµεινε να την κοιτάζει καθώς αποµακρύνονταν σαν
ξωτικό, όλο χάρη και νάζι. Μαζί της έπαιρνε και τα
όνειρά του, τον εγωισµό του. Μαρµάρωσε! Ιδροκόπησε! Έµεινε σύξυλος! Τα λόγια της ήταν σαν σφυρί
στο κεφάλι του. Ήταν µια µαχαιριά στην καρδιά του, στο
γόητρό του! Ήταν η αποκαθήλωση του κυνηγού! Το
ελαφάκι ξέφυγε! Το λιοντάρι έχασε! Ο βρυχηθµός του

Αρχαία θέατρα σε σηµεία µαγικά για την
ακουστική τους, όπου ο ψίθυρος γίνεται
κραυγή, καθώς οι τραγικοί ήρωες παρασυρµένοι από την ύβρη µας οδηγούν - 2.500
χρόνια - σε δρόµους όπου αναζητούν την κάθαρση8 Και µαζί τους πορευόµαστε κι εµείς
ως σύγχρονοι τραγικοί ήρωες, που αναζητούµε τη δική µας κάθαρση από την ύβρη
των άλλων8
Αυτών που υποθήκευσαν τα πάντα, εκτός
από τη λυτρωτική δύναµη της ελληνικής
φύσης. Αυτή ανήκει στα 8 αφορολόγητα.
Είναι µια προαιώνια δύναµη, που µας θυµίζει γιατί αυτοί οι µικροί βράχοι σε µια γωνιά
της γης, αποτελούν εδώ και χιλιάδες χρόνια
την παρηγοριά µας, για κάθε αδικία που ορίζει το πεπρωµένο της φυλής µας8
Αποτελεί λοιπόν αυτή η µοναδική ελληνική
φύση τη δύναµή µας και τη διέξοδο των συναισθηµάτων, που µας καθηλώνουν από την
πίεση των καιρών. Γιατί αυτή παραµένει εκεί
ως καταφύγιο πολιτισµού και εξανθρωπισµού.
Μπορούµε λοιπόν να την απολαµβάνουµε
άφοβα, χωρίς ενοχές. Ανήκει στα 8 αφορολόγητα!
Βάνα Συγγούνα
Φιλόλογος
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δεν πρόκειται να φοβίσει κανέναν πια!
Γύρισε αποκαµωµένος, απογοητευµένος στο σπίτι.
Ένιωθε ερείπιο! Σταµάτησε στο χολ. ∆ίστασε να κοιτάξει στον καθρέφτη. Όµως δεν άντεξε για πολύ! Στάθηκε
αποφασισµένος απέναντί του, ακίνητος! Καµία αντίδραση από την πλευρά του8αντιπάλου!
Σε λίγο ο κακός του δαίµονας του χαµογέλασε µε κατανόηση! «Είσαι σπουδαίος του ψιθύρισε. Αρκεί να
βρεις το στίγµα σου». Τον κοίταξε απορηµένος. «Μα αν
δεν είχες αυτά», του είπε πάλι ο καθρέφτης «θα ήσουν
χαµένος στη δίνη του χρόνου, θα ήσουν ένας περιπλανώµενος σε ξένη χώρα που δεν γνωρίζεις κανένα
και δεν σε ξέρει κανένας. Όλοι είµαστε επιβάτες σ’ αυτό
το τεράστιο τρένο του χρόνου που δεν έχει στάσεις και
δεν κάνει το χατίρι σε κανέναν να σταµατήσει για να κατέβει, να πάρει το επόµενο! Κι αν κάποιος εγκαταλείψει το βαγόνι, µε τους ανθρώπους της γενιάς του που
συνταξιδεύει από τότε που γεννήθηκε και καταφέρει να
επιβιβαστεί στο επόµενο, σ’ αυτό όσες προσπάθειες
και να κάνει δεν θα γίνει αποδεκτός, θα νιώσει πολύ
γρήγορα ξένος και θα είναι εντελώς ξεκοµµένος σε ένα
διαφορετικό κόσµο µε άλλη νοοτροπία και θα καταλάβει σε πολύ λίγο ότι είναι µόνος του και τότε η µοναξιά
του σιγά-σιγά θα τον τσακίσει, θα τον διαλύσει, θα τον
σκοτώσει!».
Έµεινε να κοιτάζει τον καθρέφτη συλλογισµένος. Κατάλαβε. Κοίταξε πάλι προσεκτικά τον εαυτό του. Τώρα
δεν τον ενοχλούσε ούτε η φαλακρίτσα του, ούτε οι λευκές τρίχες, ούτε οι ρυτίδες8 «Έχεις δίκιο», παραδέχτηκε
και
χαµογέλασε.
Επιτέλους
ένιωθε
απελευθερωµένος από τον ψεύτικο κόσµο που ήθελε
να ζει. Ένιωθε αληθινός.
Υ.Γ. Το παραπάνω όµορφο κείµενο έχει γραφτεί στην
εφηµερίδα ΚΑΣΤΑΝΙΑ, του Εκπολιτιστικού Συλλόγου
των απανταχού Καστανιωτών Άρτας «Η ΓΕΝΕΤΕΙΡΑ»,
από το Νίκο Βαζούρα, ο οποίος αποτελεί την κινητήρια
δύναµη του παραπάνω συλλόγου.
Ο χρόνος σίγουρα είναι αδυσώπητος, αλλά ας προσπαθούµε οι µεγαλύτεροι να τα έχουµε  καλά µαζί
του!!!
Για την αντιγραφή
Παναγιώτης Καραβασίλης

