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Στιγµιότυπα από την εκδήλωση στο Πνευµατικό Κέντρο Ηπειρωτών. Αριστερά, η πρόεδρος του Συλλόγου Λουκία Αντωνίου και η γραµµατέας Πετρούλα Τσόντρη.
Στη δεύτερη φωτ. οι τιµώµενοι, από αριστερά: Ο ιδρυτής Νάκος Παπαδόπουλος, Σταυρούλα Καραβασίλη, Μαίρη Στεφάνου, Λουκία Αντωνίου,
Χρήστος Παπαδόπουλος και Γιάννης Γεωργοκώστας.

πό πέρυσι είχαµε εξαγγείλει ότι η εφηµερίδα µας "Το Βουργαρέλι" µπαίνει στα
40 χρόνια συνεχούς έκδοσής της. Έτσι
έφτασε η µέρα που η εφηµερίδα µας
έγινε 40άρα και έπρεπε να γιορτάσουµε
τα γενέθλιά της. 11 Μαρτίου 2017 στην αίθουσα
της Πανηπειρωτικής έγινε η τιµητική επετειακή
εκδήλωση γι’ αυτό το γεγονός. 10 Μάρτη 1977
γράφει ηµεροµηνία έκδοσης το 1ο φύλλο.
Η προετοιµασία άρχισε καιρό πριν. Έπρεπε να
εξασφαλιστεί η παρουσία των υπευθύνων έκδοσης
(εκτός απροόπτου βέβαια), πρωταρχικά του
ιδρυτή Νάκου Παπαδόπουλου και στη συνέχεια
κατά σειρά του Γιάννη Γεωργοκώστα και του
Χρήστου Παπαδόπουλου. Αφού προηγήθηκε
αυτό, κλείστηκε η αίθουσα και εστάλησαν προσκλήσεις (µε παράλληλη ανάρτηση στο διαδίκτυο)
σε όλα τα µέλη των ∆.Σ. του Συλλόγου µας από την
ίδρυσή του (23 Νοεµβρίου 1973) µέχρι σήµερα,
στους βουλευτές του Νοµού µας, την κ. Όλγα Γεροβασίλη, Υπουργό ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης,
σε διακεκριµένους συγχωριανούς επιστήµονες,
στην Πανηπειρωτική, την Οµοσπονδία Τζουµερκιωτών, σε συνεργάτες της εφηµερίδας µας έξω
από το χώρο του Βουργαρελίου, στη ∆ηµοτική και
Κοινοτική αρχή του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων,
στον Πολιτιστικό Σύλλογο Βουργαρελίου.
Η µέρα έφτασε, όµως οι καιρικές συνθήκες αντίξοες, καταρρακτώδης βροχή (εδώ υπήρξε και η χιουµοριστική διάθεση, γιατί και στα 40 χρόνια του
Συλλόγου που γιορτάστηκαν στις 24 Νοεµβρίου
2013 πάλι έβρεχε). Παρόλα αυτά παραβρέθηκαν
αρκετοί που αψήφησαν τον καιρό γι’ αυτή την ξεχωριστή µέρα για το Σύλλογο και το Βουργαρέλι.
Από την Πανηπειρωτική οι: Σωτήρης Κολιούσης, Γιάννης Νάκης, Γεώργιος Βλάχος, Αντώνης Κοντός, Έφορος ∆ηµοσίων Σχέσεων
Από την Τζουµερκιώτικη: Χρήστος Λαναράς,
Πρόεδρος, Σαββούλα Κολιούλη, Μέλος, ο Πρόεδρος των Σελλαδιτών Άρτας Κώστας Χριστοκώστας, από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βουργαρελίου
ο Βαγγέλης Γιαννέλος. Επίσης οι συγχωριανοί
µας Κώστας Αλεξίου, καθηγητής Ιατρικής πρώην
Πρόεδρος Πανηπειρωτικής, Χρύσα Τζουµάκα Μπακούλα καθηγήτρια Παιδιατρικής ΕΚΠΑ, Σωκράτης Κουγέας, φιλόλογος, που ασχολήθηκε µε
τον Χρίστο Ν. Λαµπράκη.
Και γι’ αυτούς που έλειπαν γιατί «έφυγαν» από

κοντά µας: για τον Γιάννη Τσίπη ο γιος του Νίκος,
η νύφη του Μάγδα και ο συνονόµατος εγγονός
Γιάννης, για τον Πύρρο Παπαδηµητρίου, ο Άγγελος Σιµόπουλος, ανιψιός (που παρέλαβε την τιµητική πλακέτα, καθώς και για την αδελφή του Βιβή),
ο Γιώργος Χ. Σόφης, παλιό µέλος του ∆.Σ. (είναι
αδιαµφισβήτητο γεγονός ότι η οικογένεια Παπαδηµητρίου είχε έντονη παρουσία στο Σύλλογο και
στην Εφηµερίδα). Για το Στέφανο Καρακίτσιο η
Άννα και η Λένα (σύζυγος και κόρη), το Θόδωρο
Νίκο η εγγονή του Πετρούλα, γραµµατέας του Συλλόγου, η κόρη του Ανδριάνα, ο γιος ∆ηµήτρης.
Παλιά µέλη των ∆.Σ. Εριέττα Βαγενά (µε τις περισσότερες συµµετοχές), Σαββούλα Κολιούλη,
Νίκος Τσιούνης, Ελένη Παππά, Αθηνά Αντωνίου,
Παύλος Πλεύρης.
Τα µέλη του παρόντος ∆.Σ. Κατερίνα Γούλα, Αντιπρόεδρος, Πετρούλα Τσόντρη, Γραµµατέας,
Μαίρη Στεφάνου, Ταµίας και τα µέλη Μαρίνα Σόφη,
Βασίλης Μπράτης, Σταµατία Μπαρτσούλη.
Ακόµη να αναφερθούν οι παρουσίες συγχωριανών µας: Θοδωρής - Θαλής και Τίµος Παπαδόπουλος, γιοι του Νάκου, η σύζυγος Βούλα, η νύφη
του Ντίνα, τα µικρά εγγόνια Νάκος και Βησσαρίων,
Κατερίνα Σόφη, Βάσω Ράπτη - Πλεύρη, Άννα Ζαχαρή, Ελευθερία Γούλα, Γιώργος Κολιούλης, φίλοι
του χωριού µας και των συµµετεχόντων.
Καλωσόρισµα απηύθυνε η Πρόεδρος του
Συλλόγου Λουκία Αντωνίου και στη συνέχεια
χαιρέτησαν την εκδήλωση εκ µέρους της Πανηπειρωτικής ο Γιάννης Νάκης, εκ µέρους της
Οµοσπονδίας Τζουµερκιωτών ο Πρόεδρος
Χρήστος Λαναράς.
Στη συνέχεια ο κύριος άξονας της εκδήλωσης περιελάµβανε την οµιλία της Προέδρου Λουκίας
Αντωνίου µε θέµα: "Η Εφηµερίδα ˝Το Βουργαρέλι˝ και η πορεία της στο χρόνο".
Ακολούθησαν ο ιδρυτής της Εφηµερίδας
Νάκος Παπαδόπουλος και τότε Πρόεδρος του
Συλλόγου, ο Γιάννης Γεωργοκώστας, υπεύθυνος
σύνταξης τα χρόνια 1986-1988 , ο Χρήστος Παπαδόπουλος, υπεύθυνος σύνταξης τα χρόνια
1988-1992, η Σταυρούλα Καραβασίλη, Πρόεδρος
του Συλλόγου 1994-1997 και ο εκδότης της εφηµερίδας µας από τις Ηπειρωτικές Εκδόσεις "Πέτρα"
από το φύλλο 190 µέχρι σήµερα Ανδρέας Ρίζος.
Ποιήµατα που δηµοσιεύτηκαν στην Εφηµερίδα
µας απήγγειλε η Γραµµατέας του Συλλόγου µας

Πετρούλα Τσόντρη.
Στο τέλος της εκδήλωσης απονεµήθηκαν τιµητικές πλακέτες στους υπεύθυνους έκδοσης και σύνταξης της εφηµερίδας µας κατά σειρά: 1) Νάκο
Παπαδόπουλο, 2) Βασίλειο Λαµπράκη, 3)
Γιάννη Γεωργοκώστα, 4) Ναπολέοντα Τσίτσικα,
5) Χρήστο Παπαδόπουλο, 6) Πύρρο Παπαδηµητρίου, 7) Σταυρούλα Καραβασίλη, 8) Μαίρη
Στεφάνου, 9) Λουκία Αντωνίου, 10) Βιβή Σιµοπούλου εµπνεύστρια και δηµιουργό του λογότυπου της Εφηµερίδας µας.
Εδώ πρέπει να αναφερθούν ο χαιρετισµός τον
οποίο έστειλε ο Επίσκοπος Αχελώου (διαβάστηκε στην αρχή), η Ρέα Κακάµπουρα η οποία
έδωσε για εργασία σε µεταπτυχιακούς φοιτητές το
υλικό της εφηµερίδας µας από το 1ο φύλλο έως το
243 και ο Αντώνης Κολιάτσος.
Τις ευχές τους για µακροβιότητα της εφηµερίδας
και επιτυχία της εκδήλωσης έστειλαν οι συγγραφείς
Γιάννης Καλπούζος, ∆ηµήτρης Στεφανάκης, Ντίνος
Γιώτης (που δεν µπόρεσαν να παραστούν λόγω
ανειληµµένων υποχρεώσεων).

Θα ήταν παράλειψη να µην εκφραστούν ευχαριστίες σ' αυτούς που συνέβαλαν - συνεισέφεραν σ'
αυτή την εκδήλωση:
Τον Παύλο Πλεύρη για την προβολή αρχειακού
υλικού από την εφηµερίδα αλλά και το φωτογραφικό αρχείο του Νάκου Παπαδόπουλου, τονίστηκε
η προσφορά του Παύλου στην εφηµερίδα και στις
εκδηλώσεις του Συλλόγου συνεχώς (είχε διατελέσει
και µέλος του ∆.Σ. του Συλλόγου). Το Βαλάντη Κ.
Αντωνίου που φιλοτέχνησε την πρόσκληση για
την εκδήλωση και την τιµητική πλακέτα. Τις κυρίες
του Συλλόγου για τις Βουργαρελιώτικες πίτες
καθώς και τη Ανδριάνα (Νούλα) Νίκου.
Με την προσφορά και Βουργαρελιώτικου τσίπουρου γράφτηκε ο επίλογος της επετειακής αλλά
ταυτόχρονα κατά γενική παραδοχή ανθρώπινης
και συγκινητικής εκδήλωσης: 10 Μαρτίου 1977 11 Μαρτίου 2017.
Λουκία Αντωνίου

∆ιήµερη εκδροµή
Γύθειο-Μονεµβασιά

Σάββατο 06 Μαΐου 2017
Αθήνα-Σπάρτη-Μυστράς-Γύθειο
Κυριακή 07 Μαΐου 2017.
Μονεµβασιά-Αθήνα
Τιµή ανά άτοµο:
Σε δίκλινο: 60,00 ευρώ
Σε µονόκλινο: 75,00 ευρώ
Στην τιµή περιλαµβάνεται η µεταφορά
µε πούλµαν και η διαµονή σε ξενοδοχείο 3* µε πρωινό.
Σηµ: οι τιµές ισχύουν για ελάχιστη
συµµετοχή 30 ατόµων.
∆ηλώσεις συµµετοχής έως 23/04/2017
Τηλ. επικοινωνίας:
Λουκία Αντωνίου 6977550119
Σταµατία Μπαρτσούλη 6942983225,
Μαίρη Στεφάνου 6973302224

Το ∆Σ του Συλλόγου εύχεται
σε όλους Χρόνια Πολλά
Καλή Ανάσταση!

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

Κο ι ν ω ν ι κά

ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
-Η Ελένη Στασινού (κόρη του ∆ηµήτρη και της
Ντίνας Μπαλατσούκα) τελείωσε το µεταπτυχιακό
της στη ∆ιαχείριση Περιβάλλοντος και Νέες Τεχνολογίες, ΤΕΙ Πειραιά.
- Ο ∆ηµήτρης Καραβασίλης πήρε το πτυχίο
του από το Πανεπιστήµιο Πατρών, Σχολή Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, Τµήµα ∆ιαχείρισης Πολιτισµικού Περιβάλλοντος και Νέων
Τεχνολογιών.
Συγχαρητήρια και τους ευχόµαστε καλή σταδιοδροµία.
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
- Η Ράνια Γεωργάκη (κόρη του Βαγγέλη και της
Κυριακούλας Χρηστίδη) και ο Κώστας Χαλκιαδάκης απέκτησαν κοριτσάκι.
- Ο ∆ηµήτρης Πιστής (γιος του Βασίλη και της
Έλλης Κρανιώτη) και η Μαρία Παπαπαναγιώτου απέκτησαν αγοράκι.
- Η Γιώτα Κούρτη και ο Θωµάς Πλεύρης απέκτησαν κοριτσάκι.
Να τους ζήσουν και να τα καµαρώσουν όπως επιθυµούν!
ΘΑΝΑΤΟΙ
- Απεβίωσε και κηδεύτηκε στα Γιάννενα ο ∆ηµήτριος Βλάχος στις 6 Φεβρουαρίου 2017.
- Απεβίωσε και κηδεύτηκε στα Γιάννενα ο Νίκος
Νταλαγεώργος ετών 83.
- Απεβίωσε και κηδεύτηκε στην Αρτέµιδα (Λούτσα) Αττικής ο ∆ηµήτρης Παύλου Τάσιος στις
16 Φεβρουαρίου 2017 ετών 79.
- Απεβίωσε και κηδεύτηκε στον Βύρωνα Αττικής ο
Χρήστος Τσιαµπάς την 1 Μαρτίου 2017 ετών 95.
- Απεβίωσε στην Άρτα και κηδεύτηκε στο Βουργαρέλι η Ουρανία Κούρτη στις 2 Μαρτίου 2017
ετών 78.
- Απεβίωσε στην Αθήνα και κηδεύτηκε στο Βουργαρέλι η Ευαγγελία Ρούµπου στις 14 Μαρτίου
2017 ετών 60.
- Απεβίωσε στα Γιάννενα και κηδεύτηκε στην
Αθήνα στις 23 Μαρτίου 2017, ο ∆ηµήτρης Τσιλώνης, φιλόλογος, ετών 76.
- Απεβίωσε στην Άρτα και κηδεύτηκε στο Βουργαρέλι ο Αποστόλης Πλούµπης στις 27 Μαρτίου 2017 ετών 62.
Θερµά συλλυπητήρια στους οικείους τους.

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

Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΩΤΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ

“ΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ”

ΦΕΙ∆ΙΟΥ 18, 106 78 ΑΘΗΝΑ
ΕΚ∆ΟΤΗΣ:

ΛΟΥΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Πρόεδρος Συλλόγου

Θεοτοκοπούλου 54-56
162 31 Βύρωνας

Τηλ.: 210 7667549

Κινητό: 6977 550119
*

ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Ηπειρωτικές Εκδόσεις “Πέτρα”
Οικονόµου 32, 106 83 Αθήνα
Τηλ.: 210 8233830

Fax: 210 8238468

e-mail:ekdoseispetra@hotmail.com

ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ

Τυρολόγος Χρήστος ....................... Νο 2787 20 Ε
Χούσος Κωνσταντίνος ................... Νο 2788 20 Ε
Βίκης Αχιλλέας ............................... Νο 2789 20 Ε
Αποστόλου-Παππά Ιουλία ............. Νο 2790 10 Ε
Ζήκου Αντιγόνη ..............................Νο 2791 20 Ε
Τερζή-Παππά Θάλεια .....................Νο 2792 20 Ε
Κουτρουµάνης Βασίλειος ............... Νο 2949 20 Ε
Σούσος Ι.Κώστας .......................... Νο 2951 20 Ε
Κωλέτση Τιµούλα ...........................Νο 2952 10 Ε
Κωλέτση Ευαγγελία .......................Νο 2953 10 Ε
Βάγγης Βαγγέλης ...........................Νο 2954 15 Ε
Αλεξίου Κώστας .............................Νο 2955 20 Ε
Βάγγη Χριστίνα ..............................Νο 2956 15 Ε
Βάγγη Μαρία.................................. Νο 2957 15 Ε
Γεωργοκώστας Αντώνης ................ Νο 2958 20 Ε
Μπαστέα Ουρανία ......................... Νο 2959 20 Ε
Τσαµπούλας Χρήστος .................... Νο 2960 20 Ε
Σόφη Κατερίνα ............................... Νο 2961 20 Ε
Αποστόλου Αννίκα ......................... Νο 2962 20 Ε
Χασιάκος Χρήστος ......................... Νο 2963 10 Ε
Παπαδόπουλος Χρήστος ............... Νο 2964 20 Ε
Αγγέλης Λεωνίδας.......................... Νο 2965 20 Ε
Ζµπλούχου Βίκυ............................. Νο 2966 20 Ε
Παπαλαµπίδη Άννα........................ Νο 2967 50 Ε
Στύλιος Λευτέρης ........................... Νο 2968 20 Ε
Κολοκύθας Θανάσης ..................... Νο 2969 20 Ε
Κολοκύθας Βασίλης ....................... Νο 2970 20 Ε
Πλεύρη-Νταρζάνου Μαρία ............. Νο 2971 20 Ε
Τασούλα-Νάκη Ελπίδα................... Νο 2972 10 Ε
Μάντζιου Μαίρη ............................. Νο 2973 30 Ε
∆ηµητρίου-Παπαγεωργίου Μαρία...Νο 2974 40 Ε
Σιµόπουλος Χρήστος ................... Νο 2975 100 Ε
Κίτσιος Βασίλειος ........................... Νο 2976 10 Ε
Σιµόπουλος Γεράσιµος .................. Νο 2977 30 Ε
Τζέτζου-Παππά Αρτεµισία.............. Νο 2978 20 Ε
Ριγανέλα Ερρικέτη ......................... Νο 2979 50 Ε
Ίσκου Μαίρη................................... Νο 2980 50 Ε
Καραβασίλης Κ.Χρήστος ............... Νο 2981 20 Ε
Τσίρκα-Βασδέκη Μαρία.................. Νο 2985 20 Ε
Παπαδόπουλος Νάκος................. Νο 2986 100 Ε
Σιµόπουλος Άγγελος ...................... Νο 2987 20 Ε
Γιάννου –Χρηστάκη Φωφώ............ Νο 2989 20 Ε
Τάσιος Κώστας Παύλου ................. Νο 2990 20 Ε
Τσιλώνης ∆ηµήτριος....................... Νο 2991 20 Ε
Κατσάνος Κων/νος......................... Νο 2992 30 Ε

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΜΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ - ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

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.

