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Δείτε την ιστοσελίδα μας στο Internet, στη διεύθυνση: www.vourgarelinet.gr
επικοινωνείστε μαζί μας ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: syllogos@vourgarelinet.gr

κωΔικος 012709
κΕΜΠΑΘ
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Η εφημερίδα μας παρούσα, παρά τις δυσκολίες
αργοπορημενα θα έρθει αυτό το φύλλο της εφημερίδας στα χέρια
σας. Περισσότερο οφείλεται σε προσωπικούς λόγους και στη συνέ-
χεια στις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν με την πανδημία. Όμως
υπάρχει και πιο σοβαρός λόγος, που επανειλημμένα έχει αναφερθεί
στο παρελθόν, αλλά η έκκληση δεν έχει βρει ανταπόκριση, εκτός από
ελάχιστες εξαιρέσεις: η έλλειψη συνεργασίας με την εφημερίδα
όσον αφορά την ύλη της. τόσοι επιστήμονες, εκπαιδευτικοί Βουρ-
γαρελιώτες υπάρχουν και εν τούτοις σπάνια έρχονται κείμενά τους
στην εφημερίδα. και να μην φανεί  ότι απευθύνομαι στην “ελίτ του
πνεύματος”, από κάθε Βουργαρελιώτη περιμένω κάτι, ευπρόσδεκτη
κάθε συνεργασία, κάθε κείμενο που αφορά το χωριό μας, αλλά και θέ-
ματα γενικότερου ενδιαφέροντος. Δεν είναι θέμα του υπεύθυνου έκ-
δοσης να γράφει στην εφημερίδα και να καλύψει την ύλη. 
ολοι πρεπει να έχουμε συμμετοχή σ’ αυτό και ακόμη και το ελάχι-
στο είναι ευπρόσδεκτο, όπως επίσης και κριτική στα γραφόμενα από
την υπεύθυνη έκδοσης, αρκεί να γίνεται καλόπιστα και με πρόθεση
για τον εμπλουτισμό της εφημερίδας μας, αλλά και την καλύτερη πα-
ρουσία και την ενημέρωση των αναγνωστών της, Βουργαρελιωτών
και μη. κάποιοι από σας μου είπαν να κυκλοφορεί η εφημερίδα μας με
λιγότερες σελίδες, αφού δεν υπάρχουν συνεργασίες. Εγώ προσωπικά
το θεωρώ απαράδεκτο, από τη στιγμή που τόσα θέματα και μάλιστα
σοβαρά τρέχουν στην επικαιρότητα, να μην έχουν οι αναγνώστες μας
μια ενημέρωση. Βέβαια θα μου πείτε υπάρχει το fb και τα ΜΜΕ (στα
οποία κλονίστηκε η εμπιστοσύνη στην ενημέρωση) αλλά άλλο πράγμα
ο γραπτός λόγος, επί πλέον τα θέματα προσπαθούμε να τα καλύ-
πτουμε πολύπλευρα και όχι φορώντας παρωπίδες.
επιςης ενα αλλο θεμα για την έκδοση της εφημερίδας μας είναι
το οικονομικό, γιατί από τη στιγμή που δεν έγιναν εκλογές  στον ςύλ-
λογό μας, δεν μπορούμε να κινήσουμε τον λογαριασμό που έχουμε
στην Εθνική τράπεζα και οι ταχυδρομικές επιταγές ήταν ελάχιστες,
όπως και οι συνδρομές που συγκεντρώθηκαν, είτε εδώ, είτε στο
χωριό. Γι’ αυτό όσοι μπορείτε στείλτε μας τη συνδρομή σας ή τΑΧΥ-
ΔροΜικΑ ή στο ΧΩριο στο Café κούκος, όπου υπάρχει μπλοκ του
ςυλλόγου για τις συνδρομές. 
μακρηγορηςα, αλλά ήθελα να σας εκφράσω τις ανησυχίες και τις
προσδοκίες μου και να επισημάνω με λύπη ότι τα μέλη του ςυλλόγου
μας, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, μέσα στο πλαίσιο του γενικότερου
κλίματος, δεν έδειξαν κανένα ενδιαφέρον για την πορεία του ςυλλόγου
και της εφημερίδας μας μέχρι τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμ-
μές.

η υπεύθυνη έκδοσης της εφημερίδας
λουκία αντωνίου

Μέρες  μνήμης: 5 Μαΐου 1943. Βομβαρδισμός του Βουργαρελίου από τους Γερμανούς.
3 Οκτωβρίου 1943: Κάψιμο του Βουργαρελίου από τους Γερμανούς.
22 Οκτωβρίου 1943: Κάψιμο του Παλαιοκάτουνου από τους Γερμανούς.

Μ ερες τώρα στριφογυρίζουν στο μυαλό μου διάφορες σκέ-
ψεις ενόψει των γιορτινών ημερών. Πώς να απευθυνθώ

σε σας, αγαπητοί συγχωριανοί, μέσα σ’ αυτό το περίεργο κλίμα
που ζούμε; Ένα “κλίμα” που πέρσι τέτοιον καιρό ούτε που μπο-
ρούσαμε να φανταστούμε, ξεπερνώντας κάθε τρελή μας
σκέψη. Πάντα το κείμενο σ’ αυτή τη σελίδα είχε να κάνει με
ωραίες σκέψεις, χαρούμενες, μέσα στην εορταστική ατμό-
σφαιρα αυτών των ημερών, με αναφορές σε ήθη, έθιμα (κά-
λαντα, γιορτινό τραπέζι, ανταμώματα, εκδηλώσεις, δώρα).
τώρα οι αναφορές θα γίνουν σε αυτά που στερηθήκαμε, για
να εκτιμήσουμε όσα απολαμβάναμε τα προηγούμενα χρόνια
και δεν τους δίναμε την αξία που θα έπρεπε.

Ας αρχίσω πρώτα από τα παιδιά, που γι’ αυτά οι γιορτές ήταν
το πανηγύρι τους, η χαρά τους, η ανάπαυλα από την καθημε-
ρινότητά τους, τα δώρα τους, η απόλαυσή τους. Φέτος δεν πε-
ριμένανε τις διακοπές των γιορτών, γιατί από τον νοέμβρη που
ξεκίνησε η καραντίνα και άρχισε μία διαφορετική καθημερινό-
τητα με τηλεκπαίδευση από το σπίτι, νοστάλγησαν όσο τίποτε
άλλο το σχολείο τους. Αυτές τις μέρες θα τις περίμεναν με την
προσμονή των διακοπών, τον στολισμό του Χριστουγεννιάτι-
κου δέντρου, με τον δάσκαλο και τη δασκάλα στην τάξη τους,
τα δώρα τους, άλλα πιστεύοντας στον μύθο του Αϊ-Βασίλη και
άλλα στην πραγματικότητα, δώρα από γονείς, παππούδες, για-
γιάδες, γιατί έτσι είθισται. Φέτος, ευτυχώς για κάποια παιδιά,
ήρθε ο Αϊ-Βασίλης είτε γιατί κάποιοι Πολιτιστικοί ςύλλογοι

φρόντισαν γι’ αυτό, έστω και με τους περιορισμούς του πρω-
τοκόλλου της πανδημίας και έδωσαν χαρά στα μικρά παιδιά
κυρίως, αλλά και γονείς, παππούδες και γιαγιάδες έγκαιρα για
να προλάβουν να έρθουν τα δώρα στην ώρα τους με τον
courier (όμως θα υπάρξουν και δώρα που θα φτάσουν μεθε-
όρτια). και η αγκαλιά του παππού και της γιαγιάς, που έτσι δι-
νόταν το δώρο ή το χαρτζιλίκι “πάει περίπατο’’, γιατί οι
ηλικιωμένοι πρέπει να μείνουν μακριά για τον φόβο του κορω-
νοϊού στερώντας τους και αυτή  τη μικροχαρά στην ψυχοφθόρα
μοναξιά τους. Δυστυχώς τώρα την έκανε βαρύτερη η καραν-
τίνα και ο φόβος και ένα ερωτηματικό απόγνωσης: θα φύγουν
με την πίκρα των φετινών γιορτών; Είναι πολύ αισιόδοξο να
περιμένουν του χρόνου καλύτερες μέρες;

Γ ια τις οικογενειες δύσκολες μέρες. Ανεργία σε μεγάλο
μέρος  και συζητάμε για 9 άτομα (!) στο γιορτινό τραπέζι

Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά, όταν για αρκετούς δεν θα
υπάρχουν τα προς το ζην. ς’ αυτή τη συγκυρία φαίνεται πόσο
ευτυχισμένοι είναι και ας μην το έχουν συνειδητοποιήσει αυτοί
που ζουν στα χωριά, γιατί έχουν την αυτοτέλειά τους σε προ-
ϊόντα, φροντίζουν γι’ αυτά όλο το χρόνο (βασική η οικιακή οι-
κονομία, τα Χριστούγεννα το γουρούνι, το Πάσχα το αρνί ή το
κατσίκι, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, όσα αποδίδει η γη κ.λπ.). 

Και για να κλειςω με κάποιες άλλες γιορτινές νοσταλγικές
στιγμές που ελπίζουμε να ξανάρθουν, εκδηλώσεις σε δη-

μόσιους χώρους, χριστουγεννιάτικα δέντρα σε πλατείες με
μουσικές, μοίρασμα δώρων, συναντήσεις ανθρώπων, χειρα-
ψίες, αγκαλιάσματα, φιλιά, ευχές. Φέτος διαδικτυακά, ένα
πράγμα που κατηγορούσαμε και απωθούσαμε, γιατί εξοβέλισε
τις ανθρώπινες σχέσεις στα τυπικά και όχι ουσιαστικά και τώρα
το γευόμαστε σε όλο του το μεγαλείο «κρατώντας αποστάσεις»
λόγω πανδημίας και μέσα στα κλουβιά μας, της μοναξιάς και
της ψυχικής κατάπτωσης. 

Λίγο απαισιόδοξο κείμενο, κάπου-κάπου αχνοφέγγει μια ελ-
πίδα  και φτάνοντας στο τέλος με μια ευχή:

Το 2021 να φέρει ελπίδα, λευτεριά, ζεστές ανθρώπινες
σχέσεις!

Για το Δς του ςυλλόγου
Η πρόεδρος

λοΥκια αντωνιοΥ

Τιμάμε τις εθνικές μας επετείους – Μέρες μνήμης

Ηπειρώτισσες - “Ξαφνιάσματα της φύσης”: Και επειδή το χρέος μας σ’ εκείνες τις γυναίκες δεν ξεπλη-
ρώνεται τουλάχιστο  - μέρες που έρχονται - ένα κεράκι στη μνήμη τους είναι η ελάχιστη τιμή στην προ-
σφορά τους.

ΓιορτινΕς ςκΕψΕις 
ςτον κΑιρο τΗς ΠΑνΔΗΜιΑς

Αισιοδοξούμε 
και ελπίζουμε
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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. 
οι αποΨεις τοΥς
Δεν ςημαινει οτι 

εκΦραΖοΥν 
κατ’ αναγκη και 

τις αποΨεις
της ςΥντακτικης 

επιτροπης.

Η εφημερίδα μας το «ΒοΥργαρελι» θέλει και ζητάει τη συνεργασία
των χωριανών μας. Η ςυντακτική Επιτροπή δημοσιεύει κάθε συνερ-
γασία που λαμβάνει και δεν λογοκρίνει κανένα κείμενο. Μοναδική προ-
ϋπόθεση τα κείμενα να είναι ενυπόγραφα. Παράκληση οι συνεργασίες
να αποστέλλονται με mail στα: 
μαίρη ςτεφάνου:  marystef7@gmail.com  
λουκία αντωνίου:  loukiac.antonoiou@gmail.com
ή  ταχυδρομικώς στη διεύθυνση του ςυλλόγου
Φειδίου 18, 108 78  αθήνα.
ςυνεργάτης στην ψηφιοποίηση των κειμένων νίκος τσιούνης:
tsiounisnikos@gmail.com

ςΥνεργαςια με την εΦημεριΔα μας

π ω λ ε ι τ α ι
διώροφη πέτρινη 

κατοικία 
στο Βουργαρέλι.
πληροφορίες στα 

τηλέφωνα 
210 2585854 και

6974575294

Χειροποίητα 
κοσμήματα & Δώρα

ειρήνη Βιτώρου
Παλλάδος 24-26
Αθήνα
τηλ.  697 8215823 

Facebook page:
κουμπάκι 
koumpaki.com

μεΖεΔοπωλειο - Ψηςταρια
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΙΟΥΛΗΣ

τΗΛ.: 26850 24669
ΒοΥρΓΑρΕΛι

Κώστας Μπατσής - ΥΣΤΑΤΟ ΧΑΙΡΕ!

