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Για 4η συνεχή χρονιά στον ιστορικό και γραφικό χώρο του Μοναστηριού του Αϊ Γιώργη
στο Βουργαρέλι έγινε η εκδήλωση ιστορικής µνήµης για την έναρξη της επανάστασης
στα Τζουµέρκα και το Ραδοβύζι το 1821. Η προετοιµασία του χώρου και της εκδήλωσης
άρχισε από τη δεύτερη εβδοµάδα του Ιουλίου και την Κυριακή 28 Ιουλίου 2013 όλα
ήταν έτοιµα και ακολουθήθηκε το εθιµοτυπικό.
Επιµνηµόσυνη δέηση στο ναό όπου παραβρέθηκαν όλοι οι επίσηµοι συνοδεία φουστανελο-
φόρων. Στη συνέχεια ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο χώρο που είναι τοποθετηµένη η
αναµνηστική πλάκα µε αναφορά στο γεγονός.
Το συγκλονιστικό και συγκινησιακό θέαµα ήταν η αναπαράσταση του γεγονότος που διαδρα-
µατίστηκε στον αύλειο χώρο του Μοναστηριού µε την ορκωµοσία των παλληκαριών από τον
ηγούµενο Χριστόφορο και την ύψωση της σηµαίας από τον Καραϊσκάκη στο καµπαναριό. Το
κείµενο της αναπαράστασης έγραψε ο δάσκαλος από τις Σκιαδάδες Παναγιώτης Χρηστίδης
που ήταν και ο αφηγητής. Τελετάρχης ήταν η Ντίνα Μπαλατσούκα από τον Πολιτιστικό Σύλ-
λογο φορώντας την παραδοσιακή στολή. Στη συνέχεια όλοι οι παρευρισκόµενοι µετακινήθη-
καν στο χώρο της βρύσης κάτω από τον ίσκιο των αιωνόβιων πλατάνων. Εκεί ο η γράφουσα
εκφώνησε τον πανηγυρικό της ηµέρας µε αναφορά στο ιστορικό γεγονός και παράλληλα χαι-
ρετισµούς απηύθυναν ο ∆ήµαρχος Κεντρικών Τζουµέρκων κ. Χρήστος Χασιάκος και ο περι-
φερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριµάνης. Ακολούθησε το χορευτικό του Πολιτιστικού
Συλλόγου µε παραδοσιακούς χορούς υπό τους ήχους της ορχήστρας και το τραγούδι του ∆η-
µήτρη Τζουµερκιώτη.
Παραβρέθηκαν και τίµησαν την εκδήλωση εκτός από τους προαναφερθέντες οι βουλευτές
Άρτας κ.κ. Γεώργιος Στύλιος και Χρήστος Γκόγκας, ο θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης κ.
Ιωάννης Κατέρης οι πρόεδροι των ∆. Σ. των ∆ήµων Βορείων και Κεντρικών Τζουµέρκων
κ.κ. Ιωάννης Χάϊδος και Αλκιβιάδης Λανταβός οι αντιδήµαρχοι κ.κ. Γεώργιος Παππάς,
Βασίλειος Ρίζος και ∆ηµήτριος Κανής, ο οποίος συµµετείχε στην αναπαράσταση, ∆ηµοτι-
κοί Σύµβουλοι, ο πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων κ. Αντώνης Κοντός, εκπρόσωποι πολι-
τιστικών συλλόγων, των υπηρεσιών του ∆ήµου και αρκετοί κάτοικοι.
Στην αναπαράσταση συµµετείχαν οι Βαγγέλης Καραβασίλης (Ηγούµενος Χριστόφο-
ρος), Βασίλης Σούσος (Γεώργιος Καραϊσκάκης), λοιποί οπλαρχηγοί και παλληκάρια
∆ηµήτριος Κανής, Γεώργιος Πλούµπης, Κων/νος Κατσάνος, Αλκιβιάδης Κατσάνος,
Κων/νος Κατσάνος (συγκινητική η παρουσία τριών γενεών πατέρα – γιού – εγγονού),
Κων/νος Μπακάλης, ∆ηµήτριος Χ. Σόφης, Στάθης Χ. Πλεύρης, Κωνσταντίνος Χ. Σόφης,
Κώστας Λ. Σόφης και Πέτρος Γεωργάρας (δάσκαλος χορευτικού).

ΛΟΥΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Όπως είχαµε προαναγγείλει στο προηγούµενο φύλλο της εφηµερίδας µας παρου-
σιάσαµε σε ειδική εκδήλωση στο Βουργαρέλι το βιβλίο «Τραγούδια των Τζουµέρ-
κων». Πρόκειται για 142 ∆ηµοτικά Τραγούδια που η καταγραφή τους είχε γίνει από
τον αείµνηστο καθηγητή Χρίστο Ν. Λαµπράκη – όπως ο ίδιος αναφέρει στο προλο-
γικό του σηµείωµα - σε επίσκεψή του στο Βουργαρέλι το καλοκαίρι του 1914. Η πρώτη
δηµοσίευση έγινε το 1915 στον 5ο τόµο της Ελληνικής Λαογραφίας. Η επανέκδοση
του βιβλίου - όσον αφορά τα τραγούδια και τις υποσηµειώσεις - έγινε µε φωτοτυ-
πική µέθοδο, πιστή αναπαραγωγή από την πρώτη έκδοση του 1915.
Έτσι λοιπόν στις 11 Αυγούστου 2013 στις 8 το βράδυ στο κατάµεστο αµφιθέατρο του ∆η-
µαρχείου παρουσιάστηκε το βιβλίο φρεσκοτυπωµένο . Ήταν για µας ιδιαίτερη η χαρά να υπο-
δεχθούµε και να φιλοξενήσουµε την ∆ιευθύντρια της έδρας Νεοελληνικής Γλώσσας και
Λογοτεχνίας στο Πανεπιστήµιο της Γενεύης (έδρα Λαµπράκη) κ. ∆ανάη Λαζαρίδου και την
απόφοιτο κ. Χιονία Πετρώφ που ήρθαν από τη Γενεύη αποκλειστικά για να παραστούν
στην παρουσίαση του βιβλίου. Επίσης ο κ. Σωκράτης Κουγέας – βασικός συντελεστής στην
έκδοση του βιβλίου -ήρθε στο χωριό µας προκειµένου να παραστεί και να µιλήσει για τον
Λαµπράκη. Παρόντες πολλοί παράγοντες του τόπου, όπως ο ∆ήµαρχος κ. Χρήστος Χα-
σιάκος – τον ευχαριστούµε για τη βοήθειά του στην έκδοση του βιβλίου – ο χωριανός µας
βουλευτής κ. Γιώργος Στύλιος, ο παπα – Κίµωνας, ο κ. Κώστας Μαργώνης πρόεδρος
της ΙΛΕΤ, οι καθηγήτριες Πανεπιστηµίου κ. Χρύσα Τζουµάκα, κ. Χρυσηίς Σούλη - Τζου-
βάρα και κ. Μαίρη Μάντζιου, ο κ. Κώστας Αλεξίου, Αντιδήµαρχοι, ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι και
πολλοί άλλοι.
Μετά από ένα σύντοµο πρόλογο από την κ. Λουκία Αντωνίου, χαιρετισµό απηύθυναν ο ∆ή-
µαρχος κ. Χρήστος Χασιάκος, ο βουλευτής κ. Γιώργος Στύλιος, ο κ. Κώστας Μαργώνης
από την ΙΛΕΤ και η κ. Σταυρούλα Καραβασίλη που αναφέρθηκε στην τοποθέτηση της προ-
τοµής του Χ. Ν. Λαµπράκη στην πλατεία όταν ήταν πρόεδρος του Συλλόγου µας.
Ακολούθησε οµιλία του κ. Νίκου Μπριασούλη (πρώην προέδρου της ΙΛΕΤ) µε αναφορά στη
συλλογή των τραγουδιών και εν συνεχεία πήρε το λόγο η κ. ∆ανάη Λαζαρίδου τον χαιρετι-
σµό της οποίας δηµοσιεύουµε, καθώς και η κ. Χιονία Πετρώφ τη συγκινητική οµιλία της
οποίας επίσης δηµοσιεύουµε. Τέλος ο κύριος οµιλητής κ. Σωκράτης Κουγέας εγγονός του
ακαδηµαϊκού και αδελφικού φίλου του Χ. Ν. Λαµπράκη Σωκράτη Κουγέα αναφέρθηκε στη ζωή
και το έργο του Λαµπράκη. Στη διάρκεια της οµιλίας του προβάλλονταν διάφορες φωτογρα-
φίες από τη ζωή του Λαµπράκη από το αρχείο που κληρονόµησε από τον παππού του που
µε πολύ ζήλο και επιµέλεια διατηρεί. Η κ. Βάσω Ράπτη – Πλεύρη διάβασε τραγούδια από τη
συλλογή και η εκδήλωση τελείωσε µε αυθόρµητο «γκρούπ» τραγουδιστών από τους: Βάσω
Ράπτη - Πλεύρη, Ηλία Σιµόπουλο, Μαίρη Στεφάνου, Ντίνα Μπαλατσούκα και Βασίλη
Σούσο, µε το τραγούδι από τη συλλογή «Κάτω στα δασιά πλατάνια, ∆ιαµαντούλα µ΄».
Θέλω εδώ να σηµειώσω την ιδιαίτερη ικανοποίηση του ∆Σ του Συλλόγου µας που η προ-
σπάθειά µας αυτή ολοκληρώθηκε µε επιτυχία θεωρώντας ότι συµβάλλαµε έστω κατ΄ ελά-
χιστο στην διατήρηση της παράδοσης µέσω των ∆ηµοτικών µας Τραγουδιών τιµώντας
ταυτόχρονα τη µνήµη του άξιου τέκνου του χωριού µας του καθηγητή Χρίστου Ν. Λαµπράκη.
Το βιβλίο µπορείτε να προµηθευτείτε από το γραφείο µας στην Αθήνα Φειδίου 18 κάθε Τρίτη
απόγευµα καθώς και στο Βουργαρέλι στο γραφείο του Πολιτιστικού Συλλόγου στην τιµή των
10 €. Για την περίπτωση αποστολής εκτός Αθηνών επικοινωνήστε µε την Λουκία Αντωνίου
(τηλ 6977 550 119) ή τον Νίκο ∆ήµο (τηλ. 6974 213 630). ΝΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΣ

ΕΕΚΚΔΔΗΗΛΛΩΩΣΣΗΗ    ΙΙΣΣΤΤΟΟΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ    ΜΜΝΝΗΗΜΜΗΗΣΣ
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ΗΗ    ΠΠΑΑΡΡΟΟΥΥΣΣΙΙΑΑΣΣΗΗ    ΤΤΟΟΥΥ    ΒΒΙΙΒΒΛΛΙΙΟΟΥΥ    ΣΣΤΤΟΟ    ΒΒΟΟΥΥΡΡΓΓΑΑΡΡΕΕΛΛΙΙ

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων, σε συ-
νεδρίαση της 27ης Σεπτεµβρίου 2013, κατόπιν αιτήµατος των Πολι-
τιστικών Συλλόγων του Βουργαρελίου, αποφάσισε οµόφωνα την
καθιέρωση της τελευταίας Κυριακής του Ιουλίου, ηµέρα µνήµης της
έναρξης της Επανάστασης του 1821 στα Τζουµέρκα και στο Ραδο-
βίζι, ως επίσηµης εκδήλωσης του ∆ήµου..

Από την Αναπαράσταση του
όρκου των καπεταναίων. 
Φωτ. Βασίλης Σούσος

Φψτ. 
Νίκος Μανούσης
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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: 
dimosnikolaos@gmail.com , 
mary@vourgarelinet.gr 

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 Σοφία Γούσια και ο Χρήστος Σιλιόγκας απέκτη-
σαν αγοράκι.
- Η Παναγιώτα Κούρτη και ο Θωµάς Πλεύρης απέ-
κτησαν αγοράκι.
- Η Άρτεµις Σούσου και ο Ηλίας Γκότσης απέκτησαν
αγοράκι.
- Η Κατερίνα Τσιλώνη και ο Ανδρέας Μπαρούνης
απέκτησαν αγοράκι.
- Η Ντίνα Σιαπάτη και ο Αργύρης Ψωράκης απέ-
κτησαν κοριτσάκι.
Να τους ζήσουν τα νεογέννητα και να τα καµαρώσουν
όπως επιθυµούν!

ΘΑΝΑΤΟΙ
- Απεβίωσε στις 6-7-2013 και κηδεύτηκε στο Βουργα-
ρέλι ο Ευθύµιος (Μάκης) Κούρτης σε ηλικία 92 ετών.
- Απεβίωσε στις 13-7-2013 και κηδεύτηκε στο Μαρούσι
η Αγγελική Αντωνίου σε ηλικία 79 ετών.
- Απεβίωσε στις 17-8-2013 στο Αίγιο και κηδεύτηκε στο
Παλαιοκάτουνο η Ειρήνη Τζαχρήστα σε ηλικία 37 ετών.
- Απεβίωσε στις 23-8-2013 και κηδεύτηκε στην Άρτα η
Ειρήνη Αυγέρη – Φώτη σε ηλικία 72 ετών.
- Απεβίωσε στις 23-8-2013 στην Αθήνα και κηδεύτηκε
στην Αβαρίτσα η Βασιλική Λαγού σε ηλικία 49 ετών.
- Απεβίωσε στις 20-9-2013 και κηδεύτηκε στην Αθήνα
η Ευανθία Βλάχου σε ηλικία 90 ετών.
- Απεβίωσε στις 26-9-2013 στην Άρτα και κηδεύτηκε στις
Σκιαδάδες η Ευαγγελή Λαµπράκη σε ηλικία 92 ετών.
- Απεβίωσε στις 8-9-2013 στην Αθήνα και κηδεύτηκε
στη Χώσεψη ο Παναγιώτης Κώστα Σούσος.
- Απεβίωσε στις 19-8-2013 στην Αθήνα ο Βασίλης
Πασάς (γαµπρός του Θωµά Χ. Σόφη), σε ηλικία 33
ετών.
Θερµά συλλυπητήρια στους οικείους τους.

Στις 23 Αυγούστου απο-
χαιρετήσαµε για τελευταία
φορά την πολυαγαπηµένη
µας µητέρα και γιαγιά Ευ-
τυχία Πλούµπη,το γένος
Λιάκου, σύζυγο του
Ιωάννη Πλούµπη, η οποία
έφυγε από την ζωή σε ηλι-
κία 87 ετών στις 22 Αυγού-
στου.
Σε όλη τη διάρκεια της ζωής της αγωνίστηκε µε αξιο-
πρέπεια κάτω απο σκληρές συνθήκες, όπως τα πέντε
τελευταία χρόνια που πέρασε σκληρή δοκιµασία µε την

υγεία της. Υπήρξε αφοσιωµένη σύζυγος, στοργική µη-
τέρα, µε µια ζεστή αγκαλιά πάντα για όλους. Η διακρι-
τικότητα, η υποµονή, η ευγένεια και η καλοσύνη που
την διέκριναν, την έκαναν ιδιαίτερα αγαπητή.
Το ήρεµο πρόσωπο της και το αγνό της χαµόγελο θα
µείνει για πάντα χαραγµένο στις µνήµες όλων µας και
θα µας δίνει δύναµη. Αιωνία σου η µνήµη, αγαπηµένη!

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΛΟΥΜΠΗΣ

ΓΙΑ  ΤΗ  ΡΗΝΟΥΛΑ
Η ευεργεσία είναι χαρακτηριστική ηπειρώτικη αρετή.
Αυτή κοσµεί και δίνει το χαρακτηρισµό της ευεργέτιδας
του χωριού µας στη Ρηνούλα Αλεξίου.
Συγκεντρωθήκαµε σήµερα εδώ (Κυριακή 11 Αυγού-
στου 2013) µε πρωτοβουλία των δύο πολιτιστικών
συλλόγων του χωριού µας, τηρώντας το εθιµικό δίκαιο,
ένα θρησκευτικό µνηµόσυνο για να τιµήσουµε τη
µνήµη της και την προσφορά της. 
Η προσφορά της µεγάλη στο χωριό µας και στον πο-
λιτισµό του. Κληροδότησε στους Πολιτικούς Συλλό-
γους την πατρική της κληρονοµιά για να έχουν οι
Σύλλογοι το στέκι τους στο χωριό, ένα δικό τους χώρο
για τις πολιτιστικές τους δραστηριότητες και αυτός ο
σκοπός ανελλιπώς εκπληρώνεται µέχρι σήµερα.
Κόρη του Αλέκου και της Βούλας Αλεξίου και αδελφή
του Κώστα η Ρηνούλα κινήθηκε µε συλλογική νοηµο-
σύνη, δεν κοίταζε το εγώ της και άφησε µια διαχρονική
παρακαταθήκη. Ξεκινώντας τη δραστηριότητά της από
το Σύλλογο Βουργαρελιωτών Αττικής είδε την ανάγκη
των Συλλόγων για στέγη στην πατρική γη και για πολι-
τιστικές δραστηριότητες και έδρασε αφήνοντας το πα-
τρικό της σπίτι σε µας. 
Βέβαια ο σκοπός της ήταν ο χώρος αυτός να γίνει Λα-
ογραφικό Μουσείο, σκοπός που δεν εκπληρώθηκε
ακόµη. Αυτό θέλει δουλειά πολλή και µάλιστα συλλο-
γική. Χρειάζεται να προσπαθήσουµε όλοι µαζί και αυτή
την υπόσχεση δίνουµε στη Ρηνούλα για το µέλλον.
Για όλη αυτή την προσφορά την τιµούµε σήµερα 18
χρόνια µετά το θάνατό της ως ελάχιστο δείγµα τιµής
και ευγνωµοσύνης. Βέβαια η Ρηνούλα δεν έχει ανάγκη
ένα τυπικό µνηµόσυνο, γιατί η µνήµη της έχει χαραχ-
θεί ανεξίτηλα στις καρδιές µας και το διαχρονικό της
παράδειγµα θα το έχουµε ως πολύτιµο φυλαχτό και
παρακαταθήκη για τις ερχόµενες γενιές. 
Ρηνούλα, θα σε θυµόµαστε πάντα. Ευχαριστούµε γι΄
αυτά που µας χάρισες.  Αιωνία σου η µνήµη.

Λουκία Αντωνίου

ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ
Παντελής Γιάννος ............................... 20 € Νο 1938
Μπαλατσούκας Κων/νος του Ιωαν. .... 20 € Νο 1939
Χούσος Κωνσταντίνος........................ 20 € Νο 1940
Ντζιώκας Αποστόλης ..........................10 € Νο 1941
Ντζιώκας Κωνσταντίνος ..................... 10 € Νο 1942
Ντζιώκας Σπύρος ............................... 10 € Νο 1943
Χρηστίδης Νικόλαος του Γεωρ. ..........20 € Νο 1944
Τάσιου – Χανδρινού Αφροδίτη ...........20 € Νο 1946
Ρυακιωτάκης Ευριπίδης .....................20 € Νο 1947
Κούκος Θεόδωρος .............................20 € Νο 1948
Βλάχος ∆ηµήτριος ...............................30 € Νο2089
Περίδροµος Μπάµπης .......................10 € Νο 2090
Βούλγαρη Βασιλική ............................20 € Νο 2091
Τσίτσικα Ειρήνη ..................................20 € Νο 2092
Τσίτσικα – Βιτώρου Άρτεµις................ 20 € Νο 2093
Τσίτσικας Βασίλης ..............................20 € Νο 2094
Σκαρτσέλα – Γιαννάκη Άρτεµις .........500 € Νο 2095
Σταύρου Αργυρώ................................ 20 € Νο 2096
Μπράτης Ιωάννης ..............................15 € Νο 2097
Μπράτης Γεώργιος ............................15 € Νο 2098
Μπράτη ∆ήµητρα ...............................15 € Νο 2099
Μπράτης Φώτης του Ιωάν. ................15 €  Νο 2100
Μπακάλης Λάµπρος ...........................20 € Νο 2102
Καραγιάννη Λίτσα ..............................20 € Νο 2104
Φλώρος ∆ηµήτριος ...........................100 € Νο 2105
Τρύπας Βασίλης .................................15 € Νο 2106
Τρύπα Άντα ........................................15 € Νο 2107
Μπεσλίκας Βασίλης ...........................10 € Νο 2109
Κατσάνου – Νάκου Ελένη................... 30 € Νο 2111
Κατσαδωράκης Χρήστος ....................20 € Νο 2112
Αναγνώστου Χριστίνα......................... 30 € Νο 2114
Κωσταβασίλης Γεώργιος .................... 20 € Νο 2115
Παπαδοπούλου Κασσιανή.................. 20 € Νο 2116
Βασιλείου Βασίλειος ........................... 30 € Νο 2117
Τρύπα ∆. Αντιγόνη  .............................20 € Νο 2119
Πανάγος Γεώργιος .............................20 € Νο 2120
Κοντοδήµα Κατερίνα ..........................30 € Νο 2121
Γούλα – Μίχαλου Ευτυχία ..................20 € Νο 2122
Παπαγεωργίου Κων/νος ....................10 € Νο 2123
Τσίπης Νικόλαος ................................ 50 € Νο 2124
Λάλου – Γιάννου  Βασιλική ................ 20  € Νο 2125
Αγγελωµένος ∆ηµήτριος..................... 20 € Νο 2126
Μήτσος Ηρακλής................................ 30 € Νο 2127
Αναστασόπουλος Τάκης..................... 50 € Νο 2128
Πλεύρη Μαρία .................................... 20 € Νο 2129
Παπαδόπουλος Κων/ νος................... 20 € Νο 2130
Παπαδοπούλου Χριστίνα ...................30 € Νο 2131
Χοντζάκη Ευγενία ...............................15 € Νο 2132
Μπάρτση Ευαγγελία ...........................50 € Νο 2133

Τραµπαδούρος Άγγελος .....................20 € Νο 2134
Κατσαούνος Νίκος.............................. 10 € Νο 2135
Κολοκύθα Ελένη .................................50 € Νο 2137
Κούρτης Πέτρος ................................20 € Νο 2141
Τάσιου Νικολέτα .................................15 € Νο 2142
Παππά Ελένη .....................................20 € Νο 2143
Παππά Σοφία .....................................15 € Νο 2144
Καρέλη – Φλώρου Ειρήνη ..................15 € Νο 2145
Κατερινοπούλου Ιωάννα ....................20 € Νο 2146
Ψωράκης Κίµωνας – Ιερέας ...............20 € Νο 2147
Γεωργοκώστας Γιάννης...................... 30 € Νο 2153
Βάγγης Νικόλαος ................................20 € Νο 2155
Παπαδόπουλος Νάκος .......................10 € Νο 2171
Τζουµάκα Χρύσα ................................30 € Νο 2174
Πράσσος Νικόλαος ............................10 € Νο 2198
Πράσσου – Μενεγιά Μαριάνθη........... 10 € Νο 2199
∆ήµου Ντίνα .......................................20 € Νο 2201
Λαµπράκη Β. Αριάδνη........................ 25 € Νο 2202
Λαµπράκη Παρασκευούλα ................. 25 € Νο 2203
Λαµπράκης Λευτέρης......................... 20 € Νο 2204
Λαµπράκης Αλέξανδρος..................... 20 € Νο 2205
Σταύρος Σπύρος................................. 20 € Νο 2206
Στεργιόπουλος Κώστας ...................... 20 € Νο 2207
Τσίρκα Ειρήνη .................................... 10 € Νο 2208
Σαλαγιάννη Μαρίνα ............................10 € Νο 2209
Πλεύρη Ελένη..................................... 10 € Νο 2210
Σταύρου Ελένη ...................................20 € Νο 2211
Παππά – Καρακίτσου Άννα.................20 € Νο 2212
Νάκη Ελπίδα ......................................10 € Νο 2213
Τσιλώνη Κ. Γεωργία ...........................15 € Νο 2214
Τσιλώνη Χριστίνα ...............................15 € Νο 2215
Ζαχαρή Λίτσα ..................................... 20 € Νο 2216
Παπαθανάσης Ορέστης .....................20 € Νο 2217
Κολιούλης Γ. ∆ηµήτριος ......................20 € Νο 2218
Κούρτης Θωµάς .................................15 € Νο 2219
Κούρτη Ολυµπία ................................10 € Νο 2220
Κούρτη Λέλα....................................... 30 € Νο 2221
Κούρτη Ρίτα ........................................20 € Νο 2222
Μπαλατσούκας Κων/νος του Γεωρ. ... 20 € Νο 2223
Αθανασίου Γιώτα ............................... 20 € Νο 2224
Λαµπράκη Ισµήνη ..............................50 € Νο 2225
Βίκης Νικηφόρος ................................70 € Νο 2226
Μανούσης Νίκος ................................20 € Νο 2227
Νίκου Νίκος ........................................ 10 € Νο 2230
Νίκου Μάκης ......................................10 € Νο 2232
Λύκου – Αµπάζη Ιουλία ......................25 € Νο 2234
Νικος Κωστας..................................... 50 € Νο 2235
Κολιούλη Ελένη.................................. 40 € Νο 2236
Λαζαρίδης Αθανάσιος .........................20 € Νο 2238
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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

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΚΑΛΟΜΠΑΤΣΟΥ
Επιστηµονικός Συνεργάτης Αλλεργιολογικού Τµήµατος

Β’ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστηµίου Αθηνών
Μέλος Ευρωπαϊκής Ακαδηµίας Αλλεργιολογίας (E.A.A.C.I.)

