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Στον ιστορικό χώρο του Μοναστηριού του Αϊ-Γιώργη στο Βουργαρέλι την Κυριακή 29 Ιουλίου πραγµατοποιήθηκε για 9η συνεχή χρονιά

Η ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ ΤΟ 1821

Μ

Από την αναπαράσταση της σύναξης των καπεταναίων και δεξιά οι συντελεστές της αναπαράστασης.

ε λαµπρότητα, µε ικανοποιητική προσέλευση κόσµου και µε την παρουσία αρχών
κι επισήµων εορτάστηκε και φέτος στην Ι.Μ
.Αγίου Γεωργίου Βουργαρελίου, η καθιερωµένη
επέτειος κήρυξης της Επανάστασης στα Τζουµέρκα, τον Ιούλιο του 1821.
Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους ο
∆ήµαρχος Κ. Τζουµέρκων Μ. Γαρνέλης, ο πανοσιολογιότατος Αρχιµανδρίτης Θεολόγος ως
εκπρόσωπος του Σεβασµιότατου Μητροπολίτη
Άρτας κ.κ. Καλλίνικου, ο οποίος τέλεσε και τη
δοξολογία, ο αιδεσιµότατος εφηµέριος Βουργαρελίου Κίµωνας Ψωράκης, ο θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης ∆. Βαρέλης, η περιφερειακή
σύµβουλος Α. Σίµου, ο Αστυνοµικός ∆ιευθυντής
Άρτας Ταξίαρχος Φ. Τσιµάνης, ο πρόεδρος του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Φ. Χαχούλης, ο αντιδήµαρχος Κ. Αλυµάρας, οι δηµοτικοί σύµβουλοι

Λ. Τσίπρας, Ι. Πλούµπης, ο πρόεδρος της Κοινωφελούς Α. Μπουζάνης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ.
Βουργαρελίου Κ. Κατσάνος και οι πρόεδροι
των Ενώσεων Απόστρατων Ενόπλων ∆υνάµεων και Ελληνικής Αστυνοµίας.
Η εκδήλωση διεξήχθη σε κλίµα περισυλλογής
για την απώλεια τόσων ψυχών στις πρόσφατες
καταστροφικές πυρκαγιές της Αττικής. Χοροί δεν
πραγµατοποιήθηκαν και ο τραγουδιστής Κ. Αγγέλου τραγούδησε παραδοσιακά µοιρολόγια.
Στο καθιερωµένο σκετς πρωταγωνίστησε όπως
πάντα µε απόλυτη επιτυχία ο δάσκαλος Β. Σούσος στο ρόλο του Καραϊσκάκη. Ο ∆ήµαρχος Μ.
Γαρνέλης καλωσόρισε τους προσκεκληµένους
και τον κόσµο που παραβρέθηκε και εκφώνησε
λόγο σχετικό µε τη σηµασία του συγγεκριµένου
ιστορικού γεγονότος. Συµπλήρωσε µε µικρή
αλλά περιεκτική οµιλία ο Β. Σούσος. ΑκολούΣτιγµιότυπα από
τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις στο Βουργαρέλι. Αριστερά, από
τη λαϊκή βραδιά µε
τον Γιώργο Τζιόκα του
Πολιτιστικού Συλλόγου Βουργαρελίου και
δεξιά, από τη µουσική
βραδιά µε τον ∆ηµήτρη Σταύρο και την
Εφραιµία Μίχου
του “Κυττάρου
Τέχνης Τζουµέρκων”.
Αναλυτικό ρεπορτάζ
σελ. 3.

θησε η παράθεση γεύµατος σε όλους τους επισκέπτες και στον κόσµο που προσήλθε.
Όλα τα προσφερθέντα εδέσµατα και τα ποτά
ήταν προσφορά του ∆ήµου Κ. Τζουµέρκων και
διετέθησαν δωρεάν. Το σερβίρισµα και το ψήσιµο έγιναν εθελοντικά από τα µέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Βουργαρελίου.

(Από το ∆ελτίο Τύπου
του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων)

Στην αναπαράσταση συµµετείχαν οι: Περικλής
Κολοκύθας (Ηγούµενος Χριστόφορος), Βασίλης
Σούσος (Γεώργιος Καραϊσκάκης). Καπεταναίοι
και παλικάρια: Νικήτας Γούλας, Γιώργος Γούλας,
Θωµάς Κούρτης, Πέτρος Γεωργάρας, ∆ηµήτρης
Κανής και Βαγγέλης Τζούµας. Τελετάρχης η
Ντίνα Μπαλατσούκα.

∆είτε την ιστοσελίδα µας στο Internet, στη διεύθυνση: www.vourgarelinet.gr
Επικοινωνείστε µαζί µας ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: syllogos@vourgarelinet.gr
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Το Βουργαρέλι είναι ο γενέθλιος τόπος, που µας εµπνέει και µας δίνει δύναµη στην καθηµερινότητά µας.

Κο ι ν ω ν ι κά

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

- Η Βασιλική Κουτσουρούµπα και ο Νεκτάριος Μυτέλλας
απέκτησαν αγοράκι.
- Η Ιωάννα Ψωράκη και ο Αθανάσιος Λαζαρίδης απέκτησαν αγοράκι.
- Η Νικολέττα Κ. Πλούµπη και ο Κώστας Κανής απέκτησαν κοριτσάκι.
Να τους ζήσουν τα νεογέννητα!

ΒΑΠΤΙΣΗ

Η Βασιλική Λαγού (κόρη της Ειρήνης Τσιούνη και του Παντελή Λαγού) και ο Κωνσταντίνος Μακρής βάπτισαν το αγοράκι τους και του έδωσαν το όνοµα Αχιλλέας.
Να τους ζήσει ο νεοφώτιστος!

ΓΑΜΟΙ

- Ο Ηλίας Πλούµπης του Αποστόλη και η Ράνια Καγγελοπούλου τέλεσαν το γάµο τους στην Άρτα την 1η Σεπτεµβρίου 2018.
- Η Ελένη Στασινού (κόρη της Ντίνας Μπαλατσούκα και του
∆ηµήτρη Στασινού) και ο Θοδωρής Μαστορόπουλος τέλεσαν το γάµο τους στις Κεραµάτες Άρτας στις 15 Σεπτεµβρίου
2018.
- Η Γιάννα Αντωνίου (κόρη του Κώστα Αντωνίου και της
Ζωής Μπάγκου) και ο ∆ηµήτρης Χαρακόπουλος τέλεσαν
το γάµο τους στην Πόρτα Παναγιά της Πύλης Τρικάλων στις
22 Σεπτεµβρίου 2018.
Να ζήσουν οι νεόνυµφοι!

ΘΑΝΑΤΟΙ

- Απεβίωσε στη Σκιάθο στις 19 Ιουλίου 2018 και κηδεύτηκε
στην Αθήνα η Ειρήνη Λαµπράκη ετών 69.
- Απεβίωσε στο Αγρίνιο στις 13 Ιουλίου 2018 και κηδεύτηκε
στην Άρτα στις 14 Ιουλίου 2018 ο Κώστας Κολοκύθας ετών
59.
- Απεβίωσε στο Ρίο στις 13 Αυγούστου 2018 και κηδεύτηκε
στην Αθήνα η Αφροδίτη Πλεύρη ετών 76.
- Απεβίωσε στη Ρόδο και κηδεύτηκε εκεί στις 18 Αυγούστου
2018 η Μαρία Τσαµπά- Πλακούτση ετών 97.
- Απεβίωσε στο Παλαιοχώρι στις 21 Αυγούστου 2018 και κηδεύτηκε στο Βουργαρέλι στις 22 Αυγούστου 2018 ο Αχιλλέας
Βίκης ετών 79.
- Απεβίωσε στην Αθήνα στις 23 Σεπτεµβρίου και κηδεύτηκε
στις Σκιαδάδες ο ∆ηµήτρης Χρηστίδης ετών 70.
Θερµά συλλυπητήρια στους οικείους τους.

Ειρήνη ( Ρένα ) Λαµπράκη

Η Ειρήνη (Ρένα) Λαµπράκη γεννήθηκε στα Γιάννενα. Πατέρας της ήταν ο Ανδρέας Λαµπράκης από
το Βουργαρέλι και µητέρα της η Ισµήνη.
Με τους Βουργαρελιώτες τη συνέδεαν στενές σχέσεις, βρισκόταν κοντά τους σε εκδηλώσεις και όπου
ήταν απαραίτητο αθόρυβα,όπως πράττει ένας πολιτικός µε ήθος. Και
τέτοια ήταν η Ρένα.Το µαρτυρά η πορεία της στην πολιτική ζωή του
τόπου.∆ιετέλεσε βουλευτής στην εκλογική περιφέρεια Β΄Αθηνών
από το 1977 έως το 1989 µε το ΠΑΣΟΚ, καθώς και υφυπουργός Πολιτισµού το διάστηµα 1988- 1989. Από το 1994 ώς το 1999 ήταν ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
Η είδηση του θανάτου της διαδόθηκε αστραπιαία: Την τελευταία
της πνοή στο εξοχικό της σπίτι στη Σκιάθο άφησε στις 19 Ιουλίου
2018 η πρώην ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Ειρήνη (Ρένα) Λαµπράκη σε ηλικία 69 ετών. Ο θάνατός της αποδίδεται σε παθολογικά
αίτια και η σορός της µεταφέρθηκε στην Αθήνα όπου η κηδεία της
έγινε µε µέριµνα της Βουλής των Ελλήνων. Ο θάνατος της Ρένας
Λαµπράκη σκόρπισε θλίψη στην τοπική κοινωνία της Σκιάθου , όπου
ήταν γνωστή και πολύ αγαπητή. Το ιδιο συνέβη και µε τους Βουργαρελιώτες, ιδιαίτερα τους απόδηµους της Αθήνας που γνώριζαν καλά
τη Ρένα και αρκετοί απ’ αυτούς της είπαν το τελευταίο αντίο στην κηδεία της στο Μαρούσι. Το Σύλλογο Βουργαρελιωτών Αττικής εκπροσώπησε το µέλος του ∆. Σ. Μαίρη Στεφάνου.
Το ∆. Σ. του Συλλόγου µας εκφράζει τα βαθιά του συλλυπητήρια στους οικείους της και παραθέτει έναν αποχαιρετισµό του
Ζαχαρία Καραταράκη,που δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα “ΠΑΤΡΙΣ” του Ηρακλείου Κρήτης ενδεικτικό του ήθους και της πολιτικής στάσης της Ρένας Λαµπράκη.

Ειρήνη Λαµπράκη, µία πολιτικός που “έφυγε” αθόρυβα

Το πολιτικό τοπίο σήµερα είναι ιδιαίτερα θολό και η αξία των πολιτικών υποτιµηµένη. Η αναφορά εποµένως στην Ειρήνη Λαµπράκη,
που “έφυγε” πριν λίγες µέρες από τη ζωή, ίσως υπενθυµίσει σε πολλούς τι ακριβώς σήµαινε πριν από τριάντα χρόνια πολιτικός µε ήθος
και αφιέρωση στην υπηρεσία του γενικού καλού. Παραθέτω ορισµένες ψυχρές βιογραφικές πληροφορίες και ακολούθως τις προσωπικές µου επισηµάνσεις.
Η Ειρήνη Λαµπράκη γεννήθηκε στα Γιάννενα. Σπούδασε στη Νοµική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών, µετεκπαιδεύτηκε στο Πανεπιστήµιο του Μονάχου και ειδικεύτηκε στο Εµπορικό ∆ίκαιο.
Παρακολούθησε επίσης µαθήµατα Ιταλικής Λογοτεχνίας στο Πανεπιστήµιο της Περούτζια στην Ιταλία. Μιλούσε γερµανικά, ιταλικά, αγγλικά, γαλλικά.
Ως Υφυπουργός Πολιτισµού για θέµατα Απόδηµου Ελληνισµού,
οργάνωσε συνέδρια για την εκπαίδευση των Ελληνοπαίδων του εξωτερικού και την ενσωµάτωση των προσφύγων και των παλιννοστούντων. Εισηγήθηκε στον τότε πρωθυπουργό Ανδρέα

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΜΑΣ

Η Εφηµερίδα µας το «ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ» θέλει και ζητάει τη συνεργασία
των χωριανών µας. Η Συντακτική Επιτροπή δηµοσιεύει κάθε συνεργασία που λαµβάνει και δεν λογοκρίνει κανένα κείµενο. Μοναδική προϋπόθεση τα κείµενα να είναι ενυπόγραφα. Παράκληση οι συνεργασίες
να αποστέλλονται µε mail στα:
Μαίρη Στεφάνου: marystef7@gmail.com
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

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

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.

Παπανδρέου και εγκρίθηκε η θεσµοθέτηση του Παγκοσµίου Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού. Στο
Εθνικό Κοινοβούλιο, ως βουλευτής του ΠΑΣΟΚ από
το 1977 έως το 1989, υπήρξε µέλος της Επιτροπής
Νοµικών Υποθέσεων του Συµβουλίου της Ευρώπης
και Μέλος Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Παιδείας, Εργασίας, Πολιτισµού.
Μας συνέδεε στενή φιλία, αφού η αδερφή της είναι
πανεπιστηµιακή φιλόλογος και ο Γιώργος Παγανός, σύζυγος της
αδερφής της είναι από τους διακεκριµένους κριτικούς της λογοτεχνίας, σχολικός σύµβουλος µαζί µε άλλους φιλολόγους που κατ’
αξίαν επιλέχθηκαν για να στελεχώσουν τον νέο θεσµό που αντικατέστησε τον επιθεωρητή.
Της οφείλω πολλά. Εκείνη, ως µέλος του Εκτελεστικού Γραφείου
του ΠΑΣΟΚ, ήρθε µαζί µε τους φίλους Σταύρο Μπένο και Στέφανο
Ληναίο και υποστήριξαν το 1990 την υποψηφιότητά µου ως ∆ηµοτικού Συµβούλου. Εκείνη έδωσε µάχη στο Ευρωκοινοβούλιο όταν συνεζητείτο το θέµα να διαχωριστούν οι γλώσσες σε κύριες,
λειτουργικές – αγγλικά, γαλλικά,ισπανικά, γερµανικά και σε γλώσσες
δεύτερης κατηγορίας.
Ανάµεσά τους και η ελληνική. Στην οµάδα των Ελλήνων φιλολόγων
που µε πρόσκληση της κ. Λαµπράκη πήγαµε στις Βρυξέλλες, σε ειδική συνεδρίαση στο Ευρωκοινοβούλιο συµµετείχαµε µε τον κ. Αντώνη Σανουδάκη. Σχετικός τόµος µε τις οµιλίες έχει δηµοσιευτεί. Ως
ευρωβουλευτής, επίσης, εξέδωσε και τη µελέτη: «Η αρχή της ισότητας των δύο φίλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τη συνθήκη
της Ρώµης ώς τη Συνθήκη του Άµστερνταµ».
Παράλληλα έδιδε καθηµερινά µάχη για την προστασία των ελληνικών αγροτικών προϊόντων. Φυσικά ως επιβράβευση! ο νέος πρωθυπουργός, τότε, δεν ανανέωσε τη συµµετοχή της στη λίστα των
υποψήφιων ευρωβουλευτών.
Πολλά χρόνια στο Εθνικό Κοινοβούλιο διακρινόταν πάντα για τις
µεστές και τεκµηριωµένες αγορεύσεις της, για την πλούσια γλώσσα
και την ποιότητα του πολιτικού λόγου.
Στη µακρόχρονη πολιτική της διαδροµή ουδέποτε απασχόλησε τον
Τύπο µε παραπολιτικά σχόλια. ∆εν τον απασχόλησε, επίσης, όταν ο
πολιτικός φορέας που υπηρέτησε πέρασε σε κρίση και εµφανίστηκαν
ως αρχηγίσκοι όλα σχεδόν τα κορυφαία στελέχη.
∆εν γνωρίζω τι τελικά διδάσκει τους πολίτες και τους πολιτικούς. Το
παράδειγµα της Ειρήνης Λαµπράκη ίσως σήµερα που η κρίση της
πολιτικής λειτουργίας καλά κρατεί πιθανόν να µας φωτίσει και να µας
βοηθήσει όλους.
Αρκετοί συνδικαλιστές του Αγροτικού Τοµέα στο Ηράκλειο έβρισκαν
πάντοτε στο πρόσωπό της µια άξια συµπαραστάτη. Ο πολιτικός
χώρος στον οποίο ενεργοποιήθηκε είναι σήµερα πιο φτωχός. Προσωπικά αποχαιρετώ µιαν αγαπηµένη φίλη που µε τίµησε πάντοτε και
µου δίδαξε πολλά όχι µόνο µε το λόγο της, αλλά και µε τη σιωπή της
σε κρίσιµες στιγµές που επέλεγε την οµιλούσα σιωπή.
Στους οικείους της Ρένας τα πιο θερµά συλλυπητήρια όλων των
φίλων.
Καλό ταξίδι, Ρένα

Παρακαλούµε, για κάθε κοινωνικό γεγονός που αφορά το χωριό µας
και τους συγχωριανούς, να ενηµερώνετε άµεσα την πρόεδρο
του Συλλόγου Λουκία Αντωνίου, στα τηλ. 210-7667549, 6977550119
Χειροποίητα
Κοσµήµατα & ∆ώρα
Ειρήνη Βιτώρου
Παλλάδος 24-26
Αθήνα
τηλ. 697 8215823

Facebook page :
Κουµπάκι
koumpaki.com

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ
“ΓΑΛΗΝΗ”

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΥΤΡΑΣ
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΑΡΤΑΣ
22380
ΤΗΛ.: 26850 22135

Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι
διώροφη πέτρινη
κατοικία
στο Βουργαρέλι.
Πληροφορίες στα
τηλέφωνα
210 2585854 και
6974575294

∆ΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ
ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ!