θανατοι
- Απεβίωσε στα Γιάννενα και κηδεύτηκε στην Αβαρίτσα ο ιερέας κώ-
στας κατσάνος.
- Απεβίωσε και κηδεύτηκε στο Βουργαρέλι η ελένη κατσαούνου (σύ-
ζυγος του ςτάθη).
- Απεβίωσε και κηδεύτηκε στο Βουργαρέλι ο γιώργος καραβασίλης.
- Απεβίωσε και κηδεύτηκε στο Βουργαρέλι η αικατερίνη (ρήνα) κα-
ραβασίλη (μητέρα του δάσκαλου Παναγιώτη καραβασίλη).
- Απεβίωσε και κηδεύτηκε στο Βουργαρέλι ο λαμπράκης νάκος.
- Απεβίωσε στην Αθήνα και κηδεύτηκε στο Βουργαρέλι η ιουλία
(λίτσα) τάσιου (σύζυγος του Βασίλη τάσιου).
- Απεβίωσε και κηδεύτηκε στο Βουργαρέλι η Βασιλική γκανατσούλα.
- Απεβίωσε και κηδεύτηκε στην Άρτα η γιώτα παπαδοπούλου (σύ-
ζυγος του Δημήτρη Παπαδόπουλου).
- Απεβίωσε και κηδεύτηκε στην Αθήνα ο γιώργος λύτρας.
- Απεβίωσε στην Αθήνα και κηδεύτηκε στην τρίπολη ο λεωνίδας αγ-
γέλης.
- Απεβίωσε και κηδεύτηκε στο Βουργαρέλι η μαρία κούκου (σύζυγος
του Γιώργου κούκου).
Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους τους.

ανακοινωςη
Πολλοί οι θάνατοι αυτό το διάστημα εφόσον καθυστέρησε η έκδοση
της εφημερίδας μας. Αν έλαβε χώρα και κάποιος άλλος θάνατος ή
άλλο κοινωνικό γεγονός μπορείτε να μας ενημερώσετε. Εμείς λόγω
και των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν, και ιδιαίτερα όσον
αφορά τις τελετές, αυτή την ενημέρωση είχαμε. οποιαδήποτε παρά-
λειψη υπάρχει, αφού μας ενημερώσετε, θα συμπεριληφθεί στο επό-
μενο φύλλο της εφημερίδας μας.

προςΦορα εις μνημην
Η γεωργία αντώνη και ο ςτέλιος αντώνης πρόσφεραν  το ποσό
των 100 ευρώ (απόδειξη νο 3566) στη μνήμη του συζύγου και πατέρα
αντρέα αντώνη. Επίσης στη μνήμη της αδερφής της αικατερίνης
(ρένας) αραβαντινού.

ςΥνΔρομες
κούρτης Γεώργιος του ςτεφάνου .................................νο 3520 50Ε
καρακίτσου κούλα ......................................................νο 3521 15Ε
Δημητριάδη Μαργαρίτα του Ελευθερίου...................... νο 3522 20Ε
ρούμπος Χρήστος .......................................................νο 3523 20Ε
ςιαπάτη Αφροδίτη .......................................................νο 3524 10Ε
Γεωργούλα Ερμιόνη ....................................................νο 3525 20Ε

6 Οκτωβρίου 2020. Έμελλε
να είναι η τελευταία σου κα-
λημέρα σε όλους τους διαδι-
κτυακούς σου φίλους. Η
ψυχή σου ταξίδεψε στους
ουρανούς. Για όλους εμάς
που μείναμε πίσω, ήσουν ο
άνθρωπος του χωριού μας,
ο φωτογράφος, ο ανταπο-
κριτής, ο άνθρωπος σε κάθε
καλημέρα, ο άνθρωπος
πίσω από κάθε φωτογραφία.
Κώστας Μπατσής ένα όνομα
που συνδέθηκε άρρητα  με
την ιστορία του Συλλόγου
του χωριού μας και της εφη-
μερίδας “Ηπειρωτικά Νέα’’.
Η προσφορά του μεγάλη στο Σύλλογο, στην
Εφημερίδα και σε όλη την Ηπειρώτικη Αποδη-
μία.
Με αυτά τα συγκινητικά λόγια ξεκίνησε τον
αποχαιρετισμό του, συνεργάτης του κώστα
Μπατσή στην εφημερίδα ΗΠΕρΩτικΑ νΕΑ,
στο φύλλο αφιερωμένο στη μνήμη του.

ποιος ήταν ο κώστας μπατσής

Γεννήθηκε στην Πλατανούσα ιωαννίνων και
εκεί άφησε την τελευταία του πνοή ξαφνικά στις
6 οκτωβρίου 2020. Υπηρέτησε για πολλές δε-
καετίες τον ςύλλογο του χωριού του. ιδρυτής,
αρχισυντάκτης και η ψυχή της εφημερίδας
“Ηπειρωτικά νέα”. Ένας αγνός πατριώτης, με
αγάπη και καημό για το τζουμέρκο, που ταύ-
τισε την ίδια του τη ζωή με τη γενέτειρα και την
αφιέρωσε στην υπηρεσία του τζουμερκιώτικου
πολιτισμού. ςτην Ηπειρώτικη αποδημία
υπήρξε εμβληματική φυσιογνωμία με αξιόλογη
προσφορά.
Για πολλά χρόνια  ήταν μέλος του Δ.ς. της Πα-

νηπειρωτικής ςυνομοσπονδίας Ελλάδος. Η
μόνιμη και καθημερινή προσφορά του γενικά
στη Γραμματεία της ΠςΕ ήταν μοναδική. και
πάντα με ανιδιοτέλεια, εξαιρετική υπομονή και
αμέριστη για όλους/ες τους Ηπειρώτες/ισσες
αγάπη.

Με τη φωτογραφική του μηχανή αποτύπωσε
όλες τις δραστηριότητες της Πανηπειρωτικής
και πλείστες εκδηλώσεις ςυλλόγων.

Επίσης η προσφορά του στην παράδοση και
τον Ηπειρώτικο πολιτισμό είναι μοναδική. Έχον-
τας μαθητεύσει στο θέατρο της Δώρας ςτράτου
προσέφερε στην Πανηπειρωτική έργο ανυπέρ-
βλητο. Χρόνια ολόκληρα δίδαξε χιλιάδες νέους
και νέες τους χορούς και τα τραγούδια μας.
κοντά σ’ αυτόν χιλιάδες Ηπειρωτόπουλα έμα-
θαν την παράδοση και την αγάπησαν και πα-
ράλληλα τους ςυλλόγους και την Αποδημία.

και στον ςύλλογό μας ο κώστας Μπατσής
ήταν φίλος, παραβρέθηκε σε πολλές εκδηλώ-
σεις και αποτύπωνε τις στιγμές με τον φακό
του, αυτή την εικόνα έχουν συγκρατήσει οι πε-
ρισσότεροι απ’ αυτόν. Ήταν το χαμογελαστό
πρόσωπο που συναντούσες στη Γραμματεία
της Πανηπειρωτικής, πρόθυμο να δώσει συμ-
βουλές, να συζητήσει θέματα για το τζουμέρκο. 

το Δ. ς. του ςυλλόγου Βουργαρελιωτών Αττι-
κής εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια για
την απώλεια του κώστα Μπατσή και ως ελάχι-
στη τιμή στη μνήμη του κάνει αυτό το μικρό
αφιέρωμα. 
Αιωνία του η μνήμη!
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Η εφημερίδα μας προβάλλει το Βουργαρέλι, καταγράφει την ιστορία του, ενημερώνει και διεκδικεί.

Τρίτη ηλικία – Σκέψεις και Προβληματισμός
1η οκτωβρίου, παγκόσμια ημέρα των ηλικιωμέ-
νων. Μία ελάχιστη αναφορά σ’ αυτούς  είναι το παρα-
κάτω πόνημα, μία ελάχιστη τιμή στα άτομα αυτά.
Επί πλέον, παίρνοντας αφορμή από τα spots που

προβάλλονται και αφορούν την προστασία ηλικιωμέ-
νων ατόμων, θα προσπαθήσω να σχηματοποιήσω σε
λέξεις, σκέψεις που ξεπηδούν καθημερινά από τη βά-
σανο του νου και αφορούν τα ηλικιωμένα άτομα. Ίσως
σ’ αυτό να βοηθήσει και η προσωπική εμπειρία μου με
την ενασχόλησή μου με δύο ηλικιωμένα άτομα που
είμαι κοντά τους. Θα προσπαθήσω να μεταφέρω πολύ απλά και κατανοητά τις
ανάγκες τους, κάποια στοιχεία από την ψυχολογία τους και από εκεί και πέρα
ο καθένας από μας ας προβληματιστεί ή ας το προσπεράσει. να ληφθεί υπόψη
ότι αναφέρομαι στη γενιά των γονιών μας και των παιδιών τους.
Βέβαια η στάση και η αντιμετώπιση των ατόμων της τρίτης ηλικίας είναι θέμα

παιδείας και εποχής με τις ανάλογες αντιλήψεις που το συνοδεύουν και προ-
φανώς αυτή τη στιγμή δεν έχει καμιά ιδιαίτερη σημασία να γίνει, τουλάχιστον
από μέρους μου, μία επιστημονική αντιμετώπιση του θέματος. Θα μεταφέρω
όσα διαπίστωσα η ίδια στη μικρή μας κοινωνία όλα αυτά τα χρόνια και τα υπό-
λοιπα θα τα αφήσω στους ειδικούς. Επί πλέον ας ανοίξει μία στήλη γύρω από
αυτό το θέμα για μια καλύτερη αντιμετώπιση. 

Δεν ξέρω αν πρέπει να το ονομάσω “εθιμικό δίκαιο” αυτό που επικρατούσε
δηλαδή οι γονείς  να μένουν στο σπίτι που οι ίδιοι έφτιαξαν με τον γιο κυρίως,
στον οποίο θα άφηναν και το πατρικό σπίτι ή με την κόρη που ζούσε με την οι-
κογένειά της μέσα σ’ αυτό. και επί πλέον η άτυπη υποχρέωση που πολλοί γο-
νείς έβλεπαν ότι είχαν τα παιδιά τους να τους φροντίσουν, όταν πια θα είναι
ανήμποροι, με το σκεπτικό, πολλές φορές ίσως διαφορετικό από των παιδιών
τους, ότι οι ίδιοι  τους πρόσφεραν, όταν μπορούσαν, σωματικά και ό,τι μπο-
ρούσαν. Έτσι κάποιοι στάθηκαν τυχεροί  να είναι στον οικείο χώρο τους ικανο-
ποιώντας με τη βοήθεια των άλλων τις βασικές τους ανάγκες. Όμως υπήρξαν
και υπάρχουν περιπτώσεις που κάποιοι ηλικιωμένοι βιώνουν την απόλυτη μο-
ναξιά. Λόγοι πολλοί: απουσία παιδιών, παιδιά επιφορτισμένα με τις δικές τους
προσωπικές ή οικογενειακές ανάγκες, διενέξεις στο ποιος θα αναλάβει τη φρον-
τίδα τους, στάση ζωής των γονιών απέναντι στα παιδιά τους με διακρίσεις, έλ-
λειψη προνοητικότητας για τον επερχόμενο χρόνο των γηρατειών κ.λπ.

και τα γηρατειά στο πέρασμα του χρόνου έχουν πολλά προβλήματα τόσο σω-
ματικά όσο και ψυχικά και είναι τυχεροί οι ηλικιωμένοι που μέχρι τέλος της ζωής
τους στέκονται στα πόδια τους και έχουν σε κάποια καλή λειτουργία το μυαλό
τους. το μεγαλύτερο όμως πρόβλημά τους είναι η μοναξιά, γιατί η ικανοποίηση
μόνο των υλικών τους αναγκών δεν μπορεί να αντικαταστήσει αυτό που πραγ-
ματικά έχουν ανάγκη και θέλουν. Θέλουν τη συντροφιά, την καλή κουβέντα, την
κατάλληλη ατμόσφαιρα να θυμούνται τις καλές στιγμές και όχι τα άσχημα και ει-
δικά στην αποστροφή του λόγου τους: “εγώ τώρα είμαι άχρηστος/η, γιατί δεν
μπορώ να κάνω τίποτε’’, να τους τονίζουμε με αγάπη ότι πρόσφεραν πολλά,
κουράστηκαν και τώρα ήρθε η στιγμή να ξεκουραστούν, να ηρεμήσουν, να απο-
λαύσουν τα παιδιά, τα εγγόνια και κάποιοι τα δισέγγονά τους. 

Μία άλλη παράμετρος που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι περίμεναν πάντα
απ’ τα παιδιά τους, χωρίς οι ίδιοι να σκεφτούν ότι έχουν την ίδια υποχρέωση
απέναντί τους όταν  τα παιδιά μεγαλώσουν και έχουν τις δικές τους ενασχολή-
σεις και προβλήματα. Όπως τόνισα προηγουμένως ήταν θέμα νοοτροπίας της
εποχής, παιδείας και ψυχικής καλλιέργειας.

Ως επίλογο αυτών των σκέψεών μου, για να μην τραβήξει σε μάκρος η προ-
σωπική μου κατάθεση, θα έκανα την πρόταση και σε άλλους να καταθέσουν τις
προσωπικές τους απόψεις και εμπειρίες για να μπορέσει η δικιά μας γενιά να
μην ακολουθήσει αυτή τη νοοτροπία, να γεφυρώσει το χάσμα, γιατί και η τρίτη
ηλικία πρέπει να απολαμβάνει τις χαρές της ζωής με τα παιδιά της και τα εγ-
γόνια της.

λοΥκ. αντ.