Μαντζαγριωτάκη 34, Καλλιθέα - Τηλ. 210 9594040
Fax:210 9594014 - Κιν. 6945 494575

akalobatsou@gmail.com

Ε Ι ∆ Ι Κ Η  Α Λ Λ Ε Ρ Γ Ι ΟΛΟ Γ Ο Σ
ενηλίκων - παίδων

Η παράδοσή µας δεν είναι νεκρό παρελθόν. Είναι οι ρίζες και η βάση για τον σύγχρονο πολιτισµό µας!
Η ΟΜΙΛΙΑ  ΤΗΣ  ∆ΑΝΑΗΣ  ΛΑΖΑΡΙ∆ΟΥ 
ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 
“ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΑ ΤΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ”

Κυρίες και Κύριοι, 
Αγαπητοί Συµπατριώτες,

Τιµή µου και χαρά µου να
βρίσκοµαι σήµερα ανάµεσά
σας εκπροσωπώντας το
Τµήµα Νέας ελληνικής γλώσ-
σας, λογοτεχνίας, ιστορίας και
πολιτισµού, όπως είναι σή-
µερα ο επίσηµος τίτλος του
ακαδηµαϊκού αυτού κλάδου
που διδάσκεται στο Πανεπι-
στήµιο της Γενεύης, στην Ελ-
βετία, χάρη στη γενναιοδωρία
του Χρίστου Ν. Λαµπράκη του
οποίου και τιµούµε σήµερα
όλοι τη µνήµη.

Γενναιοδωρία, αλλά και διορατικότητα και υψηλόφρονα ορα-
µατισµό επέδειξε µε την πράξη του κληροδοτήµατος Fonds
ChristosLambrakisensouvenirdesafemmeLéonienéeMaunoir
[Κληροδότηµα Χρίστου Λαµπράκη εις ανάµνησιν της συζύ-
γου του Λεωνής το γένος Μωνουάρ] το 1925, ο σπουδαίος
δάσκαλος, καθηγητής, µ’ ένα λόγο κυριολεκτικό και ουσια-
στικό ο «παιδαγωγός», που στον σύντοµο βίο του χώρεσε
στην ευαίσθητη ψυχή του κοντά στη βαθιά αγάπη για τον
τόπο του κι εκείνην για τον άλλο, τον ξένο τόπο, την πατρίδα
της λατρευτής του συζύγου Λεωνής.

Το αισθαντικό αυτό τέκνο των αγέρωχων Τσουµέρκων
ασφαλώς θαύµασε τη σπουδή της αρχαιοελληνικής παιδείας
που γνώρισε και µελέτησε στην Ευρώπη, στις τρανές χώρες
Γερµανία, Γαλλία, αλλά και στην πιό ταπεινή κι αθόρυβη Ελ-
βετία. Και θα ενθουσιάστηκε µε τη λαµπρή παράδοση των
κλασικών σπουδών που βρήκε στη Γενεύη, πολιτεία που η
νεοσύστατη τότε Κοινωνία των Εθνών, στο έβγα του Μεγά-
λου πολέµου, την καθιέρωνε ανάµεσα στις σπουδαίες πολι-
τικές και πολιτιστικές µητροπόλεις.

Θα συγκινήθηκε ακόµη πιό πολύ και µε τον αξιόλογο φιλελ-
ληνικό κύκλο της Γενεύης, ο οποίος διατηρούσε ζωηρή τη
φλόγα που βαστούσε απο τον καιρό του Ιωάννη Γαβριήλ Εϋ-
νάρδου, και του αγαπητού φίλου του Καποδίστρια, κάτοικου
Γενεύης απο το 1822· απο τα χρόνια του Αγώνα για εθνική
ανεξαρτησία που ενέπνευσαν τη Λύρα, τις Ωδές του Ανδρέα
Κάλβου, και τον αξίωσαν να τις τυπώσει, στα ελληνικά και µε
γλωσσάρι ελληνογαλλικό στο τέλος, στην πόλη του Καλβίνου
το 1824· απο τα χρόνια εκείνα, ακόµη, που ο Φαναριώτης λό-
γιος και διπλωµάτης Γιακωβάκης Ρίζος Νερουλός κλήθηκε
στη Γενεύη απο την Πίζα, όπου είχε καταφύγει, µέσα στη δίνη
της επανάστασης, για να διδάξει νέα ελληνική γλώσσα και φι-
λολογία (1826-1827), και τύπωσε εκεί δύο βιβλία, στα γαλ-
λικά, µε τα δηµόσια µαθήµατά του : ένα για τα νεοελληνικά
γράµµατα και άλλο για τη νεοελληνική ιστορία.

Περίπου έναν αιώνα αργότερα, όταν η πόλη της Γενεύης
µπήκε στη ζωή του Χρίστου Λαµπράκη χάρη στην εκλεκτή
της καρδιάς του, στο εκσυχρονισµένο Πανεπιστήµιο που είχε
συγκροτηθεί σύµφωνα µε τις νεότερες επιστηµονικές προ-
διαγραφές στα τέλη του 19ου αιώνα, ναί µεν οι κλασικές
σπουδές έχαιραν κύρους και αίγλης και είχαν να επιδείξουν
λαµπρούς ελληνιστές και παπυρολόγους, αλλά το ακαδη-
µαϊκό ενδιαφέρον για τις τύχες της νεότερης Ελλάδας είχε πε-
ριέλθει σε ύφεση.

∆εν γνωρίζω, δεν γνωρίζουµε ακόµη, όσο κάποια στοιχεία
του αρχείου του παραµένουν ανέκδοτα, πώς ωρίµασε µέσα
του η ιδέα να τελέσει έργο πρωτοποριακό, σε ξένο χώρο, εγ-
καθιδρύοντας ουσιαστικά το Νεοελληνικό Τµήµα του Πανεπι-
στηµίου της Γενεύης, µε την επιθυµία να στρέψει την
περιέργεια των φιλοµαθών νέων Ελβετών προς το νεότερο
ελληνικό πολιτισµό, αλλά ασφαλώς ο σπόρος θα ήταν η
άµεση επαφή µε τους φιλελληνικούς κύκλους της εποχής και
ο ενθουσιασµός της άτυχης συζύγου του για την Ελλάδα.
Κοντά σε αυτά και η υψηλή αίσθηση ενός χρέους προς την
πατρίδα, την κοινωνία, τη ζωή την ίδια : η ανάγκη να πράξει
το άτοµο, στο πέρασµά του απο τον επίγειο βίο, έργο ωφέ-
λιµο για την πρόοδο της ανθρωπότητας· ν’ αφήσει πίσω του
χνάρια πνευµατικά, να δηµιουργήσει ευκαιρίες και δυνατότη-
τες που φέρνουν σ’ επαφή τους λαούς και γεφυρώνουν πο-
λιτισµούς.

Το όραµά του εξεπλήρωσε στο έπακρο ο πολυτάλαντος
SamuelBaud-Bovy [Σαµουήλ Μπώ-Μποβύ], άνδρας µουσι-
κός µε την αρχαία έννοια του όρου, δεινός φιλόλογος και δι-

ευθυντής ορχήστρας, µε την έγκριτη διδασκαλία του, τις εξαί-
ρετες µεταφράσεις νεοελλήνων ποιητών που διέκρινε συχνά
πρώτος αυτός µεταξύ των συγχρόνων του µε αισθητήριο
αλάνθαστο (Σεφέρης, Ελύτης, Παλαµάς, Καβάφης, Σικελια-
νός, Αντωνίου), µε τις λαµπρές του έρευνες για το δηµοτικό
τραγούδι και για την ελληνική µουσική παράδοση, µε την αµέ-
ριστη ηθική του συµπαράσταση στην πνευµατική Ελλάδα
στις δύσκολες ώρες του Β΄ Παγκοσµίου πολέµου.

Άξιος διάδοχός του, ο αγαπητός µαθητής του BertrandBou-
vier [Μπερτράν Μπουβιέ], µε τον ανεξάντλητο ενθουσιασµό
του για κάθε τί ελληνικό που έφερε τη σφραγίδα της γνησιό-
τητας του ελληνικού πνεύµατος, αρχαίου, βυζαντινού, νέου,
«σε µια φιλιάν αµάλαγη, µε δίχως ασκηµάδι», που θά ’λεγε ο
ποιητής του Ερωτόκριτου, συνέχισε το έργο του σεβαστού
δασκάλου. Και οι δυό τους έτυχαν διεθνούς αναγνώρισης,
αφήνοντας βαριά κληρονοµιά, σε χρόνους χαλεπούς για την
ακαδηµαϊκή ζωή, σε όσους κλήθηκαν να υπηρετήσουν και σε
όσους ακόµη υπηρετούν το Τµήµα νεοελληνικών σπουδών
του Πανεπιστηµίου της Γενεύης, το γέννηµα αυτό της εµ-
πνευσµένης διάνοιας του Χρίστου Ν. Λαµπράκη.

Αύγουστος 2013
Αναστασία ∆ανάη Λαζαρίδου 

Πανεπιστήµιο Γενεύης

Η  ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΧΙΟΝΙΑΣ ΠΕΤΡΩΦ

Αγαπητοί 
Βουργαρελιώτες,

Χαίροµαι που ο µίτος της
Αριάδνης έφερε τα βήµατά
µου, πριν απο µερικά χρό-
νια,στο Τµήµα Νεοελληνικής
Γλώσσας και Λογοτεχνίας
της Φιλοσοφικής Σχολής του
Πανεπιστηµίου της Γενεύης,
και µε οδηγεί σήµερα στο
χωριό σας, για να µοιραστώ
µαζί σας αυτή τη σύντοµη
αναφορά στις σπουδές µου.

Πέρα απο την καθοριστική
εµπειρία που αποτέλεσαν
για µένα αυτά τα χρόνια,
κατα τα οποία ήµουν φοιτήτρια της κυρίας ∆ανάης Λαζαρί-
δου, ίσως να µετράει και η αντιπροσωπευτική αξία της µαρ-
τυρίας µου – όχι µόνο για τις υψηλές προδιαγραφές του
προγράµµατος σπουδών, αλλά και για τον ενθουσιασµό, την
επιθυµία που η συγκεκριµένη παιδεία, στην πόλη µου,εµ-
πνέει σε φοιτητές χωρίς ιδιαίτερη διασύνδεση µε την Ελλάδα,
για περαιτέρω εξερεύνηση του σύγχρονου Ελληνισµού.

Ευχαριστώ απο καρδιάς το Σύλλογο Βουργαρελιωτών Αττι-
κής που µου δίνει το λόγο και την ευκαιρία να αποτίσω φόρο
τιµής, στο όνοµα των πρώην και των νυν φοιτητών, στον ορα-
µατιστή Χρίστο Λαµπράκη, χάρη στον οποίο στάθηκε δυνατή
η δηµιουργία του Τµήµατος Νέων Ελληνικών της Γενεύης.

♫
Κόκκινη κλωστή δεµένη, στην ανέµη τυλιγµένη
δωσ’ της κλότσο να γυρίσει, παραµύθι ν’ αρχινίσει
... αυτή ήταν µία από τις πρώτες φράσεις που µάθαµε στα

ελληνικά, ως ανίδεοι τότε πρωτοετείς... Έτσι µυηθήκαµε
ευθύς εξαρχής στα ελληνικά µυστήρια... δηλαδή :στο ρυθµό,
στη µελωδία µιάς γλώσσας που, µε υφάδι τη ζωντανή παρά-
δοση και στηµόνι την υπόσχεση για µελλοντικά ξετυλίγµατα,
µας προσκαλούσε να υφάνουµε και τη δική µας πορεία πάνω
στον καµβά του ελληνικού πολιτισµού. Απο τότε βλέπω το
Τµήµα µας στη Γενεύη σαν πνευµατικό αργαλειό, όπου ο
κάθε φοιτητής καλείται να καθίσει και να συνδυάσει δηµιουρ-
γικά τις ποικίλες κλωστές που του παρέχονται µέσα απο µιά
ιδιαίτερα πολύπλευρη διδασκαλία.

Πράγµατι, πολλά τα νήµατα µε τα οποία αναµετριούνται οι
φοιτητές: γλώσσα και ιστορία της γλώσσας, λογοτεχνία απο
τον ∆ιγενή Ακρίτα ως τον εικοστό πρώτο αιώνα, θεωρία της
λογοτεχνίας, ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας απο τα προ-
επαναστατικά χρόνια ως σήµερα, συγκριτική γλωσσολογία
και ιστορική προσέγγιση των σχέσεων µε τις βαλκανικές
χώρες, µελέτη της επικαιρότητας όπως παρουσιάζεται στον
ελληνικό Τύπο, Εργαστήριο λογοτεχνικής µετάφρασης... αλλά
και τέχνες: ελληνική µουσική, ζωγραφική, κινηµατογράφος...
Κάθε νήµα έχει νόηµα στο υφαντό.

Και ακόµη, ό,τι προσδίδει στον βασικό ιστό των γνώσεων
τον απαραίτητο δυναµισµό του, εν όψει της γόνιµης προ-
έκτασής του: συναντήσεις µε Έλληνες συγγραφείς που χαρί-

ζουν µιάν άµεση επαφή µε τη λογοτεχνία ως απαραίτητο συ-
στατικό της ανθρώπινης περιπέτειας, διαλέξεις νεοελληνι-
στών διαφόρων ειδικοτήτων, εκδοτικά σχέδια, επισκέψεις ή
και οργάνωση εκθέσεων,προβολή ελληνικών ταινιών και ντο-
κιµαντέρ... Να µήν παραλείψω και τις καρποφόρες διαµονές
στην Ελλάδα για θερινά µαθήµατα• έτσι µπόρεσα, µε υπο-
τροφία, να παρακολουθήσω δύο φορές το πρόγραµµα ΘΥΕ-
ΣΠΑ του Πανεπιστηµίου Αθηνών, που στήριξε πολλαπλώς
την προσπάθειά µου να εντρυφήσω στη µελέτη – αλλά και
να βιώσω την ελληνική πραγµατικότητα.

Αναφέρω ακόµη το περιοδικό Αέρηδες του Συλλόγου των
φοιτητών, που εκδόσαµε για πάνω απο τρία συνεχόµενα
χρόνια, πάντα µε την πολύτιµη όσο κι ενθουσιώδη ενθάρ-
ρυνση της κυρίας Λαζαρίδου. Ύστερα οι Αέρηδες µετονοµά-
στηκαν σε Ψηφίδες, και έγιναν το περιοδικό της Ελβετικής
Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών.

Αυτό το πολύπτυχο υφαντό – στο οποίο, ελπίζω, διαφαίνε-
ται καθαρά και το νήµα του δικού µου ενθουσιασµού – δεν
φιλοτεχνήθηκε όµως µε παραµυθένια ξενοιασιά.

Από τη µία, η συρρίκνωση της πνευµατικής συγκρότησης
των σύγχρονων κοινωνιών, λόγω οικονοµικής και γενικής κρί-
σης, η δίνη της περικοπής δηµοσίων δαπανών και στον ακα-
δηµαϊκό χώρο, δέν άφησαν άθικτο το Τµήµα Νέων Ελληνικών
της Γενεύης, και το απειλούν εδώ και χρόνια. Ως φοιτητές δώ-
σαµε µάχη για τη συντήρηση της έδρας, γιατί είχαµε συνει-
δητοποιήσει τι αναντικατάστατο έργο προσέφερε, αυτό
καθεαυτό αλλά και στο πλαίσιο του – ζωτικής σηµασίας στις
µέρες µας – πολυπολιτισµικού διαλόγου, και τι σηµαίνει να
κινδυνεύει ένα τέτοιο πνευµατικό αγαθό. Οι υπεύθυνοι του
Τµήµατος, οι σηµερινοί διδάσκοντες, συνεχίζουν τον αγώνα.

Από την άλλη, κυρίως στην τωρινή συγκυρία,µε την εξασθέ-
νηση– για να µην πω και την ποδοπάτηση – της ίδιας της έν-
νοιας της ανιδιοτελούς προσπάθειας στο όνοµα ορισµένων
ιδανικών που υπερβαίνουν την ατοµική διάσταση του καθενός,
έχω την πεποίθηση πως απέκτησα, χάρη στη φοίτησή µου στο
Τµήµα µας, τα απαραίτητα εφόδια για να καταπολεµηθεί ο πει-
ρασµός τόσο της εγωκεντρικής ευκολίας όσο και της παθητι-
κής απαισιοδοξίας. Άρρηκτα συνυφασµένο µε τα άλλα νήµατα
λοιπόν, κι ένα αίσθηµα ευθύνης: να µη µείνουµε µε σταυρω-
µένα τα χέρια, να µην αφήσουµε το υφαντό να ξεφτίσει.

Μιά τέτοια ευθύνη, νοµίζω, κληροδότησε στους « υφαν-
τουργούς » του Τµήµατος Νέων Ελληνικών του Πανεπιστη-
µίου της Γενεύης ο Χρίστος Λαµπράκης, µε ορίζοντα ένα
ιδανικό που πιστεύω πως το εξέφρασε µε τον πιό διορατικό
τρόπο ο Γιώργος Σεφέρης, όταν έγραφε στις Μέρες – στο
ηµερολόγιό του: «Ο Ελληνισµός, αυτή η ιδέα της ανθρώ-
πινης αξιοσύνης και της Ελευθερίας».