Π Ο Ι Η Σ Η
Είναι Αργά

Είναι αργά, πολύ αργά
να µου ζεστάνεις την παγωνιά
που έχω µέσα στην καρδιά.
Εσύ που έλεγες πως πάντα µ’ αγαπούσες
κι ένα κοµµάτι απ’ τον εαυτό σου µε θεωρούσες·
µε εγκατέλειψες µια νύχτα µ’ απονιά
µια νύχτα κρύα µε παγωνιά.
Τώρα θέλεις πίσω να ξανάρθεις,
την παλιά φλόγα µας και πάλι να ανάψεις
και τον παλιό σου εαυτό να τον ξεχάσεις·
µα είν’ αργά, πολύ αργά
να µου ζεστάνεις την παγωνιά
που έχω µέσα στην καρδιά.

Ανθή Παπαγεωργίου

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

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.

ΕΣΩΡΟΥΧΑ

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ “ΕΡΜΙΝΑ”
Αµαλία & Ερµιόνη
Γεωργούλα

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

3 - ΑΡΤΑ

ΤΗΛ.: 26810 70857
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Η εφηµερίδα µας προβάλλει το Βουργαρέλι και τα προβλήµατά του, καθώς και τους συνεργάτες της!
ΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΚΑΙ
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΩΤΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ
1. Χωρίς ιδιαίτερους προλόγους είµαστε στη ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουµε ότι το
πρόβληµα του ηλεκτροφωτισµού στο χωριό
µας (εξ άλλου το βλέπετε µε τα µάτια σας) έχει
αποκατασταθεί στο µεγαλύτερο µέρος του.
Εκείνο που είναι ιδιαίτερα εµφανές είναι ότι
υπάρχει φως σε όλη τη διαδροµή προς το
Σταυρό και στην Πλατεία του χωριού. Επίσης και
σε κάποιες γειτονιές που κυκλοφορούσαν µε το
φακό. Όπως δε µε ενηµέρωσαν η Αντιδήµαρχος
κ. Λίτσα Καραγιάννη και ο Τοπικός Πρόεδρος κ.
Κώστας Κατσάνος υπάρχουν ακόµη κάποια
προβλήµατα που δεν αποκαταστάθηκαν λόγω
έλλειψης υλικού (µε την υπάρχουσα οικονοµική
κατάσταση υπήρξαν δυσκολίες στην προµήθεια
υλικών και την αποκατάσταση των βλαβών).
2. Προσφορά του δήµου κεντρικών Τζουµέρκων
είναι δύο µελέτες για ανάπλαση, µία για την Αγία
Αικατερίνη Καταρράκτη και µία για τον Άγιο Γεώργιο Βουργαρελίου.
3. Το πρόβληµα της καθαριότητας είναι ορατό
όσον αφορά την Πλατεία και ιδιαίτερα το πρανές, τον κεντρικό δρόµο, για να µην γίνει αναφορά στα ποτάµια (ευτυχώς τα καλύπτει
βλάστηση και δεν γίνεται ορατή η άσχηµη κατάσταση εκεί) και αρκετούς δρόµους του χωριού.
Όπως µε ενηµέρωσε ο κ. Κατσάνος δεν υπάρχει επάρκεια εργατών από πλευράς του ∆ήµου
να αξιοποιηθούν προς αυτό το σκοπό. Προσανατολίζεται σε ένα προσκλητήριο για εθελοντική
προσφορά για να οµορφύνουµε λίγο την εικόνα
του χωριού µας. Να επισηµάνουµε εδώ ότι είναι
θέµα του καθενός συγχωριανού να φροντίσει και