Ο ∆ήµος Κεντρικών Τζουµέρκων ευχαριστεί, για τη βοήθεια και τη
συνεισφορά του στο φιλανθρωπικό αγώνα που διεξήχθη, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βουργαρελίου, τον Σύλλογο Απανταχού Βουργαρελιωτών Αττικής, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Παλαιοκατούνου, τον
Πολιτιστικό Σύλλογο Αθαµανίου και τον Μέµο Κολιάτσο για τη συνεισφορά του στο να µπει ΑΤΜ στον ∆ήµο Κεντρικών Τζουµέρκων,
καθώς και όλους όσους έδωσαν τρόφιµα κατά τη διοργάνωση του
φιλανθρωπικού αγώνα ποδοσφαίρου τις 21-12-2016.
Κων/νος Αλυµάρας - Πρόεδρος Α.Ο.Κ. Τζουµέρκων
∆ηµοτικός Σύµβουλος

ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Την Κυριακή 26 Μαρτίου 2017, στα γραφεία του Συνεταιρισµού, έγινε Συνέλευση µε θέµα τον οικονοµικό απολογισµό
2016. Ψήφισαν 27, τα ναι ήταν 25 και 2 ήταν λευκά. Έργα που
θα αναλάβει ο Συνεταιρισµός, θα ανακοινωθούν αργότερα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ∆.Σ.
Παραµένουν οι διαφηµίσεις στην εφηµερίδα µας,
όσων τακτοποιήθηκαν οικονοµικά.
Χειροποίητα
Κοσµήµατα & ∆ώρα
Ειρήνη Βιτώρου
Παλλάδος 24-26
Αθήνα
τηλ. 697 8215823

Facebook page :
Κουµπάκι
koumpaki.com

ΠΕΤΡΙΝΗ ΟΙΚΙΑ
135 τ.µ.

ΣΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ

ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 700 τ.µ.
(ΠΡΩΗΝ ΟΙΚΙΑ
ΣΑΒΒΟΥΛΑΣ

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 210

6149276, 6944549851

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ
“ΓΑΛΗΝΗ”

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΥΤΡΑΣ
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΑΡΤΑΣ

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΩΡΟΦΗ

∆ΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ!

ΤΗΛ.: 26850

22380
22135

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

Η εφηµερίδα µας προβάλλει και στηρίζει τις συλλογικές προσπάθειες!

Βουργαρελιώτικο Αντάµωµα
στην κοπή πίτας

Κυριακή 29 Γενάρη 2017. Πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη
επιτυχία το µοναδικό Βουργαρελιώτικο αντάµωµα που
γίνεται στην αρχή της χρονιάς για το καλό του χρόνου,
για να βρεθούµε οι χωριανοί, να ανταλλάξουµε τις ευχές,
να ψυχαγωγηθούµε, να µάθουµε τα νέα µας.
Η µεγάλη επιτυχία οφείλεται σε πολλούς λόγους: Πρωταρχικά στον αριθµό των ατόµων που ξεπέρασε κάθε προσδοκία
αλλά ήταν και ο µεγαλύτερος των τελευταίων 10 χρόνων (50
περισσότεροι από πέρυσι), η παρουσία της νεολαίας, το πιο
ουσιαστικό κοµµάτι σε αυτές τις εκδηλώσεις, η ορχήστρα µε
τις νεανικές φωνές και την υπέροχη µουσική, Αλέξανδρος
Μαούτσος, κιθάρα (γιος της Κατερίνας Γούλα), Ευφροσύνη Γιαννή, τραγούδι, Τάσος ∆ερέσκος, µπουζούκι.
Μπορεί να άφησα τελευταίο το χώρο που µας φιλοξένησε
"εν τη ρύµη του λόγου" αλλά τα καλύτερα ισχύουν και φέτος,
γιατί είναι η δεύτερη χρονιά που µας προσφέρει τις υπηρεσίες
του το "Πάµε τσίπουροD πάµε καφενείο" και φέτος πέρα από
τη συγκίνηση και τις µνήµες που ξύπνησε στον καθένα µας
µε την παραδοσιακή ατµόσφαιρα του µπακάλικου στο χωριό
και του καφενείου, τα καλύτερα έχουµε όλοι µας σαν απόηχο
για την περιποίηση και τη ζεστασιά, νιώσαµε να είµαστε στο
χωριό. (Απειροελάχιστοι µπορεί να εξέφρασαν κάποιο παράπονο για την καθυστέρηση του τελευταίου πιάτου αλλά
αυτό οφείλεται στο ότι ο αριθµός των ατόµων ξεπέρασε κάθε
προσδοκία και το σερβίρισµα έπρεπε να γίνει ταυτόχρονα).
Μη µου πείτε όµως ότι η παραδοσιακή πίτα δεν έκλεψε τις
εντυπώσεις αλλά και έκανε να µην φανεί η αναµονή. Και
επειδή αναφέροµαι στη γευστική και υλική πλευρά, εδώ θα
επισηµάνω και τη θαυµάσια γευστικά βασιλόπιτα της Τιµούλας. Τυχερός της χρονιάς που κέρδισε το φλουρί και ένα υπέροχο βιβλίο ο Νίκος Τσιούνης. Και ένα σχόλιο: κάθε χρόνο
το δώρο του Συλλόγου µας σ' αυτόν που κερδίζει το φλουρί
είναι ένα αξιόλογο βιβλίο. Τα τελευταία τρία χρόνια το βιβλίο
πάει σε εκπαιδευτικούς. Τυχαίο;

Μερικές από τις αξιόλογες στιγµές του ανταµώµατος οι νεανικές παρουσίες ξεκινώντας από τους µικρότερους, Λαµπρινή και Χαρά (κόρες της ∆ήµητρας Μπράτη), Κωνσταντίνα
(κόρη του Αντώνη Κοντού), Αθηνά και Λευτέρη (του Μέµου
Κολιάτσου) και οι µεγαλύτεροι, η παρέα της Γαλήνης Γούλα,
η γραµµατέας του Συλλόγου µας Πετρούλα Τσόντρη, η Ρούλα
(κόρη της Κασσιανής Παπαδοπούλου), η Σµαράγδα (κόρη
της Μαρίνας Σόφη).

ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ

Στις 3 του Γενάρη 2017, ο Πολιτιστικός Σύλλογος
έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του σε µια
όµορφη γιορτή στο ∆ηµαρχείο.
Κάλαντα, έθιµα, τραγούδια και µια όµορφη επίκαιρη
των ηµερών µικρή ταινία πλαισίωναν το πρόγραµµα
της εκδήλωσης. Το τυχερό φλουρί αντιστοιχούσε σ' ένα
tablet και τυχερός, ο Ορέστης Καραβασίλης. Και
Bazaar βιβλίου υπήρχε µε ικανοποιητική ανταπόκριση.
Κυριακή Αποκριάς και Καθαρά ∆ευτέρα ο Σύλλογος παρών. Την Κυριακή συνεργάστηκε µε τα υπόλοιπα µέλη της Καρναβαλικής Οµάδας (χορευτικό,
εθελοντές) και πέρα από τη στήριξη της όλης εκδήλωσης διέθεσε και το ποσό των τριακοσίων ευρώ (µαζί
µε τα έξοδα της Καθαράς ∆ευτέρας) για φαγώσιµα και
... αναλώσιµα. Την Καθαρά ∆ευτέρα πρόσφερε σαρακοστιανά στην πλατεία του χωριού σ' ένα όµορφο
γλέντι και µε σύµµαχο µια ηλιόλουστη ηµέρα.

Συνάντηση επαγγελµατιών-φορέων
Με επιµέλεια του Πολιτιστικού Συλλόγου πραγµατοποιήθηκε στις 10 Μαρτίου 2017 συνάντηση επαγγελµατιών και φορέων οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο
Βουργαρέλι. Σκοπός της συνάντησης αυτής ήταν η
ανταλλαγή απόψεων, ιδεών και σχεδίων καθώς και η
κατάθεση ουσιαστικών προτάσεων -µέσα από διαλογική συζήτηση- και το µέλλον της περιοχής.
Κοινή διαπίστωση όλων των παρευρισκοµένων
ήταν ότι ο τόπος αυτός παραµένει τουριστικά στάσιµος
εδώ και χρόνια. Μεµονωµένες κινήσεις επαγγελµατιών
µε δηµιουργία αξιόλογων επιχειρήσεων δεν στάθηκαν
ικανές να ανατρέψουν την προαναφερθείσα στασιµότητα.
Μετά από έναν εποικοδοµητικό διάλογο βγήκαν κάποια συµπεράσµατα τόσο για τα αίτια όσο και για κινήσεις ανατροπής µιας παγιωµένης τουριστικής
αποµόνωσης της περιοχής.
Με δεδοµένο ότι µεµονωµένες φωνές διεκδίκησης χάνονται, αποφασίστηκε η σύσταση µιας οµάδας κυρίως επαγγελµατιών (µε τη µετεξέλιξη αυτής σε

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.

ΤΣΙΛΩΝΗ

ΤΗΛ.: 26850 - 24565
ΚΙΝ.: 6973-887986

Σύλλογο), η οποία θα «τρέξει» την υποδοµή (δηµιουργία site, εκτύπωση τουριστικών ενηµερωτικών
φυλλαδίων κ.α) για να διεκδικήσει οργανωµένα από το
∆ήµο και από όπου αλλού, πρωτίστως το ενδιαφέρον
και στη συνέχεια υλικοτεχνική βοήθεια για την επίτευξη
του αρχικού της στόχου.
Συστάθηκε µια προσωρινή επιτροπή από τους
παρευρισκοµένους, η οποία ανέλαβε να ενηµερώσει
όλους τους επαγγελµατίες για την κίνηση αυτή και να
τους εντάξει στην οµάδα. Στη συνέχεια, µια προσωρινή ∆ιοικούσα Επιτροπή που θα προταθεί θα προχωρήσει στη σύσταση Συλλόγου Επαγγελµατιών,
τηρώντας όλη την τυπική νοµική διαδικασία για το
σκοπό αυτό, δηλαδή σύνταξη καταστατικού, επικύρωση από το πρωτοδικείο, σφραγίδα και ό,τι άλλο ορίζει ο νόµος σε παρόµοιες περιπτώσεις.
Η υπεύθυνη του νεοσύστατου γραφείου Τύπου και
Τουρισµού του ∆ήµου καθώς και ο εκπρόσωπος του
Φορέα ∆ιαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Τζουµέρκων
που παρευρισκόταν στη συνάντηση υποσχέθηκαν
συµπαράσταση και συνεργασία.
Από λάθος στο προηγούµενο φύλλο της εφηµερίδας
''Το Βουργαρέλι'' γράφτηκε πως ο κ. ∆ηµ. Βιτώρος
πρόσφερε στο Σύλλογο το ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ. Στην πραγµατικότητα ήταν δέκα πέντε
ευρώ και το λάθος έγινε στη γραφή 1500. Ξεχάστηκε
το κόµµα µετά το 5. Πάντως µια τέτοια χορηγία θα ήταν
ευπρόσδεκτη. Ας το σκεφτεί ο ∆ηµήτρης ...

Ο Σύλλογος ευχαριστεί θερµά όσους στήριξαν τις ως
τώρα εκδηλώσεις του και όσους πρόσφεραν εδέσµατα
για την πραγµάτωσή τους.
Οικονοµική ενίσχυση Πολιτιστικού Συλλόγου:
- Κουτρουµάνης Βασίλης
40 €
- Αιδεσιµότατος Αντώνης Χρήστος 20 €
- Κολιούλη Τζένη
10 €
- Κοτίκα Ελένη
10 €
- ∆ήµου Ντίνα
10 €
- Ψωράκη Γιάννα
20 €
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Η παρουσία του γιατρού Βασίλη Κολιάτσου που πριν 4
µέρες είχε έρθει από την Αµερική.
Επίσης η παρουσία µελών των Ηπειρωτικών Συλλόγων
Χρήστος Λαναράς, Πρόεδρος της Οµοσπονδίας Τζουµερκιωτών και Σωκράτης Τσιατσιούλης, Σαββούλα Κολιούλη.
Από την Πανηπειρωτική: Σωτήρης Κολιούσης, Γιάννης
Νάκης, Αντώνης Κοντός, Κώστας Χριστοκώστας Πρόεδρος
Συλλόγου Σελλαδιτών Άρτας και η γυναίκα του Κατερίνα
Σόφη. Από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βουργαρελίου ο Βαγγέλης Γιαννέλος που διέθεσε και το Ηµερολόγιο του Συλλόγου
για το 2017. Ο πρώην ∆ήµαρχος Κεντρικών Τζουµέρκων
Χρήστος Χασιάκος. Να αναφέρω και παλιά µέλη του Συλλόγου µας τιµής ένεκεν, Χρήστος Παπαδόπουλος, Κώστας Αλεξίου.
Άφησα τελευταία την ορχήστρα µας, αν και τους ανέφερα
πιο πριν. Το συνεχόµενο πρόγραµµα χωρίς την ελάχιστη διακοπή (µόνο για την κοπή της βασιλόπιτας, ως είθισται) το
εναλλασσόµενο ρεπερτόριο µε όλα τα είδη της µουσικής, ο
χορός µε τραγούδια δηµοτικά, νησιώτικα, ζεϊµπέκικα για αρκετές ώρες και το πρόγραµµα έκλεισε στις 7 που έφυγαν και
οι τελευταίοι. Χαρακτηριστικά τα στιγµιότυπα που παραθέτουµε.
Λουκία Αντωνίου

Βουργαρελιώτισσες στην Πλάκα

∆ε θα µπορούσε να λείψει και φέτος το γυναικείο αντάµωµα την Άνοιξη και
στον καθιερωµένο χώρο πλέον. Το ερέθισµα δόθηκε τη µέρα της επετειακής
εκδήλωσης για τα σαραντάχρονα της εφηµερίδας µας µε προεξάρχουσα
όπως πάντα την Εριέττα Βαγενά ,την Τέτα µας, ακούραστη και πανταχού παρούσα σε όλες τις εκδηλώσεις του Συλλόγου. Πραγµατοποιήθηκε την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017 στην καφετέρια ∆ιογένης στην Πλάκα, σε ένα χώρο
ζεστό, φιλόξενο, ιδιαίτερο.15 παρουσίες χαρακτηριστικές, οι γυναίκες του
∆.Σ.,3-4 που δεν είχαν παραβρεθεί στην προηγούµενη εκδήλωση µε χαρακτηριστική τη νεανική παρουσία της Ναταλίας Καλεβρά, κόρη της Χαριτίνης
X. Σόφη. Ζεστή κουβέντα, µε πολύ θετικά σχόλια για την εκδήλωση που προηγήθηκε στις 11 Μαρτίου και όπως πάντα θέµατα που απασχολούν το Βουργαρέλι.

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ - ΨΗΣΤΑΡΙΑ

Τ Α Β Ε Ρ Ν Α
ΠΛΟΥΜΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΑΡΤΑΣ

ΤΗΛ.: 26850 22110, ΟΙΚ. 22675
6973 006532 - 6946 487295
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Επετειακή εκδήλωση για τα 40 χρόνια της εφηµερίδας µας!

εκινώντας από τον τίτλο "Το Βουργαρέλι" φαίνεται η άµεση σύνδεση
πρωταρχικά µε τον τόπο και αλληλένδετα
µε τους ανθρώπους. Το Βουργαρέλι
υπήρξε κεφαλοχώρι σηµαντικό στα Τζουµέρκα µε πορεία πολιτιστική απαράµιλλη
µέσα στο χρόνο. Από το 1ο φύλλο της
εφηµερίδας µας µε ηµεροµηνία έκδοσης
10 Μαρτίου 1977, αναφέρεται ο τίτλος "Το
Βουργαρέλι" ως µηνιαία έκδοση της
Ένωσης ∆ΡΟΣΟΠΗΓΗΣ - ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΟΥ ΑΡΤΑΣ.
Σηµαντική κίνηση για να σωθεί το όνοµα του
χωριού µας, µε συνέχεια και στα επόµενα
φύλλα, διότι µε Π.∆. µε ηµεροµηνία 6-3-1951
έγινε αλλαγή του ονόµατος της Κοινότητάς
µας από Βουργαρέλι σε ∆ροσοπηγή.
Εδώ θα αναφερθεί ότι ο λογότυπος µε προεξάρχον το όνοµα του χωριού µας Βουργαρέλι είναι έργο της νεαρής τότε Βιβής
Σιµοπούλου, κόρη της Νίκης Σιµοπούλου, το
γένος Γιώργη Παπαδηµητρίου.
Και από τη στιγµή που η αναφορά αρχίζει
από το 1ο φύλλο αξίζει να σηµειωθεί ότι από
αυτό θα αρχίσουν να προβάλλονται θέµατα
ουσιαστικά, η πορεία των οποίων συνεχίζεται µέχρι σήµερα:
Η ανάγκη έκδοσης της εφηµερίδας µας για
την οποία θα σας µιλήσει ο πρώτος υπεύθυνος έκδοσής της, ο Νάκος Παπαδόπουλος
και τότε Πρόεδρος του Συλλόγου µας Ιωάννης Τ. Παπαδόπουλος σύµφωνα µε το Νόµο.
Ο δρόµος Άρτα - Τρίκαλα. Πότε θα τελειώσει; - ΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ (χρονογράφηµα για
το όνοµά του) - Ο Υφυπουργός κ. Αχιλλέας
Καραµανλής στη ∆ροσοπηγή.
Στη 2η σελίδα: Οι Απόφοιτοι του Γυµνασίου
∆ροσοπηγής, επιτυχόντες σε Ανώτατες Σχολές (κάποιοι είναι σήµερα ανάµεσά µας). - Η
µελέτη του Πανεπιστήµονα δασκάλου
Γιώργη Παπαδηµητρίου "Η Τσιούκα" µε τίτλο
"Τό ἐν Βουργαρελίῳ παλαιόν φρούριον
Τσούκα" και η πρώτη διαφήµιση.
Στη συνέχεια 3η σελίδα: Βουργαρελιώτικη
ποίηση. "Τ᾽ Άϊ - Γιώργη" του Γιάννη Κατσάνου και στην ιστορική Στήλη: "Η εξαγορά του
Βουργαρελίου".
Άρα λοιπόν από το 1ο φύλλο διασώζει το
όνοµα του χωριού. Το όνοµα Βουργαρέλι µας
ήρθε µέσα από τους αιώνες δίχως να ξέρουµε πότε πρωτοχρησιµοποιήθηκε. Μας
ήρθε φορτωµένο µε την Ιστορία, τις παραδόσεις τους θρύλους και τον πολιτισµό του
τόπου.
Στο φύλλο 3 αναφέρεται ότι βρέθηκε γραµµένο:
- Στα Αρχεία της Βενετίας µε χρονολογία
1699 ως χωριό οικονοµικά αναπτυγµένο.
- Σε κατάσταση του 1821 µε 180 οικογένειες.
- Σε έγγραφο µε ηµεροµηνία 31-8-1924 του
τοπικού αρχηγού της Επαναστάσεως Μήτρου Κουτελίδα που είχε το Βουργαρέλι για
έδρα του.
- Στους Σουλιώτες της Συλλογής των δηµοτικών τραγουδιών του Φωριέλ που εκδόθηκε
στο Παρίσι το 1824.
- Στα "Ελληνικά Χρονικά" του Μάγερ που
περιγράφεται η µάχη που έγινε στα υψώµατα
του χωριού µε τον Οµέρ Βρυώνη.
- Στην Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως του Σπύρου Τρικούπη που αναφέρεται
στο ίδιο γεγονός.
- Στα δηµοτικά τραγούδια που αναφέρονται
στο πέρασµα των Σουλιωτών απ' το Βουργαρέλι και στους καπεταναίους Κουτελιδαίους και Τσαρακλή και σε νεώτερα ιστορικά
βιβλία.

