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Το ΔΣ του Συλλόγου μας αισθάνεται την
ανάγκη και την υποχρέωση να επικοινωνή-
σει μαζί σας με την έκδοση του παρόντος
φύλλου της Εφημερίδας μας, μέσα στις δύ-
σκολες μέρες  που διανύουμε από τον πε-
ρασμένο Μάρτη, παρουσιάζοντας τους
προβληματισμούς, τις σκέψεις και τις από-
ψεις του.

Πρωταρχικά, η έκδοση της Εφημερίδας
μας αργοπόρησε λόγω των ιδιαίτερων συν-
θηκών που επικράτησαν, τόσο όσον αφορά
τη συγκέντρωση και  ενημέρωση του υλικού
της, όσο και στην επικοινωνία με τον εκδότη,
διότι δεν ήταν αρκετή μόνο μία ηλεκτρονική
και τηλεφωνική συνεργασία. Η μόνη μας
επικοινωνία μέσα στο διάστημα αυτό ήταν
ένα μήνυμα ενόψει του Πάσχα που κυκλο-
φόρησε ηλεκτρονικά μέσα από τη σελίδα
του Συλλόγου μας. 

Δυστυχώς η μοναδική συγκέντρωση για
επικοινωνία που είχε προγραμματιστεί το
Γενάρη ματαιώθηκε, λόγω του ξαφνικού θα-
νάτου της Σταυρούλας Καραβασίλη, όπως
ανακοινώθηκε.

Επίσης, άλλη μια ευκαιρία συγκέντρωσης
των μελών του Συλλόγου μας, που προ-
γραμματίζαμε να γίνει ενόψει των εκλογών
για νέο Δ.Σ., από τη στιγμή που περατώ-
θηκε η δίχρονη θητεία του στο τέλος Απρι-
λίου, αναβλήθηκε λόγω αυτής της κρίσης,
μέχρι να υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες
και να μπορούν να γίνουν οι εκλογές, για τις
οποίες θα ενημερωθείτε διεξοδικά. 

Έως ότου έρθει αυτή η στιγμή ας υπάρξει
ένας δημιουργικός προβληματισμός σε όλα
τα μέλη του Συλλόγου μας, έστω στον ελάχι-
στο χρόνο που μπορεί να διαθέσει ο καθέ-
νας μέσα στα δικά του προβλήματα και είναι
πολλά αυτόν τον καιρό, για το μέλλον του
Συλλόγου, τον επαναπροσδιορισμό στόχων
και δράσεών του. 

Και μεις, τα μέλη του ΔΣ έχουμε τη δική
σας ανάγκη για συμπαράσταση, αλληλεγ-
γύη, για να μπορούμε να λειτουργήσουμε σε
πολλές κατευθύνσεις και να μην είμαστε
μόνο σφραγίδα. Ας προσπαθήσουμε όλοι
μαζί να ξαναγεννηθούμε, να επαναπροσ-
διοριστούμε για καλύτερες σχέσεις επικοι-
νωνίας και αλληλοβοήθειας σε όλους τους
τομείς, με σημείο αναφοράς το ευλογημένο
χωριό μας, το Βουργαρέλι.

Με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα έρχεται
κοντά σας αυτό το φύλλο της Εφημερίδας
μας που είναι ιδιαίτερα  αφιερωμένο στη με-
γάλη απώλεια για το χωριό και τον Σύλλογό
μας, της Σταυρούλας Καραβασίλη, που
τόσο πρόωρα και ξαφνικά “έφυγε’’ από
κοντά μας το Γενάρη 2020.

Το ΔΣ του Συλλόγου 
Βουργαρελιωτών Αττικής

Με αισιοδοξία για
ένα νέο ξεκίνημα!

Αγαπητοί συγχωριανοί

Ε ρχόμαστε κοντά σας αυτές τις πολύ
δύσκολες μέρες που βιώνει η πατρίδα

μας, αλλά και όλη η ανθρωπότητα πολύ
οδυνηρά ,σε σωματικό, ψυχικό, κοινωνικό,
οικογενειακό, οικονομικό επίπεδο, πρω-
ταρχικά για να επικοινωνήσουμε μαζί σας
και στη συνέχεια για να σας απευθύνουμε
τις ευχές μας για τις γιορτινές μέρες που
ακολουθούν και που η ατμόσφαιρά τους
είναι πρωτόγνωρη για όλους μας.

Ξεπερνώντας ο καθένας μας σε πρώτη
φάση τα προσωπικά του προβλήματα και
συναισθήματα μέσα στο ιδιαίτερο αυτό
κλίμα που έχει αναπτυχθεί, έρχεται στην
κατάσταση να ξεφύγει από το ατομικό και
να σκεφθεί το συλλογικό, το ανθρώπινο. 

Με αυτό το σκεπτικό, ερχόμαστε κοντά
σας, στους περισσότερους, όπως κάθε
χρόνο αυτόν τον μήνα με την εφημερίδα
μας ‘’Το Βουργαρέλι’’ με τα νέα  μας, τις
ευχές μας. Όπως τώρα καταλαβαίνετε
λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών η κυκλο-
φορία της καθυστέρησε. Γι’ αυτό διαδι-
κτυακά πλέον σας στέλνουμε τις ευχές μας
για “Καλή Ανάσταση με υγεία’’, έχοντας
στο νου μας, από τη στιγμή που το μήνυμά

μας γράφεται τις μέρες των Παθών του
Χριστού, ότι, επειδή τον Γολγοθά του τον
ακολούθησε η Ανάσταση, έτσι και σε μας
πρέπει να φωλιάσει και στη συνέχεια να
γίνει βίωμα και στάση καινούργιας ζωής η
ελπίδα της Ανάστασης, της Αγάπης, της
Ανάτασης, της Συλλογικότητας. Η ελπίδα
ότι θα έρθει μια Αναγέννηση, ένας και-
νούργιος τρόπος ζωής απαλλαγμένος από

τις κακές στιγμές του παρελθόντος. Τις
ευχές μας αυτές να τις μεταφέρετε  και
στους συγχωριανούς μας που δεν είναι σε
θέση να παρακολουθήσουν το διαδίκτυο.
“Χριστός Ανέστη - Χρόνια Πολλά” με Υγεία,
Αγάπη, Αλληλεγγύη, Συλλογικότητα.

Το ΔΣ του Συλλόγου 
Βουργαρελιωτών Αττικής 

Υγεία, Αγάπη, Αλληλεγγύη, Συλλογικότητα
ΤΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Ο αδόκητος και αιφνίδιος θάνατος της
Σταυρούλας Καραβασίλη μάς συγκλό-
νισε όλους. Το ΔΣ του Συλλόγου Βουρ-
γαρελιωτών Αττικής αμέσως μετά τη
θλιβερή είδηση συνήλθε σε έκτακτη συ-
νεδρίαση και αποφάσισε: α). Να κατα-
τεθεί στεφάνι στην κηδεία της που θα
γίνει στο Βουργαρέλι. β). Να εκπροσω-
πηθεί ο Σύλλογος. (Από το ΔΣ παρα-
βρέθηκε η Μαίρη Στεφάνου). γ). Ως
ελάχιστο δείγμα σεβασμού και τιμής
στη μνήμη της να ματαιώσουμε την
προγραμματισμένη για την Κυριακή 26
Γενάρη 2020 κοπή της Πρωτοχρονιάτι-
κης πίτας του Συλλόγου.

Πέρασε ένας μήνας από την ημέρα
που η Σταυρούλα έκανε το τελευταίο
της ταξίδι στη γενέθλια γη, το Βουργα-
ρέλι. Και σήμερα ερχόμαστε να τιμή-
σουμε τη μνήμη της με την ανακοίνωση
του 40ήμερου μνημοσύνου της, όπως
μας ενημέρωσε η οικογένειά της.

Την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2020
και ώρα 9.45 το πρωί τελέστηκε
40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση
της ψυχής της αγαπημένης μας Σταυ-
ρούλας στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου
Νέας Ιωνίας.
Παράλληλα με την ανακοίνωση αυτή

αισθανόμαστε την ανάγκη να γρά-
ψουμε και δυο λόγια για τη Σταυ-
ρούλα Καραβασίλη εκ μέρους του
Συλλόγου μας, ένα ειδικό αφιέρωμα
στη μνήμη της στο παρόν φύλλο  της
εφημερίδας μας.

Η Σταυρούλα Καραβασίλη 
στον Σύλλογο Βουργαρελιωτών  

Εισήλθε στον Σύλλογο το 1986 ως μέλος,
επί προεδρίας Ναπολέοντα Τσίτσικα για τη
διετία 1986 – 1988. Ως μέλος και στην Επι-
τροπή Εκδηλώσεων υπήρξε και τη διετία
1988 – 1990.
Εκλέχτηκε Πρόεδρος για τη διετία 1994 –
1996, όπως και για τη διετία 1996 – 1998
και Αντιπρόεδρος για τη διετία 1998 –
2000 με πρόεδρο τη Μαίρη Στεφάνου.
Δραστήρια, έξυπνη, θαρραλέα, ριζοσπα-
στική και με οράματα, αρκετά μπροστά για
την εποχή της, αλλά και ρομαντική και ποι-
ητική παράλληλα η Σταυρούλα Καραβα-
σίλη κατάφερε και πρόσφερε πολλά στον
Σύλλογό μας κατά τη διάρκεια της θητείας
της. Ποιοτικές εκδηλώσεις τόσο στην
Αθήνα όσο και στο χωριό, στάθηκε στα

παιδιά και στους νέους του χωριού μας με
διάφορους τρόπους, ποιοτικούς και ψυχα-
γωγικούς, εκδρομές, επισκέψεις πολιτιστι-
κού περιεχομένου.
Η κορυφαία όμως εκδήλωση που πρέπει

να αποδοθεί στην πρωτοβουλία της και
στο τότε ΔΣ του Συλλόγου είναι η πραγμα-
τοποίηση της 1ης Έκθεσης Βιβλίου τον
Οκτώβριο του 1995 στο Βουργαρέλι.
Έκτοτε για 25 χρόνια η Έκθεση συνεχίζει
αδιάλειπτα τη λειτουργία της και αποτελεί
κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός όχι μόνο του
Βουργαρελίου αλλά και της περιοχής.

Επίσης δεύτερη κορυφαία εκδήλωση επί
προεδρίας της ήταν τα αποκαλυπτήρια
προτομής του Χρίστου Ν. Λαμπράκη στην
Πλατεία του Βουργαρελίου, όπου απηύ-
θυνε χαιρετισμό (17 Αυγούστου 1997).

Η Σταυρούλα και όταν άφησε τις δρα-
στηριότητές της στην Αθήνα και ασχολή-
θηκε στη γενέθλια γη, το Βουργαρέλι μ’
αυτές αλλά και την Τοπική Αυτοδιοίκηση,
πάντα ήταν στο πλευρό των Συλλόγων με
τη συμβολή της και την ιδιαίτερη παρουσία
της σε όλες τις εκδηλώσεις.

Τιμήθηκε όπως και οι άλλοι Πρόεδροι του
Συλλόγου μας με τιμητική πλακέτα κατά τη
διάρκεια της εκδήλωσης για τα 40 χρόνια
της εφημερίδας μας το Μάρτιο του 2017.

Σταυρούλα ποτέ δεν θα σε ξεχάσουμε
και πάντα θα προσπαθούμε όσο μπο-
ρούμε να υλοποιούμε την παρακατα-
θήκη των οραμάτων σου.

Το  ΔΣ του Συλλόγου 
Βουργαρελιωτών Αττικής

Η προσφορά στον Σύλλογο και στο Βουργαρέλι της Σταυρούλας Καραβασίλη



Στις 30 Δεκεμβρίου 2019, με την έξοδο του χρόνου, η
μάνα μου, αποχαιρέτησε τη ζωή, στο Πανεπιστημιακό
Νοσοκομείο Ιωαννίνων, στα 86 της χρόνια. Προηγήθηκε
ένας χρόνος ταλαιπωρίας, με ένα τρίμηνο αισιοδοξίας το
καλοκαίρι, και στη συνέχεια η φθορά και η κατάρρευση. 

Η μάνα μου, Παρασκευή, το γένος Σταύρου, γεννήθηκε
στην Κλεισούρα Φιλιππιάδας το 1933. Το 1958 παν-
τρεύτηκε, με συνοικέσιο, τον πατέρα μου, Λάζαρο
Ράπτη, κι εγκαταστάθηκε στη Μυρσίνη της Πρέβεζας, το
χωριό του. Απέκτησε 3 παιδιά. Το 1967 ακολούθησε τον
πατέρα μου, στη Γερμανία, ο οποίος είχε μεταναστεύσει
ήδη από το 1965,  για να εργαστεί ως μετανάστης. Τα
τρία χρόνια που έζησε στην ξενιτειά ήταν από τα πιο
όμορφα και δημιουργικά της ζωής της. Για πρώτη φορά,
είδε μια άλλη, πιο καλή και χαρούμενη εκδοχή της ζωής.
Δούλευε,  είχε τα δικά της χρήματα, ζούσε σε μια πόλη
που της παρείχε δυνατότητες που δεν είχε η φτωχή ελ-
ληνική ύπαιθρος και- το κυριότερο- απέκτησε  αυτεξού-
σια οντότητα : δεν ήταν η Λαζαρίνα, αλλά η Παρασκευή.
Για πρώτη φορά έβγαινε από την απαρχαιωμένη νοο-
τροπία της υποταγμένης γυναίκας, είχε φωνή, δύναμη
και άποψη. 