νοέμβρης 2020

Εδώ θα παρακολουθήσετε την προσωπική μου εμπειρία
από το χωριό, 26 οκτώβρη έως 23 Δεκέμβρη 2020. κά-
νοντας αυτή την περιγραφή δεν θέλω να τονίσω κάτι που
αφορά μόνο εμένα, αλλά να παρουσιάσω μία γενικότερη
εικόνα του χωριού μας και των συγχωριανών μέσα από
το προσωπικό βίωμα. Μέσα σ’ αυτή θα φανούν και τα συ-
ναισθήματά μου, πράγμα αναπόφευκτο μέσα στην ατμό-
σφαιρα του φόβου που ενσπείρει η πανδημία και τα ΜΜΕ
με τη μονόπλευρη ενημέρωση.

Βρέθηκα στο χωριό 26 οκτώβρη. Η πρώτη μου εικόνα
από την εκδήλωση για την επέτειο της 28ης οκτωβρίου.
ςτην επιμνημόσυνη δέηση στον καθιερωμένο χώρο, στο
μνημείο των πεσόντων, ελάχιστος κόσμος. Η επίσημη εκ-
προσώπηση από τον Δήμαρχο Χρήστο Χασιάκο και τις
υπόλοιπες αρχές. τα σχολεία του χωριού συμμετείχαν με
τις σημαίες, σημαιοφόρο, παραστάτες και τους διευθυν-
τές τους. οι συγχωριανοί ελάχιστοι κρατώντας και τις απο-
στάσεις μεταξύ τους. ο εορτασμός απλός. τον
πανηγυρικό εκφώνησε η Διευθύντρια του Δημοτικού  ςχο-
λείου Βάσω κουτσουρούμπα, απλά, κατανοητά, συγκι-
νησιακά, όπως ταίριαζε στην περίσταση. ςυγκινητική και
η κατάθεση στεφάνων και η απαγγελία ποιήματος από τον
αλέξανδρο, μαθητή του Δημοτικού.

Όλο τον νοέμβρη ο καιρός υπέροχος, ούτε το καλοκαίρι
δεν υπήρξαν τέτοιες μέρες. 8 νοέμβρη ανακοινώνονται τα
μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό. και να σημειωθεί
ότι μέχρι αυτή την ημέρα δεν υπήρξε κανένα κρούσμα στο
χωριό μας.

ςε ανιούσα κλίμακα ηλικιών θα αναφέρω πώς περνού-
σαν τις μέρες, μετά την ανακοίνωση των μέτρων, οι κά-
τοικοι του χωριού μας.

το Δημοτικό ςχολείο έκλεισε και οι μαθητές του βρέθη-
καν μπροστά στον υπολογιστή  και στην τηλεκπαίδευση,
μακριά από τον χώρο του σχολείου και τη ζεστή επαφή με
τον δάσκαλο, το παιχνίδι και την ανεμελιά των διαλειμμά-
των με τους συμμαθητές. Παράλληλα σταμάτησε τη λει-
τουργία του και το κΔΑΠ και τα παιδιά αυτών των ηλικιών,
παρόλο που το χωριό έχει τη δυνατότητα ελεύθερων
χώρων, εγκλωβίστηκαν στο σπίτι περιμένοντας τα διαδι-
κτυακά μαθήματα του σχολείου, των Αγγλικών κ.λπ. και οι
εργαζόμενοι γονείς,  αλλά και όσες μητέρες δεν εργάζον-
ταν, έχοντας τα παιδιά στο σπίτι όλη μέρα, γιατί τα μαθή-
ματα γινόταν μετά τις 2 το μεσημέρι, φανταστείτε
καταστάσεις που βιώνουν με όσα περιγράψαμε. 

Δεν θα κάνω και την ψυχολογική ανάλυση όσων μου εκ-
μυστηρεύτηκαν, πάντως πολύ δύσκολα για όλους. Για
τους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου το ίδιο, μόνο που
εδώ τα μαθήματα γίνονται πρωί και τα προβλήματα
πολλά, γιατί η διά ζώσης διδασκαλία δεν αντικαθίσταται
με τίποτε. το μόνο που μπορώ να ευχηθώ  αυτή τη στιγμή
είναι ο χρόνος να διαψεύσει τις δυσοίωνες προβλέψεις για
το μέλλον.

και ερχόμαστε στην επόμενη ηλικιακή ομάδα. ςυγχω-
ριανοί και συγχωριανές με ασχολίες εκτός του σπιτιού, μια
που όπως είπαμε ο καιρός βοηθούσε, είχαν τρόπο εκτό-
νωσης και επί πλέον το περπάτημα ήταν μέσα σ’ αυτό το

πλαίσιο. Αλλά και ποια η συλλογιστική της απαγόρευσης
του κυνηγιού που ήταν ένα μέσο εκτόνωσης των κυνη-
γών; και η συνάντηση τις βραδινές ώρες στο καφενείο
μπήκε και αυτή στην απαγόρευση, ο καθένας στο σπίτι
του χωρίς να μπορεί να μοιραστεί τα καθημερινά με την
παρέα του.

Περισσότερο η έλλειψη του καφενείου φάνηκε στους
υπερήλικες που δεν έχουν άλλο τρόπο εκτόνωσης από το
να βρεθούν σ’ αυτόν τον χώρο, να απολαύσουν το καφε-
δάκι τους, το τσιπουράκι τους, με παρέα και για μερικούς
και ένα παρεΐστικο χαρτάκι. Δύσκολες ώρες, δύσκολες
μέρες στο σπίτι, στην αυλή, στον δρόμο και αυτή η επαφή
της γειτονιάς πάει περίπατο από χρόνια. Λιγοστές οι επα-
φές των γειτόνων, η τηλεόραση από χρόνια έκανε τη δου-
λειά της, φέρνοντας αυτή την απομόνωση και ήρθε ο
κορωνοϊός και το προπέτασμα του φόβου.

Η μοναξιά αβάσταχτη και ειδικά για τις γυναίκες τις υπε-
ρήλικες που κάποιες περίμεναν για ένα πρωινό καφεδάκι
και κυρίως τις κυριακές, για να βρεθούν μετά την εκκλη-
σία στα καφενεία της πλατείας, να ανταλλάξουν δυο κου-
βέντες και να περιμένουν την επόμενη κυριακή. και ο
περιορισμός των ατόμων στην εκκλησία, ένα ακόμη στοι-
χείο της απομόνωσης, λες και στο χωριό, τόσοι άνθρω-
ποι που μένουν τον χειμώνα θα δημιουργούσαν
συνωστισμό.

9 νοέμβρη, γιορτή του αγίου νεκταρίου. Πήγα να
ανάψω ένα κεράκι στη χάρη του. ο παπάς, ο ψάλτης και
δυο συγχωριανές το εκκλησίασμα. Με κοίταξαν λίγο πε-
ρίεργα (είχα έρθει πριν 15 μέρες από την Αθήνα).  Άναψα
το κεράκι και έφυγα, συνάντησα και 3-4 άτομα στον
δρόμο, πήγαιναν στην εκκλησία, χαιρετηθήκαμε από μα-
κριά και αυτό ήταν όλο. 

Με αυτές τις συνθήκες πέρασε όλος ο νοέμβρης, ευτυ-
χώς που είπαμε ότι είχε καλό καιρό.

και ερχόμαστε στο Δεκέμβρη. Ίδιο κλίμα με μία δια-
φορά: μέσα στη μαυρίλα και στην ερημιά του χωριού
ήρθαν τα παιδιά του Πολιτιστικού ςυλλόγου να δώσουν
μια άλλη νότα στο χωριό, με τη φωταγώγηση με λαμπιό-
νια της Πλατείας, των κεντρικών δρόμων και όσων άλλων
μπόρεσαν με μια πρωτοβουλία καθαρά δική τους με εθε-
λοντική προσφορά. Ήταν πολύ μεγάλη αναλαμπή, φά-
νηκε  κάτι διαφορετικό ενόψει των γιορτών, μία ελπίδα ότι
η νεολαία δεν το βάζει κάτω, παρόλο το σκοτάδι του εγ-
κλεισμού των ημερών που διανύουμε. Μπορεί να πει κα-
νείς ότι η ερημιά φαινόταν πιο έντονη, αλλά το φως είναι
προτιμότερο από το σκοτάδι που σου επιβάλλουν άλλοι,
για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους.

καμιά πολιτιστική δραστηριότητα, ούτε κάλαντα, ούτε
κοπή βασιλόπιτας από τους ςυλλόγους (και να σκεφτείτε
ότι αυτές τις μέρες βιαζόμαστε να εκδοθεί η εφημερίδα
μας, για να ανακοινώσουμε αυτό το γεγονός, σημαντικό
στοιχείο ψυχαγωγίας και συνάντησης).

και οι μέρες του εγκλεισμού στο Βουργαρέλι συνεχίζον-
ται ίδιες και απαράλλαχτες, με μιζέρια και βούλιασμα στην
καθημερινότητα στο ίδιο μοτίβο και ο βαρύς χειμώνας φαί-
νεται να είναι πίσω...

λοΥκια αντωνιοΥ    

εν μέσω πανδημίας
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού μας αυτό το διάστημα
είχε να επιδείξει πολλές δραστηριότητες, προσφορά στους
κατοίκους του χωριού μας, μικρούς και μεγάλους, ειδικά
τον μήνα Δεκέμβριο, για να ξεφύγουν από τη μονοτονία της
καθημερινότητας και να αισθανθούν διαφορετικά μέσα σε
μια διαφορετική ατμόσφαιρα. Φέτος μια χρονιά διαφορε-
τική λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών δεν μπόρεσαν να προ-
σφέρουν αυτά που θα ‘θελαν. Παρόλα αυτά, αρχές του
Δεκέμβρη απεφάσισαν να δώσουν μία διαφορετική ατμό-
σφαιρα στο χωριό στολίζοντας τους κεντρικούς δρόμους,
την Πλατεία και όποιους άλλους χώρους με τις δυνατότητες
που είχαν  με λαμπιόνια. Ακόμη στην Πλατεία έστησαν τη
φάτνη. Γι’ αυτή τη δραστηριότητα θα αναφέρουμε τις ανα-
κοινώσεις του.

ςε αυτούς του καιρούς η ψυχολογία των ανθρώπων μπήκε
σε δεύτερη μοίρα… Για τον λόγο αυτόν μέλη  του Πολιτι-
στικού ςυλλόγου Βουργαρελίου και εθελοντές, θέλοντας να

τονώσουν το ηθικό των συγχωριανών μας, καθώς και των
νεαρών σε ηλικία παιδιών του χωριού, ανέλαβαν το στολι-
σμό του χωριού. ο στολισμός πραγματοποιήθηκε σε 2 ή 3
φάσεις για τον sarz-cov2 (αποστάσεις, μάσκες, αντισηπτικά
κ.λπ.) . Η πρώτη φάση έλαβε χώρα 5 Δεκέμβρη και αυτή
ήταν η ομάδα που  αμισθί και με υψηλά τα αισθήματα αλ-
ληλεγγύης, της ατομικής ευθύνης αλλά και της αγάπης κά-
νουν το ελάχιστο δυνατό και αυτά τα Χριστούγεννα!
Υ.Γ.1: Υπήρχαν και άλλοι νέοι του χωριού που προσφέρ-
θηκαν και προθυμοποιήθηκαν να βοηθήσουν και τους συμ-
περιλαμβάνω στον όρο ομάδα, οι οποίοι δεν κλήθηκαν να
συνδράμουν, για να αποφευχθούν φαινόμενα συνωστι-
σμού, τους ευχαριστώ προσωπικά πολύ…
Υ.Γ.2: Ως Αντιπρόεδρος του ςυλλόγου ευχαριστώ προσω-
πικά τον Δήμαρχο και το Δημοτικό ςυμβούλιο κεντρικών
τζουμέρκων για την ενίσχυση σε υλικό.

θωμάς κούρτης 
αντιπρόεδρος του πολιτιστικού 

ςυλλόγου Βουργαρελίου

αλληλεγγύη - κανένας να μη νιώθει μόνος!
ςε αυτές τις δύσκολες μέρες που ζούμε ο Πολιτιστικός ςύλ-
λογος Βουργαρελίου δύναται να βοηθήσει τηρώντας τα
απαραίτητα μέτρα προστασίας από τον sars-cov2. Έτσι αν
κάποιος συγχωριανός μας που διαμένει στο κέντρο του χω-
ριού ή σε οποιονδήποτε συνοικισμό, είναι ανήμπορος είτε

μένει μόνος του και χρίζει βοηθείας (τρόφιμα, φάρμακα,
είδη πρώτης ανάγκης) μπορεί να επικοινωνήσει με τον
πρόεδρο νίκο πλεύρη τηλ. 6984709663, τον αντιπρόεδρο
θωμά κούρτη τηλ.6982804635 ή τον γραμματέα Βα-
λάντη αντωνίου τηλ. 6976021758. Επίσης αν κάποιος
γνωρίζει κάποιο τέτοιο άτομο μπορεί να μας ενημερώσει.