Η
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Εφηµερίδα µας πρωτοστάτησε στην
επαναφορά του ονόµατος Βουργαρέλι
και έκανε παρέµβαση υποβάλλοντας υπόµνηµα στο Νοµάρχη Άρτας µε απόσπασµα
από το Πρακτικό της συνεδρίασης του Κοινοτικού Συµβουλίου παρέχοντας στοιχεία
που συνηγορούσαν στην επαναφορά του
παλιού ονόµατος (και όλα τα ανωτέρω).
Κατόπιν τούτου η Εφηµερίδα µας στο
φύλλο 18 βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να
δηµοσιεύσει το Προεδρικό ∆ιάταγµα της
10ης Απριλίου 1980 για την µετονοµασία
της Κοινότητας ∆ροσοπηγής σε Κοινότητα Βουργαρελίου, µε τίτλο " Ένα χωριό
ξαναβρίσκει το όνοµά του" και σχόλιο "Ένα
χωριό ξαναβρήκε το όνοµά του και επίσηµα",
γιατί ανεπίσηµα δεν το έχασε ποτέ. Και κάποια άλλα σχόλια για το όνοµα ∆ροσοπηγή
που έκαναν αδήριτη την ανάγκη για επανα-

Η Εφηµερίδα "Το Βουργαρέλι"
και η πορεία της στο χρόνο
ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΛΟΥΚΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Το Βουργαρέλι ξέχωρα
το πρόσεξεν η φύση
χαρά σ' εκειόν που θα το δει
και σ' όποιον το γνωρίσει.

Η ΠΑΛΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ
Το χωριό µας έχει αφήσει
εποχή που δεν θα σβήσει
κι η ιστορία µας το θέλει
το χωριό µας Βουργαρέλι.

Ποιοι ξεβάφτισαν εν τέλει
το παλιό το Βουργαρέλι;
Τι συνέβη και ποιοι φταίνε
που "∆ροσοπηγή" το λένε;

Η παλιά ονοµασία
και γνωστή και θαυµασία
µένει απ' τα παλιά τα χρόνια,
κι ήτανε και µένει αιώνια.
Το χωριό µας όποιος θέλει
το ζητά σα Βουργαρέλι,
σα "∆ροσοπηγή" στην τύχη
το χωριό θα το πετύχει.

Ο ιδρυτής της Εφηµερίδας µας Νάκος Παπαδόπουλος µε τα εγγονάκια του.

φορά του παλιού ονόµατος.
"Ήταν πολύ φυσικό το γλωσσικό µας αίσθηµα να δεχτεί το όνοµα ∆ροσοπηγή, όπως
δέχεται το φυτό ένα ξένο κεντράδι στο κορµί
τουD Θέλεις π.χ. να εξηγήσεις ποια είναι η
∆ροσοπηγή (γιατί το όνοµα αυτό το έχουν και
άλλα τρία χωριά της Ελλάδας) και λες το
ΒουργαρέλιD Ξεκινάς ξένος για το Βουργαρέλι και είσαι σίγουρος ότι θα πας εκεί και δεν
θα βρεθείς σε καµιά άλλη ∆ροσοπηγή.
"Είναι ανεπίτρεπτο να στηρίζεσαι στα δεκανίκια µιας παράδοσης και όχι σε ένα εξακριβωµένο ιστορικό γεγονός. Σε κάποια ηχητική
συγγένεια του παλιού του ονόµατος µε τους
Βουλγάρους λατόµους που κατά την παράδοση έκοψαν το δάσος του χωριού. Σε άλλο
σηµείο ο ίδιος αναφέρει (φύλλο Νο 1): Βούλγαροι όµως καθώς µπορεί να συµπεράνει
κανείς µόνο κατά το Μεσαίωνα µε τις σλάβικες επιδροµές είναι δυνατό να πέρασαν από
τα Τζουµέρκα. Απόηχος ενός περάσµατος
µπορεί να είναι και όσα λέγονται σε πολύ
παλιό δηµοτικό τραγούδι, που τοπική παραλλαγή του, µιλάει για Βουλγάρους που χόρευαν στη ρίζα του βουνού και για τη "Σύρµω
τη Ρωµιά" που µε περηφάνια για τον αντρειωµένο άντρα της αντιµιλάει περιφρονητικά
στον αβάπτιστο βασιλιά τους.
Εδώ σας παρουσιάζουµε δύο παραδόσεις
από το δάσκαλο Γεώργιο Παπαδηµητρίου που αφορούν την ονοµασία του
Βουργαρελίου.
1. Μετά από καταστροφή της Θεοδωρίας
υπό των Σλάβων ίσως βούλγαρος κατείχε
µέρος ως τσιφλίκι νεµόµενος την περιοχή. Οι
Τούρκοι κατέλαβαν το µέρος αυτό κατά το
δεύτερο ήµισυ του 15ου αιώνα "Άρτα καταλήφθηκε από τους Τούρκους το έτος 1449, τα
Ιωάννινα το έτος 1431 ή 1438 κατ' άλλους".
φυσικό είναι τα ορεινά να καταλήφθηκαν αργότερα. Έδιωξαν λοιπόν το Βούλγαρο δυνάστην και εγκαταστάθησαν και ενέµοντο τας
προσόδους.
2. Το µέρος όπου βρίσκεται το σηµερινό
Βουργαρέλι, είχε πυκνό δάσος από έλατα,
λείψανα σώζονται νοτιότερα του χωριού µας.
Βούλγαροι υλοτόµοι το επάγγελµα υλοτοµούσαν ξυλεία οικοδοµήσιµο και την µετέφεραν στην Άρτα µε τα άφθονα ρέοντα νερά.
Έτσι γυµνώθηκε το έδαφος εκ της υλοτοµίας
του ελατοδάσους και στην περιοχή αυτή
ίδρυσαν οι κάτοικοι συνοικισµό λόγω των
άφθονων νερών και της σχετικής οµαλότητας. Οι γύρω κάτοικοι των συνοικισµών φαίνεται ότι διατάχτηκαν από τους Τούρκους να
συνοικισθούν εκεί όπου οι Βούλγαροι υλοτοµούσαν και έτσι ο τόπος ονοµάστηκε Βουργαρέλι. Η κατάληξη -Λη σηµαίνει στην
τουρκική γλώσσα τοποθεσία. Τοποθεσία
στην οποία εγκαταστάθηκαν Βούλγαροι υλοτόµοι Βουλγαρέλι - Βουργαρέλι αργότερα.
Ο ίδιος επίσης αναφέρει στο ίδιο φύλλο (Νο
89 σελ. 5). “Για τον καθορισµό του χρόνου
που συνωκίσθη το σηµερινό Βουργαρέλι η
παράδοση σιγά και γραπτό µνηµείο δεν
υπάρχει.

Έτσι θα στηρίξουµε τα συµπεράσµατά µας
στα σωζόµενα των ναών µας:
1. Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Βουργαρελίου.
2. Η µέχρι το 1910 εκκλησούλα του Αγίου
Νικολάου”.
Και παραθέτει λεπτοµέρειες καταλήγοντας:
“Αν λάβωµε υπόψη τα µνηµονευόµενα της
επιγραφής της Μονής Αγίου Γεωργίου και την
χωρητικότητα του παλαιότερου ναού της εκκλησούλας σε σύγκριση µε τον µεταγενέστερα επαυξηθέντα ναό, συµπεραίνουµε ότι
το Βουργαρέλι συνωκίσθη από το 1600 1650”.

Ε

πίσης να επισηµάνουµε ότι από την
αρχή της ακόµα η εφηµερίδα παρουσίασε την ανάγκη επιστηµονικής τεκµηρίωσης του ονόµατος πράγµα που δεν έχει γίνει
ακόµα.
∆ηµοσιεύµατα που αναφέρονται στο Βουργαρέλι:
1. Το Βουργαρέλι τσιφλίκι: Γιάννη Κατσάνου.
2. Το χωριό µας στο "∆οκίµιο του Σεραφείµ
Ξενόπουλου" και
3. Ιστορικά κείµενα: Γιάννη Κατσάνου.
4. Το Βουργαρέλι (∆ροσοπηγή) Τζουµέρκων: Κώστα Πετρονικολού, Γυµνασιάρχη.
5. Η εξαγορά του Βουργαρελίου.
“Οι νεώτεροι αγνοούν ότι στα χρόνια της
Τουρκοκρατίας το χωριό µας, όπως και άλλα
χωριά της περιοχή µας, ήταν τσιφλίκια που
ανήκαν στους Τούρκους αγάδες. Οι Βουργαρελιώτες ύστερα από αγώνες, εξαγόρασαν
το χωριό το 1884 µε Τραπεζικό δάνειο που
πήραν οι ίδιοι και που πλήρωσαν αργότερα
επί πολλά χρόνια”.
Πρωταγωνιστής της εξαγοράς υπήρξε ο
χωριανός µας επί πολλά χρόνια ∆ήµαρχος
του άλλοτε ∆ήµου Θεοδωρίας, Γεώργιος Ι.
Οικονοµίδης. Για τον αγώνα της εξαγοράς και
της πληρωµής του δανείου έγραψε το 1918
σύντοµη ιστορία την οποία εξέδωσε σε βιβλίο
το 1976, ο εγγονός του γιατρός Κων. Ν. Παπαδηµητρίου, βουλευτής Άρτας.
Η εφηµερίδα µας από το πρώτο κιόλας
φύλλο άρχισε την αναδηµοσίευσή της.
Εδώ παραθέτουµε δύο ποιήµατα του
Γιάννη Τσίπη για το χωριό µας.
ΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ
Είναι χωριό πανέµορφο
- ατέλειωτη µαγεία µ' απέραντο τ' αγνάντεµα
και ζηλευτά τοπία.

Βουνίσιες χάρες κι οµορφιές
απλόχερα προσφέρει,
τι 'ναι γιοµάτο απ' αυτές
χειµώνα - καλοκαίρι.
Έχει κρουστάλλινα νερά
πελώρια τα πλατάνια
κι ολόγυρά του έλατα
π' αγγίζουν τα ουράνια.

Καθώς διάβαζα όµως είδα
σε γνωστή εφηµερίδα,
κάποιος νόµος έχει γίνει
που το παρατσούκλι σβήνει.

Κι όπως πριν έτσι και πάλι
θα το λεν µικροί µεγάλοι
το χωριό µας Βουργαρέλι.
Τάχατες* ποιος δεν το θέλει;
“Σιγανές Φωνές”
Πρόσωπα

Α

λληλένδετα µε τον τόπο είναι και τα
πρόσωπα, πνευµατικές προσωπικότητες µε µεγάλη εµβέλεια και έξω από το Βουργαρέλι. Για το Βουργαρέλι όµως όλοι τους
είναι µεγάλο κεφάλαιο και η παρουσία τους
για την εφηµερίδα µας έντονη από το πρώτο
κιόλας φύλλο. Θεωρώ ότι µια αναφορά σε
όλους αυτούς θα είναι το ελάχιστο που θα
µπορούσε η σηµερινή εκδήλωση να προσφέρει.
Εκπαιδευτικοί στο σύνολό τους που πέρα
για πέρα από τον εκπαιδευτικό - παιδαγωγικό τους ρόλο ασχολήθηκαν µε θέµατα πολιτιστικά, ιστορικά, άλλος σε περισσότερη και
άλλος σε µικρότερη έκταση. Σηµειωτέον ότι
ο Σύλλογός µας τους τίµησε σε ξεχωριστή εκδήλωση το καλοκαίρι, 12 Αυγούστου 2006,
στην αίθουσα του ∆ηµαρχείου στο Βουργαρέλι (όσους πρόσφεραν τις εκπαιδευτικές
τους υπηρεσίες στο χωριό).
Αρχίζω την αναφορά από τους εκπαιδευτικούς:
Γιώργης Παπαδηµητρίου, Γιάννης Κατσάνος, Κώστας Πάνος, Παντελής Παπαδόπουλος, Χρήστος Παπαδόπουλος, Γιώργος
Παπαγεωργίου, Βασίλης Μπαρτσούλης,
Γιάννης Γεωργοκώστας, Κώστας Μπάρτσης,
Γιάννης Νίκος, Γιάννης Μπράτης, Γιάννης
Λαµπράκης, Γιάννης Πλούµπης, Χρήστος
Κρανιώτης, Γιώργος Κοντοδήµας, Βασίλης
Σούσος, Νίκος Τσιούνης, Ντίνα Μπαλατσούκα, Νίκος Γάκης, Χρήστος Παππάς, Αντώνης Κολιάτσος, Ανθή Παπαγεωργίου,
Ελένη Κυρίτση, Κυριακούλα Χρηστίδη και
τους νεότερους Μαίρη Μάντζιου, Λίτσα Αγγέλη, Βάσω Ράπτη - Πλεύρη, Μαριάννα
Σταύρου, Παναγιώτης Καραβασίλης, Χαρά
Βρατσίστα, Άντα Τρύπα.
Ιδιαίτεροι επίσης συνεργάτες της εφηµερίδας µας υπήρξαν: Ο Επίσκοπος Αχελώου
Ευθύµιος, η Ρηνούλα Σόφη, ο Νίκος ∆ήµος,
όχι µόνο συνεργάτης αλλά και πολύτιµος
βοηθός στην επιµέλεια έκδοσής της.
Συνεχίζοντας την αναφορά σε πρόσωπα θα
αναφερθούν συνεργάτες της εφηµερίδας µας
που έβαλαν ο καθένας τη δική του σφραγίδα
µε το αντικείµενο που επέλεξε.
Ηλίας Λαναράς, µε το σηµαντικό έργο
"Οι ρίζες µας" παρουσιάζοντας το γενεαλογικό δέντρο µε ακρίβεια των περισσότερων
οικογενειών του χωριού µας. Υπήρξαν του
ιδίου και άλλα δηµοσιεύµατα σε διάφορα
φύλλα της εφηµερίδας µας.
Και από λαογραφική άποψη: "Η Συλλογή του λαογραφικού υλικού, της Λίτσας
Αγγέλη, φιλολόγου, που διετέλεσε Γυµνασιάρχης στο Γυµνάσιο Βουργαρελίου, µε
αξιόλογες πληροφορίες από ντόπιους και µάλιστα στην ντοπιολαλιά.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 5
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Όλες οι πλευρές του πολιτισµού κρύβουν µεγαλείο, ας το απολαύσουµε!

Οι παροιµίες του Τάκη Αντωνίου, τα λαογραφικά και αναλλοίωτες φράσεις της αρχαίας της Σαββούλας Κολιούλη.
Επίσης να αναφερθεί το αξιόλογο έργο της
Ερασµίας Ζαβιτσάνου που πραγµατοποίησε
διάφορα προγράµµατα στο Γυµνάσιο Βουργαρελίου ως ∆ιευθύντρια, µεταξύ αυτών και
Ευρωπαϊκά.
Άλλοι συνεργάτες µε καταγωγή όχι Βουργαρελιώτικη αλλά που γνώρισαν το Βουργαρέλι: ∆ηµήτριος Ζαραβέλας, Χαρίλαος
Χαβέλας, Πέτρος Σκουτέλας, Ρήγας - Γιώργος Σκουτέλας. Μη εκπαιδευτικοί: Βασιλική
∆ήµου, Βασίλης Τραπέτσας, Κώστας Νίκος,
Γιώργος Μπαρτσούλης.
Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί ότι όλοι οι
υπεύθυνοι έκδοσης της εφηµερίδας µας
πέρα από το βασικό καθήκον της συγκέντρωσης υλικού, της σελιδοποίησης και τακτοποίησης της ύλης και οι ίδιοι κατά τα
χρόνια της ενασχόλησής τους µ' αυτήν αλλά
και σε άλλες περιόδους παρουσίασαν διάφορα δηµοσιεύµατα, Νάκος Παπαδόπουλος,
Γιάννης Γεωργοκώστας, Χρήστος Παπαδόπουλος, Ναπολέων Τσίτσικας, Πύρρος Παπαδηµητρίου, Σταυρούλα Καρβασίλη, Μαίρη
Στεφάνου και η οµιλούσα.
Επίσης συνεργάτες της εφηµερίδας µας
είναι και όσοι έστειλαν και µία µόνο επιστολή.
Σ' αυτό το σηµείο θα γίνει µια ιδιαίτερη αναφορά σε δύο ανθρώπους που στάθηκαν στυλοβάτες και αρωγοί της εφηµερίδας µας και
δεν είναι πια ανάµεσά µας, τον Πύρρο Παπαδηµητρίου και τον Γιάννη Τσίπη.
Πύρρος Παπαδηµητρίου: ∆ιετέλεσε Πρόεδρος του Συλλόγου µας από το 1990 - 1992
και 1992 - 1994 µε πλήθος αφιερωµάτων σε
συγχωριανούς που "έφυγαν" αλλά και αναµνήσεις "Απόκριες στο Προπολεµικό Βουργαρέλι", "Όταν είµαστε παιδιά", "Εκπαίδευση
στην Κατοχή", "Ραµόνα", "Έτος κτίσεως
1903" κ.ά.
Γιάννης Τσίπης: Μέλος του ∆.Σ. του Συλλόγου µας µε δύο ποιητικές Συλλογές "Σιγανές φωνές", "Του Λαού το πόρεµα".