Δεν θα ΄φευγε,  αν μπορούσε, ποτέ από τη Γερμανία.
Μόνο ένα την πίκραινε, που δεν είχε τα παιδιά της μαζί,
που τα ’χε αφήσει στη φροντίδα της ανύπαντρης κου-
νιάδας και της πεθεράς της. Τι κι αν έπαιρνε νέα τους,
αν τα χάιδευε σε κείνες τις ασπρόμαυρες φωτογραφίες
με σπαραγμό, τι κι αν έστελνε χρήματα για να μην τους
λείψει κάτι… ακόμη και κασκόλ τους έπλεξε, για να μην
κρυώνουν και το ‘στειλε με το ταχυδρομείο… Ο πόνος
της στέρησης ανυπόφορος. Θα μπορούσαν να τα φέ-
ρουν στη Γερμανία, αλλά δεν είχε ελληνικό σχολείο στην
πόλη τους, κι εκείνοι ήθελαν τα παιδιά τους να μάθουν
γράμματα, ελληνικά γράμματα. Κι έτσι, με  πολλή δου-
λειά και στερήσεις, μάζεψαν τις οικονομίες τους κι επέ-
στρεψαν στην πατρίδα, για να ξεκινήσουν πάλι απ΄ την
αρχή. 

Παραμονές Χριστουγέννων επέστρεψαν και τους πε-
ριμέναμε, εμείς τα παιδιά, μ΄ένα κλαδί από πεύκο, στο-
λισμένο με τα ελάχιστα που είχαμε, λίγο βαμβάκι και
μερικές χρωματιστές κορδέλες. Ποτέ δεν θα ξεχάσω τη
χαρά μου, για κείνο το πρώτο ψεύτικο χριστουγεννιάτικο
δέντρο που ήρθε από τη Γερμανία, τις γυαλιστερές μπά-
λες και τα φωτάκια που αναβόσβηναν…  και τη χαρά
που ήμασταν πάλι όλοι μαζί… οικογένεια! Κι ύστερα ο
αγώνας της επιβίωσης. Χαρές και λύπες, δυσκολίες και
προσπάθεια, να τα βγάλουμε πέρα. 

Τη δουλειά η μάνα μου ποτέ δεν τη φοβήθηκε. Στήριξε
τον άντρα της, σαν άντρας και γυναίκα μαζί, γιατί εκεί-
νος ήταν πιο εύθραυστος και  τον είχε έγνοια.  Τον εαυτό
της  ποτέ δεν τον λογάριασε, δεν τον λυπήθηκε. Πάντα
σε δεύτερη μοίρα τον είχε. Ποτέ δε ζήτησε τίποτε, από
κανέναν,  ποτέ δεν κράτησε κάτι για κείνην, πάντα ήταν
εκεί για όλους. Κυρίως για μας, για τα παιδιά της. Να μας
σπουδάσει, να έχουμε μια καλύτερη ζωή, να ξεφύγουμε
από τη μιζέρια  της αγραμματοσύνης και τη φτώχεια.

Αγώνας με νύχια και με δόντια, και τα καταφέραμε. Ήταν
η χαρά κι η περηφάνεια της, ήταν η δική της δικαίωση,
για τα γράμματα που η ίδια  δεν μπόρεσε να μάθει, λόγω
του πολέμου…

Κι ύστερα ο μοναχικός της αγώνας, χωρίς  τον άντρα
της, που τον έχασε στα 58 της και του παραστάθηκε,
στην αρρώστια του, με  όλη της τη δύναμη. Κι ύστερα η
μοναξιά, αφού χάθηκε και η κουνιάδα της. Κι εμείς μα-
κριά, αλλού, στις δουλειές και στις οικογένειές μας. Αν-
ταμώματα σύντομα, σε γιορτές και καλοκαίρια. Και πάντα
ένα  κρυμμένο παράπονο, μια θλίψη κι ένα γενναίο
αντίο, κάθε φορά που αποχωριζόμασταν. Και το χωριό
που μίκραινε και ερήμωνε. Αλλά για κείνη ήταν ο τόπος
της, το σπίτι της. Όπου αλλού ήταν ξενιτειά. Και κυρίως
όταν η μετοίκηση είναι αναγκαστική, λόγω της ανημπό-
ριας που φέρνει η αρρώστια, κι όχι τα γηρατειά. 

Κι ύστερα η συνειδητοποίηση του τέλους.  Και το τέλος.
Βουβό. Μόνο λίγα αβάσταχτα δάκρυα… Σαν ανυπερά-
σπιστο, αθώο παιδί, στο κρεβάτι του νοσοκομείου, ητ-
τημένο από το ανίκητο  του αναπόφευγου…

Καλό σου ταξίδι, γενναία μου μάνα… ίσως εκεί μπορέ-
σεις να μάθεις γράμματα!

Υ.Γ. Ευχαριστώ την εφημερίδα , « Το Βουργαρέλι» για
την φιλοξενία.

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

Κοινωνικά

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΩΤΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ

“ΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ”
ΦΕΙΔΙΟΥ 18, 106 78 ΑΘΗΝΑ

ΕΚΔΟΤΗΣ:
ΛΟΥΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Πρόεδρος Συλλόγου

Θεοτοκοπούλου 54-56
162 31 Βύρωνας

Τηλ.: 210 7667549
Κινητό: 6977 550119

*
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Ηπειρωτικές Εκδόσεις “Πέτρα”
Οικονόμου 32, 106 83 Αθήνα

Τηλ.: 210 8233830 
Fax: 210  8238468

e-mail:ekdoseispetra@hotmail.com

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
“ΓΑΛΗΝΗ”

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΥΤΡΑΣ
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΑΡΤΑΣ

ΤΗΛ.: 26850
22380
22135

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ 
ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ!

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΙ 

ΤΙΣ ΕΠΩΝΥΜΕΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΩΝ 
ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΙΣ 

ΛΟΓΟΚΡΙΝΕΙ. 
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Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΣ
Σας ενημερώνουμε ότι ο Σύλλογός μας οργα-
νώνει τακτικά την παρακολούθηση - συμμετοχή
των μελών του σε πολιτιστικές και ψυχαγωγι-
κές εκδηλώσεις, όπως εκδρομές, θεατρικές και
μουσικές παραστάσεις κ.ά. Επειδή ως γνωστόν
η εφημερίδα μας κυκλοφορεί 4 φορές τον
χρόνο, δεν υπάρχει η δυνατότητα έγκαιρης ενη-
μέρωσης όλων των μελών μας για τις εκδηλώ-
σεις αυτές. Ως εκ τούτου καλούμε όσους
ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε πολιτιστικές
ή ψυχαγωγικές εκδηλώσεις του Συλλόγου μας
στο διάστημα Σεπτεμβρίου - Μαΐου, να μας ενη-
μερώσουν στα παρακάτω τηλέφωνα ή e-mail ,
ώστε να ειδοποιηθούν όταν αυτές προγραμμα-
τιστούν και να έχουν τη δυνατότητα να λάβουν
μέρος σε αυτές.
Τηλέφωνα -  E-mail  
Αντωνίου Λουκία: 
6977550119, loukiac.antonοiou@gmail.com
Σόφη Μαρίνα: 
6977356393, sofimarinada@gmail.com
Γούλα Κατερίνα: 
6946330619, goulakat@hotmail.com
Στεφάνου Μαίρη: 
6973302224, marystef7@gmail.com
Παρακαλούμε όσοι στείλετε e-mail ή sms
γράψτε μας, εκτός από το όνομά σας, 
τα τηλέφωνα και το e-mail σας.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ  ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ

ΘΑΝΑΤΟΙ
- Απεβίωσε και κηδεύτηκε στην Άρτα η Ανδρονίκη (Νίνα) Τυρολόγου
- Παπαηλία (κόρη του Δημήτρη Τυρολόγου και της Κικής).
- Απεβίωσε στην Αθήνα στις 14 Ιανουαρίου 2020 και κηδεύτηκε στο
Βουργαρέλι στις 16 Ιανουαρίου 2020  η Σταυρούλα Καραβασίλη.
- Απεβίωσε  και κηδεύτηκε στο Βουργαρέλι στις 25 Ιανουαρίου 2020 η
Βασιλική (Βάσω) Σιαπάτη.
- Απεβίωσε και κηδεύτηκε στην Αθήνα ο Σταύρος Μιχαλέας (σύζυγος
Αλέκας Κίμωνα Κούκου).
- Απεβίωσε και κηδεύτηκε στο Βουργαρέλι ο Αποστόλης Ντζίμας.
- Απεβίωσε και κηδεύτηκε στο Κουβέλι Βουργαρελίου ο Γεώργιος
Μπράτης του Δημητρίου, στις 26 Δεκεμβρίου 2019, ετών 90.
- Απεβίωσε στην Άρτα και κηδεύτηκε στο Βουργαρέλι ο Λευτέρης Δη-
μητριάδης (Τρύπας).
Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους τους.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
- Η οικογένεια του Χρήστου Καραβασίλη πρόσφερε στον Σύλλογο
Βουργαρελιωτών Αττικής το ποσό των 150 ευρώ (απόδειξη Νο 3467)
στη μνήμη της Σταυρούλας Καραβασίλη, που διετέλεσε πρόεδρος
του Συλλόγου.
- Η Βάσω Ράπτη – Πλεύρη πρόσφερε στον Σύλλογο το ποσό των 50
ευρώ (απόδειξη Νο 3476 ) στη μνήμη της μητέρας της Παρασκευής
Ράπτη.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Από τις οικογένειες  Χρυσούλας Μακρή και Ιωάννας Λόη λάβαμε την
εξής ευχαριστήρια επιστολή: Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στο
πένθος μας για την εκδημία του Μακαριστού Μητροπολίτη Αχελώου
Κυρού Ευθυμίου.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου
Βουργαρελίου, ευχαριστεί τον δωρητή Παναγιώτη Ζορμπά, από
το Αθαμάνιο, της ZELEKT ZORMPAS για την ηλεκτρική σκούπα,
που δώρισε στο Μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου και εύχεται ο
Άγιος Γεώργιος να προστατεύει την οικογένειά του.

Βαρλαμίτη Αγγελική Νο 3469....................................................30 
Κουτρουμάνης Βασίλειος Νο 3470 ...........................................30
Μάντζιου Μαίρη Νο 3471 .........................................................30 
Κολέτση Πολυτίμη Νο 3472 ......................................................10
Κολέτση Ευαγγελία Νο 3473 ....................................................10
Στεφάνου Μαίρη Νο 3474.........................................................20 
Στεφάνου Στέφανος Νο 3475....................................................20
Κολιούλης Ευθύμιος Νο 3477...................................................50
Τσιμπλοκούκος Βασίλης Νο 3478 ............................................10
Δήμου Ιουλία Νο 3501..............................................................10
Χούσος Κωνσταντίνος Νο 3502 ...............................................20

Εάν κάποιοι από σας δεν δουν σε αυτό το φύλλο τις συνδρο-
μές τους, αυτό οφείλεται στις ιδιαίτερες συνθήκες που επι-
κράτησαν και δεν έγινε ενημέρωση από την Τράπεζα.

Εξόδιος αποχαιρετισμός - Στη  μητέρα μου Παρασκευή
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Το  Βουρ γα ρ έ λ ι  α ποχα ιρ ε τά  τους  α νθ ρ ώπους  του  που  “φε ύγ ουν” .

ΤΟ ΥΣΤΑΤΟ ΧΑΙΡΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ
Συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ να σου πούμε, Σταυρούλα, το ύστατο
χαίρε. Εσύ μας επισκέφθηκες τις παραμονές των Χριστουγέννων.
Ήρθες μας χαιρέτησες, μας μίλησες για τις δουλειές σου και τα όνειρά
σου. Δεν υποπτευόσουν ότι εκείνο θα ήταν το τελευταίο σου ταξίδι στο
Βουργαρέλι. Κανείς μας δεν έχει συνειδητοποιήσει ούτε θέλει να πι-
στέψει ότι αυτό που παρακολουθούμε είναι γεγονός. Εσείς τη γνωρί-
σατε καλύτερα, γιατί  ήταν κοντά σας για πολλά χρόνια.

Εγώ από τη θέση που κατέχω, και εκ μέρους του Δημοτικού Συμ-
βουλίου και των εργαζομένων στο Δήμο, αισθάνομαι την ανάγκη να πω
δυο λόγια, γιατί υπήρξε σημαίνον στέλεχος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Εσείς την εκλέξατε επί σειρά ετών και συνεχώς Δημοτική Σύμβουλο στο
Δήμο Αθαμανίας.

Αργότερα ηγήθηκε δικού της συνδυασμού στον Δήμο Κεντρικών
Τζουμέρκων. Από τη θέση του Αντιδημάρχου, του Προέδρου του Δη-
μοτικού Συμβουλίου και του Προέδρου του Συλλόγου Βουργαρελιωτών
Αττικής και από άλλες καίριες θέσεις προσέφερε αρκετά για την προ-
κοπή αυτού του τόπου.

Αλλά και στην επαγγελματική της ζωή πρόκοψε. Ξέρετε πόσο δύ-
σκολο είναι για μια γυναίκα εδώ στα χωριά μας να διακριθεί. Είχε δύ-
ναμη, θέληση και τα κατάφερε καλύτερα από πολλούς άλλους.