Αύγουστος 2013
Χιονία Πετρόφ

Απόφοιτος του Τµήµατος Νέων Ελληνικών 
του Πανεπιστηµίου της Γενεύης

Η οµιλία του κ. Σωκράτη Κουγέα θα δηµοσιευθεί 
στο επόµενο φύλλο

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
Ο Σύλλογός µας αισθάνεται την υποχρέωση να ευ-
χαριστήσει τους:

1. Το ∆ήµαρχο κ. Χρήστο Χασιάκο για την παρα-
χώρηση του αµφιθεάτρου του ∆ηµαρχείου για την
πραγµατοποίηση της παρουσίασης των βιβλίων,
καθώς και για την παρουσία του σε όλες τις εκδη-
λώσεις των Συλλόγων µας.
2. Τον κ. Μανώλη Γοργόλη, ∆ασάρχη Άρτας, για
την παραχώρηση του ∆ασονοµείου στο Βουργα-
ρέλι για τρίτη συνεχή χρονιά, για τη φιλοξενία των
µαθητών του Α΄ Λυκείου Βύρωνα.
3. Την κ. Αρτεµισία Γιαννάκη-Σκαρτσέλα, που πα-
ρόλο που βρίσκεται στην αποδηµία (Γερµανία)
σκέφτεται πάντα το Σύλλογό µας και προσέφερε
για ενίσχυσή του 500 ευρώ. 
4. Το κ. Νίκο Μανούση, την κ. Ντίνα ∆ήµου, την κ.
Φανή Γεωργάρα, τον κ. ∆ηµήτρη Σταύρο, για τη
βοήθειά τους στην έκθεση βιβλίου. 
5. Την κ. Σταυρούλα Καραβασίλη, για τη φιλοξενία
που προσέφερε στους καλεσµένους του Συλλόγου
για την παρουσίαση της συλλογής του Χρίστου Ν.
Λαµπράκη.
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Τα όµορφα Τζουµερκοχώρια µάς περιµένουν πάντα! Τους δίνουµε ζωή µε την παρουσία 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

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Αύγουστος στο 
πανέµορφο Βουργαρέλι�

∆ιασχίζοντας το δρόµο µε τις βρύσες Αρχόντω και
Κρυστάλλω, που κυλούν ασταµάτητα τα γάργαρα
νερά τους, φτάνω στο σπίτι. Ανοίγω τη βρύσηH
ούτε σταγόνα νερό (τ’ έχεις Γιάννη, τ’ είχα πάντα).
Ρωτώντας µαθαίνω ότι έλλειψη νερού είχαν µόνο
όσοι έµεναν προς την πάνω µεριά του χωριού, ενώ
οι κάτω κάλυπταν όχι µόνο τις ανάγκες του νοικο-
κυριού, αλλά και τις ανάγκες των λαχανόκηπων. Πα-
νωχωρίτες και κατωχωρίτες, λοιπόν!
Για να µη µακρηγορώ το θέµα διευθετήθηκε (µετά
από εκτεταµένη συζήτηση) από τον αντιδήµαρχο κ.
∆ηµήτρη Κανή. Τον ευχαριστούµε θερµά και ελπί-
ζουµε ότι δεν θα εκλιπαρούµε κάθε καλοκαίρι γι’
αυτό το υπέρτατο αγαθό, στο οποίο πρέπει να
έχουν όλοι πρόσβαση.
Παρατήρησα, επίσης, ότι το στενό δροµάκι που ξε-
κινά από το σούπερ µάρκετ και καταλήγει στην
επάνω περιοχή του χωριού έχει κυριευτεί από τα
βάτα, µε αποτέλεσµα να µας επιτίθενται τραβολο-
γώντας µας ή να κάνουν επιδροµή στις τσάντες µε
τα ψώνια· όταν σουρουπώνει είναι αδύνατον να πε-
ράσεις, καθώς ο µοναδικός φανοστάτης που υπάρ-
χει δεν λειτουργεί.
Κάνοντας µια βόλτα στο Βουργαρέλι, το µαργαρι-
τάρι των Τζουµέρκων, φτάνω στην περιοχή του
Σταυρού. Εικόνα πλήρους εγκατάλειψης. Εικόνα µι-
ζέριας τη χαρακτήρισαν κάποιοι επισκέπτες. Επί-
σης, παντελής έλλειψη φωτισµού, όχι µόνο στη
συγκεκριµένη περιοχή αλλά και κατά µήκους του
δρόµου που οδηγεί εκεί. Ο φωτισµός σταµατάει
στην ταβέρνα του Κώστα Τάσιου. 
Προς τι λοιπόν όλοι οι υπάρχοντες φανοστάτες; ∆εν
θα ’πρεπε, τουλάχιστον το καλοκαίρι, να λειτουρ-
γούν έστω και ορισµένοι από αυτούς, για να µην
σκοντάφτουµε στις ξεκολληµένες πέτρες του πεζο-
δροµίου; 
Συνεχίζοντας τη βόλτα και απολαµβάνοντας αυτό το
θαύµα της φύσης, αυτό το αγλάισµα των µατιών, κα-
ταλήγω στον χώρο αναψυχής, λίγο µετά το κιόσκι,
στην αριστερή πλευρά του δρόµου µε τη βρυσούλα
και το τραπεζοπαγκάκι κατά το ήµισυ σπασµένο. Ει-
κόνα αποκαρδιωτική. Η περιοχή ένας απέραντος
σκουπιδότοπος. Ο πλαστικός κάδος που υπήρχε,
εξαφανισµένος.
Αναρωτιέµαι, αν όντως έχει κλαπεί ο κάδος, όπως
άκουσα, χάθηκε ο κόσµος να τοποθετηθεί ένας σι-
δερένιος που είναι ασήκωτος;
Οι παραπάνω παρατηρήσεις και επισηµάνσεις είναι
καλοπροαίρετες και δεν θέλω να εκληφθούν σαν
ένα είδος στυγνής κριτικής. Τις αναφέρω κατόπιν
πολλής σκέψης, αµφιταλάντευσης και κυρίως πόνο
ψυχής.
Αν θίγονται κάποιοι αρµόδιοι, ζητώ συγγνώµη, γιατί
δεν είναι στις προθέσεις µου.
Σας ευχαριστώ και ελπίζω να γίνει το καλύτερο.

Ανθή Παπαγεωργίου      

ΑΑννααδδρροομμήή  σσττοο  ππααρρεελλθθόόνν
20 Ιουλίου 2013. Στο Βουργαρέλι. Στην πλατεία του χωριού
και στο καφενείο της κυρίας Αθηνάς, κάτω από τον βαθύ ίσκιο
του πλατάνου, πίνοντας το πρωινό καφεδάκι παρέα µε ηλι-
κιωµένους συγχωριανούς που µένουν µόνιµα στο χωριό, κά-
ναµε συζήτηση για το χωριό, τους κατοίκους του, τις παλιές
εποχές, τα τωρινά προβλήµατά του, τα πανηγύρια του και
άλλα χωρίς ηµερήσια διάταξη θέµατα, όπως κοινωνικά, εκ-
κλησιαστικά, σχολικά, συγκοινωνιακά, καλλιέργειας της γης,
συνεταιριστικά κ.α.
Είχα ένα χρόνο να συναντηθώ µε τον συµµαθητή µου τον ∆η-
µητράκη και να θυµηθούµε τις σκανδαλιές όταν πηγαίναµε
σχολείο. Επίσης, οι συναντήσεις µε τον Λευτέρη, τον Λεω-
νίδα, τον Κώστα, τον Νίκο, τον Τάσο, την Ελένη, την Τούλα,
τη Γεωργία, τον Πέτρο και τον Γιώργο µε γύρισαν σε εποχές
και δεκαετίες άλλες. Λόγω της ηµέρας, µετά τη Θεία Λειτουρ-
γία στον Ιερό Ναό του Προφήτη Ηλία, η συζήτηση περιστρά-
φηκε στο πανηγύρι του Αη Λιά, τότε και τώρα. Θυµούνται οι
συνοµιλητές µου ότι τα παλιά χρόνια, προπολεµικά, στον Αη
Λιά την ηµέρα της εορτής του Προφήτη η ράχη γέµιζε από
προσκυνητές που κατέφθαναν από τους συνοικισµούς του
χωριού αλλά και από άλλα χωριά.
Μετά τη θεία λειτουργία οι προσκυνητές εξαγνισµένοι από τη
µέθεξη της θείας ευχαριστίας και γοητευµένοι από το απέ-
ραντο του ορίζοντα µε τα πυκνά και πανύψηλα έλατα κατευ-
θύνονταν στα πρόχειρα υπαίθρια καφενεία που στήνονταν
στις ρίζες ελάτων, για να πάρουν το πρωινό καφεδάκι και να
ρουφήξουν τα πρώτα ούζα.
Οι φωνές των καραµελάδων διατάραζαν την ησυχία της
φύσης που διαλαλούσαν τα εµπορεύµατά τους: καραµέλες,
γλιφιτζούρια, λουκούµια.
Παρέκει πρόχειρα καθισµένοι σε πέτρες µε φτέρες οι οργα-
νοπαίκτες, κούρδιζαν τα όργανά τους και έκαναν πρόβες. Ο
οξύς ήχος του κλαρίνου έδιδε το σύνθηµα της έναρξης του
χορού. Όλοι έµπαιναν στο χορό και χόρευαν όµορφα, απλά
και µε ιδιαίτερη χάρη. Κατά το µεσηµέρι και αφού πόζαραν
για την καθιερωµένη αναµνηστική φωτογραφία κατέβαιναν
στην πλατεία του χωριού. Στην πλατεία ο χορός έπαιρνε άλλο
χαρακτήρα. Οι συγγενείς συγκροτούσαν παρέες και χόρευαν
κατά σειρά προτεραιότητας. Όταν χόρευε και ο τελευταίος της

παρέας των συγγενών τότε µπορούσε να διεκδικήσει σειρά
χορού άλλη παρέα. Οι οργανοπαίκτες τραγουδούσαν κατά
παραγγελία και µε πληρωµή. Μάλιστα δε οι µερακλήδες χο-
ρευτές για να δείξουν την υπεροχή και την ικανοποίησή τους
κολλούσαν µε σάλιο χρήµατα στο µέτωπο των οργανοπαι-
κτών. Εκείνος που ξεχώριζε για τις χορευτικές ικανότητές του
και την επιµονή του να µπει πρώτος στο χορό ήταν ο Ξιάρχης
Σόφης. Το πανηγύρι, οι χοροί και τα τραγούδια κρατούσαν
δυό και τρείς ηµέρες. Και τα ψητά στη σούβλα ήταν άφθονα.
Πολλές προβατίνες θυσιάζονταν για να καλύψουν τις ανάγ-
κες του στοµάχου των χορευτών, που µετά τα πηδήµατα και
τις εξαντλητικές περιστροφές στην πίστα, είχε αδειάσει. Η τσί-
κνα ερέθιζε την όσφρηση και οι καπνοί από τις ψησταριές κά-
λυπταν τον ορίζοντα. Για ηµέρες µετά το πανηγύρι ο αέρας
µύριζε και οι λόφοι αντηχούσαν από τις µελωδίες του κλαρί-
νου του Σαλέα και του Σούκα.
Το πανηγύρι της εποχής εκείνης έχασε τον χαρακτήρα του.
Ό,τι έφυγε δεν ξαναγυρίζει. Όπως και οι άνθρωποι της κοι-
νωνίας του Βουργαρελιού που αποτελούσαν µια µεγάλη αγα-
πηµένη οικογένεια. Οι αείµνηστοι εκείνοι αναπαύονται στον
κήπο των βάτων και των αγριόχορτων που θέλει να λέγεται
κοιµητήριο. Μαζί µε εκείνους έφυγε και η παράδοση. Έφυγε
και η κοινωνική συνοχή των συγχωριανών µιας και νέα ήθη
και έθιµα µπολιάστηκαν στην κοινωνία του χωριού. Η αγάπη
που κάποτε συνείχε την βουργαρελιώτικη κοινωνία, σχεδόν
εξαφανίστηκε από τους συγγενείς και από τις γειτονιές.
∆υστυχώς µια εποχή αγάπης και ενδιαφέροντος για τον γεί-
τονα, τον συγγενή, τον συγχωριανό πέρασε στην ιστορία και
έµεινε για µας τους ηλικιωµένους µια µακρινή γλυκειά ανά-
µνηση. Τίποτα πλέον δεν γυρίζει πίσω. Ευτυχώς που υπάρ-
χουν οι Σύλλογοι των ξενιτεµένων και των ντόπιων µε νέους
ανθρώπους που διατηρούν τη µνήµη των γεγονότων και προ-
σπαθούν να αναστήσουν την παράδοση µε τη συνεργασία
και τη συνεννόησή τους.
Ευχής έργο είναι να διοργανώνουν εκδηλώσεις, να µην στα-
µατήσουν να κεντρίζουν µνήµες του παρελθόντος και να καλ-
λιεργούν την επιθυµία να ξαναγίνει το Βουργαρέλι
ανθρωποκεντρικό. Ίσως έτσι οι ψίθυροι και η αρνητική απο-
τίµηση των προσπαθειών, όσων δραστηριοποιούνται προς
αυτή την κατεύθυνση, από όσους απλώς εκ του «µακρόθεν
θεώνται» τα γενόµενα, να σταµατήσουν. Και οι αρνητές να
έλθουν «εν νω».

Χρήστος Παπαδόπουλος

ΟΟ  κκιιννηημμααττοογγρράάφφοοςς  
σσττοο  ΒΒοουυρργγααρρέέλλιι
Για δεύτερη χρονιά φέτος θα συνεχίσουµε
να προβάλουµε ταινίες για µικρούς και
µεγάλους. Είναι µία ανάσα, µια ζεστασιά
στην καρδιά του χειµώνα, µια ανάγκη να
ξεφεύγουµε λιγάκι από τις σκοτούρες και
τα προβλήµατα του καιρού µας.
Καλούµε λοιπόν τους φίλους µας να αν-
ταµώσουµε ξανά στο αµφιθέατρο του ∆η-
µαρχείου. 
Τις Παρασκευές τους µικρότερους για τις
παιδικές ταινίες και τις Κυριακές τους µε-
γαλύτερους. Όπως και πέρυσι, η είσοδος
θα είναι ελεύθερη.

Για τους φίλους του κινηµατογράφου
Νίκος Μανούσης

ΗΗ  αα��ηηλλεε��ύύηη  
σσττηηνν  ππρράάξξη
Θα θέλαµε µέσα από την εφηµερίδα του
χωριού µας, «το Βουργαρέλι», να σας ευ-
χαριστήσουµε όλους, χωριανούς και µη,
για την οικονοµική βοήθεια που προσφέ-
ρατε, έτσι ώστε να κάνουµε το χαµόγελο
του φίλου µας του Γιάννη πιο φωτεινό και
πιο χαρούµενο. Μέσα σε τόσο δύσκολους
καιρούς τέτοιες πράξεις αλληλεγγύης µας
κρατάνε όρθιους. Είναι πολύ σηµαντικό
να µπορούµε να βοηθάµε συνανθρώ-
πους µας µε πραγµατική ανάγκη. Και
είναι παρήγορο που υπάρχει ανταπό-
κριση και συνέχεια σε τέτοιες ενέργειες
και που γινόµαστε κάθε µέρα και πιο
πολύ. Αυτό δείχνει ότι υπάρχουν ΑΝ-
ΘΡΩΠΟΙ.

Ξανά σας ευχαριστούµε.
Για την οµάδα αλληλεγγύης
ΝΙ. ΜΑ. - Τηλ: 6979912980

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΜΕΡΙΚΩΝ 
ΠΑΡΟΙΜΙΑΚΩΝ ΦΡΑΣΕΩΝ
«Έκοψα καρφιά»
Σηµαίνει ότι κρύωσα πολύ. Αυτό διότι
όταν κρυώνουµε πολύ χωρίς να το θέ-
λουµε χτυπούν τα δόντια µας µε χτύπο
που µοιάζει µε τον χτύπο των καρφιών
όταν καρφώνονται.
«Βάλ΄ του ρίγανη»
Το λέµε όταν χάσαµε κάποια ευκαιρία να
κερδίσουµε κάτι και είναι πια αργά. Προ-
έρχεται από το κρέας. Όταν χαλάσει και
πάρει άσχηµη µυρωδιά για να τη σκεπά-
σουµε δεν µένει τίποτε άλλο παρά να του
βάλουµε ρίγανη ή να το πετάξουµε. Με
άλλα λόγια δεν το προλάβαµε το χάσαµε,
βάλε ρίγανη τώρα. ΣΑΒΒΟΥΛΑ ΚΟΛΙΟΥΛΗ



Πραγµατοποιήθηκε και φέτος στις 10.08.2013 από
την Ένωση Συλλόγων και Αδελφοτήτων της ∆.Ε. Αθα-
µανίας   µε τη συµµετοχή του ∆ήµου Κεντρικών Τζου-
µέρκων, το 5ο Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών στη
Φτέρη Κεντρικού του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρ-
κων. Συµµετείχαν τα χορευτικά:

Του εκπολιτιστικού και εξωραϊστικού Συλλόγου
"Τα Άγναντα", µε χορούς από την Ήπειρο.

Του πολιτιστικού Συλλόγου Θεοδωριανιτών  "Η
Κωστηλάτα", µε χορούς από τη Μακεδονία.

To χορευτικό του   Αθαµανίου που χόρεψε τους
χορούς του Ηπειρώτικου γάµου.  

Του Πολιτιστικού Συλλόγου  Άρτας  "Ο Μακρυ-
γιάννης", µε χορούς από τη Θράκη.

Συµµετείχε επίσης και η χορωδία των Αγνάντων,
µε µαέστρο τον Βαγγέλη Κώτσου.

Η εκδήλωση ξεκίνησε µε το καλωσόρισµα του προ-
έδρου της Ένωσης κ. Αντώνη Κοντού που είπε:

"Σας καλωσορίζω  απόψε εδώ, στο 5ο Φεστιβάλ των
παραδοσιακών χορών, που οργανώνεται για 5η χρο-
νιά από την Ένωση των Συλλόγων και Αδελφοτήτων
της ∆.Ε. Αθαµανίας σε συνεργασία µε το ∆ήµο Κεντρι-
κών Τζουµέρκων.

Οι εκδηλώσεις αυτές, είναι εκδηλώσεις αντίστασης
στην παγκοσµιοποίηση που προσπαθεί εκτός των
άλλων να κάνει και µια οµοιοµορφία των πολιτισµών,
προσπαθεί να επιβάλλει µια ισοπεδωτική πολιτιστική
ταυτότητα.

Τα Τζουµέρκα, η Ήπειρος, η Ελλάδα ολόκληρη, δια-
θέτουν µία µοναδική και πλούσια πολιτιστική κληρο-
νοµιά που δε θα επιτρέψουµε µε κανένα τρόπο να
αλλοιωθεί.

Μέσα από τους παραδοσιακούς χορούς και τα δηµο-
τικά τραγούδια προβάλλεται η παράδοσή µας, ο πολι-
τισµός µας, η ιστορία µας, τα ήθη και τα έθιµα µας.
Όλοι οι πολιτιστικοί Σύλλογοι προσπαθούµε να διατη-
ρήσουµε, να αναβιώσουµε και να αναδείξουµε τον πο-
λιτιστικό µας χαρακτήρα . Κοιτάµε  µπροστά, χωρίς
όµως να ξεχνάµε το παρελθόν µας, τον πολιτισµό µας,
χωρίς να ξεχνάµε   την ιστορία µας . Οι λαοί που ξε-
χνούν την Ιστορία τους είναι καταδικασµένοι.

Με µεγάλη µας χαρά, τα τελευταία χρόνια βλέπουµε
τα παιδιά µας, που παρ' όλο που δεν έχουν γεννηθεί
και δεν έχουν µεγαλώσει στα χωριά µας, να χορεύουν
µε πολύ κέφι και  µεράκι τους παραδοσιακούς µας χο-
ρούς. Αυτό θα το διαπιστώσετε και απόψε όλοι σας. Σε
αυτό έχουν συµβάλλει πάρα πολύ οι πολιτιστικοί Σύλ-
λογοι, που διδάσκουν µαθήµατα παραδοσιακών
χορών, κάνουν εκδηλώσεις, σαν τη σηµερινή για πα-
ράδειγµα, που δίνουν τη δυνατότητα σε όλους να µα-
θαίνουν και να χορεύουν τους παραδοσιακούς χορούς.

Τελειώνοντας θα θέλαµε να  σας  προτρέψουµε  να
µάθετε  τα παιδιά να χορεύουν τους παραδοσιακούς
ελληνικούς χορούς. Ο παραδοσιακός  χορός είναι  κοι-
νωνικός χορός, δεν είναι µοναχικός όπως συµβαίνει
στους αποκαλούµενους µοντέρνους χορούς, αυτούς
που κουνιούνται πάνω σε ένα κάθισµα µε ένα ποτήρι
στο χέρι.

Στα πανηγύρια µας  βλέπουµε  την κοινωνικότητα
του παραδοσιακού χορού. Χορεύουν πρώτα οι ηλι-
κιωµένοι και µετά οι υπόλοιποι, χορεύει ο πρώτος και
περιµένουν οι υπόλοιποι να έρθει η σειρά τους.

Ευτυχώς που υπάρχουν ακόµα  οι χορηγοί που µας
βοηθούν ώστε να  µπορούµε και κάνουµε αυτές τις εκ-
δηλώσεις. Θα θέλαµε λοιπόν σήµερα να ευχαριστή-

σουµε όλους αυτούς που βοήθησαν µε τις χορηγίες
τους να πραγµατοποιηθεί η σηµερινή εκδήλωση.

Τον ∆ήµο Κεντρικών Τζουµέρκων, τον συνδιοργα-
νωτή µας, που έχει αναλάβει µεγάλο  µέρος του κό-
στους αυτής της εκδήλωσης .

Τον κ. Κώστα Γεωργίου, συµπατριώτη από τους
Ναζαίους, διευθυντή της Τράπεζας Πειραιώς που είναι
ο µεγάλος χορηγός της αποψινής εκδήλωσης.

Τον κ. Γιάννη Παπαλέξη, ∆ήµαρχο της Άρτας και
Πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων Ηπείρου.

Τον ∆ήµαρχο Ζηρού κ. ∆ηµήτρη Γιολδάση.
Τον ART TV και την εφηµερίδα ο ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΣ της

Άρτας που είναι οι χορηγοί επικοινωνίας.
Τον Πάνο Λαµπράκη που µας έστησε την εξέδρα.
Περισσότερα από 1.000 άτοµα παρακολούθησαν την

εκδήλωση που στη συνέχεια µετατράπηκε σε ένα πα-
ραδοσιακό γλέντι που κράτησε µέχρι τις πρώτες πρωι-
νές ώρες.

5η ΑΘΑΜΑΝΙΟΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ
Πραγµατοποιήθηκε στις 10 Αυγούστου η 5η Αθαµά-

νιος∆ιαδροµή, που οργανώθηκε από τον ∆ήµο Κεν-
τρικών Τζουµέρκων, την Ένωση Συλλόγων και
Αδελφοτήτων της ∆.Ε.Αθαµανίας και τους εκπολιτιστι-
κoύς Συλλόγους Αθαµανίου και Τετρακώµου. Ήταν
αφιερωµένη στη µνήµη της πρώτης Προέδρου της
Ένωσης των Συλλόγων και Αδελφοτήτων της ∆.Ε.
Αθαµανίας, Λαµπρινής Παπαδήµα - Σπαή, που
έφυγε πρόωρα από τη ζωή. Συµµετείχαν 117 αθλητές
και αθλήτριες και 80 περίπου περιπατητές. Η εκκίνηση
έγινε στο Τετράκωµο και  ο τερµατισµός  στο Αθαµάνιο.
Στην πλατεία του Αθαµανίου, σε µία λιτή εκδήλωση
έγινε απονοµή αναµνηστικής πλακέτας εκ µέρους της
Ένωσης στο σύζυγο της αείµνηστης Προέδρου κ.
Γιώργο Σπαή. Αναφερόµενος στην προσφορά της
προς την Ένωση, ο Πρόεδρος της Ένωσης κ. Αντώ-
νης Κοντός είπε: "Συγκεντρωθήκαµε όλοι µας σήµερα
εδώ, για να υποδεχτούµε τους αθλητές και τις αθλή-
τριες της Αθαµανίου ∆ιαδροµής. Λείπει όµως από
κοντά µας η πρώτη µας Πρόεδρος, λείπει η Λαµπρούλα
που πέρυσι παρ' όλα τα προβλήµατα υγείας που είχε
ήταν εδώ και  προσπαθούσε   να συντονίζει την Αθα-
µάνιο διαδροµή! Νοµίζω πως όλοι µας συµφωνούµε
ότι η προσφορά της στην Ένωση ήταν τεράστια.
Έκανε µόνη της, ως νοµικός,  το καταστατικό της Ένω-
σης και έτρεχε πάντα όλα τα καλοκαίρια για να συντο-
νίζει όλες τις εκδηλώσεις της Ένωσης. Θα αναφέρω
µόνο σε ένα γεγονός  για να καταλάβουµε όλοι µας
πόσο βαθιά  είχε µέσα στην καρδιά της την Ένωση. Το
περασµένο καλοκαίρι η νόσος που την ταλαιπωρούσε
είχε κάνει υποτροπή . Η Λαµπρούλα  όµως συνέχιζε
να τρέχει στις εκδηλώσεις της 'Ενωσης παρόλο που
λίγες µέρες πριν είχε κάνει χηµειοθεραπείες και µετάγ-
γιση αίµατος. ∆ύο µήνες αργότερα, τον Οκτώβριο, η
Λαµπρούλα έφυγε από τη ζωή. Εµείς τιµούµε τη µε-
γάλη της προσφορά στην Ένωση και το λιγότερο που
µπορούσαµε να κάνουµε είναι να δώσουµε στην οικο-
γένεια µία αναµνηστική πλακέτα, τιµής ένεκεν,  για την
προσφορά της αυτή."