με εκτίμηση το Δ.ς. του ςυλλόγου

Η δράση αυτή πραγματοποιήθηκε  παραμονή Χριστουγέν-
νων. Μέλη του Πολιτιστικού ςυλλόγου πρόσφεραν  σε
άτομα που πραγματικά έχουν ανάγκη τη στήριξη όλων, με-
ρίδες φαγητού, είδη πρώτης ανάγκης και ρουχισμό. Ενδει-
κτική η φωτ., ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος σε δράση.
Μια δράση ανθρωπιάς και αλληλεγγύης, όπως επισημαί-
νουν, η οποία πραγματοποιήθηκε για τρίτη συνεχόμενη
χρονιά την ίδια ημέρα, την ημέρα της παραμονής των Χρι-
στουγέννων και ο λόγος επιλογής της ημέρας αυτής είναι
ότι ημέρες γιορτινές κανένας μας δεν πρέπει να μην έχει τα
απλά, τα λίγα και κανένας δεν πρέπει να νιώθει μόνος!

Μέρες εγκλεισμού στο Βουργαρέλι

Δραστηριότητες 
του Πολιτιστικού 

Συλλόγου Βουργαρελίου
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Σημαντική η προβολή του τόπου μας σε  όλες  τ ις  εκφάνσεις  της ζωής του!

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

τ ο καφενείο του Βάγγη στην
αβαρίτσα αθαμανίας του

Δήμου κεντρικών τζουμέρκων
Άρτας είναι ίσως το μακροβιό-
τερο που υπάρχει και λειτουρ-
γεί συνέχεια από τη δεκαετία
του '30 στην περιοχή των
τζουμέρκων.
ιδρύθηκε και λειτούργησε για

πρώτη φορά το έτος 1934.
Έκτοτε και μέχρι σήμερα εξακο-
λουθεί να λειτουργεί συνέχεια,
χωρίς καμία διακοπή!

το καφενείο το άνοιξε ο Δη-
μήτριος Βάγγης σε ηλικία 27
ετών. Αν και ο ίδιος έφερε κάποια
εμφανή αναπηρία από το ένα του
πόδι, αυτό δεν στάθηκε καθόλου
εμπόδιο ώστε να μεταμορφώσει
έναν απλό χώρο, ο οποίος μάλι-
στα βρίσκεται σε μια απομακρυ-
σμένη και δυσπρόσιτη περιοχή,
σε ένα πραγματικό πολυκατά-
στημα για την εποχή του! το γε-
γονός ότι εξακολουθεί και
σήμερα να λειτουργεί χωρίς
καμία διακοπή μετά από 86 ολόκληρα
χρόνια καταμαρτυρεί το ρόλο και την επι-
τυχημένη του πορεία, όσο και την αναμ-
φισβήτητη προσφορά του για την
περιοχή μας.

Μέχρι το έτος 1966 το καφενείο το
λειτούργησε ο Δημήτριος Βάγγης. 

το έτος 1967 σε ηλικία 60 ετών το πα-
ρέδωσε στον τρίτο από τους τέσσερις
γιούς του, τον Βαγγέλη, ο οποίος το κρά-
τησε μέχρι το έτος 1975 οπότε και έφυγε
οικογενειακώς για την Αθήνα.

ςτη συνέχεια ο Δημήτριος Βάγγης, ο
μπάρμπα-Μήτσιος πλέον, αν και σε
προχωρημένη ηλικία, συνέχισε να λει-
τουργεί το καφενείο μέχρι το έτος 1980.
τότε το καφενείο το ανέλαβε ο ανιψιός
του Χρήστος κατσαούνος.

το καφενείο δεν σταμάτησε να λει-
τουργεί ακόμα και τα χρόνια του πολέ-
μου και της κατοχής, αν και τότε υπέστη
κάποιες μικροζημιές.

ο χώρος του καφενείου του Βάγγη έχει
αναμφισβήτητα μια πολύ μεγάλη

ιστορία!  Αν υπήρχε κρυμμένη κάπου μια
κάμερα που να καταγράφει διαχρονικά
τα όσα συνέβηκαν στον πολυμορφικό
αυτό χώρο του καφενείου, θα χρειαζό-
ταν πολύς χρόνος να ακούσει κανείς τις
ιστορίες, τα αστεία, τα πειράγματα, τις
παρέες ή μάλλον τη μία κυκλική οικογε-
νειακή παρέα όσων βρισκόταν κάθε
φορά στο καφενείο. να ιδεί την τετράδα
να παίζει τράπουλα, ραμί ή Θανάση, να
ακούσει τους χτύπους των ζαριών του
τάβλι ή του ντόμινου, τον ήχο του χειρό-
μυλου που ψιλόκοβε τον καφέ, καθώς
και της ποδοκίνητης ραπτομηχανής του
μπάρμπα-Μήτσιου Βάγγη που έραβε με
μεράκι σκυμμένος μερόνυχτα πάνω σε
αυτή... 

Θα έβλεπε τη γειτόνισσα στο "μπεζα-
χτά" να ψωνίζει, τον παππού να στρίβει
το τσιγάρο, τον κυνηγό να επιστρέφει και

να στεγνώνει τα βρεγμένα του ρούχα
κοντά στο μαγκάλι ή τη σόμπα, τη "μαν-
τζαλούδα" ή αλλιώς τη "φανέστρα"
επάνω από την κύρια είσοδο να είναι
διαρκώς ανοιχτή για να βγαίνει ο καπνός
του τσιγάρου και της ανάμεικτης χαρα-
κτηριστικής μυρωδιάς του ούζου, του
καφέ και του τσίπουρου. Θα παρακο-
λουθούσε τις πάμπολλες δραστηριότη-
τες από τις διάφορες μορφές και τη
χρήση που είχε διαχρονικά και μέχρι σή-
μερα αυτός ο πολυσυζητημένος χώρος... 

το "Μαγαζί" αυτό λειτουργούσε πάν-
τοτε ως κΑΦΕ-ΠΑντοΠΩΛΕιο. ο
χώρος είναι ενιαίος και το μεγαλύτερο
μέρος του αποτελεί το καφενείο, ενώ ένα
τμήμα προς τη νοτιοδυτική στενή ορθο-
γώνια πλευρά του στεγάζει το παντοπω-
λείο, όπου λίγο ως πολύ μπορεί να βρει
κανείς τα απαραίτητα για το νοικοκυριό
του χωριού! ςτη θέση όπου σήμερα έχει
τοποθετηθεί ένα ψυγείο-καταψύκτης, πα-
λαιότερα ήταν η θέση της ραπτομηχανής
του μπάρμπα-Μήτσιου Βάγγη ο οποίος
καθημερινά έραβε μάλλινα παντελόνια
και σακάκια ή παντελόνια από ντρίλι και
τα σιδέρωνε με το καυτό βαρύ σίδερο
που θερμαινόταν με αναμμένα κάρ-
βουνα. 

το Φθινόπωρο, μετά τη συγκομιδή
του καλαμποκιού του ιδιοκτήτη, κατόπιν
προειδοποίησης  ο χώρος χρησίμευε για
το "ξεφλούδισμα" και το καθάρισμα του
καρπού του καλαμποκιού (ρόκας) από
τα "ροκόφυλλα". Η συμμετοχή όλων των
γειτόνων, ακόμα και των παιδιών, στο
"ξεφλούδι" που γινόταν πάντοτε βράδυ,
ήταν καθολική και έμοιαζε με πανηγύρι. 

η παλαιά ταμπέλα έφερε τον τίτλο:
«κΑΦΕΠΑντοΠΩΛΕιον, οι φίλοι

μας, ΔΗΜΗτριοΥ ΒΑΓΓΗ». Η νέα, την
οποία έγραψα ο ίδιος με προτροπή του

μπάρμπα-Μήτσιου ο οποίος μου έφερε
ένα κομμάτι κόντρα πλακέ στο οποίο
είχε χαράξει με κιμωλία τον τίτλο, γράφει:
«κΑΦΕ-ΠΑν/ΛΕιον, ΕΥΑΓΓ. ΒΑΓΓΗ». 

τ ην ημέρα της τοπικής γιορτής του
Αγίου Θεοδώρου, καθώς και την

τρίτη της Λαμπρής γινόταν το βράδυ
πανηγύρι με κλαρίνα! ο ιδιαίτερα περιο-
ρισμένος και μικρός αυτός χώρος χώ-
ραγε όλους τους κατοίκους όχι μόνο από
την Αβαρίτσα, το Γιαννίτσι και την Ποτα-
μιά, αλλά και από μακρινότερες περιο-
χές όπως το Βουργαρέλι, το
Παλαιοκάτουνο, την κυψέλη. Ήταν κάτι
το παράξενο καθώς όχι μόνο "βολεύον-
ταν" να καθίσουν όλοι αλλά περίσσευε
και χώρος για χορό! Βέβαια, τότε, το
ποτό σερβίρονταν "ξεροσφύρι" χωρίς
φαγητό ή μεζέ. Έτσι, οι μακρόστενοι
πάγκοι ή τα τραπέζια χώραγαν πολλά
ποτηράκια! 

Πρώτα ο χώρος ήταν πλακόστρωτος
με ορθογώνιες πλάκες βγαλμένες από
το ποταμάκι που διασχίζει το χωριό, κα-
τάλληλα σμιλεμένες. το χειμώνα το κρύο
ήταν ιδιαίτερα αισθητό, αλλά ποιος το
υπολόγιζε μπροστά την παρέα και το
χαρτοπαίγνιο. Ένα πρόχειρο μαγκάλι με
ξαναμμένα κάρβουνα του εμπορίου ή
από καυσόξυλα του λόγγου, ήταν για κά-
ποιες παγερές ημέρες και νύχτες του χει-
μώνα η θέρμανση. Αργότερα ο χώρος
στρώθηκε με τσιμέντο και τοποθετήθηκε
ξυλόσομπα.

το πρώτο ραδιόφωνο υγρής μπατα-
ρίας που ήρθε στο χωριό το έτος 1956,
συγκέντρωνε πολλούς χωριανούς από
νωρίς το απόγευμα στο καφενείο για να
ακούσουν ειδήσεις και τραγούδια. την
υγρή μπαταρία του ραδιόφωνου τη φόρ-
τιζαν αρχικά στο Βουργαρέλι, στην ηλε-
κτρογεννήτρια του Φωτάκη και την

μετέφερναν στην Αβαρίτσα
στους ώμους ή με το γαϊδουράκι.
Μετά το έτος 1958 ο ίδιος ο Δη-
μήτριος Βάγγης εγκατέστησε
δική του ηλεκτρογεννήτρια για
φωτισμό του μαγαζιού με υδρο-
στρόβιλο και συνάμα φόρτιζε και
τη μπαταρία του ραδιοφώνου.

Μέχρι το έτος 1976 που ανοί-
χτηκε αυτοκινητόδρομος και συν-
δέθηκε η Αβαρίτσα με την
επαρχιακή οδό Άρτας-τρικάλων,
η μεταφορά των εμπορευμάτων
και των λοιπών αναγκαίων γινό-
ταν από το Παλαιοκάτουνο με
γαϊδουράκι ή μουλάρι ή τις πε-
ρισσότερες φορές στους ώμους!
το χειμώνα η μεταφορά ήταν ιδι-
αίτερα δύσκολη γιατί η λάσπη σε
πολλά σημεία του στενού χωμα-
τόδρομου δεν άφηνε σχεδόν κα-
νένα στεγνό σημείο να πατήσει
κανείς για να περάσει με ευκολία!  

το "μαγαζί" λειτούργησε από
τον δραστήριο Δημήτριο Βάγγη
από το άνοιγμά του το έτος 1934

μέχρι και τον πόλεμο του '40 και ως
"πρατήριο" καλαμποκιού. Δεδομένου ότι
στην περιοχή υπήρχαν δύο μόνο παντο-
πωλεία, του Βάγγη στην Αβαρίτσα και
του κολιάτσου στο Βουργαρέλι, αυτό της
Αβαρίτσας λειτούργησε ως "μονοπώλιο"
και χρησίμευσε ως σημείο μεταφοράς
από την Άρτα καλαμποκιού με άλογα και
μουλάρια και αποθήκευσης στο χώρο
του καταστήματος, καθόσον δεν υπήρχε
γι αυτό άλλος ειδικός αποθηκευτικός
χώρος. Από εκεί προμηθεύονταν καλαμ-
πόκι ολόκληρη η περιοχή, δηλαδή το
Παλαιοκάτουνο, το Βουργαρέλι, οι ςκια-
δάδες, το Γιαννίτσι κλπ. Η ζήτηση ήταν
πολύ μεγάλη και δεν προλάβαιναν να
φορτώνουν και να μεταφέρουν καλαμ-
πόκι αδιάκοπα με κομβόϊ από μουλάρια.

επίσης, μετέφερε και πουλούσε φωτι-
στικό πετρέλαιο με γκαζοτενεκέδες

των 16 κιλών. Για διευκόλυνσή του πα-
ρήγγειλε δύο τσίγκινα δοχεία των 28
κιλών το καθένα με κάνουλες για να το
μεταγγίζει ευκολότερα στα μπουκάλια με
τα οποία συνήθως αγόραζαν το πετρέ-
λαιο οι πελάτες. Αργότερα το ανήσυχο
μυαλό του συνέλαβε το σχέδιο να κατα-
σκευάσει δεξαμενή αποθήκευσης του
πετρελαίου από σκυρόδεμα σοβατι-
σμένη με προσεγμένο κονίαμα προκει-
μένου να την στεγανοποιήσει ώστε αυτό
να μην διαρρέει! Δυστυχώς, το εγχεί-
ρημα εγκαταλείφθηκε γρήγορα γιατί η
στεγανότητα των τοιχωμάτων δεν μπο-
ρούσε να αντισταθεί στην αραιή πυκνό-
τητα του πετρελαίου το οποίο αργά μεν
αλλά σταθερά διαπότιζε το τσιμεντένιο
σώμα της δεξαμενής και διέρρεε στο πε-
ριβάλλον.