Οι εποχές περνάνε, άλλες έρχονται και εμείς κάπου στη μέση υπάρ-
χουμε και δημιουργούμε χωρίς να ξεχνάμε. Δεν θα ξεχάσουμε όσα
προσέφερες σε αυτό τον τόπο, σε αυτούς εδώ τους ανθρώπους. 
Εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου και εκ μέρους των εργαζομέ-

νων στον Δήμο, εκφράζω τα συλλυπητήριά μας στους οικείους της.
Καλό ταξίδι Σταυρούλα. Αιωνία σου η μνήμη.

Χρήστος Χασιάκος
Δήμαρχος, Κεντρικών Τζουμέρκων

Σταυρούλα αγαπημένη μας, θα θυμόμαστε πάντα το χαμόγελό σου,
την καθαρότητα της ματιάς σου, την αγάπη σου για το χωριό! Πόσα
όνειρα έκανες, πόσα κάναμε παρέα! Ο χάρος δεν σε άφησε να τα δεις
να πραγματοποιούνται! Σου αφαίρεσε τόσο απότομα τη ζωή!
Όμως το ξέρεις καλά ότι θα είσαι πάντα εδώ, στη σκέψη μας και στην
καρδιά μας! Καλό ταξίδι!

Παναγιώτης Καραβασίλης

ΟΙ ΝΕΟΙ για τη ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Η Σταυρούλα για πολλούς από τη γενιά μου- μικρότερους και μεγαλύ-
τερους- ήταν όλη τους η παιδική και εφηβική ηλικία. Τα καλοκαίρια στο
χωριό ήταν μάνα, θεία, φίλη, ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που
θα ανυπομονούσες να δεις καθώς έβγαινες από το σπίτι. Που θα πέρ-
ναγες ατελείωτες ώρες σε ένα χώρο δικό της που απέπνεε ασφάλεια
και θαλπωρή, λόγω όλων των παραπάνω. Που είχε μία σπάνια ευκο-
λία να φέρνει κοντά ανθρώπους. Η Σταυρούλα ήταν μία γυναίκα που με
το που εμφανίζονταν από μακριά, μπορούσες να νιώσεις την παρου-
σία της, τη δύναμή της, την αύρα και το βλέμμα της. Τη θετική της ενέρ-
γεια. Μία γυναίκα με τσαγανό, ρε παιδί μου, που δεν τη σταματούσε
τίποτα, σε ένα μέρος δύσκολο και - όπως και να το κάνουμε- εχθρικό
προς μία γυναίκα που ήταν ικανή (και θα μπορούσε να προσφέρει πε-
ρισσότερα αν δεν είχε φοβίσει η αποφασιστικότητά της). Η Σταυρούλα
θα είναι πάντα εκεί, σημαδεύοντας και μεγαλώνοντας γενιές- το ήξερε
και η ίδια. Φαίνονταν στη σιγουριά από το χαμόγελό της. Εσείς που δεν
ξέρετε τη Σταυρούλα, είμαι σίγουρος πως έχετε τέτοιους ανθρώπους
στη ζωή σας. Εκτιμήστε τους και πείτε τους. Εσείς που τη γνωρίσατε,
κάτι καταλαβαίνετε από τα παραπάνω. Μακάρι να έχουμε λίγο απ’ όλα
αυτά, θα πάμε λίγο πιο μπροστά ως τόπος και κυρίως ως άνθρωποι.
Τα άλλα, δεν ξεχνιούνται.

Δημήτριος  Κρανιώτης

Με ένα τραγούδι αποχαιρετισμός

Τσιγγάνα που γυρνάς τα βράδια / ρίξε και πες μου τα χαρτιά
σημάδεψέ τα, κάνε μάγια / να μου γλυκάνεις την καρδιά. 
Ποια μοίρα απόψε με τυλίγει / μου φανερώνει τις πληγές
τις πόρτες διάπλατα ανοίγει / και με γυρνάει ξανά στο χθες.

Οι στίχοι απ’ το αγαπημένο σου τραγούδι… Μ’ αυτούς σ’ αποχαιρετώ...
Αντίο Νονά 

Δημοσθένης Καρακίτσιος

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ - ΘΑ ΤΗ ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ 

Γράμμα στη Σταυρούλα

Γεια σου, Σταυρούλα
Ξέρω πως είναι ένας ασυνήθιστος
τρόπος, για ν΄ αρχίσει κανείς μια νε-
κρολογία…Όμως δεν μπορώ να
αποδεχτώ αυτήν την αιφνίδια φυγή
σου, ούτε μπορώ να πιστέψω πως
δεν θα σε ξαναδώ, στο χωριό ή στο
σπίτι, στις εξόδους ή στα γλέντια
μας. Άσε με λοιπόν, να πιστεύω πως
τα λόγια μου έχουν παραλήπτη, πως
θα τα νιώσεις εκεί, στο μακρινό
αστέρι που κατοικείς, πια.

Σε γνώρισα, πριν τριάντα περίπου
χρόνια. Μάλλον σε κάποιο χορό της
Αδελφότητας, στο Καστέλλο, στο μα-
γαζί που ήσουν υπεύθυνη. Όμορφη,
δυναμική, χαμογελαστή, ευγενική.
Ένα κορίτσι, στην ακμή του, που δεν
σε τρόμαζε καμιά δυσκολία, που για
όλα εύρισκες λύσεις, σε μια Ελλάδα, που βάδιζε στα
βήματα μιας οικονομικής ευμάρειας.

Συνεργαστήκαμε αρκετές φορές, όταν έγινες πρό-
εδρος της Αδελφότητας, κάθε φορά που ζήτησες τη
στήριξή μου. Και τότε σε γνώρισα καλύτερα κι ήρθαμε
πιο κοντά. Μια αληθινή εκτίμηση και φιλία προέκυψε
απ’ αυτό το πλησίασμα. Εκεί συνειδητοποίησα τη με-
γάλη σου αγάπη, για τον γενέθλιο τόπο σου, το Βουρ-
γαρέλι. Μια αγάπη που εξιδανίκευε η απόσταση κι η
νοσταλγία  του ξεριζωμένου,  στη μεγάλη πόλη.
Πάντα κάποια αφορμή θα εύρισκες να το επισκεφθείς,
να μιλήσεις γι΄αυτό, να σκέφτεσαι τι θα κάνεις, για να
το αναδείξεις, να το γνωρίσουν κι άλλοι. Έκανες ση-
μαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις, συναυλίες με επω-
νύμους, αλλά και προσπάθειες συνεύρεσης των
διεσπαρμένων χωριανών, για να μην χαθούν οι δε-
σμοί με τον τόπο, κυρίως της νεότερης γενιάς.

Κι ύστερα το μεγάλο όραμα, το μεγάλο τόλμημα. Να
επιστρέψεις πίσω, εκεί που γεννήθηκες, σαν να ‘χε ο
τόπος μυστικές φωνές που σε καλούσαν. Κι εσύ δεν
μπορούσες ν’ αντισταθείς. Το εγχείρημα ενός νέου ξε-
κινήματος, στο Βουργαρέλι, με τον αγροτουρισμό,
όπως γίνονταν στην Ιταλία, στην Ισπανία… Τι είχαν
περισσότερο αυτοί από μας; Τα χωριά τους ήταν πιο
όμορφα; Γιατί, λοιπόν, όχι κι εμείς; Και άφησες την
παλιά, σίγουρη ζωή σου και πήρες τους γονείς σου,
εκόντες, άκοντες και γύρισες…

Και ρίχτηκες με όλες σου τις δυνάμεις να κάνεις
πράξη το όνειρό σου. Ένα μικρό, αλλά  πολύ όμορφο
ξενοδοχείο. Με πολύ μεράκι το στόλισες και- με πολύ
σεβασμό και φροντίδα στους πελάτες σου- το δούλε-
ψες. Μαζί με τον Γιώργο, που σε αγάπησε και σε βοή-
θησε με όλες του τις δυνάμεις. Τη νέα εικόνα του
χωριού συμπλήρωσε και το Νεραγώι, το υπέροχο
στέκι σου, στο χωριό, που όλοι αναπολούμε με νο-
σταλγία… Το χωριό αναβαθμίστηκε, παράλληλα και

μ’ άλλες επιχειρήσεις. Το Βουργαρέλι αποτέλεσε ση-
μείο αναφοράς για την περιοχή, αλλά και για τους επι-
σκέπτες-φυσιολάτρες. Το όνειρό σου γινόταν αληθινό.
Ο δυναμισμός σου όμως ασίγαστος. Ασχολείσαι με τα
κοινά. Αντιδήμαρχος, υποψήφια δήμαρχος, Σύμφωνα
Ποιότητας με τους επαγγελματίες της περιοχής, πα-
ρουσίαση σε Επιτροπή της Βουλής προτάσεων, για
τις ορεινές περιοχές, σε μια προσπάθεια επίλυσης
των προβλημάτων και αφύπνισης … 

Εσύ, πρωτοπόρα, πορεύεσαι, σε μια κοινωνία που
αγνοεί πεισματικά και αδυνατεί να προχωρήσει. Εσύ,
γενναία, αγωνίζεσαι σε μια χώρα που βουλιάζει. Στην
οικονομική κρίση, στην ανατροπή των προηγούμε-
νων βεβαιοτήτων. Κι είσαι μόνη. Ολομόναχη. Και το
όνειρο συντρίμια. Και τα μαζεύεις, με αξιοπρέπεια,
χωρίς παράπονο. Και φεύγεις, για μια νέα ξενιτειά,
στο άστυ. 
Και παλεύεις, ξανά, απ΄ την αρχή… και ξανά απ’ την

αρχή. Πόσες αρχές σου επιφύλασσε η ζωή, Σταυ-
ρούλα… Και πόση αντοχή να ‘χει μια καρδιά ν’ αντέ-
ξει! Κι δική σου σε πρόδωσε!

Έχω κι άλλα να σου πω, αν και νομίζω πως τα ήξε-
ρες. Πως σ’ αγαπήσαμε, εγώ κι η οικογένειά μου, σ’
εκτιμήσαμε για τον δυναμισμό, την ανθρωπιά σου, για
την αστείρευτη αγάπη για τον τόπο σου, για τους
αγώνες σου, κοινωνικούς και ανθρώπινους,  για το
θάρρος της ψυχής σου, για την πρωτοπορία σου, για
τη δύναμή σου να χαμογελάς... Και τώρα, λάμπει από
κει ψηλά το χαμόγελό σου και θα το βλέπουμε ολό-
φωτο, τα βράδια  του Αυγούστου, από τον Σταυρό…
Θα μας λείψεις, αγαπημένη μου Σταυρούλα. Πολύ!
Υ.Γ.: Ξέρω πως δεν υπάρχουν λόγια παρηγοριάς για
την κ. Μαριάνθη και την οικογένειά σου… Μόνο ο
χρόνος μπορεί να απαλύνει την οδύνη της απώ-
λειας… Ας μοιραστούμε, σαν παρηγοριά, όλοι το
βαρύ φορτίο…

Βάσω Ράπτη

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ:
“ΕΦΥΓΕ” ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ Η
ΠΡΩΗΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ
Θλίψη στους κατοίκους των Κεν-
τρικών Τζουμέρκων προκάλεσε η
είδηση του θανάτου της Βουργα-
ρελιώτισσας Σταυρούλας Καρα-
βασίλη.
Ιδιοκτήτρια του Ξενοδοχείου ‘’ΠΑΝΘΩ-
ΡΟΝ’’ ήταν μια μορφωμένη και καλοσυ-
νάτη επιχειρηματίας με όραμα και αγάπη
για τον τόπο της.
Η αγάπη της για τα Τζουμέρκα την ώθησε
να κατεβεί υποψήφια  Δήμαρχος στις αυ-
τοδιοικητικές εκλογές του 2010.
Εκλέχτηκε στον Δήμο Αθαμανίας 2002-
2006 και διετέλεσε για δύο χρόνια Πρό-
εδρος Δημοτικού Συμβουλίου και για δύο χρόνια
Αντιδήμαρχος.
Διετέλεσε Πρόεδρος Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας Τουρι-
σμού Τζουμέρκων, Νομού Άρτας και Ιωαννίνων, με δράση
και ανάπτυξη του τοπικού τουρισμού. Επίσης ήταν Πρό-
εδρος της Ένωσης Αγροτουρισμού Ηπείρου.
Διετέλεσε Πρόεδρος του Συλλόγου Βουργαρελιωτών Αττικής
για 4 χρόνια και για 10 χρόνια ως μέλος του ΔΣ με αξιοση-
μείωτο πολιτιστικό έργο. Τέλος επί 10 χρόνια ήταν η υπεύ-
θυνη σύνταξης της Εφημερίδας ‘’Το Βουργαρέλι’’.
Εκφράζουμε τα συλλυπητήρια στους οικείους της.

Τα Nea tis Mikrospilias 24   

Το ΔΣ του Συλλόγου μας (1994-1996). Από αριστερά, Θόδωρος Νίκου, Ρη-
νούλα Σόφη, Γιάννης Φιλιππίδης, Σταυρούλα Καραβασίλη, Σαββούλα Κο-
λιούλη, Βούλα Βρατσίστα - Λώλη και Κούλα Γιάννου.

Η Σταυρούλα σε στολισμό του Επιταφίου του Αγίου Νικολάου.

