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ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ 6 Απριλίου 2014
Πέρασαν δύο χρόνια από τον Απρίλη του 2012. Έτσι σύµ-
φωνα µε το Καταστατικό µας πραγµατοποιήσαµε πάλι τις
εκλογές Απρίλη. Μήνας σηµαδιακός της Άνοιξης που δίνει
µηνύµατα ελπιδοφόρα για κάθε έκφραση της ζωής. Κυριακή
6 Απριλίου 2014 πραγµατοποιήθηκε στη Νυκτερινή Σχολή
του Συλλόγου "Παρνασσός" Θεµιστοκλέους και Κατακουζη-
νού 2, η Γενική Συνέλευση των µελών του Συλλόγου µας,
για την οποία είχαµε δηµοσιεύσει ανακοίνωση – πρόσκληση
στο φύλλο αριθµ. 239 της Εφηµερίδας µας. Πρόεδρος της
Συνέλευσης εκλέχτηκε οµόφωνα ο συγχωριανός µας Χρή-
στος Παπαδόπουλος (ο οποίος φρόντισε να µας παραχω-
ρηθεί η εν λόγω αίθουσα για τη διεξαγωγή των εκλογών) και
µέλη του Προεδρείου οι: Παύλος Πλεύρης και Αθηνά Αντω-
νίου. Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη της απαρτίας που προ-
βλέπεται από το Καταστατικό, άρχισε η συζήτηση των
θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης:
Η Πρόεδρος του απερχόµενου ∆ιοικητικού Συµβουλίου Λου-
κία Αντωνίου παρουσίασε τον απολογισµό (δηµοσιεύεται
στην 3η σελίδα) καθώς και τον οικονοµικό απολογισµό της
διετίας (στη σελ. 7) και η Συνέλευση ενέκρινε οµόφωνα τα
πεπραγµένα του ∆.Σ.
Ακολούθησε εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξα-
γωγή των αρχαιρεσιών, εγγραφή των υποψηφίων και διεξα-
γωγή της ψηφοφορίας. Εκλέχτηκαν Τακτικά µέλη του ∆.Σ.
για την επόµενη διετία τα οποία συνήλθαν σε συνεδρίαση
στις 8 Απριλίου και συγκρότησαν το νέο ∆.Σ.:

Πρόεδρος: Λουκία Αντωνίου – Σούσου
(210.7667549 – 6977550119)
Αντιπρόεδρος: Μαρία Στεφάνου
(210.9880873 – 6973302224)
Γραµµατέας: Αικατερίνη Παπαϊωάννου
(210.2388587 – 6936701164)
Ταµίας: Αικατερίνη Γούλα – Μαούτσου
(210.8841658 – 6946330619)
Μέλη: Βασίλειος Μπράτης (210.9315640 – 6977770562)

Μαρίνα Σόφη (210.7772885 – 6977356393)
Νικόλαος Τσιούνης (210.9247427 – 6976486225)

Αναπληρωµατικά µέλη εκλέχτηκαν:
Κων/νος Γ. Νίκος, Ευάγγελος Γιαννέλος, Νικόλαος
∆ήµος. Επίσης εκλέχτηκαν αντιπρόσωποι για την Πα-
νηπειρωτική Συνοµοσπονδία Ελλάδος, την Οµοσπον-
δία Τζουµερκιωτών, την Ένωση Συλλόγων του πρώην
∆ήµου Αθαµανίας.

Email:
Μαίρη Στεφάνου: marystef7@gmail.com
Κατερίνα Παπαϊωάννου: katerinapap1968@gmail.com
Νίκος Τσιούνης: tsiounisnikos@gmail.com
Βασίλης Μπράτης: vasbratis@gmail.com

Επέτειος του βοµβαρδισµού του Βουργαρελίου
Με µια σεµνή τελετή που διοργάνωσε ο
Πολιτιστικός Σύλλογος Βουργαρελίου τι-
µήθηκε στο Βουργαρέλι η µνήµη των 13
νεκρών του βοµβαρδισµού της 5ης
Μαΐου 1943, από τη γερµανική αεροπο-
ρία. Ο καιρός ήταν βροχερός γι’ αυτό και
η οµιλία έγινε στην εκκλησία και η επι-

µνηµόσυνη δέηση στο µνηµείο των πε-
σόντων, υπό βροχή. Οµιλητής ήταν ο δά-
σκαλος του ∆ηµοτικού Σχολείου
Βουργαρελίου Παναγιώτης Καραβασί-
λης. Ενδεικτικές είναι οι φωτογραφίες
από την εκδήλωση. Ακολουθεί η οµιλία
του κ. Καραβασίλη.

70 ολόκληρα χρόνια πέρασαν από τότε που
οι Γερµανοί εγκατέλειψαν τη χώρα µας ,ηττη-
µένοι όντες κατά το 2ο Παγκόσµιο πόλεµο.
Είναι γνωστό πως εισέβαλαν στην πατρίδα µας
στις 6 Απριλίου του 1941, αφού πρώτα επέ-
δωσαν τελεσίγραφο στον τότε Πρωθυπουργό
της Ελλάδας τον Αλέξανδρο Κορυζή για την
επικείµενη γερµανική επίθεση. Προχώρησαν
σε καταστροφικό βοµβαρδισµό πολλών ελλη-
νικών πόλεων. Αφού έσπασαν την ελληνική
άµυνα ,εισχώρησαν στην πατρίδα µας από τα
ελληνο-γιουγκοσλαβικά σύνορα και προς το
τέλος Απριλίου του 1941 εισήλθαν στην Αθήνα.
Η κατάληψη του συνόλου της Ελλάδας πραγ-
µατοποιήθηκε την 1η Ιουνίου του 1941 µετά την
κατάληψη της Κρήτης.

Η κατεχόµενη Ελλάδα διαιρέθηκε σε τρεις
ζώνες ελέγχου: τη γερµανική, την ιταλική και τη
βουλγαρική. Οι γερµανικές δυνάµεις διατήρη-
σαν στον έλεγχό τους τις σηµαντικότερες στρα-
τηγικά περιοχές, στις οποίες περιλαµβανόταν η
Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Κεντρική Μακεδονία,
ορισµένα νησιά του Αιγαίου καθώς και η Κρήτη.
Η Βουλγαρία προσάρτησε την Ανατολική Μα-
κεδονία και Θράκη µε εξαίρεση το µεγαλύτερο
τµήµα του Έβρου, που παρέµεινε υπό γερµα-
νικό έλεγχο. Οι υπόλοιπες περιοχές, που αντι-
στοιχούσαν στα 2/3 των εδαφών της Ελλάδας,
πέρασαν στην κατοχή της Ιταλίας, ενώ τα Ιόνια
νησιά προσαρτήθηκαν επίσηµα στο Ιταλικό
κράτος. Μετά την ανακωχή της Ιταλίας, το Σε-
πτέµβριο του 1943, οι ιταλοκρατούµενες πε-
ριοχές πέρασαν στην κυριότητα της Γερµανίας.

Η Ελλάδα υπέφερε τα πάνδεινα κατά τη διάρκεια της
τετραετούς κατοχής. Η οικονοµία της χώρας είχε ήδη
υποστεί µεγάλη καταστροφή από τον εξάµηνο πόλεµο
µε τους Ιταλούς και τους Γερµανούς. Κατά την περίοδο
της κατοχής οι πρώτες ύλες και τα τρόφιµα επιτάχθη-
καν από τους κατακτητές, γεγονός που εκτίναξε την
τιµή τους στο εσωτερικό της χώρας και υπήρξε εκρη-
κτική άνοδος του πληθωρισµού. Όµως η µεγαλύτερη
επιδείνωση της οικονοµίας επήλθε µε τη χορήγηση του
κατοχικού δανείου στη Γερµανία το 1944. Η έλλειψη
ειδών πρώτης ανάγκης είχε ως αποτέλεσµα να ξε-
σπάσει λιµός το χειµώνα του 1941-42, οπότε υπολογί-
ζεται πως 300.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Το
γεγονός αυτό υπήρξε µία από τις µεγαλύτερες ανθρω-
πιστικές τραγωδίες οι οποίες έλαβαν χώρα κατά τη
διάρκεια του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου.

Η γερµανική κατοχή υπήρξε ιδιαίτερα σκληρή και συ-
νοδεύτηκε από φρικαλεότητες και εγκλήµατα πολέµου,
τέτοια που ο ανθρώπινος νους δύσκολα µπορεί να
συλλάβει. Εκτός από τη σκληρή µεταχείριση των κα-
τακτητών, ο ελληνικός πληθυσµός υπέστη δοκιµασίες
και από τη δράση των συµµάχων. Η στρατηγική του
ναυτικού αποκλεισµού που εφάρµοσαν οι Άγγλοι, αµέ-
σως µετά την κατάληψη της Ελλάδας από τους Γερ-
µανούς, θεωρείται µία από τις κύριες αιτίες του
µεγάλου λιµού, όπως προαναφέρθηκε, που έπληξε
την Ελλάδα το χειµώνα του 1941-42. Στις 11 Ιανουα-
ρίου του 1944 αµερικανο-βρετανικά αεροσκάφη βοµ-
βάρδισαν τον Πειραιά, προσπαθώντας να πλήξουν
Γερµανικούς στόχους. Οι βοµβαρδισµοί είχαν ως απο-
τέλεσµα να χάσουν τη ζωή τους 5.500 άνθρωποι, σχε-

δόν αποκλειστικά άµαχοι και να προκληθούν τεράστιες
καταστροφές στην πόλη.

Λίγο µετά την κατάληψη της Ελλάδας από τους Γερ-
µανούς ο σκληρά δοκιµαζόµενος ελληνικός πληθυ-
σµός άρχισε να αναζητά τρόπους αντίστασης. Έτσι
σχηµατίστηκε η ελληνική Αντίσταση, ένα από τα πιο
αποτελεσµατικά κινήµατα αντίστασης στην κατεχόµενη
Ευρώπη. Πρώτη πράξη αντίστασης υπήρξε το κατέ-
βασµα της γερµανικής σηµαίας από το βράχο της
Ακρόπολης των Αθηνών τη νύχτα της 30ής
Μαΐου1941, από δυο νεαρούς φοιτητές, το Μανόλη
Γλέζο και τον Απόστολο Σάντα. Η ανάγκη για οργά-
νωση της αντίστασης οδήγησε στην ίδρυση πολλών
αντιστασιακών οµάδων. Στις 11 Σεπτεµβρίου 1941
αναγγέλλεται η ίδρυση του Εθνικού ∆ηµοκρατικού Ελ-
ληνικού Συνδέσµου (Ε∆ΕΣ). Στις 27 Σεπτεµβρίου 1941
ιδρύεται το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ),
ενώ τον Οκτώβριο του 1942 ιδρύθηκε η οργάνωση
Εθνική και Κοινωνική Απελευθέρωση (ΕΚΚΑ). Αυτές
οι αντιστασιακές οργανώσεις σε συνεργασία και µε κά-
ποιες άλλες µικρότερες κατάφεραν να απελευθερώ-
σουν σηµαντικό τµήµα της ορεινής Ελλάδας.

Παράλληλα άρχισε να εκδηλώνεται ανταγωνισµός µε
πολιτικές αποχρώσεις µεταξύ των αντιστασιακών ορ-
γανώσεων, ο οποίος οδήγησε στην ένοπλη σύγ-
κρουση µεταξύ τους. Οι αρχηγοί των αντιστασιακών
οργανώσεων δεν µπόρεσαν να παραµείνουν ενωµέ-
νοι ως το τέλος και να αντιµετωπίσουν µε τον ενδε-
δειγµένο τρόπο τους κατακτητές.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 3

Το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου εύχε-
ται σε όλους Χρόνια Πολλά, Χριστός Ανέστη! Το
αναστάσιµο µήνυµα του Κυρίου ας φωτίζει τις
καρδιές µας για µια ΑΝΑΣΤΑΣΗ της πατρίδας και
του τόπου µας!
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Το Βουργαρέλι είναι ο γενέθλιος τόπος, που µας εµπνέει και µας δίνει δύναµη στην καθηµερινότητά µας.

Κοινωνικά

∆ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ
Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΩΤΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ

“ΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ”
ΦΕΙ∆ΙΟΥ 18, 106 78 ΑΘΗΝΑ

ΕΚ∆ΟΤΗΣ:
ΛΟΥΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Πρόεδρος Συλλόγου

Θεοτοκοπούλου 54-56
162 31 Βύρωνας

Τηλ.: 210 7667549
Κινητό: 6977 550119
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ:

ΛΟΥΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΝΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΣ

Τηλ.: 210 8259644
6974213630

dimosnikolaos@gmail.com
*

ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Ηπειρωτικές Εκδόσεις “Πέτρα”

Οικονόµου 32, 106 83 Αθήνα
Τηλ.: 210 8233830
Fax: 210 8238468

e-mail:ekdoseispetra@hotmail.com

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ
“ΓΑΛΗΝΗ”

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΥΤΡΑΣ
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΑΡΤΑΣ

ΤΗΛ.: 26850 22380
22135

∆ΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ!