Την πλακέτα έδωσε στο σύζυγο κ. Γιώργο Σπαή ο
∆ήµαρχος Κεντρικών Τζουµέρκων κ. Χρήστος Χα-
σιάκος.

Εδόθησαν επίσης και δυο πορτραίτα της, έργα του
ζωγράφου Βασίλη Σταύρου.

Στη συνέχεια εδόθησαν  µετάλλια σε όλους  τους
αθλητές και τις αθλήτριες.
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Η εφηµερίδα µας προβάλλει το Βουργαρέλι, καταγράφει την ιστορία του, ενηµερώνει και διεκδικεί 

Τον Σεπτέµβριο επισκέφθηκε το χωριό µας µια οικογένεια Αυστραλών : το
ζεύγος Κρις και Κάθριν Μπάρνς και η κόρη τους Ρόζι. Η επίσκεψη δεν
έγινε τυχαία. Ο πατέρας του Κρις, ο Νεοζηλανδός Τοµ Μπάρνς (Tom
Barnes) , πήρε µέρος στην Αντίσταση κατά των Γερµανών, ως µέλος της
Βρετανικής στρατιωτικής αποστολής. Έδρα της δράσης του ήταν το Βουρ-
γαρέλι και ένας από τους συνεργάτες του ήταν ο Βουργαρελιώτης συν-
ταγµατάρχης Γεώργιος Αγόρος (διοικητής συντάγµατος 3/40).

Η σχέση του Τοµ Μπάρνς µε τον Γιώργο Αγόρο δεν περιορίζεται στην
κοινή τους δράση εναντίον του κατακτητή. Εξελίχθηκε και σε στενή φιλία. 

Η νύφη του Τοµ Μπαρνς Κάθριν,  ερευνήτρια στο Εθνικό Πανεπιστήµιο
της Αυστραλίας, αποφάσισε να εκδώσει το ηµερολόγιο που κατέλιπε ο
πεθερός της από την εποχή της Κατοχής και της Αντίστασης. Έτσι ήρθε
στο Βουργαρέλι, µε την οικογένειά της, προκειµένου να συλλέξει διάφορα
στοιχεία και να δει πράγµατα στα οποία αναφέρεται ο Τοµ στο ηµερολό-
γιό του . Μιλάει µάλιστα αρκετά ελληνικά!  Συνάντησε  λοιπόν την Τούλα
Αγόρου-Τσίτσικα, αδερφή του Γιώργου Αγόρου, µε την οποία µίλησαν
αναλυτικά για όλα τα σχετικά µε τους δύο άντρες και την εποχή. Επισκέ-
φθηκε επίσης τις οικίες Αναγνώστου και Στύλιου που στέγασαν τα επιτε-
λεία του Ζέρβα και του Αγόρου, αντίστοιχα. Συνάντησε και άλλους
χωριανούς, και εκτός από τη συλλογή στοιχείων, είχε την ευχαρίστηση να
γνωρίσει  και την Τζουµερκιώτικη φιλοξενία!

Τέλος,  ενθουσιασµένοι και οι τρεις  από την παραµονή τους στο Βουρ-
γαρέλι, συνέχισαν το ταξίδι τους στα Θεοδώριανα και Νεράιδα, χωριά στα
οποία επίσης αναφέρεται  ο Τοµ στο ηµερολόγιό του, λόγω της συνεργα-
σίας του και µε το αντάρτικο του Άρη Βελουχιώτη.

Ο Τοµ Μπαρνς είναι γνωστό πρόσωπο σε ορισµένους Βουργαρελιώτες
σήµερα, διότι είναι αυτός που αχρήστευσε τις βόµβες που έµειναν στο
χωριό µετά τον γερµανικό βοµβαρδισµό. Είχε µάλιστα βοηθό του σ΄αυτό
το έργο και τον Κώστα Τσαµπούλα, αδελφό του Βασίλη.

Ευχόµαστε καλή επιτυχία στο εγχείρηµα της Κάθριν, και ελπίζουµε το
βιβλίο της να εκδοθεί, να µεταφραστεί στα Ελληνικά και να φτάσει στο
Βουργαρέλι!

Ξένοι επισκέπτες στο χωριό μας

Οι κυρίες Τούλα Ν. Τσίτσικα (αριστερά) και η Κάθριν Μπαρνς

Πραγµατοποιήθηκαν µε µεγάλη επιτυχία οι εκδηλώσεις Ιουλίου Αυγούστου στο
Βουργαρέλι, όπως αναφέρεται στην κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν οι δυο
πολιτιστικοί σύλλογοι για το καλοκαίρι.
Εκ προοιµίου πρέπει να τονιστεί. η άψογη συνεργασία µεταξύ των δυο συλλόγων. Η
επιτυχία οφείλεται στην καθολική παρουσία όλων των µελών του τοπικού συλλόγου, σε
όλες τις εκδηλώσεις και των µελών του Συλλόγου   Βουργαρελιωτών   Αττικής όπως το
επέτρεπαν οι συνθήκες δουλειάς των. Η συµµετοχή και η προσφορά εθελοντικής ερ-
γασίας το «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013» ξεπέρασε κάθε προηγούµενο.
1) Κυριακή 28 Ιουλίου εκδήλωση ιστορικής µνήµης στο Μοναστήρι του Αϊ Γιώργη για
την έναρξη της επανάστασης του 1821 στα Τζουµέρκα.
3) Τρίτη 6 Αυγούστου, για δεύτερη συνεχή χρόνια,  εθελοντική αιµοδοσία για την Τρά-
πεζα αίµατος. Συγκεντρώθηκαν 25 φιάλες αίµατος. 
4) Τετάρτη 7 Αυγούστου ∆ηµοτική βραδιά στην Πλατεία µε ορχήστρα. Κλαρίνο Μάκης
Μπουροδήµος, τραγούδι Αχνούλας- ∆ιαλεχτή.
5) Κυριακή 11 Αυγούστου µνηµόσυνο  για τη δωρήτρια των Συλλόγων Βουργαρελίου
Ρηνούλα Αλεξίου. ∆ιοργάνωση γεύµατος στις βρύσες του µοναστηριού για την «Ακα-
δηµαϊκή Εταιρεία Άρτας». Παρουσίαση του βιβλίου του καθηγητή Χρίστου Ν. Λαµ-
πράκη «Τραγούδια των Τζουµέρκων» στο αµφιθέατρο του ∆ηµαρχείου.
6) ∆ευτέρα 12 Αυγούστου βράδυ. Τραγούδια από τον ελληνικό κινηµατογράφο (Θε-
οδωράκη – Χατζιδάκι – Ξαρχάκου )
7) Τρίτη 17 Αυγούστου. Παρουσίαση του βιβλίου « Η γαλλίδα δασκάλα» του  Ντίνου
Γιώτη στο αµφιθέατρο του ∆ηµαρχείου.
8) ∆ευτέρα 19 Αυγούστου. Παρουσίαση του βιβλίου ¨Ιδιωµατικές λέξεις και αλληγο-
ρίες του τόπου µας¨ της Κυριακούλας Χρηστίδη και του Παναγιώτη Χρηστίδη στο αµ-
φιθέατρο του ∆ηµαρχείου.
9) Παρασκευή 30 Αυγούστου. Υποδοχή πανεπιστηµιακών καθηγητών και µετα-
πτυχιακών φοιτητών του θερινού σχολείου της Λαογραφικής Εταιρίας Τζουµέρ-
κων, ενηµέρωση  για την ιστορία του χωριού και τη λειτουργία των δυο πολιτιστικών
µας συλλόγων και ξενάγηση στα ιστορικά µνηµεία  του Βουργαρελίου (Κόκκινη Εκ-
κλησιά, Μοναστήρι Αγίου Γεωργίου, Μποτσαρέικο) καθώς και τα αξιοθέατα (πλατεία και
µνηµείο, παραδοσιακός µύλος και νεροτριβή, Αρχόντω και Κρυστάλλω).
10) Επιπρόσθετα δεν έλειψαν οι αυθόρµητες µη προγραµµατισµένες εκδηλώσεις
στην πλατεία του χωριού. Μεσηµεριάτικα και νυχτερινά γλέντια, µουσική, τραγούδι και
χορός µε συνοδεία µουσικών οργάνων.
Το ∆.Σ.του Πολιτιστικού Συλλόγου Βουργαρελίου, εκφράζει τις ευχαριστίες του
για τη συµµετοχή και η προσφορά εθελοντικής εργασίας των µελών του.
Λεπτοµέρειες για τις εκδηλώσεις αναφέρονται σε άλλες στήλες της εφηµερίδας.

Για το ∆.Σ του Συλλόγου
Σούσος Βασίλης 

Νέα του Πολιτιστικού Συ<όγου Βουργαρελίου 

ΕΝΩΣΗ  ΣΥΛΛΟΓΩΝ   ΚΑΙ  ΑΔΕΡΦΟΤΗΤΩΝ  THΣ  Δ.Ε.  ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ

5ο Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών
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Η Αδελφότητα είναι ο συνδετικός κρίκος των απανταχού συγχωριανών µε το όµορφο χωριό µας 
ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ

Από τις σηµαντικές παρουσίες συγχωριανών
µας ο Νίκος Τσίτσικας µε µεγάλη προσφορά
σε πολλούς τοµείς στο χωριό µας.
Γεννήθηκε το 1923 στο Βουργαρέλι ανήµερα
του Αγίου Νικολάου. Τελείωσε το Γυµνάσιο
στην Άρτα ενώ είχε ξεσπάσει ο πόλεµος µε
τους Ιταλούς και τους Γερµανούς. Η αντιστα-
σιακή οργάνωση του Ε∆ΕΣ τον κάλεσε στις
τάξεις της από την πρώτη στιγµή. Υπηρέτησε
µε βαθµό υπολοχαγού στο 3/40 Σύνταγµα
(πήρε την ονοµασία από  το αντίστοιχο που
πολέµησε στη Μικρά Ασία) µε αρχηγό τον
Ιλαρχο τότε του ελληνικού στρατού Γεώργιο
Αγόρο. Ο Γεώργιος Αγόρος στις 27 ∆εκεµ-
βρίου 1942 τάχθηκε µε τα τµήµατα του υπό τις
διαταγές του Στρατηγού Ναπολέοντα Ζέρβα
του Ε∆ΕΣ και διορίστηκε ∆ιοικητής της περιο-
χής του και το Μάρτιο του 1943 ανέλαβε τη ∆ι-
οίκηση του Αρχηγείου Τζουµέρκων Άρτας που
ήδη είχε συγκροτήσει µόνος του µε δύναµη
1500 ανταρτών περίπου και χώρο ευθύνης
ολόκληρη την περιοχή µεταξύ των ποταµών
Αχελώου – Αράχθου. Έτσι βρισκόταν συχνά
στο Βουργαρέλι και µαζί του είχε την αδελφή
του Τούλα, η οποία γνωρίστηκε µε το Νίκο
Τσίτσικα που τότε υπηρετούσε στα τµήµατα
των ανταρτών υπό τις διαταγές του Αγόρου το
1942. Αυτή η ιστορία αγάπης είχε αίσιο τέλος,
ο γάµος τους έγινε στο Βουργαρέλι στη διάρ-
κεια του πολέµου. ∆υστυχώς όµως για το
Νίκο Τσίτσικα η συµµετοχή του στο αντάρτικο
είχε το βαρύ τίµηµά της. Το 3/40 Σύνταγµα
Ευζώνων όπως ονοµάστηκε η Μονάδα του
από 5 –  6 Ιουλίου1943 στη Σαµψούντα Πρέ-
βεζας χτυπήθηκε µε τους Γερµανούς µέσα
στα σπίτια. Εκεί µια οβίδα του συνέτριψε το
χέρι από τον αγκώνα και κάτω και αναγκά-
στηκαν να το κόψουν. Από την Αγγλία µετα-
φέρθηκε αίµα για τις µεταγγίσεις και στη συνέχεια η
περιποίηση για την ανάρρωσή του έγινε στο σπίτι στη Μπάλα
στα ∆ερβίζιανα όπου έµενε ο Αγόρος. Για αρκετό καιρό πα-
ρέµεινε εκεί και στη συνέχεια µεταφέρθηκε µε υποβρύχιο
στην Ιταλία απ΄ όπου επέστρεψε πριν φύγουν οι Γερµανοί.
Η πλήρης εξουδετέρωση των Γερµανών για την περιοχή της
Ηπείρου έγινε στη µάχη της Μενίνας 17 – 18 Αυγούστου
1944 µε συµµετοχή των ενόπλων τµηµάτων του Ε∆ΕΣ υπό
τον Γεώργιο Αγόρο.
Το 1947 όντας υπουργός ∆ηµοσίας Τάξεως ο Ναπολέων Ζέρ-
βας ως ένα δείγµα τιµής για την προσφορά στην πατρίδα

ενήργησε για το διορισµό του στην Πρόνοια ( τότε έγιναν τα
Κέντρα Πρόνοιας ). Νεαρός σ΄ αυτή τη θέση µε µια πατρίδα
κατεστραµµένη και ερειπωµένη έπρεπε να σταθεί µε υπευ-
θυνότητα και σοβαρότητα. Και τα κατάφερε µε το ψυχικό σθέ-
νος που διέθετε. Βοήθησε όλες τις δύσκολες περιπτώσεις
των συντοπιτών του. Αλλά στην πατρίδα του το Βουργαρέλι
η συµβολή του σε δηµόσια έργα ήταν σηµαντική. Τι να πρω-
τοαναφέρει κανείς. Κατασκηνώσεις δίπλα από το Μοναστήρι
του Αγίου Γεωργίου, οι οποίες ανήκαν στην Πρόνοια και στη
συνέχεια στο Υπουργείο Παιδείας.
Το εργοστάσιο της ∆ΕΗ που εξασφάλισε ηλεκτροδότηση για

το Βουργαρέλι από το 1959 (ενδεικτική είναι και η φωτογρα-
φία της υπογραφής της ίδρυσης του έργου). Το πλέον ση-
µαντικό είναι οι ενέργειες για την κατασκευή του αµαξιτού
δρόµου από την Άρτα στο Βουργαρέλι, γιατί µέχρι τότε η επι-
κοινωνία γινόταν µε τα πόδια. Χαρακτηριστικό είναι και το πε-
ριστατικό για το χτίσιµο της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου –
όπως αναφέρεται στο Ηµερολόγιο της Ιεράς Μητροπόλεως
Άρτας του έτους 2009 : « Επισκέπτεται ο τότε Μητροπολίτης
Άρτης Σεραφείµ το Βουργαρέλι, κτιζόταν ο µεγάλος ενοριακός
Ναός του Αγίου Νικολάου. Οι κάτοικοι συγχρόνως πάλευαν
για την ανοικοδόµηση των σπιτιών τους, που είχαν κατα-
στραφεί από τους Γερµανούς κατακτητές. Φυσικό να αισθά-
νονται κάποια κούραση και απογοήτευση.  Παρέα του είναι ο
Νίκος, καλός του φίλος και συναγωνιστής, µε το ένα πλέον
χέρι, αλλά τη διπλή καρδιά, ένας λεβέντης Τζουµερκιώτης
που παρά τα βάσανα και τις περιπέτειες της ζωής στέκει
ορθός και αγέρωχος. «Βρε Νίκο, του λέγει, δεν πάµε να κου-
βαλήσουµε καµιά πέτρα για τους µαστόρους». Ανασκούµ-
πωσε το ράσο του εκείνος, τα µανίκια του ο άλλος και
άρχισαν τη δουλειά. Ντροπιάστηκαν και φιλοτιµήθηκαν οι χω-
ριανοί βλέποντας το ∆εσπότη τους σε µια τόσο ταπεινή έµ-
πρακτη διακονία αγάπης και προσφοράς. Και τους αξίζει
κάθε έπαινος για τον υπέροχο ναό που έκτισαν και αποτελεί
το στολίδι στο κέντρο του χωριού τους. Έβαλε και ο ∆εσπό-
της τους το λιθαράκι του!»
Ήταν από τα ιδρυτικά µέλη του Συλλόγου Βουργαρελιωτών
Αττικής το 1973.
Μέχρι το 1968 στην υπηρεσία του στην Άρτα. Τα δυο παιδιά
στην Αθήνα για σπουδές – γιατροί και οι δύο, Ο Ναπολέων
και ο Τάκης – κι έτσι ήρθαν οικογενειακώς στην Αθήνα. Εκεί
υπηρέτησε ως ∆ιευθυντής στα Νοσοκοµεία, Λοιµωδών
Νόσων, ∆ροµοκαϊτειο, Λαϊκό (οργάνωσε για ένα χρόνο και το
Νοσοκοµείο στη Λαµία) . Συνταξιοδοτήθηκε από το Νοσοκο-
µείο Συγγρού και επανέκαµψε στην Άρτα το 1987, όπου πέ-
ρασε τα δύσκολα χρόνια αλλά και χρόνια προσφοράς.
Λάτρευε το Βουργαρέλι γι΄ αυτό και οι επισκέψεις του ήταν
συχνές. Ιδιαίτερα τα καλοκαίρια η παρουσία του ζευγαριού
ήταν χαρακτηριστική στο Τσιτσαίϊκο πατρικό σπίτι, στην Πλα-
τεία, στον περίπατο, στις εκδηλώσεις.
Όλα τα παραπάνω είχα την τύχη να τα ακούσω από τη σύ-
ζυγο του εκλιπόντα Νίκου Τσίτσικα κ. Τούλα Αγόρου – Τσί-
τσικα σε µια ενδιαφέρουσα αφήγηση το φετινό καλοκαίρι στο
Βουργαρέλι.

Λουκία Αντωνίου

Το ∆.Σ του Συλλόγου Βουργαρελιωτών Αττικής για το θά-
νατο του Νίκου Τσίτσικα, που υπήρξε από τα ιδρυτικά
µέλη του Συλλόγου µας, εκφράζει τα συλλυπητήριά του
στη σύζυγό του Τούλα και στα παιδιά του και στις οικο-
γένειές τους Ναπολέοντα, που υπήρξε πρόεδρος του
Συλλόγου µας και ∆ηµήτρη (Τάκη) .

Ο Θύµιος Τσαµπούλας υπογράφει εκ µέρους της Κοινότητας για το ερ-
γοστάσιο της ∆ΕΗ στο Βουργαρέλι το 1958. ∆ιακρίνονται από αριστερά
Μήτσος Κοντοδήµας, Φώντας Κοτσαρίδας, εκπρόσωπος της ∆ΕΗ και
Νίκος Τσίτσικας.

Αρχαιολογικές επεµβάσεις και
έρευνες στην περιοχή της αρ-
χαίας Αθαµανίας και του βυζαντι-
νού Τζεµέρνικου. Προσδοκίες και
επιδιώξεις 

Η περιοχή των Τζουµέρκων, παρά τη στρατηγικής σηµα-
σίας γεωγραφική της θέση, τη µακραίωνη κατοίκησή της, τον
εξέχοντα έως πρωταγωνιστικό ρόλο που διαδραµάτισε κατά
εποχές στο ιστορικό γίγνεσθαι αλλά και την πληθώρα και ποι-
κιλία των σωζόµενων µνηµείων της, δεν έτυχε έως τώρα της
αρµόζουσας προσοχής από την ιστορική και αρχαιολογική
έρευνα. Η Ι.Λ.Ε.Τ., έχοντας µελετήσει και κατανοήσει τον ιδι-
αίτερο ρόλο και χαρακτήρα της περιοχής, έχοντας περιηγηθεί
την πλειοψηφία των µνηµείων και εντοπίζοντας τις ανάγκες
τους, όπως και την άµεση χρεία αρχαιολογικών παρεµβά-
σεων, αποφάσισε να καταστήσει γνωστή τόσο την ιστορία και
τη µνηµειακή τοπογραφία όσο και το σύνολο των υπαρχόν-
των στοιχείων µε άκρως επιστηµονικό τρόπο και µε απώτερο
στόχο την επίσπευση της έναρξης αρχαιολογικών ερευνών
και επεµβάσεων στα µνηµεία των δυσπρόσιτων και ορεινών
όγκων του άλλοτε βασιλείου της Αθαµανίας.

Ως συνέπεια της παραπάνω επιδίωξης εκπονήθηκε µια γε-
νική αρχαιολογική µελέτη, µε τίτλο: “Αρχαιολογικές επεµ-
βάσεις και έρευνες στην περιοχή της αρχαίας Αθαµανίας
και του βυζαντινού Τζεµέρνικου’’, απαρτιζόµενη από οκτώ
κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφονται εν συντοµία η
θέση και τα συµβατικά γεωγραφικά όρια των Τζουµέρκων, η
γεωµορφολογία, η γεωλογία, το κλίµα, καθώς και η χλωρίδα
και η πανίδα που διαµορφώνουν το ιδιαίτερο φυσικό περι-
βάλλον . Στο δεύτερο κεφάλαιο, σκιαγραφείται η ιστορική δια-
δροµή τόσο της αρχαίας Αθαµανίας όσο και του βυζαντινού
Τζεµέρνικου, από την εποχή του Χαλκού έως και το 15ο αι.
και την Οθωµανική κατάκτηση Στο τρίτο κεφάλαιο παρατί-
θενται αναλυτικά οι γραπτές αναφορές των ποικίλων πηγών,
από τον 6ο π.Χ. αι. έως και τον 12ο µ.Χ. αι. Το τέταρτο κε-
φάλαιο καταλαµβάνει ένας πίνακας µε τα κυριότερα µνηµεία
όλων των ιστορικών περιόδων, από την κλασική αρχαιότητα
έως τους µεταβυζαντινούς και νεότερους χρόνους, συµπερι-
λαµβανοµένων και των ήδη κηρυγµένων. Στα κεφάλαια 5,6,7,
παρουσιάζονται διαδοχικά: η πρόταση των µελετητών για τα
µνηµεία τα οποία χρήζουν άµεσης έρευνας και επεµβάσεων

λόγω της σηµασίας και της στρατηγικής τους θέσης καθώς
και το είδος των επεµβάσεων. Ακολουθούν προτάσεις για τα
επόµενα βήµατα της Ι.Λ.Ε.Τ. αλλά  και σύντοµη απαρίθµηση
των άµεσων και έµµεσων αποτελεσµάτων της αρχαιολογικής
έρευνας στην περιοχή. Στο όγδοο κεφάλαιο παρατίθεται µια
εκτενέστατη, τόσο ελληνική όσο και ξενόγλωσση, βιβλιογρα-
φία καθώς και οι εκδόσεις των αρχαίων συγγραφέων. Η µε-
λέτη ολοκληρώνεται µε ενδεικτικές εικόνες ευρηµάτων και
µνηµείων αλλά και ποικίλους χάρτες. 