Προς το ΔΣ Συλλόγου Βουργαρελιωτών Αττικής
Με την παρούσα επιστολή η οικογένειά μας, θα

ήθελε να  σας γνωστοποιήσει την πρόθεσή της για
μία δωρεά προς τον Σύλλογο, εις μνήμην της αγα-
πημένης μας Σταυρούλας, που τόσο αγάπησε και
δημιούργησε σε αυτόν. Η Σταυρούλα μας ήταν μία
γυναίκα με ψυχική δύναμη, αξιοπρέπεια, πάθος για
τη ζωή και ανεξάντλητη δημιουργικότητα, αυθεντική,
μέχρι το αιφνίδιο τέλος που μας συγκλόνισε όλους.
Ας κρατήσουμε πάντα χαραγμένο στη μνήμη μας για
εκείνη, αυτό το χαμόγελο που δεν έσβηνε ποτέ από
το πρόσωπό της.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση                  
Οικογένεια Χρήστου Καραβασίλη
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Τιμή στις  γυναίκες  γ ια  τους αγώνες τους!

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 - ΣΙΔΗΡΙΚΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
ΕΙΔΗ 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

Α φιερώματα στην χαρακτηριστική
αυτή μέρα έχουν γίνει κατά καιρούς

σε διάφορα φύλλα της Εφημερίδας μας.
Όμως κάθε Μάρτη επανερχόμαστε για
να θυμίζουμε ότι δεν είναι η Γιορτή της
Γυναίκας ημέρα για λουλουδάκια, σοκο-
λατάκια και συνάξεις γυναικοπαρεών
για καλοπέραση. 

Είναι μια εργατική Πρωτομαγιά που προηγήθηκε
της γνωστής, διότι αν και οι γυναίκες ανήκαν στο
ανθρώπινο είδος, επί αιώνες εργαζόταν πολλές
φορές διπλάσια απ’ ό,τι το ‘’ισχυρό φύλλο’’. Τα δι-
καιώματά τους ως ανθρώπινο είδος  τα κατέκτησαν
μετά από πολλά εργατικά ‘’ατυχήματα’’, πολύ ξύλο
και απίστευτη διαπόμπευση τόσο από την κοινωνία
των ανδρών όσο και από το οικείο τους περιβάλ-
λον. Ενώ τα πρώτα εργατικά συνδικάτα στο Σικάγο
εξεγέρθηκαν υπέρ των εργατικών δικαιωμάτων τους
τον Μάιο του 1886 (σ’ αυτή την εξέγερση είναι αφιε-
ρωμένη η Εργατική Πρωτομαγιά και είναι ημέρα
απεργίας και όχι των λουλουδιών
μόνο), η πρώτη διαμαρτυρία εργα-
τριών για τις άθλιες συνθήκες εργα-
σίας τους στα κλωστοϋφαντουργεία
της Αμερικής έγιναν 10 χρόνια νω-
ρίτερα, το Μάρτιο του 1857.

Η φετινή αναφορά μας  στην Παγ-
κόσμια Ημέρα της Γυναίκας θα είναι
σε μία ακόμη σελίδα του γυναικείου
κινήματος, που συνέβη το Μάρτιο
του 1911 και δεν είναι ροζ αλλά κατα-
κόκκινη όπως και το αίμα που έχυσαν
για ένα κομμάτι ψωμί οι προγιαγιάδες
όλων των γυναικών του κόσμου, για
να μην διανοηθεί κανείς ότι τις εγγόνες
τους θα τις μεταχειρίζονται μόνο ως
άξιες για ένα μπουκέτο λουλούδια σαν
να είναι πραγματικά οι ασθενείς του
ανθρώπινου είδους.

Η φρίκη που αντίκρισαν οι Νεοϋορ-
κέζοι το Μάρτιο του 1911, ήταν η αιτία
να αλλάξουν ριζικά στην Αμερική οι
συνθήκες εργασίας αλλά να κατοχυ-
ρωθούν τα δικαιώματα όλων των ερ-
γαζομένων.

Η πυρκαγιά στο εργοστάσιο πουκα-
μίσων της ‘’Triangle Shirtwaist’’είχε ως
αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους
131 εργάτριες και 17 εργάτες με τρα-
γικό τρόπο. Οι ιδιοκτήτες του εργοστα-
σίου, Max Blank και Isaak Horris,είχαν
στήσει στο πολυώροφο κτίριο του
Asch Building ένα σύγχρονο χώρο εκ-
μετάλλευσης δούλων οι οποίοι ήταν
όλοι τους μετανάστες στη χώρα της
‘’επαγγελίας’’. Οι εργοστασιάρχες για
να μην έχουν την έννοια ότι μπορεί κά-
ποιος από τους εργάτες να κλέψει εμ-
πόρευμα, αμπάρωναν τις πόρτες,
όταν οι μηχανές δούλευαν.

Το χρονικό

Το απόγευμα του Σαββάτου της 25ης
Μαρτίου 1911 ξεσπάει φωτιά στον 8ο
όροφο του εργοστασίου και οι εργάτες
αρχίζουν να φωνάζουν στους συνα-
δέλφους τους να εγκαταλείψουν το κτί-
ριο. Όσοι βρισκόταν στον 9ο και 10ο

όροφο ήταν κλειδωμένοι και ο επιστάτης που είχε
τα κλειδιά είχε ήδη εγκαταλείψει το κτίριο. Κάποιες
από τις εργάτριες κατάφεραν να προλάβουν να φύ-
γουν από τους φλεγόμενους ορόφους από τα ασαν-
σέρ που μετέφεραν μόνο εμπορεύματα και κάποιες
από τη σκάλα που οδηγούσε στην ταράτσα του κτι-
ρίου, αλλά η φωτιά πήρε τέτοιες διαστάσεις που κι
αυτές οι έξοδοι διαφυγής έκλεισαν σε όσους έμειναν
πίσω.

Οι εργοστασιάρχες που εκείνη τη μέρα ήταν με τα
παιδιά τους στο εργοστάσιο ήταν οι πρώτοι που
έφυγαν και στεκόταν έξω από το κτίριο παρακολου-
θώντας τη φρίκη που οι ίδιοι προκάλεσαν.

Μέσα σε λίγα λεπτά οι Νεοϋορκέζοι μαζεύτηκαν
για να δουν το πανδαιμόνιο που επικρατούσε αλλά
και να αλλάξει την ήσυχη ζωή τους για πάντα. Στα
παράθυρα των τελευταίων ορόφων οι εργάτριες
στεκόταν όρθιες και κρατώντας η μια το χέρι της
άλλης βουτούσαν στο κενό για να μην καούν ζωντα-
νές.

Η λεωφόρος των καφέ, των καταστημάτων και των
εστιατορίων μέσα σε λίγα λεπτά έγινε μια αρένα νε-
κρών και η φρίκη δεν σταματούσε εκεί .Κάποιες
από τις εργάτριες παρά τη μοιραία πτώση κείτονταν
ζωντανές, ακόμα και για  2 ώρες, αφήνοντας τα
ουρλιαχτά τους  να σημαδέψουν για πάντα τη μέχρι
τότε ήσυχη ζωή των πολιτών της Νέας Υόρκης.

Οι μετανάστριες εργάτριες και εργάτες δεν ήταν
πια κάτι, αλλά ήταν  άνθρωποι που πέθαιναν μπρο-
στά τους  για ένα μεροκάματο επιβίωσης. Από  τους
148 ( κατ’ άλλους 146 ) μετανάστες  εργάτες  της
πυρκαγιάς του ‘’Triangle Shirtwaist Factory’’ ,οι έξι
αναγνωρίστηκαν το Φεβρουάριο του 1911. Για 100
χρόνια ήταν θαμμένοι ο ένας δίπλα στον άλλον
χωρίς ταυτότητα και χωρίς δικαίωμα θρήνου συγγε-
νών.  Μόνο ένα θύμα ήταν 48 χρονών, τα υπόλοιπα

ήταν από 14 έως 25 χρονών,
Εβραίες και Ιταλίδες εργάτριες.

Η δίκη των ιδιοκτητών ξεκίνησε 9
μήνες αργότερα και με δικηγόρο
τον Max Steuer, εύπορο γιο μετα-
ναστών από την Αυστρία, κατάφε-
ραν να αθωωθούν υποστηρίζοντας
ότι δεν γνώριζαν για το κλείδωμα
των εξόδων φυγής ενώ πήραν από
την ασφαλιστική εταιρεία 60. 000
δολάρια για ζημιές.

Το 1913 ο Max Blank, ο ένας εκ
των συνεταίρων δολοφόνων, που
συνέχιζε να είναι εργοστασιάρχης
συνελήφθη πάλι για κλείδωμα των
εργατών του νέου εργοστασίου του
και το πρόστιμο που κλήθηκε να
πληρώσει ήταν 20 δολάρια.

Μπορεί η δικαιοσύνη να πούλησε
και μεταθανάτια τα θύματα του με-
γάλου αυτού εργατικού δυστυχήμα-
τος αλλά ο λαός έκανε  λάβαρο το
θάνατό τους και μεγάλες απεργια-
κές κινητοποιήσεις ξεκίνησαν στη
Νέα Υόρκη. Τον Οκτώβριο του 1911
ιδρύθηκε η Αμερικανική Ένωση
Ασφάλειας Μηχανικών η οποία είχε
ως μέλημα την επιθεώρηση στους
χώρους εργασίας της ασφάλειας
του ανθρώπινου δυναμικού. Ανά-
μεσα στους μάρτυρες θεατές εκεί-
νου του ματωμένου Σαββάτου ήταν
και ένα πρόσωπο το οποίο στιγμα-
τίστηκε τόσο από την εικόνα από-
γνωσης του θανάτου των εργατών
που άλλαξε, όταν ήρθε η ώρα όλη
την εργατική νομοθεσία της Αμερι-
κής. Ήταν η Φράνσις Πέρκινς , η
πρώτη γυναίκα Γραμματέας Ερ-
γασίας των ΗΠΑ. Μία γυναίκα που
δεν ξέχασε τις γυναίκες που η
ανάγκη της εργασίας τις έκανε μάρ-
τυρες δουλείας στο όνομα του κέρ-
δους. 

Πηγή:
kokkinokamini.blogspot.com

Βάντα Κουτσοκώστα: Η κιθάρα στενάζει απόψε...

Η Βάντα Κουτσοκώστα, συγγραφέας και ποιήτρια, συντοπίτισσα με καταγωγή κατά
το ήμισυ από τη Χώσεψη, έφυγε πολύ νωρίς από κοντά μας, στις 16 Φεβρουαρίου
2020 στην Αθήνα. Ο Σύλλογός μας για όλα αυτά τα χρόνια παρακολουθούσε το συγ-
γραφικό της έργο και είχε προσωπική επαφή μαζί της. Ως ελάχιστη τιμή στην προ-
σωπικότητά της παραθέτει τη δημοσίευση της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας
Ελλάδας με  ιδιαίτερη αναφορά σ’ αυτήν:

Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας με θλίψη αναγγέλλει το θάνατο της Βαΐτσας (Βάν-
τας) Κουτσοκώστα. Σήμερα το πρωί, μετά από μακροχρόνια μάχη, μας άφησε για πάντα.
Η Βάντα γεννήθηκε στην Κυψέλη (Χώσεψη) Άρτας το 1960 και πέρασε τα παιδικά και εφη-
βικά της χρόνια στην πόλη της Άρτας. Έφυγε για την Αθήνα μετά την αποφοίτησή της από
το Λύκειο και την επιτυχία της στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης του
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, του οποίου ήταν πτυχιούχος. Επιπλέον έκανε σπουδές
στην έντυπη και ηλεκτρονική δημοσιογραφία.
Από φοιτήτρια ακόμη, προσελήφθη στη γραμματεία της ΠΣΕ. Από τη θέση αυτή  πρόσφερε
πολλά στη λειτουργία του ΔΣ, στην επικοινωνία με τις Αδελφότητες, στη διοργάνωση των εκ-
δηλώσεων, στα Παγκόσμια Πανηπειρωτικά Συνέδρια, στο Γραφείο Τύπου.
Από το 1992 ανέλαβε την ευθύνη σύνταξης της εφημερίδας ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ και μέχρι τη
διακοπή της έκδοσής της το 2004.
Η συγγραφική της δημιουργία πλούσια. Τα βιβλία της “Οι λιποτάκτες των ονείρων’’ (1999),
“Αλλού να κοιμάσαι αλλού να ξυπνάς…’’ (2002), “Το τραγούδι των λύκων’’ (2008), πάντα με
επίκεντρο την Ήπειρο και τους Ηπειρώτες. Οι στίχοι της ευαίσθητοι, ενέπνευσαν και μελο-
ποιήθηκαν. Το πιο γνωστό της τραγούδι με μουσική Τάκη Σούκα (ΤΡΑΓΟΥΔΩ) ερμηνεύτηκε
από τον Στέλιο Καζαντζίδη.
Ήταν μέλος της Ένωσης Συντακτών  Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου και της Εταιρείας
Ελλήνων Λογοτεχνών.

Στον σύζυγό της Γιάννη Αρχοντούλη και τα δυο παιδιά τους, τον Δάνη και τη Λυδία, εκφρά-
ζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια.
Η νεκρώσιμη ακολουθία έγινε τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020 στις 12 μ. στην Αγία Πα-
ρασκευή Χαϊδαρίου και ακολούθησε η ταφή στο Γ΄ Νεκροταφείο.