Α

λληλένδετα µε τα πρόσωπα είναι και τα
πολιτιστικά δρώµενα που έλαβαν
χώρα και συνεχίζουν στο Βουργαρέλι και
προβάλλονται από την εφηµερίδα µας.
Από το 2ο φύλλο της γίνεται λόγος για το
θέατρο στο Βουργαρέλι: Από το Γιάννη Σιµόπουλο µε το ψευδώνυµο Γιάννης Σίµος µε
αφορµή δηµοσίευµα στο περιοδικό "Θέατρο". Λέει ο ποιητής Γιώργος Κοτζιούλας πως
το Βουργαρέλι χωριό παλιό ξακουσµένο και
πολιτισµένο ήταν ο τόπος που του πρωτοήρθε η ιδέα να γράψει ένα θεατρικό έργο
για την ψυχαγωγία του κόσµου και των ανταρτών. Περιγράφει και τις δυσκολίες που αντιµετώπισε στα πρώτα βήµατα της λαϊκής
σκηνής. Τούτο δεν είναι σύµπτωση ούτε συγκυρία περιστάσεων να πρωτοϊδρυθεί το Θέατρο του Βουνού στο Βουργαρέλι. Τέτοια
γεγονότα δεν είναι τυχαία. Είναι αποτέλεσµα
της ιστορικής εξέλιξης του τόπου και των ανθρώπων του.
Υπήρξε το Βουργαρέλι κοιτίδα πραγµατική
µιας ανοδικής πορείας των γραµµάτων, της
τέχνης και των εθνικών αγώνων προπύργιο.
Στο διάστηµα του Μεσοπολέµου κάτω από τη
λαµπρή καθοδήγηση των δασκάλων του χωριού και ιδιαίτερα του αξέχαστου Γιώργη Παπαδηµητρίου, του Γιάννη Κατσάνου, της
Αφροδίτης Καλυβιώτου και τόσων άλλων
πνευµατικών ανθρώπων του χωριού, µέσα
από τα σχολικά θρανία του ∆ηµοτικού Σχολείου, ξεπήδησε αυθόρµητα το τοπικό θέατρο, που αγκαλιάστηκε ύστερα κατά τη
διάρκεια του Ελληνοϊταλικού πολέµου και της
κατοχής από τους επιστήµονες, τους φοιτητές και τους µαθητές του Γυµνασίου..

Παίχτηκαν στο χωριό σειρά από έργα, άλλα
αυτοσχέδια κι άλλα γνωστών συγγραφέων,
µερικά πρωτοποριακά όπως "Το Σούλι" του
Γιώργη Παπαδηµητρίου, "Ο Προεστός" και
άλλα. Έτσι στο Βουργαρέλι ήταν κιόλας
στρωµένος ο δρόµος για τη Λαϊκή Σκηνή µε
το εθνικό, επαναστατικό της περιεχόµενο.
Στη συνέχεια µε τη φροντίδα του Συλλόγου
δόθηκαν διάφορες παραστάσεις, κυρίως
στην Πλατεία του χωριού που στήνονταν η
σκηνή µε καδρόνια και µαντανίες πρωταρχικά.
Στο φύλλο Νο 8 προαναγγέλθηκε η παράσταση "Τρωαδίτισσες" µε τη µεγάλη µας
τραγωδό Ασπασία Παπαθανασίου από την
Πνευµατική και Καλλιτεχνική Εταιρεία "∆ΕΣΜΟΙ" και στο φύλλο Νο 9 η πραγµατοποίησή της στις 29-7-78 στο Βουργαρέλι. Μια
παράσταση αξέχαστη στην Πλατεία µε το
τοπίο και τον καιρό να δηµιουργεί µια υποβλητική ατµόσφαιρα.
Προσπάθεια Βουργαρελιώτικη που στέφθηκε
µε επιτυχία είναι η παράσταση "Ο εαυτούλης
µου" παιγµένη από Βουργαρελιωτόπαιδα τον
Αύγουστο του 1986.
Κατόπιν ακολούθησαν παραστάσεις από το
∆Η.ΠΕ.Θ. Ιωαννίνων, το Σύλλογο Μακρυγιάννης: "Φωνάζει ο κλέφτης" του ∆. Ψαθά,
"ΟΙ ΜΕΝΕΧΜΟΙ" του Λατίνου Πλαύτου, "ΤΟ
ΦΙΟΡΕ ΤΟΥ ΛΕΒΑΝΤΕ" του Γρ. Ξενόπουλου, "ΟΙ ΠΟΝΗΡΙΕΣ ΤΟΥ ∆ΙΑ", "ΦΙΛΟΥΜΕΝΑ ΜΑΡΤΟΥΡΑΝΟ", "ΥΠΗΡΕΤΗΣ ∆ΥΟ
ΑΦΕΝΤΑ∆ΩΝ" του Γκολντόνι, "∆ΕΣΠΟΙΝΙΣ
ΕΤΩΝ 39" του Αλ. Σακελάριου.
Και από το 2006 η θεατρική οµάδα του 2ου
Λυκείου Βύρωνα παρουσίασε τις παραστάσεις: "Ο µπαµπάς ο πόλεµος¨, του Ι. Καµπανέλλη, ∆ηµοτικά Τραγούδια. "Φόνισσα" του
Α. Παπαδιαµάντη, “Κοίτα τους”, “Το θεριό του
Ταύρου” και εντυπώσεις των µαθητών για το
Βουργαρέλι και τους ανθρώπους του από
την εφηµερίδα µας.
Στα πλαίσια των πολιτιστικών δραστηριοτήτων και της αναγνώρισης της πνευµατικής
προσφοράς έγιναν εκδηλώσεις στις οποίες η
εφηµερίδα µας έδωσε ιδιαίτερη έµφαση. Βυζαντινός Εσπερινός στο Μοναστήρι του
Αγίου Γεωργίου 17 Αυγούστου 2000 µε σηµαντικές οµιλίες: “Συµβολή στην τέχνη της περιοχής των Τζουµέρκων”, Αγλαΐα Τσάρα,
αρχαιολόγου στην 5η Εφορεία Βυζ. Αρχαιοτήτων, “Ιστορική αναδροµή στη ζωή του Μοναστηριού” του Πύρρου Παπαδηµητρίου.
Αναγνώριση προσφοράς του Χρήστου
Παπαδόπουλου για τον ιερέα Γεώργιο
Γούλα και τον ιεροψάλτη Γεώργιο Νταλαγιώργο.
Για τους δασκάλους 12 Αυγούστου 2006,
όπου τιµήθηκαν όλοι οι δάσκαλοι που υπηρέτησαν στο Βουργαρέλι και εδώ θα γίνει
µνεία και της δασκάλας µας Αφροδίτης Καλυβιώτη.
Για το µεγάλο εκπαιδευτικό καθηγητή από
τις Σκιαδάδες το Χρίστο Ν. Λαµπράκη.

1. Αποκαλυπτήρια της προτοµής του
Χρίστου Λαµπράκη έργο του γλύπτη Στέλιου Τριάντη στο Πανεπιστήµιο της Γενεύης
10 Ιουνίου 1999 (Ελένη Κυρίτση απόγονος).
2. Επίσης αποκαλυπτήρια προτοµής του
στην Πλατεία του Βουργαρελίου και εκδήλωση µνήµης 17 Αυγούστου 1997, µε
σκοπό να θυµίσει και να γνωρίσει σε πολλούς αυτόν τον εξαίρετο πατριώτη µας, να τιµήσει τον πνευµατικό άνθρωπο και
οραµατιστή µιας ιδέας για την ευρύτερη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας
στη Γενεύη της Ελβετίας.
3. Εκδήλωση τιµής η παρουσίαση του
έργου του "Τραγούδια των Τζουµέρκων"
στο Αµφιθέατρο του ∆ήµου µε κύριο οµιλητή
τον Σωκράτη Κουγέα φιλόλογο, ο οποίος
από τον συνονόµατο παππού του έχει το αρχείο του Λαµπράκη, για τη ζωή και το έργο
του Λαµπράκη. Το βιβλίο εξέδωσε ο Σύλλογος Βουργαρελιωτών µε τη βοήθεια του Πολιτιστικού κέντρου του ∆ήµου.
Έκθεση Μπαλάφα 9-8-2008 µε εκδήλωση
στο ∆ηµαρχείο για να τιµηθεί ο µεγάλος Έλληνας φωτογράφος Κώστας Μπαλάφας
από τη Χώσεψη. Αντίγραφα των έργων του
από το Μουσείο Μπενάκη βρισκόταν µέχρι
το καλοκαίρι στο ∆ηµοτικό Σχολείο Παλαιοχωρίου. Επίσης η εφηµερίδα µας κατά καιρούς φιλοξένησε διάφορα άρθρα που
αφορούσαν τον Κ. Μπαλάφα καθώς ενδεικτικά από το φωτογραφικό του υλικό.
Επίσης εκδήλωση προβολής του χωριού
µας ήταν τα γυρίσµατα της ΕΡΤ 3 που παρουσιάστηκαν και από την εφηµερίδα µας
τον Ιούλιο του 2008.
Τον Αύγουστο του 2009, στην πλατεία,
συναυλία - αφιέρωµα στο Γιάννη Ρίτσο µε
τη Λαϊκή Ορχήστρα “Μίκης Θεοδωράκης”.
Προβολή από την εφηµερίδα µας επίσης
είχαν Ηµερίδες και Συµπόσια που διοργανώθηκαν στο Βουργαρέλι. Συµπόσιο µε
θέµα: "Το ∆εσποτάτο της Ηπείρου" και οµιλία
του Πύρρου Παπαδηµητρίου. Ηµερίδα από
την ΙΛΕΤ "Αρχαιολογικές επεµβάσεις και
έρευνες στην περιοχή της αρχαίας Αθαµανίας και του Βυζαντινού Τζουµέρνικου" Αύγουστος 2013.
Ιστορικά µνηµεία
Κόκκινη Εκκλησιά, έτος ιδρύσεως 1281 το
αρχαιότερο ιστορικό Βυζαντινό µνηµείο στη
Ήπειρο έχει προβληθεί πολλές φορές από
την εφηµερίδα µας µε άρθρα, παραδόσεις
(µε ιδιαίτερο λαογραφικό ενδιαφέρον), φωτογραφίες. Τα βιβλίο "Η Κόκκινη Εκκλησιά"
(Παναγία Βελλάς) από Αν. Κ. Ορλάνδου
που εκδόθηκε µε δαπάνη του Συλλόγου µας,
είναι µια αξιόλογη µελέτη µε φωτογραφίες
από τοιχογραφίες του ναού που έχουν καταστραφεί και δεν υπάρχουν. Επίσης προβολή
από την εφηµερίδα µας του λαϊκού πανηγυριού που λάβαινε χώρα από πολύ παλιά στο
χώρο αυτό στις 8 Σεπτεµβρίου, Γενέσιον της
Θεοτόκου που είναι αφιερωµένη η Εκκλησία.
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Μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου µε αναφορές, για να θυµηθώ από τις πρώτες του
Γιάννη Λαµπράκη µε πλήθος φωτογραφικό
υλικό τόσο των κτισµάτων, όσο και του περιβάλλοντος χώρου µε επίκεντρο τα αιωνόβια
πλατάνια και τις βρύσες. Το συγκεκριµένο
µνηµείο προβάλλει το βιβλίο της Αρετής Κασελούρη "Το Μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου".
Επίσης προβολή του έγινε και µε την εκδήλωση Βυζαντινός Εσπερινός (17 Αυγούστου
2000) στην οποία έγινε αναφορά νωρίτερα.
Και τα τελευταία χρόνια από το 2010 (την τελευταία Κυριακή του Ιουλίου) προβάλλεται το
ιστορικό Μοναστήρι µε την εκδήλωση ιστορικής µνήµης για την έναρξη της Επανάστασης στα Τζουµέρκα και το Ραδοβύζι το
1821. Είχε προηγηθεί το 1971 ο εορτασµός
των 150 χρόνων από την έναρξη της Επανάστασης του 1821 και τότε έγινε ο εντοιχισµός
και τα αποκαλυπτήρια της µαρµάρινης πλάκας που αναφέρεται σ' αυτό το γεγονός. Στο
χώρο αυτό γίνεται αναπαράσταση της Σύναξης των οπλαρχηγών βασισµένη σε κείµενο
του Χρήστου Παπαδόπουλου "Η Σύναξη
στο Βουργαρέλι". Επίσης εδώ να αναφερθεί
του ιδίου "Ο Άγιος Γεώργιος, Μοναστήρι
στο Βουργαρέλι Άρτας".
Επίσης αξιόλογη είναι και η µελέτη της
Βάσως Ράπτη-Πλεύρη, φιλολόγου: "Ο
Άγιος Γεώργιος Βουργαρελίου και η εξέγερση στα Τζουµέρκα".
Γι’ αυτό το ιστορικό γεγονός αξίζει να αναφερθεί και το ενδιαφέρον ντοκιµαντέρ της
ΕΡΤ µε τίτλο "Μοναστήρια της Εθνεγερσίας", που παρουσίασε τα Μοναστήρια που
κηρύχτηκε η Επανάσταση του 1821. Έτσι
συµπεριλήφθηκε και το δικό µας Μοναστήρι
µε γυρίσµατα που έγιναν στο συγκεκριµένο
χώρο, το 2011, µε την ιστορική αφήγηση της
Βάσως Ράπτη - Πλεύρη και παρουσίαση
ιστορικού υλικού σε σκηνοθεσία και παραγωγή από τον ηθοποιό Νίκο Βερλέκη.
Ως συνέχεια των εκδηλώσεων µε ιστορικό
περιεχόµενο µεγάλης σηµασίας για το χωριό
µας θα αναφερθώ στην επέτειο της 5ης
Μαΐου 1943 που συνδέεται άµεσα µε τα δύο
άλλα µνηµεία του χωριού µας, την εκκλησία
του Αγίου Νικολάου και την Πλατεία. Αρκετά
δηµοσιεύµατα γι αυτό το γεγονός που κατατάσσει το χωριό µας στα µαρτυρικά χωριά
της Ηπείρου, γιατί θρηνεί και 14 θύµατα πέρα
και πάνω από τις υλικές ζηµιές, υπάρχουν
στην εφηµερίδα µας.
Η εκδήλωση για το βοµβαρδισµό του
Βουργαρελίου από τους Γερµανούς στις
5 Μαΐου 1943 (µε παράλληλη αναφορά
στο κάψιµο του χωριού τον Οκτώβριο του
1943) γίνεται στην Πλατεία του χωριού µπροστά στο Μνηµείο των Πεσόντων, όπου υπάρχουν και δύο βόµβες από το βοµβαρδισµό
εκείνης της ηµέρας) µε λιτή τελετή, επιµνηµόσυνη δέηση και οµιλία για το γεγονός.
Συνέχεια αναφοράς σε µνηµεία
του χωριού µας:
Άγιος Νικόλαος, η κεντρική εκκλησία του
χωριού, πάνω από την Πλατεία, που κάηκε
από τους Γερµανούς το 1943 και ανοικοδοµήθηκε σε σχέδιο του Ορλάνδου 1951-1952
κερδίζει το ενδιαφέρον των επισκεπτών του
χωριού µας, προσκυνητών και µη. Εργάστηκαν τότε όλοι οι κάτοικοι του χωριού µε πρωτοστάτη το δάσκαλο Γιώργη Παπαδηµητρίου.
Η Πλατεία µας µε πρωτοσέλιδο (φύλλο
192) " Η Πλατεία έχει πολλά να µας πειD 100
ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ".
Στο χώρο της έλαβαν και λαµβάνουν χώρα:
Θεατρικές παραστάσεις, Πανηγύρι τ΄Αηλιός,
καλοκαιρινές εκδηλώσεις, µουσικές βραδιές.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 6

