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Αναβίωση ιστορικής µνήµης
(Κυριακή 29 Ιουλίου 2018)

Πρόσκληση για την επέτειο κήρυξης
της Επανάστασης στο Βουργαρέλι

Ο ∆ήµαρχος, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου
Κεντρικών Τζουµέρκων, ο Πολιτιστικός Σύλλογος
Βουργαρελίου, σας προσκαλούν να τιµήσετε µε
την παρουσία σας τις εκδηλώσεις για την ιστορική
επέτειο της έναρξης της Επανάστασης του 1821
στα Τζουµέρκα. Οι εκδηλώσεις θα πραγµατοποι-
ηθούν στην Ι. Μ. του Αγίου Γεωργίου στο Βουργα-
ρέλι, την Κυριακή 29 Ιουλίου 2018, σύµφωνα µε το
επισυναπτόµενο πρόγραµµα.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1. Τέλεση ∆οξολογίας ώρα 10.30.
2. Επιµνηµόσυνη ∆έηση ώρα 11.00.
3. Κατάθεση στεφάνων ώρα 11.15.
4. Σύντοµος χαιρετισµός ∆ηµάρχου ώρα 11.25.
5. Σύντοµος χαιρετισµός προέδρου Πολιτιστικού Συλλόγου ώρα 11.35.
6. Πανηγυρικός ηµέρας ώρα 11.40.
7. Ιστορικό θεατρικό σκετς ώρα 11.55.
8. Χορευτικά από τον Πολιτιστικό Σύλλογο ώρα 12.20
Ο ∆ήµαρχος Μαρίνος Γαρνέλης Ο πρόεδρος του Πολ. Συλλ. Νικόλαος Πλεύρης

ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Πολιτιστική δροσιά στο Βουργαρέλι

Αύγουστος - Πλατεία - Καλοκαιρινές εκδηλώσεις: ένα τρίπτυχο που µε
όποια σειρά και να βάλεις τις λέξεις είναι αναπόσπαστο κοµµάτι της ζωής
των Βουργαρελιωτών, ντόπιων και απόδηµων, όσον αφορά την ψυχα-
γωγία και τη διασκέδαση εδώ και πολλά χρόνια. Είναι από τις πιο ση-
µαντικές απολαύσεις µέσα στο χρόνο που γεµίζουν τις “µπαταρίες’’ για το
χειµώνα και δίνουν δύναµη για συνέχιση της ζωής και τη διατήρηση της
νοσταλγίας για το επόµενο καλοκαίρι.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ
Τρίτη 7 Αυγούστου 2018: Εθελοντική αιµοδοσία – δότης, δότρια νωτι-
αίου µυελού, στο ∆ηµαρχείο.
Πέµπτη 9 Αυγούστου 2018: ∆ηµοτική βραδιά- τραγούδι Γιώργος Βελισ-
σάρης, Ματίνα Μέρη, κλαρίνο Πάνος Πλαστήρας, στην πλατεία.
Σάββατο 11 Αυγούστου 2018: Λαϊκή βραδιά, µπουζούκι Γιώργος Ντζιό-
κας, τραγούδι Φώτης Μόσχος, στην πλατεία.
Πέµπτη16 και Παρασκευή 17 Αυγούστου 2018: 3Χ3 µπάσκετ.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
1-25 Αυγούστου 2018: ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ, που για 24η χρονιά θα πραγ-
µατοποιηθεί στο γνωστό πλέον στέκι, στην άκρη της πλατείας, “το βα-
κούφικο”, όπου ο εξωτερικός χώρος κάθε χρόνο γίνεται ένας φανταστικός
παιδότοπος. Σ’ αυτό το χώρο οι φίλοι των βιβλίων θα έχουν την ευκαιρία
να γνωρίσουν και να αγοράσουν τα αγαπηµένα τους βιβλία από τις πιο
πρόσφατες εκδόσεις και όχι µόνο. Με ιδιαίτερη χαρά περιµένουµε τους
µικρούς µας φίλους που και αυτοί µε ανυποµονησία περιµένουν το
άνοιγµά της.
Στο χώρο της Έκθεσης θα λειτουργήσει τις ίδιες µέρες και ώρες Έκ-
θεση Φωτογραφίας του Βασίλη Ρυακιωτάκη.

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
∆ευτέρα 6 Αυγούστου 2018: Στο πλαίσιο της Έκθεσης Βιβλίου ο γνωστός
σε όλους µας συγγραφέας Γιάννης Καλπούζος θα παρουσιάσει στο χώρο
της Έκθεσης το τελευταίο του µυθιστόρηµα “γινάτι - Ο σοφός της λίµνης’’.
Σας περιµένουµε και µε άλλες εκπλήξεις!
Καλό καλοκαίρι, καλή θέαση και ακρόαση, καλή διασκέδαση!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2018
Το ΚΥΤΤΑΡΟ ΤΕΧΝΗΣ σας καλωσορίζει και σας περιµένει να επισκε-
φθείτε τη µόνιµη έκθεση φωτογραφίας του Κώστα Μπαλάφα, να δείτε από
κοντά διάφορα παραδοσιακά αντικείµενα και τη µικρή µας βιβλιοθήκη.
Επίσης θα χαρούµε να συµµετάσχετε στις εκδηλώσεις που θα πραγµα-
τοποιηθούν στο Βουργαρέλι και θα είναι:
Τετάρτη 8 και Πέµπτη 9 Αυγούστου
Μαθήµατα ζωγραφικής στα παιδιά του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων σε
συνεργασία µε το Κ∆ΑΠ (υπεύθυνη κα Βαρβάρα Μάγγου).
Παρασκευή 10 Αυγούστου
Έκθεση ζωγραφικής µε έργα των παιδιών.
Παρασκευή 10 Αυγούστου
ΘΕΡΙΝΟ ΣΙΝΕΜΑ στην πλατεία του χωριού.
Κυριακή 12 Αυγούστου (βράδυ)
Αφιέρωµα στον ποιητή Κώστα Κρυστάλλη για τα 150 χρόνια από τη γέν-
νησή του. Απαγγελία ποιηµάτων µε µουσική υπόκρουση κλαρίνου στην
πλατεία του χωριού.
∆ευτέρα 13 Αυγούστου (πρωί)
ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ: Επίσκεψη στην πηγή της Λεπτοκαρυάς µε παι-
διά του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων και δράσεις µε το νερό, σε συ-
νεργασία µε το Κ∆ΑΠ και το Κέντρο Πληροφόρησης.
Τρίτη 14 Αυγούστου
ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ: ώρα 9.00 π.µ. συγκέντρωση στην πλατεία του χωριού (δια-
δροµή: πλατεία – Προφήτης Ηλίας – Αγία Παρασκευή – επιστροφή στο
χωριό).
Παρασκευή 17 Αυγούστου
ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑ∆ΙΑ µε το ∆ηµήτρη Σταύρο κιθάρα και την Εφραιµία Μίχου
φωνή, στην πλατεία του χωριού.
Όποιες άλλες εκδηλώσεις του ΚΥΤΤΑΡΟΥ οργανωθούν, κατά τους µήνες
Ιούλιο και Αύγουστο, θα ανακοινωθούν στο διαδίκτυο και θα αναρτηθούν
σε εµφανή σηµεία στο χωριό.

Πέρασαν δύο χρόνια από τον Απρίλη του 2016.
Έτσι σύµφωνα µε το Καταστατικό µας πραγµα-
τοποιήσαµε πάλι τις εκλογές Απρίλη. Μήνας ση-
µαδιακός της Άνοιξηςπου δίνει ελπιδοφόρα
µηνύµατα για κάθε έκφραση της ζωής.

Κυριακή 29 Απριλίου 2018 πραγµατοποιήθηκε
στο Γραφείο του Συλλόγου µας Φειδίου 18 [όπως
είχαµε προαναγγείλει στο προηγούµενο φύλλο
της εφηµερίδας µας Νο 257 η Γενική Συνέλευση
των µελών του Συλλόγου µας.Πρόεδρος της Συ-
νέλευσης εκλέχτηκε ο συγχωριανός µας Κώστας
Αλεξίου.

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη της απαρτίας
που προβλέπεται από το καταστατικό, άρχισε η
συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης.
Η Πρόεδρος του απερχόµενου ∆.Σ. Λουκία Αν-
τωνίου παρουσίασε τον απολογισµό της διε-
τίας(γενικό και οικονοµικό)
Από τις αρχαιρεσίες εκλέχτηκαν τακτικά µέλη του
∆.Σ. για την επόµενη διετία, τα οποία συνήλθαν
σε συνεδρίαση στις 4 Μαΐου 2018 και συγκρότη-
σαν το νέο ∆.Σ.του Συλλόγου Βουργαρελιωτών
Αττικής.

Πρόεδρος: Λουκία Αντωνίου-Σούσου
210-7667549 - 6977550119
Αντιπρόεδρος: Μαρίνα Σόφη
210-7772885 - 6977356393
Γραµµατέας: Πετρούλα Τσόντρη
210-8640997 - 6980500859
Ταµίας: Έλλη Αλεξίου
6972694902
Μέλη
Μαρία Στεφάνου 210 -9880873 - 6973302224

Αικατερίνη Γούλα 210-8841658 - 6946330619
Αικατερίνη Σόφη 2130044968 - 6957209510
Αναπληρωµατικοί
Βασίλειος Μπράτης 210-9315640 6977770562
Νικόλαος Τσιούνης 210 -9247427-6976486225

Ψήφισµα Γενικής Συνέλευσης
Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Βουργαρελιω-
τών Αττικής της Κυριακής 29 Απριλίου 2018 και κατά τη
διάρκεια εκλογοαπολογιστικής διαδικασίας συζητήθη-
καν διάφορα θέµατα όπως και το ζήτηµα των εικόνων
του Μοναστηριού του Αγίου Γεωργίου Βουργαρε-
λίου οι οποίες φυλάσσονται στον Ιερό Ναό Αγίου Νικο-
λάου Βουργαρελίου. Για το θέµα αυτό οµόφωνα η
Συνέλευση εξέδωσε το ακόλουθο ψήφισµα:
α. Προτείνεται όπως οι εικόνες αυτές που αποµα-
κρύνθηκαν από την ιστορική µονή του Αγίου Γεωρ-
γίου, επανέλθουν στο φυσικό τους χώρο όπου
βρισκόταν επί εκατονταετίες, µε την προϋπόθεση ότι
θα έχει διασφαλιστεί η φύλαξή τους µε δαπάνη των
αρµοδίων Αρχών .
β. Στην περίπτωση όπου η ως άνω προϋπόθεση της
ασφαλούς φύλαξης δεν είναι δυνατή και επειδή ούτε
η φύλαξή τους στον ναό του Αγίου Νικολάου δια-
σφαλίζεται, να εξεταστεί η περίπτωση µεταφοράς
τους σε ασφαλή µουσειακό χώρο προς θέαση και
ευρύτερου κοινού .
γ. Επί πλέον οι επί του θέµατος αυτού µέχρι τώρα
ενέργειες και χειρισµοί, εκ µέρους του απερχόµενου
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συλλόγου Βουργαρελιω-
τών Αττικής και µάλιστα της προέδρου Λουκίας Αντω-
νίου κρίνονται απολύτως σωστές και ανταποκρίνονται
πλήρως στη σοβαρότητα του θέµατος αυτού και προς
τούτο η Γενική Συνέλευση τις επικροτεί απόλυτα.
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Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας
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Το Βουργαρέλι είναι ο γενέθλιος τόπος, που µας εµπνέει και µας δίνει δύναµη στην καθηµερινότητά µας.

Κοινωνικά

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ
Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΩΤΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ

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

ΕΚ∆ΟΤΗΣ:
ΛΟΥΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Πρόεδρος Συλλόγου

Θεοτοκοπούλου 54-56
162 31 Βύρωνας

Τηλ.: 210 7667549
Κινητό: 6977 550119

*
ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Ηπειρωτικές Εκδόσεις “Πέτρα”
Οικονόµου 32, 106 83 Αθήνα

Τηλ.: 210 8233830
Fax: 210 8238468

e-mail:ekdoseispetra@hotmail.com

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.

Η Εφηµερίδα µας το «ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ» θέλει και ζητάει τη συνεργασία
των χωριανών µας. Η Συντακτική Επιτροπή δηµοσιεύει κάθε συνερ-
γασία που λαµβάνει και δεν λογοκρίνει κανένα κείµενο. Μοναδική προ-
ϋπόθεση τα κείµενα να είναι ενυπόγραφα. Παράκληση οι συνεργασίες
να αποστέλλονται µε mail στα:
Μαίρη Στεφάνου: marystef7@gmail.com
Λουκία Αντωνίου: loukiac.antonoiou@gmail.com
ή ταχυδροµικώς στη διεύθυνση του Συλλόγου
Φειδίου 18, 108 78 Αθήνα.
Συνεργάτης στην ψηφιοποίηση των κειµένων Νίκος Τσιούνης:
tsiounisnikos@gmail.com

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

Χειροποίητα
Κοσµήµατα & ∆ώρα

Ειρήνη Βιτώρου
Παλλάδος 24-26
Αθήνα
τηλ. 697 8215823

Facebook page :
Κουµπάκι
koumpaki.com

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
1. Ο Σύλλογος Βουργαρελιωτών Αττικής ευχαριστεί
τους συνδροµητές του και παρακαλεί όσους δεν τακτο-
ποίησαν τις συνδροµές του 2017 να το πράξουν σύν-
τοµα, για να συνεχίσει η εφηµερίδα µας το έργο της.
2. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βουργαρελίου ευχαριστεί
όσους συµµετείχαν στις εκδηλώσεις του σε αυτό το
τρίµηνο και ιδιαίτερα όσους συµµετείχαν στην εθε-
λοντική καθαριότητα στις 10 Ιουνίου 2018.
3. Το Κύτταρο Τέχνης ευχαριστεί τους Χρήστο Τσι-
λώνη, ∆ηµήτρη Κούκο (Κούκος καφέ), για την πολύ-
τιµη βοήθειά τους και Βασίλη Μπαρτσούλη (για την
παραχώρηση του χώρου που φιλοξενήθηκαν οι φω-
τογραφίες αγιογραφιών).

Γεννήσεις
- Η Μαίρη Γάντζιου και ο Βασίλης Μπακούλας (γιος
της Χρύσας Τζουµάκα) στις 13 Μαρτίου 2018 απέκτη-
σαν αγοράκι και το όνοµά του Ορέστης.
- Η Γεωργία Ζορµπά και ο Βασίλης Μυτέλλας απέ-
κτησαν κοριτσάκι.
- Η Κατερίνα Παπαϊωάννου (κόρη του Χρήστου και
της Αθηνάς Αντωνίου) και ο Σεραφείµ Τσαβαλιάς απέ-
κτησαν κοριτσάκι στις 18 Ιουνίου 2018.
Να τους ζήσουν και να τα καµαρώσουν όπως επιθυ-
µούν!

Βαπτίσεις
Η Κωνσταντίνα Ν. Σιαπάτη και ο Αργύρης Ψωρά-
κης βάφτισαν το αγοράκι τους και το όνοµά του Κίµων.
Να τους ζήσει το νεοφώτιστο!

Θάνατοι
- Η Βαΐτσα Σιώζιου απεβίωσε στις 9 Φεβρουαρίου
2018 στο Παλαιοκάτουνο και κηδεύτηκε στην Αβαρί-
τσα, ετών 98.
- Η Ιωάννα Α. Λόη-Στύλιου απεβίωσε και κηδεύτηκε
στην Αθήνα.
- Η Άννα (Αννίκα) Ρυακιωτάκη-∆ηµάκη απεβίωσε
τον Απρίλιο και κηδεύτηκε στην Κέρκυρα.
- Ο Βασίλης Νάκος απεβίωσε και κηδεύτηκε στη Θεσ-
σαλονίκη.
Θερµά συλλυπητήρια στους οικείους τους.

Για αυτούς που φεύγουν
Είναι γεγονός ότι όταν φεύγουν από κοντά µας αγαπη-
µένα πρόσωπα πέρα από τη θλίψη που µας πληµµυ-
ρίζει έρχονται και λόγια για να δώσουν κάτι από την
παρουσία των ατόµων αυτών στη ζωή µας και ειδικά
όταν αυτά τα άτοµα τα σκέπασε το χώµα άλλης γης,
µακριά µας.Ο λόγος για δύο γυναικείες µορφές:

Ιωάννα Α. Λόη-Στύλιου
ΛΕΥΚΗ ΠΕΤΑΛΟΥ∆Α

Ετοιµάσθηκα και κάθησα πρόχειρα στο Σαλόνι, που
έχοµε µεταφέρει από το παλιό σπίτι του Αγρινίου ,στην

Αθήνα.Περίµενα το αυτοκίνητο , για να πάω στον Άγιο
∆ηµήτριο, Ψυχικού, όπου θα γινόταν η κηδεία της
Α δ ε λ φ ή ς µου Ιωάννας.Σε µια στιγµή, µια λευκή
πεταλούδα ήλθε, από το πουθενά, και κάθησε µπρο-
στά µου, επάνω στη µαόνινη τραπεζαρία. Ήταν πολύ
ωραία και πάλευκη που φάνταζε, καθώς προβαλλόταν
στο βελούδινο χρώµα του τραπεζιού. Την κοίταξα µε
πολύ προσοχή. Αυτή, σε λίγο, υψώθηκε, έκανε στον
αέρα τρεις γύρους και χάθηκε ψηλά στον ελεύθερο
χώροB
∆εν έχω καµιά αµφιβολία. Ήταν η ψ υ χ ή της πολυα-

γαπηµένης Α δ ε λ φ ή ς µου που µε αποχαιρετούσε,
πριν πετάξει στον ΟυρανόB

Μένω στο σπίτι της αείµνηστης, από τότε που έγινα
Επίσκοπος της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, πενήντα(50)
ολόκληρα χρόνια. Έζησα µαζί της όλες τις χαρούµενες
και θλιβερές περιπέτειες της Οικογενείας της: το γάµο
της κόρης της Νανάς, που της χάρισε δύο λαµπρά αγό-
ρια (εγγόνια), την εκπληκτική µόρφωση και πρόοδο
των εγγονών της στην Αµερική, τον ξαφνικό θάνατο του
γαµπρού της Τζέκυ στην Νέα Υόρκη, την εξάχρονη δο-
κιµασία του άνδρα της Αντώνη, µε την ανήκεστο βλάβη
της υγείας του, και, τέλος µε τη δική της µακρόχρονη
ασθένεια.
Η Ιωάννα παρέµεινε αλύγιστη, όρθια, τολµηρή, µε αξιο-
πρέπεια, υποµονή και αφάνταστη καρτερίαB Το λεί-
ψανό της ήταν γαλήνιο, ήρεµο, λαµπερό. Καµιά
ταραχή, κανένας µορφασµός, καµιά δυσαρέσκεια.
Επορεύθη εν ειρήνη την οδόν αυτήςB
Αιωνία σου η µνήµη αξιοσέβαστη, πολυαγαπηµένη
Αδελφή:

Ο Μητροπολίτης Ευθύµιος Κ. Στύλιος

Άννα (Αννίκα) Ρυακιωτάκη-∆ηµάκη

Γεννήθηκε στο Βουργαρέλι, το πρώτο από τα 5 παιδιά
του Γιάννη Ρυακιωτάκη και της Αλεξάνδρας Λαναρά.
Παντρεύτηκε το στρατιωτικό Γρηγόρη ∆ηµάκη και απέ-
κτησε δύο παιδιά τη ∆ώρα και το Βασίλη. Ευτύχησε να
δει 4 εγγόνια και 5 δισέγγονα.
Η αγάπη της για το χωριό ήταν µεγάλη και το επισκε-
πτόταν συχνά, όταν ο άντρας της έπαιρνε την άδειά

του. Όµως δυστυχώς τα τελευταία χρόνια λόγω προ-
βληµάτων έµεινε µακριά του, αλλά πέρασε στιγµές
θαλπωρής δίπλα στην κόρη της ∆ώρα στην Κέρκυρα
όπου άφησε και την τελευταία της πνοή στις 26 Απρι-
λίου 2018 σε ηλικία 92 ετών. Η επαφή της µε το χωριό
αυτά τα χρόνια ήτα µε την εφηµερίδα “Το Βουργαρέλι’’.
(Η κόρη της ∆ώρα είναι από τους συνεπέστερους συν-
δροµητές.)
Θερµά συλλυπητήρια και ας είναι ελαφρύ το χώµα της
ξένης γης που σε σκεπάζει.