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.

m e d i a p r o d u c t i o n s

Παναγιώτης Αµπατζίδης

Τηλεοπτικές παραγωγές - ∆ιαφήµιση - Φωτογραφία

Ψηφιακή επεξεργασία ΟπτικοακουστικούΥλικού

Οργάνωση εκδηλώσεων - Εκθέσεων - Συνεδρίων

Web Siates - 3D Animation

Καρπενησίου 3 Περιστέρι
121 31 Αθήνα

Τηλ.: 210 5761469
Fax: 210 5761473
Κιν.: 6974 685491

E-mail: info@avpbediapro.com
www.avpbediapro.com

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΠΕΤΡΙΝΗ

ΟΙΚΙΑ 90 Μ2 ΣΕ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 525 Μ2
ΤΗΛ. 6974 439 385

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΣΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ 2

ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΡΕΜΑΤΩΝ
ΤΗΛ, 6974 439 385

Η Εφηµερίδα µας το «ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ» θέλει και ζητάει τη συνεργασία
των χωριανών µας. Η συντακτική επιτροπή δηµοσιεύει κάθε συνερ-
γασία που λαµβάνει και δεν λογοκρίνει κανένα κείµενο. Μοναδική προ-
ϋπόθεση 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

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΜΑΣ

Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι
διώροφη πέτρινη

κατοικία
στο Βουργαρέλι.
Πληροφορίες στα

τηλέφωνα
210 2585854 και

6974575294

Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι ∆ Ι Ω Ρ Ο Φ Η Π Ε Τ Ρ Ι Ν Η Ο Ι Κ Ι Α 1 3 5 τ . µ .
Σ Τ Ο Β Ο Υ Ρ Γ Α Ρ Ε Λ Ι Σ Ε Ο Ι Κ Ο Π Ε ∆ Ο 7 0 0 τ . µ .
( Π Ρ Ω Η Ν Ο Ι Κ Ι Α Σ Α Β Β Ο Υ Λ Α Σ Π Α Π Α Κ Ω Σ Τ Α )

Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ : 2 1 0 7 4 8 1 7 6 2 , 6 9 7 4 9 1 6 1 6 2

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
- Η Κωνσταντίνα Τυρολόγου του Χρήστου και ο Σπύ-
ρος Παλιούρας απέκτησαν αγοράκι.
- Η Κατερίνα Τσίρκα και ο ∆ηµήτρης Γ. Τυρολόγος
απέκτησαν αγοράκι.
Να τους ζήσουν!

ΓΑΜΟΙ
Η Μαρία ∆ιαµαντή και ο Γιώργος Τσινιάς (γιος της
Χριστίνας Ν. Τσιλώνη και του Γιάννη Τσινιά) παντρεύ-
τηκαν στο Αγρίνιο στις 26 Απριλίου 2014.
Ευχόµαστε κάθε ευτυχία!

ΠΕΝΘΗ
- Πέθανε στην Αθήνα και κηδεύτηκε στο Βουργαρέλι ο
Γιάννης Κουβέλης.
- Πέθανε και κηδεύτηκε στον Παραπόταµο Θεσπρω-
τίας - Ηγουµενίτσα ο Μένιος Λύτρας.
- Πέθανε στην Αθήνα και κηδεύτηκε στην Αβαρίτσα η
Ελένη Ντζιώνη, ετών 89.
Θερµά συλλυπητήρια στους οικείους τους.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ
Η Ακριβή Τσαµπούλα προσέφερε 50 ευρώ στη
µνήµη της µητέρας της Ρίνας Τσαµπούλα και του εξα-
δέλφου της Κώστα Ζάχου.

ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ

Κολιούλη Σαββούλα....................... 20 € Νο 2360
Τάσιος Κώστας του Παύλου........... 20 € Νο 2361
Φλώρος Γεώργιος ....................... 100 € Νο 2362
Τσιλώνης ∆ηµήτριος ...................... 20 € Νο 2363
Γούλα Κατερίνα .............................20 € Νο 2365
Παπαϊωάννου Κατερίνα .................20 € Νο 2366
Παπαϊωάννου-Αντωνίου Αθηνά .....20 € Νο 2367
Σόφη Μαρίνα ................................. 20 € Νο 2368
Βλάχος Γεώργιος ...........................20 € Νο 2369
Νίκος Κώστας Γεωργίου ................20 € Νο 2370
Λαγού Ευαγγελία ...........................20 € Νο 2371
Γιαννέλος Βαγγέλης .......................20 € Νο 2372
Αλεξίου Έφη ..................................20 € Νο 2373
Αλεξίου Ρένα Γ............................... 20 € Νο 2374
Αραβαντινού-∆ήµου Ρένα ............. 50 € Νο 2375
Πλούµπης Βασίλης ........................20 € Νο 2376
Σούσος Κώστας του Γιάννη ...........20 € Νο 2377
Ψωράκης Κίµων, ιερέας ................ 20 € Νο 2378
Τσαµπούλας Βασίλειος ..................30 € Νο 2379
Στεφάνου Βασιλική ........................50 € Νο 2380
Αντωνίου-Σούσου Λουκία .............. 20 € Νο 2381
Αντωνίου Γιαννούλα ......................20 € Νο 2382
Τσαµπούλα Ακριβή ........................50 € Νο 2070
Βασιλάκης Σόλων, ιερέας ..............10 € Νο 2071
Τσιλώνη Τούλα ...............................20 € Νο 2383
Παππάς ∆ηµήτριος Στεφάνου ........20 € Νο 2384

1. Επειδή το κόστος της εφηµερίδας µας
“ΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ” έχει ανέβει (το
έχουµε αναφέρει και σε προηγούµενα
τεύχη) - τα ταχυδροµικά τέλη ανέρχονται
στα 200 ευρώ - δεν µπορούµε να τη
στέλνουµε σε όλους, αν δεν έχουν
δώσει συνδροµή τα δύο τελευταία
χρόνια. Γι’ αυτό σας παρακαλούµε να
είστε τακτικοί στις συνδροµές σας, γιατί
σ’ αυτές στηρίζεται ο Σύλλογος, όπως θα
διαπιστώσετε και από τον οικονοµικό
απολογισµό. Άλλα έσοδα δεν έχουµε.
Παράλληλα ευχαριστούµε τους συγχω-
ριανούς που βοηθούν τόσο στην ύλη της
εφηµερίδας, όσο και στην οικονοµική της
στήριξη. (Οι συνδροµητές της φθάνουν
τους 500 και συνεχώς εγγράφονται νέοι).
2. Οι διαφηµιζόµενοι στην εφηµερίδα
µας οφείλουν να τακτοποιούν τη
συνδροµή τους σε ετήσια βάση. ∆εν
είναι υποχρέωσή µας η διαφήµιση,
ισχύει και γι’ αυτούς το ίδιο µε τους άλ-
λους συνδροµητές και ακόµη περισσό-
τερο.

ΟΜΙΛΙΑ του Εφηµέριου Κίµωνα Ψωράκη
Αγαπητοί µου Χριστιανοί.
Το Βουργαρέλι ήταν και θα είναι το κεφαλοχώρι των Τζουµέρκων µε τις

πολλές φυσικές οµορφιές, τα Αρχαιολογικά µνηµεία του, την Κόκκινη Εκ-
κλησιά και τον Άγιο Γεώργιο, τα τοξωτά γεφύρια του και πολλά άλλα αξιο-
θέατα.

Εκεί ψηλά το θέλησαν οι πρόγονοί µας και το κατόρθωσαν µε συνεχείς
θυσίες και αγώνες να το κρατήσουν ώστε να το καµαρώνουν όλοι και να
γίνει γνωστό σε όλη την Ελλάδα και σε πολλά µέρη του εξωτερικού. Πρό-
σφερε και προσφέρει στην κοινωνία άριστους επιστήµονες σε όλες τις
βαθµίδες της Επιστήµης. Τελευταία έγινε έδρα ∆ήµου, µία από τις τέσσε-
ρις έδρες του Νοµού Άρτας. Είναι ένα σπουδαίο γεγονός που δικαιωµα-
τικά το πήρε, γιατί το Βουργαρέλι είναι ένα Ιστορικό Χωριό. Είχε όµως και
τους εχθρούς του που το βοµβάρδισαν, το πολέµησαν µε κάθε τρόπο. Το
πολέµησαν γιατί το έβλεπαν να ανεβαίνει και ήθελαν να το κατεβάσουν,
να το ταπεινώσουν. Ο σοφός λαός λέει γι αυτήν την περίπτωση ένα ρητό:
“Την καρυδιά που έχει καρύδια πετροβολάµε, την άλλη που έχει µόνο
φύλλα ούτε που την προσέχουµε”.

Έχουµε λοιπόν υποχρέωση στη µνήµη όλων αυτών που αγωνίστηκαν
για το Βουργαρέλι να το διατηρήσουµε στην κορυφή συµβάλλοντας σε
κάθε καλοπροαίρετη προσπάθεια. Μια πολύ καλή προσφορά ήταν η εθε-
λοντική εργασία καθαρισµού του Νεκροταφείου του χωριού από αρκετές
κυρίες του χωριού µας πριν από λίγες µέρες.

Επίσης να απαντάµε µε επιχειρήµατα σε όσους κακόβουλα συκοφαν-
τούν το χωριό µας.

Υστερούµε όµως σε κάτι: Είναι το θέµα του εκκλησιασµού. ∆εν το κά-
νουµε για κανέναν άλλο λόγο παρά από αµέλεια. Είναι αποδεδειγµένο ότι
αν αµελήσουµε δύο ή τρεις φορές και πούµε ότι θα εκκλησιαστούµε την
άλλη Κυριακή θα φτάσουµε να πάµε στη Εκκλησία τα Χριστούγεννα, το
Πάσχα και το ∆εκαπενταύγουστο.

Άλλωστε είναι και εντολή του Θεού: Έξι ηµέρες την εβδοµάδα να εργα-
ζόµαστε, τη δε Κυριακή να δοξάζουµε τον Κύριο. Και πού θα Τον δοξά-
ζουµε; Και πάλι ο Κύριος µας δείχνει τον τρόπο. Όπου είναι
συγκεντρωµένοι οι Χριστιανοί και προσεύχονται, δηλαδή στην Εκκλησία,
εκεί βρίσκονται και εγώ ανάµεσά τους, να ακούσω τις προσευχές τους και
να τις πραγµατοποιήσω.

Ξεφύγετε λοιπόν από την καθηµερινότητα: δουλειά - σπίτι, σπίτι - δου-
λειά και θα δείτε πόσο θα αλλάξει η ψυχολογία σας, πόσο πιο ήρεµη θα
είναι η ζωή σας κοντά στο Χριστό και την Εκκλησία. Θα ανυποµονείτε να
ακούσετε την καµπάνα, να τρέξετε στην Εκκλησία να προσευχηθείτε στον
Κύριο για τα προβλήµατά σας και πάντοτε θα σας δώσει τη λύση τους.
Ένας από κάθε σπίτι αν έρθει κάθε Κυριακή θα γέµιζε η Εκκλησία µας. Τι
καλύτερη εικόνα να βλέπεις τους Χριστιανούς την Κυριακή µε τις οικογέ-
νειές τους χαρούµενοι να πηγαίνουν στην Εκκλησία; Και µετά το τέλος της
Θείας Λειτουργίας στα καφενεία µε τους συγχωριανούς σας θα ανταλλά-
ζετε απόψεις για όποιο θέµα σας ενδιαφέρει, τοπικό ή γενικό. Γι αυτό σας
παρακαλώ από την επόµενη Κυριακή και κάθε Κυριακή να σας δω όλους
στην Εκκλησία µας να δώσουµε έναν άλλο τόνο χαρούµενο και χριστια-
νικό στη ζωή µας, παίρνοντας δύναµη από τον Κύριο για τις Ηµέρες της
επόµενης Εβδοµάδας.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 3

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ∆Σ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α



ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΌ ΤΗ ΣΕΛ. 1

Οι Ευρωπαίοι φίλοι και σύµµαχοί µας, µε πρωτεργάτες
τους Άγγλους, πέτυχαν να διασπάσουν την ελληνική
εθνική αντίσταση µε απώτερο στόχο να την αποδυνα-
µώσουν και να υποστηρίξουν µε τον καλύτερο τρόπο
τα συµφέροντά τους. Είχε αποδειχτεί ότι κατά τη διάρ-
κεια της κοινής δράσης τους οι αντιστασιακές οµάδες
κατάφεραν να πετύχουν σηµαντικά πλήγµατα στο
αξιόµαχο των κατακτητών, µε φωτεινό παράδειγµα την
ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοπόταµου.

