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∆είτε την ιστοσελίδα µας στο Internet, στη διεύθυνση: www.vourgarelinet.gr
Επικοινωνείστε µαζί µας ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: syllogos@vourgarelinet.gr

Μετά από σχεδόν 40 χρόνια που ο Σύλλογός µας στεγάζεται σε ενοικια-
ζόµενο γραφείο επί της οδού Φειδίου 18, ο ∆ήµος Αθαµανίας είχε την καλή
διάθεση να µας παραχωρήσει µία ευρύχωρη αίθουσα δίπλα στην Εκ-
κλησία του Αγίου Μελετίου, στα Σεπόλια, για τη στέγαση του Συλλό-
γου µας. Η εν λόγω αίθουσα είναι από το κληροδότηµα του Ιωάννη
Παπακώστα.
Προκειµένου να αποφασίσουµε τη µεταστέγαση του Συλλόγου µας, ζη-
τάµε και τη δική σας γνώµη και βοήθεια. Για το σκοπό αυτό σας καλούµε
σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, για να κουβεντιάσουµε τις λεπτοµέρειες
και να συναποφασίσουµε για τη µεταφορά ή όχι της έδρας του Συλλόγου
µας. Σας περιµένουµε, λοιπόν, την Κυριακή 29 Μαΐου στις 11 το πρωί,
στην αίθουσα του Παρνασσού, στην οδό Κατακουζηνού 2 και Θεµι-
στοκλέους στην Πλατεία Κάνιγγος.

Το ∆.Σ. του Συλλόγου

Ο Αγροτουρισµός είναι ο µόνος δρόµος
ανάπτυξης για τα Τζουµέρκα, αλλά

και για όλο το νοµό Άρτας. Και όταν λέω
Αγροτουρισµός, εννοώ όλες τις µορφές
µαζί: Πολιτιστικό – εναλλακτικό – γα-
στρονοµικό – οινοτουρισµό – οικοτουρι-
σµό – θρησκευτικό – αθλητικό –
περιπέτειας – παραποτάµιο – παραλί-
µνιο – ορεινό – υγείας. Όχι τον µαζικό,
γιατί πρέπει να διαφυλάξουµε το περι-
βάλλον µας, αλλά και τον ήπιο τουρισµό.
Τι ζητάει ο πελάτης;
Να µοιραστεί το φαγητό µας, να µας
γνωρίσει, να ακούσει τις ιστορίες µας, να
δει τον υπέροχο τόπο µας, να χορέψει
στα πανηγύρια µας και φεύγοντας να
πάρει συγκινήσεις και προϊόντα του
τόπου µας.
Το 44% σήµερα των τουριστών επιλέ-
γουν έναν προορισµό µε κριτήριο τη γα-
στρονοµική παράδοση, το καλό τοπικό
φαγητό. Η προώθηση, λοιπόν, της τοπι-
κής κουζίνας στα Τζουµέρκα µε τοπικά
αγροτικά προϊόντα, σε συνδιασµό µε τον
πλούσιο πολιτισµό, τα πολλαπλά πολιτι-
στικά και βυζαντινά µνηµεία, την ιστορία
µας, το απαράµιλλο φυσικό κάλλος, τα
βουνά, τις χαράδρες, τους καταρράκτες,
τον Αχελώο, τον Άραχθο, τις υπαίθριες
δραστηριότητες, θα φέρουν την τουρι-
στική ανάπτυξη και κατ’ επέκταση θα δυ-

ναµώσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Θα δυ-
ναµώσουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι,
γιατί θα διοχετεύσουν τα προϊόντα τους.
Θα δυναµώσουν οι τουριστικές επιχειρή-
σεις και θα δηµιουργηθούν συνθήκες για
εύρεση εργασίας. Θα επιστρέψουν οι
νέοι για νέες επιχειρήσεις.
Πρέπει επιτέλους να βγούµε από την
εσωστρέφεια και να προχωρήσουµε σε
µια κοινή προσπάθεια – πολίτες και φο-
ρείς – για να διαµορφώσουµε το µέλλον
του τόπου µας. Μα περισσότερο πρέπει
να επικεντρωθούµε στα τοπικά προϊόντα
µας και την παλιά αυθεντική Τζουµερ-
κιώτικη κουζίνα. Γιατί το φαγητό πρέπει
να τρώγεται στον τόπο του και ίσως αυτή
την προσπάθεια να την κάνουµε συνο-
λικά ως νοµός.
Το Τοπικό Σύµφωνο Ποιότητας είναι
έτοιµο να ξεκινήσει αυτό το ταξίδι. Το τα-
ξίδι των γεύσεων. Το ταξίδι για την ανα-
κάλυψη του θησαυρού που βρίσκεται
στην παλιά κουζίνα της γιαγιάς και στα
τοπικά προϊόντα. Και πιστέψτε µε: θα
είναι το καλύτερο ταξίδι για το µέλλον των
παιδιών σας. Το µόνο που χρειάζεται
είναι Αγάπη, Μεράκι, Σεβασµός.

Σταυρούλα Καραβασίλη
Πρόεδρος Τοπικού Συµφώνου

Ποιότητας «Τα Τζουµέρκα»

1. Η Ήπειρος και ο αγώνας
για την Ελευθερία

Ηαπελευθέρωση της Ελλάδας απ’ τη µα-
κρόχρονη δουλεία των 400 χρόνων

στους Τούρκους οφείλει πολλά στην
Ήπειρο, όπως και σ’ όλους τους αγωνιστές
της Επανάστασης του 1821. Η συµβολή
των Ηπειρωτών στον εθνικοαπελευθερω-
τικό αγώνα του ‘21 υπήρξε κεφαλαιώδης.

Η Φιλική Εταιρία (1814), η οποία δηµι-
ούργησε το ιδεολογικό υπόβαθρο, αλλά και
οργάνωσε την εξέγερση, οφείλει τη δηµι-
ουργία της σε Ηπειρώτες, αφού δύο από τα
τρία ιδρυτικά µέλη της (Σκουφάς, Άρτα –
Τσακάλωφ, Ιωάννινα) ήταν απ’ την Ήπειρο.
Επί πλέον πάρα πολλοί Ηπειρώτες εντάχ-
θηκαν σ’ αυτήν και βοήθησαν οικονοµικά,
ηθικά, αλλά και µε την πολεµική τους δράση
την εθνική υπόθεση.

Το 1818 η έδρα της Φιλικής Εταιρείας µε-
ταφέρεται απ’ την Οδησσό στην Κωνσταν-
τινούπολη. Ένας από τους «αποστόλους»
της ο Αρτινός Ασηµάκης Κροκίδας, µεγα-
λέµπορος στην Πόλη, αναλαµβάνει τη
µύηση του στενού κύκλου συνεργατών του
Αλή Πασά. Η κίνηση αυτή υπαγορεύτηκε
απ’ την ιδιοτυπία του κράτους του Αλή Πασά
κι απ’ τις φιλοδοξίες του ν αποσχιστεί απ’
την Οθωµανική αυτοκρατορία, γεγονός που
θα ήταν πολύ ευνοϊκή συγκυρία για τον ελ-
ληνικό αγώνα.

Παράλληλα το ενδιαφέρον της Φιλικής
στράφηκε προς τους Ηπειρώτες κλεφταρ-
µατολούς, αλλά και τους Σουλιώτες, που κυ-
νηγηµένοι απ’ τους Τούρκους είχαν
καταφύγει στα Επτάνησα.

Η έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης
στις Παραδουνάβιες Ηγεµονίες, στις 22 Φε-
βρουαρίου του 1821, καθώς και η επέκτασή
της στην Ελλάδα τον Μάρτιο, βρίσκει την
Ήπειρο να έχει ήδη γίνει πεδίο µαχών, αφού
από τον Ιούλιο του 1820 τα σουλτανικά
στρατεύµατα πολιορκούν τον Αλή Πασά στα
Ιωάννινα, µετά την αποστασία του και την
αποκήρυξή του απ το Σουλτάνο «ως ένοχο
καθοσιώσεως».

Μέσα σ αυτό το κλίµα, ο Αλή Πασάς προ-
σπαθεί να προσεταιριστεί τους παλιούς του

εχθρούς, τους Σουλιώτες, παραχωρώντας
τους τη δυνατότητα να επανέλθουν στο
Σούλι, απελευθερώνοντας τα 60 χωριά τους
και ενισχύοντάς τους µε 200.000 γρόσια, για
τη συντήρηση των οικογενειών τους που
βρίσκονταν στα Επτάνησα. Η επιστροφή
των Σουλιωτών στο Σούλι, στις 12 ∆εκεµ-
βρίου 1820, αποτελεί σπουδαίο γεγονός,
καθώς το Σούλι είναι η πρώτη περιοχή της
Ελλάδας που απελευθερώνεται και προϊω-
νίζεται έτσι και η απελευθέρωση των υπό-
δουλων περιοχών, µε την επερχόµενη
επανάσταση.

2. Η Επανάσταση στα Τζουµέρκα

Η Ήπειρος, τόπος άγριος, γεµάτος βουνά,
απρόσιτος, ανυπόταχτος, στα χρόνια

της Τουρκοκρατίας δεν γνώρισε την κατα-
πίεση και την ανελευθερία που γνώρισαν οι
πεδινές περιοχές. Οι κάτοικοι των ορεινών
περιοχών ζούσαν κάτω από καθεστώς ηµια-
νεξαρτησίας και αυτοδιοίκησης, πληρώνον-
τας κάποιους φόρους στην Τουρκική
εξουσία.

Ειδικά τα Τζουµέρκα υπάγονταν στη δι-
καιοδοσία και προστασία της Βαλιντέ-Σουλ-
τάνας (Βασιλοµήτορος), έχοντας κάποια
προνόµια που δεν είχαν οι υπόδουλοι
άλλων περιοχών.

Οι περισσότεροι κάτοικοι ήταν «µικρογε-
ωργοκτηνοτρόφοι και οι υπό διαφόρων αι-
τίων (εποχικών, ανοµβρίας, επιδροµών,
εχθρικών διωγµών κ.ά.) εις µετακίνησιν
αναγκαζόµενοι, άπαντες σχεδόν ευθύς εξ
αρχής ως κτηνοτρόφοι διεβίωσαν» (Νικ. Χ.
Παπακώστας, Ηπειρωτικά, Αθήναι 1967).
Όµως η εκµίσθωση Ενετικής Φρουράς
ασφαλείας υπαίθρου (1696) και η ανασύ-
σταση των Αρµατολικίων το 1740 έδωσε την
ευκαιρία για ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, µε
τη δηµιουργία µεγάλων κοπαδιών και την οι-
κονοµική ευµάρεια της περιοχής. Στα τσε-
λιγκάτα των Τζουµέρκων γεννιούνται οι
γενναίοι αρµατολοί της περιοχής, αλλά κι
εκεί καταφεύγουν οι διωγµένοι απ’ τους
Τούρκους και γίνονται κλέφτες.
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Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου 

εύχεται σε όλους Χρόνια Πολλά, Χριστός

Ανέστη! Το αναστάσιµο µήνυµα του Κυρίου

ας φωτίζει τις καρδιές µας για µια 

ανάσταση της πατρίδας και του τόπου µας!
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Το Βουργαρέλι είναι ο γενέθλιος τόπος, που µας εµπνέει και µας δίνει δύναµη στην καθηµερινότητά µας.

Κοινωνικά

∆ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ
Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΩΤΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ

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

ΕΚ∆ΟΤΗΣ:
ΛΟΥΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Πρόεδρος Συλλόγου

Θεοτοκοπούλου 54-56
162 31 Βύρωνας

Τηλ.: 210 7667549
Κινητό: 6977 550119
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ:

ΛΟΥΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΝΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΣ

Τηλ.: 210 8259644
6974213630

dimosnikolaos@gmail.com
*

ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Ηπειρωτικές Εκδόσεις “Πέτρα”

Οικονόµου 32, 106 83 Αθήνα
Τηλ.: 210 8233830 
Fax: 210  8238468

e-mail:ekdoseispetra@hotmail.com

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ
“ΓΑΛΗΝΗ”

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΥΤΡΑΣ
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΑΡΤΑΣ

ΤΗΛ.: 26850 22380
22135

∆ΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ!

ΤΑΒΕΡΝΑ - ΞΕΝΩΝΑΣ
ΤΟ ΧΑΓΙΑΤΙ

Άννας & Κώστα Τάσιου
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΑΡΤΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΤΗΛ. 
ΚΑΤΑΣΤ.: 26850 22674
ΟΙΚΙΑΣ: 26850 22502

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΜΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΕΙ
ΤΙΣ ΕΠΩΝΥΜΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ∆ΕΝ ΤΙΣ
ΛΟΓΟΚΡΙΝΕΙ. ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ
∆ΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ
ΚΑΤ’ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι

m e d i a  p r o d u c t i o n s

Παναγιώτης Αµπατζίδης

Τηλεοπτικές παραγωγές - ∆ιαφήµιση - Φωτογραφία

Ψηφιακή επεξεργασία ΟπτικοακουστικούΥλικού

Οργάνωση εκδηλώσεων - Εκθέσεων - Συνεδρίων

Web Siates - 3D Animation

Καρπενησίου 3 Περιστέρι
121 31 Αθήνα

Τηλ.: 210 5761469
Fax: 210 5761473
Κιν.: 6974 685491

E-mail: info@avpbediapro.com
www.avpbediapro.com

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ 
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΠΕΤΡΙΝΗ

ΟΙΚΙΑ  90 Μ2 ΣΕ 
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 525 Μ2 
ΤΗΛ. 6974 439 385

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΣΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ  2 

ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΡΕΜΑΤΩΝ
ΤΗΛ, 6974 439 385

Η Εφηµερίδα µας το «ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ» θέλει και ζητάει τη συνεργασία
των χωριανών µας. Η συντακτική επιτροπή δηµοσιεύει κάθε συνερ-
γασία που λαµβάνει και δεν λογοκρίνει κανένα κείµενο. Μοναδική προ-
ϋπόθεση τα κείµενα να είναι ενυπόγραφα. Παράκληση οι συνεργασίες
να αποστέλλονται µε mail στα: 
dimosnikolaos@gmail.com , 
pavlos@vourgarelinet.gr και  
mary@vourgarelinet.gr 
η  ταχυδροµικώς στη διεύθυνση του Συλλόγου
Φειδίου 18, 108 78  Αθήνα.