ΜΕΖΕ∆ΟΠΩΛΕΙΟ - ΨΗΣΤΑΡΙΑ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΙΟΥΛΗΣ
ΤΗΛ.: 26850 24669
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ
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Όλες οι πλευρές του πολιτισµού κρύβουν µεγαλείο. Ας το απολαύσουµε!

Κύτταρο Τέχνης Τζουµέρκων

Πανόραμα εκδηλώσεων από
τον Πολιτιστικό Σύλλογο

13 Ιουλίου 2018 το χορευτικό µας παραβρέθηκε στο Φεστιβάλ Παραδοσιακών χορών, που οργάνωσε ο ∆ήµος Ν. Σκουφά, για τα 200
χρόνια από τον θάνατο του ιδρυτή της Φιλικής Εταιρείας Νικολάου
Σκουφά.
29 Ιουλίου 2018 πραγµατοποιήθηκε η εκδήλωση ιστορικής µνήµης στο
µοναστήρι του Αγίου Γεωργίου για την κήρυξη της επανάστασης του 1821
στην περιοχή των Τζουµέρκων. Ο ∆ήµος Κεντρικών Τζουµέρκων διοργάνωσε την εκδήλωση µε την βοήθεια του Πολιτιστικού Συλλόγου.
7 Αυγούστου 2018, αιµοδοσία- δειγµατοληψία επιχρίσµατος για
δωρεά µυελού των οστών στο χώρο του ∆ηµαρχείου. Η προσέλευση
του κόσµου ήταν ικανοποιητική, ειδικά όσον αφορά στη λήψη επιχρίσµατος, η οποία πραγµατοποιήθηκε για πρώτη φορά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βουργαρελίου ευχαριστεί τον δήµαρχο Γαρνέλη Μαρίνο για την
παραχώρηση του χώρου. Ωστόσο λυπούµαστε βαθιά για την συµπεριφορά κάποιων υπαλλήλων του ∆ήµου απέναντι σε γιατρούς και µέλη του
Συλλόγου.
9 Αυγούστου 2018, δηµοτική βραδιά στην πλατεία του χωριού µας µε
την ορχήστρα του Γιώργου Βελισσάρη. Η προσέλευση του κόσµου ξεπέρασε τα 1700 άτοµα κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Μια ευχάριστη έκπληξη για το κοινό ήταν η παρουσία της συγχωριανής µας Αγγελικής
Ηλιάδη, η οποία πήρε το µικρόφωνο και µας χάρισε όµορφα τραγούδια.
11 Αυγούστου 2018, λαϊκή βραδιά µε τον δικό µας Γιώργο Τζόκα που
για ακόµα µια φορά απέδειξε ότι είναι ο κορυφαίος. Η συγκεκριµένη εκδήλωση κράτησε µέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες µε πολύ κέφι και διασκέδαση.
13 Αυγούστου 2018 πραγµατοποιήθηκε η βραδιά νεολαίας. Μια εκδήλωση την οποία πρόσµεναν και αγκάλιασαν οι νέοι του χωριού µας και όχι
µόνο. Η ικανοποίηση ήρθε στο ∆.Σ. του Συλλόγου διά στόµατος νέων, οι
οποίοι παρευρέθησαν και παρότρυναν την καθιέρωσή της.
16 ,17 και 18 Αυγούστου 2018 ξεκίνησε το µεγαλύτερο γεγονός αθλητισµού στα Τζουµέρκα το καθιερωµένο πλέον τουρνουά 3on3 µπάσκετ. (Φωτ. 1). Οι 16 οµάδες που συµµετείχαν µας προσέφεραν πολύ
θέαµα και όλοι άξιζαν την πρώτη θέση. Παρόλα τα προβλήµατα που προκλήθηκαν απο τις καιρικές συνθήκες το τουρνουά διεξήχθη επιτυχώς και
ολο κληρώθηκε εκτός προγράµµατος στις 18 του µήνα. Ο Πολιτιστικός
Σύλλογος Βουργαρελίου µοίρασε σε όλους τους συµµετέχοντες αναµνηστικά µπλουζάκια και στο παρευρισκόµενο κοινό έδωσε τη δυνατότητα να
λάβει µέρος σε διάφορους διαγωνισµούς µε έπαθλα. Η αυλαία έπεσε µε
τις υποσχέσεις Συλλόγου και ∆ηµοτικής Αρχής για ένα καλλίτερο τουρνουά το ερχόµενο καλοκαίρι.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βουργαρελίου ευχαριστεί θερµά:
• Τον δήµαρχο Γαρνέλη Μαρίνο.
• Τους εθελοντές όλων των εκδηλώσεων.
• Τους χορηγούς για την καταλυτική τους συνδροµή.
• Το αστυνοµικό τµήµα Βουργαρελίου.
• Και όλους όσους παρευρέθηκαν και στήριξαν το σύνολο των εκδηλώσεων.
Υ.Γ.1: Σας υποσχόµαστε ότι ο φετινός χειµώνας θα είναι γεµάτος
εκπλήξεις.
Υ.Γ.2: Αν οι επιλογές µας απογοήτευσαν κάποιους ή προκάλεσαν δυσφορία λυπούµαστε! Θα συνεχίσουµε να δραστηριοποιούµαστε στο ίδιο µήκος
κύµατος καθώς βλέπουµε ότι ο κόσµος µας αγκαλιάζει θερµά.
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Πάνω, εκδήλωση - αφιέρωµα για τα 150 χρόνια από τη γέννηση του ποιητή Κώστα Κρυστάλλη.
Κάτω, οι µουσικοί Θανάσης Γεωργάρας, Θαλής και Τίµος Παπαδόπουλος, Άγγελος Πλεύρης µε τη
χορωδία των παιδιών του Κ∆ΑΠ.

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Το ∆.Σ. του ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΤΕΧΝΗΣ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
θα ήθελε να γνωστοποίησει όλα όσα σχετίζονται µε
τη συγκέντρωση λαογραφικού υλικού. Η ιδέα
υπήρχε, το ξεκίνηµα, όµως, έγινε µε τη δωρεά του κ.
Κώστα Αλεξίου δύο παραδοσιακών γυναικείων φορεσιών, οι οποίες τοποθετήθηκαν στο χώρο του
ΚΥΤΤΑΡΟΥ, σε σταντ που δώρισαν για το λόγο αυτό
οι αδελφές Αµαλία και Ερµίνα Γεωργούλα. Η ιδιαίτερη λαογραφική νότα που δόθηκε στο χώρο δηµιούργησε σε αρκετούς συγχωριανούς την ανάγκη να
παραχωρήσουν στο ΚΥΤΤΑΡΟ ξεχασµένα αντικείµενα, µακρινές αναµνήσεις, ώστε να διατηρηθούν
στο χρόνο και να τα γνωρίσουν οι νεότεροι. Έτσι
σιγά-σιγά, αν και περιορισµένος ο χώρος, έχουν
συγκεντρωθεί και εκτεθεί αρκετά αντικείµενα καθηµερινής χρήσης µιας άλλης εποχής.
Το ΚΥΤΤΑΡΟ θα ήθελε να ενηµερώσει αυτούς που
έφεραν τα εκθέµατα (και αυτούς που σκέφονται να
φέρουν κι άλλα) πως διασφαλίζει την ακεραιότητά
τους και κυρίως τη θέση τους στο χώρο που εκτίθενται. Παρουσία δικηγόρου για να υπάρχει νοµική
κάλυψη, έχουν καταγραφεί ονόµατα και εκθέµατα
ενός εκάστου ώστε οποιαδήποτε στιγµή χρειαστεί ο
καθένας να πάρει πίσω ό,τι έχει παραχωρήσει.
Το ΚΥΤΤΑΡΟ προτίθεται να εµπλουτίσει τη λαογραφική του συλλογή, πλην όµως ο χώρος του είναι περιορισµένος και ουσιαστικά εξυπηρετεί την έκθεση
Μπαλάφα.
Αν κάποιος χωριανός ή φίλος διαθέτει ένα αντίστοιχο
χώρο για τη δηµιουργία έκθεσης λαογραφικών αντικειµένων µπορεί να επικοινωνήσει µε το Νίκο Μανούση (τηλ. 697 991 2980) ή τη Χαρά Βρατσίστα
(τηλ. 697 220 6503).
Μέχρι τώρα λαογραφικά εκθέµατα έχουν δοθεί από
τους κ.κ. Κωνσταντίνο Αλεξίου, Χαρά Βρατσίστα,
Νάκο Παπαδόπουλο, Ντίνα ∆ήµου, Βίκη Λώλη,

Σόνια ∆ήµου, Εριέττα Βαγενά, Τέλη Τσαµπούλα και
Γιώτα Χρηστίδη.
Ενηµερώνουµε επίσης ότι στην αίθουσά µας εκτίθενται και φωτογραφίες αγιογραφιών µοναστηριών
των Τζουµέρκων, έκθεση η οποία λειτούργησε για
ένα τρίµηνο σε οίκηµα του κ. Βασίλη Μπαρτσούλη.
Σας ευχαριστούµε πολύ για την εµπιστοσύνη που
µας δείχνετε.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Το ΚΥΤΤΑΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ επιθυµεί να
ευχαριστήσει θερµά όλους όσοι συµµετείχαν και
βοήθησαν στην πραγµατοποίηση και επιτυχία των
καλοκαιρινών εκδηλώσεων που πραγµατοποιήθηκαν στο χωριό µας το καλοκαίρι.
Ιδιαίτερα θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε τους µικρούς µας φίλους οι οποίοι µε πολλή όρεξη και ενθουσιασµό συµµετείχαν, ευχαριστήθηκαν και
δηµιούργησαν σε µία σειρά εκδηλώσεων σχεδιασµένες για παιδιά.
Ο Ανδρόνικος και ο Θέµης µας διασκέδασαν παίζοντάς µας Καραγκιόζη – µπράβο τους!!!
Ένα µεγάλο ευχαριστώ επίσης στο ∆ήµο για την παραχώρηση του αµφιθεάτρου, τους φίλους του ΚΥΤΤΑΡΟΥ που το ενίσχυσαν οικονοµικά, το Κ∆ΑΠ, το
Πάρκο Τζουµέρκων (κέντρο πληροφόρησης Βουργαρελίου), τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βουργαρελίου
και το Σύλλογο Αττικής για τη βοήθειά τους.
Τις εκδηλώσεις πλαισίωσαν καλλιτεχνικά οι κ.κ. Θανάσης Γεωργάρας, Τίµος και Θαλής Παπαδόπουλος, Άγγελος Πλεύρης, Μαριάννα Σταύρου, Ανθή
Παπαγεωργίου, ∆ηµήτρης Αγγέλου, Γιάννης Τσάτσος, ∆ηµήτρης Σταύρου, Εφραιµία Μίχου, Νίκος
Λαγός, Χρήστος Σιλιόγκας, Βαρβάρα Μάγκου, Κώστας Πλούµπης του Ιωάννη οι οποίοι συνέβαλαν
αποτελεσµατικά στην επιτυχία των εκδηλώσεων,
τους ευχαριστούµε πολύ και ελπίζουµε να µας ξανατιµήσουν.
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Πάντα στο προσκήνιο η τοπική ιστορία σε όλες τις εκφάνσεις του πολιτισµού!

ΜΕΡΟΣ 2ο (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ)

3. Κλείσµα
∆υτικά της Αβαρίτσας και σε απόσταση 600 µέτρων περίπου
βρίσκεται η τοποθεσία "Κλείσµα". Το "Κλείσµα" είναι ένα
µικρό κοµµάτι γης που βρίσκεται σε ένα παράξενο
σταυροδρόµι, διότι από εκεί διέρχονται αναγκαστικά
και διασταυρώνονται ο κεντρικός δρόµος της Αβαρίτσας, ο οποίος συνεχίζει: α) προς τα Αµπέλια
Βουργαρελίου, β) προς την Ποταµιά και γ) προς το
Ασπρόχορτο. Το Βόρειο µέρος είναι καλά θωρακισµένο µε απότοµη πλαγιά και γκρεµό. Στα δυτικά
του διέρχεται ένα περιστασιακό λαγκάδι το οποίο
εκεί σχηµατίζει έναν µικρό εποχιακό καταρράκτη,
όπου µαζί µε την νότια πλευρά δηµιουργούν έναν
απότοµο γκρεµό και από τη νοτιοανατολική πλευρά
υψώνεται ο λόφος του "Ασπρόχορτου". Από τα χαρακτηριστικά αυτά αντιλαµβάνεται κανείς γιατί η τοποθεσία αυτή ονοµάζεται έτσι και γιατί το "Κλείσµα"
σηµειώνεται µε "ει".
Στο σηµείο αυτό, δίπλα ακριβώς από τον µικρό
περιοδικό καταρράκτη και µεταξύ της διασταύρωσης
των δρόµων προς Αµπέλια Βουργαρελίου και Ποταµιάς, υπάρχει ένα µικρό ίσιωµα µε γκρεµό στο κάτω
µέρος στο οποίο µέχρι πριν λίγα χρόνια υπήρχαν
πολλά µνήµατα. Περί τα δέκα πέντε (15) µνήµατα
από αυτά τα πρόλαβα και ο ίδιος καθόσον σε µικρή ηλικία
όταν φοιτούσα στο ∆ηµοτικό Σχολείο, µαζί µε άλλα παιδιά πηγαίναµε εκεί και παίζαµε. Εκεί υπήρχαν ανθρώπινα οστά τα
οποία βρίσκονταν χωριστά σε κάθε µνήµα. Τα µνήµατα ήταν
πολύ κοντά το ένα στο άλλο και χωρίς πλάκες γύρω ή στο
επάνω µέρος τους. Κάποια παιδιά έσκαβαν και έβγαζαν οστά,
κυρίως άκρων και κρανίων, τα οποία πέταγαν στην άκρη του
γκρεµού προς το ρέµα. Εντύπωση µας προκαλούσε, τότε, ότι
κάποια µνήµατα βρίσκονταν ακριβώς στο χείλος του γκρεµού.
Όταν κάποια φορά βρέθηκα εκεί κοντά µε τη γιαγιά µου,
τη ρώτησα µε παιδική αφέλεια, πώς µπόρεσαν να σκάψουν
στο χείλος του γκρεµού για να φτιάξουν τα µνήµατα και εκείνη
µου είπε: "Εδώ ο τόπος παλιά, όπως τον θυµάµαι εγώ, δεν
ήταν έτσι. Το µέρος ήταν σαν ένα µεγάλο χωράφι και εκτεινόταν ως την απέναντι πλαγιά. Μέχρι εκεί πέρα είχε πολλά
µνήµατα. Ο δρόµος κατέβαινε απ' την άκρη λίγο πλαερά (δηλαδή λοξά) προς τα κάτω και δεν ήταν τόσο κοντά στο ρέµα
αλλά διάβαινε (περνούσε) ψηλότερα. Ο γκρεµός ήταν παρακάτω και µετά κόπηκε και έπεσε ο τόπος στο ρέµα. Οι παλιοί
µου έλεγαν και εµένα ότι ο τόπος ήταν ακόµα µεγαλύτερος
και έφτανε πολύ πιο κάτω". Το ίδιο έλεγαν και άλλοι υπερήλικες για το πόσο πολλά µνήµατα ήταν εκεί! Απ' ότι υπολογίστηκε τα µνήµατα στο σηµείο αυτό θα πρέπει να εκτεινόταν
σε χώρο περίπου 600 τ.µ. τουλάχιστον.
Η ιστορία που διασώθηκε είναι ότι στο σηµείο αυτό έστησε
ενέδρα στους στρατιώτες του βασιλιά της Μπούγας ο στρατός του βασιλιά της Τσούκας. Αφού πρώτα τους άφησαν να
περάσουν όλοι από το ιδιόµορφο αυτό σηµείο, στη συνέχεια
τους επιτέθηκαν από όλα τα ελεύθερα σηµεία και τους εγκλώβισαν. Ακολούθησε φονική µάχη και σκοτώθηκαν πάρα
πολλοί. Από το στρατό της Μπούγας δεν γλίτωσε κανένας,
όπως µας έλεγαν χαρακτηριστικά.
Το πέρασµα στο "Κλείσµα" ήταν µεγίστης σηµασίας. Σύµφωνα µε την τοπική ιστορία, ο δρόµος αυτός ένωνε την Άρτα
µε τα Τρίκαλα. Ο δρόµος ερχόταν από τη Μπούγα, πέρναγε
από το Κλείσµα, την Αβαρίτσα, από την Τσούκα και από εκεί
πήγαινε στη Θεσσαλία. Αυτή τη διαδροµή την ακολουθούσαν
ανέκαθεν οι πρόγονοί µας. Η διαδροµή αυτή από εκεί ήταν
πιο σύντοµη και πιο ασφαλής καθόσον απέφευγαν εν πολλοίς τόσο τον ορεινό όγκο των Τζουµέρκων, όσο και τον Σαραντάπορο, δηλαδή το ποτάµι που περνάει δίπλα από το
Παλαιοκάτουνο. Επίσης, δεν κλείνονταν ποτέ από τα χιόνια.
Εξάλλου το ανάγλυφο ολόκληρης της περιοχής µε τα οµαλά
περάσµατα στους χαµηλούς αυχένες ανάµεσα στις κορυφογραµµές των λοφοσειρών, τα οποία αποτελούν µια διαδοχική
συνέχεια, όριζε υποχρεωτικά τη διαδροµή στους πρόποδες
του ορεινού όγκου των Τζουµέρκων, τα οποία υψώνονται ιδιαίτερα επιβλητικά επάνω από την Αβαρίτσα και όχι µόνο.
Επίσης, µετά το "Κλείσµα" ο δρόµος διακλαδιζόταν και αφού
συναντούσε το "Καστρί" της Χώσεψης, ακολουθούσε τα ριζώµατα του ορεινού όγκου της Πίνδου και οδηγούσε προς το
Μαντείο της ∆ωδώνης.
Πιο βόρεια από αυτή τη διαδροµή και πιο κοντά προς τον
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ΤΣΙΛΩΝΗ