Ένα ακόμη αποχαιρετιστήριο με τους δικούς της στίχους:
ΤΡΑΓΟΥΔΩ - Ερμηνευτής: Στέλιος Καζαντζίδης - 
Μουσική: Τάκης Σούκας
Τραγουδώ και τα λόγια μου πάνε, 
φτάνουν ώς τον ουρανό
σαν τσιγγάνικος ήχος / σε παλιό γραμμόφωνο.
Άκου και μη μιλάς, η κιθάρα στενάζει απόψε, 
άκου και μη μιλάς, στο τραγούδι μου νόημα δώσε, 
τον καημό και τον πόνο μου νιώσε,
άκου και μη μιλάς, άκου και μη μιλάς.
Τραγουδώ και τα χείλη μου σπάνε
μες το γκρίζο δειλινό / και με παίρνει στη νύχτα
το πικρό παράπονο. / Άκου και μη μιλάς...
Καλό ταξίδι Βάντα μας “έφυγες’’ νωρίς, 
θα σε θυμόμαστε πάντα’

Το ΔΣ του Συλλόγου Βουργαρελιωτών Αττικής

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ
ΓΥΝΑΙΚΑΣ - 8 Μάρτη
Ο ματωμένος μήνας

των γυναικών
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Τ α  σ η μ α ν τ ι κ ά  γ ε γ ο ν ό τ α  τ η ς  ι σ τ ο ρ ί α ς  μ α ς  π ά ν τ α  σ τ ο  π ρ ο σ κ ή ν ι ο .

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

κτήμα τεσσάρων 
στρεμμάτων με 

καρποφόρα δέντρα.
Περιοχή 

Μεγάλη Βρύση.

Τηλ.: 6977202384
Κώστας Π. Τάσιος 

Στις 29 Φλεβάρη 1944, σ’ ένα πετρόκτιστο δωμάτιο που
παλιά λειτουργούσε ως τελωνείο, δίπλα στο ξακουστό πε-
τρογέφυρο της Πλάκας, υπογράφηκε μεταξύ των κυριότε-
ρων και ταυτόχρονα αντιμαχομένων ελληνικών
αντιστασιακών οργανώσεων, ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, ΕΔΕΣ
ΕΚΚΑ, τη Συμμαχική Στρατιωτική Αποστολή (Άγ-
γλοι) και την Ελληνική Στρατιωτική Διοίκηση Καϊ-
ρου, Πρωτόκολλο που έμεινε στην ιστορία ως η
Συμφωνία της  Πλάκας- Μυρόφυλλου.
Οι διαπραγματεύσεις  μεταξύ ΕΛΑΣ και ΕΔΕΣ
είχαν ξεκινήσει μερικές μέρες πριν τη Συμφωνία
της Πλάκας στο χωριό Μυρόφυλλο Τρικάλων 19
Φλεβάρη 1944 και είχαν φτάσει σε αδιέξοδο, αφού
όλες οι προτάσεις του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ για δημιουργία
ενιαίου στρατού, χαρακτηρίζονταν ως προσπά-
θειες επιβολής της κυριαρχίας του έναντι των
άλλων οργανώσεων και απορρίπτονταν από
ΕΔΕΣ και ΕΚΚΑ.
Η συμφωνία της Πλάκας υπογράφηκε κάτω από
την πίεση της αγγλικής διπλωματίας, παρουσία
του Βρετανού Συνταγματάρχη Κρις Γουντχάουζ ως
αντιπροσώπου της Ελληνικής Στρατιωτικής Διοί-
κησης Αιγύπτου, την περίοδο που η Ελλάδα βρι-
σκόταν υπό γερμανο-βουλγαρική κατοχή, στο Β΄
Παγκόσμιο Πόλεμο.

Μέλη σύσκεψης
Εκ μέρους του ΕΛΑΣ συμμετείχε τριμελής  επι-

τροπή που συγκροτούσαν οι: Στέφανος Σαράφης, στέλεχος
του ΚΚΕ, Πέτρος Ρούσος, ως πολιτικός εκπρόσωπος
(ΚΚΕ) και ο Μπάμπης Κλάρας, αδερφός του Άρη Βελου-
χιώτη, ως γραμματέας της αντιπροσωπείας .Την τριμελή
αντιπροσωπεία του ΕΔΕΣ αποτελούσαν ο Κομνηνός Πυ-
ρομάγλου, ο αντισυνταγματάρχης ιππικού Πέτρος Νικολό-
πουλος και ο υπολοχαγός Νίκος Βεργέτης, ως γραμματέας
της αντιπροσωπείας. Εκ μέρους της ΕΚΚΑ συμμετείχαν ο
Δημήτριος Ψαρρός και ο Γεώργιος Καρτάλης. Και τέλος ο
Αμερικανός Ταγματάρχης Ουάινς, ως εκπρόσωπος του
Στρατηγείου Μέσης Ανατολής ( ΣΜΑ ) και ο Άγγλος συν-
ταγματάρχης  Κρίστοφερ Γουντχάους, ως εκπρόσωπος
τόσο του ΣΜΑ όσο και της Ελληνικής Στρατιωτικής Διοίκη-
σης, και κατ’ ουσία της ελεύθερης ελληνικής κυβέρνησης, οι
οποίοι συμμετείχαν στις συζητήσεις μόνο επί στρατιωτικών
θεμάτων. Καθήκοντα συντονιστή στη σύσκεψη εκτελούσε
ο Γεώργιος Καρτάλης. Όταν λίγο πριν την ολοκλήρωση των
διαπραγματεύσεων έγινε η μεταφορά της έδρας της σύ-
σκεψης από το Μυρόφυλλο στην Πλάκα του Αράχθου στη
σύσκεψη παρευρέθη και ο Ναπολέων Ζέρβας.

Πρώτο θέμα που συζητήθηκε ήταν η απαίτηση του ΕΛΑΣ
όπως ο ΕΔΕΣ αποκηρύξει κατηγορηματικά τη συνώνυμη
οργάνωση που είχε δημιουργηθεί στην Αθήνα. Στη συνέ-
χεια των διαπραγματεύσεων μετά την ομόφωνη απόφαση
της αποκήρυξης της κατοχικής κυβέρνησης του Ι. Ράλλη και
των Ταγμάτων Ασφαλείας, συζητήθηκαν  τρία βασικά θέ-
ματα που αφορούσαν: α) την αρχιστρατηγία όλων των αν-
τιστασιακών οργανώσεων β) τη δημιουργία μικτών ομάδων
δράσης απ’ όλες τις οργανώσεις γ) τη δημιουργία πολιτικής
επιτροπής, κάτι σαν κυβερνητικό κλιμάκιο των βουνών, που
υπήρξε και το πλέον περίπλοκο ζήτημα.
Η Συμφωνία ουσιαστικά διέσωζε τον ΕΔΕΣ από τη διαφαι-
νόμενη διάλυσή του από τις δυνάμεις του ΕΛΑΣ και περιό-
ριζε , επιχειρώντας να υποβαθμίσει, τη δράση του Λαϊκού
Στρατού που ως ο αυθεντικός εκφραστής  της αντίστασης
απέναντι στους Γερμανούς κατακτητές, κέρδιζε την εκτί-
μηση και την αποδοχή από ολοένα και μεγαλύτερα  τμή-
ματα του Ηπειρώτικου λαού.

Πρωτόκολλο της ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ της ΠΛΑΚΑΣ
Προς απερίσπαστον καταπολέμησιν των κατακτητών και
των οργάνων του, δημιουργία όρων διευκολυνόντων την
προσπάθειαν ενοποιήσεως του ανταρτικού στρατού της Ελ-
λάδος δια  την απελευθέρωσιν της χώρας και την κατοχύ-
ρωσιν των λαϊκών ελευθεριών, οι κάτωθι εντεταλμένοι
εκπρόσωποι εις διαπραγματεύσεις δια την ελληνικήν ενό-
τητα αποφασίζουν:
1. Δέχονται την πρότασιν του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ περί τελειωτικής
καταπαύσεως των εχθροπραξιών μεταξύ των δυνάμεων
ΕΛΑΣ-ΕΔΕΣ.

2. Τα τμήματα του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και του ΕΔΕΣ θα παραμεί-
νουν εις τας σήμερον κατεχομένας θέσεις των.
3. Αι οργανώσεις ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και ΕΔΕΣ αναλαμβάνουν την
υποχρέωσιν  να δράσουν δι’ όλων των δυνάμεών των εναν-
τίον των κατακτητών και των συνεργαζομένων με αυτούς,
είτε αυτοτελώς  εκάστη εν τη περιοχή της, είτε από κοινού
κατόπιν προηγουμένης συνεννοήσεως.
4. Δια την καλυτέραν αντιμετώπισιν του κατακτητού αι ανώ-
τεραι διοικήσεις των εν  Ηπείρω δυνάμεων των δύο  οργα-
νώσεων ΕΑΜ και ΕΔΕΣ θέλουν το ταχύτερον εκπονήσει
κοινόν σχέδιον ενεργείας επιθετικής ή αμυντικής, καθορίζον
και τον τρόπον ενδεχομένου ελιγμού των μονάδων εκάστης
οργανώσεως υφισταμένης πίεσιν του εχθρού εις την περιο-
χήν της ετέρας. Εφ’ όσον τούτο επιβάλλεται υπό λόγων
στρατιωτικής ανάγκης.
5. Εάν τμήματα μιας οργανώσεως αποσυρθούν εκ θέσεων
τινών λόγω εισβολής των  Γερμανών ή των συμπραττόντων
με αυτούς, ταύτα θέλουσιν επανέλθη  εις τας θέσεις των άμα
τη εκδιώξει ή αποχωρήσει τούτων.
6. Μικτή στρατιωτική επιτροπή εξ αντιπροσώπων του ΕΛΑΣ
και του ΕΔΕΣ και ενδεχομένως της ΕΚΚΑ, θέλει εποπτεύει
την τήρησιν της παρούσης συμφωνίας και λύει τας τυχόν
αναφυομένας διαφοράς.
7. Η συμμαχική στρατιωτική αποστολή παρακαλείται να με-
ριμνήσει όπως το Στρατηγείον Μέσης Ανατολής εξασφαλίση
τον ισότιμον ανεφοδιασμόν των εν Ηπείρω δυνάμεων των
δύο οργανώσεων, αναλόγως των πραγματικών αναγκών
του πολέμου.
8. Εκφράζεται η πανελλήνιος ευχή όπως οι παθόντες, τόσον
εκ της εισβολής των Γερμανών, όσον και εκ της συγκρού-
σεως των οργανώσεων, τύχουν, της αμερίστου ενισχύσεως
όλων των Οργανώσεων. Ιδιαιτέρως παρακαλείται το συμ-
μαχικόν στρατηγείον όπως έλθη  εις άμεσον επικουρίαν
προς αυτούς.
9. Από της υπογραφήςτου παρόντος αφίενται ελεύθεροι
όλοι οι αμοιβαίοι κρατούμενοι ως αιχμάλωτοι ή όμηροι δια
λόγους πολιτικών διαφορών, διευκολυνόμενοι να μεταβούν
εις τον τόπον της προτιμήσεως των. Εξαιρούνται οι βαρυ-
νόμενοι με πράξεις εθνικής προδοσίας ή βαρείας πράξεις
κοινού δικαίου.
10. Η ισχύς του παρόντος άρχεται αμέσως.

Πλάκα 29  Φεβρουαρίου 1944
Αντιπροσωπεία ΕΑΜ-ΕΛΑΣ: Σ. Σαράφης, Π. Ρούσος
Αντιπροσωπεία ΕΔΕΣ: Π. Νικολόπουλος, Κ. Πυρομάγλου
Αντιπροσωπεία ΕΚΚΑ: Γ. Καρτάλης
Σ.Σ.Α. ( Συμμαχική Στρατιωτική Αποστολή ) : Κρις, συνταγ-
ματάρχης βρετανικού στρατού, Ουάινς, ταγματάρχης Ηνω-
μένων Πολιτειών Αμερικής.
Αντιπροσωπεία Ελληνικής στρατιωτικής διοικήσεως Καΐρου:
Κρις, συνταγματάρχης βρετανικού στρατού.
Αναδημοσιεύεται από το βιβλίο του Στ. Σαράφη «Ο

ΕΛΑΣ»,( Πολιτικές και Λογοτεχνικές Εκδόσεις, 1958, σελ.
294-295), «ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ»,
(τόμος πρώτος, εκδ. Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 1981).
Μερικές πληροφορίες ακόμη για το πρωτόκολλο της

Συμφωνίας της Πλάκας (από το διαδίκτυο ΒΙΚΙ-
ΘΙΚΗ –ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ), προσθήκες.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ (διαφορετική  διατύπωση )
Δια την ολοκληρωτικήν και απερίσπαστον διεξαγωγήν
του Εθνικού  Αγώνος εναντίον των κατακτητών και των
οργάνων των, την συμβολήν εις την επιτυχίαν του
Συμμαχικού Αγώνος, την απελευθέρωσιν της Ελλάδος
και την κατοχύρωσιν των λαϊκών ελευθεριών, τέλος,
δια την δημιουργίαν όρων διευκολυνόντων την προ-
σπάθειαν ενοποιήσεως του ανταρτικού στρατού της
Ελλάδος, οι κάτωθι εντεταλμένοι αντιπρόσωποι εις τας
διαπραγματεύσεις δια την Ελληνικήν Ενότητα αποφα-
σίζουν:
6. Η Επιτροπή θα λειτουργήσει με τα δύο μέλη της
μέχρι της αφίξεως αντιπροσώπου της ΕΚΚΑ.
7. ….εξασφαλίσει τον μεγαλύτερον δυνατόν ανεφο-
διασμόν των εν Ελλάδι δυνάμεων όλων των οργανώ-
σεων, βάσει της συμμετοχής των εις τας επιχειρήσεις
κατά των Γερμανών και αναλόγως των πραγματικών
αναγκών του πολέμου.
9. ….δικαίου οίτινες και θα κατονομασθούν εις την εν-
διαφερομένην οργάνωσιν θα δικασθούν δε υπό των
υφισταμένων στρατοδικείων εις α θα  μετέχει και αντι-

πρόσωπος της ενδιαφερομένης οργανώσεως. Εκφράζεται η
ευχή όπως αι υποθέσεις εκδικάσεως περατωθούν το ταχύ-
τερον. Η απόλυσις των ομήρων και αιχμαλώτων θα γίνει το
βραδύτερον εντός δεκαπενθημέρου.