τα πρώτα χρόνια και μέχρι να παρα-
δώσει το μαγαζί στον γιό του τον Βαγ-
γέλη, εκτός από τα τρόφιμα και τα λοιπά
είδη, σε ειδική θέση στα ράφια υπήρχαν
"τόπια" από υφάσματα τα οποία αγό-
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ραζε από το κατάστημα του ςμύρη στην
Άρτα. Από τα υφάσματα αυτά άλλα
έραβε ο ίδιος και άλλα τα πουλούσε με
το μέτρο ή με τον "πήχη" κυρίως για φο-
ρέματα γυναικών και ανδρικά παντελό-
νια ή και για άλλες χρήσεις! 

Η συναλλαγή γινόταν πολλές φορές,
εκτός από χρήματα και με αυγά τα οποία
μεταπωλούσε κυρίως στην Άρτα.

ο Δημήτριος Βάγγης ήταν ως κατα-
στηματάρχης και ως άνθρωπος πάντα
ακριβοδίκαιος. Η παλαιού τύπου ζυγαριά
με τα "βαρίδια", δηλαδή τα σιδερένια ή
μπρούντζινα ζύγια ή τα "παίζα" όπως τα
έλεγαν, ανεβοκατέβαιναν δοκιμαστικά
στη ζυγαριά μέχρι να βρεθεί το ακριβές
βάρος του είδους το οποίο σε τελική ανά-
λυση αν δεν ήταν ακριβές θα έγερνε
οπωσδήποτε υπέρ του πελάτη.

Ε πάνω στο "μπεζαχτά" ή μέσα στο συρ-
τάρι φυλάσσονταν το τετράδιο ή το

φθαρμένο βιβλιαράκι, η "φυλλάδα" που
σημείωνε τα "βερεσέδια"!  τα πρώτα χρό-
νια σχεδόν κανένας δεν ψώνιζε τοις με-
τρητοίς. Αργότερα, μετά την
μεταπολίτευση τα πράγματα άλλαξαν και
τελικά η "φυλλάδα" με τα βερεσέδια εξα-
φανίστηκε, αν και τώρα τελευταία με την
κρίση φαίνεται πως ξαναγυρίζει πάλι.   

το καφενείο λειτούργησε για πρώτη
φορά στο ισόγειο του παλιού διώροφου
κτηρίου. ςτον πρώτο όροφο, ο οποίος
επικοινωνούσε με εσωτερική σκάλα, στε-
γάστηκε πριν το έτος 1937 το Δημοτικό
ςχολείο, όπου δίδαξαν οι δάσκαλοι
κων/νος Πάνος και κων/νος Μπαλα-
τσούκας.

ο πάντα δραστήριος και ανήσυχος
Δημήτριος Βάγγης τα πρώτα χρόνια, δια-
σκέδαζε τους θαμώνες και τις παρέες του
μαγαζιού του παίζοντας βιολί! Αν και αυ-
τοδίδακτος, όπως λένε, τα κατάφερνε
σχετικά καλά για τα δεδομένα της εποχής
του. Αργότερα το εγκατέλειψε.

το έτος 1950, επάνω στα θεμέλια του
παλαιού οικήματος, χτίστηκε το νέο οί-
κημα, όπως είναι σήμερα, με πέτρες
βγαλμένες από τα μοναδικά υλικά της
κοίτης που διαθέτει μόνο το χαρακτηρι-
στικό και σπάνιο ποταμάκι του χωριού.
Αντικαταστάθηκαν μόνο οι δύο πλευρές
και κτίστηκαν εκ νέου η πρόσοψη και η
νοτιοδυτική πλευρά, ενώ οι δύο άλλες
έμειναν όπως είχαν. ςτο κτίριο τελικά
έγινε μικρή προσθήκη καθ' ύψος. 

οι πέτρες είναι ομοιόμορφα κομμένες
με ορθογώνια πρόσοψη και τοποθετημέ-

νες σε ισόπαχες σειρές (αράδες) με εντυ-
πωσιακή ακρίβεια σε ό,τι αφορά τις αλ-
φαδιές του χτισίματος. ςε αυτό φρόντιζε
με ιδιαίτερη σχολαστικότητα ο ίδιος ο ιδιο-
κτήτης ο οποίος πολλές φορές αφαι-
ρούσε και γκρέμιζε όσες πέτρες δεν
θεωρούσε αρμονικά τοποθετημένες και
απαιτούσε από τους μαστόρους αδελ-
φούς Βαγγέλη και Μάρκο καραλή από τη

Χώσεψη να τις
ξαναχτίσουν εκ
νέου. το γεγονός
ότι οι μάστορες
εργάζονταν με
ημερομίσθιο και
όχι "κατ' απο-
κοπή" διευκόλυνε
το σχολαστικό και
μερακλή Δημή-
τριο Βάγγη να
απαιτεί περισσό-
τερες λεπτομέ-
ρειες καθόσον

πλήρωνε επί πλέον τις απαιτήσεις του
χωρίς να δυσανασχετούν οι εργάτες! ο
τοίχος είναι χτισμένος με ασβέστη βγαλ-
μένο από την ασβεστοκάμινο που έφτιαξε
ο ίδιος με εργάτες, στην οποία με υψηλή
θέρμανση έλιωνε και πολτοποιούσε τις
επιλεγμένες ειδικές ασβεστώδεις λευκές
πέτρες του ποταμιού μας οι οποίες μετα-
τρέπονταν σε ασβέστη.  

ςτον αυλόγυρο αλλά και στα παρά-
θυρα καθώς και στο "φανεστράκι" της ει-
σόδου του καφενείου τοποθέτησε
μεταλλικά κάγκελα για ασφάλεια αλλά και
για καλαισθητικούς λόγους. τα κάγκελα
είναι χειροποίητα από τον ίδιο το Δημή-
τριο Βάγγη. Αγόρασε ειδικές πλακέ βέρ-
γες σιδήρου τις οποίες έκοψε σε ανάλογα
κομμάτια. ςτη συνέχεια αφού πύρωνε τα
ειδικά αυτά κομμάτια σε καμίνι με αναμ-
μένα κάρβουνα, τα γύριζε κυκλικά ή τα
έστριβε ανάλογα πιασμένα στη μέγγενη
ώστε να πάρουν το τελικό σχήμα που
προέβλεψε για το όλο σύνολο. 

Όμως, επειδή δεν υπήρχε πουθενά στην
περιοχή ηλεκτροσυγκόλληση, μετέφερε
από την Αβαρίτσα στην πόλη της Άρτας τα
μετρημένα με ακρίβεια σε μέγεθος και
σχήμα τεμάχια τα οποία και κόλλησε σε σι-
δηρουργείο, όπως ακριβώς ήθελε. κατό-
πιν τα μετέφερε με αυτοκίνητο σε μεγάλα
κομμάτια μέχρι το Παλαιοκάτουνο και από
εκεί στους ώμους στην Αβαρίτσα όπου τα
τοποθέτησε και τα συνέδεσε με λεπτομέ-
ρεια όπως τα είχε σχεδιάσει. Βέβαια, τα
κάγκελα αυτά διατηρούνται μέχρι και σή-
μερα σχεδόν άθικτα.  

κ άθε κυριακή ή γιορτή, μετά την εκ-
κλησία το καφενείο αποτελούσε πάν-

τοτε αλλά και εξακολουθεί να αποτελεί το
πρώτο στέκι για καφεδάκι και ουζάκι στον
εσωτερικό του χώρο ή στον παχύ ίσκιο
της αυλής του κάτω από τη μηλιά, τις
ακακίες και τη γέρικη σκαμνιά (μουριά). Η
σκαμνιά φυτεύτηκε από τη σύζυγο του
μπάρπα-Μήτσιου αλλά και θεία μου Χρι-
στίνα το έτος 1951. 

Αν και λεπτομέρεια, αξίζει να σημειωθεί
ότι ο μπάμπα-Μήτσιος γνώριζε βυζαντινή

μουσική και ήταν ψάλτης στον ιερό ναό
των Αγίων Θεοδώρων, χρησιμοποιώντας
εκκλησιαστικά βιβλία με βυζαντινούς
φθόγγους και όλα τα σημαδόφωνα της
βυζαντινής μουσικής (σημειογραφία).

το χειμώνα βρίσκει κανείς γνήσιο και
μοναδικής γεύσης αλλά και ποιότητας
ντόπιο εκλεκτό τσιπουράκι το οποίο αν
και αρκετά "δυνατό" δεν έχει ποτέ σοβα-
ρές παρενέργειες, όσο κι αν πιει κανείς. 

το καφενείο αποτελεί κατά κάποιο τρόπο
το κέντρο του χωριού. Εκεί αφήνει πάντοτε
την αλληλογραφία ή μοιράζει τις συντάξεις ο
ταχυδρόμος και στην είσοδό του θυροκολ-
λούνται πάντοτε οι ανακοινώσεις. Εκεί συγ-
κεντρώνονται συνήθως οι κάτοικοι για να
συζητήσουν κοινά θέματα του χωριού. 

την εποχή που κρατούσε το καφενείο
για δεύτερη φορά ο μπάρμπα-Μή-

τσιος, όταν ο γιός του Βαγγέλης έφυγε για
την Αθήνα, πριν το πάρει ο ανιψιός του ο
Χρήστος, σχεδόν κάθε βράδυ, κυρίως τα
καλοκαίρια, η παρέα το "έστρωνε" στο
τραγούδι συνήθως κάτω από τη γέρικη
"σκαμνιά" που βρίσκεται στην άκρη της
αυλής. Όταν πλέον ο μπάρμπα-Μήτσιος
πήγαινε για ύπνο, η παρέα για να μην
ενοχλεί, έπαιρνε ένα μπουκάλι ούζο
(500άρα) στο χέρι ή "υπό μάλης" και συ-
νέχιζε το τραγούδι με καντάδα στο χωριό,
άλλες φορές με τη συνοδεία ακορντεόν
και άλλες όπως το έφερνε η ώρα... Πολ-
λές φορές τους "νυκτερινούς αοιδούς"
τους έβρισκε το ξημέρωμα στον "Άμπλα",
τη βρύση του χωριού ή στην αυλή του
ςχολείου ή όπου αλλού όριζε τη θέση για
στάση, το …θυμικό του ούζου! 

οι υπόλοιποι χωριανοί και γείτονες πε-
ριέργως συνηγορούσαν σ' αυτό και δεν
παραπονέθηκε ποτέ κανένας για την με-
ταμεσονύκτια ενόχληση, γιατί η μελωδία,
αν και συνήθως  ξημερώματα, ήταν απο-
δεκτή απ' όλους καθόσον ομολογουμέ-
νως ήταν αρμονική και ευχάριστη.
τραγούδια του Μπιθικώτση, του καζαν-
τζίδη, του Αγγελόπουλου, του Περπινιάδη
ή το αγαπημένο τραγούδι του μπάρμπα -
Μήτσιου Μαύρα μάτια στο ποτήρι ή το
τζιβαέρι, η Βοσκοπούλα του Ζάχου, ο
καημός του Μπιθικώτση, το Αρμενάκι, το
Περιγιάλι κλπ δεν άφηναν κανένα περι-
θώριο για παραφωνίες!

το καλοκαίρι, η αυλή γέμιζε πάντοτε
αλλά και τώρα γεμίζει σχεδόν κάθε βράδυ
από τους χωριανούς αλλά και τους επι-
σκέπτες που συνήθως σχηματίζουν μια
κυκλική παρέα με τα τραπέζια γύρω-
γύρω καθώς ο χώρος αλλά και το δια-
μορφούμενο λόγω των ειδικών
συνθηκών ιδιαίτερα φιλικό περιβάλλον,
τους κάνει όλους ενεργούς στο χωρατό
και στη συζήτηση. το μοναδικό και ιδιαί-
τερα νόστιμο χειροποίητο σουβλάκι που
ετοιμάζει ο σπεσιαλίστας του είδους γιός
του Χρήστου ο κ. Θανάσης με διαλεγμένα
φρεσκότατα υλικά και μυρωδάτη ντόπια
ρίγανη, δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο
να μην το δοκιμάσει για να συνοδεύσει το
ποτό του. Ίσως, είναι το πιο γνήσιο και
νοστιμότερο σουβλάκι το οποίο, μάλιστα
μερικές φορές χωρίς υπερβολή, δεν θα

μπορούσε να το γευθεί κανείς ακόμα και
στα καλύτερα ψητοπωλεία! 