Οι Γερµανοί κατακτητές, βλέποντας το πάθος των
Ελλήνων για απελευθέρωση και ταυτόχρονα νιώθον-
τας ότι φτάνει το τέλος της αυτοκρατορίας τους, κατα-
λαµβάνονται στην κυριολεξία από αµόκ καταστροφής.
Βγάζουν διαταγές γενοκτονίας και τιµωρούν µε αντί-
ποινα. «Ένας Γερµανός σκοτωµένος-πενήντα Έλλη-
νες, δέκα Γερµανοί-ένα χωριό». Ήθελαν να
τροµοκρατήσουν τους κατοίκους ώστε να πάψουν να
ενισχύουν τις οργανωµένες ανταρτικές οµάδες που
δρούσαν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Τα πιο
ηχηρά παραδείγµατα εγκληµάτων πολέµου στη
γερµανική ζώνη είναι η σφαγή του Κοµµένου στις
16 Αυγούστου 1943, η σφαγή των Καλαβρύτων
στις 13 ∆εκεµβρίου 1943 και η σφαγή του ∆ίστο-
µου στις 10 Ιουνίου 1944.

Πράξη βαρβαρότητας των δυνάµεων του Ναζισµού
αποτελεί και ο βοµβαρδισµός του Βουργαρελίου στις 5
Μαΐου του 1943 που στοίχισε τη ζωή σε 14 ανθρώ-
πους.

Σύµφωνα µε τα ιστορικά ντοκουµέντα, τον Απρίλη
του 1943, ο αρχηγός των Εθνικών Οµάδων Ελλή-
νων Ανταρτών(ΕΟΕΑ) Ναπολέων Ζέρβας µεταφέ-
ρει το αρχηγείο του από το Ραδοβίζι Άρτας στο
Βουργαρέλι Άρτας. Η ελεύθερη ορεινή Ελλάδα απο-
κτά επιτέλους την πρώτη πρωτεύουσά της. Ο αντιστα-
σιακός αγώνας φαίνεται να µπαίνει σε µια νέα φάση,
λεπτή, κρίσιµη και ταυτόχρονα σκληρή. Οι Ιταλοί και οι
Γερµανοί µε ορατό πλέον το σενάριο της ήττας τους,
αρχίζουν τις εξορµήσεις τους προς τα χωριά της ελεύ-
θερης Ελλάδας και στρέφουν τα πυρά τους όχι µόνον
κατά των ανταρτών των αντιστασιακών οµάδων, αλλά
και κατά του άµαχου ορεινού πληθυσµού. Έχοντας στο
µυαλό τους όλα αυτά, θέλουν πάση θυσία να σβήσουν
το αντάρτικο και φυσικά να τιµωρήσουν όλους εκείνους
που συνεργάστηκαν µ’ αυτό, δίνοντας τρόφιµα και
προσφέροντας διάφορες διευκολύνσεις. Το Βουργα-
ρέλι γίνεται στόχος και η τιµωρία έχει δροµολογηθεί,
είναι πλέον αναπόφευχτη.

Τα χαράµατα της 5ης Μαΐου 1943 κι ενώ οι άνθρω-
ποι ακόµα κοιµούνται, δυο καταδιωκτικά γερµανικά κι-
νούνται πάνω από το χωριό και ρίχνουν τις πρώτες
βόµβες. Οι άνθρωποι σηκώνονται αλαφιασµένοι και
προσπαθούν να καταλάβουν τι συµβαίνει. Τότε πραγ-
µατικά ξεσπά η καταιγίδα. Ένα σµήνος από εννιά γερ-
µανικά «στούκας» ξερνά πάνω από 400 βόµβες , οι
οποίες µετατρέπουν το χωριό σε ερείπια. Η επίθεση
συνεχίζεται και από άλλα νεόφερτα αεροπλάνα , που
προκαλούν σοκ και δέος σπέρνοντας το θάνατο και την
καταστροφή. Έντροµοι οι κάτοικοι από αυτή την απρό-
κλητη και πρωτόγνωρη επίθεση τρέχουν να κρυφτούν
στα γειτονικά δάση. Όµως καταδιώκονται και σ’ αυτά
και συγκλονισµένοι γυρεύουν κάποιο τρόπο να σω-
θούν µέσα από την κόλαση του βοµβαρδισµού.

Αργά το απόγευµα ολοκληρώνεται η απίστευτη και
συνάµα καταστροφική επέλαση των κατακτητών και τα
αεροπλάνα επιστρέφουν στη βάση τους στα Γιάννενα.
Οι Βουργαρελιώτες µετρούν τις πληγές τους: 14 οι νε-
κροί και πάνω από 30 οι τραυµατίες. Σπίτια κατε-
στραµµένα, οι άνθρωποι άστεγοι και πανικόβλητοι.
Ζουν µε έναν τεράστιο φόβο και µε την αγωνία της εκ
νέου επιδροµής και της ολοκληρωτικής καταστροφής.
Απίστευτος ο πόνος. Τεράστια η θλίψη. Τις επόµενες
µέρες µαθαίνουν ότι ήρθε και η σειρά των γειτονικών
χωριών να υποστούν τη βάρβαρη ναζιστική επίθεση.

Συµπληρώνονται σήµερα 71 ολόκληρα χρόνια από
την αποφράδα εκείνη ηµέρα. Η µνήµη πονά και γυ-
ρεύει δικαίωση. Πρέπει όλοι να γνωρίζουν και να θυ-
µούνται. Μνηµονεύουµε αυτή τη γερµανική θηριωδία
και δεν ξεχνάµε. Οι κραυγές απελπισίας και πόνου

που ακούστηκαν τη φοβερή εκείνη ηµέρα δεν µας επι-
τρέπουν να ξεχνάµε. Θα θυµόµαστε ότι η Γερµανία
οφείλει πάρα πολλά στην Ελλάδα γιατί της προκάλεσε
τεράστιες καταστροφές. Αφαίρεσε τη ζωή εκατοντά-
δων χιλιάδων ανθρώπων, κατέστρεψε τις υποδοµές
της και διέλυσε την οικονοµία της. Η Γερµανία είναι
χρεωµένη στην Ελλάδα. Η επιστροφή του κατοχικού
δανείου και οι πολεµικές αποζηµιώσεις προς την πα-
τρίδα µας παραµένουν ανοιχτοί λογαριασµοί. Τα χρέη
της δεν παραγράφονται όσα χρόνια κι αν περάσουν.
Είναι δε ζήτηµα τιµής και αξιοπρέπειας προς την ιστο-
ρία µας και τους τόσους νεκρούς µας να υπενθυµί-
ζουµε στη Γερµανία πως οι οφειλές της προς την
πατρίδα µας είναι πολύ µεγάλες και κάποτε πρέπει να
αποδοθούν.

Ο πρόεδρος της οµοσπονδιακής δηµοκρατίας της
Γερµανίας, κ. Γιοακίµ Γκάουκ, όταν στις 7 Μαρτίου
2014 επισκέφτηκε το µαρτυρικό χωριό Λιγκιάδες
Ιωαννίνων , συνοδεία του Προέδρου της Ελληνικής
∆ηµοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια, ένιωσε την
ανάγκη να πει: «Επιθυµώ να αρθρώσω, αυτό που
δράστες, αλλά και πολιτικά υπεύθυνοι τόσων πολλών
χρόνων στη µεταπολεµική περίοδο δεν ήθελαν, ή δεν
µπόρεσαν να προφέρουν, ότι δηλαδή τα όσα συνέβη-
σαν εδώ ήταν κτηνώδης αδικία και µε αίσθηµα ντρο-
πής και πόνου, ζητώ από τις οικογένειες των
δολοφονηθέντων "συγγνώµη"».
Όµως αυτό µόνο δε φτάνει κύριε Πρόεδρε της Γερ-

µανίας. Σας διαβεβαιώνουµε πως τα χρέη της χώρας
σας δεν παραγράφονται όσο οι Έλληνες έχουµε καλά
φυλαγµένα στην ψυχή µας τα µεγάλα ιδανικά της πα-
τρίδας, της τιµής, της αξιοπρέπειας και της ελευθερίας.
Κυρίες και Κύριοι,

Κλείνοντας τη σηµερινή οµιλία θέλω να χρησιµοποι-
ήσω τους στίχους του Ανδρέα Κάλβου που κρύβουν
ένα σπουδαίο και διαχρονικό µήνυµα: «Τα δειλά των
εχθρών σας πλήθη καταφρονήσατε. Την κόµην
πάντα ο θρίαµβος στέφει των υπέρ πάτρης κιν-
δυνευόντων».

Τιµή και δόξα στους νεκρούς µας από τη ναζιστική
θηριωδία της 5ης Μαΐου του 1943.
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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 . Τ Σ Ι Λ Ω Ν Η

Τ Η Λ . : 2 6 8 5 0 - 2 4 5 6 5
Κ Ι Ν . : 6 9 7 3 - 8 8 7 9 8 6

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

ΟΜΙΛΙΑ του Εφηµέριου Κίµωνα Ψωράκη
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 2
Αυτές τις σκέψεις ας τις µεταβιβάσετε και στους γειτόνους σας που σήµερα δεν
είναι µαζί µας.

Και τώρα ας έλθουµε σε ένα άλλο θέµα επίσης σοβαρό. Στο θέµα των ερά-
νων. Έχουµε και εράνους όλο το χρόνο. Αν θέλετε να δείτε τη φτώχεια και τη
δυστυχία που υπάρχει σε ένα κοµµάτι της κοινωνίας µας, ελάτε µιαν ηµέρα
στη Μητρόπολη της Άρτας. Σε καθηµερινή βάση 10 µε 15 άτοµα (όχι Τσιγγά-
νοι που το κάνουν εξ επαγγέλµατος) περνούν την πόρτα του ∆εσπότη µας ζη-
τώντας ελεηµοσύνη. Άνθρωποι οικογενειάρχες απλώνουν το χέρι έστω και για
µια µικρή βοήθεια. Με δάκρυα στα µάτια εκλιπαρούν, λένε τα προβλήµατά
τους και σου ραγίζουν την καρδιά όταν ακούς τόσο θλιβερές ιστορίες, να λεί-
πουν από το σπίτι τα πλέον απαραίτητα, το γάλα των παιδιών τους, το ψωµί,
οι δε γονείς να ψάχνουν στα σκουπίδια για ό,τι αποφάγια άφησαν αυτοί που
τα πέταξαν από µέρες. Τους έχουν κόψει το ρεύµα και ζουν στο σκοτάδι χωρίς
θέρµανση, ψυγείο ή τηλεόραση. Τι Πάσχα θα περάσουν αυτοί οι άνθρωποι;

Σε αυτούς πηγαίνουν τα χρήµατά σας. ∆εν θα γίνετε φτωχότεροι εάν θα δώ-
σετε κάτι παραπάνω στον έρανο. Αντίθετα: Θα απαλύνετε τον πόνο αυτών
των ανθρώπων, θα εύχονται για σας και εσείς θα αισθανθείτε ανακούφιση που
κάνατε το καθήκον σας ως Χριστιανοί. Όποιος δανείζει τον φτωχό δανείζει τον
ίδιο το Θεό. Και ο Θεός δεν ξεχνά ποτέ τα δανεικά του. Τα επιστρέφει στο εκα-
τονταπλάσιο µε πολλούς τρόπους.

Σας ευχαριστώ που µε ακούσατε και σας εύχοµαι να περάσετε τις εορτές
του Πάσχα µε υγεία και χαρά κοντά στις οικογένειές σας.

Εύχοµαι σε όλους τους Βουργαρελιώτες "Χριστός Ανέστη" και " Χρόνια
πολλά".

(Από την οµιλία του Εφηµέριου Κίµωνα Ι. Ψωράκη
στο εκκλησίασµα την Κυριακή των Βαΐων).