το έξω και απέναντι από το σπίτι του ή το µαγαζί του. Ας µην το περιµένουµε από το γενικό
και αόριστο ο ∆ήµος ή ο Τοπικός Πρόεδρος που
είναι υπεύθυνοι αλλά δεν έχουν τα µέσα.
Επειδή έγινε αναφορά στην Πλατεία να επισηµάνουµε ότι υπάρχει στο προσκήνιο η µελέτη
για τη στήριξη της Πλατείας. Επίσης θα γίνουν
ενέργειες για να υπάρξει νερό στην βρύση της
Πλατείας που είναι ιδιαίτερα απαραίτητο τώρα
το καλοκαίρι από τη στιγµή που τόσος κόσµος
κυκλοφορεί σ’ αυτή.
Ένα άλλο σηµαντικό θέµα για το χωριό µας είναι
αυτό του Νεκροταφείου. Όσον αφορά την καθαριότητα είναι µια ανεκτή κατάσταση αλλά έχει
προκύψει θέµα πληρότητας. Με δεδοµένο τους
πολλούς θανάτους (όπως αναφέρονται στα Κοινωνικά των τελευταίων φύλλων της Εφηµερίδας
µας) και το ότι µερικοί χωριανοί µας κρατούν τάφους για πάρα πολλά χρόνια, µερικοί επίσης
φαίνονται εγκαταλελειµµένοι µε αποτέλεσµα να
τους πνίγουν τα βάτα και τα χόρτα, σας προϊδεάζουµε για να το δούµε το καλοκαίρι σοβαρά το
θέµα αυτό. Χρειάζονται να παρθούν κάποιες
αποφάσεις που θα λύσουν το πρόβληµα.
Αυτό το θέµα όπως και άλλα µικρότερα καλό θα
είναι να συζητηθούν σε µία Λαϊκή Συνέλευση,
όταν θα είµαστε πολλοί στο Βουργαρέλι. Αυτό
έχει στα υπόψη του ο Πρόεδρος κ. Κ. Κατσάνος
και όπως µε ενηµέρωσε θα το φροντίσει ιδιαίτερα µε ανακοίνωση της Κοινότητας.
Λουκία Αντωνίου

Η ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ

Τέλος Μαΐου, µια συνηθισµένη µέρα στο χωριό
µας για µας τους λίγους εναποµείναντες, που
βγαίνουµε για το συνηθισµένο καφεδάκι µας
και να επικοινωνήσουµε µεταξύ µας. Μας περίµενε µια πολύ όµορφη έκπληξη! Είδαµε όλοι
αναρτηµένες στα καφενεία και το σούπερ µάρκετ του χωριού µας αφίσες µε φόντο το λιµάνι
του Βόλου και να µας προσκαλούν να συµµετέχουµε στην ηµερήσια εκδροµή που διοργανώνει ο τοπικός Σύλλογος Βουργαρελίου. Η
ανταπόκριση των συγχωριανών ήταν άµεση
και ικανοποιητική.
Στις 13 Ιουνίου, ηµέρα Σάββατο και ώρα 7:00
το πρωί λοιπόν µε πρόσωπα γελαστά, συγκεντρωθήκαµε στο καφενείο του συγχωριανού
µας κ. ∆ηµητρίου Κούκου και επιβιβαστήκαµε
στο λεωφορείο για να ξεκινήσουµε για την εκδροµή. Η κουβεντούλα µεταξύ µας δεν άργησε
να ανάψει. Κάποιοι που κάθισαν στα πίσω καθίσµατα άλλοτε τραγουδούσαν άλλοτε έλεγαν
ανέκδοτα ή καλοπροαίρετα πείραζαν ο ένας
τον άλλο και γελούσαν. Η διαδροµή ήταν πολύ
όµορφη, γραφική! Κάναµε µια στάση στην
Πύλη Τρικάλων για έναν καφέ και λίγη ξεκούραση. Κατόπιν επιβιβαστήκαµε ξανά στο λεωφορείο για να φθάσουµε λίγο πριν το µεσηµέρι
στο Βόλο. Στη διάρκεια της εκδροµής ο Πρόεδρος του Συλλόγου, κ. Αντώνης Μασούρας,