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ για τη Συμφωνία της Πλάκας υπάρχουν
στο βιβλίο του ποιητή Γιώργου Κοτζιούλα «ΟΤΑΝ
ΗΜΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΗ» (Αναμνήσεις και μαρτυρίες) που
πρωτοεκδόθηκε το 1965 και ξανακυκλοφόρησε το 2015
από τον οίκο Δρόμων.
Ο Γιώργος Κοτζιούλας  ( γεννήθηκε στην Πλατανούσα
Ιωαννίνων ) ,ποιητής, συγγραφέας, κριτικός και μεταφρα-
στής. Από το 1943 που εντάχθηκε στον ΕΛΑΣ, βρέθηκε στο
πλευρό του Άρη Βελουχιώτη και συμμετείχε ο ίδιος ως
πρωταγωνιστήςή αυτόπτης μάρτυρας σε σημαντικά γεγο-
νότα της Αντίστασης που έλαβαν χώρο σε Ήπειρο και Θεσ-
σαλία.
Ο Γιώργος Κοτζιούλας είναι γνωστός στο Βουργαρέλι
από το Θέατρο του Βουνού, στο οποίο συμμετείχαν οι
Βουργαρελιώτες Γιώργος Παπαδόπουλος (Μπισκο-
τέν), Δήμος Γούλας, Πύρρος Παπαδημητρίου. Παρα-
στάσεις δόθηκαν στην πλατεία του χωριού με έργα που
έγραψε ο ίδιος. Ένα μικρό απόσπασμα από το βιβλίο
‘’ΟΤΑΝ ΗΜΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΗ’’– αναφορά στο Βουργαρέλι
και στον Μιχαλάκη Παπαδόπουλο, πατέρα του Μπισκοτέν.

-Δεν ξέρω αν σου είπα, μου λέει μια μέρα ο Άρης (Βελου-
χιώτης). Έχω κι εγώ έναν αδερφό κομβολόγιο…πρόσθεσε
γελώντας. Εννοούσε τον Μπάμπη, που τον γνώρισα στο φι-
λόξενο σπίτι του κυρ Μιχαλάκη, που μεταβάλλονταν σε χάνι
τέτοιες μέρες. Στο ίδιο σπίτι γνωρίστηκα και με τους εκπρο-
σώπους της ΕΚΚΑ…          

Συμφωνία της Πλάκας
(29 Φλεβάρη 1944)

Μανώλης Γλέζος (9 Σε-
πτεμβρίου 1922 – 30 Μαρ-
τίου 2020)
Αθάνατος ήρωας!
Γνωστός για την αντιστα-
σιακή του δράση όταν σε
ηλικία 21 ετών κατέβασε τη
Γερμανική σημαία από την
Ακρόπολη. Η δράση του
συνεχίστηκε μέχρι το τέλος
της ζωής του. Ο αγωνιστής
της αριστεράς αποτελεί
παράδειγμα ανθρώπου που πεθαίνει στις επάλξεις.
Θα επανέλθουμε με την αγωνιστική του δράση,
γιατί τόσα λίγα δεν ταιριάζουν στο Μανώλη Γλέζο.
Αιώνια η μνήμη του!

Οι συμμετέχοντες στη Σύσκεψη της Πλάκας. Σπάνια φωτογραφία 
από την έρευνα και το αρχείο του Μελισσουργιώτη Κώστα Χρ. Μπανιά, 

που μας την παραχώρησε ο Ανδρέας Ρίζος.
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ΕΣΩΡΟΥΧΑ    
ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ “ΕΡΜΙΝΑ”

Αµαλία   &   Ερµιόνη
Γεωργούλα

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ  3 - ΑΡΤΑ
ΤΗΛ.: 26810 70857

ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ 6

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΤΗΛ.:
210 2921249

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ

Σε πολλά φύλλα της Εφημερίδας μας “Το Βουργαρέλι’’ έχουμε
φιλοξενήσει θέματα που κατά καιρούς αφορούν το Κέντρο
Υγείας Βουργαρελίου. Με το ξέσπασμα της πανδημίας, από τη
στιγμή που το θέμα της υγείας ήρθε  επιτακτικά στο προσκήνιο,
θελήσαμε να έχουμε κάποιες ιδιαίτερες πληροφορίες γι’ αυτό,
από τη στιγμή που αφορά όχι μόνο το χωριό μας αλλά και ολό-
κληρη περιοχή, διότι βρίσκεται στην έδρα του Δήμου Κεντρικών
Τζουμέρκων. Σε επικοινωνία με το Διευθυντή Νίκο Τσέτη λάβαμε
την παρακάτω επιστολή και δύο  έγγραφα, τα οποία δημοσι-
εύουμε για να γνωρίσουμε όλοι την κατάσταση που επικρατεί
σήμερα εν μέσω κρίσης στο Κέντρο Υγείας Βουργαρελίου.

Αξιότιμη κ. Αντωνίου
Το Κ.Υ (Κέντρο Υγείας) Νομού Άρτας  εκτελώντας αυστηρά τις εντο-
λές του υπουργείου Υγείας, του ΕΟΔΥ και της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση  εκτάκτων αναγκών,
λόγω της πανδημίας του Covid-19, έχει οργανωθεί όσο μπορεί κα-
λύτερα  για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων ή ύποπτων κρουσμάτων
της νόσου. Με εξωτερικό χώρο διαλογής, απομονωμένο ιατρείο λοι-
μωδών για την εξέταση υπόπτων κρουσμάτων, όπως αυτά ορίζονται
από τον ΕΟΔΥ και το υπουργείο με ξεχωριστή είσοδο εκτός της κεν-
τρικής εισόδου, με αυστηρό έλεγχο των πολιτών που εισέρχονται
εντός του Κ.Υ τηρώντας αυστηρά τις οδηγίες για την τήρηση των
όρων υγιεινής.
Το μεγάλο πρόβλημα του Κ.Υ είναι πως ίσως είναι από τα ελάχιστα

Κ.Υ  πανελλαδικώς, στο οποίο μετά τη συνταξιοδότηση της Διευθύν-
τριας Γενικής Ιατρικής τον Δεκέμβριο του 2018, πλέον δεν υπηρετεί
κανένας ειδικευμένος Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας ή Παιδιατρικής,
παρά μόνο οι Αγροτικοί Ιατροί του Κ.Υ και των Περιφερειακών Ια-
τρείων  αρμοδιότητάς του.

Υπηρετούν εφτά (7) Αγροτικοί Ιατροί και εφτά  (7) άτομα νοσηλευ-
τικό προσωπικό. Παρόλα αυτά τα σοβαρά προβλήματα έλλειψης
προσωπικού, κρατάμε ανοιχτό το Κ.Υ 24 ώρες κάθε μήνα όλο τον
χρόνο. 
Σας διαβιβάζω τα έγγραφα που έχουμε στείλει ως Κ.Υ στους αρμό-

διους φορείς. 
Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς είναι πολύ σημαντική η προ-
σφορά και η δωρεά σε Μονάδες Υγείας τόσο από δημόσιους  όσο
και από ιδιωτικούς φορείς που γίνεται για την ενίσχυση των υγειονο-
μικών δομών προς όφελος των πολιτών.
Θα σας παρακαλούσα με την ευαισθησία που σας διακρίνει  να σκε-
φθείτε το ενδεχόμενο κάποιας δωρεάς προς το Κ.Υ μας τόσο σε ια-
τροτεχνολογικό εξοπλισμό, όσο και σε υγειονομικό υλικό (όπως
φορητός απινιδωτής, οξύμετρα δακτύλων, πιεσόμετρα, μάσκες, γάν-
τια, αντισηπτικά διαλύματα, χλωριούχα διαλύματα, χαρτοβάμβακα,
ηλεκτρονικά θερμόμετρα κ.λπ.) εφόσον υπάρχει η δυνατότητα πάντα.
Ως Κ.Υ εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς τον Δήμαρχο

Κεντρικών Τζουμέρκων Χρήστο Χασιάκο, τους Αντιδημάρχους, το Δη-
μοτικό Συμβούλιο και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την αμέ-
ριστη συμπαράσταση και βοήθεια προς το Κ.Υ από την πρώτη στιγμή
της κρίσης.
Ευχαριστούμε, επίσης, θερμά ως Κέντρο Υγείας Βουργαρελίου:
- Τον ιδιοκτήτη του ξενώνα Vila Sofia (Βίλα Σοφία) Παπαδήμα Δημή-
τριο για την παραχώρηση δωματίων δωρεάν για την εξυπηρέτηση
του υγειονομικού προσωπικού του Κ.Υ αν χρειαστεί.
- Την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία για τη δωρεά ενός φορητού
καρδιογράφου με δυνατότητα τηλεμετρίας.
- Τους: Ντάλα Γεώργιο, Πρόεδρο Τ.Κ. Διστράτου, αστυνομικό Α.Τ
Βουργαρελίου και Σπανό Δημήτριο, αστυνομικό του Τμήματος Ασφα-
λείας Άρτας, Πρόεδρο Τ.Κ. Παλαιοκάτουνου για τη δωρεά προς το
Κ.Υ υγειονομικού υλικού.

Με τιμή    

ΝΙΚΟΣ ΤΣΕΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΣΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΣΥΝΤ. Δ/ΝΤΗΣ Κ.Υ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ

Το πρώτο έγγραφο απευθύνεται προς το Υπουργείο Υγείας, 6η Υγειονομική Περιφέρεια, Εισαγγελία Άρτας, 
Δήμαρχο Κεντρικών Τζουμέρκων, Ιατρικό Σύλλογο Άρτας, Κέντρο Υγείας Άρτας, ΕΚΑΒ Ιωαννίνων.

(Ακολουθεί το έγγραφο προς την 6η Υγειονομική Περιφέρεια)
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Όλες οι πλευρές του πολιτισμού κρύβουν μεγαλείο. Ας το απολαύσουμε!

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

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ

- Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας.
Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 4 Ια-
νουαρίου 2020 στην ταβέρνα – ψη-
σταριά “Η ΓΕΦΥΡΑ’’ του Θωμά
Πλεύρη  με ζωντανή μουσική. Ενδει-
κτική η φωτογραφία με τα μέλη του
ΔΣ του Συλλόγου.

- Το ΔΣ  του Πολιτιστικού Συλλό-
γου ευχαριστεί όσους παραβρέθη-
καν στην κοπή της πίτας και εύχεται
σε όλους  “Καλή Χρονιά, υγεία και
ευτυχία’’.

- Εκδηλώσεις Αποκριάς 2020: Ο
Πολιτιστικός Σύλλογος Βουργαρε-
λίου, παρόλο που είχε προγραμματί-
σει (με την κυκλοφορία καλαίσθητης
αφίσας) και διοργανώσει τις καρνα-
βαλικές εκδηλώσεις  αποφάσισε  να τις ματαιώσει. Η
απόφαση αυτή ελήφθη σε συμμόρφωση με την Υπουρ-
γική Απόφαση για τη ματαίωση των καρναβαλικών  εκ-
δηλώσεων σε όλη τη χώρα, ως μέτρο πρόληψης για
την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορονοϊού. Από τη
στιγμή επιβολής των μέτρων για την πρόληψη διάδο-
σης του κορονοϊού καμία δραστηριότητα δεν έγινε στο
Βουργαρέλι εκ μέρους του Συλλόγου.

- Ευχαριστίες: Ευχαριστούμε τον μικρό Δημήτρη και

την οικογένειά του για τη δωρεά 53 βιβλίων για τη Βι-
βλιοθήκη του Συλλόγου μας. Ο δωρητής: Δημήτρης
Αδρακτάς, 9 ετών, Αμφικτυονιών 16, Ν. Πεντέλη.
Οι γονείς, Γιώργος – Αγγελική.

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ: Το ΔΣ του Πολιτιστικού Συλλόγου
Βουργαρελίου εκφράζει τη θλίψη του για τον αιφνίδιο
χαμό της Σταυρούλας Καραβασίλη και συλλυπείται
τους οικείους της. Όλοι μας γνωρίζουμε και θα θυμό-
μαστε την αγάπη της και το τι πρόσφερε στο χωριό
μας. Αιωνία η μνήμη της!

Τον Σεπτέμβριο του 2019 άνοιξαν τα σχολεία, όπως πάντα,
με ελπίδες για μία γόνιμη και άκρως παραγωγική σχολική
χρονιά. Όλα ήταν έτοιμα στην ώρα τους. Τα βιβλία, οι τοπο-
θετήσεις των εκπαιδευτικών, ο προγραμματισμός των σχο-
λείων για την όλη εκπαιδευτική διαδικασία του σχολικού
έτους.