ΤΗΛ.: 26850 - 24565
ΚΙΝ.: 6973-887986

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΒΑΡΙΤΣΑΣ
Γράφει ο ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΟΥΝΗΣ

Άποψη της Αβαρίτσας από ψηλά.

ορεινό όγκο των Τζουµέρκων, δεν µπορούσε να διέλθει κανείς εύκολα ως πεζός, επειδή εκτός του ότι το ανάγλυφο της
περιοχής αποτελείται από γκρεµούς και απότοµες πλαγιές,
αυτό ήταν και πυκνά δασωµένο από υπεραιωνόβιες βελανιδιές. Σύµφωνα µε τη διασωζόµενη τοπική ιστορία, όλη η περιοχή γύρω από την Αβαρίτσα µέχρι τις Σκιαδάδες και το
βουνό ήταν καλυµµένη µε τεράστιες βελανιδιές που σχηµάτιζαν αδιαπέραστο πυκνό δάσος. Έτσι, υποχρεωτικά έπρεπε
να περάσουν από το "Κλείσµα".
Τελικά τα µνήµατα στο "Κλείσµα" δείχνουν αναµφισβήτητα
το µακρινό παρελθόν το οποίο φτάνει µέχρι την εποχή των
φρουρίων της Τσούκας και της Μπούγας. Εξάλλου όχι µόνο
οι κάτοικοι της Αβαρίτσας, αλλά και των λοιπών όµορων περιοχών αναφέρονται κατά κοινή οµολογία αποκλειστικά και
µόνο συγκεκριµένα σε αυτές τις µάχες και ουδείς ισχυρίστηκε
ποτέ ότι έχουν σχέση µε κάποιο µεταγενέστερο πόλεµο που
τυχόν διεξήχθη σε αυτό το ιδιόµορφο σηµείο.
Περιττό να αναφερθεί ότι ο δρόµος αυτός χρησιµοποιούταν µέχρι πρόσφατα. Από εκεί περνούσαν οι Ταχυδρόµοι µε
την τροµπέτα, πρώτα ο Γιώργος Μπαλατσούκας, ύστερα ο
Λευτέρης Κουτελίδας και τελευταίος ο Νικηφόρος (Φόρος)
Τσίτσικας µε το άλογό τους ο καθένας, απ' όσους τουλάχιστον ενθυµούµαι ο ίδιος. Μέχρι το έτος 1975, έτσι εξυπηρετούνταν όλοι οι οικισµοί που βρισκόταν στη διαδροµή από το
Βουργαρέλι µέχρι την Ανεµοράχη. Η διαδροµή ήταν: Βουργαρέλι - Αβαρίτσα - Κλείσµα - Ποταµιά - Ανεµορράχη
(Μπούγα).
Σήµερα, από το σηµείο αυτό φαίνεται πως έχει µείνει µόνο
η ιστορία, καθόσον τα τελευταία χρόνια εκτός από την φυσική διαµόρφωση και αλλαγή του τοπίου, η ανθρώπινη παρέµβαση ολοκλήρωσε την καταστροφήA Χάριν του
σύγχρονου τρόπου επικοινωνίας, η µπουλντόζα διάνοιξε βιαίως τους υπάρχοντες από καταβολής χρόνων τέσσερις δρόµους οι οποίοι, λόγω ιδιοµορφίας του τόπου, διέρχονταν
ανέκαθεν υποχρεωτικά από το ίδιο ακριβώς σηµείο, προς
τέσσερις κατευθύνσεις αλλάζοντας ριζικά τα πάντα. Πλέον,
στο "Κλείσµα" µνήµατα ορατά δια γυµνού οφθαλµού, δεν
υπάρχουν πια. Βέβαια, δεν αποκλείεται να υπάρχουν ακόµα
στην ιδιόµορφη αυτή περιοχή, εκτός από την ιστορία και κάποια υπολείµµατα στοιχείων από την φονική αυτή αναµέτρηση τα οποία θα µπορούσαν να αξιολογηθούν, ίσως µόνο
από τους ειδικούς.

4. Μακελειά
Στο λόφο του Ασπρόχορτου και στην κορυφογραµµή ακριβώς πάνω από την περιοχή Φσιάϊ του οικισµού Άγιος Στέφανος, υπάρχει τοποθεσία που ονοµάζεται "Μακελειά". Η
συγκεκριµένη αυτή τοποθεσία, ονοµάζεται έτσι από παλιά,
γιατί εκεί συναντήθηκαν και έδωσαν φονική µάχη οι στρατοί
της Τσούκας και της Μπούγας. Οι ντόπιοι αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι εκεί συναντήθηκε ο βασιλιάς της Τσούκας µε
το βασιλιά της Μπούγας και έγινε µεγάλο µακελειό!
Όπως διηγούνταν όσοι έσκαβαν εκεί τα τελευταία χρόνια
για να καλλιεργήσουν ή επεκτείνουν τα κτήµατά τους, έβρισκαν πολλά µνήµατα και οστά από ανθρώπινους σκελετούς.
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Οι σκελετοί αυτοί, σύµφωνα µε την τοπική ιστορία, ανήκαν
στους στρατιώτες που σκοτώθηκαν εκεί κατά τη φονική µάχη
µεταξύ των αντιπάλων στρατών της Μπούγας και της Τσούκας.
Οι δύο αντίπαλοι, αφού συναντήθηκαν πρώτα στη θέση
"Κλείσµα" όπου εγκλωβίστηκε και εξοντώθηκε ο στρατός της Μπούγας, αργότερα άλλαξαν διαδροµή και
προσπάθησαν να περάσουν λίγο πιο νότια από αυχένα κοντά την κορυφή του λόφου του Ασπρόχορτου
και σε απόσταση περί τα 500 µέτρα νοτιότερα από το
"Κλείσµα".
Την εποχή που έγινε η φονική αυτή µάχη, οι αµφίπλευρες πλαγιές του λόφου ήταν καλυµµένες µε
πυκνό δάσος από πελώριες βελανιδιές, η δε πλαγιά
από την οποία ανέβηκε ο στρατός της Μπούγας ήταν
ιδιαίτερα επικλινής και απόκρηµνη. Ο στρατός της
Τσούκας περίµενε το στρατό της Μπούγας κρυµµένος µέσα στο δάσος. Όταν αυτοί βγήκαν στο ξέφωτο
τους περικύκλωσαν και µετά από σφοδρή µάχη τους
αποδεκάτισαν.
Η τοπική ιστορία λέει ότι στο λόφο του "Ασπρόχορτου", ο οποίος βρίσκεται αντικριστά µε την κορυφή
της Τσούκας και έχει άµεση οπτική επαφή µε αυτή,
ήταν εγκαταστηµένο φυλάκιο το οποίο χρησίµευε για
να ελέγχουν την γύρω περιοχή και να ειδοποιούν τη
φρουρά της Τσούκας όταν πλησίαζαν εχθροί. Επίσης,
όπως λέγεται, φυλάκια ήταν εγκαταστηµένα και σε άλλους λόφους γύρω από τη σηµερινή Αβαρίτσα. Όπως ισχυρίζονταν οι
παππούδες µας, εκτός από την Τσούκα αυτά προστάτευαν
και την Αβαρίτσα µε το κεραµοποιείο, καθόσον εκείνη την
εποχή, αυτή ήταν πολύ σηµαντικό χωριό.
Η µεγάλη σηµασία που είχε ο λόφος του "Ασπρόχορτου",
εκτός των άλλων, είναι αποδεδειγµένη και αληθής από το παρακάτω σπάνιο αλλά δυστυχώς ανεκµετάλλευτο εύρηµα που
ανακαλύφθηκε στην εποχή µας:
Κάποια µέρα, περί τα µέσα της δεκαετίας του '60, ο ηλικιωµένος τότε µπάρµπα-Κώτσιος Κατσαούνος έβοσκε τα ζώα
του στην περιοχή κοντά στα "Μακελειά", επάνω στο λόφο.
Κάποια στιγµή πήγε για σωµατική του ανάγκη σε παρακείµενο λαγκαδάκι, το οποίο βρίσκεται ανάµεσα από τα "Μακελειά" και το σπίτι του ∆ήµου Αγγέλη, εκεί κοντά που ήταν
κάποιες αχλαδιές. Στο σηµείο αυτό είδε µία µεγάλη σαύρα,
από αυτές που είναι πρασινωπές και τις οποίες στα µέρη µας
τις λέµε "τσιουπλιτάρες", να κρύβεται µέσα σε κάτι πέτρες
που ήταν κάτω από ένα θάµνο. Αυθόρµητα σήκωσε την µαγκούρα του και την έσπρωξε µε δύναµη εκεί που είδε τη
σαύρα. Τότε άκουσε ένα µεταλλικό θόρυβο. Σήκωσε τις πέτρες και εκεί είδε ότι ήταν κρυµµένα χάλκινα αγγεία.
Όµως, ανάµεσα στα άλλα ήταν και ένα παράξενο αντικείµενο. Το αντικείµενο αυτό, όπως είπαν αργότερα όσοι το
είδαν και κυρίως όπως το περιέγραψαν, ήταν ένα µικρό µεταλλικό αγαλµατάκι µε σχήµα σαν το ξύλο της σφεντόνας,
αλλά αρκετά πιο φαρδύ και ειδικά φτιαγµένο να κρατιέται σταθερά µε το ένα χέρι. Ήταν σκαλισµένο µε διάφορα σχήµατα
και στο επάνω µέρος όταν πάταγε κανείς κάτι σαν κουµπάκια,
άνοιγαν από δεξιά και αριστερά δύο µικρά εξαρτήµατα σαν
βέργες. Επάνω σε κάθε βέργα ήταν σταθερά τοποθετηµένος
από ένας πολύ µικρός φακός σαν ένα νύχι.
Όσοι περιεργάστηκαν αυτό το εύρηµα και κοίταξαν µέσα
από τους φακούς, έβλεπαν σε πάρα πολύ µεγάλη απόσταση
µικρά αντικείµενα, πεντακάθαρα. Όπως έλεγαν χαρακτηριστικά "µπορούσες να δεις τον ψύλλο να πηδάει στου Σκλάβου", δηλαδή περιοχή σε πάρα πολύ µεγάλη απόσταση,
κοντά στην κορυφή των Τζουµέρκων. Προφανώς και ήταν
κιάλια ή διόπτρες της προχριστιανικής εποχής της Τσούκας,
τα οποία χρησιµοποιούσαν οι φύλακες που ήταν εγκαταστηµένοι στο λόφο του "Ασπρόχορτου" για να ελέγχουν καλύτερα
την περιοχή και να ειδοποιούν τόσο τη φρουρά της Τσούκας
όσο και τους κατοίκους της Αβαρίτσας, όταν αντιλαµβάνονταν
ότι πλησίαζαν εχθροί.
Ο µπάρµπα-Κώτσιος είχε προβλήµατα όρασης και φόραγε γυαλιά. Κάποιος από γειτονικό χωριό ή οικισµό, όπως
είπαν τότε χωριανοί, πήγε στο σπίτι του µπάρµπα-Κώτσιου
για κάποια ξυλουργική εργασία. Εκεί του έδειξαν και αυτό το
εύρηµα. Αυτός, κάνοντας τον ειδικό, έκανε το αδιανόητο.
Αφαίρεσε από τα σπάνια και ανεκτίµητης αρχαιολογικής και
ιστορικής αξίας αυτά κιάλια, τους φακούς τους οποίους προσάρµοσε επάνω στα γυαλιά οράσεως του µπάρµπα-Κώτσιου
για να βλέπει καλύτερα!

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Η εφηµερίδα µας οφείλει να διατηρεί την ιστορία ως παρακαταθήκη για τους νέους!

Τον υπερήλικα πλέον µπάρµπα-Κώτσιο τον συνάντησα λίγο πριν το 1970
στο καφενείο του χωριού. Είχε έρθει στην εκκλησία και στη συνέχεια ανέβηκε
µέχρι το καφενείο. Όµως, δεν φόραγε τα γυαλιά του. Τότε, νοµίζοντας πως τα
έχει στην τσέπη του και για να διαπιστώσω αν τα γυαλιά του είχαν επάνω
τους φακούς από τα παράξενα αυτά κιάλια, τον ρώτησα: Γιατί µπάρµπα-Κώτσιο δεν φοράς τα γυαλιά σου για να βλέπεις καλύτερα; Μου είπε "τα άφησα
στο σπίτι γιατί δεν στέκονται καλά και φοβάµαι µην µου πέσουν και τα χαλάσω". ∆εν τον ρώτησα τίποτα άλλο γιατί θεώρησα ότι δεν ήταν η κατάλληλη
στιγµή λόγω του ότι ήταν και άλλοι στο καφενείο. Εξάλλου, λόγω ηλικίας δεν
ήταν και τόσο εύκολο να επικοινωνήσει και να συνεννοηθεί κανείς άνετα µαζί
του. ∆υστυχώς χάθηκε η καλύτερη ευκαιρία, γιατί αν ξεκινούσαµε τέτοια κουβέντα, ίσως µαθαίναµε περισσότερα για το τι απέγιναν οι φακοί και το υπόλοιπο τµήµα της παράξενης και µοναδικής αυτής διόπτρας!