Λ. Ρ.

ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ

Λύκου-Αµπάζη Ιουλία Νο 3184 .......................... 30 Ε
Τσιούνης Νίκος Νο 3185 .....................................20 Ε
Αποστόλου Άννα Νο 3186 ..................................20 Ε
Βαγενά Εριέττα Νο 3187 .....................................25 Ε
Βαγενάς Νίκος Νο 3188 ......................................25 Ε
Τσατσούλη Βασιλική Νο 3189 .............................20 Ε
Βαµβακά-Κρανιώτη Βασιλική Νο 3190 ...............50 Ε
Ντζιόκα Λίτσα Νο 3191........................................ 20 Ε
Ντζιόκας Α. Κώστας Νο 3192 ..............................10 Ε
Ντζιόκας Α. Γιάννης Νο 3193 ..............................10 Ε
Αντωνίου Γιαννούλα Νο 3194 .............................20 Ε
Ζήκου Αντιγόνη Νο 3126 .....................................20 Ε
Βάγγης Νικόλαος Νο 3127 ................................. 20 Ε
∆ηµητρίου Θεοδώρα Νο 3128 ............................10 Ε
Νίκου Μαριάνθη Νο 3129 ...................................10 Ε
Ιερέας Κατσάνος Κωνσταντίνος Νο 3130............ 20 Ε

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
Η Λίτσα Ρυακιωτάκη-Ντζιόκα πρόσφερε στη µνήµη της
αδελφής τηςΆννας (Αννίκας) Ρυακιωτάκη –∆ηµάκη 20 Ε.

Παρακαλούµε, για κάθε κοινωνικό γεγο-
νός που αφορά το χωριό µας και τους
συγχωριανούς, να ενηµερώνετε άµεσα

την πρόεδρο του Συλλόγου Λουκία Αντω-
νίου, στα τηλ. 210-7667549, 6977550119

ΜΕΖΕ∆ΟΠΩΛΕΙΟ - ΨΗΣΤΑΡΙΑ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΙΟΥΛΗΣ

ΤΗΛ.: 26850 24669
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ



3ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

Η ιστορική µνήµη και η τοπική ιστορία παραµένουν άσβεστες στο χρόνο!

Ο ∆ήµος Κεντρικών Τζουµέρ-
κων τίµησε µε σειρά εκδηλώ-
σεων την επέτειο των
θυµάτων του Γερµανοϊταλικού
βοµβαρδισµού του Βουργα-
ρελίου της 5ης Μαΐου 1943.

Στη Θεία Λειτουργία και στη
∆οξολογία στον Ιερό Ναό του
Αγίου Νικολάου χοροστάτησε
ο Σεβασµιότατος Μητροπολί-
της Άρτας κ.κ. Καλλίνικος.
Στη συνέχεια στο Ηρώο του
χωριού στην Πλατεία έγινε
Επιµνηµόσυνη ∆έηση υπέρ
των θυµάτων του βοµβαρδι-
σµού και κατάθεση στεφάνων.
Στην εκδήλωση παραβρέθη-
καν και κατέθεσαν στεφάνια: ο
Θεµατικός Αντιπεριφερειάρ-
χης Ηπείρουκ. Βαρέλης∆ηµή-
τριος, ο∆ιευθυντήςΑστυνοµικής
∆ιεύθυνσης Άρτας κ. Ντζιµάνης
Φώτης, ο∆ήµαρχοςΓεωργίουΚαραϊσκάκηκ.Μίγδος
Περικλής. Επίσης κατέθεσαν στεφάνια : ο ∆ήµαρχος
Κεντρικών Τζουµέρκων κ. Γαρνέλης Μαρίνος, ο
Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Βουργαρελίου
κ. Κατσάνος Κωνσταντίνος, εκ µέρους των
συγγενών των θυµάτων του βοµβαρδισµού, ο ∆ι-
ευθυντής του Λυκείου κ. Σόφης Γιώργος, µαθη-
τές από τα σχολεία του χωριού.

Παραβρέθηκαν επίσης Αντιδήµαρχοι, ∆ηµοτικοί
Σύµβουλοι, κάτοικοι του χωριού. Συγκινητική
ήταν η παρουσία όλων των ηλικιωµένων που
είχαν ζήσει τη συγκλονιστική εµπειρία του βοµ-
βαρδισµού εκείνης της µέρας, καθώς και των µα-
θητών των σχολείων.

Συγκινητική υπήρξε η οµιλία από τον κ. Βασίλη
Σούσο, συνταξιούχο εκπαιδευτικό, Γραµµατέα
του Πολιτιστικού Συλλόγου Βουργαρελίου. Ως
λαϊκός αφηγητής παρουσίασε το ιστορικό γεγο-
νός, καθώς και πηγές γι’ αυτό, µε λόγια απλά, κα-
τανοητά για να παρακολουθήσουν και οι µαθητές
(Νηπιαγωγείο- ∆ηµοτικό- Γυµνάσιο- Λύκειο) που
παραβρίσκονταν µαζί µε τους εκπαιδευτικούς,
βασικά αυτοί, γιατί πάντα επισηµαίνουµε την
αναγκαιότητα οι νέοι µας να µαθαίνουν την ιστο-
ρία και µάλιστα την τοπική. Ο οµιλητής παρου-
σίασε µέρος από την προκήρυξη που έριξαν οι
Ιταλοί την παραµονή του γεγονότος, αποσπά-
σµατα από το ηµερολόγιο του στρατηγού ,αρχη-
γού του Ε∆ΕΣ Ναπολέοντα Ζέρβα καθώς και την
τραγική ιστορία της οικογένειας του µπαρµπα-
Κολιού (∆ηµητρίου Σούσου) που θρήνησε στο
βοµβαρδισµό 3 θύµατα και αποσπάσµατα από
την µαρτυρία της Νίας Χρηστίδη. Εδώ να επιση-
µανθεί η συγκινησιακή ατµόσφαιρα που δηµι-
ούργησε η εικόνα όπου ο οµιλητής κρατούσε
σφιχτά το χέρι του ηλικιωµένου Χρήστου Λύτρα
που µε τρεµάµενη φωνή αφηγούνταν την προ-
σωπική εµπειρία από το βοµβαρδισµό.

Το προσκλητήριο των νεκρών έγινε από την Τε-
λετάρχη της εκδήλωσης κ. Ντίνα Μπαλατσούκα.

Η εκδήλωση έκλεισε µε τον Εθνικό µας Ύµνο.

Ένα µικρό ιστορικό

Το Βουργαρέλι είχε επιλεγεί ,λόγω της στρατη-
γικής του θέσης ,ως χώρος δράσης των αντάρτι-
κων οµάδων, τόσο του Ε∆ΕΣ όσο και του ΕΑΜ.

Τον Απρίλιο του 1943, ο Ναπολέων Ζέρβας εγ-
κατέστησε το αρχηγείο του στο σπίτι του γιατρού
Αναγνώστου. Το Βουργαρέλι έγινε η πρώτη πρω-
τεύουσα της ελεύθερης ορεινής Ελλάδας.

Οι Γερµανοί προέβησαν σε αντίποινα και στις 5
Μαΐου 1943 βοµβάρδισαν το χωριό. Τα γερµα-
νικά αεροπλάνα έριξαν πάνω από 400 βόµβες.

Τα θύµατα ήταν 13 νεκροί και 30 τραυµατίες, οι
περισσότεροι κάτοικοι του χωριού. Πολλά σπίτια
καταστράφηκαν και πολλοί έµεναν άστεγοι.Το
κακό ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 1943, όταν
οι Γερµανοί το έκαψαν µαζί µε τα γύρω χωριά.
Τότε κάηκε και ο Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου,
ο οποίος ξαναχτίστηκε σε σχέδιο του αρχιτέκτονα
και Ακαδηµαϊκού Αναστασίου Ορλάνδου.

Στο γερµανικό βοµβαρδισµό δύο βόµβες δεν
εξερράγησαν. Σήµερα βρίσκονται στο µνηµείο
πεσόντων.

Η ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΣ
Πάντα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για χωριανούς και επι-
σκέπτες. Αν δεν περάσει κάποιος απ’ την Πλατεία του χωριού
µας θεωρείται παράλειψη. «-∆εν πήγες ζµπλατεία! Τότε δεν είδες
τίποτε». Κατά κοινή άποψη είναι η καλύτερη πλατεία της περιο-
χής, για τη θέση της, τη θέα της, τα βαθύσκιωτα πλατάνια της.
Μεγάλη και η ιστορία της άρρηκτα δεµένη µε ανθρώπους, εκδη-
λώσεις, ιστορικές στιγµές και µε τα καφενεία της, 4 και 5 κάποια
εποχή. Όµως ελάχιστα έχουν γραφεί γι’ αυτή την πολύπλευρη
ιστορία της Πλατείας µας.

Πριν 14 χρόνια, το 2004 στο φύλλο Νο 192 µε τίτλο «Η πλα-
τεία έχει πολλά να µας πει – 100 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ», γινόταν έκκληση σε όλους
τους χωριανούς: Ψάξτε τις παλιές αλλά και νεότερες φωτογρα-
φίες σας, θυµηθείτε ό,τι µπορεί να σχετίζεται µε την πλατεία και
επικοινωνήστε µαζί µας (µε το Σύλλογο Βουργαρελιωτών Αττι-
κής) τονίζοντας: Σκόρπιες πληροφορίες υπάρχουν, πουθενά
όµως συγκεντρωµένες και τυπωµένες. Ας γίνει µια προσπάθεια
να συγκεντρώσουµε ό,τι υλικό υπάρχει σχετικά µε τη ζωή γύρω
από την πλατεία, φωτογραφίες, προσωπικές µαρτυρίες, πιθανά
αντικείµενα ή ό,τι άλλο έχει διασωθεί. Στη συνέχεια µένει να αξιο-
λογήσουµε πως θα αξιοποιήσουµε αυτό το υλικό. Μπορεί να εκ-
δώσουµε ένα λεύκωµα ή ένα βιβλίο, να κάνουµε µια επετειακή
εκδήλωση για τα 100 χρόνια της πλατείας.
Στα πλαίσια αυτής της έκκλησης ήρθε και η µαρτυρία του ∆ηµη-
τράκη Κούρτη, ο οποίος έζησε στην πλατεία αλλά και λειτούρ-
γησε ως επαγγελµατίας ,είχε κουρείο αλλά και καφενείο
παράλληλα στο χώρο της πλατείας. Η µαρτυρία αυτή είναι η µο-
ναδική που ανταποκρίθηκε στην έκκληση. Για κάποιους λόγους
δεν δηµοσιεύτηκε τότε ούτε ήρθαν στα χέρια του Συλλόγου άλλες
εκτός από ελάχιστες φωτογραφίες. Τη δηµοσιεύουµε σ’ αυτό το
φύλλο κάνοντας την ίδια έκκληση για συγκέντρωση υλικού και ας
το πάρουµε πιο ζεστά το θέµα. Ίσως τώρα είναι η κατάλληλη
στιγµή που θα γίνει και ανακατασκευή της πλατείας και θα
πρέπει να γίνει µία πανηγυρική εκδήλωση γι’ αυτήν.

Η µαρτυρία για την Πλατεία
του ∆ηµητράκη Κούρτη

Το σπίτι µου
Ξεκινώ απ’ αυτό, γιατί έτσι βρέθηκα κάτοικος στο χώρο της Πλα-
τείας και µπορώ να δώσω όλες αυτές τις πληροφορίες.
Ο παππούς Ευθύµιος Κούρτης πέθανε το 1902 στο σπίτι του.
Αυτό βρισκόταν εκεί που είναι σήµερα το σπίτι του Θωµά Κούρτη
και του Γιωργάρα και στο οποίο γεννήθηκε ο πατέρας µου Βασί-
λης Κούρτης. Ο παππούς είχε 7 παιδιά (4 κορίτσια και 3 αγόρια).
Το κάθε µέλος της οικογένειας είχε το «κοντοκάπι» του που το
χρησιµοποιούσε για στρώµα και για σκέπασµα.
Το σπίτι αυτό είχε δύο δωµάτια: τον οντά, ο οποίος για πάτωµα
είχε σκέτα σανίδια και το στρωτό µε χωµάτινο δάπεδο, στο µέσον
υπήρχε γωνιά (τζάκι) που ζέσταινε το χώρο µε τη φωτιά που άνα-
βαν µε µικρά έλατα. Επίσης υπήρχε και το υπόγειο µε χωµάτινο
δάπεδο, όπου σταυλίζονταν τα µουλάρια. Το σηµερινό µας σπίτι
ήταν κήπος. Τµήµα του κήπου αυτού παραχώρησε ο παππούς
µου στον πατέρα του Τόλη Μπαρτσούλη που είχε καφενείο. Εκεί
ο παππούς µου πήγαινε και έπινε τα ρακιά του και προκειµένου
να εξοφλήσει το χρέος του από τα ποτά του παραχώρησε αυτό το
κοµµάτι που σήµερα είναι το οίκηµα του Αλέκου Ζαχαρή.
Ο πατέρας µου έκτισε ένα µικρό µαγαζί 4 τ. µ. περίπου, υπερυ-
ψωµένο από την πλατεία , που για να εισέλθεις ανέβαινες µε σκα-
λοπάτια.
Το 1920 ο πατέρας µου χάλασε το µικρό µαγαζί και τα χώµατα
που έβγαλε, που ήταν ίσα µε το δυτικό µέρος του σπιτιού, τα πέ-
ταξε στην πλατεία και την ίδια εποχή ο Τόλης Μπαρτσούλης
έσκαψε και αυτός τον κήπο του και τα χώµατα τα πέταξε στην
πλατεία.

Ο χώρος της πλατείας – Η διαµόρφωση
Επί Τουρκοκρατίας η σηµερινή πλατεία ήταν µια πλαγιά που άρ-
χιζε από τον κάτω δρόµο και έφτανε στην κορυφή της πλατείας.
Εδώ θα αναφέρω και ένα πρόσωπο που σχετίζεται µε αυτή την
εποχή. Από τους γραφικούς τύπους του χωριού ήταν και κάποιος
ονόµατι Κολιοσούσος, που καταγόταν από το Σουλιό. Ένας
τύπος σωµατώδης , µε βροντερή φωνή που όταν τον ρωτούσαν
στο δρόµο πού πάει απαντούσε: «Πάω να πιάσω το χωριό». Κά-
ποτε όταν τον φώναξε ο Τούρκος Αγάς να πάει να τον δει, ο Κο-
λιοσούσος φώναξε τόσο δυνατά «γειά σου Αγά µ΄», που ο Αγάς
τρόµαξε και του ‘πε «Βρε µπάρµπα τι φωνάρα είναι αυτή; Με κω-
ψοχόλιασες!».

Εκεί που σήµερα είναι το µνηµείο ήταν «βαρκό». Κάθε δε Κυ-
ριακή στην πλατεία συγκεντρώνονταν αρκετοί χωριανοί και συ-
ζητούσαν διάφορα θέµατα κοινού ενδιαφέροντος.

Ο πρώτος τοίχος της πλατείας έγινε από τον τότε ∆ήµαρχο του
∆ήµου Θεοδωρίας που είχε έδρα το Βουργαρέλι, Κοτσαρίδα, µε
προσωπική εργασία των χωριανών, οι µισοί των οποίων στη δυ-
τική καµάρα, στο ποτάµι, έσπαζαν πέτρες µε τις βαριές και οι
άλλοι µισοί τις κουβαλούσαν και έκτιζαν.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 6

Εκδηλώσεις μνήμης 75ης επετείου
βομβαρδισμού Βουργαρελίου - 5 Μαΐου 1943

Το Βουργαρέλι βοµβαρδισµένο. Φωτ. του Tom Barnes, Νεοζηλανδού
αξιωµατικού, ο οποίος πήρε µέρος στην ανατίναξη του Γοργοπόταµου
και έµεινε µε το Ζέρβα στην Ήπειρο.
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Πάντα στο προσκήνιο η τοπική ιστορία σε όλες τις εκφάνσεις του πολιτισµού!

ΚΟΒΕΤΑΙ - ΨΗΝΕΤΑΙ
ΚΑΦΕ- ΨΗΣΤΑΡΙΑ

ΤΑΒΕΡΝΑ - ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ
ΠΛΟΥΜΠΗΣ

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΑΡΤΑΣ
ΤΗΛ.: 26850 22110

6973 006532

Γ Ε Ν Ι ΚΟ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Ο
ΧΡΩΜΑΤΑ - ΣΙ∆ΗΡΙΚΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ
ΕΙ∆Η ΚΥΝΗΓΙΟΥ”Η ΒΟΛΗ”

Σ Τ Ο Β Ο Υ Ρ ΓΑ Ρ Ε Λ Ι Α Ρ ΤΑ Σ
Χ . Τ Σ Ι Λ Ω Ν Η

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

Η Αβαρίτσα είναι οικισµός της Τ.Κ. Παλαιοκατούνου Αθαµανίας του
∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων Άρτας. Απέχει 10 χιλιόµετρα από

την έδρα του ∆ήµου, το Βουργαρέλι και 52 χλµ. από την πρωτεύουσα
του Νοµού, την πόλη της Άρτας.

Η Αβαρίτσα είναι µια περιοχή µε άφθονα νερά, µε ιδιαίτερα γόνιµη
γη και µε πλούσια βλάστηση. Βρίσκεται σε µια φυσική λεκάνη ανά-
µεσα από τους λόφους Ασπροχάλικο (Ανατολικά) και Ασπρό-
χορτο (∆υτικά), Βόρεια υψώνονται σχεδόν απότοµα τα
Τζουµέρκα, ΒΑ βρίσκεται ο λόφος της Οµαλής όπου στις νοτιο-
δυτικές πλαγιές του βρίσκεται ο παλιός οικισµός Σελιό και Νότια
διέρχεται ο ποταµός Σαραντάπορος, παραπόταµος του Αράχ-
θου. Στην περιοχή σχηµατίζεται µια εύφορη κοιλάδα µε πλού-
σια χλωρίδα και πανίδα αλλά και µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, η
οποία διαρρέεται από το ποτάµι-χείµαρρο Αβαριτσιώτης. Οι
πηγές του βρίσκονται λίγα µέτρα πιο πάνω από τον καταρράχτη
Παλιόµυλο, ο οποίος δεσπόζει της περιοχής, στη νότια πλευρά
των Τζουµέρκων. Τα πεντακάθαρα νερά του Αβαριτσιώτη δια-
τηρούν, εκτός των άλλων, πλούσια ιχθυοπανίδα από σπάνια
είδη ψαριών του γλυκού νερού.