Η Συντακτική Επιτροπή
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ΘΑΝΑΤΟΙ
- Την 1η Απρίλη έφυγε ξαφνικά από κοντά µας ο Χρή-
στος ∆ήµος γιος του Φώτη και της Ιουλίας. Επιβεβαι-
ώνοντας το άδικο στη ζωή, σαν πρωταπριλιάτικο ψέµα
τον πρόδωσε η καρδιά του στα 44 χρόνια του. Άφησε
ορφανή την 7χρονη κορούλα του. Κηδεύτηκε στην
Κάτω Γέφυρα Θεσσαλονίκης Στους απαρηγόρητους γο-
νείς του θερµά συλλυπητήρια. 
- Απεβίωσε στις 15/3/2011 στην Άρτα και κηδεύτηκε στο
Παλαιοκάτουνο ο ∆ηµήτριος Ζαρλαχάς, σε ηλικία 72 χρόνων.
- Απεβίωσε στις 28/3/2011 στο Παλαιοκάτουνο και κηδεύτηκε στην Αβα-
ρίτσα η Κωνσταντίνα Τσιλώνη, σε ηλικία 98 ετών.
- Απεβίωσε στις 13/4/2011 και κηδεύτηκε στο Μαρούσι ο Αχιλλέας Πα-
πακώστας, σε ηλικία 80 ετών.
Θερµά συλλυπητήρια στους οικείους τους.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
- Η κα Ελένη Κυρίτση προσέφερε για τους σκοπούς του Συλλόγου 300€
στη µνήµη της θείας της Αθηνάς Παπαγεωργίου – ∆ιαµάντη.
- Ο κος Άγγελος Λαµπράκης προσέφερε για τους σκοπούς του Συλλό-
γου 200 € στη µνήµη της νύφης του Ελένης Λαµπράκη.
- Ο κος Νίκος Ζέρβας προσέφερε για τους σκοπούς του Συλλόγου 50 €
στη µνήµη της συζύγου του Ελένης Παπακώστα – Ζέρβα.
- Η κα Ειρήνη Τσίτσικα προσέφερε για τους σκοπούς του Συλλόγου 50
€ στη µνήµη του συζύγου της Νικηφόρου.

Ο κος ∆ηµήτριος Θεοχάρης, καθηγητής ∆ρ. Παν/µίου, που υπηρέτησε
ως καθηγητής θεολόγος – φιλόλογος στο Βουργαρέλι, µας έστειλε δύο
κείµενά του που αφορούν εκλεκτούς συνανθρώπους µας και έχουν και
έχουν και οι δύο σχέση µε το Βουργαρέλι. Το ένα αφορά το Γιώργο Κον-
τοδήµα το χωριανό µας που «έφυγε» από κοντά µας το Σεπτέµβριο και
το άλλο το Γεώργιο Ζώη που υπηρέτησε στο Βουργαρέλι.
-“∆ιά τον αιφνίδιον θάνατον του αγαπητού συναδέλφου µου Γεωργίου
Κοντοδήµα που συνυπηρετήσαµε εις το Γυµνάσιον Βουργαρελίου το
1965-66, εκφράζω διά µέσω της εφηµερίδος «Το Βουργαρέλι» τα θερµά
συλλυπητήριά µου προς την οικογένειάν του και όλους τους µαθητές του
έτους εκείνου”.
Επίσης ο κος Θεοχάρης εκφώνησε επιµνηµόσυνο λόγο στο 40ήµερο µνη-
µόσυνο του Χρήστου (Τάκη) Γ. Ζώη συν/ρχου ε.α. που έγινε στον Άγιο
Γεώργιο Παπάγου Αττικής και δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα «Ελευθέρα
Ορεινή Ελλάς» που εκδίδεται στα Ιωάννινα από τον κο Θεοχάρη. Κατά
την περίοδο 1963 – 64 ο Χρήστος Ζώης ήταν ∆ιοικητής των ΤΕΑ της πε-
ριοχής του Βουργαρελίου και τα παιδιά του Γεώργιος και Γεωργία ήταν
µαθητές του Γυµνασίου Βουργαρελίου.

Λουκία Αντωνίου

ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ
1) Ειρήνη Τσίτσικα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 € Νο 1584
2) Ειρήνη Τσίτσικα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 € Νο 1585
3) Αρτεµισία Τσίτσικα – Βιτώρου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 € Νο 1586
4) Νίκη Θεµελή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 € Νο 1587
5) Ανδρέας Αντώνης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 € Νο 1588
6) Νάκη Ελπίδα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 € Νο 1589
7) ∆ηµήτρης Τσιλώνης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 € Νο 1590
8) Σόλων Βασιλάκης – Ιερέας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 € Νο 1591
9) Γεράσιµος Σιµόπουλος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 € Νο 1592
10) Άγγελος Λαµπράκης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 € Νο 1593
11) Νίκος Κώστας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 € Νο 1594
12) Νίκος Ζέρβας. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 € Νο 1595 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ   
Από τον Πρωτοπρεσβύτερο ∆η-
µήτριο Ευαγγέλου Μασιά έλαβα
δύο αξιόλογα βιβλία: Το ένα µε
τίτλο «ΤΑ ΜΥΡΙΠΝΟΑ ΑΝΘΗ ΤΗΣ
ΛΕΒΕΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΕΤΗΣ
ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ», µία συλλογή
δηµοτικών ποιηµάτων και τραγου-
διών του έθνους µας, από την πε-
ρίοδο της Επανάστασης των
Ελλήνων το 1821 κατά της τυραν-
νίας των Τούρκων. Είναι η τρίτη
κατά σειρά συλλογή του πρωτο-
πρεσβυτέρου, ο οποίος διασώζει
από µνήµης, σχεδόν, το σύνολο
των ποιηµάτων και τραγουδιών, τα
οποία όχι µόνο απαγγέλει, αλλά και
τραγουδάει σύµφωνα µε τις τοπι-
κές µελωδίες τους.
Το άλλο: «Η ΕΝΟΡΙΑ ΩΣ ΤΟ ΚΥΤ-
ΤΑΡΟ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟ-
∆ΟΞΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΣ», δίνει
πληροφορίες για την ταπεινή δια-
κονία και προσφορά του στην Αγία
Εκκλησία µας επί 44 χρόνια.
Ευχαριστώ τον Πρωτοπρεσβύτερο
για το διπλό δώρο του, πνευµατικά
πονήµατα άξια προσοχής και πα-
ρακαταθήκης εθνικής και θρησκευ-
τικής. Επίσης ευχαριστώ για τις
Πασχαλινές ευχές και ανταποδίδω
«Χρόνια Πολλά και Καλή Ανά-
σταση».

Λουκία Αντωνίου 

Πάσχα στο χωριό

Κοσµοσυρροή φέτος στον
Επιτάφιο, που οι γυναίκες του
χωριού φρόντισαν να τον στο-
λίσουν µε πολλή φαντασία.
Κοσµοσυρροή µεγαλύτερη και
στην Ανάσταση. Βοήθησε
πολύ ο καλός καιρός, πραγµα-
τικά ανοιξιάτικος. Έτσι µπόρε-
σαν όλοι να ψήσουν στις
αυλές και να το ευχαριστη-
θούν. Λεπτοµέρειες για το
“Πάσχα στο χωριό” στο επό-
µενο φύλλο. Χριστός Ανέστη,
λοιπόν, και του χρόνου!

Ν. ∆. 

Μ ε τον Β΄ τόµο που κυκλοφόρησε πρόσφατα «ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΙΚΑ ΛΑ-
ΟΓΡΑΦΙΚΑ» συµπληρώθηκε ένα επίπονο, αλλά σπουδαίο έργο, του

κ. ∆ηµητρίου Σ. Παππά από την Καλλονή Κυψέλης Άρτας.
Επίπονο, διότι η προσπάθειά του δεν στηρίχθηκε σε βιβλιογραφικές πηγές,
αλλά ακολούθησε κατά κύριο λόγο τον δρόµο της έρευνας. Το έργο του είναι
καθαρά ερευνητικό, διαπίστωση που ανεβάζει την αντικειµενικότητα και την
αξιοπιστία των στοιχείων που παραθέτει στο σύγγραµµά του. 

Τον κ. Παππά τον διακρίνει η ταπεινοφροσύνη, καθώς αναφέρει, πριν τον
πρόλογό του µε την επιγραφή «ΣΤΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ» Α΄ τόµος, ότι θέλει «να
ξοµπλιάσει το δικό του εργόχειρο κάτω εδώ στα χαµηλώµατα των Τζουµέρκων,
γιατί δεν έχει τις φτερούγες του σταυραετού ν’ ανέβει ψηλά στην Κωστελάτα,
ρωτώντας, συλλέγοντας, µαθαίνοντας.» 
Όπως αναφέρει στην συνέχεια όµως σελ. 8 και 9, τόµος Β «δεν είσαι µόνος
στην προσπάθεια αυτή, έχεις και την Κωστελάτα που φυλάει ό,τι µάζεψες στα
τρουβαδάκια σου.» 

Αναµφισβήτητα τα δύο αυτά πονήµατα του κ. ∆ηµητρίου Παππά δίνουν
ισχυρή ώθηση στον τοπικό λαϊκό πολιτισµό και στην παράδοση π.χ. σελ. 16,
Α΄ τόµος «κι όλο το χρόνο, Τετράδες και Παρασκευές, δεν τρώγαν λάδι όχι αρ-
τµές.» 

Του αξίζουν θερµά συγχαρητήρια που είχε το µεράκι και τη θέληση να κατα-
γράψει τα ήθη και τα έθιµα του τόπου που γεννηθήκαµε, διδάσκοντας παράλ-
ληλα υποµονή και επιµονή σε όσους θα επεδίωκαν µια αντίστοιχη
προσπάθεια. Η καταγραφή είναι ατόφια γι’ αυτό έχει µεγάλη αξία, είναι Τζου-
µερκιώτικη, µιλάει απευθείας στην καρδιά και στην ψυχή µας, θυµίζει δικά µας
βιώµατα τόσο έντονα και τόσο αληθινά που ο σύγχρονος τρόπος ζωής δεν
µπορεί να ξεθωριάσει.

Συγχαρητήρια ανήκουν και στη γυναίκα του Βασιλική για τη στήριξη και την
ανοχή που έδειξε σε όλη τη διάρκεια της ερευνητικής και συγγραφικής δρα-
στηριότητάς του. Στην ερώτηση πού είναι ο ∆ηµητράκης, απαντούσε: «Ξέρω
που κατανεµ’ πήγε, γυροβολιές να µαζέψει σφοντύλια και καρδάρια κι εµκαν οι
δλειές πίσω», αν δεν ήταν κλεισµένος στο δωµάτιο να γράφει. 

Το συγγραφικό του έργο δεν τελείωσε. Ήδη έχει έτοιµο προς έκδοση τον Γ΄
τόµο και έπεται η συνέχεια µε την έκδοση πολλών ακόµη τόµων, καθ’ ότι το
συλλεχθέν λαογραφικό υλικό είναι πολύ µεγάλο.
Ο Θεός να του χαρίζει υγεία και δύναµη για να ολοκληρώσει αυτό το τόσο ση-

µαντικό για τον τόπο µας λαογραφικό έργο.
Νικόλαος ∆. Γάκης  

Προϊστάµενος 4ου Γρ. Πρ/θµιας Εκπ/σης Αθήνας  

“ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΙΚΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ”
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Η Αδελφότητα είναι ο συνδετικός κρίκος των απανταχού συγχωριανών µε το όµορφο χωριό µας.

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

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

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

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

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΚΑΛΟΜΠΑΤΣΟΥ
Επιστηµονικός Συνεργάτης Αλλεργιολογικού Τµήµατος

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

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

akalobatsou@gmail.com

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

Ε Ν Α Σ  Α Κ Ο Μ Α  Κ Α Λ Λ Ι Κ Ρ Α Τ Η Σ
Το πρόγραµµα «Καλλικράτης» οφείλει το όνοµά του στον ξακουστό

αρχαίο Έλληνα αρχιτέκτονα. Με το ίδιο όνοµα είναι ακόµη γνωστοί
στην ιστορία κι άλλοι τρεις: ένας γλύπτης, ένας στρατηγός του Πτολεµαίου
Α΄ και ο στρατηγός της Αχαϊκής Συµπολιτείας, στον οποίο θα αναφερθώ.
Ο Καλλικράτης αυτός έζησε το 2ο αιώνα π.Χ. κι έτυχε να κυβερνά το µε-

γαλύτερο «Κοινό»της εποχής του: την Αχαϊκή Συµπολιτεία. Την περίοδο
εκείνη πολλές περιοχές είχαν δηµιουργήσει τέτοια Κοινά, όπως η Αιτω-
λία, η Βοιωτία και η Ήπειρος. Στόχος τους ήταν να δυναµωθούν, µέσω
της συνεργασίας, πολλές µικρές, αδύναµες πόλεις. 
Την ίδια περίοδο υπερδύναµη της εποχής είναι η Ρώµη που εµπλέκεται

όλο και πιο πολύ στα εσωτερικά ζητήµατα των Ελληνικών πόλεων. Πώς;
Χάρη σε Έλληνες ρωµαιόφιλους πολιτικούς και σε ντόπιες ρωµαιόφιλες
φατρίες. Αυτές οι ρωµαιόφιλες παρατάξεις, προκαλώντας διασπάσεις,
σιγά – σιγά, εξουδετέρωσαν τις Ελληνικές συµµαχικές δυνάµεις. Το 183
π.Χ., ο αρχηγός της αντι-ρωµαϊκής παράταξης στην Αχαϊκή Συµπολιτεία,
ο στρατηγός Λυκόρτας, ξεσκέπασε την υποκρισία της Ρώµης, η οποία
δήθεν σεβόταν την τιµή κι ελευθερία των Ελλήνων, αλλά οι βλέψεις της
ήταν η κυριαρχία της στην Ελλάδα.

Μετά απ’ τον Λυκόρτα, στην Αχαϊκή Συµπολιτεία, επικρατούν οι ρωµαι-
όφιλοι µε αρχηγό τον Καλλικράτη. Ο Καλλικράτης αποστέλλεται στη Ρώµη
για9µνηµόνιο, µιας και οι Ρωµαίοι είχαν ήδη καταφέρει να περνούν για
εγγυητές και διαιτητές των Ελληνικών πραγµάτων. Στη Ρώµη, όµως,
έκανε, λέει, µυστικές διαπραγµατεύσεις µε τη Σύγκλητο, ερήµην των συµ-
πολιτών του. Έτσι κατόρθωσε – ως εκλεκτός της υπερδύναµης – να εκλε-
γεί στο ύπατο αξίωµα του στρατηγού της Συµπολιτείας το 179 π.Χ. Οι
συµπατριώτες του αγνοούσαν τις προσωπικές επαφές και συµφωνίες του
στη Ρώµη και φυσικά το αγνώστου περιεχοµένου µνηµόνιο! Ο Καλλικρά-
της επανέφερε στη Σπάρτη τους ολιγαρχικούς και παρέλυσε κάθε ελευ-
θερία και ανεξαρτησία της Συµπολιτείας. Κατά τον πόλεµο µάλιστα του
τελευταίου βασιλιά της Μακεδονίας Περσέα µε τους Ρωµαίους, η Αχαϊκή
Συµπολιτεία, καθοδηγούµενη απ τη ρωµαιόφιλη παράταξη, επέλεξε να
πολεµήσει στο πλευρό των9Ρωµαίων. Εκείνοι, όµως, καχύποπτοι, δεν
δέχτηκαν το στρατό που έστειλε η Συµπολιτεία. Ο Περσέας ηττήθηκε κι ο
Καλλικράτης κατηγόρησε τους σηµαντικότερους Αχαιούς, πολιτικούς του
αντιπάλους, ότι είχαν έρθει σε συνεννόηση µε τον Περσέα. Περίπου 1.000
Αχαιοί αναγκάστηκαν να ακολουθήσουν τους Ρωµαίους πρέσβεις στη
Ρώµη για εξηγήσεις, να εξοριστούν (αφού κρίθηκαν χωρίς απολογία ένο-
χοι) σε πόλεις της Σικελίας και Ιταλίας και να επιστρέψουν στην Ελλάδα
µετά από 17 ολόκληρα χρόνια εξορίας.
Οι πράξεις του Καλλικράτη οδήγησαν στην αποδυνάµωση της πατρίδας

του. Ρωµαιόδουλος και ρουφιάνος ο Καλλικράτης παρέδωσε την Ελλάδα
στους προστάτες του Ρωµαίους, κάνοντάς την, µε την υποδούλωσή της,
το 146 π.Χ., ρωµαϊκή επαρχία. Ο περιηγητής Παυσανίας τον χαρακτηρί-
ζει ως τον «κακό δαίµονα όλης της Ελλάδας» και ο Πολύβιος µορφή φυ-
σικής αποστροφής.