Η δηµόσια παρουσίαση της προαναφερθείσας µελέτης
πραγµατοποιήθηκε κατά τη διάρκεια µιας επιστηµονικής Ηµε-
ρίδας, που συνδιοργανώθηκε από την Ι.Λ.Ε.Τ. και τους  ∆ή-
µους Κεντρικών και Βορείων Τζουµέρκων και έλαβε χώρα
στις 10 Αυγούστου 2013 στο Αµφιθέατρο του ∆ηµαρχείου
στο Βουργαρέλι. Το προεδρείο της Ηµερίδας απαρτίστηκε
από την Καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστη-
µίου Ιωαννίνων κ. Χ. Τζουβάρα – Σούλη, υπό την επιστη-
µονική καθοδήγηση της οποίας εκπονήθηκε και η µελέτη,
τους ∆ηµάρχους Κεντρικών και Βορείων Τζουµέρκων κ. Χ.
Χασιάκο και Ι. Σεντελέ και τον πρόεδρο της Ι.Λ.Ε.Τ. κ. Κ.
Μαργώνη, ο οποίος είχε και το ρόλο του συντονιστή. Οι οκτώ
οµιλητές ήταν καταξιωµένοι επιστήµονες, στην πλειοψηφία
τους αρχαιολόγοι, µε πλήθος δηµοσιεύσεων και µακροχρόνια
ενασχόληση µε την περιοχή των Τζουµέρκων.

Αρχικά παρουσιάστηκε η µελέτη, διεξοδικά, από τις δυο
συντάκτριές της. Στη συνέχεια αναλύθηκαν θέµατα λατρείας
των αρχαίων Αθαµάνων από την Καθηγήτρια κ. Χ. Τζουβάρα
Σούλη. Ακολούθησε η εµπεριστατωµένη και λεπτοµερειακή
παράθεση των υπαρχόντων δεδοµένων, ιστορικών, αρχαι-
ολογικών, φιλολογικών, αρχιτεκτονικών κ.α., για την κλασική,
βυζαντινή και µεταβυζαντινή εποχή. Η Ηµερίδα ολοκληρώ-
θηκε µε τη σύντοµη περιγραφή πολλών από τα νεότερα µνη-
µεία των Τζουµέρκων, εµπλουτίζοντας έτσι τις γνώσεις µας
και εγείροντας το ενδιαφέρον και για την πρόσφατη χρονο-
λογικά και πλούσια σε µνηµεία αυτή περίοδο. 

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στη συµµετοχή αρχαι-
ολόγων από τις αρµόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων της Θεσσα-
λίας, οι οποίοι και παρουσίασαν γλαφυρά και διεξοδικά τα
έως τώρα υπάρχοντα δεδοµένα από τα τµήµατα της αρµο-
διότητάς τους, ενοποιώντας πλέον µε αυτόν τον τρόπο την
περιοχή των Τζουµέρκων και εξετάζοντάς την στην πραγµα-

τική της διάσταση και στα εκτεταµένα όρια της αρχαιότητας.
Πλήθος κόσµου, ανάµεσά τους εκπρόσωποι φορέων, συλ-

λόγων, αδελφοτήτων, επιστήµονες, κυρίως ιστορικοί, αρχαι-
ολόγοι, λαογράφοι, φιλόλογοι, αρχιτέκτονες κ.α., πολιτικοί,
µέλη και φίλοι της Ι.Λ.Ε.Τ. αλλά και φιλοµαθείς Τζουµερκιώ-
τες παρακολούθησαν µε περισσή προσοχή την ηµερίδα. Ακο-
λούθησε γόνιµη συζήτηση µε εύστοχες παρατηρήσεις και
προτάσεις από το ακροατήριο αλλά και απαντήσεις από τους
εισηγητές που οδήγησαν στην εξαγωγή χρήσιµων και πολύ-
τιµων συµπερασµάτων.

Έµφαση θα πρέπει να δοθεί στην προσπάθεια της ΛΓ΄ Εφο-
ρείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, στη δικαιο-
δοσία της οποίας ανήκει και ο νοµός Άρτης, να εντάξει στα
πλαίσια του Ε.Σ.Π.Α. τη δηµιουργία δικτύου αρχαιολογικών
διαδροµών στα Τζουµέρκα, η οποία και ανακοινώθηκε κατά
τη διάρκεια της Ηµερίδας. Πρόκειται για µια προσπάθεια,
αφορµή για την έναρξη της οποίας στάθηκε η συγκεκριµένη
αρχαιολογική µελέτη της Ι.Λ.Ε.Τ.  

Συµπερασµατικά µε την επιστηµονική Ηµερίδα στο Βουρ-
γαρέλι ολοκληρώθηκε ο Α΄ Κύκλος εκπόνησης και παρου-
σίασης της αρχαιολογικής µελέτης. Παράλληλα, λειτούργησε
και ως αφετηρία του Β΄ κύκλου, που περιλαµβάνει την έναρξη
των αρχαιολογικών ερευνών και επεµβάσεων στα µνηµεία.  

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΤΗΣ Ι.Λ.Ε.Τ.

Επιστημονική Ημερίδα από την Ι.Λ.Ε.Τ.

ΕΝΩΣΗ  ΣΥΛΛΟΓΩΝ   ΚΑΙ  Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΩΝ 
THΣ  ∆.Ε.  ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ

ΤΟΥ  ∆ΗΜΟΥ  ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ  ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
Στις αρχαιρεσίες που έγιναν στο Βουργαρέλι του ∆ήµου
Κεντρικών Τζουµέρκων στις 11.08.2013 για την ανάδειξη
νέου ∆.Σ. στην Ένωση των Συλλόγων και Αδελφοτήτων
της ∆.Ε. Αθαµανίας εκλέχθηκαν για την επόµενη τριετία:

Πρόεδρος: Αντώνης Κοντός (∆ίστρατο)
Αντιπρόεδρος: Βασίλης Αγγέλης (Κυψέλη)
Γεν. Γραµµατέας: Κων/να Τσίπρα (Αθαµάνιο)
Ταµίας: Γιώργος Τριάντος (Ανεµορράχη)
Υπεύθυνη ∆ηµοσίων Σχέσεων: Μαίρη Στεφάνου ( Βουρ-
γαρέλι)
Αν. Ταµίας: Κων/να Μπαλατσούκα (Βουργαρέλι)
Αν. Γεν. Γραµµατέας: Απόστολος Γκόρος (Τετράκωµο)
Αν. Μέλος: Ελευθερία Στασινού ( Αθαµάνιο)
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Το µέλλον του χωριού µας και των Συλλόγων είναι η νέα γενιά. Ας τη φέρουµε πιο κοντά µας!
Πραγµατοποιήθηκε και φέτος το καλοκαίρι
η καθιερωµένη έκθεση βιβλίου στο Βουρ-
γαρέλι µε αρκετά µεγάλη επιτυχία. Πρόκει-
ται για µια προσπάθεια του Πολιτιστικού
Συλλόγου που έχει καταφέρει να θεωρείται
πλέον θεσµός και συνιστά την ίσως σηµαν-
τικότερη από τις καλοκαιρινές πολιτιστικές
εκδηλώσεις και δραστηριότητες που λαµ-
βάνουν χώρα στο χωριό µας. Όµως σε µια
εποχή όπου αναγκαστικά συζητάµε για τα
πάντα υπό τους όρους της οικονοµικής κρί-
σης, σε µια εποχή όπου το βιβλίο δίνει µάχη
για να διατηρηθεί ζωντανό έχοντας να αντι-
µετωπίσει ένα σωρό από εχθρικούς παρά-
γοντες, τι µπορεί να περιµένει κανείς από
µια έκθεση βιβλίου σε ένα χωριό της Άρτας?
Ο πολιτισµός έχει υποστεί τεράστια πλήγ-
µατα τα τελευταία χρόνια. Από τη µια είχε
να αντιµετωπίσει τις ολοένα και πιο φαντα-
σµαγορικές πτυχές ενός κόσµου ταχύτατα
εξελισσόµενου. Από την άλλη η οικονοµική
κρίση η οποία καθιστά το όποιο ενδιαφέρον
για πολιτιστικά θέµατα ως είδος πολυτε-
λείας στα µάτια των πολλών (αν και είναι
ζωτικότατο στην πραγµατικότητα). Και
τέλος, η αδυναµία µετάδοσης ουσιαστικής
παιδείας στις νέες γενιές, αποτέλεσµα ενός
συνεχώς µεταβαλλόµενου εκπαιδευτικού
συστήµατος που οδηγείται από τη µια απο-
τυχία στην επόµενη, και η ανάθεση του ύψι-
στου ζητήµατος του πολιτισµού στα χέρια
ανεύθυνων πολιτικάντηδων οι οποίοι λαµ-
βάνουν ως δώρο το Υπουργείο Πολιτισµού,
(ένα υπουργείο χαµηλής ευθύνης κατά τη
γνώµη τους)  αλλά   κρίνονται ανίκανοι να
προσφέρουν το οτιδήποτε, έχουν οδηγήσει
στη σταδιακή απαξίωση του πολιτισµού ο
οποίος επαφίεται πλέον στις προσπάθειες
κάποιων ροµαντικών ιδαλγών. 
Σε αυτό το µεγάλο ζήτηµα του πολιτισµού,

το βιβλίο στέκει ως ο αδιαµφισβήτητος άξο-
νας γύρω από τον οποίο όλα περιστρέφον-
ται. Πράγµατι, το βιβλίο στέκει στον πυρήνα
του πολιτισµού, είναι το αρχέτυπο από
όπου όλα εφορµούν. Η Ιστορία ξεκινά µε
την ανακάλυψη της γραφής και ο πολιτι-
σµός δοµήθηκε επάνω στη συγκεντρωµένη
γραπτή γνώση. Η ανάγνωση είναι η πυρη-
νική πράξη επαφής µε τον πολιτισµό, την
οποία µπορεί καθένας να εφαρµόσει παν-
τού, σε οποιαδήποτε µικρή γωνιά αυτού του
κόσµου, χωρίς να χρειάζεται κανένα άλλο
µέσο ή διαµεσολαβητή. ∆ε θα γίνουµε πε-
ρισσότερο διδακτικοί για να µιλήσουµε για
τα οφέλη της επαφής µε το βιβλίο, αυτά
είναι πράγµατα αυτονόητα (ή θα έπρεπε να
είναι τουλάχιστον), απλά πρέπει να συνει-
δητοποιήσουµε πως όταν µιλάµε για βιβλίο
µιλάµε για τον πολιτισµό και όταν µιλάµε για
πολιτισµό αυτός δε νοείται χωρίς το βιβλίο. 

∆υστυχώς στο χώρο του βιβλίου τα πράγ-
µατα δεν εξελίσσονται καλά εδώ και καιρό.
Μετά τα δισκοπωλεία που πρώτα χτυπήθη-
καν ανηλεώς από τους παράγοντες που ανα-
φέραµε παραπάνω, µε αποτέλεσµα να
ψυχορραγούν κυριολεκτικά και να συντη-
ρούνται στη ζωή χάρη στο πείσµα και το εν-
διαφέρον ορισµένων ανθρώπων,
συνειδητών µουσικόφιλων, τα βιβλιοπωλεία
και οι εκδοτικοί οίκοι  φαίνεται να ακολουθούν
σε αυτό το δυσάρεστο γαϊτανάκι. Τα παρα-
δείγµατα πολλά: ένας µεγάλος εκδοτικός
οίκος όπως τα Ελληνικά Γράµµατα έκλεισε,
ένα ιστορικό βιβλιοπωλείο, το βιβλιοπωλείο
της Εστίας, επίσης έκλεισε, πρόσφατα ακού-
σαµε την είδηση ότι θα κλείσουν και οι εκδό-
σεις ΤερζόπουλοςH Καταλαβαίνει κανείς
ποια είναι η κατάστασηH Όµως υπάρχει και
η σχετική αισιοδοξία. Υπάρχει κόσµος ο
οποίος επιµένει να διαβάζει, το ενδιαφέρον
είναι δεδοµένο και αποδεικνύεται πως η
αξιακή θέση που έχει το βιβλίο στη συνεί-
δηση του κοινού είναι ακόµη αρκετά υψηλή
και δύσκολα αυτό θα παραγκωνιστεί. Φαίνε-
ται πως το βιβλίο έχει ισχυρές ρίζες και γι
αυτό ας µη βιαστούµε να το ξεγράψουµεH

Μέσα σε αυτή την κατάσταση και προφα-
νώς συµµεριζόµενοι τους αντίστοιχους προ-
βληµατισµούς, οι άνθρωποι του Συλλόγου
επιµένουν κάθε χρόνο να µας προσφέρουν
ένα πολύτιµο δώρο, την Έκθεση Βιβλίου
στο Βουργαρέλι. Σίγουρα για πολλούς από
εµάς, που µόνο παραθερίζουµε στο χωριό
κατά το καλοκαίρι, αυτό µπορεί να µη φαί-
νεται ως κάτι το σπουδαίο µιας και στις πό-

λεις τα έχουµε όλα µπροστά στα πόδια µας.
Είναι όµως µια πολύ ωραία αίσθηση το να
ανακαλύπτεις ξαφνικά ένα µικρό βιβλιοπω-
λείο στο όµορφο χωριό µας, ίσως εκεί που
δε θα το περίµενες.. Οι αντιδράσεις κυρίως
των επισκεπτών που για πρώτη φορά βρέ-
θηκαν στο Βουργαρέλι µαρτυρούν αυτό
ακριβώς, µιας και η ευχάριστη έκπληξή
τους ήταν παραπάνω από έκδηλη. Επίσης
είναι όµορφο το να αγοράζεις ένα βιβλίο
κατά την παραµονή σου σε ένα τόπο µιας
και έκτοτε αυτό θα συνδέεται µε αναµνήσεις
και συνειρµούς από τη διαµονή σου εκεί, θα
είναι τρόπον τινα και ένα φορέας αναµνή-
σεων. Φυσικά δε χρειάζεται να εξηγήσουµε
τη σηµασία της έκθεσης για τους συγχω-
ριανούς µας που µένουν µόνιµα στο Βουρ-
γαρέλι. Η έκθεση µαζί και µε τη δανειστική
βιβλιοθήκη που βρίσκεται στα γραφεία του
Συλλόγου έχουν ως αποτέλεσµα τη µόνιµη
παρουσία του κόσµου του βιβλίου στο
χωριό µας.

Ο χώρος: Η έκθεση πραγµατοποιήθηκε
όπως και πέρυσι στο γνωστό χώρο του Βα-
κούφικου. Πολύ πιο ευρύχωρο από τα γρα-
φεία του Συλλόγου όπου η αντίστοιχη
δράση διεξαγόταν κατά το παρελθόν, προ-
σφέρεται για µια άνετη περιήγηση εκ µέ-
ρους του επισκέπτη και µια πολύ
µεγαλύτερη συλλογή βιβλίων προς έκθεση.
Πλέον µιας και φαίνεται ότι το Βακούφικο θα
καθιερωθεί ως ο χώρος της Έκθεσης και
υπό την προοπτική και άλλων χρήσεων
µάλλον πρέπει να συζητηθεί το ενδεχόµενο
ανακαίνισης του χώρου, ώστε να καταστεί
µια όµορφη γωνιά του χωριού µας και όχι
ένα εγκαταλελειµµένο κτίριο που θα χρησι-
µοποιείται κατά περίστασηH

Η Συλλογή: Φέτος η συλλογή  των βι-
βλίων ήταν πιο πλούσια, πολυσυλλεκτική
και ενδιαφέρουσα από την προηγούµενη
χρονιά. Ο Σύλλογος συνεργάστηκε κυρίως
µε τις εκδόσεις «Μεταίχµιο» αλλά φυσικά
εµπλούτισε την έκθεση και µε βιβλία από
πολλούς ακόµα εκδοτικούς οίκους. Τι θα
µπορούσε λοιπόν κανείς να βρει στην Έκ-
θεση? Αρχικά µια πολύ µεγάλη συλλογή
παιδικών βιβλίων για όλα τα παιδιά, ξεκι-
νώντας από την προσχολική ηλικία και κα-
λύπτοντας όλα τα στάδια µέχρι και το τέλος
της εφηβείας. Οι ήρωες του Disney, κλασικά
παραµύθια, η ελληνική µυθολογία αλλά και
σηµαντικά βιβλία όπως «Το Καπλάνι της Βι-
τρίνας» ή «Τα ∆ελφινάκια του Αµβρακικού»
κοσµούσαν µεταξύ άλλων την παιδική
γωνιά. Για τους ενήλικες από την άλλη
υπήρχε µια σηµαντική ποικιλία βιβλίων που
θα µπορούσαν να καλύψουν πολλά ενδια-
φέροντα. Ενδεικτικά θα αναφέρουµε ορι-
σµένα: Στην ξένη λογοτεχνία υπήρχαν όλα
τα βιβλία της ανερχόµενης Gillian Flynn, η
οποία έχοντας και τις ευλογίες του µεγάλου
Stephen King θεωρείται το νέο µεγάλο
όνοµα στο µυθιστόρηµα µυστηρίου,
υπήρχε ο κλασικός «Εξορκιστής» του
William Blatty που ενέπνευσε και την οµώ-

νυµη  ταινία ορόσηµο του 1973, υπήρχαν
βιβλία του Irvin Yalom, όπως το «Όταν
Έκλαψε ο Νίτσε» και «Το Πρόβληµα Σπι-
νόζα», το βραβευµένο (βραβείο Booker
2002) µυθιστόρηµα του Yan Martell «Η Ζωή
του Πι» και άλλα πολλά. Στην ελληνική λο-
γοτεχνία θα έβρισκε κανείς βιβλία του Φώτη
Κόντογλου, του Αντώνη Σαµαράκη, του Πέ-
τρου Μάρκαρη, του Αλέξανδρου Παπαδια-
µάντη αλλά και του «δικού µας» πλέον
Γιάννη Καλπούζου. Ποιητικές συλλογές και
άπαντα του Οδυσσέα Ελύτη, του Καβάφη
και του Σεφέρη. Στο ιστορικό και πολιτικό βι-
βλίο µεταξύ άλλων κανείς θα µπορούσε να
δει το «Άρης, ο Αρχηγός των Ατάκτων» του
∆ιονύση Χαριτόπουλου, το «Άραβες» του
Βασίλη Ραφαηλίδη ή το «Είναι ο Καπιταλι-
σµός Ηλίθιε» του Νίκου Μπογιόπουλου. Στο
χώρο της σκέψης βιβλία του ∆ηµήτρη Λιαν-
τίνη, του Ευάγγελου Παπανούτσου αλλά και
του Αντόνιο Γκράµσι. Ξεχώριζαν επίσης η
πολύ προσεγµένη ανάλυση του Μανώλη
Παρούση επάνω στο έργο του Τόλκιν («Τόλ-
κιν, ο Θαυµαστός Κόσµος της Μέσης Γης»,
εκδόσεις Anubis), η βιογραφία του Μάνου
Λοϊζου από το Θανάση Σιλυβό, τα ευθυµο-
γραφήµατα του απολαυστικού Νίκου Τσι-
φόρου, η σειρά παραµυθιών από όλο τον
κόσµο από τις εκδόσεις Απόπειρα και τέλος
ολόκληρη η σειρά βιβλίων του Χόρχε
Μπουκάι, του Αργεντίνου ψυχολόγου που
έγινε πάρα πολύ γνωστός τα τελευταία χρό-
νια. Να θυµίσουµε επίσης τις πολύ σηµαν-
τικές παρουσιάσεις βιβλίων που έγιναν
φέτος στο ∆ηµαρχείο. Επρόκειτο για το µυ-
θιστόρηµα «Η Γαλλίδα ∆ασκάλα» του Ντί-
νου Γιώτη αλλά και για τα λαογραφικά
βιβλία «Ιδιωµατικές Λέξεις και Αλληγορίες
του Τόπου µας» (Κυριακούλα Χρηστίδη και
Παναγιώτης Χρηστίδης) και τη συλλογή του
Χρίστου Λαµπράκη «Τραγούδια των Τζου-
µέρκων».  Φυσικά αυτά δεν είναι παρά
µόνο ενδεικτικά κάποια από τα βιβλία που
θα µπορούσε κανείς να βρει στην Έκθεσή
µας. Ευχής έργον είναι να καλύφθηκαν αρ-
κετά από τα ενδιαφέροντα των επισκεπτών
και φυσικά του χρόνου να έχουµε µια ακόµα
πιο διευρυµένη συλλογή. Άλλωστε εχθρός
του καλού είναι το καλύτεροH 
Το Κοινό: Ως προς την ανταπόκριση που

είχε η έκθεση δε θα µπορούσαµε παρά να

είµαστε ευχαριστηµένοι, ειδικά εάν αναλο-
γιστούµε τις εποχές µέσα στις οποίες ζούµε.
Τα παιδιά τίµησαν και µε το παραπάνω την
έκθεση, κάτι που είναι αρκετά παρήγορο
εάν σκεφτούµε το τι δυνατότητες και πόσες
πιο «φανταχτερές» επιλογές έχουν προκει-
µένου να περάσουν τον ελεύθερο χρόνο
τους. Σήµερα που τα παιδιά ήδη από πολύ
µικρή ηλικία χειρίζονται άνετα τους υπολο-
γιστές και το διαδίκτυο, καταλαβαίνει κανείς
πόσο ελπιδοφόρο είναι το να στρέφονται
και να βρίσκουν ενδιαφέρον στο χώρο του
βιβλίου. Σε αυτό βέβαια σηµαντική είναι και
η συνεισφορά των γονέων που επέλεξαν να
κάνουν δώρο στο παιδί τους ένα ή περισ-
σότερα βιβλία. Ως προς τους ενήλικες αν
και γενικά υπήρξε καλή κίνηση θα πρέπει
να παρατηρήσουµε το εξής. Ήταν έντονη η
απουσία του νέου κόσµου, ηλικιών δηλαδή
µεταξύ 18-30. Ήταν πραγµατικά λίγοι αυτοί
που τίµησαν την έκθεση, η οποία λάµβανε
χώρα  στην πλατεία του χωριού, σε ένα κεν-
τρικό σηµείο από το οποίο ακόµα και κατά
τύχη πολύ εύκολα θα µπορούσε να περά-
σει κανείς. Φυσικά κάτι τέτοιο δεν αποτελεί
παρά την επιβεβαίωση στη µικροκλίµακα
της περίπτωσης του χωριού µας, ενός φαι-
νοµένου γενικότερου. Και πρόκειται για ένα
φαινόµενο που αφορά όχι αποκλειστικά το
χώρο του βιβλίου αλλά τον πολιτισµό γενι-
κότερα. Αυτά προς προβληµατισµόH Κατά
τα λοιπά οι υπόλοιποι συγχωριανοί µας τί-
µησαν την έκθεση σε αρκετά ικανοποιητικό
βαθµό. ΄Ετσι λοιπόν, αν και ο γράφων δεν
αποτελεί επίσηµα µέλος του Συλλόγου,
παρά θέλει να λογίζεται ως ένας εθελοντής
που συµµετείχε στην Έκθεση, αισθάνεται
την ανάγκη να ευχαριστήσει εκ µέρους του
Συλλόγου τους ανθρώπους οι οποίοι κάνο-
ντας µια επίσκεψη και αγοράζοντας κάτι από
την έκθεση ενίσχυσαν οικονοµικά και τον
Πολιτιστικό µας Σύλλογο και έδωσαν το µή-
νυµα ότι η προσπάθεια αξίζει να συνεχιστεί. 