Το υψόµετρο της Αβαρίτσας, κυµαίνεται από 395 έως 465
µέτρα περίπου. Αν και η περιοχή βρίσκεται ακριβώς στους πρό-
ποδες των Τζουµέρκων, δηλαδή κοντά στο σηµείο απ' όπου αρ-
χίζει η σχεδόν κάθετη πλαγιά του βουνού, το κλίµα της
Αβαρίτσας είναι ήπιο µε σχετικά ζεστό καλοκαίρι και χειµώνα
χωρίς ιδιαίτερες παγωνιές. Στο χωριό σπάνια χιονίζει και αν
συµβεί αυτό, το χιόνι είναι λιγοστό και παραµένει ελάχιστα, κα-
θόσον το χιονιά τον φέρνει µόνο ο νοτιάς και σχεδόν ποτέ ο βο-
ριάς!

Η περιοχή µέχρι το έτος 1976 δεν είχε αυτοκινητόδροµο και στην
ουσία ήταν αποµονωµένη από καταβολής χρόνων, όπως εξ άλλου
και όλα σχεδόν τα χωριά της ευρύτερης περιοχής τα οποία απέκτη-
σαν αυτοκινητόδροµο µετά το έτος 1940. Πρώτα ο δρόµος διανοίχ-
θηκε µέχρι την Τάβλα (Κάτω Αθαµάνιο), µετά µέχρι του Κοντοδήµα
(Παλαιοκάτουνο) και αµέσως µετά µέχρι το Βουργαρέλι και την υπό-
λοιπη περιοχή. Ύστερα ήρθε ο ηλεκτρισµός και ο πολιτισµόςB

Οι παππούδες και οι γιαγιάδες µας, αλλά και οι γονείς µας πη-
γαινοέρχονταν στην Άρτα µε τα πόδια, φορτωµένοι οι ίδιοι τα λιγοστά
τους ψώνια.

Το όνοµα Αβαρίτσα

Το όνοµα της Αβαρίτσας είναι λίγο ιδιόµορφο. Το 1951 θεωρήθηκε,
κυρίως λόγω της κατάληξης -ιτσα ότι είναι σλαβικό και γι αυτό µετο-
νοµάστηκε ο οικισµός σε Αµπέλια. Όµως, ουδέποτε µέχρι σήµερα
κανείς δεν χρησιµοποιεί στην καθηµερινή ζωή την ονοµασία Αµπέλια,
καθόσον αυτό δεν αφοµοιώθηκε από την κοινή αντίληψη ούτε και το
καθολικό αίσθηµα των κατοίκων όχι µόνο του οικισµού και της ευρύ-
τερης εν γένει περιοχής, αλλά και όπου αυτό ήταν γνωστό. Έτσι, η
παλαιά ονοµασία Αβαρίτσα είναι γνωστή σε όλους και χρησιµοποιεί-
ται ακόµα και σήµερα σε επίσηµα έγγραφα ως διευκρινιστικό της το-
πικής ονοµασίας, καθώς και στις επίσηµες πινακίδες σήµανσης οι
οποίες οδηγούν στο χωριό!

Όµως, ποια είναι η αλήθεια και ποια µπορεί να είναι η ετυµολογία
της λέξης Αβαρίτσα. Οι παλαιότεροι οι οποίοι δεν πήγαν ούτε καν
στο σχολείο, µας έλεγαν ότι η Αβαρίτσα σηµαίνει "µικρός κάµπος".
Κάποιοι άλλοι, οι οποίοι ήξεραν περισσότερα γράµµατα ή είχαν
ασχοληθεί µε αυτό, έλεγαν ότι η λέξη σηµαίνει "µικρή κοιλάδα".

Κατά την διάρκεια των σπουδών µου, στη µετεκπαίδευση, ρώτησα
για την ονοµασία αυτή τον εκλεκτό καθηγητή µου γλωσσολόγο κ. ∆η-
µήτρη Τοµπαΐδη ο οποίος µου είπε: "Κατ' αρχήν η κατάληξη του ονό-
µατος παραπέµπει σε σλάβικη ονοµασία. Αυτό, βέβαια, δεν είναι και
απόλυτο γιατί η κατάληξη -ίτσα µπορεί να είναι υποκοριστικό και να
προσδιορίζει κάτι το µικρό. Πρέπει, µου είπε, να διευκρινιστεί πρώτα
τι σηµαίνει το πρώτο µέρος της λέξης για να δει κανείς αν αυτό έχει
κάποια σχέση µε την περιοχή". Όταν του εξήγησα γενικά για το πώς
είναι τα χαρακτηριστικά της περιοχής, µου είπε: "Με αυτά τα "αβ" και
"αρ", δεν αποκλείεται να είναι και πολύ παλιά η ονοµασία. Όλα είναι
πιθανά".

Η διερεύνηση του θέµατος και η επιµονή συσσώρευσε πολλά
στοιχεία µέχρι σήµερα. Όµως, εκείνο που συνέβαλε αποτελεσµατικά,
ήταν οι πληροφορίες µέσω διαδικτύου και κυρίως η ηλεκτρονική
µορφή ετυµολογικών και άλλων λεξικών, καθόσον στις µέρες µας η
πρόσβαση στις πληροφορίες µέσω της τεχνολογικής προόδου καθί-
σταται περισσότερο άµεση.

Έτσι, στο ΛΕΞΙΚΟ ΠΡΩΤΟΓΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ -
GREEK SURNAMES συναντά κανείς εύκολα τις πρώτες έννοιες των
πρωτόγονων Ελληνικών λέξεων, όπως:
Αβ = νερό, Αρ = γη, Η ρίζα Αρ σηµαίνει το ερυθρό χρώµα, Αχ = νερό,
Απ - αβ - αφ = λέξεις αναφερόµεναι εις το ύδωρ, Αβ - Απ= στην πρω-
τοελληνική γλώσσα το ύδωρ, Βουρ = φρέαρ, πηγή κλπ. Επίσης, συ-
ναντούµε λέξεις ή φράσεις οι οποίες περιέχουν τις µονοσύλλαβες
αυτές λέξεις και προφανώς και την πρωταρχική τους έννοια, όπως:
Άβαρις = πλοίον, Άβαρις = πανάρχαια πόλη της κάτω Αιγύπτου 3.000
π.Χ., Αβαρίτσα = Χωριό Ηπείρου, Αβδία = Η θάλασσα κλπ.

Αµέσως η σκέψη επικεντρώνεται στις συλλαβές ή τα γράµµατα ένα
προς ένα των τοπωνυµίων µας. Έτσι, στη λέξη Αβαρίτσα, εκ πρώτης
όψεως το Αβ = νερό + Αρ = Γη, ερυθρό χώµα, αντιστοιχούν στα ιδι-
αίτερα χαρακτηριστικά της Αβαρίτσας. ∆ηλαδή, Αβ+Αρ+ίτσα = τόπος,
γη µε πολλά νερά. Όσο για το -ίτσα δύο µπορεί να είναι οι εκδοχές:
Είναι ή η σλάβικη κατάληξη που προστέθηκε αργότερα ή ο προσ-
διορισµός του µικρού!

Υπό αυτή την έννοια ως προς τα δύο πρώτα συνθετικά της λέξης
(Αβ+Αρ) η Αβαρίτσα κυριολεκτικά σηµαίνει τόπος µε πολλά νερά και
...ερυθρό χώµα (κοκκινόχωµα)!

Βεβαίως, το "µικρός κάµπος" που το έλεγαν για τη Αβαρίτσα οι
πλέον ηλικιωµένοι µεταξύ των οποίων και η γιαγιά µου η οποία γεν-
νήθηκε το έτος 1882 και η οποία δεν γνώριζε καθόλου γράµµατα,
προδίδει µια συνέχεια στο παρελθόν. Φυσικά και το άκουσε από τον
πατέρα της ή από την προγιαγιά µου ή από τον δικό της παππού και
τη γιαγιά της ή από άλλους κατοίκους της περιοχής. Και βέβαια αυτοί
το µετέφεραν από τις διηγήσεις των προγόνων τους. Έτσι µεταφέ-
ρονταν και διασώζονταν ζωντανές τότε οι ιστορίες και τα γεγονόταB

Επίσης, το "µικρή κοιλάδα" που έλεγαν όσοι ήξεραν τη σηµασία
της λέξης κοιλάδα, προσδιορίζει απόλυτα το υποκοριστικό -ίτσα. ∆η-
λαδή στη λέξη Αβαρίτσα µε το -ίτσα, όταν το λέµε, εννοούµε µικρή
κοιλάδα και θα λέγαµε την περιοχή, αν µπορούσαµε να προφέρουµε
τη λέξη εύχρηστα, "Κοιλαδ-ίτσα"!

Οι άνθρωποι, τότε, σε µια τόσο αποµονωµένη περιοχή και κλει-
στή κοινωνία δεν ήξεραν γράµµατα, όµως ήξεραν πολύ καλά για την
πίστη τους και για την καταγωγή τους. Αν συνέβαινε κάτι άλλο, θα το
γνώριζαν και θα το µετέδιδαν διαδοχικά στους απογόνους τους. Εξ
άλλου δεν είχαν και πολλά να πουν τότε, οι γεροντότεροι στους νεό-
τερους, πέραν από το πού προέρχονται και πού πάνε! ∆ηλαδή, τις
λίγες ιστορίες που ήξεραν τις διηγούνταν από γενεά σε γενεά όπως
ακριβώς και αυτοί τις άκουσαν. ∆εν βοµβαρδίζονταν καθηµερινά µε
νέες ειδήσεις ή γεγονότα για να θεωρήσουν επουσιώδεις τις διηγή-
σεις των προγόνων τους. Ούτε γνώριζαν να διαβάζουν για να υπο-
βαθµίσουν ως υποδεέστερα αυτά που άκουσαν. Γι αυτό η µεταφορά
γινόταν αυτούσια και ακριβής!

Έτσι, κατά κάποιο τρόπο θεωρώ και τυχερό τον εαυτό µου που
άκουσα από τους υπερήλικες άµεσους προγόνους µας οι οποίοι
είχαν γεννηθεί πριν το έτος 1900, γύρω στο 1880, όσες ιστορίες ήξε-
ραν και τις οποίες διηγούνταν µε αφοπλιστική σιγουριά και περισσή
πειστικότητα, χωρίς να παραλείπουν ή να αλλάζουν κάτι κατά την
επανάληψη. Και όλα αυτά ως πραγµατικά γεγονότα και τίποτα ως
µύθος ή ως κάποιο παραµύθι!

Αυτό δείχνει ότι οι ιστορίες που µας διηγούνταν όλοι οι υπερήλι-
κες τότε, ήταν ιστορίες οι οποίες είχαν σχέση αποκλειστικά και µόνο
µε την αποµονωµένη περιοχή µας. Προφανώς και µας τις µετέφεραν
αλώβητες όπως ακριβώς τις άκουσαν και αυτοί ως αληθινές ιστορίες
που συνέβηκαν στον τόπο τους!

Εξ άλλου στη συγκεκριµένη περιοχή διασώθηκαν αλώβητες πολ-
λές αρχαιοελληνικές και Οµηρικές λέξεις ή φράσεις και όχι µόνο, οι
οποίες καταδεικνύουν πως οι κατά τα άλλα αγράµµατοι αυτοί προ-
γονοί µας τις µετέφεραν αυτούσιες και ανεπηρέαστες από αλλό-
γλωσσους κατακτητές µέχρι και τις µέρες µας!

Ποτέ δεν µπορούσα να διανοηθώ πως όταν άκουγα τις λέξεις "τις
οίδε" ή "ρούσε κάτω" ή "ρούω" ή "πόρος", ή "γούπατο", ή "ζεύλα", ή
"ανάθηµα" ή "άφαντος", ή "τον έκραξα κοντά µου", ή "αγγειά", "χου-
λιάρι", "ποκάρι", "βυρός", "βύραγγας" κ.ά., καθώς και τον ποταµό
Άραχθο που τον αποκαλούσαν ως ο "Μέγας", ότι οι αγράµµατοι πρό-
γονοί µας χρησιµοποιούσαν στο λόγο τους αρχαιοελληνικές ή Οµη-
ρικές λέξεις!

Περιττό να αναφερθεί ότι στην κλειστή και αποµονωµένη αυτή πε-
ριοχή ακούγοντας κάποιος αυτές τις λέξεις ή φράσεις αλλά και την
πληθώρα άλλων, θα µπορούσε να ισχυριστεί πως οι αγράµµατοι
αυτοί άνθρωποι, κάποια στιγµή φοίτησαν σε Σχολείο και διδάχτηκαν
την αρχαιοελληνική γλώσσα και τον Όµηρο!

Συνεπώς, αυτό και µόνο µας επιβάλλει να δεχτούµε ότι οι άν-
θρωποι αυτοί και όσοι πέρασαν από αυτόν τον τόπο της άγνωστης
και καλά κρυµµένης κατά τα άλλα Αβαρίτσας, µας διέσωσαν µέσα
από τον προφορικό τους λόγο, αυτούσια, ακέραια, επακριβή και
άφθαρτη στο χρόνο τη γλώσσα των αρχαίων ελλήνων και όλων των
προγόνων µας.

∆εν θα διστάζαµε να δεχθούµε ότι όπως µας µετέφεραν µε τον
πολύτιµο προφορικό τους λόγο τις πρωτόγονες ελληνικές λέξεις αυ-
τούσιες και µε πλήρες νόηµα, έτσι µας µετέφεραν και την ιστορία τους
µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο, όπως θα µας τη διέσωζε κάποιος ιστορι-
κός µέσα από το γραπτό του λόγο. Αυτό βέβαια συνέβη αβίαστα και
µε φυσιολογικό τρόπο, χάρη στην αποµόνωσή τους!

Έτσι, δεν µένει παρά να εξετάσουµε µε προσοχή και µε κάθε λε-
πτοµέρεια τα ακούσµατά τους. Αυτά, όπως φαίνεται ηχούσαν ακρι-
βώς τα ίδια ανά τους αιώνες στα αυτιά τόσων και τόσων γενεών και
προφανώς µέχρι και τη δική µας γενιά, ίσως ως τελευταίων αυτής
της µεγάλης σειράς και φυσικά, µεταξύ των οποίων, µέχρι και τα
αυτιά του Bοµιλούντος!

Όπως φαίνεται οι δυσπρόσιτες περιοχές δεν κινούσαν το εν-
διαφέρον των επιδροµέων να εγκατασταθούν µόνιµα σε αυτές,
µε αποτέλεσµα η οποιοσδήποτε επιρροή τους στους γηγενείς
και αυτόχθονες κατοίκους αυτών, να είναι πρόσκαιρη και επιφα-
νειακή. Έτσι, όταν αυτοί έφευγαν, οι κάτοικοι των περιοχών
αυτών, µε την πρώτη ευκαιρία ξαναγύριζαν στην πατροπαρά-
δοτη πορεία τους!

Αυτό σίγουρα και χωρίς καµία αµφιβολία, θα συνέβαινε πάν-
τοτε και στην καλά οχυρωµένη στο φυσικό της φρούριο που της
προσφέρει το ανάγλυφο της περιοχής, αλλά και στην ανέκαθεν
καλά κρυµµένη Αβαρίτσα η οποία, πέραν των άλλων, παραµένει
µέχρι και σήµερα "αδιάφορη" για τους πολλούς και δυστυχώς
Bανεξερεύνητη!!

Κατά συνέπεια, εφόσον δεχόµαστε τις υπόλοιπες αρχέγονες
ή Οµηρικές λέξεις στην κοινή οµιλούµενη των κατοίκων της Αβα-
ρίτσας, θα πρέπει αβίαστα να δεχτούµε και τις πρωτόγονες ελ-
ληνικές λέξεις "αβ", "αρ", "βουρ", "βυρ" κλπ, είτε ως
µονοσύλλαβες είτε ως συνθετικά λέξεων ή φράσεων µε όλη την
ετυµολογική τους σηµασία!

Η έρευνα έδειξε ότι στον ελλαδικό χώρο υπάρχουν συνολικά
3 χωριά µε την ονοµασία "Αβαρίτσα", ήτοι Αβαρίτσα Άρτας, Θε-
σπρωτίας και ∆οµοκού. Τα όσα είναι καταγεγραµµένα για κάθε

χωριό, δείχνουν ότι η Αβαρίτσα Άρτας και Θεσπρωτίας έχουν ακρι-
βώς τα ίδια χαρακτηριστικά. ∆ηλαδή, διαρρέονται από µικρό ποτα-
µάκι µε λιγοστά νερά τα οποία πηγάζουν από πιο ψηλά και στην κάθε
περιοχή σχηµατίζεται πανοµοιότυπη µικρή κοιλάδα. Επίσης, απ' ότι
φαίνεται για τα δύο αυτά χωριά δεν καταγράφεται κάπου κάποιο προ-
ηγούµενο όνοµα, εκτός από την Αβαρίτσα της ∆οµοκού η οποία είχε
δύο διαφορετικά ονόµατα κατά το παρελθόν και τα οποία είχαν άµεση
σχέση µε την ιστορία της περιοχής.

Η ονοµασία "Αβαρίτσα", θα τολµούσε να πει κανείς, ότι προφα-
νώς και γλίτωσε την περιπέτεια αλλαγής του ονόµατός της και απλά
διατήρησε το προαιώνιο όνοµά της γιατί η κατάληξή της -ίτσα έµοι-
αζε µε τα σλάβικα ονόµατα. ∆ηλαδή, πέρασε απαρατήρητη και έµεινε
ως είχε διατηρώντας αλώβητη τη βαθιά της έννοια ριζωµένη στα
σπλάχνα της.

Όταν εκδόθηκε το διάταγµα για την αλλαγή των ονοµάτων των πό-
λεων και των χωριών σε όλη την ελληνική επικράτεια, διαβάζουµε ότι
η εντολή ήταν: "Να αλλάξουν όλα τα ονόµατα όσα είχαν ξενόφερτη
καταγωγή αλλά και όλα όσα ήταν αδιευκρίνιστης προέλευσης". Συ-
νεπώς, κάποια από αυτά που έµοιαζαν ξενόφερτα άλλαξαν χωρίς
καµία αιτιολογία. Γι αυτό ίσως και για την Αβαρίτσα ή το Βουργαρέλι
δεν διευκρινίζεται ο λόγος της αλλαγής.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Όµως, στοιχεία για το ότι η Αβαρίτσα Άρτας είναι πάρα πολύ παλιό
χωριό και ότι κατοικήθηκε από παλιά, το µαρτυρούν οι αδιάψευστοι
µάρτυρες που δεν είναι άλλοι παρά τα ευρήµατα της περιοχής. Πέραν
αυτού η λεπτοµερής µελέτη, η σύγκριση και συσχέτιση αυτών µε
άλλες πληροφορίες και πηγές ή ό,τι άλλο µπορεί να αξιολογηθεί και
αξιοποιηθεί, ίσως µας οδηγήσουν σε απρόσµενα συµπεράσµατα για
την σηµασία αυτής της περιοχής η οποία µέχρι το έτος 1951 αποτε-
λούσε τµήµα του Βουργαρελίου και οι κάτοικοί της ήταν εγγεγραµ-
µένοι στα Μητρώα ως Βουργαρελιώτες!