Επέτειος του βοµβαρδισµού του Βουργαρελίου - 5 Μαΐου 1943
Οµιλία του δασκάλου κ. Καραβασίλη

Το απερχόµενο ∆Σ του Συλλόγου προήλθε από τη Γε-
νική Συνέλευση της Κυριακής 1ης Απριλίου 2012,
στην οποία προήδρευσε ο συγχωριανός µας Χρή-
στος Παπαδόπουλος.
Όσο µπορώ πιο επιγραµµατικά θα αναφέρω τα κυ-
ριότερα επιτεύγµατά του. Πρωταρχικό µας µέληµα
η έκδοση της εφηµερίδας µας «Το Βουργαρέλι»
που συνεχίζει την πορεία της µε τον ίδιο ρυθµό, µε
αναβαθµισµένη ύλη, χάρη στις συνεργασίες που
έχουµε, µε αριθµό σελίδων 8-12 (λόγω πληθώρας
ύλης).
Κατά τη διάρκεια των δύο χρόνων της θητείας µας
αναπτύξαµε καλές σχέσεις µε το ∆ήµαρχο Κεν-
τρικών Τζουµέρκων, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και
τον Τοπικό Πρόεδρο όσο και µε τον Πολιτιστικό
Σύλλογο Βουργαρελίου. Η πιο σηµαντική συνεργα-
σία µας ήταν η εκδήλωση για την επέτειο της έναρξης
της Επανάστασης του 1821 στο Μοναστήρι του Αϊ-
Γιώργη.
∆ώσαµε µεγάλη έµφαση στον πολιτιστικό και ψυ-
χαγωγικό τοµέα, στο βαθµό που οι συνθήκες το επι-
τρέπουν.
α) Συνεχίσαµε για 18η και 19η χρονιά την Έκθεση
Βιβλίου στην άκρη της πλατείας στο «Βακούφικο»
µε ξεχωριστή επιτυχία από τη στιγµή που µεταφερ-
θήκαµε σε αυτό το χώρο παρόλες τις δύσκολες οικο-
νοµικές συγκυρίες. Φέτος θα γιορτάσουµε τα 20
χρόνια προγραµµατίζοντας και εκδηλώσεις ειδικά για
τα παιδιά.
β) Μέσα στο πλαίσιο αυτό κάναµε δύο παρουσιά-
σεις συγγραφέων συνεχίζοντας παράδοση χρόνων
το πρώτο δεκαήµερο του Αυγούστου, στο Αµφιθέα-
τρο του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων. Το 2012 το
συγγραφέα ∆ηµήτρη Στεφανάκη, που έχει σχέση
και µε το χωριό µας, µε τα βιβλία του «Μέρες Αλε-
ξάνδρειας» και «Φιλµ Νουάρ» των εκδόσεων Ψυ-
χογιός. Το 2013 ιδιαίτερα σηµαντικό γεγονός ήταν η
παρουσίαση της Συλλογής ∆ηµοτικών Τραγου-
διών του Χρίστου Ν. Λαµπράκη, στο Βουργαρέλι.
Την έκδοσή του φρόντισε ο Σύλλογός µας, ιδιαίτερα
πρέπει να τονιστεί η προσφορά προς την κατεύ-
θυνση αυτή του Γραµµατέα µας Νίκου ∆ήµου και η

συνεργασία µε τον κ. Σωκράτη Κουγέα, φιλόλογο,
κύριο οµιλητή που παρουσίαστε το έργο του Χρίστου
Ν. Λαµπράκη. Τη χρηµατοδότηση ανέλαβε αποκλει-
στικά το Πολιτιστικό και Αθλητικό Κέντρο του ∆ήµου,
προς το οποίο εκφράζουµε για µια ακόµη φορά τις ευ-
χαριστίες µας. Το βιβλίο διατίθεται από το Σύλλογό µας
στην τιµή των 10 ευρώ για ενίσχυση του Συλλόγου.
Επίσης συµµετείχαµε στην παρουσίαση του βιβλίου
του Ντίνου Γιώτη, από τα Θεοδώριανα, «Η Γαλλίδα
δασκάλα», των εκδόσεων Ψυχογιός.
γ) Τον Αύγουστο του 2012 και 2013 παρουσιάσαµε
τη νεανική ορχήστρα από τον τόπο µας µε τους Πάνο
Τσίτσικα, Αλέξανδρο Μαούτσο και Λίνα Ψυχογιού,
σε δύο αφιερώµατα, το Νίκο Γκάτσο και από τον ελ-
ληνικό κινηµατογράφο τραγούδια των Χατζιδάκι, Θε-
οδωράκη, Ξαρχάκου.
δ) Στις 24 Νοεµβρίου 2013 γιορτάσαµε τα 40 χρό-
νια από την ίδρυση του Συλλόγου µας (23 Νοεµ-
βρίου 1973) στην αίθουσα εκδηλώσεων της
Πανηπειρωτικής µε επιτυχία. Παράλληλα παρου-
σιάσαµε και το βιβλίο µε τη συλλογή των δηµοτικών
τραγουδιών του Χ. Ν. Λαµπράκη στην Αθήνα, µε οµι-
λητές τους φιλολόγους κ. Σωκράτη Κουγέα και κ.
Βάσω Ράπτη.
ε) Οι συνεστιάσεις µας τον Ιανουάριο του 2013 και
2014 για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας
είχαν επιτυχία από άποψη συµµετοχής. Άλλα έσοδα
από τις προσκλήσεις δεν είχαµε, διότι λόγω των δύ-
σκολων οικονοµικών συνθηκών που διανύουµε, δεν
βάλαµε κάτι παραπάνω για το Σύλλογο. Μόνο το
2013 οικονοµικό όφελος ήταν η αγορά της βασιλόπι-
τας.
Το τελευταίο και πιο σηµαντικό θέµα είναι η µετα-
στέγαση του Γραφείου του Συλλόγου µας. Ασχο-
ληθήκαµε µε το χώρο στα Σεπόλια, αλλά τα έξοδα
επισκευής είναι πολλά. Πάντως είναι επιβεβληµένη
ανάγκη να αλλάξει ο Σύλλογος χώρο για να έχουµε
και άλλες δραστηριότητες, να έχουµε επαφές µε τους
νέους, να τους φέρουµε κοντά στο Σύλλογο.

Για το ∆Σ η πρόεδρος
ΛΟΥΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΣΕΛ. 7

Ο παπα-Κίµωνας Μ. Παρασκευή στον Επιτάφιο
και τα κοριτσάκια Μυροφόρες.

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

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟ
ΟΛΟ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ∆ΩΡΕΑΝ

Σ Χ Ο Λ Η Χ Ο Ρ Ο Υ
G E N E K E L L Y

∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΧΟΡΟΙ

ΕΥΤΥΧΙ∆ΟΥ 7 - ΠΑΓΚΡΑΤΙ

∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΝΤΖΙΟΚΑ ΝΑΝΣΥ
ΤΗΛ.: 211 1182682

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Στην τοποθεσία Καρυά Βουργαρελίου

αγρόκτηµα 3 στρεµµάτων και

600 µέτρων.

Πληροφορίες στο τηλ. 210 4611115

Αθανάσιος Σπ. Λαζαρίδης
Ουρολόγος - Χειρούργος

Ειδικευθείς στο Πανεπιστηµιακό
Νοσοκοµείο Ιωαννίνων

Επιστηµονικός συνεργάτης
Πανεπιστηµιακής Ουρολογικής

Κλινικής Ιωαννίνων
Νικ. Σκουφά 38 - Άρτα

Τηλ.: 2681400427, 6977509592

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ

Νέες εξελίξεις στη λειτουργία
του Κέντρου Υγείας Βουργαρελίου

• Εξακολουθεί το πρόβληµα µε τις εφηµερίες
των ιατρών. Συγκεκριµένα για το µήνα Μάιο
υπάρχουν µόνο εννέα εφηµερίες και το Κέντρο
Υγείας παραµένει κλειστό από τις 15.00 µµ
µέχρι το πρωί της επόµενης ηµέρας.
• Από το Μάιο και τους επόµενους µήνες: θα
υπάρχει µόνο ένας ιατρός σε κάθε πρωινό ωρά-
ριο.
• Στο τέλος Ιουνίου 2014 παραιτείται ο τελευ-
ταίος αγροτικός ιατρός και µένει µόνη της η δι-
ευθύντρια του Κέντρου Υγείας.
• Στη νέα προκήρυξη κενών και κινούµενων θέ-
σεων Κέντρων Υγείας και Περιφερειακών ια-
τρείων (04/04/2014) δεν υπήρξαν αιτήσεις
ενδιαφερόµενων ιατρών, µε αποτέλεσµα να µην
υπάρχει κανένας ιατρός για το Κέντρο Υγείας
αλλά και για τα Περιφερειακά ιατρεία..
• Κινδυνεύει άµεσα η υγεία και η ζωή των ασθε-
νών! Πολλοί ασθενείς αναγκάζονται να αποχω-
ρούν, καθώς ο χρόνος αναµονής το πρωί στο
Κέντρο Υγείας φτάνει µέχρι και τέσσερις ώρες.
• Στο υπόλοιπο προσωπικό του Κέντρου Υγείας
υπήρξαν µειώσεις. Έτσι µένει µόνο η θυρωρός
ή ο οδηγός ασθενοφόρου ή η νοσοκόµα µαζί
µε έναν ιατρό εφηµερίας.
• Όταν ο οδηγός ασθενοφόρου κάνει διακοµιδή,
µένει µόνο ένας ιατρός στο Κέντρο Υγείας.
• Όταν χρειάζεται συνοδός ιατρός σε βαριά πε-
ριστατικά, το Κέντρο Υγείας κλείνει.
• Επανήλθε το πλαφόν στη συνταγογράφηση,
µε αποτέλεσµα να δυσκολεύεται ακόµη πιο
πολύ η εξυπηρέτηση των ασθενών.
Τα νέα προβλήµατα του Κέντρου Υγείας γνω-
στοποιήθηκαν στις τοπικές εφηµερίδες, στο το-
πικό κανάλι, ART TV, υπήρξε ενηµέρωση και
έκκληση για βοήθεια στους βουλευτές της πε-
ριοχής, καθώς και τηλεφωνική επικοινωνία µε
το ∆ιοικητή του Νοσοκοµείου Άρτας, ο οποίος
έδειξε ενδιαφέρον και αναµένουµε να δούµε
ποια θέση θα πάρει στο σοβαρό πρόβληµα του
Κέντρου Υγείας του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρ-
κων.

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ

Τρεις µήνες µετά τη µεγάλη συγκέντρωση στην
αίθουσα του δηµαρχείου, τις κινητοποιήσεις µας
και το ψήφισµα για τα προβλήµατα του Κέντρου
Υγείας Βουργαρελίου, το οποίο συντάξαµε και
διανείµαµε σε όλους τους αρµόδιους:

Ο διοικητής του Νοσοκοµείου Άρτας, κος Κα-
τσακιώρης, µας υποσχέθηκε πως από την 1η
Απριλίου θα στελεχώσει το Κέντρο Υγείας µε
γιατρούς και θα λειτουργεί όλο το 24ωρο µε ια-
τρικό προσωπικό και θα αναβαθµιστεί. Υπήρ-
ξαν δεσµεύσεις από τον Υφυπουργό Υγείας, κο
Μπέζα στο τηλεοπτικό κανάλι ΑRΤ TV, ότι δε θα
κλείσει το Κέντρο Υγείας και ότι µέχρι το τέλος
του έτους και σύµφωνα µε τον καινούργιο νόµο
του ΠΕ∆Υ θα έχουµε ένα σύγχρονο και καθόλα
λειτουργικό Κέντρο Υγείας!
Οι δε πολιτικοί µας εκπρόσωποι (βουλευτές της
περιοχής µας) δε θέλησαν να µας δώσουν
απαντήσεις, παρόλο που παρέλαβαν τα ψηφί-
σµατά µας.

Σας γνωστοποιώ λοιπόν το σοβαρό πρό-
βληµα που µας απασχολεί όλους άµεσα, καθώς
η υγεία είναι το πολυτιµότερο αγαθό που έχουµε
και διαπιστώνουµε πως το στερούµαστε. Όλα
αυτά τα αναφέρω, όχι γιατί δεν τα γνωρίζετε,
αφού τα ζείτε καθηµερινά, αλλά για να µην επα-
ναπαυόµαστε. Μην περιµένουµε τα όποια προ-
βλήµατα έχουµε-και δυστυχώς είναι αρκετά-
(σχολεία, κτηνοτροφία, ταχυδροµείο κ.ά) να µας
τα λύσει κάποια ∆ηµοτική αρχή ή κάποιος κρα-
τικός φορέας. Εάν εµείς δεν αντιδράσουµε έγ-
καιρα και αν δεν συσπειρωθούµε, δεν πρόκειται
κανένας να συγκινηθεί.

Πολλοί ισχυρίζονται ότι και παρόλο που ξε-
σηκωθήκαµε δε φέραµε κανένα θετικό αποτέλε-
σµα, και ας κάναµε συγκεντρώσεις και
παραδώσαµε ψηφίσµατα.

Και όµως καταφέραµε ύστερα από πολύ καιρό
και σε µια κρίσιµη στιγµή στη ζωή του τόπου
µας να σηκωθούµε από τον καναπέ µας, να
πλησιάσει ο ένας τον άλλον, να συνοµιλήσουµε,
να γεµίσουµε ένα αµφιθέατρο, να πάρει ο δη-
µότης το λόγο και να εκφράσει την άποψή του
αλλά και να µεταφέρει τη δική του ανησυχία
ενώπιον όλων µας. Πετύχαµε να δηµοσιοποι-
ήσουµε το πρόβληµα του Κέντρου Υγείας του
∆ήµου µας από τα µέσα ενηµέρωσης (εφηµερί-
δες, ραδιόφωνο, τηλεοπτικά κανάλια της περιο-
χής µας) σε όλη τη ∆υτική Ελλάδα και να φτάσει
ως εκεί η φωνή και η διαµαρτυρία µας.
Και το κυριότερο, ότι ο διοικητής του Νοσοκο-
µείου Άρτας δέχεται-αναγκάζεται να µας ακούει
και να ασχολείται µε τα προβλήµατα του Κέν-
τρου Υγείας Βουργαρελίου. Ε! δεν
είναι λίγο πράγµα. Τι αποµένει άλλο από το να
πιστέψουµε στον εαυτό µας και να πάρουµε τη
ζωή στα χέρια µας. Και πάνω από όλα την υγειά
µας!
Συνεχίζουµε αδιάλειπτα τον αγώνα που µόλις
αρχίσαµε.