Συµπερασµατικά δε µπορούµε να κρί-
νουµε παρά ως απόλυτα επιτυχηµένη και τη
φετινή Έκθεση. Να ευχαριστήσουµε επίσης
τα µέλη του Συλλόγου, τους ανθρώπους
εκείνους που έτρεξαν και ασχολήθηκαν µε
αυτό το θέµα και να ευχηθούµε αυτή η πα-
ράδοση πλέον να συνεχιστεί για πολλά
ακόµη χρόνια. Αντί επιλόγου θα ήταν χρή-
σιµο πιστεύω να σκεφτούµε το εξής: Το
µικρό αυτό άρθρο γράφεται µε τα γεγονότα
της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα από τη
Χρυσή Αυγή ακόµη νωπά. Πέρα από οποι-
αδήποτε άλλη ανάλυση που µπορεί να γίνει
επί του θέµατος ας σταθούµε σε αυτό:
Πλέον το κακό δεν το προλάβαµε, αλλά ας
γίνουµε σοφότεροι για το µέλλον ώστε να
επιτύχουµε την πρόληψη παρόµοιων φαι-
νοµένων. Η πρόληψη επιτυγχάνεται µε τη
θωράκιση και την πνευµατική εγρήγορση.
Ένα βιβλίο µπορεί να είναι και αυτό ένα
όπλο ενάντια στο σκοταδισµό µιας τέτοιας
οργάνωσης. Ένας άνθρωπος καταρτισµέ-
νος, ένας άνθρωπος πνευµατικά θωρακι-
σµένος αποτελεί µια τροχοπέδη για την
εξάπλωση της Χρυσής Αυγής και οποιασ-
δήποτε Χρυσής Αυγής ετούτου του κόσµου.
Ένα βιβλίο µπορεί να είναι το µέσο µε το
οποίο θωρακιζόµαστε, το εργαλείο µε το
οποίο η κριτική µας σκέψη θα δουλέψει και
θα αντισταθεί σε αντίστοιχες περιπτώσεις.
Υπό αυτή την έννοια η έκθεσή µας, όπως
και κάθε έκθεση βιβλίου, κάθε πράξη πολι-
τισµού, σε οποιαδήποτε γωνιά αυτής της
χώρας και του κόσµου αυτού, αποτελεί και
µια πράξη αντίστασης, µια πράξη µη απο-
δοχής του τέρατος και µια πράξη ελπίδαςH  

∆ηµήτρης Σταύρος 

ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ  - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013

Κάτω από τον πλάτανο, µπροστά στην έκθεση βιβλίου, 
η Λουκία διαβάζει παραµύθι στα παιδιά του Κ∆ΑΠ.

Παρακαλούµε θερµά για οτιδή-
ποτε αφορά τα κοινωνικά δρώ-
µενα του χωριού µας, να µας
ενηµερώνετε στα τηλ. που υπάρ-
χουν στην εφηµερίδα µας. ∆εν
µπορούµε να γνωρίζουµε τα
πάντα. 

Επίσης, κείµενα και φωτογρα-

φίες, που αφορούν δικούς σας
ανθρώπους µπορείτε να µας τα
στέλνετε για δηµοσίευση.
Σε αυτό το φύλλο της εφηµερί-
δας µας, λόγω πληθώρας της
ύλης, δεν µπόρεσαν να δηµοσι-
ευθούν όλα τα κείµενα που µας
στείλατε· αυτό θα γίνει στο επό-
µενο φύλλο. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
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Ο πολιτισµός µας και ο ελληνισµός της ∆ιασποράς αντίδωτο στην οικονοµική κρίση. 
Επειδή πάντα δίνω έµφαση στη συµµετοχή

της νεολαίας στα πολιτιστικά δρώµενα του
χωριού µας, σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς,
εκ προοιµίου θα ήθελα να τονίσω ότι ιδιαί-
τερα τους καλοκαιρινούς µήνες το παρόν της
ήταν καθοριστικό. Θα προσπαθήσω να κάνω
µια αναφορά, δύσκολο κάπως πόνηµα
µήπως κάτι µου ξεφύγει απ΄ την προσοχή
µου.

Το ξεκίνηµα ευχάριστο: Η εφηµερίδα του
∆ηµοτικού Σχολείου Βουργαρελίου µε
συντακτική οµάδα τους συµµαθητές: ∆έ-
σποινα Τσιλώνη, Κωνσταντίνα Τσιλώνη,
Κωνσταντίνα Κολοκύθα, Ουρανία Κούρτη,
Ηλία Κουτρουµάνη, Κωνσταντίνο Κατσάνο,
Ελένη Λύτρα µε επικεφαλής το δάσκαλό τους
Παναγιώτη Καραβασίλη. Τίτλος «Ανακαλύ-
πτω – Μαθαίνω – ∆ηµιουργώ» και σκοπός
για να έχουµε κάποιες αναµνήσεις από το
σχολικό έτος 2012 – 2013 και για να θυµούν-
ται οι µαθητές και να µαθαίνουν οι µεγαλύτε-
ροι. Επιθυµία µου είναι αφού διαβάσει
κάποιος την εφηµερίδα µας να µείνει µε την
εντύπωση ότι δεν ήταν χαµένος χρόνος η
ανάγνωση αυτής της εφηµερίδας. Θέλουµε
να καταγραφούν κάποιες έντονες εικόνες
που θα µείνουν στο µυαλό του για µεγάλο
χρονικό διάστηµα. Αυτά γράφει η συντακτική
οµάδα στην 1η σελίδα της εφηµερίδας και
έχει απόλυτα δίκιο. ∆ιαβάζοντάς την όχι µόνο
δεν πήγε χαµένος ο χρόνος αλλά το κέρδος
ήταν µεγάλο βλέποντας τη δηµιουργική πένα
των παιδιών, την επιλογή των ξένων κειµέ-
νων, τη ζωγραφική τους δεινότητα, τις φωτο-
γραφίες τους. ∆είγµατα απ΄ όλη αυτή τη
δουλειά θα θαυµάσετε, αν όχι σ΄  αυτό λόγω
πληθώρας ύλης σε επόµενα τεύχη της εφη-
µερίδας µας. Εδώ θα αναφερθεί µόνο η δεύ-
τερη θέση που κατέλαβε η Κωνσταντίνα
Κολοκύθα, αφού κατάφερε και κέρδισε
στον πανελλήνιο παιδικό καλλιτεχνικό δια-
γωνισµό µε τίτλο « Νερό, είσαι θησαυρός». 

Ερχόµαστε στην εκδήλωση ιστορικής
µνήµης στις 28 Ιουλίου. Στην Αναπαρά-
σταση στον αύλειο χώρο του Μοναστηριού
συµµετείχαν οι νεαροί µαθητές Κων/νος Κα-
τσάνος (εγγονός), Κώστας Σόφης (γιος του
Χρήστου και της Σούλας), Στάθης Πλεύρης
(γιος Χρήστου). Οι δύο τελευταίοι συµµετεί-
χαν και στο χορευτικό καθώς και η αδελφή
του Στάθη, Βάσω. Εκεί καµάρωνες τα νιάτα
που µαζί µε τις άλλες ηλικίες έσερναν λεβέν-
τικα το χορό. Ενδεικτικές είναι και οι φωτο-
γραφίες που δηµοσιεύονται.

Άλλη ξεχωριστή παρουσία στο χωριό µας
ήταν ορισµένα από τα µέλη της περσινής
θεατρικής οµάδας από το Βύρωνα. 1η Αυ-
γούστου ήταν εδώ η Λυδία Κουρούση, ο
Κώστας Βανταράκης, η Μαριάντζελα
Αποστολίδη, ο Χρήστος ∆ερβεντζής, ο

Κωνσταντίνος Γκόλφος και η Ηρώ Κόκκι-
νου. Φέτος δεν είχαν θεατρική παράσταση
αλλά πρόσφεραν µε άλλους τρόπους. Βοή-
θησαν στην τακτοποίηση των βιβλίων για την
Έκθεση Βιβλίου και ήταν εδώ στο ξεκίνηµά
τους. Μαζί τους πολύτιµος βοηθός και συµ-

παραστάτης ο Νίκος Μανούσης, Ντίνα
∆ήµου, καθώς και ο νεαρός Κων/νος Κα-
τσάνος.

Άλλη σηµαντική δραστηριότητα η συνεργα-
σία µε το Κ.∆.ΑΠ (Κέντρο ∆ηµιουργικής
Απασχόλησης) και τους υπεύθυνους εκεί µε
τους οποίους κατάρτισαν πρόγραµµα απα-
σχόλησης και δράσης για τις µέρες παραµο-
νής τους στο Βουργαρέλι. Επίσης να τονιστεί
η συµµετοχή του Κων/νου Γκόλφου και του
Χρήστου ∆ερβεντζή στην εθελοντική αιµο-
δοσία που έγινε στις 6 Αυγούστου καθώς και
η βοήθειά τους στη µεταφορά τραπεζοκαθι-
σµάτων για τη ∆ηµοτική βραδιά στις 7 Αυ-
γούστου.

7 Αυγούστου. ∆ηµοτική βραδιά στην
πλατεία. Μεγάλη επιτυχία αλλά το συγκλονι-
στικό και συγκινητικό παράλληλα ήταν η συµ-
µετοχή όλης της νεολαίας του χωριού (εκτός
ελαχίστων εξαιρέσεων) στους χορούς µέχρι
τα ξηµερώµατα σχεδόν. Το κέφι είχε φτάσει
σε υψηλά επίπεδα και από τους δύο κύκλους
στους χορούς. Ο µεγαλύτερος και πιο ενθου-
σιώδης ήταν της νεολαίας. Εδώ πρέπει να
τονιστεί και η συµµετοχή της νεολαίας του
Βύρωνα καθώς και του Οδυσσέα (για τον
Όντυ, γιο της Κικής Κολιούλη είχε γράψει η
Βάσω Ράπτη πέρυσι σε αντίστοιχο φύλλο της
εφηµερίδας µας) σε όλους τους χορούς και
ιδιαίτερα στον τσάµικο µε περισσή λεβεντιά.

12 Αυγούστου. Πραγµατοποιήθηκε όπως
είχε προαναγγελθεί η συναυλία της νεανικής
ορχήστρας µε µέλη της από τον τόπο µας.
Ήταν εδώ και φέτος η Λήνα Ψυχογιού (κόρη
του Χρήστου Ψυχογιού) από το Αθαµάνιο
στο τραγούδι, ο Αλέξανδρος Μαούτσος
(γιος της Κατερίνας Γούλα) στην κιθάρα, ο
Πάνος Τσίτσικας (από το Κοµπότι) ενορχή-
στρωση.

Τραγούδια από ελληνικές ταινίες µεγάλων
ελλήνων συνθετών: Θεοδωράκη. Χατζηδάκι,
Ξαρχάκου κ.ά.

Την επόµενη ηµέρα το µεσηµέρι δύο από
τα µέλη της παρέας µε τα όργανά τους ο Αλέ-
ξανδρος Μαούτσος και ο Πάνος Τσίτσικας
ξεκίνησαν ένα αυθόρµητο πρόγραµµα περι-
στοιχισµένοι από νέους και νέες του χωριού.
Το κέφι ήταν διάχυτο, σε λίγο κατέφθασε και
η Λήνα µε την παρέα της, ο Ηλίας Σιµόπου-
λος και ο Βασίλης Σούσος µε τα µπουζού-
κια. Η παρέα όλο και διευρυνόταν µέχρι αργά
το απόγευµα.

Λουκία Αντωνίου

ΗΗ  ΝΝΕΕΟΟΛΛΑΑΙΙΑΑ  ΜΜΑΑΣΣ  ΣΣΤΤΙΙΣΣ  ΕΕΚΚΔΔΗΗΛΛΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ

Συναυλία στις 12 Αυγούστου στην Πλατεία.

Με τα παιδιά του Βύρωνα στη Λεπτοκαρυά.

Πρέπει να αναφερθεί και η εθελοντική προσφορά ατόµων
που ασχολήθηκαν µε την περιποίηση των χώρων του Μονα-
στηριού και την προσφορά παραδοσιακών εδεσµάτων, απα-
ραίτητα στοιχεία για την πραγµατοποίηση της εκδήλωσης. Το
χώρο του Μοναστηριού περιποιήθηκε όπως κάνει συνέχεια η
ακούραστη Γεωργία Τσιώρη µέλος
του ∆.Σ του πολιτιστικού συλλόγου.
Ιδιαίτερα φροντισµένος µε την πλη-
θώρα των λουλουδιών έκανε εντύ-
πωση στους παρευρισκόµενους στο
πρώτο µέρος της εκδήλωσης στον
αύλειο χώρο. 

Το χώρο στις βρύσες κάτω από τα
αιωνόβια πλατάνια περιποιήθηκαν
µε ιδιαίτερο ζήλο τα υπόλοιπα µέλη
του ∆.Σ του πολιτιστικού συλλόγου,
ο τοπικός πρόεδρος Γιώργος
Πλούµπης, ο Λάκης Κατσαούνος,
ο Θόδωρος Πλεύρης, παρότι άρ-
ρωστος, διαµόρφωσε το πλάτωµα
για να χορέψουν αφιλοκερδώς. Τα
στεφάνια για την κατάθεση φρόντι-
σαν ο Βασίλης Σούσος, η Ντίνα
Μπαλατσούκα και η γράφουσα. 

Τα παραδοσιακά εδέσµατα (πίτες
κ.λπ) που προσφέρθηκαν σε όλους τους παραβρισκόµενους
κατασκεύασαν  αφιλοκερδώς και µε περισσή τέχνη οι : Γε-
ωργία Τσιώρη, Ελευθερία Γούλα – Κολιούλη, Ζωϊτσα
Κ.Κατσάνου, Κατερίνα Α. Κατσάνου, Ντίνα ∆ήµου, Φω-
τεινή Τάσιου, Γιώτα Ζαχαρή, Ρήνα Πλεύρη, Τούλα Γ.
Μπαλατσούκα, Νίκη Κατσαούνου, Χαρά Βρατσίστα  και η
γράφουσα. 

Και από τη στιγµή που κάνω λόγο για εθελοντική προσφορά
θα αναφέρω τα ονόµατα όσων συµµετείχαν στον καθαρισµό
της πλατείας και των γύρω δρόµων: Νίκη Κατσαούνου,
Αφροδίτη Σιαπάτη, Ντίνα ∆ήµου, Παναγιώτης Καραβα-
σίλης, Θόδωρος Πλεύρης, Νίκος Μανούσης, Βασίλης
Σούσος, Αδελφοί Μπακάλη και η γράφουσα.

Οµιλία στην εκδήλωση: Παραθέτω το Β΄ µέρος της οµι-
λίας µου το σχετικό µε τα µηνύµατα και την αναφορά
στους νέους µας. Αναφορές στο ιστορικό γεγονός όπως το
περιέγραψα έχουν γίνει και σε άλλα φύλλα της εφηµερίδας
στο παρελθόν.  

“Σήµερα τιµούµε το γεγονός αυτό, σηµαντικό όχι µόνο για το
χωριό µας αλλά για την ευρύτερη περιοχή της Άρτας σε ση-
µείο που χαρακτηρίζεται από τους ιστορικούς το Μοναστήρι
του Αϊ Γιώργη ως Αγία Λαύρα της περιοχής. Και το τιµούµε όχι
µόνο για να τιµήσουµε το παρελθόν και τους ήρωές του αλλά
για να µεταδώσουµε µηνύµατα για το σήµερα και το µέλλον
ειδικά στους νέους µας. Θα ήθελα εδώ να µεταφέρω το µή-
νυµα που στην περυσινή του οµιλία τόνισε ο κ. Χρήστος Πα-
παδόπουλος (που και σήµερα µας τιµά µε την παρουσία του
και ασχολήθηκε όλως ιδιαίτερα µε το γεγονός αυτό). « Η ιστο-
ρία των λαών είναι ιερή γιατί είναι ιστορία των προγόνων. Και
η ιστορία των πατέρων µας είναι ιστορία των ριζών µας. Σε
µια εποχή ξεριζωµένων και έρηµων ανθρώπων ας ξαναθυ-
µηθούµε τις ρίζες µας. Ας µιλήσουµε στα παιδιά µας γι΄ αυτές
µε σεβασµό και τιµή. Θα βοηθήσουµε έτσι να αποκτήσουν
ότι πιο πολύτιµο υπάρχει στη ζωή : ΡΙΖΕΣ.» Οι ρίζες µας είναι
στο Βουργαρέλι. Το χωριό µας έχει κληρονοµήσει απ΄ τους
προγόνους µας λαµπρή ιστορία και παράδοση. Η ιστορία έχει

σηµειώσει µε έντονα γράµµατα τη σύναξη των οπλαρχηγών
στο Μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου στο Βουργαρέλι και την
κήρυξη της επανάστασης στα Τζουµέρκα. Και θα συνεχίσω το
µήνυµα.  

Το χωριό µας το Βουργαρέλι έχει ανάγκη από την ενεργή
συµµετοχή όλων µας να κρατηθεί ζωντανό στην πορεία του
χρόνου όχι µόνο µε αναδροµή σε ιστορικές επετείους, τις
οποίες κάποιοι θεωρούν επαναλήψεις χωρίς ουσία αλλά και
µε συλλογική κινητοποίηση, µια ανάδειξη του ΕΜΕΙΣ κατά τη
ρήση του Μακρυγιάννη, ιδιαίτερα τώρα που οι καιροί είναι δύ-
σκολοι και η προσκόλληση στο εγώ οδηγεί σε αρρωστηµέ-
νες καταστάσεις. Όσον αφορά τον ιερό χώρο που
βρισκόµαστε, το Μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου δεν έχει
ανάγκη για τη συντήρησή του, µόνο την εθελοντική προ-
σφορά. Υπάρχουν προβλήµατα που µόνο η αρωγή της πο-
λιτείας και της εκκλησίας µπορεί να τα επιλύσει. Και φτάνω
πάλι στους νέους. 

Οι νέοι µας πρέπει να παραλάβουν τη σκυτάλη από εµάς.
Ειδικά οι εκπαιδευτικοί πρέπει να τους γαλουχήσουν µε την
παράδοση για να µπορούν να χτίσουν το µέλλον. Έχουµε κα-
θήκον παρόλο τον παραγκωνισµό της Πολιτείας να ξυπνή-
σουµε τους νέους µας, να τους οδηγήσουµε σε αγώνες για
την ελευθερία τους, γιατί τώρα βιώνουν ζωή ανελευθερίας
υποκύπτοντας σε πειρασµούς της καταναλωτικής κοινωνίας
και αυτή είναι χειρότερη από την ανελευθερία του κατακτητή,
γιατί είναι αόρατη και δελεαστική. 

Πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουµε από την τοπική ιστορία, γε-
γονός που τονίζω συνέχεια, όταν αναφέροµαι στους νέους
και την εκπαιδευτική διαδικασία (και εγώ δυστυχώς δεν έµαθα
τίποτε γι΄ αυτήν, όταν ήµουν µαθήτρια µέχρι τα 18 µου στο
Βουργαρέλι). Βέβαια µε αυτό δεν παραγνωρίζω τη σηµαντική
προσφορά στην τοπική ιστορία και στην εκπαίδευση των
νέων µας, τριών σηµαντικών δασκάλων του Βουργαρελίου,
του Χ. Ν. Λαµπράκη, του Γιώργη Παπαδηµητρίου, του Γιάννη
Κατσάνου, υπάρχουν και άλλοι, αλλά αυτοί µας κληροδότη-
σαν έργο σηµαντικό και αξίζει να ασχοληθούµε µε αυτό.
Πράγµα που το έχουµε ξεκινήσει κάνοντας αναφορά στους
δύο σε σχέση µε το γεγονός που τιµούµε σήµερα και στο Χ.
Ν. Λαµπράκη παρουσιάζοντας σε λίγες µέρες τη Συλλογή ∆η-
µοτικών Τραγουδιών που έκανε ο ίδιος µε τίτλο «Τραγούδια
των Τζουµέρκων» σε ένα καλαίσθητο βιβλίο.” 

Λουκία Αντωνίου 

Τα παρεπόμενα της 
εκδήλωσης στον Αϊ-Γιώργη
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Ό π ο ι ο ς  ξ ε χ ν ά  τ ο  χ ω ρ ι ό  τ ο υ ,  ε ί ν α ι  σ α ν  ν α  ξ ε χ ν ά  τ ο ν  ί δ ι ο  τ ο υ  τ ο ν  ε α υ τ ό !

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
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ΑΤ

Το χορευτικό µας τµήµα αποτελεί ζωντανό κύτταρο του συλ-
λόγου µας.

Οι συνεχείς προσπάθειες, το πολύ καλό και φιλικό κλίµα
που υπάρχει µεταξύ των χορευτών,
απεικονίζεται στις χορευτικές παρα-
στάσεις που  αποσπούν συνέχεια τις
καλύτερες κριτικές και θετικά σχόλια.

Σ΄ ένα πλαίσιο διαλεκτικής αλληλε-
πίδρασης χορού και ζωής ,τα µέλη
του χορευτικού, µαθαίνουν χορούς
και έρχονται σε επαφή µε ήθη, έθιµα
και ακούσµατα από τα ακριτικά µέρη
του Ελληνισµού ,από την Κρήτη ως
τη Θράκη και από την Κέρκυρα ως
τον Πόντο και την Καππαδοκία.