Το αξιοπερίεργο είναι ότι ενώ στην περιοχή της Αβαρίτσας υπάρ-
χει µια ολόκληρη σειρά από πάρα πολύ σηµαντικά στοιχεία τα οποία
ασφαλώς αφορούν και την ευρύτερη περιοχή µας, κανείς από όσους
ασχολήθηκαν µε µελέτες για την ιστορία του τόπου µας έως τώρα
δεν κατέγραψε ή ανέφερε έστω και επιγραµµατικά κάτι για αυτά. Να
πρόκειται, άραγε, για τυχαίο γεγονός ή απλά είναι και αυτό, όπως
προαναφέρθηκε, ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στοιχεία της
ιδιόµορφης αυτής γωνιάς του τόπου µας; Έτσι, απαριθµούνται τα
εξής στοιχεία:

1. Μοναστήρι Αγίας Θεοδώρας

Κοντά στον ιερό Ναό των Αγίων Θεοδώρων περίπου 60 µέτρα Βό-
ρεια, βρίσκεται καλυµµένο κάτω από προσχώσεις, το µοναστήρι της
Αγίας Θεοδώρας και το παλιό πηγάδι του µοναστηριού που υπήρχε
εκεί και το οποίο βρισκόταν µόλις λίγα µέτρα ανατολικά από αυτό.
Μάλιστα µέρος των τοίχων του Μοναστηριού ήταν ορατά µέχρι πρό-
σφατα, καθόσον όταν κτιζόταν η εκκλησία των Αγίων Θεοδώρων το
έτος 1957 κάποιοι έπαιρναν πέτρες από εκεί για το χτίσιµο του ναού,
ως πιο κοντινά υλικά. Όµως, ευτυχώς µε την προτροπή των πιο
σωστά σκεπτόµενων, σταµάτησαν να µεταφέρουν πέτρες από εκεί
και έτσι διασώθηκε ο υπόλοιπος τοίχος του µοναστηριού. Τα επό-
µενα χρόνια η ΒΑ γωνία του τοίχου του µοναστηριού η οποία απέ-
µεινε στο σηµείο αυτό, φαινόταν εκτεθειµένη και στη συνέχεια
χώθηκε εν µέρει από τα φερτά του παρακείµενου ρέµατοςB Αυτό
είναι γνωστό όχι µόνο στους πιο παλιούς κατοίκους αλλά και σε εµάς
που ήµασταν τότε παιδιά και τα είδαµε µε τα ίδια µας τα µάτια. Όσον
αφορά το υπόλοιπο τµήµα του µοναστηριού και κυρίως των θεµε-
λίων του, όπως λέγεται, αυτό βρίσκεται κάτω από προσχώσεις.

Το µοναστήρι της Αγίας Θεοδώρας, σύµφωνα µε τις διηγήσεις και
την διασωζόµενη τοπική ιστορία, προϋπήρχε και ήταν αρχαιότερο
και από την Κόκκινη Εκκλησιά που βρίσκεται στο Παλαιοχώρι Βουρ-

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΒΑΡΙΤΣΑΣ
Γράφει ο ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΟΥΝΗΣ

Νοτιοανατολική άποψη της Αβαρίτσας. Λίγο πιο δεξιά από το µέσο της
εικόνας, κοντά στον Ι.Ν. των Αγίων Θεοδώρων διακρίνεται το σηµείο

στο οποίο βρισκόταν το Μοναστήρι της Αγίας Θεοδώρας - Θεοδωρίας.
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Η εφηµερίδα µας οφείλει να διατηρεί την ιστορία ως παρακαταθήκη για τους νέους!

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

κτήµα τεσσάρων
στρεµµάτων µε

καρποφόρα δέντρα.
Περιοχή

Μεγάλη Βρύση.

Τηλ.: 6977202384
Κώστας Π. Τάσιος

γαρελίου και η οποία χτίστηκε το έτος 1281 µ.Χ. Όπως έλεγαν, επρό-
κειτο για την Αγία Θεοδώρα της Μικράς Ασίας και όχι της Άρτας η
οποία ως γνωστόν αγίασε αργότερα. Προφανώς και επρόκειτο για
την Αγία Θεοδώρα την Αυγούστα (815 µ.Χ.).

Το µοναστήρι είχε µοναχούς οι οποίοι διατηρούσαν ζώα, βοοειδή,
αιγοπρόβατα καθώς και µελίσσια. Σήµερα σε κοντινή απόσταση δια-
σώζεται η ονοµασία τοποθεσίας ως "Μελίσσι", εκεί που υπήρχαν οι
κυψέλες του µοναστηριού, καθώς και άλλη τοποθεσία ως "Καλύβια",
όπου υπήρχαν οι στάβλοι των ζώων.

Στην περιοχή βρέθηκαν κεραµίδια τόσο στο σηµείο του µοναστη-
ριού όσο και στην ευρύτερη περιοχή η οποία ανήκε παλαιότερα στο
µοναστήρι της Αγίας Θεοδώρας. Σηµειωτέο ότι τα κτήµατα του µο-
ναστηριού περιελάµβαναν µεγάλη έκταση η οποία αποτελούνταν
από τα σηµερινά κτήµατα, τα οποία ανήκουν στον ιερό ναό των
Αγίων Θεοδώρων, όσο και µεγάλη περιοχή νοτιοδυτικά µέχρι τη θέση
"Βατή", συµπεριλαµβανοµένων των κτηµάτων της αείµνηστης Βασι-
λικής Κολοκύθα, στα οποία όταν καλλιεργούνταν έβρισκαν και εκεί
κεραµίδια. Ίσως υπήρχαν εκεί και άλλα κτίσµατα του µοναστηριού.

Όµως, ακόµα πιο σηµαντική είναι η πληροφορία για ένα σπάνιο
εύρηµα στην τοποθεσία "Βατή" λίγο πιο κάτω από τα κτήµατα των
Αγίων Θεοδώρων. Όπως µου διηγήθηκε πρόσφατα ο 92χρονος σή-
µερα ∆ηµήτριος Κολοκύθας, πριν από αρκετά χρόνια ενώ κυνηγούσε
στη θέση "Βατή" και έψαχνε το θήραµά του µέσα στα δέντρα, βρήκε
µπροστά του µια παράξενη πέτρινη πλάκα. Η πέτρινη αυτή πλάκα
δεν ήταν ούτε στρογγυλή αλλά ούτε και απόλυτα τετράγωνη ή ορθο-
γώνια. Επάνω της έφερε διάφορα σχέδια και στο µέσον είχε ανά-
γλυφα σκαλισµένο ένα γυναικείο πρόσωπο το οποίο στο κεφάλι
έφερε ένα στέµµα. Το ανάγλυφο αυτό σκάλισµα της πέτρας, όχι απλά
έµοιαζε αλλά ήταν η εικόνα της Αγίας Θεοδώρας, όπως χαρακτηρι-
στικά ισχυρίστηκε και το οποίο περιέγραψε µε απόλυτη σιγουριά. Μά-
λιστα βάζοντας τις παλάµες του δεξιά και αριστερά επάνω από το
µέτωπό του, µου έδειξε πώς ακριβώς ήταν το στέµµα!

Αµέσως σκέφτηκε, ότι ή έπρεπε να το παραδώσει στην εκκλησία
ή να ενηµερώσει τις αρχές. Έτσι, ανυπόµονος µια βροχερή µέρα,
όταν σταµάτησε η βροχή, πήρε ένα τσουβάλι και πήγε στο σηµείο να
µεταφέρει την πέτρινη πλάκα. Όµως, για κακή του τύχη ενώ κατέ-
βαινε την σχετικά απότοµη πλαγιά και πλησίαζε προς το ποτάµι,
δίπλα από το οποίο περνούσε ο δρόµος, γλίστρησε µε αποτέλεσµα
να µην µπορέσει να συγκρατήσει το φορτίο το οποίο κατέληξε µέσα
στο θολό και κατεβασµένο ποτάµι. Ο ίδιος µετά δυσκολίας πρόλαβε
να πιαστεί από κάπου πριν καταλήξει και αυτός στο ποτάµι και να
σωθεί την τελευταία στιγµή. Σήµερα, δεν συγχωρεί τον εαυτό του για
τη βιασύνη του να µεταφέρει το σηµαντικό αυτό εύρηµα µια βροχερή
µέρα. Σηµειώνω ότι είχα ακούσει και εγώ, πως κάποτε ο Μήτσος
παρά λίγο να πνιγεί σε αυτό το σηµείο, αλλά τώρα που µου εκµυ-
στηρεύτηκε αυτό το συµβάν έµαθα όλη την αλήθεια.

Επί πλέον, σχετικά µε το πηγάδι, οι σηµερινοί κάτοικοι ενθυ-
µούνται ότι λίγα µόλις µέτρα νοτιοανατολικά του µοναστηριού και σε
συγκεκριµένο σηµείο φαινόταν ο κύκλος του στοµίου του πηγαδιού.
Όµως, τα τελευταία χρόνια δεν φαίνεται καθόλου καθόσον µε την καλ-
λιέργεια των κτηµάτων το στόµιο σκεπάστηκε από χώµα, προφανώς
πολύ επιφανειακά. Τόσο οι παλαιότεροι από τους κατοίκους, όσο και
οι πιο ηλικιωµένοι ισχυρίζονται ακόµα και σήµερα µε αφοπλιστική βε-
βαιότητα, όπως εξάλλου το άκουσαν και από τους µεγαλύτερους, ότι
κατά το παρελθόν φεύγοντας οι κάτοικοι λόγω κάποιου βίαιου γεγο-
νότος, έκρυψαν εκεί όλα τα χάλκινα σκεύη τους και ό,τι άλλο πολύ-
τιµο είχαν, καθώς και τα ιερά σκεύη του µοναστηριού και το πηγάδι
σήµερα κρύβει στα σπλάχνα του όλα τα πολύτιµα αντικείµενα των κα-
τοίκων του χωριού. Όταν ρωτούσαµε τους µεγαλύτερους γιατί δεν
έσκαψε ποτέ κανένας για να βγάλει τα αντικείµενα αυτά, απαντούσαν
ότι δεν τολµούσαν γιατί το πηγάδι βρίσκεται σε ιερό χώρο.

Απ΄ ότι διηγούνται οι πλέον ηλικιωµένοι, µέχρι το έτος 1878 στην
Αβαρίτσα υπήρχε µόνο το µοναστήρι της Αγίας Θεοδώρας το οποίο
δέσποζε ολόκληρης της περιοχής. Σε αυτό εκκλησιάζονταν όλοι οι
κάτοικοι του χωριού καθώς και της ευρύτερης περιοχής των νοτιο-
δυτικών κεντρικών Τζουµέρκων και όχι µόνοB Όµως, τα τελευταία
χρόνια της λειτουργίας του µετά από προγενέστερη κατάρρευση τµή-
µατος παρακείµενου λόφου, ο περιβάλλων χώρος του µοναστηριού
υψώθηκε από τα φερτά µε αποτέλεσµα να αδυνατούν πλέον οι µο-
ναχοί και οι κάτοικοι του χωριού να ανοίγουν συνεχώς διόδους για να
αποµακρύνονται τα όµβρια ύδατα και τα φερτά. Το µοναστήρι αδυ-
νατούσε πια να λειτουργήσει και οι κάτοικοι αποφάσισαν να χτίσουν
άλλον ναό σε κοντινή απόσταση περί τα 40 µέτρα νοτιότερα, αφιε-
ρωµένο πλέον στον Άγιο Θεόδωρο.

Ο λόγος αφιέρωσης του ναού στον Άγιο Θεόδωρο και όχι στην Αγία
Θεοδώρα, δεν είναι και τόσο σαφής. Προφανώς και υπήρχε κάποιος
λόγος. Κατά µια εκδοχή υπήρξε διαφωνία για το αν θα έπρεπε να χτι-
στεί εκ νέου το ιστορικό µοναστήρι στο ίδιο ακριβώς σηµείο, εκεί όπου
αυτό βρισκόταν προηγουµένως και να µην µεταφερθεί σε άλλο ση-
µείο. Κατά µία άλλη εκδοχή κάποιος στρατιώτης που επέστρεψε από
τον πόλεµο, πρότεινε να αφιερωθεί ο νέος ναός στον θαυµατουργό
άγιο των κολλύβων, τον Άγιο Θεόδωρο, καθόσον γνώριζε ο ίδιος ότι ο
Άγιος αυτός ήταν πράγµατι πολύ θαυµατουργός. Έτσι, δίπλα από το
σηµείο στο οποίο βρισκόταν η Αγία Θεοδώρα, αποφάσισαν να χτίσουν
και το ναό των Αγίων Θεοδώρων ώστε να µην µείνει ποτέ η περιοχή
χωρίς εκκλησία για να εκκλησιάζονται οι κάτοικοι έως ότου ξαναχτιστεί
το µοναστήρι... Ο ναός αυτός των Αγίων Θεοδώρων ο οποίος χτίστηκε
το έτος 1878, διατηρήθηκε µέχρι το έτος 1957, οπότε και χτίστηκε ο ση-
µερινός ναός περί τα 20 µέτρα νοτιότερα.

Επίσης, ανάµεσα από το σηµείο που βρίσκεται το µοναστήρι της
Αγίας Θεοδώρας και τη σηµερινή θέση του ιερού ναού των Αγίων Θε-
οδώρων, βρίσκεται το εγκαταλειµµένο παλαιό νεκροταφείο το οποίο
ήταν σε χρήση τουλάχιστον µέχρι και το έτος 1925. Βέβαια, µέχρι και

το έτος 1957, αυτό βρισκόταν ακριβώς δίπλα από την πρότερη θέση
του ναού των Αγίων Θεοδώρων και είχε απόλυτη σχέση µε αυτόν.
Όµως, εύλογα πολλοί αναρωτιούνται µήπως το παλιό αυτό νεκροτα-
φείο είχε σχέση και µε την Αγία Θεοδώρα και κατά συνέπεια η χρήση
του είναι πάρα πολύ παλιά, εκτός και αν υπήρχε και άλλο σε άλλη θέση.

Το µοναστήρι της Αγίας Θεοδώρας, εφόσον προϋπήρχε της Κόκ-
κινης Εκκλησιάς, σηµαίνει ότι έχει µια ιδιαίτερη σηµασία για την πε-
ριοχή µας. Ως µοναδικό στην περιοχή των Τζουµέρκων, δηλαδή στη
γη των Αθαµάνων, λόγω της σπουδαιότητάς του, έµελλε να έχει,
προφανώς, κάποια σχέση µε την περιοχή της αρχαίας Θεοδωρίας,
την οποία οι ιστορικοί θέτουν στα νοτιοδυτικά των Τζουµέρκων στα
όρια της περιοχής του Βουργαρελίου, δηλαδή στην περιοχή πέριξ
του φρουρίου της Τσούκας.

Εξ άλλου οι παππούδες µας όταν µιλούσαν για την Αγία Θεο-
δώρα, την αποκαλούσαν "Αγία Θεοδωρία" ή απλά "Θεοδωρία"! Χα-
ρακτηριστικά, ο ίδιος ενθυµούµαι τη γιαγιά µου (1882-1980) και
άλλους ηλικιωµένους οι οποίοι µας έλεγαν ότι "εδώ ήταν το µονα-
στήρι της Αγίας Θεοδωρίας", ενώ κάποιοι άλλοι όταν αναφερόταν σε
αυτή δεν χρησιµοποιούσαν ποτέ το χαρακτηριστικό πρόθεµα της
αγίας, αλλά την έλεγαν σκέτη "Θεοδωρία", γεγονός που µας έκανε
ιδιαίτερη εντύπωση, αλλά το δεχόµασταν έτσι επειδή τους θεωρού-
σαµε αγράµµατους, καθόσον δεν είχαν πάει ποτέ στο σχολείο!

Ακόµα πιο παράξενο φαίνεται πως είναι το γεγονός ότι κάποιοι ηλι-
κιωµένοι οι οποίοι ερχόταν συχνά στην Αβαρίτσα από γειτονικούς οι-
κισµούς, λόγω των παντοπωλείων, του σχολείου, της ενορίας, των
συγγενικών ή άλλων σχέσεων κλπ, έλεγαν πως οι προγονοί τους έρ-
χονταν στην "Θεοδωρία", χωρίς να διευκρινίζουν αν εννοούσαν την
Αγία Θεοδώρα ή γενικά την τοποθεσία της Αβαρίτσας!

2. Κεραµοποιείο - (Κεραµιδαριό)
Στα κτήµατα που βρίσκονται κοντά στο βορειότερο σηµείο της κοι-

λάδας της Αβαρίτσας και ιδιαίτερα σε συγκεκριµένο κτήµα, συναν-
τούµε πάρα πολλά παλιά κεραµίδια. Τα κεραµίδια αυτά ήταν
περισσότερο ορατά ιδίως όταν τα κτήµατα αυτά καλλιεργούνταν µε το
άροτρο. Πολλά κοµµάτια από τα κεραµίδια αυτά βρίσκονται και τώρα
εκτεθειµένα, κυρίως στις άκρες ή επάνω στους τοίχους των κτηµά-
των. Αρχικά και όταν ακόµα καλλιεργούνταν τα κτήµατα µε χειροποί-
ητο ξύλινο άροτρο στο οποίο προσαρµοζόταν το µεταλλικό υνί,
έβγαιναν στην επιφάνεια κοµµάτια από κεραµίδια. Όταν το ξύλινο
άροτρο αντικαταστάθηκε από το ανατρεπόµενο µεταλλικό αλλά και
πολύ περισσότερο όταν αργότερα ήρθε το τρακτέρ µε το υνί να ει-
σχωρεί βαθύτερα, τότε τα κεραµίδια αποκαλύπτονταν µε µεγαλύτερη
ευκολία. Βέβαια, υπάρχουν και άλλα κεραµίδια πιο βαθιά χωµένα,
αφού πάντοτε φαινόταν κολληµένα στο έδαφος.

Με κεραµίδια που βρίσκαµε και µαζεύαµε µε ευκολία µόνο στα
συγκεκριµένα κτήµατα επειδή ήταν εµφανώς πολλά, χτίζαµε τους
φούρνους για να έχουν µεγαλύτερη θερµότητα ως ατόφια και µε
πυκνή δοµή. Ο δικός µας φούρνος στο σπίτι µου, χτίστηκε µε τέτοια
κεραµίδια τα οποία µάζεψα και µετέφερα ο ίδιος. Όµως, πέραν αυτού
σε όλα τα κτήµατα της Αβαρίτσας συναντά κανείς διάσπαρτα κερα-
µίδια, αλλού περισσότερα και αλλού λιγότερα.