Νίκος Μανούσης, µέλος
της Συντονιστικής Επιτροπής

Στο προηγούενο φύλλο της εφηµερίδας µας ενηµερώσαµε για τα προβλήµατα του Κέντρου
Υγείας Βουργαρελίου και τις ενέργειες σχετικά µε αυτά. Τον Απρίλιο ο Σύλλογος Βουργα-
ρελιωτών Αττικής διά της προέδρου Λουκίας Αντωνίου απηύθυνε αίτηση προς τη ∆ιευθύν-
τρια του Κέντρου Υγείας κ. Σαµπίνα Τσιάκα και τη Συντονιστική Επιτροπή, προκειµένου να
ενηµερωθούν οι αναγνώστες. Κατόπιν τούτου λάβαµε δύο κείµενα από το µέλος της Συν-
τονιστικής Επιτροπής κ. Νίκο Μανούση, τα οποία και δηµοσιεύουµε:

Λαµπρή στο χωριό
Σήµερα µαύρος ουρανός
σήµερα µαύρη µέρα
σήµερα όλοι θλίβονται
και τα βουνά λυπούνται.
Σήµερα βάζουν τη βουλή
οι άνοµοι Εβραίοι,
οι άνοµοι και τα σκυλιά,
οι τρισκαταραµένοι,
για να σταυρώσουν το Χριστό,
των πάντων βασιλέα.

Ξεκίνησα από το θρηνητικό τρα-
γούδι της Μεγάλης Παρασκευής
για να αποτυπώσω κυριολεκτικά
τη βαριά ατµόσφαιρα που επι-
κράτησε στο Βουργαρέλι κατά τη
διάρκεια της Μεγάλης Εβδοµά-
δας. Συνεχής βροχή, συννεφιά,
οµίχλη και κρύο παράλληλα. Ξε-
κίνησα από το αρνητικό κλίµα
αυτών των ηµερών και ήταν πε-
ρισσότερο αρνητικό, γιατί δεν
επέτρεψε σ΄ αυτούς που ήρθαν
για να γιορτάσουν τη Λαµπρή στο
χωριό, να κυκλοφορήσουν και να απολαύσουν τις απριλιάτικες οµορφιές, να γίνει η πε-
ριφορά του Επιταφίου (στη µνήµη µου δεν µπορώ να ανακαλέσω τέτοιο γεγονός εδώ
και πολλά χρόνια). Επίσης το “Χριστός Ανέστη” και η αναστάσιµη ακολουθία έγινε υπό
βροχή.
Ας πάω και στην "ξαστεριά" αυτών των ηµερών:
Μεγάλη Πέµπτη βράδυ: Ο στολισµός του Επιταφίου. Μετά το τέλος της Ακολου-
θίας των Παθών άρχισε η προετοιµασία γι αυτόν. Το ενθαρρυντικό και συγκινητικό πα-
ράλληλα ήταν η παρουσία πολλών νεαρών ατόµων που βοήθησαν στην προετοιµασία
των λουλουδιών για το στολισµό που συγχωριανές µας ανέλαβαν µε περισσό ζήλο.
Στη συνέχεια οι νεανικές φωνές έψαλλαν αλλά και τραγούδησαν τη διαδικασία του στο-
λισµού.
Το αποτέλεσµα θαυµάσιο παρόλο που η πληθώρα των λουλουδιών για το στολισµό
δυσκόλεψε λίγο για να υπάρξει το αντίστοιχο αισθητικό αποτέλεσµα.
Την επόµενη µέρα, Μεγάλη Παρασκευή, σε κατάµεστη Εκκλησία δύο χοροί, γυναι-
κών και ανδρών µε τα Εγκώµια του Επιταφίου Θρήνου δηµιούργησαν µια κατανυκτική
ατµόσφαιρα µε το βλέµµα στραµµένο προς το Επιτάφιο.
Μεγάλο Σάββατο. Η βροχή µέχρι το απόγευµα σταµάτησε και µε το χτύπηµα της καµ-
πάνας όλοι ξεχύθηκαν, η εκκλησία κατάµεστη, η αυλή της καθώς και αρκετό τµήµα της
πλατείας. Ο παπά - Κίµωνας τολµηρός είχε ετοιµάσει τραπέζι δίπλα από τη βρύση της
Πλατείας για να "βγάλει" την Ανάσταση. Με το που άρχισε το "Χριστός Ανέστη" ξανάρ-
χισε η βροχή και όλοι έφυγαν προς διάφορες κατευθύνσεις, γιατί ο καιρός δεν έδωσε
τα περιθώρια για ανταλλαγή ευχών και παραµονή για περισσότερο χρόνο στην Πλατεία.
Εξάλλου περίµενε η ζεστή µαγειρίτσα ή τα γοµίδια, το τσούγκρισµα των αυγών δίπλα
στο αναµµένο τζάκι, ούτε Χριστούγεννα να είχαµεA
Ηµέρα της Λαµπρής. Το πρωϊνό δεν προµηνούσε ευοίωνες συνθήκες για το ψήσιµο
του οβελία. Έτσι το αρνάκι ή το κατσικάκι για τους πρωϊνούς µπήκε στο φούρνο και γι
αυτούς που ξύπνησαν κοντά στις 10 ο καιρός συµµάχησε µαζί τους και έτσι στήθηκαν
κάποιες ψησταριές αλλά αυτό το ψήσιµο είχε τον ατοµικό χαρακτήρα.
Την καλύτερη µέρα την επιφύλασσε για τη γιορτή του Άη - Γιώργη στο Μοναστήρι. Ση-
µείο αναφοράς το Μοναστήρι. Αρκετοί προσκυνητές από τα γύρω χωριά και από το
Βουργαρέλι για να τιµήσουν τον Άγιο της Ρωµιοσύνης. Αυτό γίνεται αντιληπτό από τον
αµαξιτό δρόµο γιατί η ρόδα αντικατέστησε το περπάτηµα, εξάλλου πρέπει να σταµά-
τησε και το τάµα "θα έρθω περπατώντας στη Χάρη σου". Η αυλή και η εκκλησία γεµάτη.
Στον αγιασµό φάνηκε το πλήθος των προσκυνητών σε µια αυλή µε όλες τις ευωδιές των
λουλουδιών που µε περισσή φροντίδα επιµελήθηκε η κ. Γεωργία. Φέτος όµως δεν ακο-
λούθησε πανηγύρι ούτε ο κόσµος που έφευγε κάθισε στη Πλατεία και τα µαγαζιάA
Παρασκευή, Ζωοδόχου Πηγής. Η καθιερωµένη λειτουργία στο εξωκκλήσι της Ζωο-
δόχου Πηγής στην Οµαλή µε λίγους προσκυνητές, σήµερα η οµίχλη και η βροχή ήταν
αποτρεπτική. Ο Ορέστης µε την Άννα ήταν εκεί, τα είχαν ετοιµάσει όλα και ακολούθησε
το καθιερωµένο κέρασµα στο σπίτι τους µε τη συγκινητική ζεστασιά που αποπνέουν.

ΛΟΥΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Οι γυναίκες στον επιτάφιο θρήνο.

∆εύτε λάβετε φως...
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Η εφηµερίδα µας προβάλλει το Βουργαρέλι, καταγράφει την ιστορία του, ενηµερώνει και διεκδικεί!

στην καθηµερινότητά σας

Ο καραµελάς
Η φωτογραφία του 1925 απεικονίζει τον
καραµελά Κώστα Αντώνη και την
έδωσε για το Ηµερολόγιο η κόρη του η
Αφροδίτη Σιαπάτη. Η ίδια, επειδή βοη-
θούσε τον πατέρα της έδωσε τις πληρο-
φορίες για τα γλυκίσµατα που
παρασκεύαζε, όλα αγαπηµένες λιχου-
διές των παιδιών. Σηµειωτέον ότι στα
πανηγύρια ιδιαίτερα περίµεναν µε αδη-
µονία τον καραµελά, την πιο αγαπηµένη
φιγούρα και περιτριγύριζαν την τάβλα
του για να αφήσουν το χαρτζιλίκι τους και
να γευτούν άλλος την καραµέλα, άλλος
το γλειφιτζούρι, το παστέλι ή το κου-
λούρι. “Το εργαστήρι ήταν στο σπίτι.
Άναβε το τζάκι και στη φωτιά έβαζε την
κατσαρόλα, µεγάλη χάλκινη. Έβραζε τη
ζάχαρη µε ανάλογο νερό και κρεµόρ
(σκόνη που έπαιρνε από το φαρµακείο)
για να µη ζαχαρώνει. Σε µια µικρή κα-
τσαρολίτσα δοκίµαζε µε ένα ξυλαράκι για

να δει αν η ζάχαρη ήταν έτοιµη να απλω-
θεί στο µάρµαρο. Για να πάρει χρώµα
έρριχνε χρωστική που πάλι έπαιρνε από
το φαρµακείο.
Καραµέλες κόκκινες: Άπλωνε το κόκ-
κινο µείγµα πάνω στο µάρµαρο µε τον
πλάστη. Όταν ήταν ζεστό το έκοβε µε το
µαχαίρι και το έπλαθε µε τα χέρια για να
γίνουν µπαστουνάκια και τα έκοβε µε το
ψαλίδι. Οι κόκκινες καραµέλες ήταν γυα-
λιστερές γιατί το µείγµα ήταν αδούλευτο.
Καραµέλες άσπρες µε ρίγες: Το µείγµα
το δούλευε πάνω στο µάρµαρο πολύ και
µετά έρριχνε µε ξυλαράκι το κόκκινο
µείγµα. Αυτό το δούλευε σε µπαστούνια
και το έκοβε σε κύκλους ώστε να φαί-
νονται οι κόκκινες ρίγες.
Κοκόρια: Γίνονταν και κόκκινα και δί-
χρωµα. Κοβόταν κοµµατάκια και δου-
λευόταν για να πάρουν το σχήµα του
κόκορα και όσο ήταν εύπλαστα έµπαινε
το καλαµάκι.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ 2014

ΠΑΛΑΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Ξεκινήσαµε µε αναφορά στον πρώτο µήνα του χρόνου το Γενάρη (Ιανουάριο)
και τη φωτογραφία µε το όργωµα και τα σχετικά κείµενα. Σειρά τώρα έχουν οι
µήνες Φεβρουάριος (Φλεβάρης), Μάρτιος (Μάρτης), µε τις σχετικές φωτογρα-
φίες και τα επαγγέλµατα που απεικονίζουν.