5. Λοιπά ευρήµατα εντός και πέριξ του οικισµού
α) Σε κτήµα περί τα 120 µέτρα βόρεια της Αγίας Θεοδώρας, βρέθηκαν µνήµατα µε ανθρώπινα οστά τα οποία όµως ήταν ακατάστατα τοποθετηµένα.
Άλλα ήταν στραµµένα κοιτάζοντας προς την Ανατολή και άλλα σε κάθε κατεύθυνση. Προφανώς και πρόκειται για το αποτέλεσµα µάχης και ο ενταφιασµός έγινε πρόχειρα!
β) Στον οικισµό Άγιος Στέφανος και στην τοποθεσία "Σαρρή", στο σηµείο
ακριβώς στο οποίο χτίστηκε τελευταία το εκκλησάκι του Αγίου Στεφάνου, βρέθηκαν µνήµατα και πολλοί ανθρώπινοι σκελετοί. Μάλιστα όπως διηγούνται
οι εκεί γείτονες, οι κνήµες των οστών ήταν συγκριτικά πολύ µεγάλες, σχεδόν
διπλάσιες από τις κανονικές των σηµερινών ανθρώπων. Μερικά από τα οστά
αυτά συγκεντρώθηκαν από τον αείµνηστο Παναγιώτη Πλούµπη και τοποθετήθηκαν στο πίσω µέρος της µικρής αυτής εκκλησίας. Αυτός ίσως ήταν και ο
µόνος από την περιοχή µας ο οποίος σκέφτηκε να µην καταστρέψει αυτά τα
ιστορικά, κατά τα άλλα, στοιχεία!
γ) Λίγο πιο κάτω στο "Παλιοµήγερι" στο κτήµα του µπάρµπα-∆ηµήτρη
Πάνου, βρέθηκε από τον Γιάννη Λαγό όταν ήταν νέος και όργωνε το κτήµα,
ένα πλακοσκεπές µνήµα. Συγκεκριµένα, το υνί του αρότρου ξαφνικά πέρασε
κάτω από µια µεγάλη πλακοειδή πέτρα. Όταν απελευθέρωσε το υνί και
έσκαψε την συγκεκριµένη περιοχή αποκαλύφθηκε ένα κιβωτιόσχηµο µνήµα
το οποίο είχε γύρω στηµένες πέτρινες πλάκες και από επάνω είχε ως κάλυµµα επίσης µια µεγάλη πλάκα. Στο εσωτερικό του δεν βρέθηκαν οστά αλλά
µόνο λιγοστό χώµα. Στην ίδια περιοχή και λίγο νοτιότερα, αναφέρεται ότι βρέθηκαν και εκεί µνήµατα, τα οποία όµως δεν διευκρινίστηκε αν ήταν και αυτά
κιβωτιόσχηµα ή όχι.
δ) Στα Αµπέλια Βουργαρελίου, δυτικά της Αβαρίτσας και κοντά στο δρόµο
που οδηγούσε προς το "Καστρί" της Χώσεψης, σε κτήµα του αείµνηστου Αντώνη Αγγέλη το οποίο βρίσκεται στη θέση "Παλιόλακκα", βρέθηκαν πολλά
µνήµατα. Μάλιστα λέγεται πως κάποια φορά καθώς έσκαβε εκεί µαζί µε άλλους, ανακάλυψαν και µια παράξενη µεγάλη λαγήνα! Γύρω από το στόµιο
καθώς και σε άλλα σηµεία επάνω της, έφερε σκαλισµένα διάφορα στολίδια.
Τη λαγήνα αυτή τη χρησιµοποιούσε ο ίδιος να παρασκευάζει διάλυµα χαλκού για να ραντίζει το αµπέλι του. Μέχρι πριν λίγα χρόνια ήταν ακέραια, αλλά
τώρα έχει σπάσει και τµήµατά της βρίσκονται σκορπισµένα στο σηµείο.
Να σηµειωθεί ότι όλα τα ευρήµατα σχετικά µε τις φονικές µάχες, όπως µνήµατα, οστά κλπ, καθώς και όλες οι µαρτυρίες περί αυτών, βρίσκονται µόνο δυτικά και νότια της Αβαρίτσας. Τόσο από το βόρειο µέρος, όσο και το ανατολικό
και κυρίως στο µεσοδιάστηµα από την Αβαρίτσα µέχρι και το Παλαιοκάτουνο,
δηλαδή ενδιάµεσα από την Αβαρίτσα µέχρι την Τσούκα και σε απόσταση περί
τα δυόµιση χιλιόµετρα, δεν υπάρχουν πουθενά µνήµατα ή άλλα στοιχεία!
Αυτό, τι να σηµαίνει άραγε; Βέβαια, γύρω από το λόφο της Τσούκας υπάρχουν και αλλού µνήµατα αλλά αυτά βρίσκονται πλέον κυρίως στο βορειανατολικό τµήµα αυτής και στην πλευρά απέναντι από την Κόκκινη Εκκλησιά,
δηλαδή αρκετά µακριά από την Αβαρίτσα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Στο προηγούµενο φύλλο 258, δηµοσιεύτηκε το πρώτο µέρος από µια σειρά κειµένων
τα οποία θα ακολουθήσουν και τα οποία έχουν σκοπό να καταγράψουν την άγνωστη
ιστορία της Αβαρίτσας. Λόγω της στενότητας του χώρου της Εφηµερίδας, το περιεχόµενο παρουσιάζεται όσο πιο περιληπτικά γίνεται. Στο τέλος της εργασίας θα ακολουθήσει ανάλυση και αξιολόγηση όλων των στοιχείων, αφού πρώτα αυτά παρουσιαστούν
όπως έχουν διασωθεί µέχρι σήµερα είτε ως ευρήµατα είτε ως πληροφορίες, κυρίως
των προγόνων µας.
Θέλω να ευχαριστήσω την Εφηµερίδα "Το Βουργαρέλι" για την τιµή που µου έκανε να
αφιερώσει τόσο πολύτιµο χώρο από τα λιγοστά της φύλλα, για την προβολή της ερευνητικής αυτής καταγραφής η οποία αφορά την ιστορία του τόπου µας. Ίσως τελικά η
ιστορία να είναι µεγαλύτερη από ότι αρχικά υπολογίστηκε και να αµειφθούµε όλοι µας!
Επίσης, ευχαριστώ όλους όσοι διαβάζοντας την ιστορία, έσπευσαν να δώσουν επί
πλέον σηµαντικές πληροφορίες, αλλά και όσοι µε τις ερωτήσεις ή τις απορίες τους,
συµβάλλουν στο να επανέλθουν στη µνήµη µας λεπτοµέρειες του µακρινού παρελθόντος, από τις διηγήσεις των προγόνων µας ή να αναζητηθεί η επιβεβαίωση από τους
σηµερινούς κατοίκους της περιοχής, πάντοτε µέσα από τις δικές τους µνήµες.
Αναµένω νέες πληροφορίες και ιδιαιτέρως στοιχεία για τυχόν ευρήµατα, καθώς και
τις όποιες παρατηρήσεις σας!
Σας ευχαριστώ!
Νίκος Τσιούνης
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ακόµη και σήµερα, ενώ καταδεικνύουν τη συνάφεια
µεταξύ της νέας ελληνικής και της αρχαίας γλώσσας.
Το βιβλίο αυτό , κατά κάποιον τρόπο προετοιµάζει τα
παιδιά, και γλωσσικά, για την είσοδό τους στο Γυµνάσιο, όπου θα έχουν την πρώτη επαφή τους µε τα αρχαία ελληνικά. Το βιβλίο, πρακτικά, καλύπτει ένα κενό,
στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, αποτελώντας µια γέφυρα, µεταξύ της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης κι εξοικειώνει τους νεαρούς
µαθητές, µε την αρχαία ελληνική γλώσσα και σκέψη.
Απ΄ την άλλη είναι κι ένα ευχάριστο απόκτηµα, όχι
µόνο για τα παιδιά, αλλά και για τους µεγάλους, που
υπήρξαν «µαλωµένοι» στα µαθητικά τους χρόνια, µε
τους αρχαίους ηµών προγόνους.
Πέρα από αυτά, θα µπορούσαµε να πούµε πως είναι
µια θετική προσπάθεια, που στοχεύει να διατηρήσει
ζωντανή την αρχαία µας παράδοση, σ΄ έναν κόσµο
όπου η ανθρωπιστική σκέψη κι η διανόηση βάλλονται
και κινδυνεύουν να χαθούν τα σπουδαία διανοήµατα
κι η σύνδεσή µας µε τον παλιότερο κλασικό µας πολιτισµό, καθώς και κάθε τι που καθορίζει την εθνική
µας παράδοση, στη λαίλαπα της παγκοσµιοποίησης.
Καλή επιτυχία, Θανάση!
ΒΑΣΩ ΡΑΠΤΗ

ΚΩΣΤΑΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ
Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Παρουσιάστηκε το νέο βιβλίο του συγχωριανού µας
δάσκαλου, Θανάση Γεωργάρα, στις 15 Σεπτεµβρίου,
στον αύλειο χώρο του Ζαππείου, στο πλαίσιο της
47ης έκθεσης βιβλίου, που πραγµατοποιήθηκε εκεί.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν αρκετοί γονείς και µαθητές του Θανάση, αλλά κι αρκετοί χωριανοί.
Ο τίτλος του βιβλίου είναι «ΕΛΑ ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ», και την
έκδοσή του επιµελήθηκαν οι εκδόσεις «Κάκτος». Το
βιβλίο, όπως εύγλωττα δηλώνει ο τίτλος, είναι µία
πρόσκληση για µάθηση, όχι µόνο στα παιδιά αλλά και
σε όλους όσοι θα ήθελαν να έχουν µια πρώτη προσέγγιση της αρχαίας, αλλά τόσο νεωτερικής κι αρυτίδωτης ελληνικής σκέψης. Στο εξώφυλλο του βιβλίου,
προστίθεται ως υπότιτλος, η φράση «ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ»,
ως µία παραίνεση, για αναζήτηση της ουσιαστικής
γνώσης, µέσα στην πληροφοριακή καταιγίδα της εποχής µας, όπου είναι πολύ εύκολο κάποιος, και κυρίως
ένα παιδί, να χαθεί. Όπως γράφει ο Θανάσης στην εισαγωγή του βιβλίου, αφορµή υπήρξαν οι µαθητές
του, του σχολικού έτους 2017-18, µε την προθυµία
τους για µάθηση, αλλά κι η ελπίδα, για τους «µαθητές» του µέλλοντος, που θα κάνουν το βίο τους διαρκή
µαθητεία. Το βιβλίο δοµείται σε έξι ενότητες: ανέκδοτα,
ιστορίες, αποφθέγµατα, παροιµίες, οι θεοί και τα σύµβολά τους, τα ζώα κι οι αρχαίες ονοµασίες τους.
Το βιβλίο προσπαθεί, µε τρόπο απλό κι ελκυστικό να
φέρει σ΄ επαφή τα παιδιά, µε την αρχαία ελληνική
σκέψη, τη φιλοσοφία, τη ζωή, τις συνήθειες, τις αξίες,
το ευφυολόγηµα και όλα εκείνα τα σηµαντικά που καταξίωσαν τον αρχαίο ελληνικό πολιτισµό, ως ,έναν
από τους σηµαντικότερους πολιτισµούς της ανθρωπότητας. Οι ιστορίες και τα ανέκδοτα αναφέρονται σε
γνωστά πρόσωπα από την ιστορία, που τα προσεγγίζουµε πιο πολύ στην ανθρώπινη πλευρά τους κι έτσι
γίνονται πιο οικεία στον αναγνώστη. Παράλληλα η
παράθεση λέξεων ή φράσεων, γνωµικών ή παροιµιών, φέρνουν σε επαφή µε τις παλιότερες µορφές
της γλώσσας µας και βοηθούν τα παιδιά να καταλάβουν τα νοήµατα φράσεων που χρησιµοποιούµε

Με τον τίτλο αυτόν µόλις κυκλοφόρησε από τις Ηπειρωτικές Εκδόσεις «Πέτρα» ο τόµος για τον Ηπειρώτη (εκ
Συρράκου) ποιητή και πεζογράφο. Το έτος 2018 έχει χαρακτηριστεί έτος Κρυστάλλη, 150 χρόνια από τη γέννησή του (1868), και προς τιµήν του διοργανώνονται
εκδηλώσεις στη γενέτειρά του και σε άλλους τόπους
στους οποίους άφησε τα χνάρια του ο ποιητής ( υπό την
αιγίδα του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας κ. Πρ. Παυλόπουλου), και όπου υπάρχουν Συρρακιώτικες και Ηπειρωτικές παροικίες, σε µία προσπάθεια να επανέλθει ο
Κρυστάλλης στην ιστοριογραφία της ελληνικής λογοτεχνίας και να µελετηθούν όψεις του έργου του. Σ’ αυτό το
κλίµα κινείται και ο παρών τόµος. Με κείµενα παλαιότερων (Λ. Βρανούση, Β. Γαβριηλίδη, Γ. Γάγαρη, Μ. Μητσάκη, Π. Νιρβάνα, Γρ. Ξενόπουλου, Κ. Παλαµά, Κ.
Χατζόπουλου, Χ. Χρηστοβασίλη) και νεότερων πνευµατικών δηµιουργών (Ε. Αυδίκου, Β. Γκουρογάννη, Π.
Μπουκάλα, Α. Μπουρατζή-Θώδα, ∆. Παπαχρήστου, Α.
Ρίζου, Β. Χατζηβασιλείου), σε µια διαρκή συνοµιλία, ώστε
ο αναγνώστης να προσεγγίσει τα ποιητικά και πεζογραφικά κείµενα του Κρυστάλλη µε διάθεση κατανόησης του
λογοτεχνικού γεγονότος. Προσπαθεί δε ο τόµος να αναδείξει και τα πεζογραφήµατα. Είναι η ώρα τους πια.
Ο Κρυστάλλης «επιστρέφει». Είναι καιρός να ξανασυναντηθούµε µαζί, του ιδιαίτερα σήµερα που έχουµε περισσότερο ανάγκη το πέταγµα του σταυραητού. Το
βιβλίο, 248 σελίδων, διατίθεται από τις Ηπειρωτικές Εκδόσεις «Πέτρα» (Οικονόµου 32, Αθήνα, τηλ.
2108233830, 6947697420) και σε επιλεγµένα βιβλιοπωλεία και τιµάται 10 ευρώ.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΡΙΖΟΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

κτήµα τεσσάρων
στρεµµάτων µε
καρποφόρα δέντρα.
Περιοχή
Μεγάλη Βρύση.
Τηλ.: 6977202384
Κώστας Π. Τάσιος
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Σηµαντική η προβολή του τόπου µας µε οποιονδήποτε τρόπο!