Σχετικά µε το "κεραµιδαριό", όπως ονόµαζαν οι ντόπιοι το γεγο-
νός ότι υπήρχαν πολλά κεραµίδια στην περιοχή αυτή των κτηµάτων
του οικισµού, ήταν και είναι γνωστό σε όλους τους χωριανούς ότι εκεί
υπήρχε µεγάλο εργαστήριο παραγωγής κεραµιδιών.

Κοντά στο "κεραµιδαριό" και υψοµετρικά λίγο ψηλότερα υπήρχε
και υπάρχει µέχρι σήµερα πηγή µε λιγοστό νερό. Από την πηγή αυτή
µέχρι το "κεραµιδαριό" το οποίο βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση
υπήρχε πήλινο κανάλι το οποίο έφερνε το νερό ακέραιο, χωρίς διαρ-
ροές µέχρι εκεί. Υπολείµµατα του πήλινου καναλιού υπήρχαν και
υπάρχουν µέχρι τις µέρες µας και τα οποία βρίσκαµε όταν παίζαµε
εκεί ως παιδιά. Επίσης, το πήλινο αυτό καναλάκι το συνάντησαν και
οι γονείς µας όταν έσκαβαν για να µεταφέρουν µε µεταλλικές σωλή-
νες το λιγοστό αυτό αλλά µόνιµο νεράκι της πηγής, για την κατα-
σκευή βρύσης σε πιο κεντρικό σηµείο ως προς τα τρία γειτονικά µας
σπίτια. Κάποιο τµήµα αυτού του πήλινου καναλιού ίσως υπάρχει και
σήµερα κάτω από προσχώσεις!

Σύµφωνα µε τις διηγήσεις στην περιοχή της Αβαρίτσας υπήρχε
αρχικά κοκκινόχωµα σε µεγάλες ποσότητες το οποίο χρησίµευε ως
πρώτη ύλη για την παρασκευή των κεραµιδιών. Εξ άλλου την εποχή
εκείνη το κεραµοποιείο δεν θα µπορούσε να εγκατασταθεί σε µέρος
µακριά από τις πρώτες ύλες, δηλαδή από το κοκκινόχωµα και την
απαιτούµενη ποσότητα νερού για τη ζύµωση. Εκτός αυτού το κλίµα
της περιοχής συνέβαλε στην απρόσκοπτη παρασκευή των κεραµι-
κών αντικειµένων σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Το χειµώνα
σπάνια σκεπάζονταν από τα χιόνια, τους δε υπόλοιπους µήνες και
ιδίως το καλοκαίρι είχε την απαιτούµενη ξηρασία και ζέστη ώστε,
πέραν από το ψήσιµο, να στεγνώνουν σωστά και να µην σχίζονται.
Βέβαια, εκτός των άλλων, ο συγκεκριµένος τόπος διέθετε την απαι-
τούµενη έκταση και φυσικά βρισκόταν στην κοντινότερη απόσταση
από τον τελικό προορισµό τους.

Οι πλέον ηλικιωµένοι µας έλεγαν µε απόλυτη και πειστική σιγου-
ριά ότι όταν εξαντλήθηκαν τα αποθέµατα του κόκκινου χώµατος της
Αβαρίτσας, τότε εργάτες µετέφεραν κοκκινόχωµα από την τοποθε-
σία "Κοκκινοπήλια" η οποία βρίσκεται νοτιοδυτικά της Αβαρίτσας και
σε απόσταση περίπου 1,5 χιλιοµέτρων από το σηµείο στο οποίο βρί-
σκεται το κεραµοποιείο. Η λέξη "Κοκκινοπήλια" προφανώς και δεν
είναι καθόλου τυχαία γιατί εκτός από το ερυθρό χώµα περιέχει ως
δεύτερο συνθετικό τη λέξη "πηλός". ∆ηλαδή, προσδιορίζει επακρι-
βώς σε τι µετατρέπονταν το κοκκινόχωµα και εποµένως αποκαλύ-
πτει ότι χρησιµοποιήθηκε ως πρώτη ύλη για τα κεραµίδια. Έτσι, µας
διέσωσαν την ονοµασία αυτή οι σοφοί και ακριβείς κατά τα άλλα πρό-
γονοί µας, παππούδες και γιαγιάδες µας.

Σύµφωνα µε τις διηγήσεις του συνόλου των κατοίκων και ιδιαίτερα
του πλέον υπερήλικα Βασίλη Καρακίτσου στον οποίο ανήκαν και τα
κτήµατα όπου βρισκόταν το κεραµοποιείο, η Κόκκινη Εκκλησιά (1281
µ.Χ.) στο Παλαιοχώρι Βουργαρελίου χτίστηκε µε κεραµίδια από το
κεραµοποιείο της Αβαρίτσας. Επίσης, κεραµίδια από το κεραµοποι-
είο της Αβαρίτσας, σύµφωνα µε τις τοπικές διηγήσεις, µεταφέρθηκαν
και χρησιµοποιήθηκαν για το χτίσιµο της Μονής της Κάτω Παναγιάς
(1250-1260 µ.Χ.) στην Άρτα! Ακόµα, όπως ανέφεραν, κεραµίδια µε-
ταφέρθηκαν στην Άρτα για το χτίσιµο και άλλων µοναστηριών! Όπως
αµυδρά ενθυµούµαι, κάποιοι αναφέρονταν, τουλάχιστον, στο µονα-
στήρι της Παναγίας της Βλαχέρνας.

Το γεγονός αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι
το κεραµοποιείο της Αβαρίτσας προϋπήρχε και ότι αυτό δεν λει-
τούργησε µόνο για το χτίσιµο της Κόκκινης Εκκλησιάς. Προφανώς,
από το συγκεκριµένο κεραµοποιείο, κεραµίδια θα χρησιµοποιήθη-
καν και για άλλα κτίσµατα της περιοχής και όχι µόνο.

Βέβαια, ένα πολύ παράξενο φαινόµενο που συνάντησαν οι χω-
ριανοί και οι ίδιοι οι γονείς µας από το οποίο έµειναν έκπληκτοι, ήταν
τα ευρήµατα που ανακάλυψαν σκάβοντας για να κάνουν τη διαµόρ-
φωση του χώρου αλλά και να ανοίξουν τις τάφρους των θεµελίων,
προκειµένου να χτίσουν το σχολείο του χωριού το έτος 1937. Σκά-
βοντας λοιπόν βρήκαν, όχι επιφανειακά αλλά στο βάθος, διάσπαρτα
κεραµίδια. Ως γνωστόν το σχολείο είναι χτισµένο επάνω σε µακρό-
στενο γήλοφο προβάλλοντα ως εξώστης από την πλαγιά γειτονικού
λόφου ο οποίος βρίσκεται στη Β∆ πλευρά του οικισµού.

Η απορία όλων αρχικά ήταν πώς βρέθηκαν εκεί τα κεραµίδια χωρίς
να βρεθούν ίχνη από άλλα υλικά οικήµατος. Βέβαια, γνώριζαν µεν ότι
πριν από πολλά χρόνια και µετά από ασταµάτητες βροχοπτώσεις
έγινε κατολίσθηση του παρακείµενου λόφου, αλλά δεν υπολόγιζαν ότι
µπορούσε αυτή να φτάσει ως εκεί! Όµως, οι πιο ηλικιωµένοι είχαν
ακούσει από τους παππούδες τους ότι η κατολίσθηση ήταν τεράστια
και ότι αυτή κάλυψε όλους τους πρόποδες της πλαγιάς του λόφου και
φυσικά και το γήλοφο όπου χτίστηκε το σχολείο.

Αυτό σηµαίνει ότι το κεραµοποιείο λειτουργούσε από πολύ παλιά
και σε πάρα πολύ µεγάλο βάθος χρόνου κατά το παρελθόν και πως η
τέχνη της κεραµικής ήταν γνωστή στους κατοίκους της Αβαρίτσας. Συ-
νεπώς, εκεί ψήνονταν κεραµίδια ίσως και από αρχαιοτάτων χρόνων!!

Σηµαντικότερη όµως είναι η ιστορική πληροφορία που µας µετέ-
φεραν από γενιά σε γενιά οι προγονοί µας και η οποία είναι η εξής:

Στην Τσούκα Παλαιοκατούνου ή Βουργαρελίου όπου υπάρχουν
σήµερα τα ερείπια αρχαίας ακροπόλεως του 100 π.Χ., είχε κατα-
σκευαστεί µυστικό υπόγειο υδραγωγείο µε πήλινες σωληνώσεις, από
εκεί µέχρι την περιοχή Μαρκένι Βουργαρελίου µε τις οποίες έφερναν
νερό στην κορυφή του λόφου για τις ανάγκες της φρουράς και όσων
διέµεναν εκεί. Οι παππούδες µας διηγούνταν ότι οι πήλινες σωλη-
νώσεις κατασκευάστηκαν στο κεραµοποιείο της Αβαρίτσας. Μάλιστα
για να φτιάξουν τις ιδιαίτερα ανθεκτικές αυτές πήλινες σωληνώσεις
του δικτύου του υδραγωγείου, είχαν χρησιµοποιήσει στο "κεραµιδα-
ριό" ειδικής ποιότητας κοκκινόχωµα.

Κατά συνέπεια αυτό είναι ένα ακόµη στοιχείο που αποδεικνύει ότι
η Αβαρίτσα είχε πολύ σηµαντικό ρόλο και δεν αποκλείεται να αποτε-
λούσε κατά κάποιον τρόπο βιοτεχνικό σηµείο της ευρύτερης περιο-
χής και όχι µόνο! Βεβαίως, απ' ότι διηγούνται και ισχυρίζονται πολλοί,
οι σωληνώσεις του κρυφού υδραγωγείου είναι υπαρκτές καθόσον
αυτές τις έχουν συναντήσει κάποιοι κατά τις εκεί επισκέψεις τους.

Πιθανές ανασκαφές ή γεωλογικές µελέτες στην περιοχή ή η χρο-
νολόγηση των ευρηµάτων ή η αντιπαραβολή και σύγκριση των ευ-
ρηµάτων µε τα υλικά κατασκευής παρόµοιων κτισµάτων της εποχής,
όπως τα κεραµίδια της Κόκκινης Εκκλησιάς ή της Μονής της Κάτω
Παναγιάς ή έρευνες στο µοναστήρι της Αγίας Θεοδώρας και όχι µόνο,
ίσως δώσουν τις απαντήσεις. Συστηµατική έρευνα ίσως αποκαλύψει
και άλλα σηµεία µεταφοράς και χρήσης των κεραµιδιών που παρά-
γονταν στο κεραµοποιείο της Αβαρίτσας, καθώς και άλλων στοιχείων
ιστορικής και αρχαιολογικής σηµασίας.

Ακριβώς δίπλα από το κεραµοποιείο και αµέσως νοτιότερα, υπάρ-
χει κτήµα το οποίο φέρει µέχρι και σήµερα την ονοµασία "∆ηµο-
στάσι". Η εξήγηση που διασώθηκε είναι ότι εκεί έγινε κάποιου είδους
διαµαρτυρία - στάση, από τους κατοίκους (δήµος) ή από τους εργα-
ζόµενους στο κεραµοποιείο την εποχή της λειτουργίας του. Όπως
µου διηγήθηκε πρόσφατα ο υπερήλικας ιδιοκτήτης του κτήµατος
Γιάννης Λαγός όταν έσκαβε στην γειτνιάζουσα πλευρά του κτήµατος
"∆ηµοστάσι" µε τα υπόλοιπα κτήµατα όπου βρισκόταν το κεραµο-
ποιείο και σχεδόν κάτω από την υπάρχουσα πηγή, συναντούσε ση-
µεία µε πολύ µεγάλα κοµµάτια από πηλό ανάµεικτα µε ουσία σαν
σκουριά. Επίσης, σε δύο σηµεία βρήκε κάτω από το χώµα διατηρη-
µένα παλαιά κάρβουνα, καθώς και ένα κεραµικό αντικείµενο που
έµοιαζε σαν τσιµπούκι! Επί πλέον, όταν έσκαβε να καθαρίσει και να
επεκτείνει τα κτήµατά του, τα οποία βρίσκονται στο απέναντι άκρο
των σηµερινών κτηµάτων και συγκεκριµένα στο ίδιο ύψος που βρι-
σκόταν το κεραµοποιείο, έβρισκε πολλά κεραµίδια και µάλιστα ολό-
κληρα σαν µεγάλα κανάλια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Τα κείµενα τα οποία αναφέρονται στα ιστορικά στοιχεία, βασίζονται αποκλει-
στικά και µόνο στα ευρήµατα και στις διηγήσεις των προγόνων µας όπως ακρι-
βώς τις διέσωσαν και µας τις µετέφεραν µέχρι τις µέρες µας. Επειδή, όπως
φαίνεται, η περιοχή της Αβαρίτσας κρύβει µια πολύ µεγάλη ιστορία, παρακα-
λούνται όσοι γνωρίζουν κάτι σχετικό από τις διηγήσεις των προγόνων µας ή
έµαθαν για οποιοδήποτε τυχόν εύρηµα και πολύ περισσότερο αν διαθέτουν κάτι
τέτοιο, να επικοινωνήσουν µαζί µου. Είναι πολύ σηµαντικό να στηριχθούµε στις
διηγήσεις των αγράµµατων και αποκλεισµένων σε αυτή την περιοχή προγόνων
µας και να µην κρίνουµε από τα όσα βλέπουµε ή υποθέτουµε εµείς σήµερα,
καθόσον αναζητούµε στοιχεία από το µακρινό παρελθόν! Θα είµαστε ευτυχείς
αν µε τα στοιχεία που θα συλλέξουµε, καταφέρουµε να αναδείξουµε την ιστο-
ρία του τόπου µας όσο πιο πιστά και σωστά µπορούµε. ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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Ο τοίχος, σύµφωνα µε πληροφορίες της µάνας µου, που
κοπέλα τότε κουβαλούσε πέτρες από το ποτάµι στην πλα-
τεία, χτίστηκε περίπου το 1915. Το δε ύψος του, στο βό-
ρειο τµήµα µαζί µε το πεζούλι ήταν περίπου 2 µέτρα.
Ενθυµούµαι δε από µικρός ότι ανεβαίναµε στην πλατεία
από το κάτω µέρος.

Μετά το 1950, τα αποκαΐδια από τα σπίτια µας που κάη-
καν από τους Γερµανούς το 1943 και τα χώµατα τόσο των
σπιτιών µας όσο και της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου,
που προέρχονταν από τις εκσκαφές για την ανοικοδόµηση
των κτιρίων, τα ρίξανε στην πλατεία µε αποτέλεσµα να κα-
λυφθεί το υπάρχον πεζούλι. Σηµειωτέον ότι το ύψος του
χώµατος της πλατείας, ήταν ίσο µε το ύψος του χώµατος
που είναι πίσω από το ιερό του ναού.

Για την ιστορία αναφέρεται ότι, για το κτίσιµο της εκκλη-
σίας του Αγίου Νικολάου, ο Χρήστος Γούλας παρεχώρησε
οικόπεδο πίσω από την εκκλησία και σαν αντάλλαγµα το
εκκλησιαστικό συµβούλιο του παρεχώρησε το οικόπεδο
που είναι σήµερα το καφενείο των αδελφών Γούλα.

Νεότερα για την κατασκευή της πλατείας

Το 1977 ήλθε στο χωριού ο ∆ηµήτρης Κατσαούνης µε τα
παιδιά του να χτίσει το πατρικό του σπίτι.

Εγώ την εποχή εκείνη ήµουν πρόεδρος: της ΤΟΕΒ, της
Σχολικής Εφορίας του Γυµνασίου, του Συλλό-
γου Γονέων και Κηδεµόνων, της Τοπικής Επι-
τροπής Κοινοτικής Αναπτύξεως , µε µέλη τον
γραµµατέα της κοινότητος, τον δάσκαλο
Ελευθέριο Χρηστίδη, και εκκλησιαστικός επί-
τροπος.

Οι Κατσαουναίοι και ιδιαίτερα ο Αριστοτέλης,
είχαν φιλικές σχέσεις µε στελέχη και υπουρ-
γούς της τότε κυβερνήσεως τους οποίους και
φιλοξενούσαν στο σπίτι τους. Μεταξύ αυτών
ήταν και ο τότε υπουργός Αχιλλέας Καραµαν-
λής από τον οποίον µε τις παραπάνω ιδιότη-
τές µου µετά από δείπνο µε το Κατσαουναίϊκο
που συµµετείχα κι εγώ ζήτησα χρηµατικό
ποσό για την επισκευή του δρόµου από του
Τσαµπούλα µέχρι του Νίκου Λαµπράκη, το
οποίο και µου παραχώρησε. Στην πραγµατι-
κότητα όµως τα χρήµατα αυτά τα ήθελα για τα
κτίρια του Γυµνασίου τα οποία κατόπιν ενερ-
γειών µου δηµοπρατήθηκαν.

Αλλά ας επανέλθουµε στο ιστορικό της κατα-
σκευής της πλατείας. Ύστερα από ενέργειες του Τέλη άρ-
χισε η κατασκευή. Παρήγγειλε δύο αυτοκίνητα πλάκες
Πηλίου στο µηχανικό Νικόλαο Αρτέµη. Ο Τέλης έφυγε στην
Αθήνα λόγω καρδιακού προβλήµατος. Μόλις ο Αρτέµης
έµαθε ότι ο Τέλης αρρώστησε ανησύχησε µη χάσει τα λεφτά
του και ήρθε στο σπίτι µου και µου λέει: «∆ηµητράκη δώσε
µου µία απόδειξη ότι µου χρωστάς 400.000 δραχµές για να
συνεχίσω». ∆εν χάνω καιρό και χωρίς να ρωτήσω τα µέλη
της τοπικής επιτροπής κάνω ανάληψη 400.000 από τις
500.000 που ήταν στο ταµιευτήριο και τα δίνω στον Αρτέµη.
Ενηµερώνω τον Γιώργο Στεφάνου, που ήταν γραµµατέας
της Επιτροπής και παρά τις αντιδράσεις πολλών, υπέγρα-
ψαν για το ποσό που πήρα κι έτσι ησύχασα.

Η πλατεία άρχισε να γίνεται. Ο Τέλης ξεπερνά το πρό-
βληµά του και µε καλεί στην Αθήνα να επισκεφτούµε τον
υπουργό Στέφανο Μάνο.