το οικείο και ιδιαίτερα φιλικό κλίμα, η
ξεχωριστή παρέα, το μοναδικό περι-

βάλλον, οι εκλεκτοί και νοστιμότατοι μεζέ-
δες, καθιστούν τη ζεστή αγκαλιά του
καφενείου του "Βάγγη" διαχρονικά σημείο
αναφοράς τόσο των κατοίκων του μικρού
μεν αλλά γραφικού χωριού μας όσο και
της ευρύτερης περιοχής και όχι μόνο,
καθώς αυτό αποτελεί ένα μοναδικό στέκι
συνάντησης για να περάσει κανείς αν-
θρώπινα λίγες όμορφες στιγμές ξεγνοι-
ασιάς, ηρεμίας και μοναδικής χαλάρωσης. 

Βεβαίως, ο παραδοσιακός χαρακτήρας
του καφενείου ενισχύεται και από το στυλ
των καθισμάτων και των τραπεζιών τα
οποία φροντίζουν με ιδιαίτερο μεράκι οι
σημερινοί ιδιοκτήτες. τα πρώτα χρόνια τα
ξύλινα τραπέζια και οι καρέκλες ήταν χει-
ροποίητα από το χέρι του αείμνηστου
Μπάρμπα-Μήτσιου. οι καρέκλες ήταν
φτιαγμένες από ξύλο κερασιάς ή καρυδιάς
και το κάθισμα ήταν πλεγμένο με ψαθιά
τα οποία εύρισκε σε βαλτώδη σημεία της
περιοχής. ςήμερα οι καρέκλες έχουν αντι-
κατασταθεί με παρόμοιες του εμπορίου.
τα μεταλλικά τραπεζάκια είναι με τρία
πόδια για να προσφέρουν την απαιτού-
μενη σταθερότητα στην στρογγυλή τους
επιφάνεια όπου σερβίρονται τα γεμάτα
ποτηράκια ή οι καφέδες! Ίσως κάποιοι να
αισθάνονται λίγο άβολα με τις παραδο-
σιακές καρέκλες αλλά όλοι γνωρίζουν ότι
αυτό είναι ένα από τα χαρακτηριστικά
γνωρίσματα της παραδοσιακής μορφής
του καφενείου και δεν δυσανασχετούν. 

το μοναδικό και σπάνιο αυτό καφενείο
αποτελεί καμάρι και "μνημείο" ιδιαίτερης
ιστορικής αξίας για την περιοχή μας. Η
αδιάλειπτη και πολύχρονη παρουσία του
επιτελεί λειτούργημα καθώς, εκτός των
άλλων, στο χώρο του με αξιοζήλευτο
τρόπο βρίσκονται πάντοτε όλοι μαζί
παρέα γνωστοί και φίλοι, συγγενείς και
γείτονες, περαστικοί και ξένοι, μικροί και
μεγάλοι, πάντοτε κοντά στο ίδιο τραπέζι! 

Η συνέχιση της λειτουργίας του αναμ-
φίβολα είναι συνυφασμένη με τη ζωντά-
νια του τόπου μας και την ύπαρξη της
ζωής του χωριού και θα ήταν ευχή όλων
μας η κοινή αυτή "αυλή μας" να μείνει
ενεργή όσο κατοικούν άνθρωποι στον
τόπο μας αλλά και για όσο αυτός ο χώρος
θα υποδέχεται και θα φιλοξενεί εκεί φί-
λους και επισκέπτες που αγαπούν την ιδι-
αίτερη αλλά μοναδική και απείρου
φυσικού κάλλους περιοχή της Αβαρίτσας! 

*πληροφορίες:
Πέραν από τις δικές μου μνήμες και
βιώματα πληροφορίες έδωσαν ο Βαγ-
γέλης Βάγγης, ο Παναγιώτης Βάγγης,
ο Χρήστος Κατσαούνος, καθώς και
πολλοί άλλοι χωριανοί. 

Σ.Σ.: Ας γίνει η αφορμή η αναφορά του
Νίκου, για να παρουσιαστεί συνολικά
η ιστορία των καφενείων στο Βουργα-
ρέλι. Και είχαμε τόσα πολλά στο πα-
ρελθόν, με σπουδαία ιστορία.
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κινητή ιατρική μονάδα ιδρύματος ‘’ςταύρος
νιάρχος’’ στο Βουργαρέλι – Δωρεάν εξετάσεις
υψηλού επιπέδου στους κατοίκους.

οΥτΕ ένας, ούτε δύο, ούτε τρεις… αλλά 16 γιατροί με-
τείχαν στην αποστολή της κινητής ιΑτρικΗς Μονάδας
( κιΜ ) του ιδρύματος ‘’ςταύρος νιάρχος’’ που από την
Παρασκευή έως την κυριακή 25 οκτωβρίου βρέθηκαν
στο Βουργαρέλι, προσφέροντας υψηλού επιπέδου
υπηρεσίες υγείας στους κατοίκους του Δήμου κεντρι-
κών τζουμέρκων.

Εκτός από τους 16 εξειδικευμένους γιατρούς συμμε-
τείχαν επίσης  και 9 τεχνολόγοι που χειρίζονταν τα μη-
χανήματα, όλα σύγχρονης τεχνολογίας, αρκεί να σας
πούμε ότι για την εξέταση μαστού χρησιμοποιήθηκε ψη-
φιακός μαστογράφος 3D κι ακόμα μονάδα μέτρησης
οστικής πυκνότητας, αλλά και μικροεπεμβάσεις. Όλες
οι εξετάσεις γίνονταν στο κέντρο Υγείας Βουργαρελίου
που διατέθηκε για αυτό το σκοπό και μεταξύ των για-
τρών στην αποστολή μετείχε και ο συμπατριώτης μας
,παιδίατρος, Αντώνης κοντός.

Για εξετάσεις αρκετά μεγάλος αριθμός κατοίκων που
έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι  για την προσοχή που
επέδειξαν γιατροί και χρήστες των μηχανημάτων. Ένας
μάλιστα, όπως μάς μεταφέρθηκε, εξομολογήθηκε πως
για ιατρικό του θέμα έφτασε έως την Αθήνα, πλην όμως
ακριβείς απαντήσεις για την περίπτωσή του έλαβε από
τους γιατρούς του εν λόγω κλιμακίου.

κατά την τριήμερη αποστολή των γιατρών στο Βουρ-
γαρέλι, η παραμονή των γιατρών , πέραν των εξετά-
σεων, συνοδεύτηκε και με ενημερωτικές εκδηλώσεις
στο αμφιθέατρο του Δημαρχείου με την παρουσία πολ-
λών κατοίκων. ο Αντώνης
κοντός, επί παραδείγματι,
ενημέρωσε τις μαθήτριες
του Γυμνασίου και Λυκείου
Βουργαρελίου για τον καρ-
κίνο του τραχήλου της μή-
τρας που είναι ο δεύτερος
σε συχνότητα μετά τον καρ-
κίνο του στήθους στις γυναί-
κες. ο ίδιος- μεταξύ άλλων
υπογράμμισε την αναγκαιό-
τητα του εμβολίου κατά του
ιού HPV που προκαλεί καρ-
κίνο του τραχήλου. Όπως με
χαρά διαπίστωσε, σύμφωνα
με όσα μας ανέφερε, από τις
μαθήτριες που συμμετείχαν
στην ενημέρωση  το 80%
έκανε το εμβόλιο τη στιγμή
που στις ίδιες ηλικίες σ΄ όλη
την Ελλάδα ο μέσος όρος
ανέρχεται περίπου στο
50%.

Πέρα από την υψηλής ποι-
ότητας παροχή υγείας, στο
τριήμερο άλλο ένα θετικό
στοιχείο που προέκυψε είναι
πως η επόμενη επίσκεψη
θα γίνει σε 6 με 9 μήνες,
αυτή τη φορά από την ομάδα επανελέγχου. Άρα δεν
πήγαν για να φύγουν. Πήγαν για να επανέλθουν. Από
τη στιγμή μάλιστα που οι κάτοικοι κέρδισαν την εμπι-
στοσύνη των γιατρών είναι βέβαιο ότι την επόμενη
φορά αναμένεται  να προσέλθουν πολλοί περισσότε-
ροι. 

οι ειδικότητες των γιατρών που μετείχαν στην απο-
στολή ήταν καρδιολόγος, ορθοπεδικός, γυναικολόγος,
παθολόγος- διαβητολόγος, οφθαλμίατρος, διαιτολόγος,
πνευμονολόγος, γενικός χειρουργός, ακτινολόγος, νευ-
ρολόγος, ωτορινολαρυγγολόγος, παιδίατρος, ψυχολό-
γος – παιδοψυχολόγος.

ΚΙΝΗΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ  ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ

Όπως γράψαμε στο προηγούμενο φύλλο της
εφημερίδας μας Νο 267  οι Κινητές Ιατρικές Μο-
νάδες, μια πρωτοβουλία από το Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος επισκέφτηκαν το Βουργαρέλι στο Κέν-
τρο Υγείας το διάστημα από Παρασκευή 23 – Κυ-
ριακή 25 Οκτωβρίου 2020, προσφέροντας
υπηρεσίες με διάφορες ειδικότητες. Για πληρο-
φορίες  για την υλοποίηση του προγράμματος
παραθέτουμε το ρεπορτάζ από τον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ
της Άρτας.

εΥΧαριςτηριο
οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον καλό μου φίλο νίκο τσέτη, οδοντίατρο, διευθυντή 

του κέντρου Υγείας Βουργαρελίου του Δήμου κεντρικών τζουμέρκων, όπου για 3 μέρες 
που υπήρχε στο κ.Υ. η κινητή ιατρική μονάδα του ιδρύματος ‘’ςταύρος νιάρχος’’

μου παραχώρησε το γραφείο του για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση.

αντώνης κοντός, παιδίατρος
εκπρόσωπος της πανελλήνιας ομοσπονδίας 

ελεύθερων επαγγελματιών παιδιάτρων

- το κέντρο Υγείας Βουργαρελίου  αποδείχτηκε τελικά κάπως
μικρό για την μεγάλη εκστρατεία παροχής ιατρικών υπηρεσιών
προς τους κατοίκους του Δήμου από την αποστολή  της κινη-
τής ιατρικής μονάδας του ιδρύματος ‘’ςταύρος νιάρχος’’.
- Για του λόγου το αληθές σας λέμε ότι προκειμένου ο παιδίατρος
από τα Τζουμέρκα, Αντώνης Κοντός, να κάνει ηλεκτρονική συνταγο-
γράφηση, παραχώρησε για τρεις μέρες το γραφείο του ο διευθυντής
του Κέντρου Υγείας, Νίκος Τσέτης, οδοντίατρος. Τελικά είχε δίκιο ο
λαός που έλεγε πως ‘’όλοι οι καλοί χωράνε’’.

Άριστη η φιλοξενία
ικανοποιημένοι έμειναν από τη φιλοξενία και τις διευκολύνσεις που
παρείχε ο Δήμος κεντρικών  τζουμέρκων. το ςαββατόβραδο μάλι-
στα προς τιμήν της αποστολής παρατέθηκε δείπνο, ενώ παράλληλα
προσφέρθηκαν εδέσματα από την τοπική παραδοσιακή κουζίνα και
κυρίως πίτες. τα ‘χουν αυτά οι τζουμερκιώτες.

και ψυχίατρος
ΔΕκΑ ΕΞι οι γιατροί στην αποστολή  και όλοι σχεδόν με διαφορετι-
κές ειδικότητες. Μετείχε δηλαδή μέχρι και ψυχίατρος. 
Αν μη τι άλλο χρησιμότερος όλων όχι μόνο…μέρες αλλά και έτη που
διανύουμε!