Στην αυτοδιοικητική µεταρρύθµιση σίγουρα δόθηκε το όνοµα του αρχι-
τέκτονα Καλλικράτη. ∆εν µπορώ καν να φανταστώ πως προτιµήθηκε ο
συνονόµατός του Αχαιός ρουφιάνος, µε το αιτιολογικό – δήθεν – ότι αυτός
ασχολήθηκε µε9τη διοίκηση. Παρ’ όλα αυτά κι αυτός (ο αρχιτέκτονας)
στο πλαίσιο πάντα της αυτοδιοικητικής οργάνωσης, µέσα από συνενώ-
σεις και συγχωνεύσεις, µετατάξεις και µεταθέσεις, παραστάσεις και εν-
στάσεις, ευτράπελα και δυσάρεστα, µια «αναµπουµπούλα» την έφερε.
Επ’ αγαθώ; Ίδωµεν!   

Επιµέλεια: Χαρά Βρατσίστα – Γκόγκου
Πηγές : ∆ιαδίκτυο

Ν Ε Ο Ι  Σ Ε  Σ ΥΛ Λ Ο Γ Ι Κ Ε Σ  ∆ ΡΑ Σ Ε Ι Σ

Ό ταν οι νέοι πάνε µπροστά, παίρνουν  τα ηνία για δραστηριότητες που αφο-
ρούν το σύνολο και όλα αυτά τα κάνουν µε διάθεση και κατάθεση ψυχής, δεν

παύει να είναι ένα ευοίωνο µήνυµα προς δύο κατευθύνσεις: σε άλλους νέους να
ακολουθήσουν το παράδειγµά τους και στους µεγαλύτερους να σταθούν αρωγοί
στην προσπάθειά τους.

Ένα τέτοιο µήνυµα έρχεται από το νεοεκλεγµένο ∆.Σ. στο Σύλλογο Κυψελιω-
τών Αττικής µε επικεφαλής το Νίκο Βαγενά, ένα καλοδιάθετο νεαρό παλικάρι, το
χαµόγελό του αστείρευτο και η ζωντάνια του σε εγρήγορση. Γιος του Αντώνη Βα-
γενά από την Κυψέλη (Χώσεψη), ιδιοκτήτη της ταβέρνας «Η Αυλή του Αντώνη».
Εκεί τον συναντάς συνέχεια µε τη διάθεση να περιποιηθεί τον καθένα, αλλά και να
ανταλλάξει µια κουβέντα ζεστή µαζί του. Αλλά και σε όλες τις εκδηλώσεις του Συλ-
λόγου δίνει το παρών µε οποιαδήποτε απασχόληση, αλλά και µε την απαράµιλλη
λεβεντιά στο χορευτικό του Συλλόγου, µε την τόσο έντονη παρουσία στην περιοχή
και στις εκδηλώσεις της, ιδιαίτερα το καλοκαίρι.
Αλλά και τα άλλα µέλη του Συλλόγου, νέοι στην πλειοψηφία, ξεκίνησαν µε πολλή

διάθεση για να ασχοληθούν µε το Σύλλογο και το χωριό τους. Το νέο ∆Σ του Συλ-
λόγου Κυψελιωτών Αττικής αποτελείται από τους Νίκο Βαγενά πρόεδρο, Χρή-
στο Παππά αντιπρόεδρο, Κώστα Τζιαχρήστο γραµµατέα, Βασίλη Αγγέλη
ταµία, Γιώργο Λιάκο και Στάθη Λιάκο υπεύθυνοι δηµοσίων σχέσεων και τοπι-
κών ζητηµάτων, Νίκο Παππά υπεύθυνο χορευτικού.
Τους ευχόµαστε καλή επιτυχία στο έργο τους. Ελπίζουµε και οι δικοί µας νέοι να

ακολουθήσουν το παράδειγµά τους, γιατί «για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά
πολλή».

Λουκία Αντωνίου

Χ αιρετίσµατα στις εξουσίες, χαιρετίσµατα µόνο
φραστικά. Ουσιαστικά µηδέν. Αφήνουµε όλοι µας

να διαιωνίζεται µία κατάσταση. Γράφουν οι συγγρα-
φείς και οι ποιητάδες, φορτισµένοι τεχνητά από ναρ-
κωτικά παντός είδους, από τσιγάρο µέχρι l.s.d. και
εξορκίζουν τα αγαθά του τεχνικού πολιτισµού και της
καταναλωτικής µας κοινωνίας. Γράφουν οι παλιο-
φυλλάδες και τα έντυπα παντός τύπου αναγάγοντας
τον ανθρώπινο πόνο, τις δολοφονίες, τους βια-
σµούς, το θάνατο, τον πόλεµο, την οικολογική κατα-
στροφή σε µέσα πλουτισµού.

Βαυκαλίζονται οι πνευµατικοί µας άνθρωποι φο-
ρώντας τον µανδύα του προοδευτικού ότι είναι οι
στυλοβάτες της κοινωνίας µας. Εµείς τρώµε ή µάλ-
λον και µετά φάγαµε! Κάνουµε ωραίες συζητήσεις
επί παντός επιστητού. Έχουµε την ψευδαίσθηση ότι
εκπληρώσαµε τις υποχρεώσεις µας απέναντι στην
αυθαιρεσία της εξουσίας. 

Λυπούµαστε ακούγοντας ότι ο συνάνθρωπος πά-
σχει, και µετά από λίγο παραδινόµαστε σ’ εκείνο που
µας ευχαριστεί. Μετά, αφού φάµε, καθόµαστε ανα-
παυτικά στο σαλονάκι µας και πίνουµε και τρώµε
«τους ξηρούς καρποί µας», παρακολουθώντας στο
χαζοκούτι τις αυθαιρεσίες της εξουσίας. Αν δεν µας
αρέσει η τηλεόραση ρίχνουµε κανένα χορό ακού-
γοντας σε ρυθµό ροκ το τραγούδι του Παπακων-
σταντίνου «Χαιρετίσµατα στην εξουσία». Μετά, αφού
φάµε, διότι το να χορεύεις καταπονείς το σώµα σου,
καις τις θερµίδες, πρέπει να τις αναπληρώσεις. Επο-
µένως πρέπει να ξαναφάς. Κάποια στιγµή εξουθε-
νωµένοι πρέπει να φιλοσοφίσουµε για τις
αυθαιρεσίες της εξουσίας µέχρι να µας πάρει ο
ύπνος, διότι κουραστήκαµε τόσο πολύ σήµερα.
Άτιµη και κακούργα κοινωνία! Πάντως εµείς σε χαι-
ρετούµε, γιατί η εξουσία µάς χαιρετά.                                                       

Βασίλης Σούσος

ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ – ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ Ή                      
ΠΩΣ ΘΑ ΒΓΟΥΜΕ ΑΠ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ – «ΠΙΚΡΑΜΕΝΗ ΑΛΗΘΕΙΑ»

Νέο πλαίσιο;
Εάν δεν κάνω λάθος, πρώτη φορά ο Σύλλογος και χάρη

στο συγκεκριµένο ∆.Σ. παροτρύνει και επιτρέπει τη δηµοσί-
ευση όλων των επιστολών επικοινωνίας στο έντυπο που εκ-
δίδει.

Η απόφαση αυτή µπορεί να πάρθηκε ως εναλλακτική µέ-
θοδο επανασυσπείρωσης των χωριανών σε µια περίοδο
που τουλάχιστον χορτάσαµε από γλέντια και αποφεύγουµε
τις τυπικές εκδηλώσεις ή επιδιώκει µελλοντικά να παίρνουν
από λαϊκή οχλαγωγία όλα τα κοινά θέµατα.

Όπως πάντως και αν το δει κανείς η αρχική σκέψη της
ανοικτής επικοινωνίας είναι προς τη σωστή κατεύθυνση,
εφόσον πλέον ο πυρήνας µας, το χωριό, ανήκει και επηρε-
άζεται άµεσα από τις εξελίξεις ενός ∆ήµου που τώρα χρει-
άζεται περίπου µια διήµερη εκδροµή απλώς στο να τον
γυρίσεις.

Αν και ο λόγος είναι αδιαµφισβήτητος, ωστόσο η όλη ενέρ-
γεια φαίνεται να χωλαίνει, είτε γιατί δεν πιστεύουµε πως η
συµµετοχή µας µπορεί να προκαλέσει κάποιες τροποποι-
ήσεις, είτε γιατί καλείται να αποδώσει µέσα στο πολύ πε-
ριορισµένο περιβάλλον του χωριού.

Ως γνωστό δεν αποστέλλουν ευχολόγια όσοι ασχολούν-
ται µε το βιοπορισµό, γιατί τα θεωρούν αντιπαραγωγικά και
αποφεύγουν να γράφουν υποδείξεις, εφόσον ξέρουν πως
ό,τι δεν κάνεις µόνος σου αυτό

ξεχνιέται και αφήνει πίσω του σχόλια από γνωστούς που
πειράχτηκε το θολό παγιωµένο περιεχόµενό τους.

Οπότε σε στενό κύκλο, όσο χρονικό περιθώριο και αν δώ-
σεις, δεν θα προκύψει απολύτως τίποτα, διότι µε τη δικαιο-
λογία τού όλοι το ίδιο βλέπουµε, ο αρµόδιος τι κάνει,
ορθώνει µια επιφυλακτικότητα που αποτρέπει τις µεταξύ
µας εντάσεις.

Στην παρούσα κατάσταση, όµως, η σιωπή πολιτικά δεν
προικοδοτείται µε άλλα ανταποδοτικά οφέλη και αναγκα-
στικά µας ωθεί όλους στο να κατευθυνθούµε προς µια το-
πική σύµπραξη, γιατί όσο πιο πολλοί τόσο ευρύτερα
βλέπουµε.

Για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός αρχικά ο Σύλλογος πρέ-
πει να ενεργήσει, ώστε να δηµιουργηθεί ένα ενιαίο δηµο-
τικό έντυπο, το οποίο σε πρώτη φάση θα κάνει τους
περισσότερους να αισθανθούν µέλη του ίδιου συνόλου και
όχι µεµονωµένοι ταξιδιώτες προς την κοντινότερη δηµόσια
υπηρεσία.

Από εκεί και πέρα στη συνέχεια, εφόσον ανοίγεται µπρο-
στά τους ένα διευρυµένο τοπίο, θα κινηθούν απρόσκοπτα
να το εκµεταλλευτούν, προβάλλοντας προς το αόριστο γε-
νικό σύνολο τον τόπο τους, τα προβλήµατα, κάποιες προ-
τάσεις διορθωτικές, αντεγκλήσεις κ.ο.κ. µε στόχο να
αποσπάσουν το κυρίως ενδιαφέρον.

Η έκδοση, όµως, και µόνο ενός εντύπου χιλιάδων ανα-
γνωστών, αλλά και αξιοποίηση όσων προτάσεων εµφανι-
στούν µέσα απ’ αυτό και αξίζει να προωθηθούν σαν πακέτα
στο ∆ήµο, το Συνεταιρισµό ή να συµπεριληφθούν σε διάφο-
ρες εκδηλώσεις, φέρνει επιπρόσθετα και την απαίτηση για
ενίσχυση του σχήµατος που θα διαχειριστεί όλα τούτα. Έτσι
οι Σύλλογοι του ∆ήµου, διατηρώντας, ενδεχοµένως, τους
διαφορετικούς εκπροσώπους τους για κάθε περίπτωση,
οφείλουν µε τη σειρά τους να ενοποιηθούν σε µια εκλεγµένη
από τη βάση διοίκηση, ώστε να πραγµατοποιούν διάφορες
δραστηριότητες µε ενιαίο πνεύµα. Το σχήµα αυτό που ου-
σιαστικά είναι ένας µεγαλύτερος Πολιτιστικός Σύλλογος, ας
µην ξεχνάµε ότι θα κάνει πάντα αυτόβουλη σχέση µε τα µέλη
του και θα ελέγχει συµπεριφορές βάση της κοινής καταγω-
γής και όχι των όποιων απαγορευτικών θέσεων, ενώ εµ-
πλουτίζει σταδιακά τη γνώµη τους µε την παρουσίαση των
κατάλληλων υλικών και πνευµατικών δηµιουργηµάτων που
προάγουν σε ορισµένο χώρο και χρόνο του πολιτισµό.

Μπορεί να ακούγεται κάπως εξεζητηµένο ότι ένας Πολιτι-
στικός Σύλλογος µε προτάσεις, εκδηλώσεις και λοιπά, θα
διαδραµατίσει κάποιο ρόλο στην περιοχή και ίσως να ξανα-
δεχτώ για αυτό χαρακτηρισµούς απ’ όσους µιλούν, σαν να
ξέρουν από παλιά ερωτική επαφή, αλλά ας µην ξεχνάµε
πως η ουσία δεν βρίσκεται στο ίδιο το σχήµα παρά µόνο
στη  σύνδεση των ανθρώπων που περικλείονται µέσα σε
αυτό.

Αυτό έχουµε και άρα µε αυτό θα κινηθούµε για να µην
αφήσουµε έρµαιο εκείνο το λίγο που οι προηγούµενοι µας
παρέδωσαν και εφόσον δεν γίνεται να κάνουµε τα πάντα
ταυτόχρονα ας συµβιβαστούµε όσο απασχολούνται οι νέοι
µε την επιβίωση, οι συνταξιούχοι να ενασχολούνται µε την
υλοποίηση µιας διατυπωµένης και πλειοψηφικά αποδεκτής
ρύθµισης.

Βεβαίως, για να φτάσουµε ώς αυτό το σηµείο, ένα πρό-
βληµα που θα αντιµετωπίσουν αρχικά οι συµµετέχοντες
είναι στο να ξεκαθαρίσουν µε πρωτοβουλία τους το γενικό
και αόριστο, δείχνοντάς µας τον προσανατολισµό, διότι αν
επί µακρόν ερευνούµε και επιφυλασσόµεθα όλοι ως ίσοι θα
επέλθει η απόρριψη. Το πόσες εναλλακτικές µπορούµε να
πάρουµε σε µια ωµή πραγµατικότητα που δεν βλέπει λό-
γους να χαρίσει σε κανέναν από εµάς και σε έναν ιδιάζοντα
τόπο που εκτοπίζει προς το παρόν τις υποκινούµενες σο-
σιαλιστικές κινητοποιήσεις προσωρινής εκτόνωσης δεν το
γνωρίζω, καθώς προσωπικά εστιάζω στο θέλω, µαθαίνω,
εργάζοµαι επεκτατικά, ώστε να έχω να χάσω όταν βάλοµε.

• Κοιτάζω τους φόβους µου επί παραδείγµατι και λέω σει-
σµοί, κατολισθήσεις και φωτιές ενδεχοµένως να ρηµάξουν
το παλιόσπιτο που έχτισε ο παππούλης µου και επενδυτές
να αρπάξουν απ’ την αδυναµία αναστήλωσης τη γη για αµυ-
δρή αξία. Πώς να µου πουν χωρίς να κακοχαρακτηριστούν,
αν δεν ρωτήσω πρώτος τα πρώην αστυνοµικά και στρα-
τιωτικά µέλη του Συλλόγου µου για εθελοντική οµάδα αντι-
µετώπισης φυσικών καταστροφών και µια και θα
απαρτίζεται από τα παιδιά µας αν η συντήρησή της απαιτεί
και κάποια αµυδρή εισφορά.