µας ενηµέρωσε για το πρόγραµµα της εκδροµής που περιελάµβανε επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο Βόλου, βόλτα και φαγητό στο
λιµάνι.
Νωρίς το απόγευµα συγκεντρωθήκαµε και
επιβιβαστήκαµε στο λεωφορείο µε προορισµό
το γραφικό Πήλιο. Συγκεκριµένα τη Μακρυνίτσα. Καθίσαµε στην όµορφη πλατεία του χωριού και από εκεί απολαύσαµε «πιάτο» την
ωραία πόλη του Βόλου και τον Παγασητικό
κόλπο. Η οργάνωση και η φιλοξενία του χωριού ήταν τέλεια και παραδειγµατική µε τα παραδοσιακά τους προϊόντα κτλ.
Κατά τις 6:00 το απόγευµα γεµάτοι από
όµορφες εικόνες πήραµε το δρόµο της επιστροφής. Το κέφι ήταν αµείωτο από όλους µας.
Ο Πρόεδρος µας ανακοίνωσε ότι θα πραγµατοποιηθεί ξανά µε τη µέριµνα του ∆.Σ. διήµερη
εκδροµή στην Ιθάκη στις αρχές Σεπτεµβρίου.
Το περιµένουµε µε µεγάλη χαρά. Πιστεύω ότι
είναι για όλους µας µια όαση στην καθηµερινότητά µας και σ’ αυτά που βιώνουµε τα τελευταία χρόνια στην όµορφη πατρίδα µας.
Ευχαριστούµε από καρδιάς το Σύλλογο Βουργαρελίου, τον Πρόεδρο και τα µέλη του. Επίσης τον οδηγό του λεωφορείου για το ήθος και
τον επαγγελµατισµό του.Πάντα τέτοια!
Σαββούλα Κολιούλη

Τρίτη 5η Μαΐου 2015: Ο Σύλλογός µας εκπροσωπήθηκε στην εκδήλωση για την επέτειο του βοµβαρδισµού
στις 5 Μαΐου 1943 από την Πρόεδρο κ. Λουκία Αντωνίου
που κατέθεσε στεφάνι εκ µέρους των 2 πολιτιστικών
Συλλόγων.

Καλπούζος συζήτησε για το έργο του µε τον Νίκο Θρασυβούλου. Ξεκίνησε από τα παιδικά του χρόνια στις Μελάτες Άρτας, τις σπουδές του και στη συνέχεια έγινε
αναφορά στο έργο του (Ποίηση - Μυθιστορήµατα) και
διαβάστηκαν αποσπάσµατα. Συγκινητική ήταν η παρουσία του δασκάλου του από τις Μελάτες. Την όλη παρουσίαση πλαισίωσε το ηπειρώτικο συγκρότηµα
"Λαλητάδες", γνωστό σε όλους µας που έχει πλαισιώσει
και άλλες παρουσιάσεις του Γιάννη Καλπούζου. ∆ηµιούργησε µια ιδιαίτερη ατµόσφαιρα και στο τέλος ακολούθησαν και µερικά χορευτικά τραγούδια και υπήρξαν
αρκετές χορευτικές "γυροβολιές". Παραβρέθηκαν από το
Σύλλογό µας η Λουκία Αντωνίου, η Μαίρη Στεφάνου, η
Κατερίνα Γούλα, η Βάσω και ο Παύλος Πλεύρης και αρκετοί φίλοι του Βουργαρελίου και του Γιάννη Καλπούζου.

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ TOY ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Πέµπτη 4 Ιουνίου 2015: Μαζί µε τον κ. Κώστα Μαργώνη, Πρόεδρο της Ι.Λ.Ε.Τ., στο Παιδαγωγικό Τµήµα του
Πανεπιστηµίου Αθηνών η Πρόεδρος κ. Λουκία Αντωνίου
παρέδωσε τους δύο τόµους της Εφηµερίδας µας (Α΄
τεύχη 1-79 και Β΄ τεύχη 80-153) και τα υπόλοιπα από
Νο 154 έως 245, διότι στο φύλλο Νο 153 σταµατά ο Β΄
τόµος. Όλα τα φύλλα της Εφηµερίδας µας θα είναι στη
διάθεση µεταπτυχιακών φοιτητών προκειµένου να χρησιµοποιηθούν για µεταπτυχιακή έρευνα και εργασία.