Στόχος µας είναι η αναζήτηση και η
προσέγγιση της πολιτιστικής και πο-
λιτισµικής ταυτότητας του Έλληνα. Η
αναγνώριση των αξιών που λείπουν
από τον σύγχρονο τρόπο ζωής, η
συνεργατικότητα, η επικοινωνία και
έκφραση µέσω του χορού.

Στους χρόνους που ζούµε όπου οι
κοσµοκράτορες καλλιεργούν και
προωθούν την παγκόσµια κουλ-
τούρα, οφείλουµε, να κρατήσουµε
ζωντανή την παράδοσή  µας τα
έθιµα µας, τον πολιτισµό µας ,τα τρα-
γούδια µας  και τούς χορού µας.

Μέσα σε λίγο χρόνο το χορευτικό
µας συνέβαλε ενεργά στη διατήρηση
των στόχων του και έδωσε το δικό
του στίγµα στα πολιτιστικά δρώµενα
του χωριού µας αλλά και της ευρύτε-
ρης περιοχής.  Τα µέλη του χορευτι-
κού παρόλο  την κρίση που περνάµε
προσφέρουν αµοιβή για τα µαθήµατα
τους χωρίς να την υπολογίζουν κάθε
µήνα αλλά περισσότερο τον χρόνο
τους (και αυτό είναι το σπουδαίο γιατί
οι περισσότεροι είναι ελεύθεροι επαγ-
γελµατίες) χρησιµοποιώντας το χορό
ως ασπίδα αντίστασης .

Κυρίαρχος και καθοριστικός ο
ρόλος του δασκάλου µας του Πέ-
τρου Γεωργάρα που έγινε και αυτός ένας µε εµάς. Παρών
σε όλες τις εκδηλώσεις µας µικρές ή µεγάλες προσφέροντας
µε το δικό του τρόπο . 

Τη φετινή χρονιά έδωσε τις πιο πολλές του παραστάσεις
κερδίζοντας το θαυµασµό και πολλούς φίλους για τη γεµάτη
χρώµα λεβεντιά και µεγαλοπρέπεια  µουσικο-χορευτική πα-
ράδοση του τόπου . Οι παραστάσεις έγιναν µε ιδιαίτερη προ-

σοχή και σεβασµό προς την παράδοση.
Στην κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ένωσής Συλλόγων

και αδελφοτήτων Πρώην ∆ήµου Αθαµανίας  στο Ξενοδοχείο
“Βυζαντινό” στην Άρτα  τον Φεβρουάριο συµµετείχαµε εκ-
προσωπώντας το χωριό µας και τον ∆ήµο µας µε χορούς της
Ηπείρου. 

Αποκριές στο χωριό µας η νύφη ο γαµπρός, ο καλαντζής

έστησαν γλέντι στην πλατεία από τα µέλη του χορευτικού.
Στις 20 Ιουλίου στο πανηγύρι του χωριού µας παρου-

σιάσαµε  λεβέντικους χορούς της περιοχή µας.
Ιστορική επέτειος έναρξης επαναστάσεως στα

Τζουµέρκα στις 28 Ιουλίου στο µοναστήρι του Αϊ
Γιώργη έγινε η  αναπαράσταση της Σύναξης των
οπλαρχηγών και στη συνέχεια κάτω από τα αγέρωχα
πλατάνια παρουσιάσαµε χορούς και τραγούδια της πε-
ριοχής Τζουµέρκων και Σουλίου.

Ανταποκριθήκαµε στο κάλεσµα του Πολιτιστικού
Συλλόγου Άνω Πέτρας στις 3 Αυγούστου  µε χορούς
της Ηπείρου αποκοµίζοντας τα καλύτερα σχόλια για την
εµφάνιση µας.

Στη δηµοτική βραδιά  στις 7 Αυγούστου που οργά-
νωσε ο σύλλογος µας παρουσιάσαµε χορούς της
Μακεδονίας, για πρώτη φορά.

23 Αυγούστου συµµετείχαµε στις γιορτές του Σέλ-
τσου  για να αποτιµήσουµε φόρο τιµής στους πε-
σόντες Σουλιώτες  υπέρ βωµών και εστιών. για τη
λευτεριά της Πατρίδας µε τα ιστορικά τραγούδια και
τους χορούς των Σουλιωτών µπροστά από το µοναστήρι
της Παναγίας .Το Σέλτσο  αποτελεί το δεύτερο και υπέρ-
τερο και ενδοξότερο Ζάλογγο των Σουλιωτών. (Για την
ιστορία του Σέλτσου  στο επόµενο φύλλο)

8 Σεπτεµβρίου όπως κάθε χρόνο συµµετείχαµε στο
Πανηγύρι της Κόκκινης Εκκλησίας µε χορούς της
περιοχής .

Σε όσους από εσάς θέλουν να µας γνωρίσουν  τίποτα
άλλο δεν έχουµε να πούµε ότι θα ήταν µεγάλη µας χαρά
να συµµετέχουν  και αυτοί ο καθένας µε το δικό του
τρόπο.

Οφείλουµε να ευχαριστήσουµε τον ∆ήµαρχο κ. Χρήστο
Χασιάκο και  το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου µας για
τις µετακινήσεις του χορευτικού µας στις διάφορες εκδη-
λώσεις. 

Ο Σύλλογος διαθέτει γυναικείες φορεσιές για τις παρα-
στάσεις ενοικιάζονται οι αντρικές και απαιτούνται αρκετά
χρήµατα.

Στόχος µας στις επόµενες εκδηλώσεις να έχουµε
τις δικές µας φορεσιές   παρακαλούµε όποιον χω-
ριανό ή φίλο του χωριού µας  µπορεί να µας βοηθή-
σει για να εκπληρώσουµε το στόχο µας να
απευθυνθεί στον σύλλογο έστω και µε την πιο µικρή
βοήθεια.

Με αφορµή αρνητικά σχόλια για την µη συµµετοχή του
χορευτικού στο φεστιβάλ παραδοσιακών χορών στις 10 Αυ-
γούστου στη Φτέρη  σας γνωρίζουµε  ότι είχαµε την διάθεση
να συµµετέχουµε αλλά η αλλαγή της ηµεροµηνίας δεν  επέ-
τρεψε σε µέλη επαγγελµατίες να συµµετάσχουν. 

ΝΤΙΝΑ ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ

To χορευτικό μας
Στην Πλατεία, στο 
πανηγύρι του Αϊ-Λια.

Στη Μονή του Σέλτσου.

Η Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Τζουµέρκων (Ι.Λ.Ε.Τ.), έχοντας ήδη
συµπληρώσει 15 χρόνια από το πρώτο ξεκίνηµά της (1998), πραγµατο-
ποίησε στις 11 Αυγούστου 2013 Γενική Συνέλευση των µελών της (Εκλο-
γοαπολογιστική) στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γυµνασίου - Λυκείου
Αγνάντων.
Από το απερχόµενο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, αφού έγινε γενική ενηµέρωση
για τη δράση της Εταιρείας, κατατέθηκε ο ∆ιοικητικός και Οικονοµικός
Απολογισµός και στη συνέχεια ο Προγραµµατισµός για το νέο έτος.  Από
όλους τους παρευρισκόµενους εκφράστηκε επιδοκιµασία και ικανοποί-
ηση για το πολύπλευρο έργο της Ι.Λ.Ε.Τ. Ιδιαίτερα  τονίστηκε η αδιάλει-
πτη προσπάθεια του ∆.Σ. για τη βελτίωση της έκδοσης του ∆ελτίου
«Τζουµερκιώτικα Χρονικά», ο ρόλος και η σηµασία των Οµάδων Έρευ-
νας στη συλλογή, καταγραφή και διάσωση της λαογραφικής παράδοσης
των Τζουµέρκων, όπως και η επιτυχής ολοκλήρωση της εκπόνησης αρ-
χαιολογικής µελέτης µε τίτλο: «Αρχαιολογικές επεµβάσεις και έρευνες
στην περιοχή της αρχαίας Αθαµανίας και του βυζαντινού Τζεµέρνικου»,
η οποία παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια επιστηµονικής ηµερίδας που
έγινε στο Βουργαρέλι, όπου και τέθηκαν οι βάσεις για τα επόµενα βή-
µατα. Ειδικής αναφοράς έτυχε η διοργάνωση και λειτουργία, για δεύτερη
συνεχόµενη χρονιά, του «Θερινού Σχολείου Τζουµέρκων και ΝΑ Πίν-
δου», ενός θεσµού µοναδικού και πρωτόγνωρου για την περιοχή. 
Μετά την οµόφωνη έγκριση του ∆ιοικητικού και Οικονοµικού Απολογι-
σµού καθώς και του Προγραµµατισµού της απερχόµενης ∆ιοίκησης και,
αφού διατυπώθηκε πληθώρα ποικίλων προτάσεων  που συνοδεύτηκαν
από γόνιµη και εποικοδοµητική συζήτηση, διενεργήθηκαν Αρχαιρεσίες
για την ανάδειξη νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου και νέας Εξελεγκτικής Επι-
τροπής.
Το νεοεκλεγµένο 9µελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκροτήθηκε, αυθηµε-
ρόν, σε σώµα ως εξής:

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κωνσταντίνος Μαργώνης
Ανδρ. Λόντου 2 & Ζωοδ. Πηγής 15, 106 81 Αθήνα
τηλ.: 6976687076 & fax: 210 3826232
Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αθανάσιος Μπαζούκας
(Υπεύθυνος Ηπείρου) Π. Κουντουριώτη 31, 454 44 Ιωάννινα                                                             
τηλ. 2651032996, 6932997380
Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παύλος Σµύρης
(Υπεύθυνος Βορείου Ελλάδος) Τριάδι Θέρµης, ΤΘ 60347, 570 01 Θέρµη
Θεσσαλονίκης - τηλ. 2310464848, 6946017461
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κωνσταντίνα Ζήδρου
Ανδρονίκου Παλαιολόγου 6, 452 21 Ιωάννινα
τηλ. 2651301812, 6945201244
ΤΑΜΙΑΣ: Ναπολέων Καραγιάννης
Κωφίδου 64, 551 33 Καλαµαριά - τηλ. 2310 438889, 6977068951
ΕΦΟΡΟΣ: Νικόλαος Καρατζένης
Πάροδος Τζαβέλλα 23, 482 00 Φιλιππιάδα
τηλ. 26830 23346, 6970670300
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μαρία Γκουβά
Κοµµένου 105, 471 00 Άρτα
τηλ.  2681022361, 6943744883 
ΥΠ. ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: Αλεξάνδρα Μπόµπολη
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 24, 452 21 Ιωάννινα
τηλ. 6946881489
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:Κωνσταντίνα Χούµη
470 43 Άγναντα Άρτας - τηλ. 6970373378
Το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ι.Λ.Ε.Τ. ευχαριστεί θερµά όλα τα µέλη
της, απευθύνει θερµό χαιρετισµό σε όλους τους Τζουµερκιώτες και φί-
λους και τους προσκαλεί να συνεργαστούν µαζί του για την επιτυχία των
ευγενών στόχων της Εταιρείας. 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ



10
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Το  β ι β λ ί ο  γ α λ ο υ χ ε ί  τ η ν  ψ υ χ ή ,  α ν ο ί γ ε ι  τ α  µ ά τ ι α  σ ε  ό λ ο  τ ο ν  κ ό σ µ ο !

στην καθηµερινότητά σας

-   Στις 17 Αυγούστου 2013 Σάββατο 7 µµ
στο Αµφιθέατρο του ∆ηµαρχείου έγινε βι-
βλιοπαρουσίαση  για το µυθιστόρηµα του
Ντίνου Γιώτη «Η Γαλλίδα δασκάλα». ∆ιορ-
γανωτής ο ∆ήµος Κεντρικών Τζουµέρκων.
Για το συγγραφέα  το µυθιστόρηµά του και τη
φιλολογική αποτίµηση του έργου του µίλησε
η γράφουσα και στη συνέχεια ο Γιάννης
Καλπούζος, ο γνωστός σε όλους µας συν-
τοπίτης συγγραφέας που τα µυθιστορήµατά
του «Ιµαρέτ» και «Άγιοι και ∆αίµονες» πα-
ρουσιάστηκαν στον ίδιο χώρο και υπήρξαν
µεγάλη εκδοτική επιτυχία των εκδόσεων
«Μεταίχµιο». Πρόσφατα κυκλοφόρησε το
τρίτο του µυθιστόρηµα µε τίτλο «Ουρανόπε-
τρα». Αποσπάσµατα από το µυθιστόρηµα
διάβασε µε ξεχωριστό τρόπο η Ειρήνη Κο-
λοκύθα (κόρη του Κώστα Κολοκύθα και της
Κων/νας Καλπούζου),  η ευχάριστη αυτή νε-
ανική παρουσία της βραδιάς.
Χαιρετισµούς στην αρχή της εκδήλωσης
απηύθυναν ο Αντιδήµαρχος κ. Γιώργος

Παππάς και ο Γιάννης Λιούκας, πρόεδρος
της Αδελφότητας Θεοδωριανιτών (Θεοδω-
ριανίτης στην καταγωγή ο συγγραφέας Ντί-
νος Γιώτης). Στο τέλος το λόγο πήρε ο
συγγραφέας που δέχτηκε ερωτήσεις για το
έργο του. Και ένα σύντοµο βιογραφικό του.
Ο Ντίνος Γιώτης γεννήθηκε στην Άρτα το
1961. Σπούδασε Γεωλογία στο Παν/µιο Αθη-
νών. ∆ηµοσιογράφησε σε αθηναϊκές εφηµε-
ρίδες και κυρίως σε περιοδικά. Επί 6 χρόνια
διηύθυνε την εφηµερίδα “Arta Press” που
διοργάνωσε τρείς πανελλήνιους ∆ιαγωνι-
σµούς ∆ιηγήµατος. Έγραψε σενάρια για τον
κινηµατογράφο και την τηλεόραση. Έγραψε
τα µυθιστορήµατα “ E – mail ” και  « Η ανα-
γνώριση του Μάξιµου Ροδοµάνου». « Η Γαλ-
λίδα δασκάλα» είναι το τρίτο του
µυθιστόρηµα και πρόκειται να µεταφερθεί
στον κινηµατογράφο.

-  Στις 19 Αυγούστου στο Αµφιθέατρο του
∆ηµαρχείου έγινε η παρουσίαση του άλλου
πνευµατικού δηµιουργήµατος που χορηγός
του υπήρξε το Πνευµατικό και Αθλητικό Κέν-
τρο του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων. Όλα
τα στοιχεία εµφανίζονται στο χαιρετισµό που
απηύθυνε η φιλόλογος Λουκία Αντωνίου.
«Είµαι πολύ συγκινηµένη και χαρούµενη συ-
νάµα ως εκπρόσωπος του Συλλόγου Βουρ-
γαρελιωτών Αττικής χαιρετίζοντας τη
σηµαντική πνευµατική προσπάθεια «Ιδιω-
µατικές Λέξεις και Αλληγορίες του Τόπου
µας», του δάσκαλου Παναγιώτη Χρηστίδη
και της φιλολόγου Κυριακούλας Χρηστίδη
για δυο λόγους. Πρωταρχικά, γιατί οι Σκιαδά-

δες και οι πνευµατικοί τους άνθρωποι έρχον-
ται στο προσκήνιο µε σηµαντικά δηµιουργή-
µατα και κατόπιν για τη συνεργασία ανάµεσα
στους δύο Συλλόγους του Βουργαρελίου (Ατ-
τικής και τοπικού) και του Αναπτυξιακού Συν-
δέσµου Σκιαδάδων «Η Κασταλία». Στο χώρο
αυτό την προηγούµενη Κυριακή παρουσιά-
σαµε τη Συλλογή ∆ηµοτικών τραγουδιών
«Τραγούδια των Τζουµέρκων» του Σκιαδα-
διώτη καθηγητή Χρίστου Ν. Λαµπράκη µε
πανευρωπαϊκή εµβέλεια. Σήµερα δυο άλλοι
Σκιαδαδιώτες έρχονται µε το πνευµατικό τους
δηµιούργηµα σχετικά µε τη ντοπιολαλιά να
αφήσουν µια πολύτιµη παρακαταθήκη για να
µην ξεχνάµε τις ρίζες µας κάνοντας βίωµα
αυτό που επιγραµµατικά τόνισε ο Χ. Ν. Λαµ-
πράκης για τη Λαογραφία και την παιδαγω-
γική της αξία – δεν είναι τυχαίο ότι
παιδαγωγοί – δάσκαλοι ασχολήθηκαν και µε
τα δύο πνευµατικά δηµιουργήµατα. « Η λαο-
γραφία θα φέρει το παιδί πιο κοντά στο λαό.
Η ασχολία των µαθητών και το ενδιαφέρον
τους για τις παραδοµένες σε λόγια και σε
πράξεις εκδηλώσεις του βίου και του πνεύ-

µατος του λαού τους θα του κάνει να αγαπή-
σουν τις παραδόσεις του, τις συνήθειές του.
Ευχόµαστε καλή επιτυχία στο βιβλίο του Πα-
ναγιώτη και της Κυριακούλας και να έχει και
άλλους µιµητές και συνεχιστές για να µπορέ-
σουµε στους δύσκολους καιρούς να κρατή-
σουµε ζωντανή τη γλώσσα µας και σε πείσµα
των καιρών να απεγκλωβίσουµε τους νέους
µας από τον ξενόφερτο τρόπο ζωής να βιώ-
σουν την οµορφιά της ζωής όπως αποπνέει
από το ελληνικό τραγούδι, το χορό, την ελ-
ληνική παράδοση». 

Επίσης υποσχόµαστε ότι θα συνεχίσουµε
τη συνεργασία µας οι τρείς πολιτιστικοί σύλ-
λογοι του Βουργαρελίου ( γιατί και οι Σκιαδά-
δες είναι Βουργαρέλι) σε τέτοιες πνευµατικές
προσπάθειες και άλλες, γιατί η πνευµατική
κληρονοµιά του τόπου µας είναι βαριά και
πρέπει να έχει συνέχεια». 
Εντύπωση προξένησε και το καλωσόρισµα
που έκανε ο Βασίλης Σούσος, γραµµατέας
του Τοπικού Συλλόγου µε το τραγούδι «Φίλοι
καλώς ορίσαταν κ΄ εγώ καλώς σας ηύρα»
από τη συλλογή δηµοτικών τραγουδιών του
Χ. Ν. Λαµπράκη και κάποιες παροιµίες από
το βιβλίο του Παναγιώτη και της Κυριακού-
λας.
Χαιρετισµό απηύθυναν ο ∆ήµαρχος πρω-
ταρχικά και στη συνέχεια από τον Αναπτυ-
ξιακό Σύνδεσµο Σκιαδάδων ο κ. Τάκης
Χρηστίδης. Εντύπωση προξένησε η οµιλία
σχετικά µε το περιεχόµενο του βιβλίου και τη
σηµασία του, του κ. Χρήστου Χρηστίδη, φι-
λολόγου, ∆/ρα Φιλοσοφίας. Το βιβλίο παρου-
σίασε η κ. Κυριακούλα Χρηστίδη, µία από
τους συγγραφείς.

Λουκία Αντωνίου

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Από την παρουσίαση του βιβλίου του Ντίνου
Γιώτη. Από αριστερά Γιάννης Καλπούζος, Λου-
κία Αντωνίου, Ντίνος Γιώτης, Ειρήνη Κολο-
κύθα.

Από αριστερά, Χρήστος Ν. Χρηστίδης, Χρή-
στος Χρηστίδης, Κυριακούλα Χρηστίδη, Πανα-
γιώτης Χρηστίδης.

Κυριακή µεσηµέρι 11 Αυγούστου.
Από τον Ιούλιο η κ. Χρύσα Τζου-
µάκα, καθηγήτρια Παιδιατρικής,
αναλαµβάνοντας την πρωτοβου-
λία για τη συνάντηση της Ακαδη-
µαϊκής Εταιρείας στο χωριό µας,
µας προετοίµασε γι’ αυτό και ζή-
τησε τη συµµετοχή µας. Ο χώρος
κάτω από τα αιωνόβια πλατάνια
στις βρύσες του Μοναστηριού
ετοιµάστηκε µε πρωτοβουλία του
τοπικού Συλλόγου για να δεχθεί τα
µέλη της Ακαδηµαϊκής Εταιρείας
Άρτας.
Στις ετοιµασίες ήταν παρόντα όλα
τα µέλη του τοπικού Συλλόγου ει-
δικά η κ. Γεωργία Τσιώρη που
φροντίζει και το χώρο του Μονα-
στηριού πρόσεξε όλες τις λεπτο-
µέρειες, άλλα µέλη έψηναν
σουβλάκια στην υπαίθρια ψηστα-
ριά και οι κυρίες Ντίνα ∆ήµου,
Ντίνα Μπαλατσούκα, Κατερίνα
Κατσάνου, Λουκία Αντωνίου βοή-
θησαν στο σερβίρισµα µε τα πα-
ραδοσιακά εδέσµατα που είχαν
φτιάξει.

Μαζί µε τα µέλη της Ακαδηµαϊκής
Εταιρείας φιλοξενήθηκαν και οι
οµιλητές της παρουσίασης του βι-
βλίου του Χ. Ν. Λαµπράκη «Τρα-
γούδια των Τζουµέρκων» που
έγινε το βράδυ της ίδιας µέρας. Ει-
δικά από τη Γενεύη η κ. ∆ανάη Λα-
ζαρίδου και Χιονία Πετρώφ και ο κ.
Σωκράτης Κουγέας µε τη σύζυγο
και τη µητέρα του.
Χαρακτηριστικό είναι το κείµενο
που έστειλε ο κ. Κολιός, καθηγη-
τής Φαρµακολογίας, το οποίο δη-
µοσιεύουµε αυτούσιο µε τις
εντυπώσεις του από αυτή τη συ-
νάντηση.