• Χρειάζοµαι τόνωση οπότε εγώ καλώ αγρότες, γεωπό-
νους, δικηγόρους, να µου κάνουν µελέτη πώς γίνεται ο Συ-
νεταιρισµός επιχείρηση που δίνει θέσεις εργασίας, µας
ταΐζει ικανοποιητικά, αυτοχρηµατοδοτείται και επενδύει στο
∆ήµο µε λεφτά.

• Πρέπει να στρέψω αλλού το ενδιαφέρον, πώς θα το
κάνω, αν οικοδόµοι, µηχανικοί και δικηγόροι δεν µου σχε-
διάσουν µια όµορφη φτηνή πόλη, όχι απλά για να πω στους
οίκους µείωσης της πιστοληπτικής µου ικανότητας ότι σκορ-
πίζονται χρήµατα σε δρόµους και ύδρευση των διάσπαρ-
των µαχαλάδων, αλλά και µε την έννοια τού να γίνει αυτή
εφικτή, αν δεχτεί επενδύσεις, ώστε να δώσει κέρδη.

• ∆εν θέλω τα στελέχη της κολωνακιώτικης ελίτ να µε πα-
γιδέψουν σε ωφελιµιστικά διαµορφωµένα για αυτούς έργα,
εφόσον πρώτα µου δηµιουργήσουν σύγχυση µε µπλόφες
τύπου:

-Επανέκδοση αλβανικών χαρτών της Τσαµουριάς, όπου
η Άγναντα και η Χώσεψη είναι Ελληνική παραµεθόριος.

-Αναστήλωση µεσαιωνικών τζαµιών στην Άρτα και τα Γιάν-
νενα προς ικανοποίηση των Πακιστανών.

-Μειονοτικό ενδιαφέρον της Ρουµανίας για τους Βλάχους
του Συρράκου.

∆εν κάνω ιεροσυλία µε όµορφα ξωτικά καλύβια από ψα-
θάκι και σιδερένιο σκελετό, γιατί στο Ξηρόµερο τα έφτιαχναν
µε λουριά και φτέρες για να στεγάσουν ακόµα και παιδιά
που µεγάλωσαν περπατώντας ξυπόλητα πάνω σε λάσπες,
άχυρα και κοπριά, πριν βγουν καλοί άνθρωποι σε µια αδιά-
φορη κοινωνία.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 5
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Τα όµορφα Τζουµερκοχώρια µάς περιµένουν πάντα! Τους δίνουµε ζωή µε την παρουσία µας!

ΕΓΓΡΑΦΕΣ                           ΠΡΩΤΟ
ΟΛΟ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ          ΜΑΘΗΜΑ ∆ΩΡΕΑΝ

Σ Χ Ο Λ Η  Χ Ο Ρ Ο Υ
G E N E  K E L L Y

∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΧΟΡΟΙ

ΕΥΤΥΧΙ∆ΟΥ 7 - ΠΑΓΚΡΑΤΙ

∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΝΤΖΙΟΚΑ ΝΑΝΣΥ
ΤΗΛ.: 211 1182682

ΕΣΩΡΟΥΧΑ 
ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

“ΕΡΜΙΝΑ”
Αµαλία 

& Ερµιόνη
Γεωργούλα

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 3 
- ΑΡΤΑ

ΤΗΛ.: 26810 70857

Γ Ι Ο Ρ Τ Η   Γ Υ Ν Α Ι Κ Α Σ   
Είναι τραγικό που καλούµαστε να γιορτάσουµε έτσι
«γενικά κι αόριστα» την ηµέρα της Γυναίκας.
Για ποιες γυναίκες µιλάµε ;
Για τις γυναίκες που µοιράζονται την πολιτική και οικο-
νοµική εξουσία µε τους άνδρες;
Για τις γυναίκες που εργάζονται στη «βιοµηχανία του
sex”;
Για τις γυναίκες που πουλάνε το κορµί τους και συµ-
βάλλουν στο «εθνικό εισόδηµα»;
Για τα κορίτσια που ζητιανεύουν στα φανάρια;
Για τις γυναίκες νοικοκυρές – αγρότισσες;
Για τις µετανάστριες ανασφάλιστες που τις εκµετα-
λεύονται εργασιακά και σεξουαλικά;
Για τις γυναίκες που αποκτούν πτυχία στα Πανεπιστή-
µια κι αγωνίζονται για µια θέση στην κοινωνία; Μια κοι-
νωνία που τους κανόνες τους θέτουν οι άνδρες;
Για την καλά κρυµµένη γυναίκα Μουσουλµάνα;
Για τα νέα κορίτσια µοντέλα που διαφηµίζουν το κορµί
τους στην τηλεόραση και το internet και τις εκµεταλ-
λεύεται ο κάθε µεσάζων;
Μήπως πρέπει να επαναπροσδιορίσουµε από την
αρχή τη θέση µας στη σηµερινή κοινωνία και µετά να
γιορτάσουµε;
Όµως... Επειδή η γυναίκα ως γυναίκα είναι η πηγή της
ζωής, της οµορφιάς, της καταπίεσης, του πόνου, του
µόχθου, της λατρείας, της υποµονής και του δυναµι-
σµού, σήµερα έχει τη γιορτή της. 
Λέω, λοιπόν, Χρόνια Πολλά σε όλες τις γυναίκες του
κόσµου.
Αλλά ως γυναίκα που ζω σε χωριό θα υµνήσω και θα
στείλω την αγάπη µου στη γυναίκα αγρότισσα που πα-
ράλληλα είναι και µάνα και σύζυγος και οικονοµολόγος
και δασκάλα και γιατρός και νοικοκυρά και επιβιώνει
σε ό,τι συνθήκες υπάρχουν.
Αυτή τη γυναίκα που πιστεύω ότι είναι ο ηθικός ηγέ-
της του κάθε σπιτιού και φροντίζει για όλα.
Χρόνια Πολλά και καλόν αγώνα. Με πειθαρχία – ορ-
γάνωση – δυναµισµό – σκληρή δουλειά  και αποφασι-
στικότητα θα πετύχουµε την καταξίωση, την αποδοχή
και την εκτίµηση.
Όχι διάκριση µεταξύ µας!

Σταυρούλα Καραβασίλη

4. Η 25η Μαρτίου γιορτάστηκε στο Βουργαρέλι και η νεολαία σέρ-
νει το χορό στην ωραία πλατεία µας . ∆ιακρίνεται ο ∆ήµαρχος Μα-
ρίνος Γαρνέλης.

5. Στις 27 Μαρτίου έγινε Συνέλευση του Συνεταιρισµού για τον
απολογισµό πεπραγµένων απ’ όπου και η φωτογραφία.

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΩΤΙΚΑ ΦΩΤΟ - ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

1

3

2

4

5

1. Παρά το τσουχτερό κρύο και το χιόνι,
η Καθαρή ∆ευτέρα γιορτάστηκε στο
Βουργαρέλι από      τον Πολιτιστικό Σύλ-
λογο µε την παραδοσιακή φασολάδα, τα
άλλα νηστίσιµα, το κρασί και το τσί-
πουρο. Στη φωτογραφία οι «γενναίες»
κυρίες του Συλλόγου  σέρνουν το χορό
στην πλατεία. Κατά σειρά Αθηνά Πλεύρη,
Λέλα Κούρτη, ∆ώρα Τσίρκα, Σταυρούλα
Καραβασίλη, Χαρά Βρατσίστα – Γκόγ-
κου, Σοφία Νίκου. 
2. ∆εν έλειψε και ο “αποκριάτικος
παπάς”.
3. Αποκριά στο Βουργαρέλι Σάββατο
βράδυ 5 Μάρτη οι «µασκαράδες» στους
δρόµους του χωριού.

Στείλτε µας παλιές και νέες φωτογραφίες από τη ζωή του χωριού
µας και των συγχωριανών. Έτσι συµβάλλουµε στη διατήρηση της
παράδοσης και του πολιτισµού µας!
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Το µέλλον του χωριού µας και της Αδελφότητας είναι η νέα γενιά. Ας τη φέρουµε πιο κοντά µας!

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Πωλείται οικόπεδο
οικοδοµήσιµο 
εντός οικισµού 
Βουργαρελίου

περίπου 400 τ.µ. 
Πληροφορίες 

στο τηλέφωνο:
26850 22284

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

διώροφη πέτρινη
κατοικία 

στο Βουργαρέλι.
Πληροφορίες 
στα τηλέφωνα
210 2585854

και
6974575294

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Αγροτεµάχιο αρδευόµενο, 8,5 στρεµµάτων 

(περίπου), στη θέση “Καλαµάς”Βουργαρελίου, κατάλληλο και 
για επιδοτούµενα προγράµµατα: αγροτουριστική µονάδα 

ή εναλλακτικές µορφές ενέργειας. Πληροφορίες: 6976 927756.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ      

ΓΕΝΝΗΣΗ (γέννα)    
Τα παιδιά θεωρούνταν ευλογία Θεού. Όσοι δεν είχαν
παιδιά λεγόταν άκληροι ή άτεκνοι και θεωρούνταν
δυστυχισµένοι. Αλλά και οι ίδιοι ένιωθαν δυστυχι-
σµένοι και µαράζωναν απ’ τον καηµό τους που δεν
τους έδινε ο Θεός παιδιά. Καλότυχα λογίζονταν τα αν-
τρόγυνα που είχαν το πρώτο τους παιδί «σαρκό» η
«σέρκο» (αρσενικό) και το δεύτερο θηλυκό (τσούπρα
– κορίτσι). Το σαρκό όταν θα µεγάλωνε θα βοηθούσε
τον πατέρα και το θηλυκό τη µάνα. Αν το πρώτο παιδί
ήταν θηλυκό καλοτυχίζονταν η µάνα που θα την είχε
βοηθό στις δουλειές του σπιτιού. Στην Ήπειρο, και
περισσότερο στα χωριά, παιδιά έλεγαν τα αγόρια και
όχι τα κορίτσια. Αν ρωτιούνταν ένα αντρόγυνο που
είχε δύο αγόρια και δύο κορίτσια πόσα παιδιά έχει, η
απάντησή του ήταν δύο παιδιά και δύο κορίτσια µε
το συµπάθιο κι όχι τέσσερα παιδιά. Ευχή που έδιναν
στα νιόπαντρα ζευγάρια ήταν: «και µ ένα γιο η γιους»
δηλαδή αγόρια. Και αυτό, διότι θεωρούνταν δυστυ-
χισµένοι οι γονείς που είχαν πολλά κορίτσια, επειδή
αυτά χρειάζονταν προίκα για να παντρευτούν.

ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ (γκαστριά)
Η εγκυµοσύνη της γυναίκας λεγόταν «γκαστριά», η
δε έγκυος γυναίκα «γκαστρωµένη». Σε πολλές πε-
ριοχές η έγκυος λεγόταν «φορτωµένη» και σ’ άλλες
περιοχές της Ηπείρου «σ’ άλλη αράδα». Οι έγκυες
εργάζονταν στο σπίτι και στα χωράφια µέχρι τη
στιγµή που γεννούσαν. Όταν προχωρούσε πολύ η
εγκυµοσύνη µόνες τους από ένστικτο φυλάγονταν να
σηκώσουν µεγάλα βάρη ή να κάνουν απότοµες κι-
νήσεις. Ιατρική παρακολούθηση και δίαιτα ήταν
άγνωστα τότε. Κι επειδή η γκαστριά είχε πολλούς κιν-
δύνους, η ευχή που έδιναν στις έγκυες ήταν «καλή
λευτεριά». Κίνδυνος µεγάλος ήταν ο επιλόχιος πυ-
ρετός. Γι’ αυτό για τις γκαστρωµένες συνηθίζονταν η
ποιητική παροιµία: «να παντρευτείς, να γκαστρωθείς
να δω τη λεβεντιά σου».

ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΚΑΣΤΡΩΜΕΝΕΣ
∆εν έδιναν σ’ αυτές να φάνε λαγό, γιατί το παιδί που
θα γεννούσαν θα «λαγοκοιµούνταν», δηλαδή θα κοι-
µούνταν αλαφρά που σηµαίνει ότι θα ξυπνούσε κάθε
λίγο και λιγάκι και δεν θα άφηνε τη µάνα του ήσυχη.
∆εν επιτρεπόταν στις έγκυες γυναίκες να πηγαίνουν
σε κηδείες.

ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Αν η γκαστρωµένη είχε ψηλά την κοιλιά θα γεννούσε
αγόρι, κι αν χαµηλά κορίτσι.
Κάτω από δυο µαξιλάρια τοποθετούσαν, χωρίς να
ξέρει η έγκυος, ένα ψαλίδι στο ένα µαξιλάρι κι ένα µα-
χαίρι στο άλλο. Καλούσαν κατόπιν την έγκυο γυναίκα
να καθίσει σ’ ένα από τα δυο µαξιλάρια. Αν αυτή κα-
θόταν στο µαξιλάρι που είχε από κάτω το µαχαίρι,
τότε θα γεννούσε αγόρι, αν όµως καθόταν στο άλλο
µε το ψαλίδι θα γεννούσε κορίτσι. Μία υποσηµείωση:
η αναφορά µου στο προγνωστικό µε τα µαξιλάρια γι-
νόταν στο χωριό της µητέρας µου το Θεσπρωτικό
Πρέβεζας.

ΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΦΑΣΚΙΩΜΑ (τοκετός) 
Από την περίοδο 1920 – 1940 (και µε επιφύλαξη θα
έλεγα ώς το 1960) οι γυναίκες γεννούσαν στο σπίτι
τους. Όταν άρχιζαν οι πόνοι του τοκετού τα «σφαϊά»

τότε ειδοποιούνταν η µαµή (στα χωριά η πρακτική)
να πάει στο σπίτι της ετοιµόγεννης. Η ειδοποίηση γι-
νόταν µε µυστικό τρόπο για να µη µαθευτεί. Όσο λι-
γότεροι το µάθαιναν τόσο ευκολότερα και
γρηγορότερα θα γεννούσε η γυναίκα. Όταν έφτανε η
πρακτική στο σπίτι έβγαζε έξω τους άντρες και τα
παιδιά κι ύστερα κρατώντας µια – δυο γυναίκες για
βοηθούς, ξεγεννούσε την επίτοκο. 
Οι άλλες ετοίµαζαν ό,τι χρειαζόταν για το παιδί που
«θάπεφτε», σπάργανα, σαρµανίτσα, φασκιά κ.λπ.
Όταν το παιδί γεννιούνταν η πρακτική ξεφώνιζε
«παιδί» ή «τσούπρα», κι αµέσως το µαντάτο έφτανε
στη γειτονιά. Έδιναν κατόπιν στη λεχώνα ένα άδειο
µπουκάλι και της έλεγαν να φυσάει µέσα σ αυτό συ-
νεχώς και µε δύναµη και να σφίγγεται για να πέσει το
ύστερο. Όταν αυτό έπεφτε έβαζαν τη λεχώνα να ξα-
πλώσει. 
Η πρακτική έκανε µε το ψαλίδι το «αφαλόκοµµα» κι
ύστερα έπλενε το νεογέννητο µε ζεστό νερό και σα-
πούνι. Το φάσκιωνε κατόπιν «κοπανέλι» µέσα στα
ρουχαλάκια του δένοντάς το µε «φασκιά» έχοντας
µέσα δεµένα και τα χέρια του. Παράδινε µετά η πρα-
κτική το µικρό στις γυναίκες να το ποτίσουν χαµοµήλι
ή γλυκάνισο, κι αυτή ασχολούνταν µε την καθαριό-
τητα της λεχώνας. Αργότερα της έδιναν να πιει τσάι
ή γάλα. 
Το ύστερο το έθαβαν στη γη. Και µια δεισιδαιµονία
που γινόταν έπειτα από όλη αυτή τη διαδικασία, όχι
σε όλα τα Ηπειρώτικα χωριά, σ’ ορισµένα απ’ αυτά,
τοποθετούσαν έξω από την πόρτα του σπιτιού της
λεχώνας ένα δοχείο µε αναµµένα κάρβουνα για να
µην µπαίνουν τα κακά πνεύµατα µέσα στο σπίτι,
όταν άνοιγε η πόρτα για τους επισκέπτες.
Από την άλλη µέρα µετά τη γέννα, άρχιζαν οι επι-
σκέψεις στη λεχώνα συγγενών, γειτονισσών, οι
οποίες έφερναν «λεχωνικό», δηλαδή τηγανίτες ή κο-
τόπουλο για τη λεχώνα και µια µποτίλια µαυροδάφνη
(κρασί) για να δυναµώσει και να φέρει γάλα για το
παιδί. Επίσης «ασήµωναν» το νεογέννητο µε µεταλ-
λικό νόµισµα που το έβαζαν πάνω στο στήθος του
µέσα από τα ρούχα του. Η γυναίκα που γεννούσε για
πρώτη φορά λεγόταν «πρωτάρα».

ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΕΙΣΙ∆ΑΙΜΟΝΙΕΣ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΕΧΩΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΟ
- Μία ώς τρείς µέρες µετά τη γέννα έρχονται οι Μοί-
ρες κάτω από τη σαρµανίτσα του µωρού και αποφα-
σίζουν το «ριζικό» του.
- Όταν έβλεπαν το µωρό να γελάει µόνο του µέσα
στη σαρµανίτσα ή να κινεί τα χείλη του έλεγαν κου-
βεντιάζει µε τις Μοίρες.
- Αν το παιδί γεννιούνταν ανάποδα θα γινόταν ιδιό-
τροπο. 
- Μέχρι 40 µέρες µετά τη γέννα δεν άφηναν τη νύχτα
µόνη της στο δωµάτιο τη λεχώνα.
- Επί 40 µέρες δεν έπρεπε η λεχώνα να βγαίνει νύχτα
έξω από το σπίτι και στην πόρτα του σπιτιού, έπρεπε
να υπάρχει σ’ ένα δωµάτιο φωτιά.
- ∆εν έπρεπε η λεχώνα µέχρι τις 40 µέρες να απαν-
τήσει, όταν κάποιος τη φώναζε νύχτα έξω από το
σπίτι.
- Μέχρι τις 40 µέρες δεν άφηνε τη νύχτα έξω από το
σπίτι απλωµένα ρούχα του µωρού ή δικά της. Μόλις
βασίλευε ο ήλιος έπρεπε να τα µαζέψει κι αν αρ-
γούσε λίγο τότε τα περνούσε πάνω από τη φωτιά.

Σαββούλα Κολιούλη

Από τη Σαββούλα Κολιούλη

«Πάταξον µεν άκουσον δε»
Είναι λόγια που, σύµφωνα µε τον ιστορικό Πλούταρχο, τα είπε ο
ναύαρχος των Αθηναίων Θεµιστοκλής στον Σπαρτιάτη ναύαρχο Ευ-
ρυβιάδη, όταν ο δεύτερος πάνω στο θυµό του θέλησε να τον χτυπή-
σει, επειδή υποστήριζε ότι η ναυµαχία µε τον περσικό στόλο έπρεπε
να γίνει στα στενά της Σαλαµίνας και όχι στον Ισθµό της Κορίνθου,
όπως ήθελε ο Ευρυβιάδης και άλλοι Πελοποννήσιοι ναυτικοί. Ο Θε-
µιστοκλής αντί να θυµώσει κι αυτός µε την ανάρµοστη συµπεριφορά
του Ευρυβιάδη έδωσε τόπο στην οργή και του είπε: «πάταξον µεν
άκουσον δε», δηλ. χτύπησέ µε, αλλά άκουσέ µε. Εκείνη τη στιγµή
αυτό που τον ενδιέφερε ήταν όχι ο εαυτός του και το φιλότιµό του,
αλλά το συµφέρον της πατρίδας του κι όλης της Ελλάδας. Ίσως κά-
ποιος άλλος στη θέση του δεν θα ανεχόταν τέτοια προσβολή. Έπνιξε
όµως τον εγωισµό του ακούγοντας τη φωνή της πατρίδας που κινδύ-
νευε εκείνη τη στιγµή τον έσχατο των κινδύνων, την ατίµωση, τη δου-
λεία, τον εξανδραποδισµό και τον αφανισµό της. Έτσι η φρόνηση και
η λογική νίκησαν τελικά και η Σαλαµίνα έγινε ο τάφος του Περσικού
στόλου (Σεπτέµβριος 480 π.Χ.). Από τότε η φράση του Θεµιστοκλή
«πάταξον µεν, άκουσον δε» έµεινε παροιµιακή και επαναλαµβάνε-
ται και σήµερα σε περιπτώσεις σοβαρές και κρίσιµες που απαιτούν
συγκράτηση, ψυχραιµία, φρόνηση, συζήτηση ήρεµη και χωρίς θυ-
µούς, στοιχεία που βοηθάνε να βρεθεί η αλήθεια και η σωστή ενέρ-
γεια. Η φράση του Θεµιστοκλή δείχνει ανωτερότητα ψυχική και
σωφροσύνη και τιµάει όποιον τη λέει και την εφαρµόζει σε ανάλογες
περιπτώσεις.

Νέο πλαίσιο;
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Ακούω µε κριτικό πνεύµα τα Σαρακατσάνικα παραµύθια που το 1300 µ.Χ.
µαζεύτηκαν απ’ όλη την Ελλάδα στα ψηλά βουνά έφτιαξαν δική τους γλώσσα
και δεν τους εξοµάλυναν τα στρατεύµατα των δεσποτάδων µε το σταυρό στην
πλάτη και το σπαθί στο χέρι, γιατί τα πετρελαϊκά συµφέροντα µπορεί να ερευ-
νούν τρόπους ώστε να γίνω χίπης πριν αναγκαστούν να µου καταβάλουν δω-
ράκια.

Προβάλλω και καθιερώνω ένα τριήµερο ρεαλιστικών εκδηλώσεων στη γιορτή
του προφήτη Ηλία για να προσελκύσω τουρίστες που τους ενηµερώνω µε
λόγια και έργα, ώστε να µη µε ξεχάσουν πως σέρνω αγκοµαχώντας το πα-
ρελθόν στο παρόν και τρικλίζοντας προχωράω στο µέλλον.

• Ανησυχώ και θέλω για κάθε ενδεχόµενο να προστατέψω επιπλέον από χη-
µικά και τουλάχιστον βιολογικά περιττώµατα την καθαρότητα του νερού, στρέ-
φοµαι προς εκείνους τους επιστήµονες που απόφυγαν να παν σε
µεγαλουπόλεις και να τα αρπάξουν.

• Μήπως πρέπει ακόµη να συλλογιστώ αν είναι καλύτερα ο Συνεταιρισµός να
χτίζει και να διαχειρίζεται τα σπίτια, τα οποία θα µου παρέχει ενίοτε βάση των
µεταβαλλόµενων οικογενειακών µου αναγκών και εγώ βγάζοντας βεβαία µια
λογική διαφορά να του νοικιάζω το πετσούρι, γη που κατέχω και να επενδύω
χρήµατα πάνω του;

Ό,τι πάνω κάτω και αν σκεφτώ κανόνας στην πολυσχιδή ζωή µου είναι πως
τα ανθρώπινα θέλω που διαµορφώνονται απ’ τη φερόµενη κατά τη γέννησή
µας θεια εντολή καθορίζουν τα έργα µας στην πλάση. ∆εν πρόκειται στην
ουσία να µε επηρεάσει απολύτως τίποτα αν θέλω ησυχία και υποµονή, αν
είµαι, όπως έλεγαν οι παλιοί, το ήµερο αρνί που βυζάνει από δυο µάνες.

Το µόνο απλά µέσα µου που πρέπει να ξεκαθαρίσω είναι πως πιάνω γάλα
και από τη µανά του διασφαλισµένου εντολοδόχου, ο οποίος κύριος µετά το
‘90 έθεσε σε εφαρµογή και διαρκώς εξελίσσει ένα σχέδιο όπου:

• Στο πρώτο στάδιο οι τράπεζες, στηριζόµενες από τις κυβερνήσεις, στην
απόσβεσή τους µοιράζουν αφειδώς αντί για επενδυτικά καταναλωτικά δάνεια
προς αφερέγγυους και γεµίζουν την πραγµατική οικονοµία µε τουλάχιστον τρι-
πλάσια ποσότητα νέου χρήµατος που γενικότερα έχει αντίκρισµα σε ένα πλα-
σµατικό Α.Ε.Π.

• Στο δεύτερο στάδιο παύουν τα δάνεια, ασκείται µια αυστηρή αντιπληθωρι-
στική πολιτική που κατακρεουργεί τους επαναπαυµένα εξοικειωµένους, αλλά
διατηρεί στην πραγµατική οικονοµία όλη τη µάζα χρήµατος, η οποία καταντά
περιζήτητη και γίνεται ισχυρότερη, εφόσον υποτίθεται ότι διοχετεύεται µόνο
µέσω ειδικών µηχανισµών στήριξης σε όσα ασθενή κράτη δέχονται να επιτε-
θούν στα εισοδήµατα των πολιτών τους.

• Στο τρίτο στάδιο, όταν ακουστούν οι ευθυµολογίες, ανάπτυξη επιτέλους,
επενδύσεις, έχω µια αµυδρή αίσθηση ότι τα µόνα όργανα που θα παίξουν
είναι οι στρατιωτικές σάλπιγγες, γιατί τα λιγότερα έξοδα µε τα µεγαλύτερα
κέρδη τα αφήνει σίγουρα η έρηµη από ιδιοκτήτες καµένη γη και όχι οι µονο-
µερώς καθορισµένες παγκόσµιες ασφυκτικές αξίες.

Κοιτάτε απλά, τα ισχυρότερα µόνο είδη προχωρούν στην εξέλιξη κατά τα λε-
γόµενα τουλάχιστον των προτεσταντών νεοδαρβινιστών.

ΝΙΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

Π Ω Σ  Κ Α Ι  Γ Ι ΑΤ Ι  –  Α Ν Α Λ ΛΟ Ι Ω Τ Ε Σ  
Φ ΡΑ Σ Ε Ι Σ  Τ Η Σ  Α Ρ Χ Α Ι Α Σ  ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ 

Πράσινο χωριό
Στις αρχές Απριλίου, η υπουργός Περι-
βάλλοντος κα Τίνα Μπιρµπίλη, ανακοί-
νωσε, ανάµεσα στα άλλα περιβαλλοντικά,
ότι ένα ορεινό χωριό της Άρτας θα γίνει
αυτόνοµο ενεργειακά. Το ποιο θα είναι
αυτό το τυχερό χωριό, θα προκύψει από
µελέτη και διαβούλευση. Φαντάζοµαι και
από το ενδιαφέρον που θα δείξουν και οι
πολίτες του κάθε χωριού, ιδιαίτερα όσοι
έχουν πρόσβαση στις αρµόδιες υπηρε-
σίες και τα υψηλά κλιµάκια του υπουρ-
γείου. Αν κανείς Βουργαρελιώτης ακούει
και µπορεί, ας πράξει τα δέοντα.

Ν. ∆. 



6
ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011

Η παράδοσή µας δεν είναι νεκρό παρελθόν. Είναι οι ρίζες και η βάση για τον σύγχρονο πολιτισµό µας!

στην καθηµερινότητά σας

Η παράδοσή µας δεν είναι νεκρό παρελθόν. 
Είναι οι ζωντανές και χειµώδεις ρίζες του λαού µας,

απ’ όπου βλασταίνει και αναπτύσσεται 
ο σύγχρονος λαϊκός µας πολιτισµός!

Π Ρ Ο Γ ΡΑ Μ Μ Α  ∆ ΡΑ Σ Η Σ  Γ Ι Α  ΤΟ Ν  Π ΟΛ Ι Τ Ι Σ Μ Ο  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2011-2012 ΤΗΣ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ
Σ Υ Ν Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν ∆ Ι Α Σ  Ε Λ Λ Α ∆ Ο Σ