∆ευτέρα 8 Ιουνίου 2015: Η Πρόεδρος του Συλλόγου
µας κ. Λουκία Αντωνίου εκπροσώπησε το Σύλλογό µας
στο Γενικό Συµβούλιο της Πανηπειρωτικής µε θέµατα:
Εκδηλώσεις Καλοκαιριού, φορολογικά θέµατα σωµατείων.
Έγινε ιδιαίτερο προσκλητήριο για την επιτυχία της εκδήλωσης "Μεγάλο Ηπειρωτικό Πανηγύρι" στο Θέατρο
Πέτρας στην Πετρούπολη το Σάββατο 13 Ιουνίου
2015και ώρα 8.30΄ µ.µ. µε τους: Σ. Καψάλη, κοµπανία Κ.
Βερδή, Γ. Παπακώστα, Παγώνα.
Να επισηµανθεί ότι συµµετείχαν σ’ αυτό µέλη του Συλλόγου µας και συγχωριανοί.

Τετάρτη 10 Ιουνίου 2015: Στο Βιβλιοπωλείο "Ιανός" της
Αθήνας, ο γνωστός σε όλους µας συγγραφέας Γιάννης

Κλείνουµε µε το µήνυµα της ΠΣΕ: “ Το Σάββατο 13 Ιουνίου ανταµώνουµε όλοι στο θέατρο Πέτρας! Γράφουµε
όλοι µαζί την πρώτη σελίδα σε ένα αντάµωµα, που θα
γίνει το κορυφαίο Ηπειρώτικο Αντάµωµα κάθε καλοκαίρι
στην Αθήνα. Κι αυτό αξίζει να το ζήσουµε όλοι µαζί!”.
Με αφορµή αυτό το µήνυµα έρχεται η σκέψη και η προτροπή µαζί για το δικό µας πανηγύρι: Είχαµε ένα σπουδαίο παραδοσιακό πανηγύρι τ’ Αϊ Λιος (20 Ιουλίου)
όχι µόνο για το χωριό µας, αλλά για όλη την περιοχή.
Ας φροντίσουµε να το αναβιώσουµε σε πείσµα των
καιρών και στα πλαίσια ενός παραδοσιακού Ηπειρώτικου πανηγυριού.
Για το ∆.Σ.
Η Πρόεδρος
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
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Αγροτεµάχιο αρδευόµενο,
8,5 στρεµµάτων
(περίπου), στη θέση “Καλαµάς”
Βουργαρελίου, κατάλληλο και
για επιδοτούµενα προγράµµατα:
αγροτουριστική µονάδα
ή εναλλακτικές µορφές ενέργειας.
Πληροφορίες: 6976 927756.
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Η ενηµέρωση για κοινωνικά και πολιτικά θέµατα είναι καθήκον όλων µας!

Βουργαρελιώτικα Ηπειρωτικά & άλλα...

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Μαργώνης) 26510 32996 – 6932997380 (Αθαν. Μπαζούκας) 2310 464848 – 6946017461 (Παύλος Σµύρης)

Καλοκαιρινές εκδηλώσεις 2015

Πολιτιστικές Προτάσεις
του Συλλόγου Βουργαρελιωτών Αττικής
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ιστορικής και Λαογραφικής
για το καλοκαίρι στα Τζουµέρκα

Εταιρείας Τζουµέρκων
έχει προγραµµατίσει για το καλοκαίρι του 2015 τις ακόλουθες εκδηλώσεις:

1. ΣΤ΄ Ειδική Σύσκεψη (ετήσια συνάντηση) των Υπευθύνων και των µελών των Οµάδων Έρευνας (ΟΕ) της
Ι.Λ.Ε.Τ., που θα γίνει στις 31 Ιουλίου 2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00’ π.µ., στους Κτιστάδες, στην αίθουσα
του Πνευµατικού Κέντρου Κτιστάδων του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων. Στη συνάντηση αυτή θα αξιολογηθεί η
µέχρι τώρα πορεία των Ο.Ε. και θα συζητηθούν προβλήµατα, δυσκολίες και η προοπτική της πορείας του όλου
έργου. Επίσης, θα πραγµατοποιηθεί η βράβευση των
µελών των Οµάδων Έρευνας και η απονοµή τιµητικού διπλώµατος.
2. ∆ιοργάνωση ηµερίδας αφιερωµένης στην προσωπικότητα και το έργο του συµπατριώτη µας ποιητή Γιώργου Κοτζιούλα, που θα πραγµατοποιηθεί την 1η Αυγούστου 2015,
ηµέρα Σάββατο και ώρα 10.00’ π.µ., στο Πολιτιστικό Κέντρο της Πλατανούσας (γενέτειρας του ποιητή).