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

κτήµα τεσσάρων
στρεµµάτων µε
καρποφόρα δέντρα.
Περιοχή
Μεγάλη Βρύση.
Τηλ.: 6977202384
Κώστας Π. Τάσιος
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Οι συλλογικές προσπάθειες µε ξεκίνηµα από το παρελθόν πρέπει να έχουν µέλλον!
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Στις άκρες της υπήρχαν τα 4 καφενεία που παλιότερα όταν το
χωριό είχε πολλή ζωή και ζωντάνια, ήταν χώροι συναντήσεων
εκδηλώσεων νέων και ηλικιωµένων, µε µεγάλη συµβολή στην
πολιτιστική κληρονοµιά του Βουργαρελίου.
Τώρα λειτουργεί ένα καφενείο αλλά το πιο σηµαντικό στην άλλη
άκρη της Πλατείας στο χωριό που όλοι ξέρουµε ως "Βακούφικο"
δίπλα από τον τεράστιο, αιωνόβιο πλάτανο λειτουργεί η Έκθεση
Βιβλίου που δίνει ιδιαίτερη ζωή στο χώρο το καλοκαίρι. Ο χώρος
δούλεψε ως καφενείο για πολλά χρόνια και προπολεµικά και µετέπειτα αλλά εδώ και 10 χρόνια έγινε δωρεάν παραχώρηση από
την Εκκλησία στο Σύλλογό µας και λειτουργεί ως Έκθεση Βιβλίου.
Ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 1995, ολιγοήµερη τότε (27 - 29)
µε σηµαντικό αφιέρωµα σ' αυτήν στην εφηµερίδα µας της
Βάσως Ράπτη-Πλεύρη και συνεχίζεται για 23η χρονιά φέτος
από τον Αύγουστο του 2011 στο "Βακούφικο".
Κάθε χρόνο γίνεται αναφορά σ' αυτό το γεγονός, είναι το σηµαντικό γεγονός του καλοκαιριού για το Βουργαρέλι και για τη
γύρω περιοχή.
Επίσης µε αφορµή την Έκθεση η εφηµερίδα µας έχει φιλοξενήσει σηµαντικούς συγγραφείς µε παρουσίαση στο Αµφιθέατρο του ∆ήµου: Γιάννης Καλπούζος, ∆ηµήτρης Στεφανάκης,
Ντίνος Γιώτης, κάνοντας παράλληλα και βιβλιοπαρουσιάσεις
τους, αλλά βιβλιοπαρουσιάσεις άλλων συγγραφέων: Βάντα Κουτσοκώστα, Μάνθος Σκαργιώτης, ∆ηµήτρης Βλαχοπάνος, ∆ηµήτρης Παππάς "Τζουµερκιώτικα Λαογραφικά", Κώστας Π. Τάσιος
"Αγώνες Ζωής". Εδώ πρέπει να γίνει αναφορά στο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος βιβλίο “Ιδιωµατικές λέξεις και Αλληγορίες του τόπου
µας” του δάσκαλου Παναγιώτη Χρηστίδη και της φιλολόγου κυριακούλας Χρηστίδη.
Τα πέτρινα γεφύρια, δύο ενδιαφέροντα µνηµεία, στα δυο ποτάµια του χωριού έχουν προβληθεί και αυτά µε φωτογραφίες
αλλά και οι προσπάθειες για τη συντήρησή τους, την καθαριότητα και τον ευπρεπισµό του περιβάλλοντος χώρου, για να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των επισκεπτών.
Οι βρύσες µας, η Κρυστάλλω και η Αρχόντω (ανηγέρθησαν
δαπάναις του Συνεταιρισµού το 1926) µε προβολή επίσης πλούσιου φωτογραφικού υλικού και πριν ακόµα από τον πόλεµο.
Τελευταία προβλήθηκε η Μπάρδα σε µια προσπάθεια διάσωσής της από τα νερά του ποταµού.
Άφησα τελευταίο το Μποτσαραίϊκο όχι για τη σηµασία του αλλά
να "κρούσω τον κώδωνα του κινδύνου γι αυτό.
Μποτσαραίικο
Είναι το γνωστό σε όλους σας κτίσµα στο οποίο διέµενε η οικογένεια των Μποτσαραίων κατά το πέρασµά της από το Βουργαρέλι. Παραµένει στη θέση του, χρειάζεται όµως η διάσωσή του
και προς αυτή την κατεύθυνση έγιναν οι προσπάθειες της Μαίρης Μάντζιου, καθηγήτριας στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων (δηµοσιεύθηκαν στην εφηµερίδα µας) αλλά µέχρι στιγµής δεν
απέφεραν αποτέλεσµα.
Η εφηµερίδα µας αρωγός σ’ αυτές τις προσπάθειες προβάλει
διαρκώς το θέµα και χρειάζεται κινητοποίηση πριν είναι πλέον
αργά.
∆ύο τραγούδια που µαρτυρούν το πέρασµα αυτό: ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΤΡΑΓΟΥ∆Ι ΤΟΥ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ: «Του Μάρκου» (δηµοσιεύθηκε
στο φύλλο Νο.19, 1980)
«Ο έρωτας του Νότη»
Το ποίηµα είναι του 1803 περίπου. Αφορά έναν έρωτα του Νότη
Μπότσαρη (1756 – 1841) , όταν ζούσε στο Βουργαρέλι πριν από
τα γεγονότα του Σέλτσου. Τραγουδά τον έρωτα του προς την
πεντάµορφη αρχόντισσα των Τζουµέρκων, Γιαννούλα, γυναίκα
του προύχοντα στο Βουργαρέλι, κυρ Αναγνώστη. Η οµορφιά της
Γιαννούλας ήταν φηµισµένη τότε σ’ όλη την Ήπειρο. Ο Νότης,
περασµένος στα 40 χρόνια τη γνώρισε και την ερωτεύτηκε παράφορα. Αλλά συνετός και συγκρατηµένος όπως ήταν περιόρισε
το αίσθηµά του σε πλατωνική µορφή (τους στίχους τους περιέσωσε ο Παναγιώτης Αραβαντινός)
Το µάθατε τι γίνηκε το Γενάρη, το χειµώνα;
Μια λυγερή εξέβγαινε µέσα απ’ το Βουργαρέλι.
Κι ο Νότης την εφώναξε ψηλά απ’ το παραθύρι:
-∆ε µας κρένεις τζοβαΐρι;
-Φοβούµαι Νότη, σκιάζοµαι απ’ τον πεθερό µου
κι απ’ τον άντρα τον οχτρό µου
-Μη σκιάζεσαι Γιαννούλα µου, γιατί εγώ του περγιορίζω,
το ντουφέκι τους γυρίζω.
Εγώ για σένα χάνοµαι – µα το σταυρό που κάνουµεπουλώ και τ’ άρµατά µου, να σ’ έχω δω σιµά µου.
∆ΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
Θέµατα ζωτικά για το χωριό µας αλλά και για την ευρύτερη περιοχή δε µπορούσαν να αφήσουν αµέτοχη τη θεµατογραφία της
εφηµερίδας µας αλλά και θέση πολιτική, τεκµηριωµένη απέναντι
σ’ αυτά.
Από το πρώτο κιόλας φύλλο ασχολήθηκε µε το δρόµο Άρτας –
Τρικάλων και στη συνέχεια µε το κτίριο του Γυµνασίου (διότι
υπήρξαν αρκετά θέµατα για το χώρο της ανέγερσής του). Επίσης το νερό του Βρυζοκαλάµου (µε τα όποια προβλήµατα παρουσίασε αυτό το θέµα), το Κεντρο Υγείας µε αρχικό άρθρο: “Η
δηµιουργία Κέντρου Υγείας στο Βουργαρέλι” αποτελεί µοναδική

και δίκαιη λύση, και συνεχίζοντας και σε επόµενα φύλλα µέχρι τις
µέρες µας µε προβλήµατα ιδιαίτερα σήµερα την εποχή της κρίσης.
Θέµατα του Συνεταιρισµού για ενηµέρωση αλλά και θέση του
Συλλόγου π.χ. µε τίτλο «Αντισταθείτε, µε επιχειρηµατολογία για
αποτροπή της δηµιουργίας λατοµείου στο Βουργαρέλι.
Το Βουργαρέλι έδρα Κοµβικού Κέντρου του ΟΤΕ , Κοµβική Τηλεπικοινωνιακή περιοχή Βουργαρελίου και εγκαίνια του Τηλεπικοινωνιακού Κέντρου Βουργαρελίου (µε συµβολή του Πύρρου
Παπαδηµητρίου σ’ αυτό).
Εγκαίνια του Πολιτιστικού Κέντρου και εδώ πρέπει να τονιστεί
η συµβολή της Ρηνούλας Αλεξίου µε την παραχώρηση του οικήµατος που της ανήκει στην Πλατεία. Η εφηµερίδα µας της
αφιέρωσε πρωτοσέλιδο µετά τον πρόωρο θάνατό της στις
27/5/1995 και στο µνηµόσυνό της 16 χρόνια µετά, τον Αύγουστο
του 2011.
Κατασκηνώσεις, τα αξιόλογα κτίρια , τα οποία , αφού για χρόνια εξυπηρέτησαν τις ανάγκες για φιλοξενία παιδιών στο υπέροχο φυσικό περιβάλλον εγκαταλείφτηκαν. Σχετικά θέµατα:
Βουργαρέλι – Βαρδινογιάννης – Γήπεδο Βουργαρελίου καθώς
και διάφορες προσπάθειες συντήρησης και επισήµανσης του κινδύνου κατάρρευσης τους από τη µη αξιοποίηση, πράγµα που γίνεται ορατός απελπιστικά.
Από το 1ο φύλλο της η εφηµερίδα µας ασχολήθηκε µε θέµατα
που αφορούσαν την Κοινότητα ∆ροσοπηγής στην αρχή και στη
συνέχεια Βουργαρελίου και πρόβαλε την εξέλιξη σε ∆ήµο Αθαµανίας και µετέπειτα Καλλικρατικό – ∆ήµος Κεντρικών Τζουµέρκων. Ενηµερώνεται για θέµατα που αφορούν το ∆ήµο και
ενεργεί προς αυτόν µε συντονισµένες προσπάθειες και πάντοτε
για θέµατα που αφορούν την τοπική Κοινότητα Βουργαρελίου και
στη συνέχεια όλο το ∆ήµο χωρίς να παίρνει κοµµατική θέση.
∆ιακρίσεις σε πρόσωπα που προσέφεραν στην
πνευµατική - πολιτιστική - επιστηµονική ζωή του τόπου.
Αύγουστος 1988.
Με πρόταση του ∆Σ του Συλλόγου µας και το εξής σκεπτικό
αποφασίστηκε να τιµηθούν µετά θάνατον, οι χωριανοί µας εκείνοι που δεµένοι Προµηθείς στον Καύκασο του καθήκοντός
τους, πρόσφεραν, µε την ακτινοβολία τους , τη ζωή τους, την κοινωνική τους δραστηριότητα, υπηρεσίες ανεκτίµητες, που δόξασαν το χωριό µας, µε απονοµή µεταλλίων και διπλωµάτων:
Γεώργιος Παπαδηµητρίου: δάσκαλος, πανεπιστήµων, συνεργάτης του Ακαδηµαϊκού Αν.Ορλάνδου, µε δηµοσιεύµατα ποικίλης ύλης, ιστορικής, αρχαιολογικής έρευνας, σε πολλά
Ηπειρώτικα περιοδικά αρκετά των οποίων δηµοσίευσε η εφηµερίδας µας, ποιητής. Από την οικογένεια του πολλά µέλη της υπηρέτησαν το Σύλλογο µας, οι κόρες του, Νίκη Σιµοπούλου,
Ρηνούλα Σόφη , ο γιός του Πύρρος, Πρόεδρος του Συλλόγου, τα
εγγόνια του Βιβή Σιµοπούλου, Γιώργος Χ. Σόφης.
∆ηµήτριος Αναγνώστου: ο γιατρός του χωριού µας. Χαρακτηριστικό το δηµοσίευµα της εφηµερίδας µας «Κατά κόσµον
Μήτσος Βασίλης – Κώστας, ο ιατρός, ο αγωνιστής, ο άνθρωπος.
Ασκούσε όλες τις ειδικότητες της ιατρικής, έκανε σοβαρές διαγνώσεις µε επιτυχία και θεράπευε δύσκολες περιπτώσεις
Γεώργιος Οικονοµίδης: για πολλά χρόνια ∆ήµαρχος του άλλοτε ∆ήµου Θεοδωρίας, πρωταγωνιστής της εξαγοράς του Βουργαρελίου που ήταν τούρκικο τσιφλίκι.
Χρίστος Ν. Λαµπράκης: φιλόλογος, καθηγητής, παιδαγωγός
(κάνουµε αναφορά στη µετέπειτα εκδήλωση µνήµης και αποκαλυπτήρια προτοµής του.)
Φωτεινή Καλυβιώτη: οικοκυρά, η οποία υπηρέτησε πιστά το
Μοναστήρι του Άγιου Γεωργίου, κόρη της η δασκάλα µας Αφροδίτη Καλυβιώτη.
Απόστολος Γιάννος: εµπειρικός παντεχνίτης, ευρηµατικός,
εφευρέτης, τον θυµόµαστε όλοι ως το φωτογράφο του χωριού.
Αύγουστος 1990.
Ιωάννης Κοτσαρίδας: γιατρός, άσκησε το επάγγελµά του στο
Βουργαρέλι και τη γύρω περιοχή και προσέφερε δωρεάν τις υπηρεσίες του στους κατοίκους. Ο άνθρωπος που έφτιαξε την
όµορφη Πλατεία του χωριού µας, τα εγκαίνια της οποίας έγιναν
το 1905 ή 1906. Παιδιά του ο Ξενοφών, δικηγόρος, Σόλων γιατρός ΩΡΛ, Λευτέρης δηµοσιογράφος, Ανίκα Γκαναβία.
Ιερέας Σπυρίδων Παπακώστας: γνωστός ως παπα-Σπύρος.
Ασκητικός µε µισό αιώνα προσφοράς στην εκκλησία και στο
χωριό. Ζούσε φτωχική ζωή καλλιεργώντας τα κτήµατά του, µε
στερήσεις ανήγειρε την Αγία Παρασκευή, βοήθησε φτωχούς
σπουδαστές και προίκιζε φτωχές κοπέλες.
Κωνσταντίνος Πετρονικολός: Γυµνασιάρχης. Ήρθε στο
Βουργαρέλι το 1974, και συγκεντρώνοντας στοιχεία συνέγραψε
το 1977 το βιβλίο «Το Βουργαρέλι (∆ροσοπηγή)», ιστορικό και
τοπογραφικό. Η έκδοση του βιβλίου έγινε µε δικές του δαπάνες.
Οι δάσκαλοι του χωριού τιµήθηκαν τον Αύγουστο του 2006
όπως προαναφέρθηκε.
Αργότερα τον Αύγουστο του 2015, ο Βασίλης Ντζιόκας, από
οικογένεια λαϊκών µουσικών τιµήθηκε µαζί µε τα αδέρφια του
Γιώργο και Λουκά καθώς και ο Παντελής Γιάννος µε προβολή του
ντοκιµαντέρ του φωτογράφου – κινηµατογραφιστή από την Άρτα,
Βασίλη Γκανιάτσα. Τιµήθηκαν µε δίπλωµα όλοι τους.
Από το χώρο της εκκλησίας προβλήθηκαν σηµαντικές επιβλητικές µορφές που έκαναν κατάθεση ψυχής σ’ αυτό το χώρο,
σεµνά, διακριτικά, χωρίς αµοιβή: Ιερέας Γεώργιος Γούλας ο σε-
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βαστός σε όλους µας παπα-Γούλας και οι ψάλτες Γεώργιος
Νταλαγιώργος, Τάκης (Χρήστος) Αντωνίου.
Επιστήµονες µε διακρίσεις τόσο στην Ελλάδα µας όσο και
στο εξωτερικό:
Κώστας Αλεξίου: καθηγητής Ιατρικής, για χρόνια Πρόεδρος
της Πανηπειρωτικής Συνοµοσπονδίας Ελλάδας. Υπήρξε µέλος
του ∆.Σ. του Συλλόγου µας και δηµοσίευσε στην εφηµερίδα.
Χρύσα Τζουµάκα – Μπακούλα: καθηγήτρια Παιδιατρικής στο
Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. ∆ιάκριση από την Ακαδηµία Αθηνών 1993. Παγκόσµιο Βραβείο για την Υγεία του Παιδιού από την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας. Πρόεδρος της
Ακαδηµαϊκής Εταιρείας Άρτας. Βραβεύτηκε στην Άρτα µε ένα
από τα Αγραφειώτεια Βραβεία στις 25/3/2015.
Βασίλης Κολιάτσος: γιος του γιατρού Λευτέρη Κολιάτσου. Καθηγητής Νευροπαθολογίας, Νευρολογίας και Ψυχιατρικής Επιστηµών Συµπεριφοράς στο John’s Hopkins University School of
Medicine . Βραβεύτηκε στην Άρτα µε ένα από τα Αγραφειώτεια
Βραβεία στις 25/3/2015.
Αθηνά Κούρτη: γιατρός – ερευνήτρια που διαπρέπει στις
Η.Π.Α. , κόρη του γιατρού Πέτρου Κούρτη µε δηµοσίευµα στην
εφηµερίδα µας «Η Ελληνίδα που αιχµαλώτισε τους φόβους για
το AIDS». Βραβεύτηκε από την Ακαδηµία Αθηνών. Στην εφηµερίδα µας παρουσιάσαµε το βιβλίο της (αντίτυπα του προσέφερε
στο Σύλλογό µας) µε τίτλο: Μια νέα επιστήµων στο προσκήνιο
της επικαιρότητας «Μητέρες εναντίον µικροβίων».
Ελένη Ρυακιωτάκη: κόρη του Βασίλη Ρυακιωτάκη, καθηγήτρια
στο California State University Los Angeles, Ηλεκτρονικός κ’ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ερευνήτρια της NASA σε θέµατα σχεδιασµού διαστηµικού τηλεσκοπίου. Έλαβε αρκετές διακρίσεις.
Και νέοι µας προβλήθηκαν µέσα από την εφηµερίδα µας
είτε µε τις συνεργασίες τους µικρές ή µεγάλες, είτε µε διακρίσεις τις όποιες έλαβαν.
∆ραστηριότητες του Λυκείου – Γυµνασίου. Ενδεικτικά: Ανοιχτοί
ορίζοντες για τους µαθητές του Γυµνασίου Βουργαρελίου, στα
πλαίσια του προγράµµατος «Σωκράτης» και της δράσης Comenius µε τίτλο: «Να γνωρίσουµε και να γνωριστούµε µέσα από µια
παγκόσµια γλώσσα: τα µαθηµατικά».
Περιβαλλοντική µελέτη των µαθητών του Λυκείου Βουργαρελίου. Θετικές και αρνητικές επιδράσεις του φράγµατος της Μεσοχώρας µε παρουσίαση των προγραµµάτων µε θεατρική
παράσταση.
Μαθητιάδα στο νοµό Σερρών.
Επισηµαίνουµε εδώ και ατοµικές παρουσίες ή διακρίσεις νέων
του Βουργαρελίου (για όλους υπάρχουν σχετικά δηµοσιεύµατα
στην εφηµερίδα µας): Θανάσης Γεωργάρας, δάσκαλος – µουσικός. Βασιλική Λύτρα, νοσηλεύτρια. Μαριάννα Σταύρου, φιλόλογος. ∆ηµήτρης Σταύρου, ψυχολόγος – µουσικός.
Φαίδρα Γιαννέλου, µαέστρος.
Τιµητική διάκριση στη Μαρία Χ. Παπαδοπούλου , σήµερα
µουσικός – καθηγήτρια. Βράβευση της συγχωριανής µας
Βάνας Συγγούνα, σήµερα φιλόλογος.
Και για να έρθουµε στη σηµερινή µέρα, ο Σύλλογός µας τιµά
για τα 40 χρόνια συνεχούς έκδοσης της εφηµερίδας µας τους
υπεύθυνους έκδοσης της µε τη σειρά που ανέλαβαν τα ηνία της,
προσφέροντας µια πλακέτα στην οποία αναφέρεται: «για την
προσφορά τους στην 40ετή συνεχή έκδοση της εφηµερίδας µας»
(Τα ονόµατα αναφέρονται στο σχετικό ρεπορτάζ στην 1η σελίδα).
Η Εφηµερίδα σήµερα
Μετά από 40 χρόνια δεν αντιµετωπίζει τα προβλήµατα του παρελθόντος. Το ∆ιαδίκτυο συνέβαλε στην οµαλοποίησή τους.
Όµως χρειάζεται τη συµβολή όλων, γιατί για να ανέβει στο Ίντερνετ απαιτείται ύλη. Και έχουµε τόσους πνευµατικούς ανθρώπους στο Βουργαρέλι, που θα µπορούσαν να καλύψουν µεγάλο
εύρος θεµάτων µε ιδιαίτερη απήχηση στους αναγνώστες της. Και
επειδή την έχουµε χαρακτηρίσει’’ κιβωτό της πνευµατικής περιουσίας των Βουργαρελιωτών’’ [και αυτό θα το διαπιστώσετε για
µια ακόµη φορά και στην τωρινή περίσταση µε την αναφορά και
όσο το δυνατόν πιο σύντοµα στην ποικιλία των θεµάτων που περιέλαβε η εφηµερίδα µας τα 40 χρόνια συνεχούς έκδοσής της]
θα πρέπει όλοι µας να την ενισχύουµε, η κιβωτός αντέχει και
υπάρχουν προοπτικές να αντέξει ακόµη.
Επίσης επιθυµούµε να µας ενηµερώνετε για κάθε είδους θέµατα. ∆εν είµαστε δηµοσιογράφοι να ψάχνουµε τα πάντα. Αυτά
που µας στέλνετε τα οργανώνουµε ,ζητούµε και άλλες πληροφορίες και προχωρούµε στην έκδοση της εφηµερίδας. Και θα
ήταν ιδιαίτερη ευχαρίστηση να γίνονται προτάσεις όχι µόνο µε
λόγια για τη βελτίωσή της. Καλό θα είναι σε τακτά διαστήµατα να
γίνεται συνάντηση και ανταλλαγή απόψεων για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα.
Άφησα για το τέλος τις ιδιαίτερες ευχαριστίες µου προσωπικά
σε όλους που κατά τη διάρκεια της θητείας µου στο ∆Σ του Συλλόγου και ως υπεύθυνης της έκδοσης της εφηµερίδας, ενίσχυσαν την προσπάθεια µε συνεργασίες. Επίσης για την πολύτιµη
βοήθειά τους τον Παύλο Πλεύρη και το Νίκο Τσιούνη (για την ψηφιοποίηση των κειµένων), τα µέλη του ∆Σ, τον εκδότη µας Ανδρέα Ρίζο και πάνω απ’ όλα όσους µε την υλική τους συµβολή
στηρίζουν την έκδοσή της.