Την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2011, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Πα-
νηπειρωτικής, πραγµατοποιήθηκε η συνάντηση µε εκπροσώπους των
αδελφοτήτων της Ηπείρου (όπου µετείχα κι εγώ), µε θέµα: «Απολογισµός
της Πανηπειρωτικής για τα πεπραγµένα και νέο πρόγραµµα Πολιτιστικής
∆ράσης – περίοδος 2011-2012». Ο προγραµµατισµός συµπεριλαµβάνει
κύκλους εκδηλώσεων και αφιερώµατα έχει προγραµµατισθεί ως εξής:
- Εκδήλωση προς τιµήν του Ηπειρώτη τραγουδιστή και παλαίµαχου στε-
λέχους της Αποδηµίας Στυλιανού Μπέλλου στο Πνευµατικό Κέντρο
Ηπειρωτών µε τη συµµετοχή και της χορωδίας της Π.Σ.Ε.
- Εκδροµή κι εκδήλωση µνήµης και πολιτισµού στο Φραγκοκάστελο της
Κρήτης σε συνεργασία µε το ∆ήµο Σφακίων και την Παγκρήτια Οµο-
σπονδία.
- Μουσικοχορευτική εκδήλωση στο θέατρο Πέτρας. Θα πραγµατο-
ποιηθεί στις 18 Ιουνίου 2011 µε το συµβολικό εισιτήριο των 5 € και για τα
παιδιά δωρεάν. Μια παραγωγή της Π.Σ.Ε. που θα προταθεί για παρου-
σίαση και σε περιφερειακούς ∆ήµους της Αττικής, αλλά και σε ∆ήµους της
Ηπείρου.
- «Ηπειρωτικές Όχθες 2011», το δεύτερο βήµα του νέου πολιτιστικού –
περιβαλλοντικού θεσµού, µε το οποίο η Πανηπειρωτική δίνει ενεργό και
δηµιουργικό παρών στην καρδιά του καλοκαιριού στον γενέθλιο τόπο µας.
Ήδη η προετοιµασία έχει ξεκινήσει µε οργανωτική επιτροπή που έχει πρό-
θεση να συνεργαστεί µε τους κατά τόπους φορείς της Ηπειρωτικής Απο-
δηµίας (Αδελφότητες και Συλλόγους) για την καλύτερη προετοιµασία των
εκδηλώσεων και συµµετοχή. Οι εκδηλώσεις αυτές περιλαµβάνουν συ-
ναυλίες, συζητήσεις, παρουσιάσεις, προβολές, περιηγήσεις, πεζοπορία.
Έχει δε εξαπλωθεί σε όλη την Ήπειρο µε σταθµούς το Βουθρωτό της Βο-
ρείου Ηπείρου, τη Λαγγάβιτσα και το Θεογέφυρο στον ποταµό Καλαµά, το
Γεφύρι της Κόνιτσας στον Αώο, τη γαλακτοβιοµηχανία «∆ωδώνη» στα
Γιάννινα, το Γεφύρι της Άρτας και το Γεφύρι της Πλάκας στον Άραχθο.
(Έγινε πρόταση για τον Αχέροντα ποταµό, µια πανέµορφη τοποθεσία
προτεινόµενη για όσους δεν έχουν πάει). Η ηµεροµηνία για τις εκδηλώσεις
«Ηπειρωτικές Όχθες 2011» είναι 27-30 Ιουλίου. Προτείνω, λοιπόν, στους
νέους µας, και όχι µόνο, να συµµετέχουν, αξίζει τον κόπο να έλθουν σε
επαφή µε τη φύση και να παρακολουθήσουν τα δρώµενα που ήδη προ-
ετοιµάζονται, γιατί η Ήπειρός µας έχει πολλές οµορφιές που πολλοί από
εµάς δεν έχουµε επισκεφθεί. Να, λοιπόν, µια ωραία ευκαιρία στη καρδιά
του καλοκαιριού.
-Πρωτοµάστορες Ηπειρωτικής Μουσικής Παράδοσης – νέος κύκλος
εκδηλώσεων που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2011. Θ τιµηθούν για την
προσφορά τους στην Ηπειρώτικη µουσική παράδοση ο Περικλής Πε-
τρολούκας και Αχιλλέας Χαλκιάς, Χατζηγιάννηδες, Πανουσάκος και
Χαλκιάδες της Κόνιτσας .
- Αφιέρωµα: «Ήπειρος, Ηπειρώτες και Κινηµατογράφος». Το πρω-
τότυπο κινηµατογραφικό αφιέρωµα διοργανώνεται µε τη στήριξη της Πα-
νελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηµατογράφου, της Εταιρείας Ελλήνων
Σκηνοθετών και του ∆ιεθνούς Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Αρχαίας Ολυµ-
πίας στον κινηµατογράφο «ΦΙΛΙΠ» της Αθήνας. Θα γίνουν προβολές ται-
νιών που γυρίστηκαν από Ηπειρώτες σκηνοθέτες και προβάλλουν την
Ήπειρο. Οι προβολές θα διαρκέσουν µία εβδοµάδα. Το κινηµατογραφικό
αφιέρωµα µε µικρότερη διάρκεια θα περιοδεύσει σε διάφορες πόλεις της
Ηπείρου και της υπόλοιπης Ελλάδας σε συνεργασία µε κινηµατογραφικές
λέσχες και τους κατά τόπους Συλλόγους Ηπειρωτών. Το αφιέρωµα θα
διοργανωθεί το ∆εκέµβριο του 2011.
-«Η πίτα του Ηπειρώτη» στις αρχές του 2012.
Για όλες τις εκδηλώσεις θα υπάρξουν έγκαιρα ανακοινώσεις µε συγκεκρι-
µένες ηµεροµηνίες και άλλες λεπτοµέρειες.

Σαββούλα Κολιούλη

Η ζωή του ανθρώπου δεν έχει αξίαν, εάν δεν εµ-
πνέεται από υψηλούς σκοπούς και µεγάλα ιδα-

νικά, την πραγµάτωσιν των οποίων πρέπει ούτος
να επιδιώκει διά βίου. Η θρησκεία και η πατρίς, η
τιµή και η ελευθερία, η φιλοπατρία και η εθελοθυσία
είναι ορισµένα από τα ιδανικά, τα οποία είναι συµ-
φυή µε τον βίον του ανθρώπου. 

Η Ελλάς από παναρχαίων χρόνων ηγωνίζετο και
αγωνίζεται διά την διαφύλαξιν και περιφρούρησιν
των ιδανικών αυτών. Άπαντες οι πόλεµοι αυτής από
των περσικών έως και του θαύµατος του 1940 απέ-
βλεπον αποκλειστικώς και µόνον εις την προάσπι-
σιν της εθνικής ελευθερίας και των ιδεωδών της
φυλής µας. 

Ολόκληρος η Ελλάς δεν είναι ειµή το θυσιαστήριον
υπέρ του πρωτίστου αγαθού εις τον άνθρωπον της
ελευθερίας. 

Το ολοκαύτωµα του Αρκαδίου και του Μεσολογ-
γίου αποτελούν αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα
της εθελοθυσίας του Έλληνος, διά να µη παραδώ-
σει «ζωντανήν» την ελευθερίαν του, η οποία εις
αυτόν περισσότερον από κάθε άλλον λαόν κατέστη
πραγµατικόν βίωµά του. 

Αλλ’ όµως η οµαδική αυτοθυσία των ηρωίδων της
ελευθερίας εις το ένδοξον Ζάλογγον δεν δύναται να
συγκριθή, ως προς το µεγαλείον, µε ουδεµίαν προ-
τέραν ή εποµένην τοιαύτην. ∆ιότι το Σούλι, οµού
µετά της Μάνης και των Σφακίων απετέλει προ-
πύργιον της ελευθερίας, η οποία επέπρωτο να εκ-
θρινισθή και εξ αυτού του Σουλίου και αι
Σουλιώτισσαι εις την δύσκολον εκείνην στιγµήν της
εκλογής µεταξύ του αισχρού βίου ή του εντίµου θα-
νάτου, έλαβον την γενναίαν απόφασιν να κρηµνι-
σθούν εις τον ιερόν εκείνον γεωγραφικόν χώρον,
διά να συµβολίζη ούτος τάφον των ηρωίδων υπέρ
της ελευθερίας. 

Τω όντι οι Σουλιώται, λαός φιλελεύθερος και ειρη-
νικός, δεν δύνανται να βαστάσουν εις τους

ώµους των τον ζυγόν της Τουρκικής δουλείας, η
οποία εσήµαινε την στέρησιν όλων των αγαθών του
ανθρώπου. Εξ άλλου ο Έλλην αγαπά την πατρίδα
του, όσον πτωχή και αν είναι αυτή, θέλει την τιµήν
του και δεν δύναται ουδ’ επί στιγµήν να υποµείνη τα
δεσµά της δουλείας. ∆ιότι η δουλεία καταδικάζει, ως
είναι φυσικόν, το έθνος εις πνευµατικόν, ηθικόν και
θρησκευτικον µαρασµόν και εις στέρησιν των προ-

ϋποθέσεων εκείνων, αι οποίαι θα συνέβαλον εις την
ανάπτυξιν όλων εν γένει των παραγωγικών τοµέων
του κράτους. Εν αντιθέσει, ο ωµός τύραννος απα-
γορεύει την ελευθέραν εκτέλεσιν των θρησκευτικών
καθηκόντων  του Έλληνος, µειώνει αυτόν ηθικώς,
διότι δεν σέβεται την ζωήν, την τιµήν και την περι-
ουσίαν του. 

∆ι’ αυτό ο άρτος της δουλείας, όσον επαρκής και
αν είναι ούτος, δεν ικανοποιεί τον άνθρωπον, ο
οποίος προτιµά να ζει ελεύθερος, έστω και αν πλήτ-
τεται υπό παντός είδους στερήσεις. ∆ιότι η ελευθε-
ρία εγγυάται την ασφάλειαν της ζωής, της τιµής και
της περιουσίας, την λαϊκήν παιδείαν, την επιβολήν
του δικαίου και την πρόοδον εις όλους τους τοµείς
της ανθρωπίνης δραστηριότητος. 

Εξ άλλου η ελευθερία του Έλληνος είναι συµφυής
µε την ευψυχίαν του και ως εκ τούτου η στέρησις

της ελευθερίας του συνεπάγεται την τελείαν από-
πνιξιν του ψυχισµού και της ευψυχίας του Έλληνος.
Επιπροσθέτως η εθνική υπερηφάνεια και η φιλοτι-
µία χαράσσουν την οδόν του καθήκοντος εις κρισί-
µους περιστάσεις, ως εν προκειµένω εις το ένδοξον
Ζάλογγον. 

Εις την καρδίαν των υπερόχων αυτών γυναικών
«βράζει αίµα καθαρώς Ελληνικόν». 

Το Σούλι, ως ελέχθη και προηγουµένως, αποτελεί
προπύργιον της ελευθερίας, αλλά είναι πεπρωµέ-
νον να υποταχθή µόνον αυτό, ενώ αι Σουλιώτισσαι,
περιφρονήσασες την ζωήν, επροτίµησαν τον θάνα-
τον από την ατίµωσιν. 

Η θυσία του Ζαλόγγου συγκινεί ολόκληρον τον πε-
πολιτισµένον κόσµον και αποτελεί εις την νεωτέραν
ιστορίαν λαµπρόν παράδειγµα αυτοθυσίας και αυ-
ταπαρνήσεως προς την πατρίδα και δεικνύει ότι αν
η ζωή είναι το πρώτον αγαθόν εις τον άνθρωπον
δεν είναι όµως και το ύψιστον.

Περαίνοντες, δυνάµεθα αδιστάκτως να είπωµεν,
ότι η οµαδική αυτοθυσία του Ζαλόγγου θα παρα-
µένη εις τους αιώνας βαθέως χαραγµένη εις την συ-
νείδησιν των Ελλήνων, ίνα ακολουθούν και ούτοι,
εις παροµοίας περιστάσεις την οδόν των πεπρω-
µένων της φυλής των.

Ιωάννης Μπράτης του Φωτίου
Συν/χος ∆ιδάσκαλος 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Τζου-
µέρκων έχει προγραµµατίσει για τα το καλοκαίρι του 2011 τις ακόλουθες
εκδηλώσεις :
1. Συνδιοργάνωση Επιστηµονικής Ηµερίδας το Σάββατο 2 Ιουλίου και
ώρα 10:00 στη Μονή Βύλιζας Ματσουκίου Ιωαννίνων. Το θέµα της Ηµε-
ρίδας είναι: «Η µονή  Βύλιζας στον τόπο και στο χρόνο».
2. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση (Απολογιστική) των µελών της
Ι.Λ.Ε.Τ., που θα συγκληθεί στις 7 Αυγούστου έτους 2011, ηµέρα Κυριακή
και ώρα 10.00΄π.µ., στο Βουργαρέλι και στην αίθουσα εκδηλώσεων του
∆ηµαρχείου.
3. Συνάντηση (ετήσια) των υπευθύνων και των µελών των Οµάδων Έρευ-
νας (Ο.Ε.) της Ι.Λ.Ε.Τ., που θα γίνει στις 6 Αυγούστου 2011, ηµέρα Σάβ-
βατο και ώρα 19.00 (το απόγευµα), στους Κτιστάδες και στην αίθουσα
του Πνευµατικού Κέντρου Κτιστάδων του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων.

Προσκαλούµε θερµά και εγκάρδια τα µέλη της Ιστορικής και Λαογραφι-
κής Εταιρείας Τζουµέρκων και όλους τους Τζουµερκιώτες και φίλους της
Εταιρείας (Ι.Λ.Ε.Τ.) να τιµήσουν µε την παρουσία τους τις παραπάνω εκ-
δηλώσεις.

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο - ο πρόεδρος Κώστας Μαργώνης

«ΩΣ ΕΚ ΤΡΙΠΟ∆ΟΣ ΛΕΓΕΙ»
ΕΠΙΚΛΗΣΗ
Αίολε άνοιξε ασκούς
σίφωνες και στροβίλους 
ελευθέρωσε
στο πέρασµά τους
των ασεβών τα έργα 
να σαρώσουν.

Η ύβρις την εκδίκηση µε την 
αιγίδα του ∆ιός να πάρει.
τους Προµηθείς στον Καύκασο 
ν’ αλυσοδέσει.

Βαρέθηκαν και οι θεοί
τις εκατόµβες και τους 
εκατόγχειρες και τους 
ανθρώπους.

Το χάος τάξη να γενεί 
κι η τάξη αταξία.

ΧΩΡΙΣ ΤΙΤΛΟ
Ακούω φωνές στην αγορά
και γλώσσες ακατάληπτες.
Θέρος ή τρύγος ή πόλεµος;
Κάποια φιγούρα σκαµµένη
απ’ το χρόνο µονολογεί.

Μα τα δεδοµένα άλλαξαν
εκρηκτικοί µηχανισµοί
βραδυφλεγείς καραδοκούν
κανίβαλοι και τέρατα
προσµένουν στις γωνίες.

Στέκεις εκστατικός αδύναµος
µ’ ένα πελώριο γιατί στο βλέµµα.
Μην ψάχνεις απαντήσεις
η ύβρις εκδικείται.

Φευγάτος Μπίλ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Ι.Λ.Ε.Τ.

ΤΟ ΖΑΛΟΓΓΟΝ ΩΣ ΑΙΩΝΙΟΝ ΣΥΜΒΟΛΟΝ ΤΩΝ
ΥΨΗΛΟΤΕΡΩΝ Ι∆ΕΩ∆ΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΛΥΚΙΣΜΑ «Η ΧΑΡΑ»
ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ
ΥΛΙΚΑ
1 οκά απλή καρδιά 
2 κιλά ήσυχη συνείδηση
½  οκά χαρούµενο πρόσωπο
200 δράµια αγάπη
2 φλυτζάνια γέλιο
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Ρίχνετε στην κατσαρόλα του εσωτερι-
κού σας κόσµου την ήσυχη συνείδηση
και την απλή καρδιά. Τα δουλεύετε
πολύ καλά, ώσπου να ασπρίσουν, να
φουσκώσουν και να γεµίσουν ολό-
κληρη την κατσαρόλα. Προσθέσετε τότε
την αγάπη και το γλυκό σας παίρνει ένα
ωραίο ρόδινο χρώµα. Τότε ρίχνετε το
χαρούµενο πρόσωπο και το γέλιο.
Προσέχετε όµως πολύ καλά στο δού-
λεµα, γιατί ένα κατσούφιασµα µπορεί
να κόψει το γλυκό σας. Βάζετε το γλυκό
στο ταψί της ψυχής, το στρώνετε µε την
κουτάλα της θέλησης και το ψήνετε στο
φούρνο της υποµονής. Το σερβίρετε.
Όσοι έφαγαν το γλύκισµα αυτό οµολο-
γούν ότι το κύριο χαρακτηριστικό της
γεύσης του είναι η ψυχική γαλήνη.

Σταυρούλα
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Η εφηµερίδα µας προβάλλει το Βουργαρέλι, καταγράφει την ιστορία του, ενηµερώνει και διεκδικεί!

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Ό π ο ι ο ς  ξ ε χ ν ά ε ι  
τ ο  χ ω ρ ι ό  τ ο υ ,  

ε ί ν α ι  σ α  ν α  ξ ε χ ν ά  
τ ο ν  ί δ ι ο  τ ο υ  τ ο ν  ε α υ τ ό !