ο Αντώνης κοντός έστειλε τις φωτογραφίες που δημοσιεύονται σ’
αυτή τη σελίδα για την εφημερίδα μας.
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Ο Δήμαρχος Χρ. Χασιάκος (αριστερά) με τον παιδίατρο Αντ.
Κοντό, ο οποίος ενημέρωσε (κάτω) μαθήτριες του Γυμνασίου

και του Λυκείου Βουργαρελίου.
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ςιμοποΥλος Β. - Φακινος Β. ο.ε.
Υπαπαντής & μυτιλήνης, αρτέμιδα αττικής, τ.κ. 190 16
τηλ.6972082923, E-mail: info@bandbdoors.gr

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ
Επισκέφτηκα το Δημοτικό ςχολείο Βουρ-
γαρελίου, αρχές νοέμβρη λίγο πριν αρ-
χίσουν τα περιοριστικά μέτρα λόγω της
πανδημίας. κατεβαίνοντας την κατηφόρα
άκουγα τις χαρούμενες φωνές των παι-
διών που έκαναν το διάλειμμά τους και
απολάμβαναν παιχνίδι και ξεγνοιασιά
στην αυλή και μέσα στο φυσικό περιβάλ-
λον. Με καλωσόρισαν ζεστά , εγκάρδια
με τον αυθορμητισμό που εκείνα έχουν,
βλέπετε είμαστε και παλιοί γνώριμοι από
την έκθεση βιβλίου και το κΔΑΠ, με το
οποίο έχω συχνή επαφή. Μου ξεκλείδω-
σαν την πόρτα και με όλα τα μέτρα προ-
στασίας οδηγήθηκα στο γραφείο της
διεύθυνσης. Με καλοδέχτηκε η νέα διευ-
θύντρια Βάσω κουτσιουρούμπα ( ο προ-
ηγούμενος διευθυντής Παναγιώτης
καραβασίλης  συνταξιοδοτήθηκε) και με
πήγε στις αίθουσες διδασκαλίας. Πολύ
περιποιημένες και οργανωμένες με τις βι-
βλιοθήκες τους και ό,τι άλλο απαιτούμενο
στη διδασκαλία. Εκεί μέσα ξύπνησαν και
οι δικές μου μνήμες , αυτό το σχολείο τέ-
λειωσα και εγώ με δασκάλους μου την
Αφροδίτη καλυβιώτου και το Δημητράκη

κρανιώτη. ςτη συνέχεια στο γραφείο της
μου γνώρισε τις δύο συναδέλφισσές της,
συζητήσαμε θέματα του σχολείου, ευτυ-
χώς η λειτουργία του δεν έχει κανένα
πρόβλημα (άφησε καλή παρακαταθήκη ο
Παναγιώτης καραβασίλης).  και για μια
ενημέρωση μου ανέφερε ότι ο αριθμός
των μαθητών αυξήθηκε φέτος. το Δημο-
τικό ςχολείο έχει 24 μαθητές και το νη-
πιαγωγείο 8 για το σχολικό έτος
2020-2021.                λοΥκια αντωνιοΥ

Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλη-
σης Παιδιών ( ΚΔΑΠ )
Παρακάτω παρουσιάζονται οι καλλιτε-
χνικές δημιουργίες των παιδιών, όσες
πρόλαβαν να κάνουν τον καιρό της λει-
τουργίας του κΔΑΠ, με τον υπεύθυνο
Βαγγέλη τριάντο και την Αγγελική νού-
σια. Εξαιρετικές δημιουργίες, όπως θα
παρακολουθήσετε, εμπνευσμένες από
το φυσικό περιβάλλον του χωριού.

το κύτταρο τέχνης
τζουμέρκων είχε την
ιδέα να γεμίσει τον
σάκο του αϊ - Βασίλη
με δώρα και γλυκα-
σιές για τα παιδιά των
τζουμέρκων. η χαρά
στα πρόσωπα των
παιδιών ήταν απερί-
γραπτη, ζούσαν ένα
παραμύθι, όταν τους
κτυπούσε την πόρτα!
ευχαριστούμε τον αϊ-
Βασίλη (Βαγγέλη
τριάντο κΔαπ)  και
την κοινωφελή επι-
χείρηση του Δήμου
κεντρικών τζουμέρ-
κων (Χαρά 
Βρατσίστα και το
προσωπικό)  για το
αυτοκίνητο που μας
παραχώρησε. ευχό-
μαστε σε όλους μία
όμορφη χρονιά με
υγεία, αγάπη και ει-
ρήνη!

Ένα παιδί, ένα βιβλίο, 
ένας δάσκαλος μπορούν 
να αλλάξουν τον κόσμο!

ΚΥΤΤΑΡΟ ΤΕΧΝΗΣ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Γεμάτες έμπνευση από το όμορφο περιβάλλον 
του χωριού μας οι δημιουργίες των παιδιών!

Κοινωφελής Επιχείρηση
Δήμου Κεντρικών 
Τζουμέρκων

εορταςτικες εΥΧες
το 2020 ήταν ένας χρόνος με δύ-
σκολη καθημερινότητα. Μια νέα
πραγματικότητα βίωσε και βιώνει
ο καθένας μας.
Η κοινωφελής Επιχείρηση του
Δήμου κεντρικών τζουμέρκων με
τους εργαζόμενους στα δύο προ-
γράμματά της, το ‘’Βοήθεια στο
σπίτι’’ και το κέντρο Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών (κΔΑΠ),
βρέθηκε σε όλη τη διάρκεια του
χρόνου αυτού δίπλα στα παιδιά
αλλά και τους ηλικιωμένους του
Δήμου μας, με πολλές και ποικί-
λες δράσεις και δραστηριότητες.
ομόρφυνε τις ημέρες των παιδιών
με διαδραστικά παιχνίδια και
δώρα και στάθηκε δίπλα στις δυ-
σκολίες, τα προβλήματα και τη μο-
ναξιά των ηλικιωμένων με
ουσιαστική παρουσία, φροντίδα
υγείας και διανομή τροφίμων.
Η χρονιά που έρχεται θα μας βρει
και πάλι αρωγούς στους μικρούς
αλλά και τους ηλικιωμένους φί-
λους μας.
Ευχόμαστε το 2021 να έχει καλύ-
τερες μέρες για ανθρώπους που

υποφέρουν, να μοιράσει απλό-
χερα υγεία, χαρά και ευτυχία, να
είναι η αφετηρία μίας καλύτερης
εποχής.
Εμείς, όσοι στηρίζουμε τα δύο
προγράμματα της κοινωφελούς
επιχείρησης, οι εργαζόμενοι σ’
αυτά, αφήνοντας στο παρελθόν
ό,τι μας φέρνει θλίψη, θα στα-
θούμε δίπλα στο συνάνθρωπό
μας με ενσυναίσθηση και αλλη-
λεγγύη.
Χαρούμενος, ελπιδοφόρος και
δημιουργικός ο νέος χρόνος!

η πρόεδρος του Δ.ς.
Χαρά Βρατσίστα

το ‘’κΥττΑρο τΕΧνΗς’’ προσέ-
φερε τα δώρα! ο Δήμος διέθεσε

το βανάκι κι ο Άϊ Βασίλης μοίρασε
παιχνίδια και ζαχαρωτά πόρτα-
πόρτα, στα παιδιά που φοιτούν
στο κΔΑΠ!
Γιατί οι μικροί μας φίλοι έχουν δι-
καίωμα στη χαρά της γιορτής και
αυτό φάνηκε στο ευχάριστο ξάφ-
νιασμά τους και στα χαμογελαστά
προσωπάκια τους!

Οι υποχρεώσεις μας 
και η προσφορά  

στον Σύλλογο και
στο Βουργαρέλι

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ!



8 οκτΩΒριος - νοΕΜΒριος - ΔΕκΕΜΒριος 2020

Οι επεμβάσεις  στη φύση πρέπει  να γ ίνονται  με σεβασμό στο περιβάλλον!

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

(Αφορμή για το παρακάτω σημείωμα αποτέλεσε
ένα ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε στη δημόσια τη-
λεόραση σχετικά με το φράγμα της Μεσοχώρας.)
ςτο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας είχα διατυ-
πώσει ορισμένες σκέψεις γύρω από τις κινητοποιήσεις
που έγιναν στην Ήπειρο με αφορμή το πιθανό πρό-
γραμμα ερευνών για την ανακάλυψη και εξόρυξη κοι-
τασμάτων υδρογονανθράκων στο ιόνιο και την Ήπειρο.
Υπάρχει όμως μια γενικότερη συζήτηση γύρω απ’ το
ενεργειακό ζήτημα και τις διάφορες πηγές παραγωγής
της ηλεκτρικής ενέργειας και μέσα σ’ αυτές συμπερι-
λαμβάνονται και τα υδροηλεκτρικά φράγματα. ςήμερα
και με αφορμή τις απόψεις γύρω απ’ το φαινόμενο του
θερμοκηπίου και την αύξηση της θερμοκρασίας του
πλανήτη, γίνεται μεγάλη συζήτηση σχετικά με τις λεγό-
μενες καθαρές μορφές ενέργειας και αυτές που παρά-
γουν μεγάλες ποσότητες διοξείδιου του άνθρακα όπως
είναι  ο λιγνίτης και οι υδρογονάνθρακες (πετρέλαιο και
φυσικό αέριο). 

να τονίσω κατ’ αρχάς ότι η συζήτηση γύρω απ’ τις οι-
κολογικές επιπτώσεις απ’ τη μεριά των μεγάλων
χωρών του πλανήτη δεν είναι και τόσο αθώα. ούτε
τους πόνεσε τόσο πολύ το περιβάλλον όπως εμφανί-
ζονται σήμερα, αφού οι ίδιοι αυτοί μεγάλοι παίχτες της
παγκόσμιας παραγωγής τα προηγούμενα χρόνια είχαν
κλειστά τα αυτιά σε εκείνες τις φωνές που τους προει-
δοποιούσαν για την ασύστολη κατασπατάληση των
ενεργειακών πόρων. ςήμερα που βλέπουν ότι και
άλλοι μεγάλοι παίχτες μπαίνουν στην παγκόσμια πα-
ραγωγή, όπως η κίνα και η ινδία, διαμαρτύρονται για
την ξέφρενη κατανάλωση ενέργειας εισπράττοντας
όμως την άρνηση απ’ τη μεριά τους στα κροκοδείλια
δάκρυα που χύνουν για τη σωτηρία του πλανήτη, αφού
οι ίδιοι την προηγούμενη περίοδο ήταν οι κύριοι υπεύ-
θυνοι των οικολογικών προβλημάτων. 

Επιστρέφοντας όμως στο πρόβλημα των φραγμάτων
και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις θέλω να τονίσω τα
εξής. Πρώτον η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας απ’
τας φράγματα, ανήκει στην πράσινη ενέργεια και για
πολλά χρόνια αποτελούσε  πρόταση των περιβαλλον-
τικών οργανώσεων. να αναφέρω επίσης ότι η πρό-
ταση για την αξιοποίηση των υδάτινων πόρων
προβλήθηκε σε μια εμπεριστατωμένη μελέτη του νίκου
Μπάτση, συντρόφου του νίκου Μπελογιάννη, που
εκτελέστηκε μαζί του στις 30 Μάρτη του 1952 με τίτλο
η βαριά βιομηχανία στην Ελλάδα.  

Δεύτερον είναι προφανές ότι η δημιουργία των φραγ-
μάτων επηρεάζει το μικροκλίμα της περιοχής. νομίζω
ότι δεν θα πω τίποτε καινούριο για τις επιπτώσεις του
φράγματος του Πυρναρίου στην ευρύτερη περιοχή,
συμπεριλαμβανομένου φυσικά και του χωριού μας, με
την σημαντική αύξηση της σχετικής υγρασίας, με την

μείωση των χιονοπτώσεων και την αύξηση της θερμο-
κρασίας. οφείλω να τονίσω ότι αυτά προκύπτουν από
μια συστηματική προσπάθεια που έκανα μελετώντας
διάφορα μετεωρολογικά στοιχεία που υπάρχουν. τρί-
τον είναι γεγονός ότι η δημιουργία φραγμάτων και τε-
χνητών λιμνών προκαλεί σοβαρές αλλαγές και στη ζωή
των κατοίκων αφού χάνονται χωριά ή συνοικισμοί κάτω
απ’ τους τεράστιους όγκους νερού που συσσωρεύεται
σε ένα φράγμα. Αυτό άλλωστε έχουμε ζήσει και με το
φράγμα του Πυρναρίου αλλά και στο καστράκι του Αχε-
λώου και σε τόσες άλλες περιπτώσεις. το βούλιαγμα
στην κυριολεξία τέτοιων χωριών είναι ίσως το πιο οδυ-
νηρό συναίσθημα για τους κατοίκους μιας περιοχής και
αναμφισβήτητα απαιτεί σοβαρότατη προσπάθεια για
να απαλύνει τον πόνο και τις αναμνήσεις των ανθρώ-
πων. 

ςήμερα αναπτύσσεται ένα κίνημα άρνησης της ανα-
γκαιότητας των φραγμάτων από μερίδα επιστημόνων
που βάζοντας στη ζυγαριά τα υπέρ και τα κατά, θεω-
ρούν ότι οι αρνητικές επιπτώσεις είναι περισσότερες
απ’ τα οφέλη. ςτο σημείο αυτό θέλω να καταθέσω τις
εξής ενστάσεις μου. Δεν είναι δυνατόν να υποστηρίζει
κάποιος την παραγωγή πράσινων μορφών ενέργειας
και ταυτόχρονα να λεει όχι στα αιολικά πάρκα και τις
ανεμογεννήτριες. να ζητάς να κλείσουν οι σταθμοί που
καταναλώνουν λιγνίτη και πετρέλαιο και ταυτόχρονα να
αρνείσαι την εκμετάλλευση της δύναμης του νερού. τέ-
τοιες απόψεις είναι αδιέξοδες και δεν πείθουν κανένα,
παρά μόνο μια μικρή ομάδα ανθρώπων που όμως κι-
νούνται με μια ατομικίστικη στάση που δεν παίρνει
υπόψη τις ανάγκες όλου του κόσμου. και το σημαντι-
κότερο αντί να δημιουργηθεί ένα κίνημα που θα επι-
διώκει και θα πετυχαίνει να επιβάλλει τους σωστούς
όρους για τη χρήση των ήπιων μορφών ενέργειας, που
θα παίρνει υπόψη τις ανάγκες των ανθρώπων, με την
ολική άρνηση, τελικά, εξυπηρετούν τα σχέδια των με-
γάλων βιομηχανιών που νοιάζονται μόνο για τη μείωση
τους κόστους παραγωγής αδιαφορώντας συνήθως για
τις όποιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.  