Παστέλι: Έβραζε
µείγµα από ζάχαρη,
σουσάµι και ξινό. Το
έβαζε πάνω στο µάρ-
µαρο και στη συνέχεια
µε τον πλάστη το
άπλωνε, όπως κά-
νουν µε το φύλλο της
πίτας και το έκοβε µε
το µαχαίρι.
Κουλούρια: Σε κα-
ζάνι µε τα χέρια ανα-
κάτευε το αλεύρι µε
αυγά, τα ζύµωνε και
το πρωί µε µια ώρα
νύχτα τα έπλαθε
στρογγυλά, τα έβαζε
σε λαµαρίνες και στη
συνέχεια στο φούρνο.
Μετά όταν κρύωναν
έβραζε ζάχαρη και
όταν ήταν "δεµένη" τα
έβαζε λίγα - λίγα στο
καζανάκι ώστε να µπορεί να τα γυρίσει
ώσπου να γίνουν άσπρα.
Η τάβλα ήταν στρογγυλή, χωρισµένη σε δια-
µερίσµατα για τα διάφορα γλυκίσµατα και στη
µέση έβαζε τα κοκόρια. Τα σκέπαζε µε πανί
άσπρο και στις γωνίες υπήρχε σχοινί που
έδενε στις άκρες.
Ήταν το κύριο επάγγελµα του πατέρα µου.
∆ούλεψε στο Αγρίνιο και στα γύρω χωριά της
περιοχής µε την τάβλα στο κεφάλι.
Το ίδιο επάγγελµα άσκησε και ο αδερφός του
Χρήστος”.
Ο Βασίλης Τάτας ήταν επίσης καραµελάς
του χωριού µας. Όλοι θυµόµαστε τη χαρα-
κτηριστική του φιγούρα στα πανηγύρια και
στις γιορτές. ∆ούλεψε όµως και στην Άρτα,
στα περίχωρα µέχρι το Αγρίνιο σε παζάρια
και πανηγύρια.
Πουλούσε τα ζαχαρώδη "µαλάµατα" (έτσι
ήταν η φίρµα), καραµέλες, γλειφιτζούρια, κο-
κοράκια, κουλούρια, σάµαλι, παστέλι.
Ο τρόπος παραγωγής ο ίδιος που περιγράφει η
κ. Αφροδίτη Σιαπάτη. Από την κόρη του κ. Τούλα
(Αγγελική) Τσιλώνη παραθέτουµε κάποιες συµ-
πληρωµατικές πληροφορίες. Ο σύζυγός της
Νίκος Τσιλώνης, που δυστυχώς "έφυγε" νωρίς,
άσκησε και αυτός το επάγγελµα του καραµελά.
“Έβραζε σε µεγάλη χάλκινη (κυλτή) κατσαρόλα
ζάχαρη + νερό + γλυκόζη. Η δοκιµή γινόταν µε το
χέρι µέχρι να "κριτσανίσει". Για να πάρει χρώµα
έβαζε χρωστική. Αυτή είναι η αδούλευτη ζάχαρη,
γι αυτό γυάλιζε.
Οι άσπρες καραµέλες γινόταν ως εξής: Έπαιρ-
ναν το µείγµα από την κατσαρόλα, το έβαζαν
πάνω στο µάρµαρο. Το δούλεµα γινόταν µε τα
χέρια, ένα µεγάλο µαχαίρι για να το γυρίζουν
διαρκώς και υπήρχε και καρφί στον τοίχο, όπου,
όπως το διασίδι (νήµα), τραβούσαν το µείγµα
µέχρι να πάρει το άσπρο χρώµα.
Για να φτιάξει κορδέλες έβαζε χρωστική.
Τα γλειφιτζούρια γινόταν από την καραµέλα που
δεν ήταν δουλεµένη, σε διάφορα χρώµατα. Επί-
σης και τα κοκοράκια από αδούλευτο µείγµα ζά-
χαρης και στη συνέχεια έβαζαν το ξυλάκι πίσω.
Λεπτοµέρεια για το σκεύος. Η χάλκινη κατσαρόλα
ήταν λίγο γανωµένη, µετά δεν την ξαναγάνωναν.
Χρησιµοποιούσαν φωτιά ή γκάζι για να ελέγχεται
η φλόγα”.
Επίσης, να µνηµονεύσουµε και άλλους καραµε-
λάδες του χωριού µας, όπως το Βασίλη Κούκο
και το Θωµά Μπλούχο.
Όλοι τους ήταν αξεπέραστοι και ασυναγώνιστοι
για τις νοστιµότατες λιχουδιές που παρασκεύα-
ζαν µε µεράκι και διέθεταν µε ιδιαίτερα φιλικό και
οικείο τρόπο, ιδίως στα παιδιά, τόσο στις διάφο-
ρες εκδηλώσεις του χωριού µας όσο και των υπό-
λοιπων χωριών της περιοχής µας και όχι µόνο.

Ο κουρέας
Οι πληροφορίες από το ∆ηµήτρη Κούρτη ο
οποίος έδωσε και τη φωτογραφία και ήταν ο επί-

σηµος κουρέας του χωριού.
“Στα χρόνια της κατοχής µαζί µε τους γονείς µου
Ολυµπιάδα και Βασίλη Κούρτη κατεβήκαµε στην
Άρτα, στον κάµπο για να µαζέψουµε καλαµπόκι
κ.ά. Μετά το τέλος των εργασιών κάθησα στην
Άρτα στο Βαγγέλη Μαργώνη, που είχε κουρείο –
κοµµωτήριο στο Μονοπλιό, όλο το χειµώνα.
Κατόπιν ανέβηκα στο χωριό και άνοιξα κουρείο
στην Πλατεία. Μετά τον πόλεµο πήγα στην
Αθήνα και έµαθα την τέχνη της κοµµωτικής, Το
κοµµωτήριο ήταν στο βάθος του µαγαζιού, γιατί
οι γυναίκες ήταν ντροπαλές. Τελικά το κοµµωτή-
ριο το µετέφερα σ’ ένα χώρο αριστερά στην αυλή
του σπιτιού πάνω από την Πλατεία.
Εξοπλισµός, αυτός που φαίνεται στη φωτογρα-
φία, δηλαδή καθρέφτης µεγάλος, ειδική πολυ-
θρόνα κουρέα. Επίσης µηχανή κουρέµατος, ψιλή
και χοντρή, 2 - 3 ειδικά ξυράφια, λουρί (δέρµα
τεντωµένο σε πλαίσιο) για να τροχίζουν τα ξυρά-
φια, επίσης και ακόνι, 2 είδη ψαλιδιών, κανονικό
και ένα ειδικό µε δόντια για να αραιώνουν τα µαλ-
λιά. Ξεσκονίστρα, ένα είδος βούρτσας για να κα-
θαρίζουν τις κοµµένες τρίχες. Το κούρεµα
αφορούσε άνδρες και γυναίκες.
Για τις γυναίκες γινόταν δύο είδη περµανάντ.
α) Θερµογόνος: Με ένα είδος υγρού εµποτίζαµε
στυπόχαρτο και το τοποθετούσαµε ανάµεσα από
δύο αλουµίνια που είχαν την ιδιότητα να θερµαί-
νουν και στη συνέχεια σε µπικουτί πάνω στα
µαλλιά και το κατσάρωµα γινόταν στο στυλ που
θέλαµε.
β) Ψυχρά: Με ένα είδος υγρού πάλι που έµπαινε
σε καλούπι αλουµινένιο και στη συνέχεια σε ξύ-
λινο µπικουτί στα µαλλιά, χωρίς να καταλαβαίνει
η γυναίκα τίποτε. Ήταν ακριβότερο είδος περµα-
νάντ. Μου είχαν δώσει γι αυτό και το χαρακτηρι-
σµό "κατσαρωτής".
Παλαιότερος κουρέας ήταν ο Χοντζάκης, αστυ-
νοµικός που παντρεύτηκε τη χωριανή µας Αλε-
ξάνδρα, γι αυτό έφυγε από την Αστυνοµία και
άσκησε αυτό το επάγγελµα για την επιβίωση”.

Καραµελάς: Κώστας Αντώνης 1925.

Κουρέας: ∆ηµήτριος Κούρτης 1951

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου
Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ, Απρίλιος 2014

Πρόκειται για το νέο βιβλίο του συντοπίτη µας
συγγραφέα και ποιητή Γιάννη Καλπούζου που
κυκλοφόρησε εδώ και ένα µήνα. ∆ιαδραµατί-
ζεται κυρίως στην Άρτα και στην Αθήνα, ταξι-
δεύει στη Θεσσαλονίκη, στις Σπέτσες, στην
Κω, στην Ξάνθη, στη Φλώρινα, στη Σκιάθο και
στο Παρίσι, από τη δεκαετία του 60 µέχρι το
1994, ενώ µε µικρές αναδροµές φτάνει κι ως
τα τέλη της δεκαετίας του 1940.
Μέσα από τα δύο κεντρικά πρόσωπα, τον
Άνδη και τη Θάλεια, αλλά και τους δευτερα-
γωνιστές και την πολυπλοκότητα των σχέσεων
επιχειρείται µια απεικόνιση της σύγχρονης Ελ-
λάδας, µε κωµικό και έντονα σαρκαστικό
τρόπο.
Αναφέρει ο συγγραφέας: "Επιδίωξή µου το µυθιστορηµατικό ταξίδι και η αναγνω-
στική ευφορία. Συνάµα να µιλήσω για την επιφάνεια και τον βυθό, την ψυχή• το πά-
λεµα των εσωτερικών φωνών και τις έξωθεν συνθήκες που προδιαγράφουν την τύχη
των ανθρώπων• τις λαβωµατιές της Ιστορίας όπως αντανακλούν πάνω µας• τις επι-
πτώσεις του εµφύλιου σπαραγµού, τους εθνικούς και πολιτισµικούς ακρωτηριασµούς
και την ανδροκρατούµενη κοινωνία, αξιοποιώντας ενίοτε κώδικες και σύµβολα• την
πολιτική ουτοπία πολλών, την αξία της ατοµικής καλλιέργειας της ψυχής και του
πνεύµατος, τη µηδενιστική στάση και την έλλειψη νηφαλιότητας και περίσκεψης στις
αντιδράσεις µας• την ανθρωπογεωγραφία, τις παθογένειες και τα σύνδροµα των δε-
καετιών 19601990• τις πολλές «Ελλάδες», που πολλοί δεν υποψιάζονται καν ότι
υπάρχουν• την επίδραση του συναισθήµατος στη λογική και στις αποφάσεις µας•
για τα κρίµατα των προηγούµενων γενιών, τα οποία βασανίζουν τις επόµενες όπως
στις µέρες µας πληρώνουν τα παιδιά µας τον κόσµο που κτίσαµε• την ενδοοικογε-
νειακή βία• τις παράλληλες πορείες των ανθρώπων, οι τόσο ξεχωριστές για τον κα-
θένα την ίδια στιγµή• την έννοια της πατρίδας και πλήθος επιµέρους θεµάτων. Τέλος
και σαφέστατα για την πεµπτουσία της ζωής, τον έρωτα και την αγάπη, που µέσα σε
έναν κόσµο όπου κυριαρχεί ο εγωκεντρισµός και η ιδιοτέλεια έρχονται να µεταβολί-
σουν το «δικό µου» και να το κάνουν «δικό σου», εξού και ο τίτλος του µυθιστορή-
µατος".
Η εκρηκτική αφήγηση, η ευρηµατική πλοκή, ο έντονος σαρκασµός, το χιούµορ, οι
αναπάντεχες ανατροπές, ο στοχασµός και η σαγηνευτική γλώσσα κτίζουν ένα µυθι-
στόρηµα-ωκεανό που γεµίζει φως και ψυχική ανάταση τον αναγνώστη.

Γιάννη, σ΄ ευχαριστούµε που για άλλη µια φορά γεµίζεις την καρδιά µας συναίσθηµα
και νοσταλγία µέσα από γνώριµα βιώµατα. Καλό δρόµο στο νέο σου βιβλίο και δύ-
ναµη για τη συνέχεια.
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Θέατρο και ταξίδια ψυχαγωγούν και διασκεδάζουν, ανοίγουν τα µάτια σε όλο τον κόσµο!

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

∆ΙΟΓΕΝΟΥΣ 6

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΤΗΛ.:
210 2921249

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ - ΨΗΣΤΑΡΙΑ

Τ Α Β Ε Ρ Ν Α

ΠΛΟΥΜΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΑΡΤΑΣ
ΤΗΛ.: 26850 22110, ΟΙΚ. 22675

6973 006532 - 6946 487295

ΕΣΩΡΟΥΧΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ “ΕΡΜΙΝΑ”
Αµαλία & Ερµιόνη Γεωργούλα

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 3 - ΑΡΤΑ
ΤΗΛ.: 26810 70857

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Αγροτεµάχιο αρδευόµενο, 8,5 στρεµµάτων

(περίπου), στη θέση “Καλαµάς”
Βουργαρελίου, κατάλληλο και

για επιδοτούµενα προγράµµατα:
αγροτουριστική µονάδα

ή εναλλακτικές µορφές ενέργειας.
Πληροφορίες: 6976 927756.

Τη ∆ευτέρα 7 Απριλίου 2014 στο Αρχαιολογικό Μουσείο
Άρτας, η συγχωριανή µας Μαίρη Μάντζιου, Επίκουρος Καθη-
γήτρια Κλασικής Φιλολογίας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων,
πραγµατοποίησε διάλεξη µε το ανωτέρω θέµα. Την επιµέλεια
είχε η ΛΓ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Πρέβεζας – Άρτας.
Η οµιλήτρια στη διάλεξή της παρουσίασε:
-Την αρχιτεκτονική δοµή και τη θεατρική λειτουργία του αρ-
χαίου ελληνικού θεάτρου: σκηνικός χώρος-ορχήστρα-
κοίλον. Ρεαλισµός και συµβάσεις.
Τα τρία δραµατικά είδη – Μορφή και περιεχόµενο: Τραγωδία
– Κωµωδία (Αρχαία-Μέση-Νέα) – Σατυρικό δράµα. Υποκριτές,
Χορός – κοστούµια, προσωπεία. Ύφος της παράστασης.
-Αρχειακό φωτογραφικό υλικό σχετικά µε την αναγέννηση
του αρχαίου δράµατος στον 20ο αιώνα: Φώτος Πολίτης, ∆η-
µήτρης Ροντήρης, Κάρολος Κουν, Αλέξης Σολοµός.
Ακολούθησε προβολή βίντεο µε τρία µικρά αποσπάσµατα
παραστάσεων του 20ού αιώνα: Αισχύλου Αγαµέµνων (Θέα-
τρο Τέχνης, Κάρολος Κουν) – Αριστοφάνη Όρνιθες (Θέατρο
Τέχνης, Κάρολος Κουν) – Σοφοκλή Οιδίπους Τύραννος (δί-
γλωσση παράσταση του Γιαπωνέζικου θιάσου Toho, Yukio
Ninagawa).

Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ
Από την αρχαιότητα στη σύγχρονη εποχή

Τα παιδιά και οι καθηγητές της Γ΄
τάξης του Ενιαίου Λυκείου του Βουρ-
γαρελίου και των Αγνάντων είχαµε
την ευκαιρία πριν το Πάσχα, στις
10/4/2014 έως και τις 13/4/2014, να
επισκεφθούµε την πρωτεύουσα του
Βελγίου και έδρα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, τις Βρυξέλλες. Η εκ-
δροµή έγινε κατόπιν προσκλήσεως
του κυρίου Αντώνη Κοσσυβάκη,
υπεύθυνου επί της επικοινωνίας των
Ελλήνων ευρωβουλευτών.
Εκεί είχαµε τη δυνατότητα να συνοµι-
λήσουµε µε τους ευρωβουλευτές, κυ-
ρίους Χατζηµαρκάκη και ∆ανέλη, και
να συµµετάσχουµε σε ζωντανή τηλεο-
πτική εκποµπή του καναλιού της Ευ-
ρωβουλής, κατά τη διάρκεια της
οποίας τα παιδιά πήραν µέρος διατυ-
πώνοντας τις απόψεις τους και εκ-
φράζοντας τους προβληµατισµούς
για το µέλλον τους. Επισκεφθήκαµε
επίσης την αίθουσα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου όπου ενηµερωθήκαµε
για τον τρόπο λειτουργίας και τους

θεσµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και ξεναγηθήκαµε στο µουσείο της
Ευρωβουλής.
Κατά την τριήµερη παραµονή µας
επισκεφθήκαµε το ιστορικό κέντρο
της πόλης των Βρυξελλών, περιηγη-
θήκαµε στους δρόµους της και ανεβή-
καµε στο atomium απ’ όπου
θαυµάσαµε τη θέα της πόλης από µε-
γάλο ύψος.
Παρά τον ελάχιστο χρόνο µας ήταν
µια πολύ καλή εµπειρία τόσο για την
επίσκεψη µας στην Ευρωβουλή, την
καρδιά της Ευρώπης, και την επικοι-
νωνία µε τους ευρωβουλευτές όσο
και για την εµπειρία του ταξιδιού.

Τη φωτογραφία των µαθητών των
δύο Λυκείων στο Ευρωκοινοβούλιο
και το σχετικό κείµενο έστειλε ο ∆ιευ-
θυντής του Λυκείου Βουργαρελίου Γε-
ώργιος Σόφης. Στη φωτογραφία στην
πρώτη σειρά, τρίτος από δεξιά ο κ.
Αντώνης Κοσσυβάκης .

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Πωλείται οικόπεδο
οικοδοµήσιµο
εντός οικισµού
Βουργαρελίου

περίπου 400 τ.µ.
Πληροφορίες

στο τηλέφωνο:
26850 22284

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. ΤΑΣΙΟΣ
∆ιπλ.Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.

Κατασκευή Ιδιωτικών & ∆ηµοσίων Έργων
Έκδοση Οικοδοµικών Αδειών

Τοπογραφικές Εργασίες σε Ε.Γ.Σ.Α 87
Νοµιµοποίηση - Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

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

ΑΤ

Της Σολούπη Ελένης
Κοινωνιολόγου - Υπαλλήλου
του ΚΕΠ Κεντρικών Τζουµέρκων

Το «πείραγµα» συνήθως
συµβαίνει στα πλαίσια του
παιχνιδιού µεταξύ φίλων και
δεν περιλαµβάνει την πρό-
κληση σωµατικού πόνου των
άλλων.
Αντίθετα το bullying εµπλέκει
άτοµα που δεν έχουν φιλικές
σχέσεις.
Τρία στα δέκα Ελληνόπουλα
έχουν πέσει θύµατα βίας ή
έχουν ασκήσει βία, ενώ το
34,69% απαντά ότι έχει πέσει
θύµα εκφοβισµού.

Τα ανησυχητικά στοιχεία
προκύπτουν έπειτα από πα-
νελλήνια έρευνα του Παρατη-
ρητηρίου κατά της Βίας του
υπουργείου Παιδείας, στην
οποία συµµετείχαν 61.000
µαθητές
Γενικά το Bullying παρατηρεί-
ται όταν ένα παιδί «εκτίθεται, κατ’ επανάληψη και σε
διάρκεια χρόνου, σε αρνητικές πράξεις από ένα ή πε-
ρισσότερα άτοµα.» και µπορεί να περιλαµβάνει

• Άσκηση φυσικής βίας, χτυπήµατα, τσιµπήµατα, δαγ-
κωνιές, σπρωξίµατα,
• Εσκεµµένο ή συχνό αποκλεισµό µαθητών από κοι-
νωνικές δραστηριότητες, κοινωνική αποµόνωση ή απο-

κλεισµό
• Σεξουαλική παρενόχληση
• Χρησιµοποίηση υβριστικών ή περιπαικτικών εκφρά-
σεων, πειράγµατα, παρατσούκλια, κοροϊδία

• Απειλές και εκβιασµό
• Υβριστικές ή περιπαικτικές εκφράσεις για
τη φυλή, την εθνικότητα, τη θρησκεία, την
ταυτότητα αναπηρίας, τη σεξουαλική ταυ-
τότητα του θύµατος
• Κλοπές ή και Ζηµιές στα προσωπικά αν-
τικείµενα του θύµατος
• Επιδιωκόµενη αποµάκρυνση των φίλων
• ∆ιάδοση κακοηθών και ψευδών φηµών
• Ηλεκτρονικό bullying cyber bullying (Το
cyberbullying περιγράφεται ως "η επανα-
λαµβανόµενη και εκ προθέσεων βλάβη
που προκαλείται διαµέσου της χρήσης
ηλεκτρονικών υπολογιστών, κινητών τηλε-
φώνων και άλλων ηλεκτρονικών συ-
σκευών" Το Cyberbulling εµφανίζεται
συχνότερα σε ιστότοπους όπου συγκεν-
τρώνεται µεγάλος αριθµός εφήβων)
Το πρόβληµα είναι, κυρίως, κοινωνικοπο-
λιτικό. Η βία δεν αντιµετωπίζεται µε νου-
θεσίες και απαγορεύσεις. Χρειάζεται
συλλογικότητα, µόρφωση, πολιτισµός, µια

ανθρωποκεντρική οργάνωση της κοινωνίας βασισµέ-
νης στις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ισό-
τητας.

Πείραγµα ή Σχολικός
εκφοβισµός (αγγλ. bullying);;;

ΑΠΟΡΡΙΨΗ της ΜΠΕ για
το υδροηλεκτρικό στο Γιαννίτσι
∆ηµοσιεύουµε απόσπασµα της απόφασης της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας µε την οποία απορρί-
φθηκε οµόφωνα η ΜΠΕ που αφορούσε το Υδροηλεκτρικό στο Γιαν-
νίτσι και την Αβαρίτσα. Όπως αποδείχτηκε, µετά τον εξονυχιστικό
έλεγχο όλων των τεκµηριωµένων, λεπτοµερών και µε απόλυτη
ακρίβεια στοιχείων που κατέθεσαν οι κάτοικοι της περιοχής στις
αρµόδιες υπηρεσίες, αυτά δεν είχαν καµία απολύτως σχέση µε όσα
υποβλήθηκαν από τη συγκεκριµένη εταιρεία, σχετικά µε τις απαιτή-
σεις του έργου και τα δεδοµένα της περιοχής µας. Η οµόφωνα αρ-
νητική γνωµοδότηση, προφανώς και δείχνει ότι οι ενδιαφερόµενοι
επεδίωκαν να εγκαταστήσουν το έργο στη συγκεκριµένη περιοχή
µε στοιχεία "άλλα αντ’ άλλων" και µε ανύπαρκτες προϋποθέσεις,
σαν να επρόκειτο για έργο σε εντελώς διαφορετική περιοχή!
Νίκος Τσιούνης
(Αποσπάσµατα Απόφασης)
Ιωάννινα, 29 Ιανουαρίου 2014
Αριθ. Πρωτ. : 53202/2094/2013
Απόφαση Γενικής Γραµµατέως Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπεί-
ρου – ∆υτικής Μακεδονίας
1. Θέµα: Απόφαση απόρριψης της µελέτης περιβαλλοντικών επι-
πτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά µικρό υδροηλεκτρικό έργο ισχύος
1,35 MW στη θέση Γιαννίτσι του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων
Π.Ε. Άρτας, µε φορέα του έργου τη ΝΑΝΚΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.
2. Προοίµιο
2.1 Νοµοθεσία που σχετίζεται µε τη διαδικασία περιβαλλοντικής
αδειοδότησης του έργου και οι βασικές κανονιστικές πράξεις της :
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
2.2 Έγγραφα και στοιχεία υποβολής του φακέλου για την περιβαλ-
λοντική αδειοδότηση του έργου :
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
2.3 Γνωµοδοτήσεις – απόψεις υπηρεσιών, φορέων και πολιτών :
2.3.1 Οι από 12.6.2012, 6.9.2012, 8.11.2012, 30.11.2012,
30.5.2013, 17.6.2013 & 10.9.2013 αιτήσεις – αναφορές της συντο-
νιστικής επιτροπής κατοίκων των οικισµών Αµπελίων και Γιαννι-

τσίου του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων, που εκφράζουν ενστάσεις
επί του φακέλου ΜΠΕ του έργου, καθώς και για τις συνέπειες από
την κατασκευή και λειτουργία του.
2.3.2 Οι από 24.9.2012, 31.10.2012 & 12.6.2013 αιτήσεις – αναφο-
ρές του κ. Ν. Αγγελη, µε ενστάσεις επί του φακέλου ΜΠΕ του έργου
και επί της διαδικασίας αδειοδότησης.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
2.3.5 Η αριθ. 107/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του
∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων, µε την κατά πλειοψηφία αρνητική
γνωµοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
2.3.7 Το αριθ. 4423/21.6.2013 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικο-
νοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Άρτας, µε το οποίο επισηµαίνεται ότι
στο ζήτηµα προστασίας των οικοσυστηµάτων της περιοχής και ειδι-
κότερα όσον αφορά την ιχθυοπανίδα, η υποβληθείσα ΜΠΕ είναι
ελλιπής.
2.3.8 Το αριθ. 46681/2375/20.6.2013 έγγραφο του Τµήµατος Περι-
βάλλοντος & Υδροοικονοµίας Π.Ε. Άρτας, µε αρνητική γνωµοδό-
τηση επί της ΜΠΕ, καθώς αυτή δεν εκτιµά ικανοποιητικά τις
επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία του έργου.
2.3.9 Η από 21.6.2013 εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος και
Χωρικού Σχεδιασµού Περιφέρειας Ηπείρου προς την Επιτροπή Πε-
ριβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης του Περιφερειακού
Συµβουλίου Ηπείρου, µε αρνητική γνωµοδότηση επί της ΜΠΕ του
έργου.
2.3.10 Η αριθ. 9/61/26.6.2013 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλ-
λοντος Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπεί-
ρου, µε την οµόφωνα αρνητική γνωµοδότηση επί της ΜΠΕ του
έργου.AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
2.4.3 Η από 29.11.2013 εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος &
Χωρικού Σχεδιασµού Ηπείρου προς το ΠΕΣΠΑ, µε αρνητική γνω-
µοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
2.4.5 Η αριθ. 30/17.12.2013 απόφαση του ΠΕΣΠΑ µε την οµό-
φωνα αρνητική γνωµοδότηση επί του φακέλου της ΜΠΕ, σύµφωνα
µε την (2.4.3) εισήγηση.
2.4.6 Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση εκδίδεται µετά από εξέ-

ταση των περιβαλλοντικών συνθηκών της περιοχής, σύµφωνα µε
τα αναφερόµενα στη ΜΠΕ και τα στοιχεία που προέκυψαν επ’
αυτής κατά τη διαβούλευση µε τις συναρµόδιες υπηρεσίες, φορείς
και το κοινό.
3. ∆ιατακτικό µέρος απόφασης
Αποφασίζουµε την απόρριψη της ΜΠΕ που αφορά µικρό υδροηλε-
κτρικό έργο ισχύος 1,35 MW στη θέση Γιαννίτσι του ∆ήµου Κεντρι-
κών Τζουµέρκων Π.Ε. Άρτας, µε φορέα του έργου τη ΝΑΝΚΟ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., όπως αυτό περιγράφεται στη ΜΠΕ που συ-
νοδεύει την παρούσα.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Η Γενική Γραµµατέας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτι-
κής Μακεδονίας
Βασιλική Ευταξά

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
«ΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ»

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 6ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΑΠΟ 1-4-2012 ΕΩΣ 30-3-2014

ΕΣΟ∆Α
ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ....................................11.975,00
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ..................................................4.578,71
(ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ κ.α.)