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ - ΨΗΣΤΑΡΙΑ

Τ Α Β Ε Ρ Ν Α
ΠΛΟΥΜΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΑΡΤΑΣ
ΤΗΛ.: 26850 22110, ΟΙΚ. 22675

6973 006532 - 6946 487295∆ΙΟΓΕΝΟΥΣ 6

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΤΗΛ.:
210 2921249

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 1

Οι προσπάθειες για απελευθέρωση της πα-
τρίδας δεν βρίσκουν ασυγκίνητους τους κα-
τοίκους των Τζουµέρκων. Ειδικά µετά το
διορισµό του Αλή απ’ το Σουλτάνο (1784) ως
επόπτη δερβεναγάδων Ήπειρο - Θεσσαλίας,
Σατράπη Τρικάλων και Πασά των Ιωαννίνων,
η περιοχή των Τζουµέρκων έχασε τα προνό-
µιά της µε την επιβολή της γενικής τουρκικής
φορολογίας, αλλά και ιδίων φόρων.

Η έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης στα
Τζουµέρκα σηµατοδοτεί την έναρξη της επα-
νάστασης στην Ήπειρο. Ενώ η Επανάσταση
στην Πελοπόννησο και την Ανατολική Στερεά
ξεκίνησε το  Μάρτιο του 1821, στη ∆υτική Στε-
ρεά και την Ήπειρο θα καθυστερήσει για ει-
δικούς λόγους. 

Για το ξεκίνηµα της Επανάστασης στη ∆υ-
τική Στερεά Ελλάδα πραγµατοποιήθηκε µία
σύσκεψη στη Λευκάδα (30 Ιανουαρίου 1821),
στην οποία συµµετείχαν ο Οδ. Ανδρούτσος, ο
Γ. Βαρνακιώτης, ο Γ. Καραϊσκάκης, ο ∆. Μα-
κρής, ο Ν. Στορνάρης, ο ∆. Κοντογιάννης, ∆.
Κίτσος, ο Κατσικογιάννης, ο Πανουργιάς, οι
οποίοι µε µεγάλο ενθουσιασµό δέχτηκαν την
είδηση πως πλησιάζει η µέρα του ξεσηκωµού
και έφυγαν για τις περιοχές τους, για να προ-
ετοιµάσουν την εξέγερση.

Ο Γ. Καραϊσκάκης έχει επιφορτιστεί να ξε-
σηκώσει τους κατοίκους της Βόνιτσας.
Επειδή, όµως, τους βρίσκει απρόθυµους
προχωράει στην Ήπειρο και συναντάει στη
Σκουληκαριά το Γώγο Μπακόλα που κατείχε
το αρµατολίκι του Ραδοβιζίου. Στη συνέχεια
συναντήθηκαν µε το Γιαννάκη και το Μήτρο
Κουτελίδα, οπλαρχηγούς από τη Χώσεψη,
που κατείχαν το αρµατολίκι των Τζουµέρκων
και αποφάσισαν να συγκροτήσουν επανα-
στατικά σώµατα Τζουµερκιωτών.

Τον Απρίλιο του 1821 ο Γιαννάκης Κουτελί-
δας συναντήθηκε µε τους οπλαρχηγούς του
Ασπροποτάµου, οι οποίοι αποφάσισαν να
εξεγερθούν κι αυτοί.

Ενώ ήδη έχει ξεκινήσει η Επανάσταση στην
Πελοπόννησο και στην Ανατολική Στερεά,
στη ∆υτική Στερεά οι επαναστατικές ενέργειες
άρχισαν το Μάιο, µε την εξέγερση του Μεσο-
λογγίου, του Ξηροµέρου και των Αγράφων.
Οι λόγοι της καθυστέρησης οφείλονται στην
παραµονή στα Ιωάννινα πολυάριθµων στρα-
τευµάτων για την καταστολή της εξέγερσης
του Αλή Πασά, αλλά και στην αναποφασιστι-
κότητα των αρµατολών της περιοχής, κυρίως
του Γεωργ. Βαρνακιώτη στο Ξηρόµερο, αλλά
και του Ανδρέα Ίσκου στο Βάλτο. Όµως οι
πληροφορίες για τις πρώτες επιτυχίες στις
εξεγερµένες περιοχές, ενισχύει το φρόνηµα
και κινητοποιεί τους υπόδουλους. 

Ο επαναστατικός αναβρασµός φτάνει και
στα Τζουµέρκα, περιοχή µε πλούσια επανα-
στατική παράδοση. Οι οπλαρχηγοί τους µυη-
µένοι στο όραµα της επανάστασης απ’ τους
Φιλικούς «συνέρρεον στα Τζουµέρκα, κατά
τόπους συγκεντρούµενοι και εις γνωριµίαν
ερχόµενοι, συνεσκέπτοντο, ελάµβανον αφε-
τηρίας προς δράσιν αναλόγως των συνθη-
κών και των αναγκών εκάστης περιοχής»
(Νικ. Χ. Παπακώστας, Ηπειρωτικά, Αθήνα

1967). Έπρεπε, λοιπόν, για να ξεκινήσει η
εξέγερση και να έχει θετική έκβαση, να συ-
σκεφθούν, να αποφασίσουν, να σχεδιάσουν
τις ενέργειες εκείνες που θα απέβαιναν προς
όφελος της εθνικής υπόθεσης. Γι’ αυτό, σύµ-
φωνα µε το Νικ.  Χ. Παπακώστα, τις πρώτες
µέρες της πολιορκίας του Αλή Πασά απ’ τα
σουλτανικά στρατεύµατα, οι Τζουµερκιώτες,
οι Ραδοβυζινοί οπλαρχηγοί και ο Μάρκος
Μπότσαρης συνήλθαν στο Μοναστήρι του
Αγ. Γεωργίου στο Βουργαρέλι και αποφάσι-
σαν να κηρύξουν την Επανάσταση εν ευθέτω
χρόνω και κατάρτισαν σχέδιο. Με βάση τα
ιστορικά δεδοµένα η πολιορκία του Αλή
Πασά απ’ το Στουλτάνο ξεκίνησε το Σεπτέµ-
βριο του 1820, αφού απ’ τον Ιούλιο µέχρι τον
Αύγουστο τα στρατεύµατα  συγκεντρώνονται
στα Ιωάννινα. Εποµένως η σύσκεψη στον
Άγιο Γεώργιο Βουργαρελίου, όπου παίρνεται
η απόφαση και σχεδιάζεται η Επανάσταση
στην περιοχή, συντελείται κατά ή µετά το Σε-
πτέµβριο του 1820. 

Η εξέγερση στην περιοχή δροµολογείται
µετά τη σύσκεψη της Λευκάδας (30 Ιανουα-
ρίου 1821), όπου συµµετείχε ο Γ. Καραϊσκά-
κης, ο οποίος στη συνέχεια συνεργάζεται µε
τους Μπακόλα και Κουτελιδαίους για την
προετοιµασία στρατιωτικών σωµάτων από
Τζουµερκιώτες, ενώ τον Απρίλιο ο Γιαννάκης
Κουτελίδας έρχεται σ’ επαφή µε τους οπλαρ-
χηγούς του Ασπροποτάµου. Παράλληλα, ο
ικανότατος πρώην µεγάλος βεζύρης Μεχµέτ
Χουρσίτ αναλαµβάνει την αρχηγία του πολέ-
µου εναντίον του Αλή Πασά, φτάνει στα Ιωάν-
νινα στις 3 ή 15 Μαρτίου 1821. Αφού
αποκατέστησε την ενότητα στο στράτευµα,
έστειλε τον Ισµαήλ Πασά µε στρατεύµατα, να
καταπνίξει την Επανάσταση στη ∆υτική Στε-
ρεά, για να καλύψει τα νώτα του.

Τα γεγονότα αυτά, καθώς και ο κίνδυνος κα-
ταστολής της Επανάστασης στη ∆υτική Ελ-
λάδα, πρέπει να κινητοποίησαν τους
οπλαρχηγούς των Τζουµέρκων και της γύρω
περιοχής για ανάληψη δράσης. Έτσι η
πρώτη επαναστατική πράξη πραγµατοποιεί-
ται στις 30 Μαΐου 1821, όταν ο Γιαννάκης
Κουτελίδας και ο Γ. Καραϊσκάκης µε 30 Τζου-
µερκιώτες χτύπησαν τους Τούρκους στο
Κοµπότι. Η πράξη αυτή συνιστά και την ανε-
πίσηµη έναρξη της Επανάστασης στην
Ήπειρο. Για να πραγµατοποιηθεί, όµως,
αυτή η ενέργεια σίγουρα προηγήθηκε κάποια
σύσκεψη των οπλαρχηγών της περιοχής,
στην οποία αποφασίστηκε και σχεδιάστηκε η
έναρξη της επαναστατικής δράσης στα Τζου-
µέρκα.

Τοπική παράδοση του Βουργαρελίου ανα-
φέρει, πως όταν ήταν ηγούµενος στη µονή
Αγίου Γεωργίου ο Χριστόφορος, έγινε σύ-
σκεψη, στην οποία πήραν µέρος 200 κλέφτες
και πρόκριτοι, µεταξύ των οποίων ο Γώγο
Μπακόλας, ο Καραϊσκάκης, ο Μήτρο Κουτε-
λίδας, ο Ράγκος, ο Κουτσονίκας, ο Ίσκος κ.ά.,
στην οποία αποφασίστηκε να κηρύξουν την
Επανάσταση στην περιοχή των Τζουµέρκων.
Τα γεγονότα που ακολούθησαν επιβεβαι-
ώνουν την παραπάνω τοπική παράδοση. Η
σύσκεψη πρέπει να πραγµατοποιήθηκε πριν
απ τις 30 Μαΐου 1821, ενώ ο ∆ηµ. Φ. Καρα-

τζένης αναφέρει
πως πραγµατοποι-
ήθηκε στις 15
Μαΐου.(«Η Άρτα εις

την επανάστασιν του 1821»). Για το ίδιο γε-
γονός ο Κώστας Γ. Μαντάς, σε δηµοσίευµά
του στην «Ηπειρωτική Εστία» (Οκτώβριος
1952) µε τίτλο « Το Βουργαρέλι της Άρτης και
η µονή Άγιος Γεώργιος» µεταθέτει την ηµε-
ροµηνία στις 20 Ιουλίου 1821 και χαρακτηρί-
ζει τη Μονή του Αγίου Γεωργίου ως Αγία
Λαύρα της περιοχής, καθώς, όπως γράφει,
οι οπλαρχηγοί «εκήρυξαν την επανάστασιν,
υψώσαντες τη σηµαία, µε τις ευλογίες του
ηγουµένου Χριστοφόρου». Οι παραπάνω
πληροφορίες δεν επιβεβαιώνονται από κά-
ποιες τεκµηριωµένες πηγές, αλλά από προ-
φορικές διηγήσεις εντοπίων .

Το µόνο βέβαιο είναι ότι η σύσκεψη στον
Άγιο Γεώργιο έγινε πριν απ τις 30 Μαΐου
1821 και ότι η Επανάσταση στα Τζουµέρκα
δεν κηρύχτηκε επίσηµα, γιατί όπως αναφέρει
ο Μακρυγιάννης «εµείς το πηγαίναµε σκεπα-
σµένο», δηλαδή η εξέγερση στην περιοχή
παρουσιάστηκε ως κίνηση που θα βοηθούσε
τον Αλή Πασά κατά του Σουλτάνου, για να
µπορούν οι Έλληνες να έχουν τη βοήθεια και
την υποστήριξη των Τουρκαρβανιτών του
Αλή, γιατί «δεν είχαµε ούτε όπλα οι περισσό-
τεροι, ούτε τ’ αναγκαία του πολέµου όλοι»
(Μακρυγιάννης, Αποµνηµονεύµατα). 

Μετά απ’ τα παραπάνω, ερµηνεύονται τα
γεγονότα που ακολούθησαν, καθώς οι
οπλαρχηγοί της περιοχής κατέλαβαν τις δια-
βάσεις του Μακρυνόρους και απ’ τις 8 Ιου-
νίου ώς τις 3 Ιουλίου 1821, συγκρούστηκαν
µε τους Τούρκους, για να µην τους επιτρέ-
ψουν να διαβούν προς τη ∆υτική Ελλάδα και
καταστείλουν την Επανάσταση. Ο Γώγο
Μπακόλας και ο Γιάννης Ράγκος πέτυχαν ση-
µαντικές νίκες στην Αγία Παρασκευή και στο
Αυτί, ενώ στις 3 Ιουλίου νίκησαν τους Τούρ-
κους στο Κοµπότι και τους υποχρέωσαν να
καταφύγουν στην πόλη της Άρτας. Παράλ-
ληλα οι Σουλιώτες πολεµούσαν µε τα Σουλ-
τανικά στρατεύµατα στην περιοχή τους,
δηµιουργώντας αντιπερισπασµό. Έτσι πέτυ-
χαν µε συντονισµένη δράση τη διατήρηση
της επανάστασης στη ∆υτική Ελλάδα.

3. Η αναµνηστική πλάκα στο Μοναστήρι

Η αναµνηστική πλάκα αναφέρει πως η σύ-
σκεψη στο Μοναστήρι έγινε τον Ιούλιο του
1821. Απ’ τα παραπάνω συνάγεται πως έγι-
ναν δύο συσκέψεις στο Μοναστήρι. Η πρώτη
µετά το Σεπτέµβριο του 1820, για την προ-
ετοιµασία της εξέγερσης και η δεύτερη πιθα-
νότατα το Μάιο του 1821, για την έναρξή της.

4. Οι µάχες στο Βουργαρέλι
Στην εφηµερίδα «το Βουργαρέλι», φύλλο 4,

Ιανουάριος 1978, ο Αλέκος Αλεξίου µε επι-
στολή του διασώζει την ύπαρξη µιας ανα-
µνηστικής πλάκας, την οποία υπογράφει
κάποιος «Μανωλίδης υποµ/χος» και στην
οποία αναφέρεται πως στη Μονή του Αγίου
Γεωργίου συνήφθη µάχη µεταξύ του Καραϊ-
σκάκη και των Τούρκων. Η πλάκα αναφέρει
τα εξής: «Έθνους χαιρετίζω σε Μονή Βουρ-
γαρελίου προ της οποίας προ εβδοµήκοντα
περίπου ετών, συνετρίβη απειροπληθής
Τούρκων στρατιά, υπό µικρού Ελληνικού
αποσπάσµατος οδηγουµένου υπό του ένδο-
ξου στρατηγού Καραϊσκάκη. Οι έτι χαίνοντες
πλησίον σου τάφοι πρόκεινται αψευδές τεκ-
µήριον της δόξης των Ελληνικών όπλων, ήτις
επτερούγιζεν πέριξ σου τότε».

Καµία άλλη ιστορική µαρτυρία δεν υπάρχει
γι’ αυτό το γεγονός, παρά µόνο η ύπαρξη της
περιοχής «Τουρκοµνήµατα», κοντά στο Μο-
ναστήρι. Όσο για την ύπαρξη της πλάκας
αυτής, ο δάσκαλος Γιώργος Παπαδηµητρίου
αναφέρει πως υπήρχε στην κρεββάτα της
Μονής, αλλά, µετά την κατοχή, χάθηκε. Αν
θεωρήσουµε ότι η πλάκα αυτή διασώζει την
ανάµνηση κάποιας µάχης, δεν υπάρχουν
επαρκή στοιχεία για να το επιβεβαιώσουν,
παρά µόνο το τοπωνύµιο «Τουρκοµνήµατα»,
που δηλώνει την ταφή Τούρκων που σκοτώ-
θηκαν πιθανόν σ’ αυτή τη µάχη.