Πηγαίνουµε στο γραφείο του και του εκθέτουµε την κα-
τάσταση που επικρατεί στο χωριό µας. Προσπαθήσαµε
να βγάλουµε κάποια χρήµατα από τον υπουργό ∆ηµο-
σίων Έργων αλλά δυστυχώς απογοητευτήκαµε. ∆εν το
βάλαµε όµως κάτω. «Κύριε υπουργέ», του λέω, «επι-
τρέψτε µου να σας πω δυο λόγια για το χωριό µου. Στις
αρχές του 1942 είχε στο χωριό την έδρα του ο Ν. Ζέρβας.
Από εκεί ξεκίνησε η οργάνωση του Ε∆ΕΣ. Όταν το µάθανε
οι Γερµανοί βάλανε σκοπό να το καταστρέψουν. Άρχισαν
να το βοµβαρδίζουν από το πρωί ως το βράδυ. Σαν να
µην έφτανε ο βοµβαρδισµός που έγινε στις 5 Μαϊου του
1943 συνέχισε η καταστροφή τον Οκτώβριο του 1943 που
δεν άφησε τίποτα όρθιο. Πολλοί χωριανοί µας εκτελέστη-
καν και πολλά σπίτια κάηκαν. Μετά το τέλος του πολέµου
το 1949 οι χωριανοί άρχισαν να µαζεύουν ό,τι απόµεινε.
Προσπαθούσαν µε ό,τι µέσα διέθεταν να χτίσουν µικρά

σπιτάκια να στεγάσουν τις οικογένειές τους. Σ’αυτό βοή-
θησε πολύ και «η στέγαση» που έφτιαχνε πυρήνες δη-
λαδή δύο δωµάτια 3Χ3 χωρίς βοηθητικούς χώρους.
Τελειώνοντας: - Ποιος κ. Μάνο µετά από τέτοια κατα-
στροφή θα κοίταγε για πλατείες; Έτσι αποφάσισα να έρθω
να σας δω. Ως πρόεδρος της Σχολικής Εφορίας του Γυ-
µνασίου και πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδε-
µόνων κάλεσα τα 360 παιδιά του Γυµνασίου και τους είπα:
- Παιδιά πάρτε τα κασµάδια των γονιών σας και ισοπε-
δώστε την πλατεία. Για τα λεφτά µην ανησυχείτε. Θα πάω
στον υπουργό και θα µας δώσει. Τότε τα παιδιά φώναξαν:
- Μπράβο πρόεδρε! Όταν πας στον κ. υπουργό να τον
ευχαριστήσεις εκ µέρους µας και να τον προσκαλέσεις να
έρθει στο χωριό µας να τον φιλοξενήσουµε. Όση ώρα εγώ
µιλούσα στον κ. Μάνο εκείνος µε κοίταζε αµίλητος. Στο
τέλος µας λέει: «Ακούστε κύριοι. Έχω 24 εκατοµµύρια για
όλη την Ελλάδα. Σε σας θα δώσω 1.100.000 δρχ. µε την
εξής συµφωνία:

1. Θα µου φέρετε µία βεβαίωση ότι η πλατεία είναι κοι-
νοτική.

2. Ένα σκαρίφηµα που να φαίνεται ο χώρος της πλα-
τείας.

3. Εσείς κ. Κατσαούνη δεν θα µε ξαναενοχλήσετε.
4. Εσείς κ. πρόεδρε δεν θα ξαναπατήσετε στο γραφείο µου.
Αφού τον ευχαριστήσαµε φύγαµε και από το ιατρείο του

Τέλη τηλεφωνήσαµε στη Νοµαρχία Άρτας και ζητήσαµε
από τον νοµοµηχανικό κ. Φρίγκα ένα µηχανικό µε χωρο-
βάτη ο οποίος και διετέθη κι έκανε όλες τις προβλεπόµε-
νες εργασίες.

Στη συνέχεια ο Λευτέρης Κατσαούνης εξασφάλισε κον-
δύλιο επιπλέον 600.000 δραχµές.

Με τσάπα σκάψαµε τα θεµέλια του τοίχου ως τα σκαλο-

πάτια της πλατείας και µε κρόκαλα και χώµατα που φέ-
ραµε από τον εκχωµατισµό του Γυµνασίου γεµίσαµε τον
εσωτερικό χώρο στον οποίο µε µαθητές του Γυµνασίου
φύτεψα τα 2 πλατάνια.

Στη συνέχεια σκεφτήκαµε να κατασκευάσουµε ένα
βόθρο, µια νιπτήρα και µία λεκάνη στο βορειοδυτικό
τµήµα της πλατείας (όπου βρίσκεται και σήµερα) για την
εξυπηρέτηση του καφενείου. Τελικά ο βόθρος λόγω αντι-
δράσεως των συγχωριανών δεν έγινε.

Θα αναφερθώ σε ορισµένα γεγονότα που έγιναν
στην πλατεία που ήταν κι εξακολουθεί να είναι χώρος
διασκέδασης κι ανάπαυσης.

Στον πόλεµο του 1940 κατά την οπισθοχώρηση των ελ-
ληνικών δυνάµεων, µεγάλος αριθµός στρατιωτικών µονά-
δων για να αποφύγει τους κεντρικούς δρόµους, διήρχετο
από το χωριό µας. Μεταξύ αυτών κι ένα τάγµα Κρητών το
οποίο µε τον οπλισµό του, τα ζώα του και το προσωπικό
του στρατοπέδευσε στην πλατεία και το έριξε στο χορό
(πεντοζάλη κλπ). Ο πρόεδρος του χωριού και οι συγχω-
ριανοί µας χορήγησαν φαγητό και χορτονοµή για τα ζώα.
Κατά τη διάρκεια του γλεντιού ένας ξένος προσπάθησε να
κλέψει ένα µουλάρι πλην όµως συνελήφθη από τον
σκοπό που τον προσήγαγε στο διοικητή της µονάδος και
απελευθερώθηκε κατόπιν επιµονής των συγχωριανών
µας.

Στα χρόνια της Κατοχής ο Ζέρβας, αρχηγός του Ε∆ΕΣ ,
είχε έδρα το Βουργαρέλι ενώ ο ΕΛΑΣ τη Θεσσαλία. Την

άνοιξη του 1942 έρχεται στο Βουργαρέλι ο
Άρης, αρχηγός του ΕΛΑΣ, και τον υποδέχεται
στην πλατεία ο Ζέρβας. Οι δύο άντρες αγκα-
λιάζονται και φιλιούνται και προτρέπουν τους
νέους να καταταγούν στο αντάρτικο (Ε∆ΕΣ ή
ΕΛΑΣ). Επίσης στην πλατεία ο Γιώργος Αγό-
ρος το 1963 ή 1964 απένειµε στους αγωνι-
στάς της Εθνικής Αντίστασης µετάλλια.

Επίσης στο χώρο αυτό το 1981 ο τότε πρω-
θυπουργός της Ελλάδος Γεώργιος Ράλλης µε
τον υπουργό Αθανάσιο Κανελλόπουλο µοί-
ρασε στους κατοίκους τις πρώτες επιδοτήσεις
της ΕΟΚ.

Το αρχιτεκτονικό σχέδιο της πλατείας, που
εξεπόνισε αρχιτεκτόνισσα εξαδέλφη του Τέλη,
προέβλεπε την κατασκευή 3 παρτεριών ήτοι
ενός εµπρός από το σπίτι µου, ενός µπροστά
από το µνηµείο κι ενός τρίτου κάτωθεν της
εκκλησίας. Το σχέδιο αυτό δεν υλοποιήθηκε-

διότι τα παρτέρια από τα φύλλα των πλατάνων
θα µετατρέπονταν σε χώρους απορριµµάτων
και θα ήταν αντιαισθητικό.

Τούτο το αντελήφθην εγκαίρως και µέσω του Τέλη ενη-
µέρωσα την αρχιτεκτόνισσα η οποία και δέχτηκε την τρο-
ποποίηση του σχεδίου κι έτσι η πλατεία πήρε τη µορφή
που έχει σήµερα.

Εκδηλώσεις στην πλατεία

Από παλαιά το πανηγύρι του χωριού γινόταν στην
πλατεία την ηµέρα του Προφήτη Ηλία και ήταν διαρκείας
3 ηµερών. Με ενέργειες του Στέφου Καρακίτσιου και της
δραστήριας δασκάλας Άννας που εξασφάλισε εθνικές εν-
δυµασίες , οργανώσαµε κι ένα χορευτικό συγκρότηµα.

Επίσης στα παιδικά µου χρόνια, θυµάµαι ότι ο ∆ήµος
Γούλας τις Απόκριες οργάνωνε γαϊτανάκι µε στύλο στη
µέση που κρατούσε ο ίδιος και τους χορευτές να τυλίγον-
ται και να ξετυλίγονται στα σχοινικά ενώ πιο πέρα ο Κώ-
στας Γούλας παρίστανε τον Τουρκόγυφτο έχοντας
κρεµασµένα στους ώµους του τετζερέδες, άρβυλα, χειρό-
µηλο του καφέ κ.λπ.

Στην πλατεία του χωριού συγκεντρώνονταν οι συγχω-
ριανοί µας αλλά και οι κάτοικοι από άλλα χωριά για να χα-
ρούν τις Απόκριες αλλά και το πανηγύρι µας.

Τελευταίως στην πλατεία µας δίνουν παραστάσεις πολλά
θέατρα που διασκεδάζουν τους συγχωριανούς µας αλλά
και άλλους επισκέπτες ενώ τα δύο µαγαζιά που υπάρχουν
προσφέρουν στους επισκέπτες εκλεκτούς µεζέδες και ποι-
κιλία ποτών. Ενώ τα τραπεζάκια τους µε τις ποικιλόχρω-
µες και µε ωραίο γούστο καρέκλες τους επιτείνουν τη
γραφικότητα της πραγµατικά πανώριας πλατείας.

Ίσως να µην υπάρχει σε άλλο χωριό της ευρύτερης πε-
ριοχής του Νοµού µας τόσο ωραία και γραφική πλατεία.

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ

Η ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΣ

∆ηµήτριος Κούρτης (αριστερά) και Κίµων Τσίτσικας.

Πάσχα στην πλατεία, 1973.



7ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

Το µέλλον του χωριού µας και του Συλλόγου είναι η νέα γενιά, ας τη φέρουµε πιο κοντά µας!

ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Β. - ΦΑΚΙΝΟΣ Β. Ο.Ε.
Υπαπαντής & Μυτιλήνης, Αρτέµιδα Αττικής, Τ.Κ. 190 16
Τηλ.6972082923, E-mail: info@bandbdoors.gr

Μετά από πολλά χρόνια η διεξαγωγή τους έγινε στο
Γραφείο του Συλλόγου µας στην οδό Φειδίου 18.Η
ατµόσφαιρα πολύ ζεστή, φιλική. Κουβεντιάσαµε θέ-
µατα που απασχολούν το χωριό µας, το Βουργαρέλι,
τρέχοντα αλλά και αυτά που χρονίζουν και είχε
ασχοληθεί ο Σύλλογός µας στο παρελθόν όπως:
τα κληροδοτήµατα Παπακώστα Ιωάννη και Ν.Κα-
τσαούνη, οι Κατασκηνώσεις, το Μποτσαραίικο.
Επισηµάναµε την ενασχόληση του Πολιτιστικού
Συλλόγου του χωριού µας µε τα τρέχοντα θέµατά
του και τη συνεργασία µαζί µας καθώς και τη συ-
νεργασία όλων των χωριανών από όποιο πόστο
µπορεί ο καθένας για να µπορέσουν να επιλυ-
θούν και τα χρονίζοντα θέµατα που είναι και αυτά
ζωτικής σηµασίας για το χωριό µας. Αναφέρθη-
καν και στον απολογισµό της διετίας και όχι
µόνο του απερχόµενου ∆. Σ του Συλλόγου που
έγινε από την Πρόεδρο Λουκία Αντωνίου.

Στον απολογισµό επίσης αναφέρθηκε η επιτυχηµένη εκδή-
λωση που έγινε για τη συµπλήρωση των 40 χρόνων της
εφηµερίδας µας “Το Βουργαρέλι’’ και την επιτυχηµένη

πορεία της στο χρόνο, στις 11 Μαρτίου 2017. Επίσης η επι-
τυχηµένη πορεία της Έκθεσης Βιβλίου που φέτος θα
πραγµατοποιηθεί για 24η χρονιά. Σηµαντικό επίσης είναι
και το αντάµωµα των απόδηµων χωριανών που πραγµα-

τοποιείται κάθε χρόνο το Γενάρη µε αφορµή την κοπή της
Πρωτοχρονιάτικης Πίτας. Να αναφερθεί εδώ µέσα στα
πλαίσια των καθηκόντων του και όπως προβλέπει το κατα-
στατικό του την ενασχόλησή του και µε τα σχετικά διαβή-

µατα προς τις αρχές µε το πολύ σοβαρό θέµα των
εικόνων του Μοναστηριού του Αγίου Γεωργίου.

Για το θέµα αυτό η Γενική Συνέλευση εξέδωσε ψή-
φισµα το οποίο δηµοσιεύουµε στην πρώτη σελίδα
της εφηµερίδας µας.

Στην εκλογή του νέου ∆. Σ. να επισηµανθεί η παρουσία
τριών νέων κοριτσιών µε ιδιαίτερο κέφι για προσφορά
στο Σύλλογο: της Έλλης Αλεξίου, κόρης του Κώστα
Αλεξίου, της Κατερίνας Σόφη, κόρης του Σπύρου Σόφη
και της Πετρούλας Τσόντρη εγγονής του Θόδωρου
Νίκου (ήταν και στο προηγούµενο Συµβούλιο).

Στη φωτ. µετά από την εκλογική αναµέτρηση στο
γραφείο του Συλλόγου.

ΛΟΥΚ. ΑΝΤ.

Παραλειπόµενα από τις
εκλογές του Συλλόγου

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ

- Πάσχα 2018: Τοποθετήθηκαν λαµπιόνια στο πρανές της πλα-
τείας µε την ευχή Καλή Ανάσταση και ρίψη πυροτεχνηµάτων
από τα νεαρά µέλη του Συλλόγου το βράδυ της Ανάστασης.
- 26 Μαΐου 2018: Λαϊκό-δηµοτικό γλέντι στο DIVERSO CAFE.
- Κυριακή 10 Ιουνίου 2018: Εθελοντική καθαριότητα µιας µικρής
οµάδας µε µεγάλη δυναµική σε διάφορα µέρη του χωριού µας.
- Σάββατο 30 Ιουνίου 2018: Εκδροµή στην Πάργα απ’ όπου και η
φωτογραφία.

∆ ΡΑ Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ ΤΟΥ Κ ∆ Α Π

Πάνω:
“Φέραµε” τη θάλασσα
στο βουνό - ζωγραφιές και
κατασκευές µε θέµα
τη θάλασσα.

Αριστερά:
Πολύχρωµα
χεράκια, πολύχρωµη
διάθεση. Τα παιδάκια
έδωσαν χρώµα και ζωή
στο πέτρινο δάπεδο
της αυλής µε
τις κιµωλίες.

Το σχολείο µας εφέτος ευτύχησε να λειτουργήσει σαν
διθέσιο καθότι ο αριθµός των µαθητών του κάλυπτε το
όριο που απαιτείται για αυτό. Ο αριθµός των µαθητών
ήταν δεκαεπτά. Το ίδιο θα ισχύσει και για την επόµενη
σχολική χρονιά (2018-2019).

Ήταν µια χρονιά πολύ καλή. Με την πραγµατικά αγα-
στή συνεργασία του Συλλόγου γονέων, των Εκπαι-
δευτικών , των µαθητών αλλά και του ∆ήµου
Κεντρικών Τζουµέρκων επετεύχθησαν οι στόχοι του
προγραµµατισµού του σχολικού έργου, που είχε εκ-
πονηθεί στην αρχή του σχολικού
έτους 2017-2018.

Ολοκληρώθηκαν προγράµµατα
Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών θεµά-
των και υπήρξε συνεργασία µε την
πανελλήνια εθελοντική οµάδα του
Lets do it Greece!

Η οµάδα των µεγαλύτερων µαθητών
µέσα από το πρόγραµµα Πολιτιστι-
κών Θεµάτων, που πραγµατεύτηκε
κατά τη διάρκεια της σχολικής χρο-
νιάς, σε συνεργασία µε άλλα σχολεία
της Ελλάδας και της Κύπρου, συµµε-
τείχε και στη συγγραφή του βιβλίου
µε τίτλο: «Οι άθλοι του Ανδρέα».

Εδώ πρέπει να επισηµάνω µε λίγα
λόγια και τα εξής: Το πρόγραµµα
«Μικρά Μολύβια, µε κέφι και έµ-
πνευση» (www.mikramolivia.com)
δίνει κάθε χρόνο τη δυνατότητα σε µαθητές και µαθή-
τριες διαφορετικών δηµοτικών σχολείων από την Ελ-
λάδα και την Κύπρο να συνεργαστούν για τη
συγγραφή του δικού τους λογοτεχνικού βιβλίου.

Μέσα από τη δηµιουργική αυτή διαδικασία και µε τη
βοήθεια ειδικής ψηφιακής πλατφόρµας τα παιδιά γνω-

ρίζουν τα «µυστικά» της συγγρα-
φής ενός βιβλίου, µαθαίνουν να
συνεργάζονται ως οµάδα και, το
κυριότερο, αποτυπώνουν και επι-
κοινωνούν σε ένα δικό τους έργο
τις ιδέες, τις ανησυχίες και τα συ-
ναισθήµατά τους.

Το σχολείο µας συµµετείχε για
τέταρτη φορά σε αυτό το σπου-
δαίο εγχείρηµα. Ευχαριστούµε
θερµά όλα τα παιδιά για την προ-
σπάθειά τους.

Κάποιος αριθµός βιβλίων από
αυτή την εργασία θα υπάρχει
προς πώληση στην έκθεση βι-
βλίου, που οργανώνει κάθε κα-
λοκαίρι ο Πολιτιστικός Σύλλογος
Βουργαρελιωτών Αττικής, στην

πλατεία του χωριού µας. Μέρος των εσόδων θα δοθεί
στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος (Σωµατείο Ειδικά
Αναγνωρισµένο ως Φιλανθρωπικό).

Παναγιώτης Καραβασίλης
∆ιευθυντής του Σχολείου

Ελλάδος γεύση...
Στις 10-13 Μαΐου 2018 πραγµατοποιήθηκε στο Εκθεσιακό Κέντρο
Περιστερίου στην Αθήνα ΕΚΘΕΣΗ µε θέµα “Ελλάδος γεύση’’ και
ένα ταξίδι στην Ελλάδα στους τοµείς, της Γαστρονοµίας, του Του-
ρισµού και του Πολιτισµού.
Στην Έκθεση συµµετείχε και ο ∆ήµος Κεντρικών Τζουµέρκων µε
περίπτερο. Εκεί υπήρχε ενηµερωτικό φυλλάδιο µε αναφορά στο
∆ήµο και ειδικά στο Βουργαρέλι ως έδρα του ∆ήµου. Προβολή
προϊόντων µε έµφαση στο εµφιαλωµένο νερό “Κωστηλάτα” προ-
βολή επαγγελµατιών και Ξενώνων.
Από την Ήπειρο συµµετείχαν: Περιφερειακή Ένωση ∆ήµων Ηπεί-
ρου, ∆ήµοι:Αρταίων, Γεωργίου Καραϊσκάκη, Νικολάου Σκουφά,
Βορείων Τζουµέρκων, Ζίτσας.
Το Σύλλογο Βουργαρελιωτών εκπροσώπησε στην Έκθεση το
µέλος του ∆.Σ. Κατερίνα Σόφη (φωτ. από δεξιά).

Τα νέα του Δημοτικού Σχολείου Βουργαρελίου
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Η µάχη για την προστασία του περιβάλλοντος είναι µια µάχη µε το χρόνο. Θα τα καταφέρουµε!