Σίγουρα όλα κύλησαν κατ’ ευχήν μέχρι τη στιγμή που πε-
ράστηκε η βαθμολογία και του δεύτερου τριμήνου (10 Μαρ-
τίου). Τότε ήρθαν τα μαντάτα! Αναστέλλεται η λειτουργία των
σχολείων! Δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία! Είχαμε προϊδεαστεί
γι’ αυτό. Η εντολή πλέον ήταν να συνεχίσουμε με τη σύγ-
χρονη εξ Αποστάσεως  εκπαίδευση. Πολλοί εξ ημών πιά-
στηκαν εξ απίνης. Δεν είχε προηγηθεί κάτι παρόμοιο και η
επιμόρφωση ήταν ελλιπής. Παρόλα  αυτά, όμως, όλοι οι συ-
νάδελφοι ανεξαιρέτως κινητοποιήθηκαν και κατάφεραν σε
σύντομο χρονικό διάστημα να είναι έτοιμοι να εργαστούν με
τα νέα δεδομένα που προέκυψαν.

Έτσι και το σχολείο μας μελετώντας τις εγκυκλίους του
Υ.ΠΑΙ.Θ και έχοντας συμπαραστάτες τους συντονιστές εκ-
παιδευτικού έργου, μπήκε πολύ σοβαρά στην όλη διαδικα-
σία και βοηθούντων και των γονέων των μαθητών μας
καταφέραμε να λειτουργούμε και να εργαζόμαστε εξ απο-
στάσεως. Ελπίζουμε σύντομα αυτός ο εφιάλτης της πανδη-
μίας να αποτελέσει παρελθόν.
Το σχολείο έχει λόγο ύπαρξης όταν υπάρχει άμεση αλληλε-

πίδραση μαθητών-εκπαιδευτικών, χωρίς διαμεσολαβητές τον
χρόνο και την απόσταση! Περιμένουμε την ώρα της επι-
στροφής όλων, μαθητών και εκπαιδευτικών, στην κανονικό-
τητα! 

Η ζωή είναι τελικά απρόβλεπτη και τίποτε δεν είναι δεδο-
μένο. Μακάρι όλοι να καταφέρουμε να βγούμε αλώβητοι από
τον αόρατο αυτό εχθρό που ακούει στο όνομα κορονοϊός
(COVID-19) και να συνεχίσουμε να ζούμε όπως αρμόζει στα
ανθρώπινα όντα, με ελευθερία, με ατομικά και ανθρώπινα δι-
καιώματα! (Στις φωτ. δραστηριότητες από τις...κανονικές
δράσεις των μαθητών μας).

Παναγιώτης Καραβασίλης

Προσδοκώντας την επιστροφή
στην κανονικότητα της ζωής μας!

Τιμητική διάκριση
Η Γιαννούλα Σούσου τιμήθηκε από
την Κυπριακή Ομοσπονδία Χειρο-
σφαίρισης ως η κορυφαία χειροσφαι-
ρίστρια για την αγωνιστική περίοδο
2018 – 2019.

Δραστηριοποιείται στην Κύπρο εδώ
και 10 χρόνια στο χώρο του αθλήμα-
τος της χειροσφαίρισης ( Hand Ball-
χάντμπωλ ) ως παίκτρια σε Κυπριακή
Ομάδα και ως προπονήτρια. 

Η φωτογραφία είναι από τη βρά-
βευση των κορυφαίων  χειροσφαιρι-
στών – χειροσφαιριστριών στις 6
Φεβρουαρίου 2020.

Σε κάθε φύλλο της εφημερίδας
μας αναφερόμαστε στις δραστη-
ριότητες του ΚΔΑΠ και την ακού-
ραστη δημιουργικότητα   του
υπεύθυνού του , του Βαγγέλη
Τριάντου που φέρνει στο φως
πρωτότυπες δημιουργίες των
παιδιών. Αυτό όμως το διάστημα
λόγω των συνθηκών της καραν-
τίνας έμειναν μακριά από το ευ-
χάριστο , δημιουργικό και οικείο
περιβάλλον τους. Θα επανέλ-
θουμε με την επιστροφή τους
στο χώρο, προς το παρόν πα-
ρουσιάζουμε τα Καρναβαλοκα-
μώματά τους τις μέρες της
Αποκριάς. 

Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)
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Η προστασία του περιβάλλοντος με  οποιονδήποτε  τρόπο καθήκον όλων μας!

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

- Πραγματοποιήθηκε στις 18 – 19 Γενάρη στο Αμφιθέα-
τρο της  Νομικής Σχολής στην Αθήνα μια πρωτοβουλία
των: ΑΓΡΑΦΑ  SOS –ΔΙΚΤΥΟ ‘’ΜΕΣΟΧΩΡΑ – ΑΧΕ-
ΛΩΟΣ SOS’’ – ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ
ΣΤΙΣ ΕΞΟΡΥΞΕΙΣ Υ/Α, με σύνθημα: ‘’ Μια συζήτηση
που θα έπρεπε από χρόνια να έχει γίνει στην ελληνική
κοινωνία. Ποτέ δεν είναι αργά να ξεκινήσει η συζήτηση.
Ο κοινός τόπος, ένα
στοίχημα για όλους
μας’’. Το διήμερο
αυτό έγιναν πολλές
συζητήσεις πάνω στο
θέμα των υδρογο-
νανθράκων, σύμ-
φωνα με το
πρόγραμμα που είχε
ανακοινωθεί.

- Πραγματοποιήθηκε
από την Πρωτοβου-
λία Κρήτης ενάντια
στις εξορύξεις των
υδρογονανθράκων
συζήτηση με θέμα: ‘’
Περιβάλλον  και το-
πική οικονομία στο
βωμό των εξορύ-
ξεων’’ , στις 24 Ια-
νουαρίου 2020, στην
Αίθουσα Μουσείου
Φυσικής Ιστορίας
Κρήτης, Ηράκλειο.

- Στις 26 Ιανουαρίου
2020  στην κοπή της
Πίτας του Ηπειρώτη
που διοργανώνει
κάθε χρόνο η Πανη-
πειρωτική  Συνομο-
σπονδία Ελλάδας
αναρτήθηκε πανώ
κατά των εξορύξεων
όπως φαίνεται και στη
φωτογραφία.

- Στις 29 Ιανουαρίου
από την ομάδα
ΣΩΣΤΕ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ – ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΞΟΡΥΞΗ ΥΔΡΟ-
ΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ αναρτήθηκε το εξής κείμενο (ποιητικό
αλλά με συναισθηματικό τρόπο τα λέει όλα για το τι πάνε
να καταστρέψουν στο ηπειρωτικό  τοπίο ) : Βάλτε και τις
εξορύξεις σε Ιόνιο, Κρήτη, Κατάκολο, Ήπειρο κ.λ.π. και

ξεχάστε την πανέμορφη
ευλογημένη χώρα  στην
οποία ζούμε ως σή-
μερα…Αυτή τη χώρα η
φύση της οποίας ενέ-
πνευσε συγγραφείς,
ποιητές και μεγάλους
καλλιτέχνες. Τα ηλιοβα-
σιλέματα, τις ακρογια-
λιές, τα βουνά τα
αγέρωχα, τα δάση και τα
γάργαρα νερά των πο-
ταμών της, εκεί όπου
κατοικούν νεράϊδες και
ξωτικά και σπάνια άγρια
ζώα και πουλιά, εκεί που
φύονται πολύτιμα, περι-
ζήτητα βότανα και φυτά.
Εικόνες που φτάνουν
στα πέρατα του κόσμου
μέσα από φωτογραφίες
επισκεπτών και κατοί-
κων, προσπαθώντας να
περιγράψουν την απέ-
ραντη ομορφάδα της.
Ολόκληρη ένα παρα-
μύθι!!! Αυτή τη χώρα
που όλοι  θαυμάζουν
και που παρομοιάζουν
με αληθινό παράδεισο
για να ζει κανείς…Εμείς
τι θα κάνουμε γι’ αυτήν;;
Θα αφήσουμε τον πα-
ράδεισό μας να χαθεί ή
θα παλέψουμε γι΄αυτόν;

- Αιολικά εργοστάσια
φυτεύονται παντού στα
βουνά και ο σχεδιασμός
για  24.500 ανεμογεννή-

τριες σε σχεδόν κάθε βουνό αλλά και κάθε νησίδα της
Ελληνικής Επικράτειας, παρακάμπτοντας κάθε καθε-
στώς προστασίας αλλά και κοινής λογικής, προχωρά
χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα αποφέροντας μεγάλα και
σίγουρα κέρδη..

- Στις 23 Φεβρουαρίου 2020 “Ήπειρος Μελανόεσσα –
Γαία Μελανόεσσα”: Η Γεωργία Ζώη και χορός γυναικών
απαντούν στην ολέθρια εξόρυξη υδρογονανθράκων.Ει-
καστική διαμαρτυρία ενάντια στην καταστροφική εξό-
ρυξη υδρογονανθράκων στην Ήπειρο και την άδικη
μετατροπή της ιερής και αμόλυντης γης της, σε ένα βα-
ριάς μορφής βιομηχανικό τοπίο.
Το  video υλοποιήθηκε πάνω σε μία ιδέα της Τζουμερ-
κιώτισσας ηθοποιού Γεωργίας Ζώη με την επιμέλεια της
εικαστικού Λίτσας Μάνου – Λυκάκη. Η βιντεοσκόπηση
έγινε από το σκηνοθέτη Γιάννη Φαλκώνη στον ποταμό
Άραχθο και προϊδεάζει ποιητικά για το μαύρο μέλλον της
Γης της Ηπείρου. Στο κλαρίνο ο Πετρολούκας Χαλκιάς.
Συμμετέχουν εθελόντριες γυναίκες από την Ήπειρο που
σκέπασαν το σώμα τους με λάσπη αργίλου και βροντο-
φώναξαν με αυτόν τον εξαιρετικό συνδυασμό ΤΕΧΝΗΣ
και ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ “ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΗΠΕΙΡΟ. Τα ποτάμια και τα  βουνά μας, τα δικά μας Πο-
τάμια και τα δικά μας Βουνά, μας θέλουν εκεί. Ετούτα τα
μέρη ας τα κρατήσουμε πράσινα και καθαρά. Ελάτε
μαζί’’.
Και ο επίλογος, για να συμβαδίζει με το πνεύμα των
ημερών. Το σκίτσο μιλάει εύγλωττα...

ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ: ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ
Η Εφημερίδα μας «το Βουργαρέλι» από τη στιγμή που ήρθε
στην επιφάνεια το θέμα “Έρευνα και Εξόρυξη Υδρογοναν-
θράκων” έδωσε έμφαση αρχικά στις επιπτώσεις στο περι-
βάλλον και επανέρχεται και σ’ αυτό το φύλλο στο θέμα. Δεν
αναφέρονται αναλυτικά οι επιπτώσεις στο περιβάλλον, έχει
γίνει προηγουμένως, αλλά ενδεικτικές εξελίξεις στο θέμα
αυτό, από τις αρχές Ιανουαρίου 2020 μέχρι τη στιγμή που τυ-
πώνεται η εφημερίδα μας.



Δρακότρυπα
Βορειοδυτικά του χωριού και σε μικρή απόσταση από τη ράχη
‘’Ομαλή’’,λίγο πριν τη Βρύση του Καπετάνιου, στο δρόμο για το
χωριό Σκιαδάδες, υπάρχει μια σπηλιά. Όλοι τη λένε Δρακότρυπα. Η
είσοδος της σπηλιάς είναι μία τρύπα που οδηγεί σ’ ένα προθάλαμο.
Στην Κατοχή με τους βομβαρδισμούς, μέσα σ’ αυτόν τον προθά-
λαμο, στεγάστηκανπάρα πολλές οικογένειες του χωριού. Στο βάθος
του προθάλαμου υπάρχει ένας τοίχος που έχτισαν οι περίοικοι για
να καλύψουν ένα άνοιγμα που υπήρχε. Απ’ το άνοιγμα αυτό ακου-
γόταν ένα βούισμα και έβγαινε υγρός και κρύος αέρας. Εκεί μέσα
μπήκαν πρόβατα, βόδια και άλλα ζώα και χάθηκαν. Η Δρακότρυπα
είναι μια ιδιόρρυθμη σπηλιά κι έγινε επίκεντρο δημιουργίας πολ-
λών μύθων. Υπήρξαν άνθρωποι που προσπ΄σθησαν να παραβιά-
σουν τα μυστικά της χωρίς αποτέλεσμα.

Ο Σύλλογός μας κοντά στη γενέθλια γη με οποιονδήποτε τρόπο!
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 

1.000 τ.μ. 
ή όλο μαζί 

με σπίτι μέσα
1.500 τ.μ.

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

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ.ΤΑΣΙΟΣ
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.