Με κάθε επιφύλαξη καταγράφουµε την υπό-
θεση του Γιάννη Κατσάνου, ότι αν όντως συ-
νέβη αυτή η µάχη, πρέπει να έγινε µετά τις
29 Ιουνίου 1822, όταν ο Μάρκος Μπότσαρης
και οι Κουτελιδαίοι συγκρούστηκαν στην
Πλάκα µε τους Τούρκους. Αφού δεν µπόρε-
σαν να περάσουν στην απέναντι όχθη του
Αράχθου υποχώρησαν και κατευθύνθηκαν
στο Πέτα, όπου πήραν µέρος στην οµώνυµη
µάχη, στις 4 Ιουλίου 1822. Πιθανότατα, λοι-
πόν, κάποιο τουρκικό απόσπασµα να κατευ-
θύνθηκε απ’ την Πλάκα στο Βουργαρέλι,
όπου τους αντιµετώπισε νικηφόρα ο Καραϊ-
σκάκης.

Η δεύτερη µάχη που έγινε στο Βουργαρέλι,
ήταν στις 23 Σεπτεµβρίου 1824, σε οχυρή
θέση που κατείχαν οι Τούρκοι. Σ’ αυτή τη
µάχη συγκρούστηκαν 1.000 περίπου Έλλη-
νες µε τους Κουτελίδα, Σπαή, Ράγκο, Κου-
τσονίκα (χωρίς τον Καραϊσκάκη, που ήταν
άρρωστος στον Προυσσό), µε µπουλούκια
του Οµέρ Βρυώνη που είχαν ξεκινήσει από
το Βάλτο. Η πρώτη σύγκρουση έγινε στη
Σκουληκαριά, ενώ η άλλη, στις 23 Σεπτεµ-
βρίου, στο Βουργαρέλι.

Η πιο σηµαντική µάχη, όµως, δόθηκε στην
περιοχή Σταυρός, µεταξύ Βουργαρελίου και
Θεοδωριάνων, στις 4-5 Αυγούστου 1822 και
ήταν νικηφόρα για τους Έλληνες.

Ο Τοπάλ Πασάς θέλοντας να προελάσει
προς τη Στερεά Ελλάδα, λόγω των κλειστών
διαβάσεων, επέλεξε τη διαδροµή µέσω της
Πλάκας – Βουργαρελίου, να διασχίσει τα
Τζουµέρκα. Όµως ο Γώγο Μπακόλας αντε-
λήφθη τα σχέδιά του και, διασχίζοντας πρώ-
τος τα Τζουµέρκα, κατέλαβε την οχυρή θέση
του Σταυρού. Στη µάχη πήραν µέρος και οι
Κουτελιδαίοι, Ράγκος, Καραϊσκάκης, Τσαρα-
κλής, γερο Μπαλωµένος κ.ά. Μάλιστα ο Μα-
κρυγιάννης που συµµετείχε στη µάχη εξαίρει
την ανδρεία του Γώγου Μπακόλα: «Και ο χει-
ρότερος Έλλην έκαµε ανδρείαν το χρέος του,
όµως προτιµάται και δοξάζεται ο Γώγος ο
αθάνατος, δε στοχάζεται θάνατο ο αγνός πα-
τριώτης...Ήταν πολλά άξιος και τυχερός ο
Γώγος».
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Το Βουργαρέλι µάς περιµένει πάντα! Η επικοινωνία µαζί του και µε τους ανθρώπους του µας αναζωογονεί!

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

ΣΟΦΙΑ ΚΩΝ. 
ΓΟΥΣΙΑ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ
Τ.Κ. 47045

ΤΗΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ:
26850 22644

ΚΙΝ.: 6972 194054

VILLA ELIA
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ

Άγιος Ιωάννης - Φρύνη - Λευκάδα

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ - ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ - ∆ΩΜΑΤΙΑ
ΤΗΛ.: 26450 24397 - Fax: 26450 26019

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

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ 

∆ΩΜΑΤΙΑ

ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΤΑΣΙΟΣ

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΑΡΤΑΣ

ΤΗΛ.: 26850 22254

ΣΧΟΛΗ Ο∆ΗΓΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΣ

Τζαβέλλα 7

47 100 ΑΡΤΑ

Τηλ.: 26810 21066

Κιν.: 6977 049729

Η εφηµερίδα µας στηρίζεται στους αναγνώστες της. Στείλτε µας τη συνεργασία σας!

Βουργαρελιώτικα  Ηπειρωτικά & άλλα...

ΣΧΟΛΗ Ο∆ΗΓΩΝ

e-mail: sousos@yahoo.com

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΥΣΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡ. ΣΟΥΣΟΣ

ΚΗΦΙΣΙΑΣ 72 (Αγ. Τριάδα)
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΤΗΛ.: 210 6982438
ΚΙΝ.: 6974305426

6972422536

Η εφηµερίδα 
και ο Σύλλογος 

στηρίζονται 
στις δικές σας 

συνδροµές. 
Μπορείτε 

να τις στέλνετε 
και µε επιταγή 
στη διεύθυνση:

Εφηµερίδα 
“ΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ” 

Φειδίου 18 
106 78 Αθήνα

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 
3,5 στρέµµατα 

ποτιστικό χωράφι 

στη θέση 

Παρασπόρια 

( Π. Μύλος). 

Τιµή 3.500 € . 

Τηλ. 6979 280 233 

(απόγευµα)

ΑΚΟΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ;  

- Μετά την ψήφιση του προϋπολογισµού του
∆ήµου και την αναµονή έγκρισης του Τεχνικού
Προγράµµατός του απ την Περιφέρεια, δεν
απευθύνω καµιά ερώτηση. Όχι πως δεν έχω,
όχι. Απλά βλέπω φιλότιµες – εθελοντικές –
προσπάθειες για εφαρµογή της νέας αυτοδιοι-
κητικής δοµής στο νέο ∆ήµο και σιωπώ. Πάντα
άλλωστε χρειάζεται µια περίοδος προσαρµο-
γής στα νέα δεδοµένα, µετά από καινοτοµίες
και µεταρρυθµίσεις τύπου «Καλλικράτη». Ας
εκτιµήσουµε, λοιπόν, τις προσπάθειες αυτές κι
ας περιµένουµε. Μπορεί να χρειαστεί να κα-
ταργήσουµε την παρούσα στήλη. Μακάρι...

- Στο προηγούµενο φύλλο υπήρξε σχόλιο για
τους πυροσβεστικούς κρουνούς στο Βουργα-
ρέλι και τη χρήση τους. Λίγο αιχµηρό, η αλή-
θεια ήταν, αλλά όχι απαξιωτικό για την αρµόδια
Υπηρεσία, όπως λανθασµένα ερµηνεύτηκε.
Καµιά φορά, “δηµοσιογραφική αδεία” θα έλε-
γαν οι δηµοσιογράφοι, χρησιµοποιείται στα
γραφόµενα ή λεγόµενα, η υπερβολή για να το-
νιστεί ένα πρόβληµα, να βρεθεί η λύση του και
να µη χρονίζει. Άλλωστε η εν λόγω υπηρεσία
δεν έχει ανάγκη τα δικά µου σχόλια, όσο καλο-
προαίρετα κι αν είναι. ∆ίνει καθηµερινά «εξε-
τάσεις» σε περιστατικά που προκύπτουν και
τα αποτελέσµατα αξιολογούνται ανάλογα εντός
και εκτός Υπηρεσίας.

Χ.Β.Γ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ  

Άκουσα ότι υπάρχει η σκέψη να επιτραπεί η εί-
σοδος τροχοφόρων στην πλατεία του χωριού
µας µε αιτιολογία τη µεταφορά των νεκρών.
Ελπίζω να µην αληθεύει η πληροφορία, γιατί
φαντάζοµαι ότι τα 50 µέτρα της πλατείας είναι
πιο εύκολα από τα σκαλοπάτια του Αϊ-Νικόλα.
Θα ήταν καταστροφικό για την πλατεία, που
αποτελεί το καµάρι του χωριού µας και της
γύρω περιοχής. Αν ανοίξει ο δρόµος θα εισβά-
λουν στην πλατεία κάθε είδους τροχοφόρα. Ας
µην έχουµε την αφέλεια να πιστεύουµε ότι
µπορεί µια µπάρα να εµποδίσει την ευκολία
του «Έλληνος» που αν το µπορεί «καβάλα
πάει στην εκκλησιά...». Έχω την άποψη ότι ο
∆ήµος πρέπει σοβαρά να ασχοληθεί µε τη
αναβάθµιση της πλατείας. Κι αν δεν το µπορεί
τουλάχιστον ας µην την υποβαθµίσει.

Νίκος ∆ήµος

Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι ∆ Α  Μ Α Σ

Στο προηγούµενο φύλλο της εφηµερίδας µας η αγαπηµένη µας Χαρά κατέθεσε κάποιες
σκέψεις της. Κατ’ αρχάς θέλω να συµφωνήσω στην κριτική της, όσον αφορά στην ύλη της

εφηµερίδας µας. Πράγµατι θα µπορούσε η εφηµερίδα να είναι πιο ενηµερωτική, πιο πλούσια,
πιο κοντά στους νέους. Όπως και η Χαρά παραδέχεται, όλοι εµείς που ασχολούµαστε µε την
εφηµερίδα είτε γράφουµε, είτε συγκεντρώνουµε και ταξινοµούµε την ύλη, δεν είµαστε δηµο-
σιογράφοι, ούτε έχουµε τέτοιες φιλοδοξίες. Πολλές, εποµένως, από τις αδυναµίες της εφηµε-
ρίδας οφείλονται στον ερασιτεχνισµό µας. Ζητούµε, λοιπόν, την επιείκειά σας. Η Χαρά πολύ
εύστοχα επισηµαίνει την έλλειψη νέων συνεργατών, κυρίως νέων. Είναι αλήθεια ότι δεν έχουµε
καταφέρει να κεντρίσουµε το ενδιαφέρον της νεολαίας µας. Ζητάµε τη βοήθεια όλων σας.  

Όµως θα διαφωνήσω πλήρως για το ρόλο της εφηµερίδας σήµερα. Ποτέ το «Βουργαρέλι»
δεν ήταν η εφηµερίδα µε τις γενικότερες ειδήσεις ή την επικαιρότητα,  που σωστά λέει η Χαρά
την υπηρετεί πλέον το διαδίκτυο. Από την έκδοσή της ο στόχος της ήταν να πληροφορεί τους
απανταχού χωριανούς για τα νέα του χωριού µας. Ήταν στόχος και παραµένει να κρατάει
έστω την ελάχιστη επαφή µε τους Βουργαρελιώτες, όπου κι αν βρίσκονται. Είναι αλήθεια ότι
το διαδίκτυο έχει απλωθεί αρκετά, όµως ακόµη δεν είναι σε θέση να εκτοπίσει την έντυπη
εφηµερίδα, την αφή του τυπωµένου χαρτιού, την αίσθηση ότι κρατάει κανείς στα χέρια του κάτι
από το χωριό, ιδιαίτερα για τους ανθρώπους κάποιας ηλικίας. Σκέφτοµαι τη συγκίνηση των
χωριανών µας στην Αυστραλία ή στον Καναδά, αλλά και στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη,
όταν παίρνουν στα χέρια τους το φύλλο του «Βουργαρελιού». Αυτή τη µικρή χαρά δεν πρέ-
πει να τη στερήσουµε από τους χωριανούς µας. 
Όσον αφορά στα παράπονα κάποιων που δεν παίρνουν την εφηµερίδα, εµείς δυστυχώς τις

πιο πολλές φορές δεν µπορούµε να κάνουµε τίποτε. Έχουµε ως αρχή να µη διακόπτουµε
την αποστολή της εφηµερίδας, έστω και αν δεν πλήρωσε κάποιος τη συνδροµή. Η εφηµερίδα
χάνεται στις εισόδους των πολυκατοικιών ή στη ανευθυνότητα των ταχυδρόµων, που διανέ-
µουν τα έντυπα µε µεγάλη επιπολαιότητα. Για τη διανοµή της εφηµερίδας στο Βουργαρέλι
δεν ξέρω πως µπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση. Οι ντόπιοι ξέρουν καλύτερα τι γίνεται και
πώς χάνονται οι εφηµερίδες.     Νίκος ∆ήµος

Η Ένωση των Συλλόγων και Αδελφοτή-
των του ∆ήµου Αθαµανίας οργανώνει
7ήµερη εκδροµή στην Κωνσταντινού-
πολη. Οι εκδροµείς από την Αθήνα και
από το Βουργαρέλι που θα ταξιδέψουν
µε πούλµαν, θα ξεκινήσουν στις 7 το
πρωί της 18/5/2011 και θα συναντηθούν
στο δρόµο για την Πόλη (κάπου στην
Εγνατία). Η επιστροφή θα γίνει µε διανυ-
κτέρευση στη Θεσσαλονίκη. Η εκδροµή
περιλαµβάνει επίσκεψη στον Πατριάρχη
και το Πατριαρχείο, κρουαζιέρα στο Βό-
σπορο, ξενάγηση στο Μπλέ τζαµί, στο
Τόπ Καπί, στον Ιππόδροµο, στην Αγία
Σοφία, στο Αρχαιολογικό Μουσείο, στην
κλειστή αγορά και επίσκεψη στην Πριγ-
κηπόννησο. Η τιµή κατ’ άτοµο είναι 310€

για δίκλινο ή τρίκλινο και 410€ για µονό-
κλινο και περιλαµβάνει διαµονή σε ξενο-
δοχείο 4* στην Πόλη και τη Θεσσαλονίκη,
ηµιδιατροφή (πρωϊνό και ένα γεύµα),
κρουαζιέρα στο Βόσπορο, εκδροµή στα
Πριγκηπόννησα. ∆εν περιλαµβάνεται η
είσοδος στα Μουσεία. Όσοι πάνε αερο-
πορικώς από Αθήνα θα φύγουν το πρωϊ
της 19ης Μαΐου και θα επιστρέψουν στις
22 Μαΐου. Η τιµή κατ’ άτοµο είναι 360€
και δεν περιλαµβάνονται οι φόροι αερο-
δροµίου. ∆ηλώσεις συµµετοχής στην κα
Λαµπρινή Παπαδήµα – Σπαή, τηλ. 210
6890657, 69744850370, Νίκος ∆ήµος
τηλ. 6974213630. Με τη δήλωση συµµε-
τοχής καταβάλλονται 100€, ενώ µέχρι 5
Μαΐου εξοφλείται ολόκληρο το ποσό.   
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ΓΙΟΡΤΗ ΦΑΣΟΛΑ∆ΑΣ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΘΑΜΑΝΙΩΤΕΣ

Την Κυριακή 8 Μαΐου 2011
στις 11 το πρωϊ οι συµπα-
τριώτες µας Αθαµανιώτες 
οργανώνουν εκδροµή –
γιορτή της φασολάδας 
στην Πάρνηθα στη θέση 
Κατσιµίδι. Οι συµπατριώτες
µας και φίλοι, µας έχουν
απευθύνει πρόσκληση να
µας φιλοξενήσουν στη γιορτή
τους, να κουβεντιάσουµε,  να
διασκεδάσουµε και να 
έρθουµε πιο κοντά, 
να γνωριστούµε καλύτερα.
Όσοι θέλουν να συµµετά-
σχουν στη γιορτή της φασο-
λάδας ας επικοινωνήσουν µε
τη Λουκία Αντωνίου 
τηλ. 6977 550 119 και 
τον Νίκο ∆ήµο
τηλ. 6974 213 630.      