“Τό τιµιότερο πρόσφορο”

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η Ε. ΦΟΥΤΡΙ∆Η ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ Ν. ΛΑΜΠΡΑΚΗ, ΤΟΝ ΣΩΚΡΑΤΗ Β. ΚΟΥΓΕΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΣΩΚΡΑΤΗΣ Β. ΚΟΥΓΕΑΣ
ΕΚ∆ΟΣΗ: ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Ο Αριστείδης Ε.
Φουτρίδης γεννήθηκε στις 17 Απριλίου 1887 στην
Ικαρία, που βρισκόταν ακόµη στα όρια
της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας ,για να
φτάσει στις Ηνωµένες Πολιτείες της
Αµερικής περνώντας
από τη Χαλκίδα, την
Αθήνα, το Σιµπίν Ελ
Κοµ της Αιγύπτου.
“Κατόρθωσε να καλύψει τον ωκεανό
που τον χώριζε από
το νέο κόσµο κυριολεκτικά και µεταφορικά,
από
την
Ανατολή στη ∆ύση,
από ένα ακίνητο
παρόν σε ένα παρόν
αναζητήσεων και αλλαγών, και να επιβληθεί ως προσωπικότητα, ως επιστήµονας, ως
λογοτέχνης”.
Στα έντεκά του κηδεµονευόµενος από τον αδερφό του, τον ιεροµόναχο Νείλο, φεύγει από την Ικαρία για τη Χαλκίδα (όπου ο
Νείλος αναλαµβάνει καθήκοντα ιερέα σε ενορία), και από εκεί
στην Αθήνα. Αποφοίτησε από το σχολείο του Παγκρατίου και η
αγάπη του για τη φιλολογία τον οδήγησε να εγγραφεί το 1904
στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών σε µια εποχή ζυµώσεων και έντονων αντιπαραθέσεων. Λάβρος «αντιµαλλιαριστής» µαζί µε άλλους εξεγερµένους φοιτητές συµµετείχε στον προπηλακισµό του
“προδότη” όπως αποκαλούσαν τον Κωστή Παλαµά. Τότε ήταν
που συνάντησε τον ποιητή για πρώτη φορά. Η δεύτερη και τελευταία – σύντοµη και αυτή – συνάντηση του Αριστείδη Φουτρίδη
µε τον Κωστή Παλαµά θα γίνει το 1914 µε τη µεσολάβηση του
αδελφικού του φίλου Χρίστου Ν. Λαµπράκη. Έκτοτε ο Φουτρίδης θα αφιερωθεί σχεδόν ολοκληρωτικά στη µετάφραση και τη
διάδοση του έργου του ποιητή, εκφράζοντας στις επιστολές του
προς τον Χρίστο Λαµπράκη και τον Σωκράτη Κουγέα το ενδιαφέρον και τις κρίσεις του Παλαµά σχετικά µε το δύσκολο µεταφραστικό εγχείρηµα.
Στο διάστηµα που βρίσκεται φοιτητής στην Αθήνα , προκειµένου να αντεπεξέλθει στις οικονοµικές δυσκολίες της οικογένειάς
του ο Φουτρίδης παραδίδει κατ’ οίκον µαθήµατα σε γόνους γνωστών και πλούσιων αθηναϊκών οικογενειών, µεταξύ αυτών και ο
Κωνσταντίνος Τσάτσος. Όταν ο Φουτρίδης φεύγει µετά από οικογενειακές πιέσεις για την Αίγυπτο (όπου παραδίδει µαθήµατα
σε παιδιά της εκεί ελληνικής παροικίας) αυτό το έργο αναλαµβάνει ο φίλος του Χρίστος Λαµπράκης.
Η αγάπη του για τη φιλολογία και η τύχη τού δίνουν τη δύναµη
και το 1906 βρίσκει τρόπο να “δραπετεύσει’’ από την Αίγυπτο
και να τολµήσει το µακρύ ταξίδι για την Αµερική χωρίς να γνωρίζει αγγλικά. Εγγράφεται εσωτερικός στο Κολέγιο Μάουντ Χέρµον
στη Μασαχουσέτη και στη συνέχεια στο τµήµα φιλολογίας στο
Πανεπιστήµιο του Χάρβαρντ, όπου ολοκληρώνει τις σπουδές
του. Ακολουθεί µια λαµπρή πορεία µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, διακρίνεται σε διαγωνισµούς, βραβεύεται και αποκτά
κύρος στον τοµέα της αρχαίας ελληνικής γραµµατείας και λογοτεχνίας· σύντοµα γίνεται διδάκτωρ και καθηγητής της κλασικής
φιλολογίας στο Χάρβαρντ και στο Γέιλ.
Τα πανεπιστηµιακά του µαθήµατα ήταν κατά προτίµηση ερµηνεία και ανάλυση αρχαίων δραµάτων και ιστορία της ελληνικής
λογοτεχνίας.
Στη συνέχεια της εισαγωγής ο Σωκράτης Κουγέας αναφέρεται
στους δύο από τους αποδέκτες των επιστολών του Φουτρίδη,
στον Χρίστο Λαµπράκη και τον Σωκράτη Κουγέα (παππού) .Σηµειώνει βιογραφικό και πορεία εκπαιδευτικής ζωής και των δύο
και ότι µέσα από τις επιστολές που τους απευθύνει φαίνεται η
πολυκύµαντη ζωή του Φουτρίδη το διάστηµα 1903-1920 19191920.
Για τον αποδέκτη του κύριου όγκου των επιστολών, φίλο του,
φιλόλογο και παιδαγωγό Χρίστο Λαµπράκη οι αναφορές προερχόµενες κυρίως από το αρχείο του Σωκράτη Κουγέα είναι ελάχιστες.
Κυρίαρχο θέµα των επιστολών της πανεπιστηµιακής τους πορείας είναι η πρόοδος της µελέτης τους και η ενηµέρωση σε θέ-

µατα που αφορούν την προσωπική τους ζωή, ενώ ενδιαφέρον
παρουσιάζουν οι αναφορές στα πανεπιστηµιακά ζητήµατα. Όταν
ο Λαµπράκης βρίσκεται στη γενέτειρά του (Σκιαδάδες- Βουργαρελίου) ενηµερώνεται για τις παρέες της Αθήνας από το φίλο του
Αριστείδη που του στέλνειτον αθηναϊκό τύπο και ειδικά τα φύλλα
της εφηµερίδας “Το Κράτος”.
Στην πρώιµη αλληλογραφία φαίνεται η προσπάθεια να στηρίξει οικονοµικά και ηθικά τον Λαµπράκη ενώ στα γράµµατα από
την Αίγυπτο κυριαρχούν καινούργιες εικόνες και εµπειρίες, γίνονται εκτενείς αναφορές στα περιστατικά που θίγουν το γλωσσικό ζήτηµα, αποκαλύπτοντας τις αντιδηµοτικιστικές απόψεις του
Φουτρίδη της περιόδου εκείνης και δίνει οδηγίες στο φίλο του για
το πώς θα συνεχίσει την εκπαίδευση των µαθητών που του εµπιστεύτηκε και ιδιαίτερα του µικρού Κωστάκη (Κωνσταντίνου
Τσάτσου).
Το καλοκαίρι του 1906 ο Φουτρίδης συνεχίζει τις σπουδές του
στις ΗΠΑ. Μέσα από τις επιστολές του παρουσιάζει όλη την πορεία του στο Πανεπιστήµιο του Χάρβαρντ και ζητά από το φίλο
του να του στέλνει εκείνος τα φύλλα του αγαπηµένου τους εντύπου του Κράτους και τον παροτρύνει- χωρίς αποτέλεσµα- να µεταναστεύσει εκεί και να συνεχίσει τις σπουδές του.
Από το 1911 και µετά µετρά µόνο επιτυχίες:διαλέξεις σε διάφορες πόλεις των ΗΠΑ µε στόχο την προβολή του νέου ελληνικού πολιτισµού, µετάφραση στα αγγλικά του έργου του Κωστή
Παλαµά, το οποίο δεν χάνει ευκαιρία να διαδώσει στο κοινό της
Αµερικής. Εξάλλου παρακολουθώντας τη θριαµβική πορεία του
ελληνικού κράτους µετά τους Βαλκανικούς πολέµους, προβάλλει
τον Βενιζέλο , τον Πολίτη και τον Παλαµά ως τους τρεις πυλώνες
του νέου ελληνισµού. Έχει πια ασπαστεί για τα καλά το δηµοτικισµό και τον ενιαφέρει ο Εκπαιδευτικός Όµιλος, του οποίου τη
δράση παρουσιάζει στις ΗΠΑ µε σηµαντικές αναφορές σε άρθρα
και οµιλίες του.
Το 1914 έρχεται στην Ελλάδα µε υποτροφία του Πανεπιστηµίου
του Χάρβαρντ, συναντά τον Κωστή Παλαµά και γνωρίζεται µε τον
Σωκράτη Κουγέα,µε τον οποίο εκδράµει στη Μάνη, διασχίζει τον
Ταύ γετο και εδραιώνεται η µεταξύ τους φιλία. Στην εκδροµή αυτή
συµµετέχει και ο Χρίστος Λαµπράκης.
Η τελευταία επιστολή προς τον Χρίστο Λαµπράκη, µε ηµεροµηνία 5-2-1920 θίγει το θέµα του επαναπατρισµού του Φουτρίδη
προκειµένου να αναλάβει την έδρα της Αρχαίας Ελληνικής Γραµµατείας στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, θέµα στο οποίο διεξοδικά
αναφέρονται και οι επιστολές µε παραλήπτη τον Σωκράτη Κουγέα. Η προοπτική αυτή εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια
του Ελευθερίου Βενιζέλου να προωθήσει στις τάξεις του Πανεπιστηµίου δηµοτικιστές, Η εκλογική ήττα όµως των Φιλελευθέρων το 1920 θα ανατρέψει τα σχέδιά του, ο Φουτρίδης θα
αρνηθεί το διορισµό τουκαι θα παραµείνει στις ΗΠΑ µέχρι τον
αιφνίδιο θάνατό του το 1923.
Μετά από αυτό το σηµείο ξεκινούν οι επιστολές του Φουτρίδη
προς τον Σωκράτη Κουγέα. Όπως και οι επιστολές προς τον Χρίστο Λαµπράκη έτσι και αυτές προς τον Ακαδηµαίκό και καθηγητή της Ιστορίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστηµίου
Αθηνών Σωκράτη Κουγέα προέρχονται από το προσωπικό αρχείο του τελευταίου. Οι τέσσερεις επιστολές στάλθηκαν µεταξύ
του Ιουνίου του 1919 και του ∆εκεµβρίου του 1920.
Στη συνέχεια της εισαγωγής γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο
ιστορικό κλίµα εκείνης της εποχής, κατά το οποίο συντάσσονται οι επιστολές, κλίµα που καλλιέργησε ο Βενιζέλος. Στρέφεται προς τους δηµοτικιστές και για την υλοποίηση της
αναγέννησης του εκπαιδευτικού συστήµατος και εφαρµογή της
πολιτικής του κατά την περίοδο 1917-1920 ο Βενιζέλος αναθέτει
την ηγεσία του εκπαιδευτικού συστήµατος στην τριανδρία του δηµοτικισµού, Γληνό, ∆ελµούζο και Τριανταφυλλίδη.
Αυτοί µαζί µε τον Νίκο Μπέρτο και τον Χρίστο Λαµπράκη’’αποτελούσαν εκείνη την εποχή την πεντάδα των προοδευτικών συνεργατών του Ελευθερίου Βενιζέλου’’. (Ο Σωκράτης Κουγέας, αν
και δεν καταγράφεται µεταξύ των µελών του Εκπαιδευτικού Οµίλου οι σχέσεις του ήταν άριστες µε τον πυρήνα ενώ µε τον
Μπέρτο και τον Λαµπράκη τον συνέδεε βαθιά φιλία από την περίοδο των φοιτητικών χρόνων). Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια στρέφεται το ενδιαφέρον στον Φουτρίδη. ∆εν υπάρχουνόµως
µαρτυρίες για γνωριµία και συναντήσεις Βενιζέλου- Φουτρίδη.
Η τελευταία επιστολή, γραµµένη στις 10 ∆εκεµβρίου 1920, θα
αποτελέσει τον επίλογο του επαναπατρισµού του Φουτρίδη. Πως
θα ήταν δυνατον νααποδεχθεί τον διορισµό του , όταν από τους
φιλοβασιλικούς που είχαν πλέον κυριαρχήσει στην πολιτική
σκηνή παύονται οι βενιζελικοί καθηγητές και ο Σωκράτης Κουγέας;
Πώς θα ήταν δυνατόν να παρέµβει στα εκπαιδευτικά πράγµατα
της Ελλάδας χωρίς τη στήριξη του Γληνού, του ∆ελµούζου και
του Τριανταφυλλίδη; Κυρίως όµως παραιτείται όπως πληροφορεί τον Σ. Κουγέα για να µη θεωρηθεί πολιτικός ο διορισµός του,
∆ιάχυτη στην επιστολή του είναι η απορία, πως τα πολιτικάπράγµατα στην Ελλάδα πήραν τέτοια τροπή.
Οι υπόλοιπες επιστολές απευθύνονται στη µητέρα του, την
αδερφή του ∆έσποινα και τον αδερφό του Νείλο.
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Σωκράτης Κουγέας

Ο φιλόλογος Σωκράτης Κουγέας (φωτ.), που επιµελήθηκε την
έκδοση του ανωτέρω βιβλίου, έρχεται ξανά στο προσκήνιο της
Εφηµερίδας “το βουργαρέλι” και του Συλλόγου µας, διότι χάρη
σ’ αυτόν προβλήθηκε όλως ιδιαίτερα η προσωπικότητα του Χρίστου Ν. Λαµπράκη. Είχε την τύχη να έχει παππού τον Σωκράτη
Β. Κουγέα , Ακαδηµαϊκό και καθηγητή της Ιστορίας στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, προσωπικό φίλο του Χρίστου Λαµπράκη, στον
οποίο ο Λαµπράκης κληροδότησε το αρχείο του.
Αντλώντας στοιχεία από το αρχείο αυτό ο Σωκράτης Κουγέας
παρουσιάζει σε Παιδαγωγικό Συνέδριο στα Γιάννενα «Η Άνοιξη
της ελληνικής εκπαίδευσης και ο Ηπειρώτης δάσκαλος Χρίστος Ν. Λαµπράκης (1907-1915)».
Αλλά η µέγιστη συµβολή του υπήρξε στην επανέκδοση του
έργου «Τραγούδια των Τζουµέρκων» του Χρίστου Ν. Λαµπράκη µε πολλά στοιχεία που αντλήθηκαν από το αρχείο του
παππού του. Επίσης υπήρξε ο κύριος οµιλητής κατά τη διάρκεια παρουσίασης του βιβλίου τον Αύγουστο του 2013 στο Βουργαρέλι. Στο φύλλο 238 της Εφηµερίδας µας δηµοσιεύουµε την
οµιλία του στην παρουσίαση της συλλογής του Χρίστου Ν. Λαµπράκη. Να αναφερθεί επίσης η παρουσία του στην εκδήλωση
για τα 40 χρόνια του Συλλόγου µας 24 Νοεµβρίου 2013.
Και τώρα έρχεται µε το πόνηµα αυτό, κοπιαστικό έργο και ιδιαίτερα επιµεληµένο να µας παρουσιάσει µέσα από τις επιστολές
που καταλαµβάνουν το µεγαλύτερο µέρος του βιβλίου και απευθύνονται στο Χρίστο Ν. Λαµπράκη, τον Σωκράτη Κουγέα και
συγγενικά του πρόσωπα, µια άλλη σπουδαία προσωπικότητα
στον κόσµο των ελληνικών γραµµάτων, που όµως διέπρεψε
στην Αµερική, τον Αριστείδη Φουτρίδη από την Ικαρία.
Γιατί όµως παρουσιάζουµε το βιβλίο και αυτή την προσωπικότητα;
Α. Ο Αριστείδης Φουτρίδης υπήρξε αδερφικός φίλος του Χρίστου
Λαµπράκη από τα φοιτητικά χρόνια και ο κύριος όγκος των επιστολών απευθύνονται σ’ αυτόν.
Β. Παίρνουµε ιδιαίτερες πληροφορίες για τον Χρίστο Λαµπράκη,
για τη ζωή του αλλά και την ιδιαίτερη συµβολή του στην εκπαιδευτική αναγέννηση στα χρόνια της διακυβέρνησης του Βενιζέλου και την επιρροή του στον Φουτρίδη.
Γ. Επιπλέον στην εισαγωγή ο Σωκράτης Κουγέας παραθέτει αρκετά περιεκτικό οδοιπορικό της πορείας του Χρίστου Λαµπράκη
απ’ όπου φαίνεται και η παράλληλη πορεία µε τον Αριστείδη
Φουτρίδη, ιδιαίτερα στην επιστηµονική παρουσία και την ανάδειξη των ελληνικών γραµµάτων και του ελληνικού πολιτισµού
στο εξωτερικό. Το έργο αυτό ως συνέχεια αναλαµβάνει µετά το
θάνατο της Ελβετίδας συζύγου του Λεωνί µε το κληροδότηµά της
ο Χρίστος Ν. Λαµπράκης ιδρύοντας την έδρα Νεοελληνικής
Γλώσσας και Λογοτεχνίας στο Πανεπιστήµιο της Γενεύης (έδρα
Λαµπράκη) και στην Αµερική µετά τον πρόωρο θάνατο του Αριστείδη Φουτρίδη το 1923 σε ηλικία 36 ετών, η Αµερικανίδα σύζυγός του Μαργαρίτα Φουτρίδη- Γκάρισον µε υποτροφίες που
ίδρυσε στη µνήµη του άνδρα της, για να σπουδάζουν νέοι Ικαριώτες στα Πανεπιστήµια της Αµερικής.
Και ο επίλογος.
«Τό τιµιότερο πρόσφορο». Ο τίτλος είναι δάνειο από το µνηµόσυνο άρθρο που έγραψε ο Κωστής Παλαµάς για τον Αριστείδη
Φουτρίδη ένα χρόνο µετά το θάνατό του: «Και όµως από το Μνηµόσυνο τούτο λείπει το ωραιότερο, το τιµιώτερο πρόσφορο. Το
τελευταίο γράµµα του Φουτρίδη προς εµένα, Μάρτης του 1923.
Ελπίζω πως κάποτε θα µου δοθεί ευκαιρία να το παρουσιάσω».
ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ
Ως επίλογο στην παρουσίαση του βιβλίου, θα ήθελα να αναφέρω
τα λόγια του Σωκράτη Κουγέα: «Η λήθη δεν αδικεί εκείνους που
ξεχνιούνται·εκείνοι έχουν την αξία τους πέρα από εµάς που λησµονούµε· η λήθη αδικεί εµάς που δεν γνωρίζουµε εκείνους που
διαµορφώνουν αξίες. Στα πρόσωπα αυτά µε σεβασµό µε έµαθαν να σκύβω η µητέρα µου και ο πατέρας µου». Σ’ αυτούς χρωστάµε και τούτη την έκδοση.
ΛΟΥΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΕΣΩΡΟΥΧΑ

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ “ΕΡΜΙΝΑ”
Αµαλία & Ερµιόνη
Γεωργούλα

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 3 - ΑΡΤΑ
ΤΗΛ.: 26810 70857
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24η Έκθεση Βιβλίου
και ολοταχώς για την
25η και επετειακή

Μ

ε επιτυχία πραγµατοποιήθηκε για 24η χρονιά η Έκθεση Βιβλίου στο κτίσµα της Πλατείας "Βακούφικο"
(έτσι συνηθίσαµε να το λέµε) δίπλα απ' το µεγάλο πλάτανο.
Η στήριξη αυτής της πολιτιστικής προσπάθειας πρωτόγνωρης για τόσα χρόνια στα Τζουµερκοχώρια υπήρξε και
αυτό το καλοκαίρι σηµαντική και συγκινητική ιδιαίτερα από
τους µικρούς µας φίλους. Η ανυποµονησία τους µεγάλη πριν
το άνοιγµα της Έκθεσης. Επειδή έτυχε να είµαι στο χωριό το
δεύτερο δεκαπενθήµερο του Ιουλίου καθηµερινά, όταν µε
έβλεπαν, µε ρωτούσαν πότε θα ανοίξει.
Και όταν έφτασε η πολυπόθητη στιγµή την τίµησαν όλως
ιδιαίτερα µε την παρουσία τους. Καθόταν µε προσοχή γύρω
από τα τραπεζάκια και διάβαζαν τα βιβλία της αρεσκείας τους
και την ηµέρα στο πεζούλι γύρω από τον πλάτανο. Τα πιο
µικρά συνοδευόταν και από τους γονείς τους, αυξάνοντας
έτσι την επισκεψιµότητα. Να επισηµάνω εδώ ότι το παιδικό
βιβλίο το φροντίζουµε όλως ιδιαίτερα, περιλαµβάνει όλες τις
ηλικίες και καλύπτει όλα τα ενδιαφέροντα. Σηµαντική η συµβολή στο θέµα αυτό της Μαίρης Στεφάνου η οποία και λόγω
επαγγέλµατος αλλά περισσότερο από αγάπη το επιµελείται
ξεχωριστά και επιπλέον µε την παρουσία της στο χώρο δίνοντας οδηγίες, εξηγήσεις και ό,τι άλλο χρειαστεί.
Επίσης συγκινητική και η παρουσία νέων που όπως χαρακτηριστικά είπαν "µεγάλωσαν µε την Έκθεση" όπως του ∆ηµήτρη Καραβασίλη, του ∆ηµήτρη Σταύρου που είναι και
εκλεκτικοί βιβλιοφάγοι και µε τις υποδείξεις και την κριτική
τους συµβάλλουν στην ποιοτική του αναβάθµιση.
Μία διαφορετική πινελιά έδωσε φέτος στο χώρο της Έκθεσης, η Έκθεση Φωτογραφίας του Βασίλη Ρυακιωτάκη
την οποία είχαµε αναγγείλει. Ερασιτέχνης φωτογράφος ο Βασίλης, χωρίς ιδιαίτερα µέσα αποτύπωσε τοπία και στιγµές µε
µοναδικό τρόπο και ξεχωριστή µατιά. Όλοι οι επισκέπτες
είχαν να πουν ένα καλό λόγο προσέχοντας µία-µία τις δηµιουργίες του. Και ο ίδιος ήταν παρών δίνοντας εξηγήσεις, κάνοντας την ξενάγησή του. Ενδεικτικές και οι φωτογραφίες
που δηµοσιεύουµε µε τα βιβλία και τις δηµιουργίες του Βασίλη στο χώρο της Έκθεσης.
Ξεχωριστές παρουσίες στο χώρο της Έκθεσης ήταν του
Γιάννη Καλπούζου, της Φαίδρας Γιαννέλου, της Γεωργίας Νικόλτσιου (ποιήτριας, µητέρα της Μαρίας). Ο δικός
µας Γιάννης, όπως τον αποκαλούµε, δεν µπόρεσε για ιδιαίτερο προσωπικό λόγο να πραγµατοποιήσει την προγραµµατισµένη για τις 6 Αυγούστου παρουσίαση του βιβλίου του
"γινάτι - ο σοφός της λίµνης". Όµως παρόλα αυτά βρέθηκε
κοντά µας στις 12 Αυγούστου φιλικά, πιο ζεστά κουβεντιάσαµε για το βιβλίο και για άλλα θέµατα, γευτήκαµε παραδοσιακά εδέσµατα και τσιπουράκι.
Για να µη γράφω και άλλες λεπτοµέρειες που κάποιες θα

!

Κυκλοφόρησε το καινούργιο βιβλίο της Παναγιώτας Π. Λάµπρη µε τον τίτλο «Χαρµολῦπες»
(αυτοέκδοση, Πάτρα 2018). Η συγγραφέας, η
οποία µέχρι τώρα, πέραν άλλων δηµοσιεύσεων, εξέδωσε τέσσερα βιβλία, που είναι εµπνευσµένα από
τη γενέτειρά της, τη Ροδαυγή Άρτας, µια ποιητική
συλλογή, καθώς και τις ταξιδιωτικές εντυπώσεις «Σε
δρόµους της Κίνας», οι οποίες προσφέρθηκαν δωρεάν σ’ όλους τους φιλαναγνώστες µέσω της διεύθυνσης:
https://issuu.com/panagiotalampri/docs, αυτή τη
φορά εκφράζεται µε µια νέα ποιητική συλλογή, τις
«Χαρµολῦπες».
Η Παναγιώτα Π. Λάµπρη, έχοντας κατά νουν τις υφιστάµενες οικονοµικές συνθήκες και αξιοποιώντας το
διαδίκτυο, προσφέρει και τούτο το βιβλίο της µόνο
σε ηλεκτρονική µορφή, το αφιερώνει «Σε κείνους
που στη ζωή τους επέλεξαν να πουν τα δύσκολα,
αλλά σηµαντικά ΟΧΙ» και το διαθέτει δωρεάν στο
αναγνωστικό κοινό. Όποιος, λοιπόν, επιθυµεί να µελετήσει τις «Χαρµολῦπες» της ή να τις χαρίσει σε φίλους του, µπορεί να το κάνει µέσω της ακόλουθης
ηλεκτρονικής διεύθυνσης:
https://issuu.com/panagiotalampri/docs/

Στη διπλανή φωτ. η πρόεδρος του
Συλλόγου Λουκία Αντωνίου µε τη
µαέστρο Φαίδρα Γιαννέλου.

είναι επαναλήψεις, φτάνω στον επίλογο µε τις ιδιαίτερες ευχαριστίες: Στην Άντα Τρύπα, η οποία τον περισσότερο χρόνο
των διακοπών της τον διέθεσε στην Έκθεση προσφέροντας
τις υπηρεσίες της και ιδιαίτερα τις παιδαγωγικές. Ξεχωριστές
ήταν οι σκηνές µε το "µελίσσι" των µικρών παιδιών γύρω της
να τους διαβάζει παραµύθια και άλλες ιστορίες µε ιδιαίτερο
αφηγηµατικό τρόπο και να συζητά µαζί τους, να τους υποδείχνει βιβλία για αγορά και για διάβασµα. Στη Φανή Γεωργάρα
που και αυτή όπως κάθε χρόνο διέθεσε αρκετό από το χρόνο
των διακοπών της στη λειτουργία της Έκθεσης. Ξεχωριστή
παρουσία και αυτή µε τις υποδείξεις , στις συζητήσεις και ό,τι
άλλο ενδιαφέρον. Στη Μαργαρίτα Σιµοπούλου για την αφίσα
της 24ης Έκθεσης Βιβλίου. Στη λειτουργία της Έκθεσης συνέβαλαν τα µέλη του Συλλόγου µας: η γράφουσα, η Μαίρη
Στεφάνου. Επίσης να αναφερθεί η παρουσία στο λίγο διάστηµα που παρέµειναν στο Βουργαρέλι των µελών: Κατερίνας Σόφη, Μαρίνας Σόφη και Πετρούλας Τσόντρη.

Επίσης ευχαριστίες: Στο Βασίλη Σούσο που συνέβαλε στη
µεταφορά των βιβλίων από την Άρτα στο Βουργαρέλι, καθώς
και στον Αλκιβιάδη Κατσάνο. Στο Βασίλη Ρυακιωτάκη για
τη µεταφορά στο χώρο της Έκθεσης. Στο Νίκο Μανούση,
στον Κωνσταντίνο Κατσάνο για την τακτοποίηση των βιβλίων στο χώρο της Έκθεσης.
Στη Χρύσα Τζουµάκα - Μπακούλα, που διέθεσε το ποσό
των 300 ευρώ για να το αξιοποιήσει ο Σύλλογος στις πολιτιστικές του δραστηριότητες.
Τέλος όλους εσάς που έµπρακτα δείξατε στηρίζοντας οικονοµικά αλλά και ηθικά το σηµαντικό αυτό πολιτιστικό γεγονός
για το χωριό µας και για το Σύλλογό µας. Η παρουσία καθενός
ήταν ιδιαίτερη αλλά δεν µπορούµε να σας αναφέρουµε όλους
και κλείνουµε µε ένα µεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ και του χρόνου συµπαραστάτες µας για να πλαισιώσουµε την 25η Έκθεση που
θα λάβει πανηγυρικό χαρακτήρα µε πολλές εκπλήξεις.
ΛΟΥΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Η παρουσία του Συλλόγου Βουργαρελιωτών Αττικής στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις στο Βουργαρέλι

Ο Σύλλογός µας είχε έντονη παρουσία στο χωριό µας το καλοκαίρι µε συµµετοχή σε όλες τις εκδηλώσεις τόσο πολιτιστικές ,όσο και ψυχαγωγικές-διασκεδαστικές. Παραβρέθηκαν τα
µέλη: Μαίρη Στεφάνου, Κατερίνα Σόφη, Μαρίνα Σόφη, Πετρούλα Τσόντρη, ειδικά η Πρόεδρος Λουκία Αντωνίου παρέµεινε επί τρίµηνο.
Α.Στην εκδήλωση ιστορικής µνήµης για την έναρξη της Επανάστασης το 1821 στα Τζουµέρκα στο Μοναστήρι του Αι
Γιώργη το Σύλλογό µας εκπροσώπησε η Πρόεδρος Λουκία
Αντωνίου.
Β. Η Έκθεση Βιβλίου , το σηµαντικότερο πολιτιστικό γεγονός
του χωριού µας αλλά και της ευρύτερης περιοχής λειτούργησε
για 24η χρονιά από το Σύλλογό µας από 1 έως 25 Αυγούστου
παράλληλα µε την Έκθεση Φωτογραφίας του Βασίλη Ρυακιωτάκη και την εθελοντική προσφορά µελών του Συλλόγου
µας τους οποίους γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο αφιέρωµα για
την Έκθεση. Η προσέλευση του κόσµου και ιδιαίτερα των µι-

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

κρών παιδιών συγκινητική και τους ευχαριστούµε ιδιαίτερα για
αυτό.
Γ. Παρουσία στη ∆ηµοτική και Λαϊκή Βραδιά που διοργάνωσε
ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βουργαρελίου στις 9 και 11 Αυγούστου αντίστοιχα.
∆. Παρουσία στις εκδηλώσεις του Κυττάρου Τέχνης Τζουµέρκων: 12 Αυγούστου στο αφιέρωµα για τα 150 χρόνια από τη
γέννησητου ποιητή Κώστα Κρυστάλλη και 17 Αυγούστου στη
µουσική βραδιά µε το ∆ηµήτρη Σταύρο κιθάρα και την Εφραιµία Μίχου φωνή.
Ε. Παρουσία στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του ∆ήµου.
ΣΤ.Συνεργασία µε το Κ∆ΑΠ και προβολή των δραστηριοτήτων
του.
Ζ. Η Πρόεδρος Λουκία Αντωνίου παραβρέθηκε στον καθιερωµένο Αγιασµό του ∆ηµοτικού Σχολείου για την έναρξη της
νέας σχολικής χρονιάς.
Από το ∆. Σ. του Συλλόγου
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Το µέλλον του χωριού µας και της Αδελφότητας είναι η νέα γενιά. Ας τη φέρουµε πιο κοντά µας!

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ
Κ.∆.Α.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Και φέτος το καλοκαίρι ο χώρος του
Κ.∆.Α.Π. πληµµύρισε από παιδικές παρουσίες!
Από νωρίς το πρωί πλήθος παιδικών
φωνών ζωντάνευαν κι έδιναν έναν χαρούµενο τόνο στο κέντρο του χωριού! Εκτός από
τη συµµετοχή τους στα πλαίσια των καθηµερινών δραστηριοτήτων του Κ.∆.Α.Π ,τα παιδιά, µε σύµµαχο την καλή τους διάθεση ,την
µέριµνα των εκπαιδευτικών τους και τη συµβολή εθελοντών, είχαν τη δυνατότητα να
ανακαλύψουν τα προσωπικά τους ταλέντα
και να πλουτίσουν τις γνώσεις τους.
Με την καθηµερινή εθελοντική παρουσία
του Θανάση Γεωργάρα τα παιδιά ταξίδεψαν
στον κόσµο της Γεωγραφίας και της Ιστορίας
µέσω διαδραστικών παιχνιδιών αλλά και στο
µελωδικό κόσµο της Μουσικής. (Φωτ. 1)
Έτσι συγκροτήθηκε για πρώτη φορά η παιδική χορωδία του Κ.∆.Α.Π., η οποία παρουσίασε το πρόγραµµά της στον αµφιθεατρικό
χώρο του ∆ηµαρχείου το Σάββατο 4 Αυγούστου.
Στις 8 και 9 Αυγούστου µε την καλλιτεχνική
επιµέλεια της Βαρβάρας Μάγγου οι µικροί
µας φίλοι ξεδίπλωσαν το ταλέντο τους στη
ζωγραφική και τα δηµιουργήµατά τους παρουσιάστηκαν σε έκθεση στο χώρο του Κυττάρου Τέχνης Τζουµέρκων. (Φωτ. 2)
Στις 13 Αυγούστου µε τη συµβολή του
Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουµέρκων και του Κυττάρου Τέχνης πραγµατοποιήθηκε εκδροµή στη Λεπτοκαρυά όπου το
στοιχείο του νερού ήταν ο πρωταγωνιστής
της όλης δράσης και τα παιδιά πληροφορήθηκαν τη χρησιµότητά του. (Φωτ. 3)
Ξεχωριστή και ιδιαίτερα συγκινητική ήταν
όµως και η προθυµία παιδιών - εθελοντών
να παρουσιάσουν µια παράσταση του γνωστού σε όλους µας Καραγκιόζη στο χώρο
του Κ.∆.Α.Π. η οποία κρίνοντας από τα παιδικά γέλια στέφθηκε µε απόλυτη επιτυχία!
(Φωτ. 4)
Και όλα αυτές , είναι κάποιες από τις δραστηριότητες που έχουν τη χαρά να «γεύονται
» οι µικροί επισκέπτες στο Κέντρο µας που
χρόνια τώρα αποτελεί σηµείο αναφοράς και
συνάντησης στο χωριό !
Ως εκπαιδευτικό προσωπικό του Κ∆ΑΠ ευχαριστούµε όλους όσοι στηρίζουν τη λειτουργία της δοµής µας και κυρίως τους γονείς
που µας εµπιστεύονται ό,τι πιο πολύτιµο
έχουν, τα παιδιά τους . ΕΜΕΙΣ από την
πλευρά µας υποσχόµαστε να συνεχίσουµε µε
αµείωτο ενδιαφέρον να φροντίζουµε για τη
δηµιουργική απασχόλησή τους.