(Οι οµιλίες των Χρήστου Παπαδόπουλου, Γιάννη Γεωργοκώστα και Ανδρέα Ρίζου, στο επόµενο φύλλο).
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Επετειακή εκδήλωση για τα 40 χρόνια της εφηµερίδας µας!

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΝΕΥΣΤΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΣ ΝΑΚΟΥ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ

Το πρώτο φύλλο της εφηµερίδας µας εκδόθηκε στις 10 Μαρτίου 1977, ως "µηνιαία έκδοση
της Ενωσης ∆ροσοπηγής- Παλαιοκάτουνου" όπως ονοµάζονταν τότε ο Σύλλογός µας µε
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του. Άρα σήµερα η εφηµερίδα µας είναι ηλικίας σαράντα
ετών και µιάς ηµέρας. Είναι πιθανό η Πρόεδρός µας να επέλεξε
τη σηµερινή ηµέρα για την οργάνωση της εκδήλωσης ώστε να
έχει συµπληρωθεί πλήρως η σαραντάχρονη ενηλικίωση της εφηµερίδας.
Όπως αναγράφεται στο κύριο
άρθρο του πρώτου φύλλου η έκδοση της εφηµερίδας κρίθηκε
αναγκαία για να βοηθήσει στην
επιτυχία συγκεκριµένων στόχων και για να καλυφθεί ένα
µεγάλο κενό που υπήρχε στην σύνδεση των Βουργαρελιωτών της διασποράς. Ο στόχος αυτός ήταν πολύ σηµαντικός για την εποχή του, διότι δεν πρέπει να
λησµονείται ότι τότε κύριο, αν όχι µοναδικό, µέσο επικοινωνίας των χωριανών µεταξύ τους ήταν η ταχυδροµική
αλληλογραφία και σπανιότερα η δαπανηρή τηλεφωνική
συνοµιλία µε προηγούµενη προειδοποίηση. Από την
πλευρά αυτή είναι σηµαντικότατη η τωρινή διαπίστωση
ότι, παρά την πάροδο σαράντα ετών και την έκτοτε αλµατώδη ανάπτυξη των µέσων επικοινωνίας (αυτόµατη
και κινητή τηλεφωνία, διαδικτυακές εφαρµογές κλπ.) η
εφηµερίδα µας εξακολουθεί να επιτελεί την επικοινωνιακή
αποστολή της µε την ίδια επιτυχία, φαινόµενο το οποίο
χρειάζεται κάποια εξήγηση.
Οι δυσκολίες της έκδοσης των πρώτων φύλλων ήταν µεγάλες. Η τυπογραφική σύνθεση της ύλης γινόταν µε την
χειροκίνητη επιλογή κάθε γράµµατος και την τοποθέτησή
του µε το χέρι στο συνθετήριο για τη δηµιουργία κάθε
λέξης και κάθε φράσης µέχρι του τελικού κειµένου. Οι
διορθώσεις των λαθών ήταν ακόµα πιο δύσκολες. Κουραστική επίσης ήταν η διανοµή των φύλλων και η ταχυδροµική αποστολή τους. Το ίδιο και η διανοµή των
φύλλων και η ταχυδρόµησή τους. Τώρα όλα άλλαξαν επαναστατικά σε αυτόν τοµέα. Η ύλη δακτυλογραφείται µε
ηλεκτρονικό κειµενογράφο, διορθώνεται αυτοµάτως,
αποστέλλεται κατ’ ευθείαν στο τυπογραφείο και εκτυπώνεται.
Όλα λοιπόν άλλαξαν από τότε, εκτός από το πρόσωπο
της εφηµερίδας δηλαδή το λογότυπο του τίτλου της, το
οποίο παραµένει απαράλλαχτο από το πρώτο φύλλο της
µέχρι σήµερα. Το εµπνεύστηκε και το δηµιούργησε η Βιβή
Σιµοπούλου, η οποία µας το έφερε σε διαφάνεια µε την
οποία κατασκευάστηκε το κλισέ και µε το οποίο η εφηµερίδα εκτυπωνόταν τότε.
Από το πρώτο κιόλας φύλλο της εφηµερίδας, µε το κύριο
άρθρο της, προσδιορίσαµε τους σκοπούς της έκδοσής και
τις ανάγκες που αυτή καλούνταν να καλύψει. Συγχρόνως,
και ατύπως, οριοθετήσαµε το περιεχόµενο της ύλης και
την ελευθερία έκφρασης των συνεργατών και επιστολογράφων, τα οποία συνοψιζόταν στις εξής αρχές:
Μη κοµµατικοποίηση της εφηµερίδας και της ύλης
της, µη εµπλοκή σε προσωπικές διαφορές και αντεγκλήσεις, µη δηµοσίευση επιστολών ή συνεργασιών µε παρόµοιο περιεχόµενο κ.λπ.
Πρέπει να διευκρινιστεί ότι η µη κοµµατικοποίηση δεν
πρέπει να συγχέεται µε την µη πολιτική τοποθέτηση της
εφηµερίδας απέναντι σε φαινόµενα αυθαιρεσίας ή αδιαφορίας εκ µέρους δηµόσιων φορέων, µε αποτέλεσµα την
παθητική στάση απέναντι σε παρόµοιες καταστάσεις. ∆ιαφορετικά η εφηµερίδα θα αποτελούσε φύλλο αναγγελίας
κοινωνικών εκδηλώσεων και ληξιαρχικών µεταβολών
(γεννήσεων, θανάτων, γάµων κλπ.) γεγονότων δηλαδή
που έχουν την αξία τους και την σκοπιµότητα δηµοσιοποίησής τους, αλλά που από µόνα τους δεν θα µπορούσαν να δικαιώσουν και να πραγµατώσουν την αποστολή
και τους σκοπούς της εφηµερίδας και του Συλλόγου γενικότερα.
Σχετικά µε την πολιτική τοποθέτηση της εφηµερίδας,

αναφέρω εντελώς ενδεικτικά µερικές
περιπτώσεις κατά τις οποίες η εφηµερίδα έλαβε µαχητική θέση µε θετικά
αποτελέσµατα: Κορυφαία περίπτωση
η αρθογραφία και οι παράλληλες ενέργειες της εφηµερίδας µας για την τεκµηρίωση του αιτήµατος επαναφοράς
του ιστορικού ονόµατος του χωριού
µας «Βουργαρέλι» αντί του κοινότατου
τοπωνυµίου «∆ροσοπηγή» (ας θυµηθούµε ότι ακόµα και σήµερα υπάρχουν
εννιά ∆ηµοτικές Κοινότητες και Οικισµοί µε το όνοµα ∆ροσοπηγή). Ο πολιτικός χαρακτήρας της επαναφοράς
του ονόµατος προκύπτει και από το γεγονός ότι πολιτική ήταν και η απόφαση
αφαίρεσης του ονόµατος «Βουργαρέλι». Άλλα παραδείγµατα τέτοιων δηµοσιεύσεων της εφηµερίδας είναι οι
αρθρογραφίες για την κατάσταση του
δρόµου Αρτα- Τρίκαλα, για το Βρυζοκάλαµο, για τις κατασκηνώσεις, για την αποτροπή της κατασκευής αποχωρητηρίων στην πλατεία, για το φυσικό περιβάλλον του
χωριού κ.λπ. Σχετικώς πρόσφατη είναι η µαχητική εναντίωση στο σχέδιο να κατασκευαστεί και να επιτραπεί η είσοδος αυτοκινήτων στην Πλατεία µε το πρόσχηµα ότι,
κατά τις κηδείες, το αυτοκίνητο- νεκροφόρα θα µπορεί να
πλησιάζει την Εκκλησία διανύοντας επί της πλατείας απόσταση 50- 70 µέτρων. Αλλωστε το πρόβληµα δεν λύεται µε
την είσοδο νεκροφόρας διότι, έτσι κι’ αλλιώς, από την
Πλατεία µέχρι την Εκκλησία µεσολαβεί ακόµα µισή απόσταση µε δύο σειρές σκαλοπατιών που πρέπει να διανυθούν πεζή, οπότε παραµένει το πρόβληµα. Προσωπικώς
πιστεύω ότι αποτελεί ασέβεια προς τον νεκρό η απροθυµία µας να τον µεταφέρουµε µε τα χέρια µόλις πενήντα
µέτρα. Πρέπει να τονιστεί ότι στις αρχές της εφηµερίδας
συγκαταλέγεται και η στενή και αρµονική συνεργασία της
µε τον Πολιτιστικό Σύλλογο του χωριού, του οποίου προβάλλει πάντοτε τις δραστηριότητες.
Είναι συγκινητική η απόφαση του ∆Σ του Συλλόγου να
τιµήσει τους διατελέσαντες υπεύθυνους της εφηµερίδας
αν και πιστεύω ότι η τιµή ανήκει σε όλους στους συντελεστές αυτού του γεγονότος, δηλαδή στους συνεργάτες τακτικούς και έκτακτους και σε όλους εκείνους που
προσέφεραν την συνεργασία τους έστω και µε την δηµοσίευση µιας επιστολής. Ωστόσο ειδική µνεία χρειάζεται
για ορισµένους οι οποίοι κυριολεκτικά τίµησαν µε την σταθερή και υψηλής ποιότητας συνεργασία τους κατά την
διάρκεια της ζωής τους. Κάνοντας µια επιβαλλόµενη εξαίρεση θα αναφέρω µόνον µερικούς από τους ανθρώπους
αυτούς που δεν υπάρχουν πια.
Πρώτα τον Γιάννη Σιµόπουλο, ο οποίος είχε πρωτοστατήσει στην ίδρυση του Συλλόγου και υπέγραφε ως
Γιάννης Σίµος. Τον Κώστα Πετρονικολό ο οποίος µελέτησε την ιστορία του χωριού και έγραψε και ειδικό βιβλίο.
Τον Γιάννη Τσίπη, τον Πύρρο Παπαδηµητρίου, τον
Γιώργο Κοντοδήµα και τον Νίκο ∆ήµου που αφιέρωσαν τακτική συνεργασία. Αφήνω τελευταίο τον Γιάννη
Κατσάνο του οποίου τα κείµενα είχαν την τελειότητα της
επιστηµονικής µελέτης. Σε αυτόν οφείλεται η ιστορική τεκµηρίωση της παλαιότητας του ονόµατος του χωριού µεταξύ των οποίων και η επισήµανση αναφοράς του
ονόµατος Βουργαρέλι σε ενετικό φορολογικό κατάλογο
του έτους 1699 η οποία αποτέλεσε επιχείρηµα στον φάκελο του αιτήµατος επαναφοράς του ονόµατος του χωριού. Από τους επιζώντες, εκτός από τις ακούραστες
προσπάθειες της προέδρου µας, ειδική µνεία πρέπει να
γίνει για τον Παύλο Πλεύρη ο οποίος εξασφαλίζει την
ηλεκτρονική υποστήριξη και διάδοση της εφηµερίδας.
Η ποιότητα λοιπόν των δηµοσιευµάτων της εφηµερίδας
και η, κατά κανόνα, τήρηση των αρχών που προαναφέρθηκαν, συντέλεσαν στην διατήρηση του κύρους της εφηµερίδας και παρέχουν την εξήγηση της µακροβιότητάς
της για την οποία µίλησα προηγουµένως.
Πρόσθετη εξήγηση αποτελεί, κατά την προσωπική µου
γνώµη, και το γεγονός ότι, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια,
στη διεύθυνση της εφηµερίδας και στη σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συλλόγου κυριαρχεί το γυναικείο
φύλο.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ τ. ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ

Η Σταυρούλα Καραβασίλη (αριστερά) µε την πρόεδρο του
Συλλόγου κατά την απονοµή της τιµητικής πλακέτας.