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

ΠΡΟΤΥΠΟΣ
ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΑΡΤΑΣ

Γ. ΜΠΑΦΑΣ Α.Ε.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ
ΑΡΤΙΝΟ ΓΑΛΑ

ΓΡΑΒΙΕΡΑ-
ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ

ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ - ΦΕΤΑ
ΑΝΘΟΤΥΡΟ - ΜΥΖΗΘΡΑ

ΑΝΕΖΑ ΑΡΤΑΣ
26810 41292, 41388

FAX6810 - 42173

Στο προηγούµενο φύλλο της εφηµερίδας µας Νο 257 δηµοσιεύσαµε
άρθρο του Γιάννη Νάκη ( Θεοδώριανα) ,Σύµβουλο της Πανηπειρωτικής
Συνοµοσπονδίας και µέλους της Γραµµατείας της Ηπειρωτικής Συ-
σπείρωσης σχετικά µε το πολύ σοβαρό θέµα που αναφέρεται στον
τίτλο και αφορούσε την περιοχή των Ιωαννίνων. Το ίδιο θέµα προέκυψε
και για την περιοχή Άρτας-Πρέβεζας. Σηµειωτέον ότι είναι η πρώτη χερ-
σαία εκµετάλλευση Υδρογονανθράκων στην Ελλάδα.
Στην Π.Ε. Άρτας οι έρευνες θα γίνουν στους ∆ή-
µους: Κεντρικών Τζουµέρκων, Αρταίων, Νικολάου
Σκουφά και Γεωργίου Καραϊσκάκη σε ένα µέτωπο
100 περίπου χιλιοµέτρων, που περιλαµβάνει ολό-
κληρη σχεδόν την Άρτα, αφήνοντας εκτός ερευνών
και αξιοποιήσεων, µόνο ένα µικρό µέρος που βρέ-
χεται από τον Αµβρακικό Κόλπο.
Ένα µικρό χρονικό για την έναρξη των κινητο-
ποιήσεων σχετικά µε το θέµα:
Από το 2012 που εκπονήθηκε η Στρατηγική Με-
λέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων( ΣΜΠΕ) και
το 2014 η ΣΜΠΕ του οικοπέδου Άρτας- Πρέβεζας
µέχρι σήµερα και ειδικά φτάνοντας στις 28 Φε-
βρουαρίου 2018 όπου ψηφίστηκε από όλες τις
πτέρυγες του Κοινοβουλίου η δυνατότητα εξόρυ-
ξης υδρογονανθράκων και στην περιοχή της
Άρτας, το θέα αρχίζει να παίρνει ανησυχητικές δια-
στάσεις, διότι δεν πραγµατοποιήθηκε ευρύτατος
διάλογος και δηµόσια διαβούλευση, όπως απαι-
τείται από την περιβαλλοντική νοµοθεσία.
Έτσι άρχισαν οι κινητοποιήσεις για ενηµέρωση πάνω στο θέµα µε αδιά-
σειστα στοιχεία για την επικείµενηπεριβαλλοντική καταστροφή που δεν
µπορεί να ισοσταθµίσει οποιαδήποτε΄΄ανάπτυξη’’ πάνω στον τοµέα
αυτό.
Στις 24-1 2018 σε Πανηπειρωτική σύσκεψη – ηµερίδα εξαγγέλθηκε η
δηµιουργία Κίνησης Αποδήµων Ηπειρωτών και φίλων της Ηπείρου.
“Σταµατήστε την έρευνα και εξόρυξη Υδρογονανθράκων στην Ήπειρο’’
προβάλλοντας την αναγκαιότητα οι µεµονωµένες δράσεις των Συλλό-
γων και των Οµοσπονδιών, να συντονιστούν, να συµπεριλάβουν και τη
δράση ατόµων σε µια κίνηση αποδήµων Ηπειρωτών και φίλων της
Ηπείρου.Γι’ αυτή την Κίνηση υπέγραψε και η Πρόεδρος του συλλόγου
µας Λουκία Αντωνίου.Στη συνέχεια υπήρξε ανοιχτή παρέµβαση µε
πανώ και φυλλάδια στην Πίτα του Ηπειρώτη και έξω από τη Βουλή την
ώρα της ψηφοφορίας και επιβλήθηκε στο ∆. Σ. της Πανηπειρωτικής να
διοργανώσει ηµερίδα ,όπου κονιορτοποιήθηκαν όλα τα επιχειρήµατα
των υπέρµαχων των συµβάσεων. Την 1-4-2018 στη Γενική Συνέλευση
της Πανηπειρωτικής εκδόθηκε ψήφισµα στο οποίο καταγγέλονταν το
θέµα αυτό.
Στις 22 Μαΐου 2018 η Κίνηση αυτή σε συγκέντρωση στην Πανηπειρω-
τική εξέδωσε ∆ιακήρυξη στην οποία τονίζεται:
Η Κίνηση επιδιώκει την ένταξη φορέων και ατόµων, που δραστηριο-
ποιούνται εκτός της Ηπείρου και συµφωνούν µε το περιεχόµενοκαι το
πλαίσιο δράσης της, για να σταµατήσουν οι έρευνες και η εξόρυξη των
υδρογονανθράκων στην Ήπειρο. Απευθύνει ένα διαρκές κάλεσµαέν-
ταξης στους φορείς της οργανωµένης ηπειρωτικής αποδηµίας, στους
απόδηµους ηπειρώτες και τους φίλους της Ηπείρου που συµφωνούν
και µπορούν να δυναµώσουν τη δράση της Κίνησης µε σύνθηµα: ΟΧΙ
ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΞΟΡΥΞΗ Υ∆ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΤΗΝ
ΗΠΕΙΡΟ και απαίτηση την ανάκληση των συµβάσεων παραχώρησης,
τη διασφάλιση του περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας.

ΛΟΥΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Αφορµή για το σηµείωµα αυτό αποτέλεσε η εκτεταµένη δισέλιδη αναφορά
σε αυτήν την έγκριτη εφηµερίδα της 18-5-2018 σχετικά µε την δυνατότητα
εξόρυξης υδρογονανθράκων και στην περιοχή της Άρτας-Πρέβεζας,

πράγµα που τελικά κυρώθηκε µε ψηφισµένο νόµο από όλες δυστυχώς τις
πτέρυγες του κοινοβουλίου (28-2), ενώ ήδη είχε προηγηθεί και η ένταξη
της περιοχής Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας, δηλαδή ολόκληρης της Ηπείρου σε
αυτό το σχέδιο.

Και θεωρώ πως αποτελεί αυτή η αναφορά µια απεγνωσµένη έκκληση
και κουδούνι αφύπνισης προς κάθε τοπικό φορέα για ανατροπή της επα-
πειλούµενης τεράστιας περιβαλλοντικής καταστροφής ως αποτέλεσµα
αυτής της δραστηριότητας, µιας και η κυβερνώσα πολιτική παράταξη, διέ-
πραξε για άλλη µια φορά ως συνήθως, οβιδιακή µεταµόρφωση, τουτέστιν
κοινώς κολοτούµπα και στο ζήτηµα αυτό.

Έτσι µε αυτά τα δεδοµένα θα χρειαστούν τεράστιες προσπάθειες για να
αποφευχθεί το µοιραίο, βασισµένες κυρίως στη σωστή και συστηµατική
ενηµέρωση του λαϊκού παράγοντα ώστε να αποφευχθεί το µεγάλο πλήγµα
που θα υποστεί η µοναδική πλουτοπαραγωγική πηγή που διαθέτει η πε-
ριοχή µας και που δεν είναι άλλη από το φυσικό και ανθρωπογενές περι-
βάλλον και στο οποίο δυνατόν να ενταχθεί και στηριχθεί η όποια
µελλοντική αναπτυξιακή πορεία της.

Η ζηµιά που θα προκύψει γίνεται εύκολα κατανοητή αν αναλογισθεί κα-
νείς ότι για την περιοχή Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας που έχει ήδη σχεδιασθεί
αντιστοιχούν σε ένα µέτωπο 500.000 µέτρων, 11.500 τρύπες (περίπου
µία ανά 50 σχεδόν µέτρα) ενώ για την περιοχή της Άρτας, ίσως το δίκτυο
των γεωτρήσεων, γίνει πιο πυκνό.

∆ηλαδή κοινώς σουρωτήρι!
Με αλλά λόγια σε µια έκταση που καταλαµβάνεται κυρίως από κατοικίες,

καλλιέργειες ή αποτελεί φυσικό κάλλος προστατευµένο εν πολλοίς και διε-
θνώς, αν επικρατήσει τελικά το εγχείρηµα αυτό, οι προοπτικές αξιοποί-
ησης του φυσικού πλούτου που διαθέτει θα αποδράσουν ανεπιστρεπτί και
η όποια αειφόρος ανάπτυξη θα πάει περίπατο. Ακόµη δε αν σκεφτεί κανείς
ότι το όποιο κέρδος που θα προκύψει από την εξόρυξη, εκτός από τις µε-
γάλες πολυεθνικές εταιρίες που θα καρπωθούν τη µερίδα του λέοντος το
υπόλοιπο, δηλαδή ψίχουλα, θα διαχυθεί στον γενικό πληθυσµό, ώστε το
όφελος που θα προκύψει για τους ντόπιους, όσοι τελικά παραµείνουν, θα
είναι ουσιαστικά µηδενικό.

Παράδειγµα, ο Πρίνος και η περιοχή της Καβάλας. Άλλο; Ποια βελτίωση

είδαν άραγε οι παράκτιοι οικισµοί της λίµνης στην παροχή ηλεκτρισµού,
απόρροια των φραγµάτων Πουρναρίου Ι και ΙΙ από την ∆ΕΗ, όπως και
τόσα αλλά που υποσχέθηκε για την περιοχή της ´Αρτας;

Και πότε επιχειρείται αυτο; Τώρα που φανερή είναι η αποστροφή διε-
θνώς από την εξόρυξη σε Ηπειρωτικά εδάφη; ∆εν φτάνουν τα άφθονα
υποθαλάσσια κοιτάσµατα της χώρας;

Αλλά για να συνδεθώ µε το νόηµα του τίτλου του κειµένου και επειδή
ήθελα να γνωρίσω και την άλλη πλευρά, εκείνη δηλαδή του πολυδιαφηµι-
σµένου πλούτου, που φαινοµενικά υπόσχονται, οι υδρογονάνθρακες για
την Ήπειρο, παρακολούθησα µια ηµερίδα που διοργάνωσε η παράταξη
της Ηπειρωτικής Συσπείρωσης (ΗΣ) της ΠΣΕ στην αίθουσα της τελευταίας
στις 24-1-2018, δηλαδή πριν ψηφιστεί ο σχετικός νόµος, που συµπερι-
λαµβάνει και την περιοχή της Άρτας-Πρέβεζας.

Έχοντας ως κύριο οµιλητή τον φυσικό και περιβαλλοντολόγο κύριο Ν.
Γιαννούλη, πρώην δήµαρχο Πρεβέζης µε χάρτες και αδιάσειστα στοιχεία
δεν άφησε καµία αµφισβήτηση για το µέγεθος της επαπειλούµενης, κατα-
στροφικής για την περιοχή, πολιτικής.

Ως επωδός αυτού του γεγονότος η Γενική Συνέλευση της ΠΣΕ την 1-4-
18 επικύρωσε ψήφισµα στο οποίο καταγγέλλονταν κατηγορηµατικά αυτό
το ανοσιούργηµα, το δε ∆ιοικητικό Συµβούλιο δηλαδή η διοικούσα παρά-
ταξη αρνήθηκε να εκδόσει το ψήφισµα µε το πρωτοφανές επιχείρηµα οτι
η απόφαση του ∆Σ υπερισχύει της Γ.Σ.!!!

Τροµεροί δηµοκράτες οι κύριοι αυτοί!!!
Εύγε!!!
Ασφαλώς προσωπικά δεν περίµενα κάτι καλύτερο απο την παρέα που

βρίσκεται στη διοίκηση της Συνοµοσπονδίας και η οποία από την αναρρί-
χηση της εισήγαγε καινοφανή δαιµόνια στο χώρο της ΠΣΕ. Νέα ήθη µε
ασυνήθη πολιτικό αµοραλισµό και έκπτωση αξιών και αρχών που θα ανάγ-
καζαν ακόµα και τον Μακιαβέλι σε βαθιά υπόκλιση. Έτσι για το ζήτηµα
αυτό η διοικούσα οµάδα δεν αρκέστηκε απλώς σε µια αδιάφορη στάση,
αλλά αντέδρασε και στην πράξη υπέρ των εξορύξεων ‘‘o tebora o mores’’.

Ωστόσο, παρά ταύτα, ας µη φανεί πως στη συνείδηση των µελών της
ΠΣΕ, στην πλειονότητα τους τουλάχιστον, η σηµαία του ενδιαφέροντος
τους για την γενέτειρα και το ανυποχώρητο του διεκδικητικού χαρακτήρος
που µέχρι τώρα τους διέκρινε, έχει υποσταλεί. Ελπιδοφόρα παραµένει η
στάση της Ηπειρωτικής Συσπείρωσης που αντιστέκεται όπως και η επι-
χειρούµενη δηµιουργία ευρύτερης και µαζικότερης έκφρασης µε στόχο τη
διαφύλαξη του ηπειρωτικού φυσικού κάλλους και των πολιτιστικών στοι-
χείων της περιφέρειας, περισώζοντας παράλληλα και την όποια υπόληψη
της Συνοµοσπονδίας έχει αποµείνει.

Αλλά αυτό σαφώς δεν φτάνει, χρειάζεται επιµονή και ευρύτερη ενηµέ-
ρωση ιδίως των τοπικών φορέων και ατοµικά του πολίτη για να υπάρξει πι-
θανότητα ανατροπής. Και για αυτό η αξιέπαινη στάση της εφηµερίδας
‘‘ΗΧΩ’’ πρέπει να συνεχιστεί ανυποχώρητα δικαιώνοντας άλλωστε και την
ιστορική της διαδροµή. Ασφαλώς τα εγειρόµενα συµφέροντα είναι τερά-
στια και ο αγώνας που προµηνύεται ανηλεής.

Στο δρόµο όµως θα υπάρξουν σύµµαχοι, όπως θα προκύψουν και αν-
τίπαλοι και απ’τους οποίους µερικοί µπορεί να ξεφύγουν σε λοιδωρισµούς
ακόµα και σε µπούλινγκ, όπως υπέστη και ο υπογράφων µε το ζήτηµα του
φράγµατος στη ∆αφνωτή και το Γεφύρι της Πλάκας σε έναν αγώνα µα-
κροχρόνιο που συµπαρέσυρε πολλούς και τελικά δικαιώθηκε.

Γι’αυτό δεν υπάρχει περιθώριο αβελτηρίας. Ο δράκος όσο και αν φαί-
νεται ακατάβλητος είναι τρωτός. Υπάρχει ελπίδα όσο και αν προβληµα-
τίζει η καθυστέρηση. Υπάρχει τρόπος. Και ο πιο αποτελεσµατικός είναι
η φωνή του λαού. Ιδίως όταν καταλάβει τι του επιφυλάσσει η επαύριο.

Εξάλλου ας µην ξεχνάµε πως: ‘‘διπλή φέρει πανοπλία αυτός που έχει
το δίκαιο µε το µέρος του’’, Σαίξπηρ.

Ε Ρ Ε Υ Ν Α Κ Α Ι Ε Ξ Ο Ρ Υ Ξ Η Υ ∆ Ρ Ο Γ Ο Ν Α Ν Θ Ρ Α Κ Ω Ν Σ Τ Η Ν Η Π Ε Ι Ρ Ο
Και η ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗB χτενίζεται - και όχι µόνο αυτή

Άρθρο του Κώστα Αλεξίου στην εφηµερίδα ‘’Ηχώ’’ της Άρτας
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο

1.000 τ.µ.
ή όλο µαζί

µε σπίτι µέσα
1.500 τ.µ.

(Οικία Βασιλειάδη)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
ΤΗΛ.: 6983010784
(Σπυριδούλα Βασιλειάδη)

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

Κατασκευή Ιδιωτικών & ∆ηµοσίων Έργων
Έκδοση Οικοδοµικών Αδειών

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

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

ΑΤ

Κάνει την αρχή ο Βασίλης Μπράτης και επιθυµούµε η σελίδα
αυτή να καθιερωθεί µε τέτοιου είδους θέµατα που είναι ση-
µαντικά για απασχόληση και την οικονοµία της περιοχής.

Ένα δύσκολο πρόβληµα

Η έννοια της ανάπτυξης, ακούγεται πολύ συχνά στα µέσα µαζι-
κής ενηµέρωσης, σε συζητήσεις πολιτικού ή κοινωνικού περιεχο-
µένου και σε κάθε εξαγγελία από την Πολιτεία οικονοµικών
προγραµµάτων.

Όλοι µιλούν για την ανάγκη της ανάπτυξης σε κάθε ευκαιρία.
Ακόµη και όταν δεν της δίνουν όλοι το ίδιο περιεχόµενο, συµφω-
νούν ότι είναι στενά συνδεδεµένη µε τις έννοιες της ευηµερίας και
της προόδου των λαών. Είναι στόχος που κάθε χώρα θέλει να πε-
τύχει.

Ακούµε και διαβάζουµε για ρυθµούς ανάπτυξης, χαµηλούς,
υψηλούς ή ακόµα και αρνητικούς, ότι πρέπει να πλησιάσουµε τις
αναπτυγµένες χώρες του κόσµου, µειώνοντας τη διαφορά που µας
χωρίζει από αυτές, ότι πρέπει να αυξηθούν τα ποσά για παρα-
γωγικές επενδύσεις και να αξιοποιηθούν τα συγκριτικά πλεονε-
κτήµατα και οι διαθέσιµοι πόροι προς όφελος της χώρας και όχι
τρίτων.

∆ιεξάγονται διεθνή και εθνικά συνέδρια,οργανωµένες θεµατικές
για την ανάπτυξη συναντήσεις σε περιφερειακό και σε τοπικό
ακόµη επίπεδο. Γίνονται διάφορες προτάσεις από επιστήµονες,
πολιτικούς, οικονοµικούς φορείς και οργανισµούς για τον τρόπο
και τα προγράµµατα που είναι αναγκαία για την ταχύτερη ανά-
πτυξη µιας χώρας ή µιας περιοχής.

Εξαγγέλονται και εφαρµόζονται οικονοµικά προγράµµατα τόσο
από την Ευρωπαϊκή Ενωση όσο και Εθνικά µε διακηρυγµένο
στόχο την ανάπτυξη.

Κατανοούµε ότι οι λαοί των αναπτυγµένων χωρών απολαµβά-
νουν ένα σηµαντικά ανώτερο επίπεδο ευηµερίας, ότι έχουν πε-
ρισσότερες δυνατότητες κάλυψης ενός ευρύτερου φάσµατος
αναγκών και στόχων, απολαµβάνοντας αγαθά και υπηρεσίες υψη-
λής ποιότητας και ένα σχετικά σταθερό και υψηλό επίπεδο εισο-
δήµατος και εργασίας. Η οικονοµική ανάπτυξη διαµορφώνει µια
ανάλογη κοινωνική και πολιτιστική ευρωστία και ευηµερία.