Κατασκευή Ιδιωτικών & Δημοσίων 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

Τα γραφεία μας που βρίσκονται στο κέντρο
της Άρτας αναλαμβάνουν τη σύνταξη κάθε εί-
δους τοπογραφικών διαγραμμάτων και συμ-
βολαιογραφικών πράξεων. Με την πολυετή
πείρα μας στον επαγγελματικό μας τομέα
αναλαμβάνουμε, προκειμένου να ολοκλη-
ρωθεί η τρέχουσα διαδικασία των δηλώ-
σεων στο Εθνικό Κτηματολόγιο, την ορθή
αποτύπωση, έλεγχο τίτλων ή σύνταξη ένορ-
κων βεβαιώσεων και τη συμπλήρωση των
αιτήσεων για τη δήλωση της κάθε ιδιοκτη-
σίας. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδή-
ποτε πληροφορία.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΟΦΗΣ
ΑΓΡ. & ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 37, 47132 ΑΡΤΑ

ΤΗΛ & FAX: 2681077728, ΚΙΝ: 6977571417
www.topografossofisarta.4ty.gr

ΚΑΣΣΙΑΝΗ Ε. ΣΟΦΗ
Συμβολαιογράφος

ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ 3 - 5
471 32 ΑΡΤΑ

ΤΗΛ./ΦΑΧ:
26810 77435

ΚΙΝ.: 6974 900 112

e-mail:
sofikassiani@
hotmail.com

“’Είναι λογικό να πιστέψει κανείς ότι μια τέτοια περιοχή με
ιστορία, ομορφιές, με πολιτιστική παράδοση, με κληρονο-
μιά σε μνημεία και τόσες επιχειρήσεις, συγκαταλέγεται σε
καλή σειρά ανάπτυξης. Σήμερα όμως η περιοχή με 12.000
κατοίκους μόνιμους έχει περιέλθει σε κατάσταση κοινωνι-
κής υποβάθμισης, μαρασμού και κάτω από τα όρια της
φτώχειας. Ένα φαινόμενο όπου : οι επιχειρήσεις, παρ’ όλες
τις προσπάθειες με σοβαρές επενδύσεις στα προγράμ-
ματα Leader II – Plus, αναπτυξιακό νόμο, Ο.Π.Α. Α.Χ.
κ.λπ., υπολειτουργούν.
Ο καθένας δουλεύει για τα δάνεια που η ίδια η επένδυση
τον ανάγκασε να πάρει, προσπαθώντας να τα εξοφλήσει.
Οι κτηνοτρόφοι γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης από
τις εταιρείες γάλακτος και οι γεωργοί  από τους μεσάζοντες
.Οι ξενοδόχοι, οι εταιρείες υπαίθριων δραστηριοτήτων δεν
έχουν νομικό πλαίσιο να δουλέψουν. Οι Δήμοι δεν έχουν
όραμα ανάπτυξης, οι νέοι δεν βρίσκουν δουλειά και το κρά-
τος μας αντιμετωπίζει σαν επιχειρηματίες του Συντάγμα-
τος και του Κολωνακίου.

Προτάσεις για την ανάπτυξη των Τζουμέρκων

Αν θέλετε ανάπτυξη στα Τζουμέρκα  ένας είναι ο δρόμος:
Η ανάπτυξη ήπιου αγροτουρισμού που θα διέπεται από
σεβασμό στις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους της ορει-
νής πατρίδας μας. Ζητάμε: Λύση στο ασφαλιστικό με έν-
ταξη στον ΟΓΑ, κατοχύρωση επαγγέλματος
αγροτουρισμού σε ξεχωριστό κωδικό Εφορίας, ελάχιστο-
κόστος αδειών κατασκευής, λύση για τις τιμές πετρελαίου
στα ορεινά, επιδότηση επιχειρήσεων τουλάχιστον στο 70%
από τα επενδυτικά προγράμματα. Ακόμη, διπλάσια επιχο-
ρήγηση ΚΑΠ σε ορεινούς Δήμους ώστε να έχουν δυνατό-
τητα ανάπτυξης. Απένταξη από το Εθνικό Πάρκο
Τζουμέρκων που αποτελεί ταφόπλακα για την περιοχή μας
και τον αγροτουρισμό, πιλοτικό πρόγραμμα από την πολι-
τεία για τα Τζουμέρκα, για την προώθηση καινοτομίας και
αξιοποίηση νέων τεχνολογιών αγροτουρισμού, ίδρυση

ιδρύματος  Τουρισμού Τζουμέρκων.Αυτό μπορεί  να είναι
το Τοπικό Σύμφωνο ή νέο ίδρυμα ώστε να συνεργαστεί με
όλους τους φορείς, Συλλόγους, συνεταιρισμούς, επιστη-
μονικούς φορείς, Δήμους για να σχεδιάσει και εκπαιδεύσει
την ανάπτυξη του αγροτουρισμού στα Τζουμέρκα.’’

Η απάντηση

Τι φταίει και τα Τζουμέρκα δεν αναπτύσσονται; Σ’αυτό
το ερώτημα η κ. Καραβασίλη μέσα από τις μελέτες του
Τοπικού Συμφώνου, απαντά: Δεν υπάρχει  παιδεία –
γνώση του αντικειμένου. Δεν υπάρχει στήριξη στις ανα-
πτυξιακές δυνατότητες της περιοχής και της τοπικής
επιχειρηματικότητας. Δεν υπάρχει κανένας προσανατο-
λισμός για αειφόρο ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Δεν
υπάρχει όραμα και συνεργασία των επιχειρήσεων. Η
περιοχή είναι δυσπρόσιτη, το πετρέλαιο ακριβό, όπως
και το ρεύμα . Όλοι οι μικροί ξενώνες αποκλείονται από
προγράμματα εκδρομών κοινωνικού τουρισμού, αφού
δεν μπορούν να φιλοξενήσουν ούτε ένα πούλμαν 50
ατόμων εκτός από Πράμαντα και Καταρράκτη. Δεν ανα-
πτύχθηκε η περιοχή σε γαστρονομικό προορισμό. Η
κακή υποδομή  στις οδικές συνδέσεις μεταξύ των κοι-
νοτήτων και η γεωγραφική απόσταση από Άρτα και
Γιάννενα.

Υ.Γ.: Πλούσια παρακαταθήκη άφησε η Σταυρούλα Κα-
ραβασίλη. Κάποια από τα οράματά της και τις προτά-
σεις της υλοποιήθηκαν. Όμως αρκετά από αυτά έμειναν
ανεκπλήρωτα. Και με δεδομένο ότι με τις εξαγγελίες
για ανάπτυξη μέσω των εξορύξεων υδρογονανθρά-
κων, κατασκευής υδροηλεκτρικών  που προοϊωνί-
ζονται ‘’ανάπτυξη’’  της περιοχής, ενώ στην ουσία
επικρέμαται απειλητική η καταστροφή του όμορφου
Ηπειρώτικου τοπίου, ας δώσουμε με σεβασμό στη
μνήμη της μια υπόσχεση να υπερασπιστούμε το πε-
ριβάλλον και να εμποδίσουμε την οποιαδήποτε κα-
ταστροφή του, για να μπορέσουν να υλοποιηθούν
μέσα στο υγιές αυτό περιβάλλον αυτά τα οράματα και να
γίνουν παράδειγμα για τη νέα γενιά να τραβήξει ακόμα
μπροστά για το καλό του τόπου. 

Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας
Τουρισμού και 

η Σταυρούλα Καραβασίλη

Θεώρησα άξια λόγου να μεταφέρω εδώ την ομιλία
της Σταυρούλας Καραβασίλη  με τις θέσεις της για
την ανάπτυξη των Τζουμέρκων  στην συνεδρίαση
της υποεπιτροπής Νησιωτικών και Ορεινών Περιο-
χών της Βουλής στις 11 Μαΐου 2011. Και αυτό ως
ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη της οραματίστριας,
πρωτοπόρου Προέδρου του Τοπικού Συμφώνου
Ποιότητας Τουρισμού ‘’ΤΑ  ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ’’, που αγά-
πησε τον τόπο μας, φρόντισε για την προβολή και
την ανάπτυξή του με ιδέες  , προτάσεις και πράξεις
,προσπαθώντας να δώσει κίνητρα και σε νεότερους
να δημιουργήσουν σ’ αυτόν τον όμορφο αλλά πα-
ραμελημένο τόπο. Πολλά από τα οράματά της που
δεν ήταν καθόλου ουτοπικά δεν πραγματώθηκαν,
όμως παραμένουν επίκαιρα ριζοσπαστικά και δεί-
χνουν δρόμους ανάπτυξης και προόδου του τόπου.
Παραθέτω από την Εφημερίδα  ‘’ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ’’ της
Άρτας με ημερομηνία  Τετάρτη 18 Μαΐου 2011 τις θέ-
σεις της Σταυρούλας Καραβασίλη. Ξεκινώντας από
την ιστορία της περιοχής, τα μνημεία της,  την κα-
τάσταση στην περιοχή των Τζουμέρκων, τις επιχει-
ρήσεις της, τις δραστηριότητές της παρουσιάζει το
φαινόμενο Τζουμέρκα:

ΛΟΥΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
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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 

ΔΩΜΑΤΙΑ

ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΤΑΣΙΟΣ

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΑΡΤΑΣ

ΤΗΛ.: 26850 22254

Βουργαρελιώτικα  Ηπειρωτικά & άλλα...

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ

e-mail: sousos@yahoo.com

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΥΣΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ 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

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Με την εμφάνιση του COVID -19 και την ανα-
γκαιότητα λήψης μέτρων αντιμετώπισής του,
οι Δήμοι όλης της χώρας εκλήθησαν να βοη-
θήσουν προς την κατεύθυνση αυτή. Ο Δήμος
Κεντρικών Τζουμέρκων (απόφαση Δημάρχου
κ. Χασιάκου 978/18-03-2020) αποφάσισε την
παροχή υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και
αλληλεγγύης μέσω της Κοινωφελούς Επιχεί-
ρησης του Δήμου, με υπεύθυνη επικοινωνίας
την πρόεδρό της Βρατσίστα Χαρά.
Η Κοινωφελής Επιχείρηση είναι ένα Νομικό

Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που διοικείται από
7μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Σκοπός της είναι
α) Κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη, όπου
περιλαμβάνονται υποστήριξη, σχεδιασμός και
προγράμματα κοινωνικής  φροντίδας για όλες
τις ηλικίες, προώθηση και ανάπτυξη του εθε-
λοντισμού, πληροφόρηση και εφαρμογή σε θε-
ραπεία και δράσεις δημόσιας υγείας, παροχή
χρηματικών βοηθημάτων, ειδών διαβίωσης και
περίθαλψης σε κατοίκους που αντιμετωπίζουν
σοβαρά προβλήματα και συναφείς δραστηριό-
τητες. β)Τομέας της παιδείας, όπου περιλαμ-
βάνεται η λειτουργία Κέντρου Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), η λειτουρ-
γία Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής και λει-
τουργίες που άπτονται των εικαστικών και των
τεχνών. Στον Δήμο λειτουργούν δύο τομείς: 1)
''Βοήθεια στο Σπίτι'', με δύο γραφεία, ένα
Βουργαρέλι και ένα Άγναντα (λόγω μεγάλης
γεωγραφικής έκτασης του Δήμου) και ένα
ΚΔΑΠ στο Βουργαρέλι. Στην εποπτεία της

Κοινωφελούς  είναι επίσης και το Πνευματικό-
Πολιτιστικό Κέντρο Κτιστάδων, ένας ιδιαίτερα
αξιόλογος  χώρος πολιτισμού, όπου φιλοξε-
νούνται  Λαογραφικό Μουσείο, μόνιμη έκθεση
ζωγραφικής με πίνακες  Φασιανού, Χατζηκυ-
ριάκου-Γκίκα  κ.ά., δα-
νειστική βιβλιοθήκη
με 1.000 περίπου βι-
βλία, τεύχη περιοδι-
κών, δεκάδες φύλλα
τοπικών εφημερίδων
και ένας καλαίσθητος
χώρος συνεδριά-
σεων.
Το ''Βοήθεια στο
Σπίτι'' απασχολεί  έξι
άτομα: έναν κοινωνιο-
λόγο, μία κοινωνική
λειτουργό, δύο νοση-
λεύτριες και δύο οικο-
γενειακές βοηθούς.
Είναι ένα πρόγραμμα
μέσα από το οποίο
παρέχεται σημαντικό
έργο σε δικαιούχους,
αν αναλογιστεί κανείς
τη μεγάλη γεωγραφική έκταση ενός αποδε-
δειγμένα γηρασμένου Δήμου, όπου οι ηλικιω-
μένοι, οι ανήμποροι και μοναχικοί άνθρωποι
στηρίζονται ακόμη και στη φυσική παρουσία
των εργαζομένων στο ''Β.Σ.Σ.",  πόσο μάλλον
στις παρεχόμενες υπηρεσίες τους. Επίσης,
μέσω του προγράμματος αυτού υλοποιείται:    
α) η διανομή τροφίμων σε άπορες οικογένειες
από το ΤΕΒΑ, δηλ. το Ταμείο Ευρωπαϊκής
Βοήθειας Απόρων και β) οι διαδικασίες έντα-
ξης απόρων ατόμων στο ελάχιστο εγγυημένο
εισόδημα, το γνωστό ως τώρα ΚΕΑ.
Δεν είναι, λοιπόν, τυχαίο ότι με την εμφάνιση
του COVID -19 δόθηκαν αυξημένες αρμοδιό-

τητες στο Β.Σ.Σ. Στο ΚΔΑΠ απασχολούνται
τρία άτομα (νηπιαγωγός - φιλόλογος και υπάλ-
ληλος καθαριότητας) και η λειτουργία του είναι
όλο το έτος, για παιδιά 5-12 ετών και για το
χρόνο που δεν λειτουργούν τα σχολεία (το χει-

μώνα απόγευμα και το καλοκαίρι πρωινά),
όλες τις μέρες (εκτός αργιών και Σαββατοκύ-
ριακου).

Το Δ.Σ. της Κοινωφελούς  είναι:

Βρατσίστα Χαρίκλεια (Χαρά) Πρόεδρος
Τσιβόλα Αλεξάνδρα Αντιπρόεδρος
Στασινός Γεώργιος  Μέλος
Τυρολόγος Απόστολος Μέλος
Γκίζας Κων/νος Μέλος
Τσαλοκώστας Παναγιώτης Μέλος
Τσίπρας Λεωνίδας Μέλος