Καληµέρα, καλώς ανταµωθήκαµε.
Σας ευχαριστώ για την ιδιαίτερη τιµή που µου κάνετε για την ανεκτίµητη προσφορά µου στον τόπο, τον σύλλογο και την Εφηµερίδα. Ήταν µια πορεία που σηµαδεύτηκε µε πολύ σηµαντικές
εκδηλώσεις. Ένα πραγµατικό έργο ζωής, θα τολµούσα να πω.
Το σηµερινό κάλεσµα θέλω να πω ακόµη ότι ήταν σηµαδιακό για
µένα. Ήταν σαν ένας ξαφνικός οργισµένος χείµαρρος "µια κατεβασιά" που λέµε στο χωριό, ένα ξύπνηµα του µυαλού µου, µετά
από µια οκτάχρονη ηθεληµένη αποχή από τα κοινά. Όµως δεν θα
αναφερθώ σε αυτά σήµερα. Σήµερα θέλω να πω µόνο λίγα λόγια
για να υµνήσω την Εφηµερίδα µας, µε το δικό µου ποιητικό, ροµαντικό και αληθινό τρόπο.
Εφηµερίδα "ΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ"
Μια εφηµερίδα όπως όλες οι εφηµερίδες των Συλλόγων. Αυτό θα
σας πει ένας άνθρωπος, ο κάποιος άνθρωπος αν τον ρωτήσεις. Κι
έτσι είναι. Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι περνούν σχεδόν πάντα
κοντά από κάτι που το νοµίζουν ασήµαντο και που κρύβει µέσα
του ένα µεγάλο.
Όµως φίλοι µου η εφηµερίδα "ΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ", η δικιά µας
εφηµερίδα Είχε και Έχει Επιφάνεια και Βυθό! Και πρέπει να πάρει
κανείς ένα µεγάλο µακροβούτι εκεί µέσα για να το νιώσει.
Για να δει σκιές, φαντάσµατα, στοιχεία, δράκους, γυπαετούς,
γραµµές φωτεινές και µεγάλες ανάσες, χυµένα όλα απάνω σε µορφές και διαγράµµατα.
Ένας κόσµος σφιχταγκαλιασµένος σ' ένα πνευµατικό αγκάλιασµα, σε µια ψυχική επαφή ιδεών, στοχασµών, ιδεωδών, πόθων
ονείρων.
Μια πνοή που λες και ξεφεύγει από το Ξερολίβαδο ως την Κόκκινη Εκκλησιά, από τις Σκιαδάδες ως το Κουβέλι.
Ένα σύνθετο µουρµούρισµα που αναβλύζει από την Αρχόντω
και την Κρυστάλλω! Που πυργώνει η φιλοσοφία, η σκέψη, η ιδεολογία, η ιστορία, η µουσική, ο χορός, η ποίηση, η επιστήµη, η
τέχνη, τα πολιτιστικά, τα κοινωνικά και οι προσφορές.
Ένα άθροισµα σκορπισµένων ανθρώπων στο Βουργαρέλι, στην
Αθήνα, στην Σαλονίκη, στην Πάτρα, στην Γενεύη, Αυστραλία, Αµερική, Αγγλία κι αλλού που ζει και υπάρχει σφιχτά αγκαλιασµένος
µέσω της µικρής µας Εφηµερίδας.
Την Εφηµερίδα που 40 χρόνια τώρα κρατήθηκε µε θυσία ατέλειωτων προσωπικών ωρών, µε αγάπη και µεράκι όσων βοήθησαν
- όπως βοήθησαν.
Εφηµερίδα "ΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ"
Συγκρούσεις και αρµονίες!
∆ιαξιφισµοί και επιθέσεις!
Γραµµές, πινελιές, χρώµατα, φόντα κι αποχρώσεις.
Νάκος Παπαδόπουλος, Ναπολέων Τσίτσικας, Χρήστος Παπαδόπουλος, Γιάννης Γεωργοκώστας, Πύρρος Παπαδηµητρίου,
Σταυρούλα Καραβασίλη, Μαίρη Στεφάνου, Λουκία Αντωνίου, αλλά
και δεκάδες συνοδοιπόροι σ' αυτό το ταξίδι.
Μια διασταύρωση ονοµάτων, ενός κόσµου γεµάτου αρώµατα,
δοξαστές, αξιώµατα µέσα σε µια αντιπροσωπεία του µεγάλου, του
δυνατού, του ζωντανού, του φανταστικού, του αληθινού.
Αυτή είναι φίλοι µου η ξεχωριστή Εφηµερίδα µας!
Μια Εφηµερίδα της καθηµερινής ζωής. Μια Εφηµερίδα µε επιφάνεια και βυθό.
Με χαµόγελο στο αύριο.
Να τα εκατοστήσει λοιπόν!
Κι αυτή αλλά και όλοι µας.
Γιατί έχουµε πολλά να δώσουµε που δεν τα δώσαµε ακόµα.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Β. - ΦΑΚΙΝΟΣ Β. Ο.Ε.
Υπαπαντής & Μυτιλήνης, Αρτέµιδα Αττικής, Τ.Κ. 190 16
Τηλ.6972082923, E-mail: info@bandbdoors.gr
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Αγροτεµάχιο αρδευόµενο,
8,5 στρεµµάτων
(περίπου), στη θέση “Καλαµάς”
Βουργαρελίου, κατάλληλο και
για επιδοτούµενα προγράµµατα:
αγροτουριστική µονάδα
ή εναλλακτικές µορφές ενέργειας.
Πληροφορίες: 6976 927756.
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Ο σεβασµός στους πνευµατικούς ανθρώπους και στα µνηµεία, είναι δείγµα πολιτισµού!

Για τη ∆ανάη Λαζαρίδου
που ‘’έφυγε’’ από κοντά µας

Η Αναστασία- ∆ανάη Λαζαρίδου’’ έφυγε’’
για το αιώνιο ταξίδι της στις 20 Φεβρουαρίου 2017.Ο Σύλλογός µας τη γνώρισε το
καλοκαίρι του 2013, όταν στο Βουργαρέλι
έγινε η παρουσίαση του σπουδαίου βιβλίου που εξέδωσε, ‘’Τραγούδια των
Τζουµέρκων’’ του καθηγητή Χρίστου Ν.
Λαµπράκη. Ήρθε από τη Γενεύη γι’ αυτό
το σκοπό εκπροσωπώντας τη Νεοελληνική έδρα του Πανεπιστηµίου της Γενεύης΄
κληροδότηµα του Χρίστου Ν. Λαµπράκη.
Υπήρξε οµιλήτρια τονίζοντας την ιδιαίτερη
σηµασία της γενναιοδωρίας του καθηγητή
Λαµπράκη.
Την είδηση του θανάτου της µετέφερε σε
µας ο φιλόλογος Σωκράτης Κουγέας [κύριος οµιλητής στην παρουσίαση στο
Βουργαρέλι] αρκετές µέρες αργότερα.
Ο Σύλλογός µας αισθάνθηκε βαθιά
την ανάγκη να εκφράσει τα συλλυπητήριά του και να παρουσιάσει από την εφηµερίδα µας την τόσο σηµαντική προσωπικότητα που µας τίµησε µε την παρουσία της στο χωριό µας στην παρουσίαση του βιβλίου ‘’Τραγούδια των
Τζουµέρκων’’ αλλά περισσότερο για την ιδιαίτερη προσφορά της στην έδρα της
Γενεύης, ως ελάχιστο φόρο τιµής στη µνήµη της.
‘’Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών µε βαθύτατη συντριβή πληροφορεί
τη διεθνή κοινότητα των νεοελληνιστών για την απώλεια της διακεκριµένης συναδέλφου
στο Πανεπιστήµιο της Γενεύης ∆ανάης Λαζαρίδη.
Έχε όσες έχ’ η Ανατολή κι όσες ευχές η ∆ύση.
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ, Ελεύθεροι Πολιορκηµένοι Β’ Σχεδίασµα 15.
Η Αναστασία- ∆ανάη Λαζαρίδου [Πειραιάς 1953 –Γενεύη 20 Φεβρουαρίου 2017] αποφοίτησε από το γυµνάσιο της Ιταλικής Σχολής Αθηνών το 1971 και στη συνέχεια σπούδασε στο Πανεπιστήµιο της Γενεύης, όπου ολοκλήρωσε τις σπουδές της. ∆ίδαξε
Γαλλικά, Ιστορία και Λατινικά στο Γυµνάσιο και εργάστηκε στο Γραφείο Τύπου του Ελληνικού Προξενείου στη Γενεύη. Το 1981 ολοκλήρωσε µεταπτυχιακές σπουδές µετάφρασης στο τότε Κέντρο Μετάφρασης και ∆ιερµηνείας στην Κέρκυρα. Από το 1981
µέχρι το θάνατό της δίδαξε νεοελληνική γλώσσα, φιλολογία, ιστορία και νεοελληνικό
πολιτισµό στο Πανεπιστήµιο της Γενεύης, όπου παλιότερα είχε διδάξει ο Samuel BaudBovy ο Bertrand Bouvier.Στο διδακτικό της έργο κάλυψε ένα εντυπωσιακό εύρος θεµάτων γλώσσας και µετάφρασης, φιλολογίας και ιστορίας. Μετά το θάνατο του Μιχάλη
Λασηθιωτάκη, κατόχου της έδρας Νεοελληνικών Σπουδών στη Γενεύη από το
2001,ανέλαβε από το 2012 πρόσθετα οργανωτικά και διοικητικά καθήκοντα στο Νεοελληνικό τοµέα του Τµήµατος Μεσογειακών, Σλαβικών και Ανατολικών Γλωσσών.
Ερευνητικά η ∆ανάη Λαζαρίδου ασχολήθηκε µεταξύ άλλων µε τη νεότερη ελληνική φιλολογία, ιδιαίτερα µε τους Φαναριώτες λογίους, την Επτανησιακή Σχολή, την κυπριακή
και σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία, καθώς και µε τη µεταφρασεολογία.
∆ε δίστασε να αφιερώσει χρόνο στα κοινά και συµµετείχε ενεργά στην ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών το 1995. Υπήρξε µέλος του πρώτου
∆ιοικητικού Συµβουλίου και εκ νέου αναπληρωµατικό µέλος στο τρέχον ∆.Σ. Το 1996
ανήκε στην ιδρυτική οµάδα της Ελβετικής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών, της
οποίας ήταν Πρόεδρος από το 1997 και η οποία εκδίδει το τετράγλωσσο περιοδικό Ψηφίδες. ∆ιετέλεσε πρόεδρος της Ελληνοελβετικής εταιρείας Jean-Gabriel Eynard.Θα
θυµόµαστε τη ∆ανάη Λαζαρίδου ως ένα άνθρωπο µε βαθιά µόρφωση και διακριτική
παρουσία , µε ουσιαστική διεπιστηµονικότητα στα ενδιαφέροντά της και δηµιουργική
σκέψη , µε γλυκό λόγο αλλά και σαφείς απόψεις και θέσεις για τα θέµατα των Νεοελληνικών Σπουδών .’’
Βιέννη 24-2-2017
Μαρία Α. Στασινοπούλου, Πανεπιστήµιο Βιέννης
Αυστριακή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών

Αθανάσιος Σπ. Λαζαρίδης
Ουρολόγος - Χειρούργος

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

Οι εικόνες του τέµπλου του Αγίου Γεωργίου

Μετά από διαπίστωση κατοίκων του Βουργαρελίου και επισκεπτών για την απουσία των εικόνων
του τέµπλου του Μοναστηριού του Αγίου Γεωργίου, το ∆.Σ του Συλλόγου Βουργαρελιωτών Αττικής διά της Προέδρου του Λουκίας Αντωνίου απέστειλε στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας έγγραφο και φωτογραφίες µε τα εξής ερωτήµατα:
- Είναι ενήµερη η υπηρεσία για το θέµα αυτό;
- Ποιος ανέλαβε τη συντήρηση των εικόνων και τη χρηµατοδότηση;
- Ο συντηρητής είναι εξειδικευµένος στον τοµέα αυτό;
- Πού φυλάσσονται οι εικόνες και πού γίνονται οι εργασίες;

Σε απάντηση από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας µε αριθµ.πρωτ.124472/78875/994 /64-2017 λάβαµε το εξής έγγραφο µε παραλήπτες:
1. Ιερά Μητρόπολη Άρτας
2. Ηγουµενοσυµβούλιο Ιεράς Μονής Μελατών [δια της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτας]
3. ∆ήµο Κεντρικών Τζουµέρκων
Και παράλληλη κοινοποίηση
1.ΥΠ.ΠΟ.Α ∆ιεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνηµείων
2. κ. Αντωνίου Λουκία [Πρόεδρο Συλλόγου Βουργαρελιωτών Αττικής]
Το έγγραφο έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ: Σχετικά µε τις εικόνες της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Βουργαρελίου Άρτας.
Πρόσφατα η Υπηρεσία µας πληροφορήθηκε ότι οι εικόνες του τέµπλου του καθολικού της Μονής
του Αγίου Γεωργίου στο Βουργαρέλι Άρτας, έχουν µεταφερθεί στο ναό του Αγίου Νικολάου στον
ίδιο οικισµό. Επιπλέον πληροφορηθήκαµε ότι οι εικόνες αυτές συντηρήθηκαν από ιδιώτη συντηρητή, χωρίς προηγούµενη άδεια της Υπηρεσίας µας και παρά το γεγονός ότι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας είχε ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία συντήρησης των εικόνων και µάλιστα µία εξ
αυτών [εικόνα του Αγίου Γεωργίου] είχε συντηρηθεί στο εργαστήριο συντήρησης της Υπηρεσίας
µας.
Επειδή ανάλογες ενέργειες φέρνουν σε εξαιρετικά δύσκολη θέση την Υπηρεσία µας , σας γνωρίζουµε τα εξής
1. Να µας γνωρίσετε το ονοµατεπώνυµο του ιδιώτη συντηρητή που ανέλαβε τη συντήρηση των
εικόνων καθώς επίσης αν είναι κάτοχος διπλώµατος συντήρησης και αν διαθέτει ανάλογη εµπειρία στο αντικείµενο αυτό.
2. Να κατατεθεί µελέτη στην οποία να αναγράφονται λεπτοµερώς ο τρόπος συντήρησης των εικόνων καθώς και τα υλικά που έχουν χρησιµοποιηθεί σε αυτές.
3. Να κατατεθεί στην Υπηρεσία µας φωτογραφικό υλικό µε όλα τα στάδια των εργασιών συντήρησης των εικόνων [πριν ,κατά τη διάρκεια και µετά το πέρας συντήρησης].
Τέλος σας γνωρίζουµε ότι, δεν θα πραγµατοποιηθεί καµία άλλη εργασία στις εικόνες καθώς και
στο ξυλόγλυπτο τέµπλο του ναού. Σας ενηµερώνουµε επίσης ότι δεν είναι δυνατόν να συµβαίνουν ανάλογα περιστατικά τα οποία αποκρύπτονται από την Υπηρεσία µας, παρά το γεγονός
ότι είµαστε πάντα αρωγοί σε οποιαδήποτε ενέργεια της Μητροπόλεως Άρτας που αφορά τα µνηµεία της και η προσφορά µας είναι πάντα δεδοµένη. Επιπλέον σας γνωρίζουµε ότι η Υπηρεσία
µας θα βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να διακόψει εργασίες που γίνονται χωρίς τη νόµιµη διαδικασία και ενηµέρωσή µας.

Β΄ έγγραφο της ίδιας Υπηρεσίας, µε αριθµ. Πρωτ. 124850/79120/997
Προς Ιερά Μητρόπολη Άρτας
Κοινοποίηση
1.Ηγουµενοσυµβούλιο Ιεράς Μονής Μελατών-Μελάτες
2.∆ήµο Κεντρικών Τζουµέρκων
3.κ. Αντωνίου Λουκία,Πρόεδρο του Συλλόγου Βουργαρελιωτών Αττικής
ΘΕΜΑ Σχετικά µε τις εικόνες της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Βουργαρελίου Άρτας
Σχετικά α] Το µε αριθµ. Πρωτ. 625/31-3-2017 έγγραφο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτας
β]Το µε αριθµ.πρωτ. 124472/78875/994/6-4-2017 έγγραφο της ΕΦ. Α. Άρτας.
Το περιεχόµενο του εγγράφου έχει ως εξής:
Σχετικά µε το θέµα της µεταφοράς των εικόνων της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου, πληροφορηθήκαµε πρόσφατα ότι οι εικόνες δεν φυλάσσονται στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βουργαρελίου,
αλλά βρίσκονται σε υπόγειο χώρο του ξενοδοχειακού καταλύµατος Θέασις. Μάλιστα δε, όπως
πληροφορηθήκαµε, οι εκόνες απαστράπτουν..., γεγονός που δηµιουργεί αναπάντητα ερωτήµατα για τον τρόπο συντήρησής τους.
Είναι λυπηρό η Υπηρεσία µας να κατακλύζεται από αρνητικά σχόλια και διαµαρτυρίες σχετικά µε
το θέµα και να βρίσκεται στη δυσάρεστη αυτή θέση. Ως εκ τούτου, λαµβάνοντας υπόψη το παρόν
έγγραφο και το (β) σχετικό, παρακαλούµε όπως άµεσα µεταφερθούν οι εικόνες στο Ναό του
Αγίου Νικολάου και σταµατήσει η συντήρησή τους, προκειµένου να γίνει η σχετική µελέτη τους
από συντηρητές που έχουν τη σχετική µόρφωση και άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος.
(Υπογράφει η προϊσταµένη της Υπηρεσίας Βαρβάρα Ν. Παπαδοπούλου, ∆ρ Αρχαιολόγος)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Στην τοποθεσία Καρυά Βουργαρελίου
αγρόκτηµα 3 στρεµµάτων και
600 µέτρων.
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Η ιστορία µας, εθνική και τοπική, πάντα στο προσκήνιο!