ΕΞΟ∆Α
ΕΚ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΣ ......6.729,71
∆ΕΗ-ΟΤΕ .........................................................1.563,46
ΕΝΟΙΚΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ....................................... 3.840,00
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ...................................................821,29
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ-ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ .............................3.701,59
∆ΙΑΦΟΡΑ .........................................................1.513,47
ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α .......................................................178,52

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΝ 30-3-2014
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ......................16.967,69
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ (ΑΠΟ 1-4-2012
ΕΩΣ 30-3-2014) .............................................16.553,71
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ .......................................18.348,10
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ................................... 15.174,30

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΕΤΕ 152/952448-73 (Κίνηση) ........1.284,46
ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΕΤΕ 040/658153-69
(Για αγορά γραφείων)......................................11.054,50
ΣΥΝΟΛΟ ........................................................12.338,96
ΜΕΤΡΗΤΑ ........................................................2.835,34



8
ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

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

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

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

VILLA ELIA
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ

Άγιος Ιωάννης - Φρύνη - Λευκάδα

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ - ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ - ∆ΩΜΑΤΙΑ
ΤΗΛ.: 26450 24397 - Fax: 26450 26019

e-mail: tyrologos@villaelia.gr
www.villaelia.gr

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ

∆ΩΜΑΤΙΑ

ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΑΣΙΟΣ

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΑΡΤΑΣ

ΤΗΛ.: 26850 22254

ΣΧΟΛΗ Ο∆ΗΓΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΣ

Τζαβέλλα 7

47 100 ΑΡΤΑ

Τηλ.: 26810 21066

Κιν.: 6977 049729

Η εφηµερίδα µας στηρίζεται στους αναγνώστες της. Στείλτε µας τη συνεργασία σας!

Βουργαρελιώτικα Ηπειρωτικά & άλλα...

ΣΧΟΛΗ Ο∆ΗΓΩΝ

e-mail: sousos@yahoo.com

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΥΣΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡ. ΣΟΥΣΟΣ

ΚΗΦΙΣΙΑΣ 72 (Αγ. Τριάδα)
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΤΗΛ.: 210 6982438
ΚΙΝ.: 6974305426

6972422536

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
3,5 στρέµµατα

ποτιστικό χωράφι

στη θέση

Παρασπόρια

( Π. Μύλος).

Τιµή 3.500 € .

Τηλ. 6979 280 233

(απόγευµα)

Ξενοδοχείο

στο Βουργαρέλι

Σταυρούλα Καραβασίλη

Τηλ.: 26850 22111

Κιν.: 6972 425591

Fax: 26850 22251

e-mail:

info@panthoron.gr

www.panthoron.gr

Ο Ρ Ε Ι Ν Η Φ Ι Λ Ο Ξ Ε Ν Ι Α

Αγορά «Μποτσαραίικου»

Με το θέµα «Μποτσαραίικο» ασχοληθήκαµε σε
πολλά φύλλα της εφηµερίδας µας. Τα τελευταία
χρόνια µε πρωτοβουλία του κ. Νίκου Μανούση
σε συνεργασία µε την κ. Μαίρη Μάντζιου, Επί-
κουρη Καθηγήτρια Κλασικής Φιλολογίας του
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, τον κ. Κώστα Μαρ-
γώνη πρόεδρο της ΙΛΕΤ, το δήµαρχο κ. Χρή-
στο Χασιάκο, ήρθε πάλι στο προσκήνιο, διότι
τα χρόνια περνούν και µπορεί να επέλθει η κα-
ταστροφή. Τελευταία εξέλιξη, που πιστεύουµε
ότι θα λειτουργήσει σε θετική έκβαση, είναι η
επιστολή που λάβαµε από το ∆ήµο Κεντρικών
Τζουµέρκων µε παραλήπτες τους κ.κ.: Αγαµέ-
µνονα (Μέµο) Κολιάτσο, Βασίλη Κολιάτσο, Ρο-
δούλα Χατζηστεφανίδου-Σόφη, Κασσιανή
Σόφη, Άγγελο Σόφη. ∆ηµοσιεύουµε την επι-
στολή:

“Έχουµε πληροφορηθεί ότι είστε ιδιοκτήτες του
παλαιού εγκαταλελειµµένου κτηρίου, στην πε-
ριοχή «Λιβάδι», κοντά στο Ξενοδοχείο Γαλήνη,
γνωστού ως «Μποτσαραίικο».
Σύµφωνα µε την προφορική παράδοση, στην
οικία αυτή κατοίκησε η οικογένεια των Μπο-
τσαραίων, επί µία διετία, προ του 1803 κατά
πάσα πιθανότητα.
Το κτήριο αυτό, κατά τη γνώµη ειδικού αρχιτέ-
κτονα σε αναστηλώσεις Μεταβυζαντινών Κτι-
ρίων, αποτελεί στην Ήπειρο, µοναδικό
αρχιτεκτονικό δείγµα µε οθωµανικά στοιχεία,
οικίας αστικής οικογένειας του 18ου αιώνα.
Με την παρούσα επιστολή, εκφράζουµε την
πρόθεσή µας να προβούµε στην αγορά του εν
λόγω ακινήτου, µε την πρόθεση να µεριµνή-
σουµε για τη διάσωση και την αναστήλωση του
κτηρίου, διότι ανά πάσα στιγµή, υπάρχει, εν
δυνάµει κίνδυνος, να καταρρεύσει και να χαθεί
ένα σηµαντικό µνηµείο του Βουργαρελίου.
Σας παρακαλώ να µας γνωρίσετε εάν επιθυ-
µείτε να προβεί ο ∆ήµος µας στην αγορά του
«Μποτσαραίικου».
Σε περίπτωση αποδοχής της πρότασής µας,
θα ορίσουµε επιτροπή εκτίµησης της αξίας του
ακινήτου και µε πνεύµα καλής συνεργασίας,
ελπίζουµε να συµφωνήσουµε στο τίµηµα, επ’
ωφελεία του δηµοσίου συµφέροντος.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΑΚΟΣ

Καθαρισµός Νεκροταφείου

Το Νεκροταφείο του χωριού µας, ένας χώρος
ξεχωριστός παρουσίαζε µέχρι τέλος Απριλίου
εικόνες αντιθέσεων, µια πάλη στου συλλογικού
µε το ατοµικό. Άσχηµη η παρουσία του συλλο-
γικού, βάτα, ξερά κλαδιά και κυπαρισσοβελό-
νες και κυπαρισσόµηλα, κισσοί σκόρπιοι εδώ
κι εκεί, σκουπίδια στις παρυφές των τµηµάτων
(πλαστικά µπουκάλια, ξεθωριασµένα πλαστικά
λουλούδια, πλαστικές σακούλες κ.ά.) και µέσα
σ’ αυτά και κάποια µνήµατα εγκαταλειµµένα µε
ξεφτισµένους σταυρούς, ονόµατα και κάγκελα
και για διάκοσµο φτέρες, βάτα. Αισθητικά ανε-
κτή, περιποιηµένη η παρουσία του ατοµικού,
τάφοι καθαροί, φροντισµένοι.
Ευαίσθητοι συγχωριανοί και συγχωριανές απ’
αυτή την αντίθεση ανέλαβαν την πρωτοβουλία
όχι µόνο να εκπληρώσουν το καθήκον τους
προς τους δικούς τους νεκρούς αλλά να δεί-
ξουν και το σεβασµό τους στο και ό,τι αυτός εκ-
προσωπεί.
Στον καθαρισµό του Νεκροταφείου συµµετεί-
χαν:
Σάκης Σιαπάτης
Γιώργος Μπακάλης
Γιώργος Κατσάνος
Ζωή Κ. Κατσάνου
Λίτσα Αγγέλη
Γιώργος Πλούµπης
2 υπάλληλοι ∆ήµου
Νίκη Κατσαούνου
Λάκης Κατσαούνος
Γιώτα Ζαχαρή
Αθηνά Κωλέτση
Βασίλης Σούσος
Γεωργία Τσιώρη
Ρήνα Πλεύρη
Οικονοµικά συµµετείχαν γι’ αυτό το σκοπό:
Ελένη Π. Παππά 20 ευρώ
Πέτρος Τρύπας 10 ευρώ
Καίτη Στούµπα 10 ευρώ
Τέτα Βαγενά 10 ευρώ.

Το ∆Σ του Πολιτιστικού
Συλλόγου Βουργαρελίου

ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ
(ΠΣΕ)

Την Κυριακή 30 Μαρτίου και ώρα 10η το πρωί στο
Πνευµατικό Κέντρο Ηπειρωτών πραγµατοποιήθηκε η
ετήσια απολογιστική Γενική Συνέλευση των Αντιπρο-

σώπων της Πανηπειρωτικής Συνοµοσπονδίας Ελλά-
δος (στην οποία συµµετείχα και εγώ ως Αντιπρόσωπος
από την Τζουµερκιώτικη Οµοσπονδία). Ο Απολογισµός
των πεπραγµένων του ∆.Σ. της ΠΣΕ περιέλαβε την
ενηµέρωση των αντιπροσώπων από 1-4-2013 έως 30-
3-2014 (∆ιά του Προέδρου του ∆.Σ. κ. Γεωργίου ∆. Οι-
κονόµου). Η συµµετοχή ήταν: Από τους 57 νόµιµους
συλλόγους παρόντες ήταν οι 38. Η οµιλία του κ. Προ-
έδρου της ΠΣΕ ήταν εξαιρετικά περιεκτική. Θα σας
αναφέρω τα θέµατα που εθίγησαν (άλλα είχαν αποτέ-
λεσµα και άλλα είναι σε εξέλιξη). 1ον Πολιτιστικός απο-
λογισµός 2013-2014. 2ον Ανάπτυξη και Περιβάλλον.
3ον Κληροδοτήµατα. 4ον Εγκληµατικότητα και Ασφά-
λεια στην Ήπειρο. 5ον Προβλήµατα Μειονότητας.

Σαββούλα Κολιούλη

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
του Νίκου Μανούση

"Με το βλέµµα της καθηµερινότητας", είναι ο τίτλος της
φωτογραφικής έκθεσης του Νίκου Μανούση στο Βουρ-
γαρέλι. Συνδιοργανώνεται µε την Ιστορική Λαογραφική
Εταιρεία Τζουµέρκων (ΙΛΕΤ) και το ∆ήµο Κεντρικών
Τζουµέρκων.
Στη γκαλερί "Μ", απέναντι από το ∆ηµαρχείο, και για
ένα µήνα από 20 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου 2014 οι
επισκέπτες θα µπορούν να περιηγηθούν σε όσα απο-
τύπωσε ο φακός του Νίκου. Στιγµές, τοπία, ανθρώπους
από το Βουργαρέλι αλλά και αλλού συνθέτοντας την
καθηµερινή ζωή τότε και τώρα.
∆ια των λόγων του σπουδαίου Γάλλου ζωγράφου Henri
Matisse η άποψη περί της αξίας της φωτογραφίας που
µας παρέθεσε:
"Η φωτογραφία µάς προµηθεύει τις πιο πολύτιµες µαρ-
τυρίες πού υπάρχουν και κανείς δεν αµφισβητεί την
αξία της απ’ αυτή την άποψη. Εάν ασκείται από άν-
θρωπο µε γούστο, η φωτογραφία παίρνει τη µορφή
έργου τέχνης. Πιστεύω όµως ότι δεν έχει καµιά σηµασία
µε τι είδους ύφος έχει παραχθεί. Η φωτογραφία είναι
πάντα εντυπωσιακή, γιατί µας παρουσιάζει τη φύση και
όλοι οι καλλιτέχνες βλέπουν σ’ αυτή έναν κόσµο γεµάτο
αισθήσεις. Άρα ο φωτογράφος πρέπει να επεµβαίνει
στον ελάχιστο δυνατό βαθµό, ώστε να µην αφήσει τη
φωτογραφία να χάσει την αντικειµενική γοητεία που
από φυσικού της κατέχει, ανεξαρτήτως των ελαττωµά-
των της. Εάν προσπαθήσει να της προσθέσει πράγ-
µατα, µπορεί να φτάσει στο σηµείο, το αποτέλεσµα να
εµφανίζεται ως ηχώ µιας άλλης διαφορετικής διαδικα-
σίας. Η φωτογραφία οφείλει να καταγράφει, να µας πα-
ρέχει τεκµήρια και µαρτυρίες. Είναι ένα ντοκουµέντο."