Αθανάσιος Σπ. Λαζαρίδης
Ουρολόγος - Χειρούργος

Ειδικευθείς στο Πανεπιστηµιακό
Νοσοκοµείο Ιωαννίνων
Επιστηµονικός συνεργάτης
Πανεπιστηµιακής Ουρολογικής
Κλινικής Ιωαννίνων
Νικ. Σκουφά 38 - Άρτα
Τηλ.: 2681400427, 6977509592

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Στην τοποθεσία Καρυά
Βουργαρελίου

αγρόκτηµα 3 στρεµµάτων
και 600 µέτρων.
Πληροφορίες

στο τηλ. 210 4611115
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- Η Μαριλίνα Μαγγούρα (κόρη της Μαριάννας Σταύρου και του Άγγελου Μαγγούρα) πέτυχε στη Θεωρία και Ιστορία της Τέχνης στην
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας µε σειρά επιτυχίας 7η.
- Ο ∆ηµήτρης Βλάχος του Αθανασίου πέτυχε στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων- Αγροτικών Προιόντων και Τροφίµων στο Πανεπιστήµιο Πατρών.
- Ο Γιώργος Ευσταθόπουλος (γιος της Σπυριδούλας Βασιλειάδη και
του Βασίλη Ευσταθόπουλου) πέτυχε στη Σχολή Μηχανικών Εµπορικού Ναυτικού.
- Η Χριστίνα- Ανθή Στρεβίνα (κόρη της Ελένης Γαλήνα και του
Κώστα Στρεβίνα) πέτυχε στην ΑΣΟΕ Οικονοµικού Πανεπιστηµίου
Αθήνας.
- Ο Χρήστος Λύτρας (γιος της Λένας Κατσαδωράκη, εγγονός του
Χρήστου Κατσαδωράκη) πέτυχε Μηχανολόγος Μηχανικός στο Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
- Η Ηλέκτρα Κρανιώτη (κόρη της Ειρήνης Γκανέτσου, από τις Σκιαδάδες και του Αθανασίου Κρανιώτη) πέτυχε στην Μαιευτική Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής.
- Οι δίδυµες αδερφές:
Η Κατερίνα Πλούµπη του Λάµπρου πέτυχε στο Τµήµα Πολιτικών
Μηχανικών Πανεπιστηµίου Ξάνθης.
Η Νικολέττα Πλούµπη του Λάµπρου πέτυχε στο Τµήµα Μηχανικών
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής στο Πανεπιστήµµιο
Αιγαίου( Σάµος).
- Η Μανώλια Αλεξανδρή (κόρη της Σαββούλας του Μανώλη Παπαδόπουλου και του ∆ηµήτρη Αλεξανδρή) πέτυχε στη Σχολή ∆ασολογίας - ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του
∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης.
- Η Αγγελική Παπαδοπούλου (εγγονή της Κατίνας Ζαχαρή) πέτυχε
στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθήνας, στο Τµήµα ∆ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας.
Συγχαίρουµε τα παιδιά µας και ευχόµαστε καλό πτυχίο!

ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ
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Βρατσίστα Χαρά . . . . Νο 3131 10 Ε
Τυρολόγος Χρήστος . .Νο 3132 20 Ε
Αντωνίου Θανάσης . .Νο 3133 50 Ε
Χανδρινός Απόστολος Νο 3134 20 Ε
Νάκου-Κατσάνου Ελένη
. . . . . . . . . . . . . . . . . .Νο 3135 20 Ε
∆ήµου Ιουλία . . . . . . .Νο 3136 10 Ε
Ντζιόκα Χριστίνα . . . .Νο 3137 20 Ε
Ντζιόκας ∆ηµοσθένης . Νο 3138 20 Ε
Χρηστίδη Ν. . . . . . . . .Νο 3139 20 Ε
Μπάµπαλη Όλγα . . . .Νο 3140 10 Ε
Γούλας Χρήστος . . . . . Νο 3141 20 Ε
Σιάτρα-∆ήµου Μαρία . .Νο 3142 20 Ε
Τσιλώνη Χριστίνα Κων\νου
. . . . . . . . . . . . . . . . . .Νο 3143 10 Ε
Τσιλώνη Γεωργία . . . .Νο 3134 10 Ε
Κούκος Θεόδωρος . . .Νο 3145 20 Ε
Κωσταβασίλης Γεώργιος
. . . . . . . . . . . . . . . . . .Νο 3146 20 Ε
Λώλη Βικτωρία . . . . . . Νο 3147 25 Ε
Φέλιου Σοφία . . . . . . . Νο 3148 25 Ε
VARINKA KIERULFF BOSEMAN
. . . . . . . . . . . . . . . . . .No 3149 30 E
Κολιούλης Ευθύµιος . .Νο 3150 50 Ε
Παπακώστα Β. Γεωργία
. . . . . . . . . . . . . . . . . .Νο 3195 30 Ε
Στύλιος Κώστας . . . . . . . .Νο 3196 Ε
Λαγός Παντελής . . . . .Νο 3197 20 Ε

Τραµπαδούρος Άγγελος
. . . . . . . . . . . . . . . . . .Νο 3198 20
Παπαδόπουλος Χρήστος
. . . . . . . . . . . . . . . . . .Νο 3199 20
Φλώρος ∆ηµήτριος .Νο 3201 100
Παπαδοπούλου Χριστίνα
. . . . . . . . . . . . . . . . . .Νο 3202 30
Αντώνης Κωνσταντίνος
. . . . . . . . . . . . . . . . . .Νο 3203 20
Αγγέλης Γιώργος Αντώνη
. . . . . . . . . . . . . . . . . .Νο 3204 20
Φιλιππίδης Γιάννης . . Νο 3205 20
Συγγούνα Καλλιρόη . . Νο 3206 20
Σιµόπουλος Χρήστος Νο 3207 100
Ντζιόκα ∆ήµητρα . . . . Νο 3208 20
∆αφνή-∆ηµάκη ∆ώρα . Νο 3209 20
Μπάρτση Ευαγγελία . Νο 3210 50
Ζαβιτσάνου Ερασµία . Νο 3211 20
Ζαβιτσάνος Νικόλαος . Νο 3212 10
Καραµπούλας Γιάννης Νο 3213 20
Πλούµπης Βασίλης Ηλία
. . . . . . . . . . . . . . . . . .Νο 3214 20
Μπακάλης Λάµπρος .Νο 3215 20
Ρούσσου-Αναγνώστου Χριστίνα
. . . . . . . . . . . . . . . . . .Νο 3216 30
Τσιλώνης Χρήστος . . .Νο 3217 20
Πλεύρη Ελένη Νικ. . . .Νο 3218 10
Γεωργοκώστας Γιάννης Νο 3219 30
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ΠΡΟΤΥΠΟΣ
ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΑΡΤΑΣ

Γ. ΜΠΑΦΑΣ Α.Ε.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ
ΑΡΤΙΝΟ ΓΑΛΑ
ΓΡΑΒΙΕΡΑΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ
ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ - ΦΕΤΑ
ΑΝΘΟΤΥΡΟ - ΜΥΖΗΘΡΑ

ΑΝΕΖΑ ΑΡΤΑΣ
26810 41292, 41388
FAX6810 - 42173

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Ο σεβασµός, η προστασία του περιβάλλοντος και της ιστορικής µνήµης είναι καθήκον όλων µας!

Χοντζάκη Ευγενία .................... Νο 3220 15 Ε
Παπαδόπουλος ∆ηµήτριος ...... Νο 3221 20 Ε
Μπαλωτή- ∆ήµου Ελένη ..........Νο 3222 10 Ε
Μπαλωτής ∆ηµήτρης ...............Νο 3223 10 Ε
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος Νο 3224 20 Ε
Καραβασίλης Γιάννης Νικ.........Νο 3225 20 Ε
Κοντοδήµα Κατερίνα ...............Νο 3226 30 Ε
Τρύπα Άντα .............................Νο 3227 20 Ε
Τσιώρης ∆ηµήτριος Νικ. ..........Νο 3228 15 Ε
Τσώλα- Τσιώρη Αθανασία ........Νο 3229 15 Ε
Τζίµας Ντίνος ......................... Νο 3230 50 Ε
Καρακίτσιου Κούλα.................. Νο 3231 15 Ε
Αθανασίου –Χριστίδη Γιώτα .... Νο 3232 20 Ε
Κατερινοπούλου Ιωάννα ......... Νο 3233 20 Ε
Λαµπράκη Αντρέα ...................Νο 3234 30 Ε
Λαµπράκης Αλέξανδρος ..........Νο 3235 20 Ε
Γεωργοκώστας Χρήστος ......... Νο 3236 30 Ε
Βασιλείου Βασίλειος ................ Νο 3237 30 Ε
Παππά Βασιλική....................... Νο 3238 50 Ε
Βαγενάς Νίκος......................... Νο 3239 20 Ε
Κόνιαρης Νίκος ....................... Νο 3240 20 Ε
Βαρλαµίτη- Σόφη Κική .............Νο 3241 30 Ε
Παπαιωάννου Χρήστος ...........Νο 3242 20 Ε
Λαµπράκη Παρασκευή& Αριάδνη
.................................................Νο 3243 50 Ε
Παππά Σοφία ..........................Νο 3244 15 Ε
Παππά Ελένη ..........................Νο 3245 15 Ε
Τερζή Παππά Θάλεια ..............Νο 3246 20 Ε
Βούλγαρη Κική ......................... Νο 3247 20 Ε
Κρανιώτης Χρήστος ................Νο 3250 20 Ε
Πλεύρης Γιώργος ...................Νο 3251 20 Ε
Σόφη Ιωάννα του Αποστόλη.....Νο 3252 20 Ε
Βούλγαρης Χρήστος................ Νο 3253 10 Ε
Κούρτης Πέτρος ......................Νο 3254 20 Ε
Παπαθανάσης Ορέστης .......... Νο 3256 20 Ε
Σόφης Γιώργος- Βούλα ........... Νο 3257 20 Ε
Λαµπράκης Χρήστος............... Νο 3258 30 Ε
Ζαχαρή- Κρανιώτη Άννα ..........Νο 3259 20 Ε
Χρηστίδης Βασίλης.................. Νο 3260 20 Ε
Παπαδόπουλος Εµµανουήλ ... Νο 3261 10 Ε
Μπράτη ∆ήµητρα .................... Νο 3262 10 Ε
Κρανιώτη Λαµπρινή ................Νο 3263 20 Ε
Παπαδηµητρίου Βίκυ............... Νο 3264 20 Ε
Παπαδηµητρίου ∆ηµήτρης ...... Νο 3265 20 Ε
Τρύπα Αντιγόνη....................... Νο 3266 20 Ε
Σούσου Μαρία......................... Νο 3267 15 Ε
Καρακίτσιου –Παππά Άννα ..... Νο 3268 20 Ε
Καρακίτσιου Λένα .....................Νο 3269 20 Ε
Πλεύρη Μαρία ......................... Νο 3270 20 Ε
Τασούλα Ελπίδα...................... Νο 3271 10 Ε
Μπράτης Γιώργος ...................Νο 3272 15 Ε
Μπράτης Φώτης ......................Νο 3273 10 Ε
Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος . Νο 3274 10 Ε
Παπαδοπούλου Κασσιανή ...... Νο 3275 20 Ε
Τυρολόγος Αντώνης ................ Νο 3276 20 Ε
Αµπατζίδης Παναγιώτης.......... Νο 3277 20 Ε
Σταύρου Αργυρώ..................... Νο 3278 20 Ε
Σόφης Θανάσης ......................Νο 3279 20 Ε
Σούσος Κώστας ......................Νο 3280 20 Ε
Στεργιόπουλος Κώστας ...........Νο 3282 20 Ε
Σιµόπουλος Χριστόφορος ........Νο 3283 20 Ε
Κωστάκης Κώστας .................Νο 3284 100 Ε
Χριστίδη Ευτέρπη.................... Νο 3285 20 Ε
Πράσσος Νικόλαος.................. Νο 3286 10 Ε
Μενεγιά- Πράσσου Μαριάνθη . Νο 3287 10 Ε
Μακρή-Κούρτη Μαργαρίτα ......Νο 3288 20 Ε
Αγγέλης Λεωνίδας .....................Νο 3293 20 Ε
Πλούµπη Ευαγγελία ..................Νο 3294 20 Ε
Μωραΐτης Γιώργος ....................Νο 3295 20 Ε
Κούκος ∆ηµήτριος Γεωργίου .. Νο 3301 10 Ε
Καρέλλη Ειρήνη ...................... Νο 3302 20 Ε
Γκανέτσου Βασιλική ................ Νο 3303 20 Ε
Κυρίτση Τούλα Μενελάου ........Νο 3304 20 Ε
Γκανέτσου Μαρία .................... Νο 3305 20 Ε

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΞΟΡΥΞΗ
Υ∆ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ

Αγαπητοί συµπατριώτες µου:
Βρισκόµαστε µπροστά σε µια σηµαντική πρόκληση για την ιδιαίτερη πατρίδα µας
την ΗΠΕΙΡΟ ΜΑΣ. Στο φύλλο της εφηµερίδας µας "ΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ" (αρ. 257) ο
συµπατριώτης µας Γιάννης Νάκης (από Θεοδώριανα, Σύµβουλος Πανηπειρωτικής
Συνοµοσπονδίας - Μέλος της Γραµµατείας της ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ)
αναφέρθηκε µε άρθρο του στην "ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Υ∆ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ
ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ". Και στο φύλλο 258 αναφορά στο θέµα αυτό έκανε ο Κώστας Αλεξίου και η Λουκία Αντωνίου.
Από τότε, παρότι γίνονται κινητοποιήσεις ποικιλοτρόπως, έχει επιδεινωθεί η κατάσταση. Και γίνοµαι ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ σαφής: Το 2012 έγινε εκπόνηση του οικοπέδου
Ιωαννίνων - Θεσπρωτίας για τις εξορύξεις από τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ). Το 2014 έγινε εκπόνηση του οικοπέδου ΑΡΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑ από την (ΣΜΠΕ) και είναι εύλογο το ερώτηµα: Με ποια κριτήρια; Και σε
όφελος τίνος; Αξίζει να σηµειωθεί ότι δεν πραγµατοποιήθηκε διάλογος και δηµόσια
διαβούλευση, όπως απαιτείται από την Περιβαλλοντική Νοµοθεσία. Κυρίως όµως
απαιτείται ο ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΛΑΟΣ να γνωρίζει και να συναινέσει για το τι πρόκειται να γίνει.
Κάτω από την πίεση του κόσµου αναγκάστηκαν να διοργανώσουν ηµερίδες µονοµερούς παραπληροφόρησης ότι όλα θα πάνε καλά. Και η Ήπειρος θα απογειωθεί οικονοµικά, οι δε Ηπειρώτες θα πλουτίσουν από τα κέρδη. Η πραγµατικότητα
όµως θα είναι Ο∆ΥΝΗΡΗ. Η µετατροπή συνολικά της ΗΠΕΙΡΟΥ σε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΕΡΑΝΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ, ΕΚΜΗ∆ΕΝΙΖΕΙ τα πλεονεκτήµατά
µας. ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΡΥΞΗΣ θα εκµεταλλευτούν τα όποια κοιτάσµατα για 30 - 40 χρόνια. Θα ρουφήξουν κυριολεκτικά τον πλούτο από τα σπλάχνα της πατρίδας µας και θα πληρώσουν ουσιαστικά τίποτε. Και θα αφήσουν
φεύγοντας ΑΠΟΚΑΪ∆ΙΑ στο περιβάλλον, στην κοινωνία και στην οικονοµία.
Για την Π.Σ.Ε. η ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (της οποίας είµαι ενεργό µέλος)
πραγµατοποίησε Ηµερίδες αρκετές φορές µε θέµα: ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ
ΚΑΙ ΕΞΟΡΥΞΗ Υ∆ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ, µε οµιλίες επιστηµόνων οι
οποίοι κατέστησαν σαφές µε επιστηµονικά επιχειρήµατα και βίντεο για τις ∆ΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ. Τα βίντεο έδειχναν ότι σε όσες χώρες πραγµατοποιήθηκαν εξορύξεις οι συνέπειες ήταν ΟΛΕΘΡΙΑ ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΕΣ. Για παράδειγµα:
Στο ΙΟΝΙΟ που ετοιµάζονται να κάνουν γεωτρήσεις: η θάλασσα, όλο το υδρόβιο βασίλειο θα µολυνθούν, µε συνέπειες η αλιεία να καταστραφεί, να µην µπορεί κανείς
να απολαύσει από τη µόλυνση τη θάλασσα. Έτσι θα πληγεί ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ. Ο ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΜΑΡΑΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΑΡΤΑ - ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ - ΠΡΕΒΕΖΑ.
Εκεί που υπάρχουν όµορφα δάση µε όλων των ειδών τα δέντρα, τα ζώα, τα πουλιά, θα µολυνθούν µε αποτέλεσµα τα δέντρα να ξεραθούν από τις εξορύξεις υδρογονανθράκων και τις γεωτρήσεις εύρεσης πετρελαίου. Τα πουλιά και τα ζώα δεν θα
βρίσκουν τροφή και καθαρό νερό και θα αποδεκατίζονται από τη δίψα και τη ασιτία. Τα καθαρά ποτάµια µας που είναι πανέµορφα θα µολυνθούν τα νερά από τις
εξορύξεις και τυχόν εύρεσης πετρελαίου. Κάποια είδη ψαριών που ζούνε στα ποτάµια θα ψοφήσουν.
ΤΑ ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΜΑΣ: Η στατικότητά τους θα είναι επισφαλής από τα τραντάγµατα που θα υποστεί το έδαφος από τα µηχανήµατα για τις εξορύξεις και τις γεωτρήσεις µε συνέπεια ως σεισµογενής χώρα που είµαστε µε το παραµικρό ρίχτερ
να καταρρέουν τα γεφύρια και όχι µόνο. Τα σπίτια που είναι τα περισσότερα παλιά
και δεν έχουν αντισεισµικές προδιαγραφές ανέγερσης η στατικότητά τους καθίσταται επικίνδυνη µε αποτέλεσµα να καταρρέουν, να έχουµε θύµατα και αστέγους.
Η γεωργία, που είναι ο κύριος µοχλός µαζί µε τον τουρισµό, θα υποστεί καταστροφικό πλήγµα. ∆εν θα υπάρχουν καλλιέργειες, θα υπάρχει φτώχεια, ανεργία. Το
πόσιµο νερό δεν θα χρησιµοποιείται ούτε στο πότισµα, ούτε στην πόση, διότι θα
είναι µολυσµένο, θα έχει γεύση ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ. Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΘΑ
ΕΙΝΑΙ ΡΑΓ∆ΑΙΑ.
Και για το τέλος: Εµείς ως ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, εκτός από τις ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ
που προανέφερα στην αίθουσα της Π.Σ.Ε., κάναµε ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΜΕ ΠΑΝΟ ΕΞΩ
ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ την ηµέρα που γινόταν η συζήτηση για το θέµα αυτό µέσα στο
Κοινοβούλιο. Πρόσφατα πάλι µε πανό στην εκδήλωση που γινόταν από την ΠΣΕ
στο ΗΡΩ∆ΕΙΟ για την ΗΠΕΙΡΟ κάναµε διαµαρτυρία για τις εξορύξεις. Και µέσω
διαδικτύου µαθαίνουµε τις κινητοποιήσεις που γίνονται στις πόλεις.
Έτσι λοιπόν µε την κατάσταση αυτή Η ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΠΟ∆ΗΜΙΑ δεν µπορεί να
µείνει ΑΜΕΤΟΧΗ. Έχουµε ΜΑΚΡΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ µε τους Συλλόγους µας, τις Οµοσπονδίες και την Συνοµοσπονδία για ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ.
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΑ ΝΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΟΥΜΕ.

ΑΤ

ΣΑΒΒΟΥΛΑ ΚΟΛΙΟΥΛΗ
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

Παραλειπόµενα των καλοκαιρινών
εκδηλώσεων και όχι µόνο

Α. Εκδήλωση ιστορικής µνήµης για την έναρξη της Επανάστασης
στα Τζουµέρκα το 1821.
Γιορτάστηκε για 9η χρονιά. Πλανάται όµως στην ατµόσφαιρα η εντύπωση ότι δεν δίνεται η αρµόζουσα προσοχή και σεβασµός σε µια εκδήλωση πανελλήνιας εµβέλειας. Κάτι στην οργάνωση, κάτι στη συµµετοχή,
δεν στέκεται στο ύψος που θα έπρεπε και την απήχηση, όχι µόνο τοπικά
αλλά και ευρύτερα.
Για εννιά (9) συνεχή χρόνια προβάλλουµε από την Εφηµερίδα µας την
εκδήλωση, διότι τη θεωρούµε τη σηµαντικότερη όλης της περιοχής αλλά
δυστυχώς δεν έχει φτάσει στο επίπεδο που της αξίζει. Και τα τελευταία
χρόνια παρ’ όλες τις εξαγγελίες της ∆ηµοτικής Αρχής ότι θα γίνει εισήγηση για αναγνώρισή της µε πανελλήνια εµβέλεια και δηµοσίευση στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, παραµένουν λόγια κατά τη διάρκεια της
εκδήλωσης (για εντυπωσιασµό; Ίσως) και µετά ξεχνιούνται.
Θα τονίσω για πολλοστή φορά για να µην ξεχνιόµαστε και την οµόφωνη
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων
σε συνεδρίαση της 27ης Σεπτεµβρίου 2013 κατόπιν αιτήµατος των Πολιτιστικών Συλλόγων του Βουργαρελίου την καθιέρωση της τελευταίας
Κυριακής του Ιουλίου, ηµέρα µνήµης της Έναρξης της Επανάστασης στα
Τζουµέρκα και το Ραδοβύζι, ως επίσηµης εκδήλωσης του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων. Και µετά από αυτή τι; Κάθε χρόνο τα ίδια.
Θα υπάρξει όµως και το πικρόχολο σχόλιο. Αναφέρθηκε ότι η εκδήλωση
διεξήχθη σε κλίµα περισυλλογής για την απώλεια τόσων ψυχών στις
πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές της Αττικής (23 Ιουλίου) και γι’ αυτό
δεν έγιναν χοροί από το χορευτικό. Γιατί την ώρα που η ορχήστρα έλεγε
τα µοιρολόγια για τους αγωνιστές καπεταναίους γινόταν σερβίρισµα και
φαγοπότι; Και µη µου πείτε ότι είναι φήµες, ήµουν παρούσα και υπάρχουν και φωτογραφίες. Έχουµε λοιπόν σκοπό την εκδήλωση µνήµης να
την κάνουµε πανηγύρι;
∆εν είναι όµως αργά να την περιφρουρήσουµε και να τη φτάσουµε στο
ύψος και το σεβασµό που της ανήκει. Είµαστε όλοι υπεύθυνοι γι’ αυτό
προπάντων η Τοπική Κοινότητα µε τους πολιτιστικούς Συλλόγους του
χωριού σε συνεργασία µε τη ∆ηµοτική Αρχή για τη 10η χρονιά που µας
περιµένει.
Β. Μα και για τον ιστορικό χώρο του Μοναστηριού του Άϊ Γιώργη
που έλαβε χώρα το σηµαντικό αυτό γεγονός η φροντίδα είναι ελάχιστη.
Βέβαια έγιναν µερικές επισκευές (η στέγη στο κτίσµα δίπλα από την πίσω
είσοδο προς τις βρύσες) αλλά δεν αρκεί µόνο αυτό. Οι αγιογραφίες του
Ναού δεν έχουν τύχει καµιάς φροντίδας και δεν φτάνει µόνο αυτό αφαιρέθηκαν και οι εικόνες του Τέµπλου (το θέµα το γνωστοποιήσαµε στην
Εφηµερίδα µας όπως άρµοζε στο Σύλλογό µας, αλλά κατά τη λαική ρήση
“ούτε φωνή ούτε ακρόαση’’). Το ίδιο έγινε και µε το σκάψιµο του Ιερού...
Γ. ∆ίπλα από το Μοναστήρι του Άϊ Γιώργη είναι και οι εγκαταστάσεις
των ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ. Τόσα χρόνια µε την εκδήλωση τις βλέπουν
επισκέπτες, επίσηµοι, εκπρόσωποι της Πολιτείας. Επίσης επειδή είναι
από τους χώρους του χωριού µε τη µεγαλύτερη επισκεψιµότητα, όλοι
αναρωτιούνται, γιατί αυτή η κατάσταση τόσων όµορφων κτιρίων εγκαταλειµµένων σε ένα ονειρικό φυσικό τοπίο. Ακούµε για ενέργειες, τίποτε
όµως, και η κατάρρευση είναι προ των πυλώνA
∆. Ένα άλλο θέµα που “καίει’’ χρόνια τώρα και είναι συνδεδεµένο µε το
γεγονός της εκδήλωσης είναι το Μποτσαραίϊκο. Ο Μάρκος Μπότσαρης
συµµετείχε στην κήρυξη της Επανάστασης στο Μοναστήρι του Άϊ Γιώργη,
όπου σύµφωνα µε µαρτυρίες έµαθε τα πρώτα γράµµατα. Το κτίσµα δυστυχώς είναι υπό κατάρρευση, ευτυχώς που για τόσα χρόνια υπάρχει
και ο κισσός A Έχουν γίνει πολλές ενέργειες για τη σωτηρία του και οι
ιδιοκτήτες παραχωρούν το οικόπεδο. Πού κωλυσιεργεί η σωτηρία του
και η παράδοση στην ιστορική κληρονοµιά του τόπου; ‘’Οι καιροί ου µενετοί’’.
Ε. Υπάρχει βέβαια και το θέµα των τοξοτών γεφυριών π.χ. Νεραϊδογέφυρο, συντήρηση, ενδιαφέρον κ.λπ., το εγκαταλειµµένο κτήριο της
∆ΕΗ. Για να µην πέσουν πολλά µαζί τα θέµατα θα επανέλθω, ας τα πάρουµε µε τη σειρά και ας µην µείνουµε στα λόγια και στα γραπτά. Από δω
και πέρα χρειάζονται πράξεις.
ΛΟΥΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
1.000 τ.µ.
ή όλο µαζί
µε σπίτι µέσα
1.500 τ.µ.

(Οικία Βασιλειάδη)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
ΤΗΛ.: 6983010784
(Σπυριδούλα Βασιλειάδη)
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Το Βουργαρέλι µάς περιµένει πάντα! Η επικοινωνία µαζί του και µε τους ανθρώπους του µας αναζωογονεί!

Βουργαρελιώτικα Ηπειρωτικά & άλλα...

Οι εικόνες του Μοναστηριού του Αγίου Γεωργίου

ΤΟΠΙΚΑ

Επανερχόµαστε στο θέµα των εικόνων σύµφωνα µε το Ψήφισµα της
Γενικής Συνέλευσης κατά τη διάρκεια των εκλογών για την ανάδειξη
νέου ∆. Σ. του Συλλόγου Βουργαρελιωτών Αττικής στις 29 Απριλίου
2018. Στο πλαίσιο αυτό ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης Κώστας
Αλεξίου τον Αύγουστο που βρισκόταν στο χωριό ζήτησε από τον πρόεδρο του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου ιερέα Κίµωνα Ψωράκη να δει τις
εικόνες. Αυτό έγινε παρουσία και της Προέδρου Λουκίας Αντωνίου µε
την επισήµανση να προωθηθούν οι προτάσεις του ψηφίσµατος της Γενικής Συνέλευσης, το οποίο δηµοσιεύεται στο προηγούµενο φύλλο
της εφηµερίδας µας Νο 258.
Το ∆. Σ.

Μετεωρολογικής κάµερας συνέχεια...

Στο προηγούµενο φύλλο της εφηµερίδας, δηµοσιεύτηκε κείµενο το
οποίο αφορούσε στην εικόνα της µετεωρολογικής κάµερας, που έχει
τοποθετηθεί στο χωριό. Θα ήθελα να διευκρινίσω:
Πρώτον η δηµοσίευση αυτή δεν αποτελούσε άρθρο µου στην εφηµερίδα αλλά µια δηµόσια ανάρτησή µου στο facebook, σε απάντηση ερωτήσεων κάποιων φίλων στο γιατί η κάµερα δεν έχει µπει σε καλύτερο
σηµείο. Αυτή την ανάρτηση την βρήκαν από την εφηµερίδα και τη δηµοσίευσαν.

ΝΕΑ

Α. Βρίσκεται σε εξέλιξη η αποκατάσταση του δικτύου ύδρευσης.
Β. Ο δρόµος για το Καναβοτόπι βρίσκεται σε διαδικασία κατασκευής.
Γ. Πολιτιστικές εκδηλώσεις του ∆ήµου τον Αύγουστο: 9 Αυγούστου: παρουσίαση του βιβλίου του
Λάµπρου Ευθυµίου ‘’Το δηµοτικό τραγούδι στις
κοινότητες των Τζουµέρκων’’. 18 Αυγούστου: παράσταση Καραγκιόζη. 21 Αυγούστου: θεατρική
παράσταση’’Οι πονηριές του ∆ία’’. 25 Αυγούστου:
συναυλία Στάθη ∆ράκου και Σµαράγδας Αλεξανδρή, σε διασκευή “Ο Τσοπανάκος’’, “Αθαµανία
όµορφη’’. Όλες οι ανωτέρω εκδηλώσεις έγιναν
στο Αµφιθέατρο του ∆ηµαρχείου στο Βουργαρέλι.
∆. Σύµφωνα µε τελευταία ενηµέρωση να επισηµανθεί ότι υπάρχει ρεύµα πλέον στο ‘’Σταυρό’’ και
εγκατάσταση κεραίας Ίντερνετ από το ∆ήµο.
Σηµείωση σύνταξης: Μετά την εγκατάσταση
αυτή θα λυθεί και το θέµα της ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ και δεν θα υπάρχουν πλέον
παρεξηγήσεις.

Υ. Γ.: Θα επανέλθουµε µε αναλυτική αναφορά στο
επόµενο φύλλο µας στα σηµαντικά έργα του
∆ήµου για την τοπική κοινότητα Βουργαρελίου,
όπως και στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Αυγούστου, τις οποίες µόνο αναφέρουµε.

∆εύτερον σε καµία περίπτωση δεν θα µπορούσε να αποτελέσει κριτική γι αυτούς που δεν επέτρεψαν να τοποθετηθεί η κάµερα στο χώρο
τους, γιατί πολύ καλά γνωρίζω ότι στην περιουσία του ο καθένας έχει
το αδιαµφισβήτητο δικαίωµα να επιτρέψει ή να µην επιτρέψει την τοποθέτηση της κάµερας- και το οποίο είναι απολύτως σεβαστό.
Θα ήθελα να εκφράσω τη λύπη µου, γιατί το συγκεκριµένο κείµενο, παρερµηνεύτηκεA Τα «περαιτέρω» είναι περιττάA.
Ευχαριστώ.

Παύλος Πλεύρης

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

ΟΡΕΙΝΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

Ξενοδοχείο

στο Βουργαρέλι

Σταυρούλα Καραβασίλη

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

info@panthoron.gr

Βουργαρέλι - Άρτα 470 45
Τη λ . : 2 6 8 5 0 2 2 7 1 3 , 6 9 7 2 4 0 8 8 8 8
Email: dimitris-papadimas@yahoo.gr
w w w. v i l a s o f i a . g r

ΣΧΟΛΗ Ο∆ΗΓΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΥΣΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡ. ΣΟΥΣΟΣ

e-mail: sousos@yahoo.com

www.panthoron.gr

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ
∆ΩΜΑΤΙΑ

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

ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΑΣΙΟΣ

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΑΡΤΑΣ
ΤΗΛ.: 26850 22254

VILLA ELIA

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

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

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ
Άγιος Ιωάννης - Φρύνη - Λευκάδα
Appartments & Suites & Villas
ΤΗΛ.: 26450 24397 - 6973536887
Fax: 26450 26019
e-mail: tyrologos@villaelia.gr
www.villaelia.gr