3. Στις 2 Αυγούστου έτους 2015 και ηµέρα Κυριακή, στην
Πράµαντα και στην αίθουσα εκδηλώσεων του ∆ηµαρχείου
Βορείων Τζουµέρκων:
α) Ώρα 10.00’ π.µ. θα συγκληθεί Ειδική Γενική Συνέλευση
(Καταστατική) για την τροποποίηση του Καταστατικού της
Εταιρείας.
β) Ώρα 12.00’ π.µ. θα γίνει η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µελών της Ι.Λ.Ε.Τ.

Προσκαλούµε θερµά και εγκάρδια τα µέλη της Ιστορικής
και Λαογραφικής Εταιρείας Τζουµέρκων και όλους τους
Τζουµερκιώτες και φίλους της Εταιρείας (Ι.Λ.Ε.Τ.) να τιµήσουν µε την παρουσία τους τις παραπάνω εκδηλώσεις.

Τηλέφ. για επικοινωνία: 2103826232 – 6976687076 (Κων.

Αφιέρωµα στο Γιώργο Κοτζιούλα
Μια εξαιρετική εκδήλωση που εκ προοιµίου γίνεται ιδιαίτερη επισήµανση να την παρακολουθήσουµε για δύο λόγους: Αφενός γιατί πρόκειται για µία πολύπλευρη
λογοτεχνική προσωπικότητα και αφετέρου γιατί ο αγωνιστής της Αντίστασης Γιώργος Κοτζιούλας ίδρυσε το "Θέατρο του Βουνού" που ξεκίνησε από το Βουργαρέλι και
µάλιστα µε δύο σπουδαίους πρωταγωνιστές Βουργαρελιώτες, τον Γιώργο Παπαδόπουλο (Μπισκοτέν) και τον
Πύρρο Παπαδηµητρίου.
Την ηµερίδα µε θέµα "Η προσωπικότητα και το έργο του
ποιητή Γιώργου Κοτζιούλα" διοργανώνει η Ι.Λ.Ε.Τ. (Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Τζουµέρκων), ο Φορέας ∆ιαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Τζουµέρκων και ο ∆ήµος
Βορείων Τζουµέρκων. Η ηµερίδα θα πραγµατοποιηθεί το
Σάββατο 1η Αυγούστου 2015 και ώρα 11.00΄ το πρωί, στο
Πολιτιστικό Κέντρο Πλατανούσας Ιωαννίνων.
Το Προεδρείο αποτελούν οι: Κώστας Μαργώνης, Πρόεδρος Ι.Λ.Ε.Τ., Ιωάννης Συντελές, ∆ήµαρχος Βορείων
Τζουµέρκων, Αθανάσιος Μπαζούκας, Αντιπρόεδρος
Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουµέρκων.

∆ιαγωνισµός Πρωτότυπης Γλάστρας

Ας κάνουµε κάτι που να έχει ελάχιστο κόστος, να µας βάζει
σε δρόµους δηµιουργικότητας και να µη φοβάται τη βροχή!
Μικροί και µεγάλοι φτιάξτε µόνοι σας µια γλάστρα µε λουλούδια χρησιµοποιώντας κάποιο διαφορετικό, ξεχωριστό
αντικείµενο. Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και θα διαπιστώσετε πως τα πιο ασυνήθιστα αντικείµενα, από µια
χαλασµένη καρέκλα ως ένα σουρωτήρι ή µια γαλότσα µπορούν να µετατραπούν σε γλάστρες. Θα τις φέρετε στο
χώρο της Έκθεσης Βιβλίου, και αφού τις θαυµάσουµε
θα µείνουν για να στολίσουν αυτή τη γωνιά της πλατείας.

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

ΟΡΕΙΝΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

Ξενοδοχείο

στο Βουργαρέλι

Σταυρούλα Καραβασίλη

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

info@panthoron.gr
www.panthoron.gr

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

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΥΣΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡ. ΣΟΥΣΟΣ

e-mail: sousos@yahoo.com

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ
∆ΩΜΑΤΙΑ

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

ΣΧΟΛΗ Ο∆ΗΓΩΝ

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