Είναι εποµένως εύλογο, σε κάθε εποχή και χώρα, σε πολιτικές
και οικονοµικά προγράµµατα να τίθεται ως κεντρικός στόχος η
ανάπτυξη µε την ευρύτερη σηµασία της, δηλαδή της κάλυψης κοι-
νωνικών και πολιτιστικών αναγκών και όχι µόνο µε αυτή της βελ-
τίωσης επί µέρους οικονοµικών δεικτών.

Η ανάπτυξη είναι µια σταθερή επιδίωξη όλων των χωρών. Νο-
µίζω όµως ότι χωρίς να µένουµε πίσω στις οικονοµικές και τεχνο-
λογικές εξελίξεις, πρέπει να δίνουµε προτεραιότητα σε εκείνο το
είδος ανάπτυξης που βελτιώνει την ευηµερία όλου του πληθυσµού
µιας χώρας ή µιας περιοχής χωρίς ταυτόχρονα να δηµιουργεί κοι-
νωνικές ή περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις και ανισότητες που δεν
µπορούν να περιοριστούν στο ελάχιστο ή να µηδενιστούν πλήρως.

Είναι γεγονός ότι αυτό δεν συµβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις και
για το λόγο αυτό χρειάζεται προσεκτικός σχεδιασµός, µετά από
έρευνα και µελέτη όλων των στοιχείων και σωστή λήψη αποφά-
σεων, για να είναι η ανάπτυξη αειφόρος και να µη εξαντλεί πο-
σοτικά ή ποιοτικά τους διαθέσιµους φυσικούς πόρους. Να
συµπεριλαµβάνονται, η κοινωνική, η πολιτιστική και περιβαλ-
λοντική διάσταση σε αυτήν.

Μεγάλη σηµασία έχει η τήρηση της αρχής της ισόρροπης ανά-
πτυξης τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.
Η παραβίαση αυτής της αρχής, οδηγεί στη δηµιουργία πολύ µε-
γάλων αστικών κέντρων µε υπερβολικά µεγάλες ανάγκες που
αποµυζούν τους διαθέσιµους οικονοµικούς πόρους αλλά και το
πλέον σηµαντικό, το ανθρώπινο δυναµικό.

Το αποτέλεσµα που προκύπτει είναι να υποφέρει η περιφέρεια
από έλλειψη πόρων, ανάπτυξης, επενδύσεων και ανθρώπων.

Παρά το γεγονός ότι προγράµµατα Εθνικά όσο και της Ευρω-
παϊκής Ενωσης, εξαγγέλθηκαν και τέθηκαν σε εφαρµογή για την
ανάπτυξη της περιφέρειας και της υπαίθρου, το συνολικό µέχρι
τώρα αποτέλεσµα είναι ανεπαρκές για να επιφέρει µείωση στις
τεράστιες ανισορροπίες κέντρου και περιφέρειας µε κριτήρια την

ανάπτυξη, τα εισοδήµατα, τα επίπεδα ανεργίας και τις δηµογρα-
φικές τάσεις αύξησης ή µείωσης του πληθυσµού.

Είναι επίσης φανερό ότι στα χρόνια της πολυετούς κρίσης της
χώρας µας, µε την ύφεση της οικονοµίας, τους αρνητικούς ρυθ-
µούς ανάπτυξης ή εξαιρετικά χαµηλούς και την πτώση των εισο-
δηµάτων και των επενδύσεων, ιδιωτικών και δηµόσιων, η
ύπαιθρος επιβαρύνθηκε ακόµη περισσότερο λόγω και της επι-
δείνωσης του δηµογραφικού της προβλήµατος.

Κάτω από αυτή τη µεγάλη εικόνα, εύλογη είναι η διαπίστωση
ότι ο τόπος µας έχει µείνει πολύ πίσω στο θέµα της ανάπτυξης
και η τάση της είναι πτωτική.

Η παραγωγική δυναµικότητα στο χωριό µας και στα άλλα χωριά
και οικισµούς του ∆ήµου των Κεντρικών Τζουµέρκων είναι πολύ
αδύναµη και ακολουθεί την φθίνουσα δηµογραφική πορεία
όπως αυτή προσδιορίζεται από τις ελάχιστες γεννήσεις , τον διαρ-
κώς µειούµενο αριθµό µαθητών στα σχολεία, τον µειούµενο πλη-
θυσµό, την αδυναµία συγκράτησης νέων ανθρώπων και τον
διαρκώς ανερχόµενο µέσο όρο ηλικίας των κατοίκων

∆ιαρκώς µειώνονται τα επίπεδα ενεργού πληθυσµού και των
παραγόµενων προϊόντων και προσφερόµενων υπηρεσιών. Υπάρ-
χουσες εξαιρέσεις δεν αλλάζουν τη διαπίστωση αυτή.

Οι άνθρωποι παραγωγικών ηλικιών, όπως συµβατικά τις ορί-
ζουµε, κατά κανόνα µετακινούνται στα µεγάλα αστικά κέντρα λόγω
της έλλειψης δυνατοτήτων πρόσβασης σε ένα σύνολο ουσιω-
δών αγαθών και υπηρεσιών που αποκλείουν τον κίνδυνο στερή-
σεων και περιθωριοποίησης.

Στα πλέον ουσιώδη µπορούµε να αναφέρουµε ενδεικτικά, την
αναζήτηση εργασίας, την εκπαίδευση, τις υπηρεσίες υγείας και την
αναζήτηση προοπτικών ατοµικής και οικογενειακής προόδου.

Είναι φανερό ότι υπάρχει µία τάση ερήµωσης οικισµών και χω-
ριών και περιορισµού των οικονοµικών δραστηριοτήτων.

Οι υπάρχουσες, αξιέπαινες σε κάθε περίπτωση, ατοµικές και οι-
κογενειακές δραστηριότητες, αφορούν τους τοµείς της κτηνο-
τροφίας, γεωργίας, εµπορίου, εστίασης και τουρισµού.

Για να αναστραφεί αυτή η φθίνουσα οικονοµική και δηµογρα-
φική πορεία, είναι ανάγκη και µε δικές µας παρεµβάσεις , να πραγ-
µατοποιήσει η πολιτεία τις υποστηρικτικές της ανάπτυξης
υποδοµές και ταυτόχρονα να υλοποιηθούν σωστά σχεδιασµέ-
νες παραγωγικές επενδύσεις στον πρωτογενή τοµέα, στη µετα-
ποίηση όσο και στον τουρισµό. Η ανάπτυξη στον πρωτογενή
τοµέα επηρεάζει θετικά και τους άλλους τοµείς.

Ο επιδιωκόµενος στόχος είναι η ποιοτική βελτίωση των παρα-
γόµενων αγαθών και υπηρεσιών, η ποσοτική τους αύξηση και
η διεύρυνση του φάσµατος παραγωγής µε νέα προϊόντα και υπη-
ρεσίες και κατά το δυνατό η δηµογραφική ενδυνάµωση του
τόπου.

Μεσω της ανάπτυξης είναι δυνατό να αυξηθούν οι ευκαιρίες για
εργασία και τα διαθέσιµα εισοδήµατα .

Μετά τα όσα εκτέθηκαν, προκύπτουν τα ουσιαστικά ερωτή-
µατα: πώς αντιµετωπίζεται το δύσκολο πρόβληµα της τοπκής
ανάπτυξης; Ποιος ή ποιοι θα την προωθήσουν; Με ποια µέσα
και διαδικασία;

Αυτό το πρόβληµα νοµίζω ότι πρέπει να έρθει στο επίκεντρο
ενός δηµόσιου και απροκατάληπτου διαλόγου. Για να επιχειρή-
σουµε και να απαιτήσουµε τη διαµόρφωση ενός ρεαλιστικού σχε-
δίου αναζωογόνησης του τόπου µας που αποτελεί επιτακτική
ανάγκη και θέµα κορυφαίας προτεραιότητας για να παραµείνει
βιώσιµος.

Για να είναι ο τόπος µας ελκυστικός και ενδιαφέρων τόσο για
την υπέροχη ορεινή γεωµορφολογία του, για τις παραδόσεις του,
τον πολιτισµό του, τα µνηµεία του και το φιλόξενο πνεύµα των κα-
τοίκων του, αλλά και για την παραγωγική και πολύπλευρη ανα-
πτυξιακή δυναµική του.

Η έναρξη υλοποίησης ενός τέτοιου σχεδίου θα επιδράσει θετικά
στη δηµογραφική και κοινωνική ενδυνάµωση της περιοχής µας
και στην αποφυγή της ερήµωσης οικισµών και χωριών.

Στο σηµείο αυτό αξίζει να τονιστεί ότι η ανάδειξη του προβλή-
µατος της περιορισµένης ανάπτυξης, δεν αποτελεί σε καµία πε-
ρίπτωση, εµπόδιο για ενίσχυση των προσπαθειών για
πληρέστερη κάλυψη των υφιστάµενων αναγκών στον τοµέα της
υγείας, των υποδοµών – κυρίως δρόµων – του πολιτισµού και της

µέριµνας για το περιβάλλον που αποτελεί εξαιρετικό παράγοντα
έλξης.

Η κατάρτιση ενός αξιόλογου και ρεαλιστικού σχεδίου ανάπτυ-
ξης, απαιτεί το σχηµατισµό µιας ισχυρής συµµαχίας πολλών πα-
ραγόντων.

Επειδή η γνώση είναι δύναµη αναντικατάστατη, οι πρώτες προ-
σκλήσεις θα πρέπει να σταλθούν στα µέλη της επιστηµονικής
κοινότητας και των επιστηµονικών φορέων και όσων οικονοµικών
και πολιτιστικών φορέων προσεγγίζουν το θέµα της ανάπτυξης
από σκοπιά οικονοµική κοινωνική καιπεριβαλλοντική, τόσο ερευ-
νητικά όσο και σε επίπεδο εφαρµογής. Έχει επίσης σηµασία να
γίνει γνωστή και να κατανοηθεί η διεθνής εµπειρία και η πρακτική
που εφαρµόστηκε. Έχει σηµασία να αξιοποιηθεί η εµπειρία των
ανθρώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των ανθρώπων της πα-
ραγωγής.

Έχει σηµασία να µελετηθούν τα συµπεράσµατα και οι εισηγήσεις
που έγιναν σε συνέδρια µε αντικείµενο την ανάπτυξη.

Συµµετέχουν µε πρωτεύοντα ρόλο, η Τοπική Αυτοδιοίκηση και
η Περιφέρεια ως ουσιαστικοί θεσµοί αποκέντρωσης, οι παραγω-
γικοί συνεταιρισµοί και οι οργανώσεις τους, παραγωγοί και οµά-
δες παραγωγών, σύλλογοι και οικονοµικοί φορείς, επιµελητήρια,
εταιρίες και φυσικά οι κάτοικοι της τοπικής κοινωνίας. Ο διάλο-
γος , τα σχέδια και η υλοποίηση πρέπει να γίνονται µέσα σε
σαφώς ορισµένα χρονικά όρια για να µη χάνεται ο σκοπός µέσα
από χρονοβόρες και αναποτελεσµατικές διαδικασίες.

Η Πολιτεία µπορεί να γίνει ο πιο ισχυρός σύµµαχος και πρέπει
να επιδιώξουµε να δώσει κάθε δυνατή βοήθεια τόσο στην υλο-
ποίηση των αναγκαίων υποδοµών, στο σωστό σχεδιασµό παρα-
γωγικών έργων, στην άρση πιθανών γραφειοκρατικών εµποδίων,
στον προσδιορισµό των χρήσεων γης για οικονοµικές δραστηριό-
τητες, στη χρηµατοδότηση και γενικά την πλήρη υποστήριξη της
προσπάθειας παραγωγικής ανασυγκρότησης.

Η σύσταση και λειτουργία ενός σταθµού έρευνας για την ορεινή
οικονοµία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, νοµίζω ότι θα λει-
τουργούσε ως καταλύτης στην όλη προσπάθεια. Σηµαντικό θα
ήταν να υπήρχε συνεργασία µε τα υπάρχοντα κέντρα γεωργικής
ερευνας. Έχει σηµασία να κατανοηθεί ότι η ανάπτυξη αποτελεί
και καθήκον και όχι µόνο αίτηµα της τοπικής κοινωνίας και ότι
πρέπει να σταµατήσει η αδράνεια και η αναµονή για λύσεις µόνο
από την Πολιτεία. Η ουσιαστική συµµετοχή αποτελεί έναν κατα-
λύτη στην όλη διαδικασία. Η καταγραφή των διαθέσιµων πόρων
όπως και κάθε παραγωγικής ιδέας θα συνεισέφερε σηµαντικά σε
αυτή την κατεύθυνση.

Για να γίνει ο τόπος µας βιώσιµος και ελκυστικός απαιτείται και
η συστηµατική ενεργοποίηση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης και η µεταµόρφωσή της σε δυναµικό φορέα αναπτυξης της
περιοχής µας, µε σωστό σχεδιασµό παραγωγικών έργων, αξιο-
ποίηση όλων των υφιστάµενων προγραµµάτων και µε αξιοποί-
ηση όλων των διαθέσιµων τοπικών πόρων και δυνατοτήτων. Η
συµµετοχή της τοπικής κοινωνίας επίσης είναι κρίσιµης σηµα-
σίας και πρέπει έµπρακτα να συνδράµει κάθε παραγωγική προ-
σπάθεια .

Είναι βέβαιο ότι δεν επιτυγχάνονται σηµαντικοί στόχοι χωρίς µε-
λέτη, ζήλο, συνεχή προσπάθεια και µεθοδική εργασία πολλών αν-
θρώπων.

Ισχύει επίσης ότι ένα πρόβληµα σωστά διατυπωµένο εµπεριέχει
και τα στοιχεία για τη λύση του. Είναι το πρώτο βήµα για την επί-
λυσή του.

Σε αδρές γραµµές περιέγραψα αυτό που θεωρώ ως κρίσιµης
σηµασίας πρόβληµα για τον τόπο µας που ζητά τη λύση του.

Η συνέχεια επαφίεται στην ενεργοποίηση και τη συµµετοχή όλων
όσων έχουν θεσµική υποχρέωση και σε κάθε φορέα ή πολίτη που
µπορεί να βοηθήσει µε όποιον τρόπο µπορεί δείχνοντας έτσι µε
πράξεις την έγνοια του για τον τόπο µας.

Μπορούν να γίνουν περισσότερα πράγµατα, από όσα νοµί-
ζουµε, ρίχνοντας απλώς µία πρώτη βιαστική µατιά σε έναν τόπο
και περισσότερες δυνατότητες να αποκαλυφθούν όταν πολλές
δυνάµεις συµµετέχουν στην επίτευξη ενός στόχου µε ιδιαίτερη
κοινωνική και οικονοµική αξία.

Αξίζει να προσπαθήσουµε µε ενδιαφέρον, µέθοδο και επιµονή.
Βασίλης Π. Μπράτης
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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

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ

∆ΩΜΑΤΙΑ

ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΑΣΙΟΣ

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΑΡΤΑΣ

ΤΗΛ.: 26850 22254

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

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

VILLA ELIA
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ

Άγιος Ιωάννης - Φρύνη - Λευκάδα
Appartments & Suites & Villas

ΤΗΛ.: 26450 24397 - 6973536887
Fax: 26450 26019

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

Β ο υ ρ γ α ρ έ λ ι - Ά ρτα 4 7 0 4 5
Τη λ . : 2 6 8 5 0 2 2 7 1 3 , 6 9 7 2 4 0 8 8 8 8

E m a i l : d i m i t r i s - p a p a d i m a s @ y a h o o . g r
w w w. v i l a s o f i a . g r

Οι εικόνες του Μοναστηριού του Αγίου Γεωργίου

23 Απριλίου 2018, ανήµερα της γιορτής του Αγίου Γε-
ωργίου τέθηκαν για προσκύνηµα οι εικόνες της Μονής,
που αφαιρέθηκαν από το ναό και φυλάσσονται στον
ιερό ναό του Αγίου Νικολάου, όπως φαίνεται στη φωτο-
γραφία.Η ενέργεια αυτή έγινε κατόπιν αιτήσεως του Πο-
λιτιστικού Συλλόγου Βουργαρελίου προς το
Μητροπολιτικό Συµβούλιο και το Εκκλησιαστικό Συµ-
βούλιο του Αγίου Νικολάου.

Με µόνιµο ασθενοφόρο
του ΕΚΑΒ το Βουργαρέλι

Κλιµάκιο του ΕΚΑΒ αποκτά το Βουργαρέλι, έδρα του
∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων, ικανοποιώντας έτσι το αί-
τηµα που είχε υποβάλλει η ∆ηµοτική Αρχή πριν ενάµιση
χρόνο, θεωρώντας άκρως απαραίτητη τη λειτουργία του.
Όπως ανακοινώθηκε το κλιµάκιο του ΕΚΑΒ θα στεγαστεί
στο Κέντρο Υγείας µε µόνιµο ασθενοφόρο και εξειδικευ-
µένο πλήρωµα.
Θετικότατη χαρακτηρίζει την εξέλιξη ο ∆ήµαρχος Μαρίνος
Γαρνέλης, ευχαριστώντας τους υπεύθυνους, ενώ σε δή-
λωσή του αναφέρει ότι ευελπιστεί στο µέλλον να εγκατα-
σταθεί ανάλογο κλιµάκιο στο Κέντρο Υγείας Αγνάντων.

Η Μετεωρολογική Κάµερα:
Η κάµερα στο χωριό τοποθετήθηκε ξανά, µετά από
χρόνια, στο ΚΟΥΚΟΣ ΚΑΦΕ. Η εικόνα βέβαια από
αυτό το σηµείο δεν είναι η καλύτερη του χωριού µας
και γι’ αυτό άλλωστε είχε βγει από εκεί. Όλα αυτά τα
χρόνια έγιναν προσπάθειες να τοποθετηθεί σε σηµεία
µε καλύτερη εικόνα του χωριού µας αλλά δεν κατέστη

δυνατόν λόγω της άρνησης κάποιων ιδιοκτητών επι-
χειρήσεων και οικιών να δεχθούν την τοποθέτηση της
κάµερας στο χώρο τους.
Θα πρέπει να αναφέρουµε ότι την προσπάθεια αυτή
την είχε ξεκινήσει και είχε παλέψει πολύ γι’ αυτό ο αεί-
µνηστος χωριανός µας Νίκος ∆ήµος.

ΠΑΥΛΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

Όπως µας ενηµέρωσε και ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότη-
τας Βουργαρελίου Κων/νος Κατσάνος, έγινε η δηµοπράτηση
για την ανακατασκευή της πλατείας και οι εργασίες θα αρχί-
σουν αρχές Σεπτεµβρίου 2018. (Η πλατεία φέτος είναι πολύ
καθαρή...). Ακόµη, ο ηλεκτροφωτισµός του χωριού είναι σε
καλό επίπεδο, υπάρχουν ακόµη ελλείψεις στην πλατεία.
Τέλος, ο δρόµος προς το Καναβοτόπι βρίσκεται σε διαδι-
κασία δηµοπράτησης από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου.

Τ Ο Π Ι Κ Α Ν Ε Α