τελειώνοντας τις σκέψεις μου αυτές θέλω να κάνω μία
αναφορά στο φράγμα της Μεσοχώρας. ςτην περί-
πτωση αυτή συντελείται ένα περιβαλλοντικό έγκλημα
από όποια μεριά και αν το δει κάποιος. Απ’ τη μια μεριά
έχουμε ένα τεράστιο ολοκληρωμένο έργο που μένει
ανεκμετάλλευτο και το γεγονός αυτό αποτελεί από μόνο
του μια σοβαρότατη εγκληματική ενέργεια και απ’ την
άλλη υπάρχει ένα κίνημα που απαιτεί το γκρέμισμα του
φράγματος (αλήθεια τι θα απογίνουν οι τεράστιοι όγκοι
τσιμέντου χώματος και των υπόλοιπων υλικών που
συνθέτουν το φράγμα;), χρησιμοποιώντας τα συναι-
σθηματικά χαρακτηριστικά των κατοίκων της περιοχής.
το πιο δυσάρεστο όμως είναι ο στρουθοκαμηλισμός
τόσο των κυβερνήσεων όσο και του ςυμβουλίου της
Επικρατείας που εδώ και πολλά χρόνια δεν παίρνει μια
τελεσίδικη απόφαση αφήνοντας μια παρατεταμένη εκ-
κρεμότητα με θλιβερές συνέπειες για όλες τις πλευρές.
Έτσι ούτε υδροηλεκτρικό εργοστάσιο έχουμε ούτε
χωριό με μέλλον υπάρχει. Δεν γνωρίζω αν οι αρχικοί
σχεδιασμοί των κυβερνήσεων ήταν δίκαιοι με την δημι-
ουργία του φράγματος. Αυτό που όμως είναι βέβαιο
είναι ότι το σημερινό βάλτωμα αυτής της κατάστασης
είναι από μόνο του ένα τεράστιο περιβαλλοντικό έγ-
κλημα.    

γιωργος ςοΦης του ΧρηςτοΥ
Δημοτικός ςύμβουλος ηλιούπολης 

στην αθήνα με τον συνδυασμό 
“αριςτερη πρωτοΒοΥλια”

Ο ρόλος των φραγμάτων και η συμβολή τους στο ενεργειακό ζήτημα της χώρας

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ -  Φυσικό Περιβάλλον
– Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Ως συνέχεια στο προηγούμενο φύλλο της εφημερί-
δας μας όπου αναλυτικά αναφερθήκαμε στο θέμα
των ανεμογεννητριών  δεν θα υπάρξει κάποια ιδιαί-
τερη εξέλιξη σ’ αυτό το φύλλο διότι ισχύουν όλα τα
προηγούμενα όσον αφορά το χειρισμό του θέματος
από την πολιτική ηγεσία και το αρμόδιο Υπουργείο
καθώς και η επαγρύπνηση με ότι αυτό συνεπάγεται
των τοπικών κοινωνιών, όταν διαπιστώνουν την κα-
ταστροφή του περιβάλλοντος για χάρη του κέρδους.
Σχετικό με το θέμα είναι το κείμενο, που ακολουθεί,
του συγχωριανού μας Γιώργου Σόφη του Χρήστου,
καθηγητή φυσικού που αναφέρεται στο φράγμα της
Μεσοχώρας. Υποσχόμαστε ότι θα σας κρατάμε διαρ-
κώς ενήμερους από τη στιγμή που δόθηκε το πρά-
σινο φως στις ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας)
και στις εταιρείες που τις εκπροσωπούν να εκδηλώ-
σουν το ενδιαφέρον τους για την Ήπειρο, για να εκ-
μεταλλευτούν το φυσικό της περιβάλλον ανορθόδοξα
και όχι προς όφελος του τόπου και των κατοίκων του.
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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

πωλειται μονοκατοικια/μεΖονετα 
ςτο ΒοΥργαρελι αρτας

178 τ.μ. (4 ΥπνοΔωματια, ςαλονι, κοΥΖινα,
μπανιο & W.C., Βοηθητικοι Χωροι, 

κεντρικη θερμανςη) 
επιπλωμενη με κηπο.

πληροΦοριες: νικος μανοΥςης 
τηλ. 697 991 2980

Θέματα του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων
Χρηματοδοτηση έργων

ς’ αυτή τη σελίδα ασχολούμαστε με θέματα και προβλήματα που
αφορούν τον Δήμο μας και την κοινότητα Βουργαρελίου. Για το
διάστημα που περιλαμβάνει η εφημερίδα μας είχαμε την εξής
ενημέρωση:

1. Χρηματοδοτούνται οι Δήμοι κεντρικών τζουμέρκων  και Γεωρ-
γίου καραϊσκάκη από το Υπουργείο Εσωτερικών.
Με 500.000ευρώ επιχορηγείται ο Δήμος κεντρικών τζουμέρκων.
Η επιχορήγηση δίνεται για την αποκατάσταση σχολικών μονά-
δων, την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού, την ανέγερση
(παραδοσιακών και μη) οικίσκων,  την προώθηση τοπικών προ-
ϊόντων, καθώς και την τουριστική προβολή της περιοχής.
Πρόκειται για χρήματα τα οποία προέρχονται από το ειδικό πρό-
γραμμα ενίσχυσης των Δήμων “Έργα και Επενδυτικές Δραστη-
ριότητες των Δήμων όλης της χώρας”.

2. Εγκρίθηκε στις 21/10/ 2020 από το Πράσινο ταμείο το αίτημα
χρηματοδότησης της Πράξης «Ενεργειακή, αισθητική και λει-
τουργική αναβάθμιση κτιριακής εγκατάστασης και αύλειου
χώρου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Βουργαρελίου Δήμου κεν-
τρικών τζουμέρκων» συνολικού προϋπολογισμού 229.128,55
ευρώ (από το οποίο έως το ποσό των 168.556,00 ευρώ θα κα-
λυφθεί από το Πράσινο ταμείο) που υποβλήθηκε από το Δήμο
κεντρικών τζουμέρκων στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ.
7035/02.12.2020 «Πρόσκλησης – Δεκέμβριος 2019» του χρημα-
τοδοτικού προγράμματος «ΔρΑςΕις ΠΕριΒΑΛΛοντικοΥ ιςο-
ΖΥΓιοΥ» 2019 – 2020, ΑΠ 1 «Αστική Αναζωογόνηση 2019».

το σύνολο των παρεμβάσεων αφορούν στην ενεργειακή και αι-
σθητική αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων και του αύ-
λειου χώρου με ιδιαίτερη μέριμνα στην αποκατάσταση της
ισότιμης συμμετοχής και χρήσης των εγκαταστάσεων από εμπο-
διζόμενα άτομα.

τα προΒληματα
ςτο ΒοΥργαρελι

ΖητοΥν λΥςη
ςτο προηγούμενο φύλλο της
εφημερίδας μας κάναμε προ-
τάσεις για την καλύτερη ει-
κόνα του χωριού μας όσον
αφορά τα εξής προβλήματα:
τις λακκούβες και τη φθαρ-
μένη ασφαλτόστρωση στον
κεντρικό δρόμο, τις ζημιές
στο καλντερίμι, τις βγαλμένες
πλάκες στη σκάλα της πλα-
τείας. μέχρι το τέλος Δεκεμ-
βρίου ως αυτόπτης μάρτυρας
δεν διαπίστωσα  καμιά ενα-
σχόληση με τα προβλήματα
αυτά. η ίδια τραγική κατά-
σταση για την άσχημη εικόνα
που παρουσιάζει η έδρα του
Δήμου. επί πλέον να επιση-
μανθεί η πολύ άσχημη κακο-
τεχνία του τοίχου της
πλατείας και μετά την αρμο-
λόγηση. και δεν είναι μόνο
θέμα αισθητικής. η αρμόδια
τεχνική υπηρεσία του Δήμου
και η κοινότητα Βουργαρε-
λίου τι απαντά σε όλα αυτά;
Ή δεν τα κρίνει σοβαρά θέ-
ματα; περιμένουμε μια έγ-
κυρη απάντηση στην
εφημερίδα μας για την ενημέ-
ρωση των συγχωριανών μας
και όχι μόνο. 

αγαπητοί πατριώτες

ευχόμαστε Χρόνια πολλά και
καλή Χρονιά

το Δς της Πανηπειρωτικής ςυνομο-
σπονδίας Ελλάδας διαπίστωσε
πως σε πολλά facebook των
ςωματείων-Μελών της
ΠςΕ αναρτώνται δημοσι-
εύματα που δεν έχουν
σχέση με το ήθος και τον
αγώνα που κάνουμε,
ώστε να προάγουμε τον
Ηπειρώτικο πολιτισμό και
να ενδυναμώσουμε τη σχέση
μας με τη γενέτειρα και τους
απανταχού πατριώτες και πατριώτισ-
σές μας. 

Παράλληλα ενημερωθήκαμε πως
λειτουργούν facebook στο όνομα
πολλών σωματείων-μελών μας που
δεν ανταποκρίνονται στην πραγματι-
κότητα, αλλά είναι κατασκεύασμα
προσώπων άσχετων  με το σωμα-
τείο, που εκμεταλλεύονται το όνομα
του σωματείου και την εν γένει ηπει-
ρώτικη οργανωμένη αποδημία.  

Η Πανηπειρωτική, προκειμένου να
διαφυλάξει το κύρος των σωματείων
– μελών της, συνιστά τα ακόλουθα:

1.να αποκλείονται τέτοιες δημοσι-
εύσεις, οι οποίες άλλωστε δεν έχουν
καμία σχέση με τη δράση και γενικά
το σκοπό που υπηρετούν τα σωμα-
τεία μας. 

2. να μας ενημερώσετε, εάν
υπάρχει  και λειτουργεί

facebook  στο όνομα σω-
ματείου σας και με το
οποίο δεν έχετε καμία
απολύτως σχέση, ώστε
να προβούμε στις ανά-
λογες ενέργειες.
Η Πανηπειρωτική ςυνο-

μοσπονδία Ελλάδας θα
διοργανώσει τηλεδιάσκεψη με

όλα τα σωματεία-μέλη της (κυρίως
όσα διατηρούν λογαριασμό στο face-
book) προκειμένου α) να συζητηθεί
το θέμα και να ληφθούν μέτρα αντι-
μετώπισης παρόμοιων διαλυτικών
φαινομένων β) να καταλήξουμε στον
χαρακτήρα που πρέπει να έχει ένα
τέτοιο μέσο επικοινωνίας  και γ) να
συμφωνήσουμε στα βασικά χαρακτη-
ριστικά μιας άρτιας και με ουσιαστικό
περιεχόμενο ενημερωτικής τακτικής
των σωματείων-μελών μας.

καλή χρονιά και κάθε επιτυχία στο
έργο σας.

το Διοικητικό ςυμβούλιο της πανηπειρωτικής ςυνομοσπονδίας ελλάδος,
με επιστολή του προς τα σωματεία - μέλη της, την οποία υπογράφουν ο
πρόεδρος μάκης κιάμος και ο γενικός γραμματέας ςωτήρης κολιούσης,
εφιστά την προσοχή στη λειτουργία του facebook, καθώς παρατηρείται ότι
αναρτώνται δημοσιεύματα, τα οποία δεν έχουν σχέση με το ήθος των ηπει-
ρωτών και με τον αγώνα που κάνουν για τον πολιτισμό του γενέθλιου
τόπου. η επιστολή έχει ως εξής:

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΜΕΛΗ ΤΗΣ
Προσοχή στο facebook (Ηλεκτρονική πειρατεία)
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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

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

πωλειται
ςτο Βουργαρέλι

πέτρινη οικία (τενέζου), 
87 τ.μ., μαζί: κατώι 40
τ.μ., οικόπεδο 512 τ.μ.,
100 μ. από την πλατεία.
τηλέφωνα επικοινωνίας: 

α) 6974439385 και 
β) 00905438369782 

μέσω  Skype.

1η νοεμβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε 
στον καταρράκτη Άρτας η εκδήλωση τιμής και
μνήμης των 18 εκτελεσθέντων  καταρρακτινών 
από τα στρατεύματα κατοχής και 
της πυρπόλησης του χωριού 
τον οκτώβρη του 1943.
Χαιρετισμό απηύθυνε ο Δήμαρχος κεντρικών
τζουμέρκων Χρήστος Χασιάκος. 
κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο γιάν-
νης  Φλώρος, δημοσιογράφος, από τη μηλέα κα-
ταρράκτη.

το “οΧι” στο Βουργαρέλι

ςτιμιότυπα από 
τον εορτασμό της
επετείου της 28ης
οκτωβρίου 1940,
στο μνημείο 
πεσόντων στο 
Βουργαρέλι.
(λεπτομέρειες 
για τον εορτασμό 
στη σελίδα 3).

εκδήλωση στον καταρράκτη Άρτας

ο καταρράκτης Άρτας, κηρύχ-
θηκε μαρτυρικό Χωριό,γιατί
πυρπολήθηκε από τα γερμα-
νικά στρατεύματα κατοχής και
είχε και εκτελεσθέντες. 
το Βουργαρέλι που και αυτό
βομβαρδίστηκε (είχε και νε-
κρούς) και πυρπολήθηκε,
είναι καιρός να μπει στον κα-
τάλογο των μαρτυρικών Χω-
ριών της πατρίδας μας.