Λουκία Αντωνίου

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Την Κυριακή 11 Αυγούστου, πραγ-
µατοποιήθηκε η Τρίτη συνάντηση
των µελών της Ακαδηµαϊκής Εται-
ρείας Άρτας στο Βουργαρέλι, µέσα
σε ένα υπέροχο κλίµα. Μετά την

πρώτη συνάν-
τηση στην πλα-
τεία του χωριού,
οι Καθηγητές
Πανεπιστηµίου,
οι καταγόµενοι
από το νοµό µας
συγκεντρωθή-
καµε στο αρχον-
ταρίκι της Ιεράς
Μονής του Αγίου
Γεωργίου, πάνω
από το χωριό,
δίπλα στο
δάσος ελάτης
που αγκαλιάζει

το πανέµορφο Βουργαρέλι. Η
διοργάνωση της εκδήλωσης από
την κα Χρύσα Τζουµάκα – Μπα-
κούλα ήταν άψογη, και η φιλοξενία
του τοπικού Πολιτιστικού Συλλό-
γου υπεράνω πάσης προσδοκίας
!! Τους ευχαριστούµε όλους από
καρδιάς.
Μετά τις εργασίες η «δασιά» συ-
νάντηση έκλεισε µε γεύµα στον
προαύλιο χώρο του Μοναστηριού,
κάτω από τα πλατάνια και δίπλα
στις κρυόβρυσες, προσφορά της
κας Χρύσας Τζουµάκα – Μπα-
κούλα, µε υπέροχα εδέσµατα που
ετοίµασαν οι γυναίκες του τοπικού
Πολιτιστικού Συλλόγου. Εκεί ανα-
νεώθηκε η συνάντηση για το επό-
µενο καλοκαίρι.

Γ. Κολιός
Καθηγητής Φαρµακολογίας

Ιατρικής Σχολής
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου

Θράκης

ΜΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΑΪ- ΓΙΩΡΓΗ

Γέµισε µε πιτσιρίκια από όλο το δήµο τις µέρες του Αυγούστου το
Κ.∆.ΑΠ. Κεντρικών Τζουµέρκων στο Βουργαρέλι, καθώς πραγ-
µατοποιήθηκαν ένα σωρό δραστηριότητες. 
Για αρχή στις 5 και 7 Αυγούστου το Κ∆ΑΠ συνόδευσε τα παιδιά στην
εκδροµή του Εκπολιτιστικού Συλλόγου «Αθάµας» στο «Αθαµανικό
Κέντρο Τέχνης» του εικαστικού Βασίλη Σταύρου στο Κάτω Αθαµάνιο
στα πλαίσια της εκδήλωσης «Εβδοµάδα Σκιάχτρου». Εκεί τα παιδιά
επισκέφτηκαν την έκθεση ζωγραφικής εφτά καλλιτεχνών από τα Τζου-
µέρκα και  έφτιαξαν τα δικά τους σκιάχτρα µε ξύλο, ύφασµα, και µπο-
γιές. Με αυτά στόλισαν τον περιβάλλοντα χώρο, πάντα υπό την
επίβλεψη του Κου Σταύρου και τη βοήθεια της συζύγου του, επίσης ει-
καστικού Άννας Πειρουνίδου. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να δηµι-
ουργήσουν έξω στον περιβάλλοντα χώρο µε υλικά από την ίδια την
φύση και το αποτέλεσµα ήταν εντυπωσιακό!
Στις  6 και 7 Αυγούστου διεξήχθησαν θεατρικά παιχνίδια µε πρωτο-
βουλία του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Βουργαρελίου και τον ευγενικό
εθελοντισµό νέων ανθρώπων οι οποίοι διοργάνωσαν θεατροπαιχνίδια
για τα παιδάκια! Οι µικροί µας φίλοι µυήθηκαν στη δραµατική τέχνη παί-
ζοντας και γελώντας και πραγµατικά διασκέδασαν µε την ψυχή τους!
Από 9-12 Αυγούστου γέµισε µε φανταχτερά χρώµατα και φαντασµα-
γορικά σχέδια η αίθουσα του Κ.∆.Α.Π. καθώς η «Ένωση Συλλόγων κι
αδελφοτήτων πρώην ∆ήµου Αθαµανίας» διοργάνωσε µαθήµατα ζω-
γραφικής µε την αξιόλογη εικαστικό Κατερίνα Πειρουνίδου. Την τελευ-
ταία µέρα έγινε παρουσίαση των έργων και το κάθε παιδάκι πήρε στο
σπίτι τα δηµιουργήµατα του! 
Στις 21 Αυγούστου τα παιδιά του Κ.∆.Α.Π. επισκέφθηκαν την Έκθεση
Βιβλίου στην πλατεία του Βουργαρελίου . Εκεί , κάτω από τη σκιά των
πλατάνων το αναγνωστικό ταλέντο της φιλολόγου κας Λουκίας Αντω-
νίου ξεδιπλώθηκε για µια ακόµα φορά και κράτησε αµείωτο το ενδια-
φέρον των παιδιών. 
Ήταν ένας δηµιουργικός Αύγουστος και το ευχάριστο είναι ότι
όλοι οι φορείς στήριξαν το έργο και την προσπάθεια  του Κ.∆.Α.Π
µε κάθε δυνατό µέσο! Το Κ.∆.ΑΠ αποτελεί πυρήνα δραστηριοτή-
των για τους µονίµους κατοίκους του δήµου και γι’ αυτό πρέπει να
συνεχίσει να στηρίζεται µε κάθε τρόπο από τους υπεύθυνους της
πολιτιστικής ανάπτυξης του τόπου.

ΓΙΑ ΤΟ Κ∆ΑΠ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΟΣ

«Κ.Δ.ΑΠ.» Μια αγκαλιά για τα παιδιά
των Κεντρικών Τζουμέρκων 
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Το µέλλον του χωριού µας και της Αδελφότητας είναι η νέα γενιά! Ας τη φέρουµε πιο κοντά µας!

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

∆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.

Στις 30 Νοεµβρίου 2012 η ΕΕ∆ΥΕ (Ελληνική επιτροπή για τη
διεθνή ύφεση και την ειρήνη) πραγµατοποίησε εκδήλωση στο
χώρο του αµφιθεάτρου του ∆ηµαρχείου Κεντρικών Τζουµέρ-
κων για την ειρήνη. Στην είσοδο του ∆ηµαρχείου παρουσιά-
στηκε έκθεση επώνυµων καλλιτεχνών µε έργα που αφορούν
στη διεθνή ύφεση και ειρήνη. Οι µαθητές των ∆ηµοτικών σχο-
λείων Βουργαρελίου και Αθαµανίου και οι µαθητές των αντί-
στοιχων Νηπιαγωγείων,  συµµετείχαν µε έργα ζωγραφικής τα
οποία ετοίµασαν στο σχολείο τους. Οι µαθητές του ∆ηµοτι-
κού Σχολείου Βουργαρελίου πέρα από τις υπέροχες ζωγρα-
φιές που ετοίµασαν και οι οποίες τοποθετήθηκαν δίπλα στα
έργα των επώνυµων ζωγράφων, απήγγειλαν και ποιήµατα
του Γιάννη Ρίτσου  και Νικηφόρου Βρεττάκου για την ειρήνη.
Στη συνέχεια παρακολούθησαν τον εκπρόσωπο της ΕΕ∆ΥΕ
που µίλησε για τους σκοπούς της οργάνωσης  καθώς και για
το τι συµβαίνει σήµερα στον κόσµο, ο οποίος συγκλονίζεται
από γεγονότα που αφορούν την κακή οικονοµική κατάσταση
των λαών και τις φρενήρεις προσπάθειες εξοπλισµών των
µεγάλων κρατών της γης, την εξαθλίωση και εκµετάλλευση
των ανθρώπων.  
Στις 14 Μαρτίου 2013 στο αµφιθέατρο του ∆ηµαρχείου µας
πραγµατοποιήθηκε εκδήλωση µε θέµα: «Όταν η βία πάει
σχολείο». Εισηγητής ήταν ο κ. Ελπιδοφόρος Ιντζέµπελης,
Σχολικός Σύµβουλος της 2ης Περιφέρειας της Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης του Νοµού Άρτας. Συµµετείχε και ο ∆ιευθυντής
Εκπαίδευσης της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του νοµού
µας  ο κ. Λεωνίδας Γκόρος.
Στη συγκεκριµένη συνάντηση κλήθηκαν όλοι οι εκπαιδευτικοί
των σχολείων καθώς και οι γονείς των µαθητών. Το σύνολο
των γονέων του σχολείου µας παραβρέθηκε και συµµετείχε
ενεργά στον εποικοδοµητικό διάλογο που ακολούθησε. 
Η πρόληψη της σχολικής βίας και του εκφοβισµού αποτελεί
έναν από τους βασικούς άξονες  του Υπουργείου Παιδείας.
Βαθιά είναι  η πεποίθηση όλων όσοι εργαζόµαστε στο χώρο
της Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης  ότι καµιά µορφή βίας ή
µορφή εκφοβισµού δεν µπορεί και δεν πρέπει να βρίσκει
χώρο υποδοχής στο σχολείο. Με την ενηµέρωση των µαθη-
τών και  των γονέων τους , µε την επιµόρφωση των στελεχών
της εκπαίδευσης, µε τη διασύνδεση των σχολείων µε φορείς
διαχείρισης των περιστατικών, µπορούµε να λειτουργήσουµε
µαζί και αποφασιστικά στην αντιµετώπιση της βίας και του
εκφοβισµού, που τα τελευταία χρόνια και µάλιστα µετά το
2004, όπως καταγράφηκε, στην πατρίδα µας τείνει να πάρει
εφιαλτικές διαστάσεις. Είναι χρέος µας να προστατέψουµε τη
νέα γενιά από τη θυµατοποίηση και την ανασφάλεια. Οφεί-
λουµε να βοηθήσουµε να σπάσει η σιωπή και ο φόβος ώστε
να αντιµετωπισθούν όλα τα περιστατικά που αφορούν στη
βία. ∆εν πρέπει να αφήσουµε χώρο για να αναπτυχθούν ρα-
τσιστικές συµπεριφορές ή συµπεριφορές µισαλλοδοξίας και
ξενοφοβίας. Αυτού του είδους η βία είναι φασισµός. Πρέπει
να βοηθήσουµε  τα παιδιά µας στο να σπάσουν τη σιωπή
τους, όταν βιώνουν περιστατικά σχολικής βίας και αφού το
γνωστοποιήσουν να απαλλαγούν από αυτά. Προϋπόθεση
βέβαια για κάτι τέτοιο είναι να τα καταστήσουµε συνειδητο-
ποιηµένους πολίτες µε βάση τις αρχές και τις αξίες της γνώ-
σης, της ∆ηµοκρατίας, της αλληλεγγύης και των θεµελιωδών
δικαιωµάτων του ανθρώπου.
Το σχολείο µας κατά το τρέχον σχολικό έτος 2012-2013 προ-

γραµµάτισε και υλοποιεί πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκ-
παίδευσης µε τίτλο: «Νερό, είσαι θησαυρός!». Το Μουσείο
Παιδικής Τέχνης πρότεινε πανελλήνιο παιδικό καλλιτεχνικό

διαγωνισµό µε τον ίδιο τίτλο. Οι µαθητές του σχολείου µας
συµµετείχαν µε έργα ζωγραφικής και φωτογραφίας. Στον πα-
ραπάνω διαγωνισµό και µάλιστα στον τοµέα της φωτογρα-
φίας διακρίθηκε η µαθήτρια της Πέµπτης τάξης του σχολείου
µας Κων/να Κολοκύθα αποσπώντας το 2ο βραβείο.  Τη συγ-
χαίρουµε για την προσπάθειά της και της ευχόµαστε να έχει
πάντα επιτυχίες στη ζωή της
Από τις 23 Μαΐου και µέχρι το τέλος του διδακτικού έτους
2012-2013 στο σχολείο µας λειτούργησε τµήµα σχολής Γο-
νέων υπό την εποπτεία του Ιδρύµατος Νεολαίας & ∆ια Βίου
Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πο-
λιτισµού και Αθλητισµού. 

∆ίδαξε για 25 ώρες η κ. Νικολέτα Τραγουδάρα, Κοινωνική
Λειτουργός. Υπεύθυνη των Σχολών Γονέων του Ν. Άρτας
ήταν η κ. Χαρά Γουρνάρη, Ψυχολόγος.

Συµµετείχε το σύνολο των γονέων του ∆ηµοτικού Σχολείου
και Νηπιαγωγείου Βουργαρελίου.

Στις συναντήσεις που έγιναν επεξεργάστηκαν οι παρακάτω
θεµατικές ενότητες:
Θεσµός της οικογένειας-∆οµή-Λειτουργία-Μορφές της.
Η ανάπτυξη του παιδιού: Βρεφική-Νηπιακή περίοδος-Σχο-
λική ηλικία-Εφηβική περίοδος
Σειρά γέννησης των παιδιών και χαρακτηριστικά τους: Πρω-
τότοκο-∆εύτερο παιδί-Τρίτο παιδί-Τελευταίο-Μοναχοπαίδι-
∆ίδυµα
Ο ρόλος του πατέρα
Κοινωνικοποίηση του παιδιού
Υπηρεσίες Ν. Άρτας για παιδιά και εφήβους

Πιστεύουµε ότι ο θεσµός των Σχολών Γονέων , που επε-
κτείνεται σταδιακά σε όλη την Ελλάδα, θα βρει γόνιµο έδα-
φος και θα στεριώσει και στον τόπο µας – µε όλα τα θετικά
που κουβαλάει -και θα βοηθήσει τους νέους γονείς να είναι µε
τον καλύτερο τρόπο κοντά στα παιδιά τους σε όλες τις φά-
σεις της ζωής τους µέχρι και την ενηλικίωσή τους. Ελπίζουµε
αυτή η προσπάθεια να συνεχιστεί  µε την έναρξη του επόµε-
νου σχολικού έτους 2013-2014.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ

ο δάσκαλος Παναγιώτης Καραβασίλης 
µε τους µαθητές του.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ  ΣΤΙΣ  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ
1)Από το Λύκειο Βουργαρελίου: 
-Ο Λεωνίδας Κατσαρός επέτυχε στη Σχολή Μηχανικών
Πληροφορικής στο ΤΕΙ Άρτας.
-Η Βασιλική Πλεύρη στη Σχολή Μαθηµατικών Σάµου.
-Η Παρασκευή Ράπτη στη Σχολή ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίµων στο ΤΕΙ Αγρινίου.
-Η Αικατερίνη Φώτη στη Σχολή Εκπαιδευτικών Ηλεκτρο-
λογίας και Ηλεκτρονικής στο Μαρούσι. 
2) Παιδιά Βουργαρελιωτών από άλλα Λύκεια:
-Ο Γιώργος Γκόγκος (γιός του Γρηγόρη και της Χαράς
Βρατσίστα ) στη Σχολή Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
στην Πάτρα.
-Ο Κλέαρχος Σιαπάτης στη Σχολή Γεωπονίας ιχθυολο-
γίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος στο Βόλο.
-Η Ανθή Αντωνίου στη Σχολή Ιστορίας και Αρχαιολογίας
στα Γιάννινα.
-Ο Νίκος Σόφης στη Σχολή Ιστορίας και Αρχαιολογίας στα
Γιάννινα.
-Η Ευγενία Χριστοφιλοπούλου ( κόρη της Άννας Ζαχαρή

) στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπο-
γράφων στην Αθήνα.
-Η ∆ήµητρα Ντζιώνη (κόρη της Αλεξάνδρας Κολοκύθα)
στη Σχολή Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής στη Θεσσα-
λονίκη.
-Η Βασιλική Μπακαγιάννη (κόρη της Νικολέτας Κολι-
ούλη) στη Σχολή Οικονοµικών Επιστηµών και ∆ιοίκηση
Επιχειρήσεων στην Κοµοτηνή.
- Η Μυρτώ Καϊπαλέξη (κόρη της Χριστιάνας Λαναρά ) στη
Σχολή ∆ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Φιλοξε-
νίας στο ΤΕΙ Πειραιά.
- Η Μαριέττα Τσιούνη (κόρη του Νίκου Τσιούνη) στην Αρ-
χιτεκτονική του ΕΜΠ στην Αθήνα.
- Ο Αντώνης Αγγέλης στη Σχολή Οικονοµικών ΤΕΙ Τρίπολης.
- Η Χαριτίνη Αντώνη στη Σχολή Βιβλιοθηκονοµίας ΤΕΙ
Αθηνών.
- Η Ελευθερία Π. Παπαδηµητρίου στη Σχολή Ιστορίας και
Αρχαιολογίας Παναπιστηµίου Ιωαννίνων.
- Ο Παντελής Β. Μπράτης στη Νοµική Κοµοτηνής.
Θερµά συγχαρητήρια σε όλους και καλές σπουδές!
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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

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ  
ΑΠΟ ΤΟ ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΤΙΚΟ 
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ

Από τις 10 ώς τις 25 Αυγούστου 2013 βίωσα
στο Βουργαρέλι πολλές στιγµές αισθητικής και
ψυχικής απόλαυσης. Τις καταγράφω εδώ µε τη
σειρά, για να «ζηλέψουν» όσοι τις έχασαν και να
έλθουν του χρόνου.

Τρίτη, 13 Αυγούστου µεσηµέρι: τρίωρη αυ-
τοσχέδια συναυλία στο καφενείο της πλατείας.
Έπαιξαν κιθάρα ο  Αλέξανδρος  Μαούτσος (εγ-
γονός του αείµνηστου Παπα-Γιώργη Γούλα ) και
µπουζούκι οι Πάνος Τσίτσικας, Ηλίας Σιµόπου-
λος και Βασίλης Σούσος. Τραγούδησαν η Λήνα
Ψυχογιού (από το Αθαµάνιο) και όλη η συντρο-
φιά που µεγάλωνε διαρκώς. Κατέφθασε και η
Λουκία µε εδέσµατα εγχώριας παραγωγής (δη-
λαδή, από τον κήπο της). 
Παρασκευή, 16 Αυγούστου γύρω στα µεσά-

νυχτα: αυτοσχέδια συναυλία µπροστά στην Έκ-
θεση Βιβλίου. Έπαιξαν κιθάρα ο νεαρός
Άγγελος Πλεύρης και  ο Θοδωρής-Θαλής Πα-
παδόπουλος, µπουζούκι οι Ηλίας Σιµόπουλος,
Τίµος Παπαδόπουλος (εγγονός του αείµνηστου
Τιµολέου –sic)  και Βασίλης Σούσος. Τραγούδησαν όλοι οι παρόντες.
Προσφέρθηκαν σουβλάκια, πλαστός, σαλάτες και τσίπουρο.

Κυριακή, 18 Αυγούστου, στο µνηµόσυνο των αειµνήστων Ανδρονίκης
και Χρυσούλας Παπαδηµητρίου. Ο έξοχος εθελοντής ψάλτης Γεώργιος
Κολιούλης πρωτοτυπεί και συγκινεί αναγιγνώσκοντας σιγοψέλνοντας τον
συγκλονιστικό Ύµνο της Αγάπης του Αποστόλου Παύλου. 
Τρίτη, 20 Αυγούστου, γύρω στις 9 το βράδυ: ποτίζω τον κήπο µου

ακούγοντας τα τριζόνια και το νερό που κυλούσε στο αυλάκι δίπλα στο
σπίτι µου. Και ξαφνικά, µέσα σ’αυτήν την πανδαισία ήχων, βλέπω  να
«φλέγεται» η κορυφή του ελατοδάσους της Αγίας Παρασκευής : έβγαινε
το φεγγάρι, παραµονή της πανσελήνου του Αυγούστου. 

Παρασκευή, 23 Αυγούστου, πρωί: καλεσµένη της  Άννας και του
Ορέστη, παρακολουθώ τη λειτουργία στο εκκλησάκι της Ζωοδόχου
Πηγής, δίπλα στο ονειρεµένο σπίτι τους, στο δάσος. Ψέλνουν η Άννα
και ο Γ. Κολιούλης. Πραγµατική µυσταγωγία. Κι ύστερα το φιλόξενο ζεύ-
γος µάς περιποιείται στο σπίτι τους, µε καφέ, γλυκά, τραγούδι από τη
σοπράνο, γλυκυτάτη οικοδέσποινα Άννα, και ευχάριστη κουβέντα. Το
µεσηµέρι της ίδιας µέρας γεύοµαι τον πλέον µυρωδάτο πλαστό στο φι-
λόξενο σπίτι της Ξένιας και του Γιάννη Καυκιά.

Σάββατο, 24 Αυγούστου, πρωί: στην ήσυχη πλέον πλατεία ακούω
από την πλευρά του βακούφικου τους ήχους κλασικής κιθάρας. Πλη-
σιάζω και βλέπω τον ∆ηµήτρη, τον πολυτάλαντο εγγονό της Άννας Κα-
ρακίτσιου, να παίζει ολοµόναχος µπροστά στην Έκθεση Βιβλίου.
Κάθοµαι στο πεζούλι του πλάτανου και απολαµβάνω τους ήχους της κι-
θάρας, που ενώνονται µε το τραγούδι των τζιτζικιών και το κελάρυσµα
του νερού που κυλάει στο αυλάκι πίσω από το βακούφικο. Τέτοιο κον-
σέρτο δεν είχα ξαναπαρακολουθήσει. Σ’ ευχαριστώ , ∆ηµήτρη!
Για την πλούσια πνευµατική τροφή που µας πρόσφερε το Βουργαρέλι

τον Αύγουστο θα γράψουν άλλοι. Όπως και για την έξοχη συναυλία µε

τραγούδια από τον ελληνικό κινηµατογράφο. Εγώ µόνον θα ήθελα να
συγχαρώ και να ευχαριστήσω τους διοργανωτές και τους συντελεστές.
Αλλά δεν µπορώ να µην αναφερθώ σε µια παρουσία που µας συγκλό-
νισε : της Χιονίας Πετρόφ που ήλθε από τη Γενεύη για την εκδήλωση
προς τιµήν του Χρίστου Λαµπράκη.  Η Χιονία σπούδασε στη Γενεύη
την Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία και επέλεξε την ελληνική κουλ-
τούρα ως τρόπο βίου -  βαφτίστηκε µάλιστα ορθόδοξη χριστιανή. Να
σηµειώσω ότι είχε επαφή µε τρεις άλλες κουλτούρες λόγω οικογενει-
ακής ιθαγένειας, τη ρωσική, την κολοµβιανή και την ελβετική. Εκείνη
όµως επέλεξε την ελληνική. Η γνώση της της ελληνικής γλώσσας και λο-
γοτεχνίας, της λαογραφίας, των ηθών και εθίµων, της ελληνικής πανί-
δας και χλωρίδας, κ.λπ. είναι εντυπωσιακή. Αποχαιρετώντας την της
είπα ότι είναι  αληθινή ελληνίδα και ανανεώσαµε το ραντεβού µας για
του χρόνου, στο Βουργαρέλι .
Και του χρόνου ! 

Μαίρη Μάντζιου

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βουργαρελίου ευχαρι-
στεί:
1. Τον κ. Κώστα Αλεξίου για την προσφορά 200
ευρώ στον Σύλλογό µας .
2. Την κ. Χρύσα Τζουµάκα-Μπακούλα για την
προσφορά 600 ευρώ στο Σύλλογό µας, για την
αγορά ανδρικών παραδοσιακών στολών για το
χορευτικό, στη µνήµη των γονέων της. 