Η υλιστική αντίληψη
της ιστορίας,
δεν αφορά
στην επανάσταση
του 1821

Το κακό στην Ελλάδα είναι ότι, συνήθως, περνάµε τις φάσεις της κοινωνικής και γενικότερα πνευµατικής
Του Αντώνη
εξελίξεως µε καθυστέρηση µερικών
Κολιάτσου(*)
δεκαετιών, από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και το κακό γίνεται χειρότερο όταν εµείς µένουµε
κατάπληκτοι, αλλά και περήφανοι, γιατί κάθε µέραDανακαλύπτουµε θεωρίες και συστήµατα, που ήδη έχουν ξεπερασθεί στους τόπους που πρωτοεµφανίστηκαν.
Υπό αυτή την έννοια η λεγόµενη υλιστική αντίληψη της
ιστορίας, ως µέθοδος ερµηνείας όλων των ιστορικών φαινοµένων, έχει γίνει από παντού κατανοητό, εκτός από την
Ελλάδα, ότι δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν αποκλειστικός γνώµονας για την ιστορική µελέτη. Η εν λόγω µέθοδος εµπεριέχει φυσικά κάποια ψήγµατα αλήθειας, που
άλλωστε πριν από τους δύο προφήτες του κοµµουνισµού
Μαρξ και Ένγκελς είχαν επισηµάνει, υπό άλλη θεώρηση,
πρώτος ο Αριστοτέλης (βλ. «Πολιτικά», βιβλίο Α΄) και αργότερα ακόµη και οι κλασσικοί οικονοµολόγοι. Αλλά από το να
αναγνωρίζεται η επίδραση των οικονοµικών συνθηκών στην
ιστορική εξέλιξη, ως το σηµείο να πιστεύεται πως, µόνο οι οικονοµικές συνθήκες συνθέτουν και κανοναρχούν την
ιστορία, είναι µεγάλη απόσταση. Αυτό το δόγµα και ταυτόχρονα το σφάλµα του ιστορικού υλισµού, έφερε τα συµπεράσµατα που προέκυπταν από την θεµελιακή παρατήρηση
της σηµασίας της εν γένει οικονοµίας, στο άκρο, που οδήγησε στον απόλυτο παραµερισµό άλλων αναµφισβήτητα
προσδιοριστικών στην ιστορική εξέλιξη παραγόντων, µε αποτέλεσµα τελικά να δηµιουργήσει ψευδή επιστηµονικά εικόνα
και εντεύθεν τον παραλογισµό. Ο δε ισχυρισµός του Κάρλ
Κάουτσκυ, ότι: «µε τον ιστορικό υλισµό, η ηθική κατεβαίνει από τα ουράνια στη γη=η κατεύθυνση που παίρνει
στην πραγµατικότητα, η κοινωνική εξέλιξη εξαρτάται από
τους δεδοµένους υλικούς όρους και όχι από το ηθικό ιδανικό=»(σ.σ, από το κεφάλαιο «περί ηθικού ιδανικού» του
έργου του «Ηθική και υλιστική αντίληψη της ιστορίας») αποτυπώνει µε τον πλέον σαφή, έγκυρο και εύγλωττο τρόπο, την
πεµπτουσία αυτού τούτου του ιστορικού υλισµού. Εν τούτοις,
εµείς εδώ στην Ελλάδα δέσµιοι αυτής της, περί την κοινωνική και πνευµατική εξέλιξη, λεγόµενης «καθυστερηµένης
ωρίµανσης», αποφασίσαµε να ανάγουµε σε µόδα την εξήγηση όλων των ιστορικών φαινοµένων, ακόµη και την
επανάσταση του 1821, µε τη θεωρία του Μαρξ, του Ένγκελς και του Κάουτσκυ. Έτσι µια µεγάλη µερίδα παλαιότερων ιστοριογράφων, όπως ο Γ. Σκαρίµπας (λογοτέχνης
µαρξιστής, αλλ’ όχι ιστορικός), ο Μάριος Πλωρίτης (φιλόλογος κριτικός, αλλ’ όχι ιστορικός), ο Γ. Καρανικόλας (δηµοσιογράφος, όχι ιστορικός) κ.ά, που υποστήριξαν την
«ταξικότητα» αυτού του αγώνα, προκειµένου να προβάλλουν τις γνωστές θέσεις και τα επαναλαµβανόµενα στερεότυπα ότι την ελληνική επανάσταση την δηµιούργησε η πάλη
των τάξεων, έβγαλαν από τη σκόνη τον ιστορικό Γιάννη Κορδάτο, ο οποίος προσπάθησε κάποτε να ξαναγράψει την ελληνική ιστορία, µε τη συνταγή του ιστορικού υλισµού..
Αντίθετα κάποιοι νεώτεροι ιστορικοί, όπως οι Λεων. Στρίγκας, Π. Ρούσος και µαζί ο καθηγ. Βασ Φίλιας, η Ελ. Αντωνιάδη-Μπιµπίκου κ.ά, που έχουν αποκηρύξει την

ερµηνευτική µέθοδο τού Γ.Κορδάτου αποµακρυνθέντες από
την ιδεολογική προοπτική του, δέχονται την επανάσταση του
‘21 ως εθνικοαπελευθερωτική και οµολογούν: «Σε σύγκριση µε το εθνικό το κοινωνικό έρχεται στο υπόστρωµα» (Βλ. στου Π. Γεωργαντζή, όπ.π., σ. 238
έ).Παράλληλα διατείνονται ότι πολλές από τις παλαιότερες
τοποθετήσεις των ανωτέρω πρώτων(ιστοριογράφων), έχουν
πια ξεπερασθεί και στο χώρο της µαρξιστικής ιστορικής Σχολής, ισχυριζόµενοι ότι oι υποστηρικτές τους αποδεικνύονται
«παλαιοµοδίτες», κινούµενοι στο χώρο του ιστορικού ερασιτεχνισµού. Ωστόσο, παρόλο που σήµερα, η επικρατούσα
θέση στο χώρο της µαρξιστικής σκέψης είναι, ότι «η Επανάσταση του ‘21 , ήταν εθνικοαπελευθερωτική, µε κοινωνικό περιεχόµενο, στην οποία έλαβαν µέρος oι πιο
ετερόκλητες δυνάµεις, κάθε µια µε τις δικές της προϋποθέσεις και στοχοθεσία», εν τούτοις δεν έχει εκλείψει τελείως η ιδεολογική περί «ταξικότητας θεώρηση», που
δυσκολεύει και παραµορφώνει την αντικειµενική προσέγγιση
της «ιστορικό-επιστηµονικής» δηµιουργίας της ελληνικής
επανάστασης του 1821.
Και είναι πραγµατικά αποκαρδιωτικό το φαινόµενο, όπου
κάποιοι βαθυστόχαστοι αναχρονιστικοί µαρξιστές, στην επιµονή να υποστηρίξουν ότι την εθνική παλιγγενεσία την δηµιούργησε η πάλη των τάξεων, παπαγαλίζουν, συνεχώς,
φράσεις, επαναλαµβάνουν κοινοτυπίες και εµµένουν σε σκέψεις µακράν των νεώτερων περί την εξέλιξη της ιστορίας αντιλήψεων, δείχνοντας, αν µη τι άλλο, πόσο επιστηµονικά
καθυστερηµένοι παραµένουν και ανεξέλεγκτα ρέπουν προς
την υπερβολή. Γιατί, βέβαια είναι πασιφανώς ανόητο να υποστηρίξει κανείς σοβαρά ότι η επανάσταση του 1821 υπήρξε
προϊόν της πάλης των χωρικών εναντίον των προυχόντων,
πως κατά τύχη αυτή στράφηκε εναντίον των Τούρκων και ότι
προς τη βοήθεια των τελευταίων προσέτρεξαν οι προύχοντες
προκειµένου να διασφαλίσουν τις περιουσίες τους. Όπως
είναι και τουλάχιστον αφελέστατες οι απόπειρες ορισµένων
επώνυµων πνευµατικών ανθρώπων να αποδείξουν, µέσα
από βαθυστόχαστες επετειακές οµιλίες και αρθρογραφίες,
την ύπαρξη ταξικών διαφορών την περίοδο της επαναστάσεως. Μα και βέβαια υπήρχαν και πάντα θα υπάρχουν
τέτοιου είδους διαφορές σε µια κοινωνία. Αλίµονο, εδώ υπήρξαν ταξικές διαφορές, σε άλλο βέβαια επίπεδο, στα πρώην
κοµµουνιστικά κράτη, παρόλες τις επαγγελίες περί αταξικής
κοινωνίας. Οι οποίες, όµως εκ του αποτελέσµατος, αποδείχτηκαν φρούδες γιατί πουθενά ο κοµµουνισµός, δεν µπόρεσε
να ξεπεράσει το υποσχόµενο, ως προσωρινό, στάδιο της δικτατορίας του προλεταριάτου. Από το άλλο µέρος στην ελληνική επανάσταση, µήπως δεν συµµετείχαν οι πλούσιοι;
Ποιοι έδωσαν τα χρήµατα για τα όπλα και τα µπαρούτια;.
Ποιοι διέθεσαν τον ισχυρό εµπορικό στόλο τους, αποτελούµενο από 300 πλοία µε τους 12000 ναύτες και αξιωµατικούς, οι οποίοι όντας υποχρεωµένοι να δίνουν
αλλεπάλληλες ναυµαχίες µε τους πειρατές που ξεκινούσαν
από την Τύνιδα, ήταν άριστα οργανωµένοι, κατείχαν την
ναυτική τέχνη, είχαν θάρρος, καρτερία και αποφασιστικότητα, αρετές που τους επέτρεπαν να κυριαρχούν στο
Αιγαίο; Ακόµη σε αυτόν τον αγώνα δεν µπήκε µπροστάρης
ο κλήρος; Από το 1818 δεν µυήθηκαν στην Φιλική Εταιρεία. όλοι σχεδόν oι αρχιερείς της Πελοποννήσου και
σχεδόν όλοι oι Αρχιερείς έγιναν µέλη της, κάτι που αναγκάζεται να το παραδεχθεί και ο αγαθότερος µαρξιστής λογοτέχνης Γ. Σκαρίµπας, όταν σε κάποιο από τα πονήµατά του
έγραψε: «Η Φ. Ε. [...] στο κόλπο είχε µυήσει όλους σχεδόν τους παλαιοελλαδίτες κοτζαµπάσηδες και προπαντός τούς δεσποτάδες»;.Και δεν σφάχτηκαν οι περισσότεροι
κοτζαµπάσηδες από τους Τούρκους;
Ή µήπως έπρεπε:
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- οι Θερµοπύλες του Λεωνίδα να κλίνουν το γόνυ µπρος στο
ρέµα της Αλαµάνας, παρακολουθούσες ευλαβικά την υπέρτατη θυσία του επικού ήρωα Αθανάσιου ∆ιάκου.
-να γίνει υπέρλαµπρος ναός δόξας το ερειπωµένο χάδι την
Γραβιάς..
- να αντιβοήσουν οι βράχοι και τα κορφοβούνια από τη φοβερή κραυγή των πορθητών της Τριπολιτσάς.
- να πέσουν στα ∆ερβενάκια «της Ρούµελης οι µπέηδες και
του Μοριά οι αγάδες».
- να ανατιναχθούν σαν πυροτεχνήµατα οι τουρκικές ναυαρχίδες και οι περήφανες φρεγάτες..
- να χορέψουν οι Σουλιώτισσες τον τραγικότερο χορό των
αιώνων.
-να στεφανωθεί η δόξα µε τα λίγα χορτάρια, που έµειναν
«στων Ψαρών την ολόµαυρη ράχη.
Ή χρειαζόταν ο ηρωϊκός θάνατος ενός Σανταρόζα στην Σφακτηρία, και η εκατόµβη των φιλελλήνων του Νόρµαν στο Πέτα,
και η ανήσυχη και ευγενική καρδιά του Βύρωνα, που χτυπά
ακόµη κάτω από το ιερό χώµα του Μεσολογγίου, και οι µεγαλόστοµοι ποιητές περιωπής ενός Γκαίτε και Σίλερ, ενός
Ουγκώ, ενός Σέλεν, ή χρωστήρες αξίας ενός Ντελακρουά.
προκειµένου οι αµετανόητοι µαρξιστές να πεισθούν ότι ο µικρός και φτωχός, ο άοπλος και µόνος και ανοργάνωτος αυτός
λαός, εξόρµησε το 1821, για την κατάκτηση της ελευθερίας
του σε µια φοβερή αναµέτρηση προς την ισχυρή αυτοκρατορία των τριών ηπείρων και ότι στη σκληρή ανάγκη των πραγµάτων απέναντι στην ύλη αντέταξε την άκαµπτη ψυχική
του ρώµη και την ακατάβλητη αγωνιστική του διάθεση;
Από το άλλο µέρος, και βέβαια ο ορεσίβιος κλέφτης δεν είχε
τίποτε να διακυβεύσει µε τη συµµετοχή του στον αγώνα, ενώ
ο προύχοντας έπαιζε κορώνα γράµµατα τα σπίτια του , την
περιουσία του, το βιός του, που συνήθως δεν ήταν ευκαταφρόνητα. Και από αυτή την άποψη ασφαλώς και υπήρξαν
διαφορές. Και είναι φυσικό ο πλούσιος έλληνας να δίσταζε
να επαναστατήσει, αλλά. και ποιος δεν θα δίσταζε να πολεµήσει, ύστερα από 400 χρόνια εναντίον του Τούρκου κατακτητή; Όµως από την άλλη, αλήθεια, χωράει αµφιβολία ότι
εάν οι προύχοντες στο σύνολό τους δεν ήθελαν να επαναστατήσουν, ποτέ δεν θα µπορούσε το έθνος να ξεσηκωθεί εκείνον τον Μάρτιο του 1821;
Αλλά ο Μαυροµιχάλης δεν ήταν προύχοντας; Οι ∆ηλιγιανναίοι δεν σφαγιάστηκαν από τους Τούρκους; Οι πλούσιοι πλοιοκτήτες των νησιών δεν πρόσφεραν τα φλουριά
τους στον αγώνα; Οι Υψηλάντηδες, που σήκωσαν πρώτοι το
λάβαρο της επαναστάσεως ήταν προλετάριοι; Ή µήπως οι
Φιλικοί, οι πρώτοι, που προετοίµασαν την πάλη εν µέσω
µεγάλων κινδύνων και πολύ µαεστρία, , δεν ήταν ευκατάστατοι έµποροι; Και τα δηµοτικά τραγούδια, η ίδια η
φωνή του λαού, δεν δείχνουν µόνο µίσος κατά των Τούρκων και όχι ταξικά µίση;
Εποµένως δεν είναι ανοησία να προβάλλουν κάποιοι, τις
ταξικές αντιθέσεις των διαφόρων κοινωνικών οµάδων,
ως κάτι το πρωτοφανές; Και να ξεχνούν ότι την περίοδο της
ελληνικής επανάστασης ολόκληρη η Ευρώπη «φέουδοκρατείτο»; Ή µήπως οι ίδιοι, µε την επιχειρούµενη επιλεκτική
επίκληση κειµένων, τα οποία φαλκιδεύουν κατά το δοκούν
στα σηµεία που τους εξυπηρετούν, επιδιώκουν να συναγάγουν τα συµπεράσµατα που τους βολεύουν. Ας µη ξεχνάνε, όµως, όσα ο ίδιος ο Ένγκελς έγραφε στις περίφηµες
επιστολές του, αναφερόµενος στον ιστορικό υλισµό: «ο Μάρξ
και εγώ είµαστε υπεύθυνοι, µερικά τουλάχιστον, γιατί οι
νεώτεροι στηρίχτηκαν, καµιά φορά περισσότερο από ότι
έπρεπε, στην οικονοµική πλευρά=».
(*)Ο Αντώνης Κολιάτσος είναι µαθηµατικός και
Αρθρογράφος, που δραστηριοποιείται στην Άρτα
e-mail akoliatsos@gmail.com

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. ΤΑΣΙΟΣ

∆ιπλ.Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.

Κατασκευή Ιδιωτικών & ∆ηµοσίων Έργων
Έκδοση Οικοδοµικών Αδειών
Τοπογραφικές Εργασίες σε Ε.Γ.Σ.Α 87
Νοµιµοποίηση - Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

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

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

(Οικία Βασιλειάδη)

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

Βουργαρελιώτικα Ηπειρωτικά & άλλα...
ΑΛΕΚΤΑ και ΑΝΕΙΠΩΤΑ

Προς το χριστεπώνυµο πλήρωµα της θεοσώστου
Ιεράς Μητροπόλεως Άρτας και περιχώρων.
Τέκνα ηµών εν κυρίω αγαπητά.

Το µήνα Μάρτιο του σωτηρίου έτους 2017, έλαβε χώρα µια κίνηση συντήρησης των κτισµάτων του µοναστηριού του Αγίου Γεωργίου. Το αποτέλεσµα άριστο και συγχαρητήρια στους συντελεστές.
Έως εδώ καλώςD
Συνέβη όµως ένα αψυχολόγητο, ανήκουστο και εγκληµατικό γεγονός.
Κάποιοι φρόντισαν να απογυµνώσουν, στην κυριολεξία να γδύσουν το
τέµπλο του καθολικού της µονής του Αγίου Γεωργίου Βουργαρελιου από
τις εικόνες, µε σκοπό τη συντήρησή τους. Οι εικόνες µεταφέρθηκαν στο
υπόγειο ξενοδοχείου και άρχισε η συντήρησή τους από κάποιον ιδιώτη
συντηρητή που προσέλαβαν.
Η ενέργεια παράνοµη, διότι έγινε χωρίς άδεια της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Άρτας.
Εδώ αρχίζει ο φαύλος κύκλος των ερωτηµάτων:
1) Ποιοι είναι οι συντελεστές του εγχειρήµατος;
2) Με ποιο δικαίωµα και χωρίς τεκµηριωµένη έκθεση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Άρτας µετακινήθηκαν και συντηρήθηκαν οι εικόνες;
3) Ο συντηρητής είναι πιστοποιηµένος;
4) Ποιος εγγυήθηκε για την ασφάλεια της µετακίνησης, φύλαξης και συντήρησης των εικόνων, αφού έγιναν εν αγνοία της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Άρτας;
5) Μπορεί ο καθένας µας να παρεµβαίνει αυθαίρετα, σε αντικείµενα της
πολιτιστικής µας κληρονοµιάς, χωρίς τη σύµφωνη γνώµη εξειδικευµένων
επιστηµόνων της αρµόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας; Με αυτή τη λογική
πάρε έναν κίονα από την Ακρόπολη. Αν δε σου φτάνει Dπάρε τον Παρθενώνα στο σπίτι σου.
Τελικά, γιατί δεν ζητήθηκε η συνδροµή της Εφορείας Αρχαιοτήτων Άρτας,
αφού είχε ήδη ξεκινήσει η διαδικασία συντήρησης των εικόνων και µάλιστα η εικόνα του αγίου Γεωργίου συντηρήθηκε στα εργαστήρια της;
Εν κατακλείδι η Εφορεία Αρχαιοτήτων ενηµερώθηκε εκ των υστέρων και
απέστειλε δυο έγγραφα, προς τη Μητρόπολη και το ∆ήµο Κ. Τζουµέρκων
ζητώντας να φυλαχτούν οι εικόνες στο ναό του Αγίου Νικολάου, έως ότου
κλιµάκιο ειδικών αρχαιολόγων αποφανθεί για το ποιόν της συντήρησης.
Τα έγγραφα της αρχαιολογίας αγνοήθηκαν και οι εικόνες επέστρεψαν στον
Άγιο συντηρηµένες.
Επειδή τέτοιες ενέργειες είναι κατά τη γνώµη µου και αυθαίρετες και εγκληµατικές, διότι αφορούν την πολιτιστική µας κληρονοµιά που είναι περιουσία όλων µας, µε οδήγησαν να δηµοσιεύσω το παρόν κείµενο.
Εύχοµαι ολόψυχα να είναι θετικό το αποτέλεσµα της συντήρησης. Οι ειδικοί θα αποφανθούνDΑν δεν είναι τι γίνεται;;;; Αναµένω πειστικές απαντήσεις στα ερωτήµατα και προτάσεις για δηµιουργία ενός µουσείου, σε
συνεργασία µε την εφορεία αρχαιοτήτων Άρτας όπου θα φυλάσσονται και
θα συντηρούνται, οι εικόνες, τα εκκλησιαστικά κειµήλια και τα αφιερώµατα
των πιστών.

Βουργαρελιώτικο Καρναβάλι 2017
Η οµαδική προσπάθεια και συνεργασία φέρουν αποτέλεσµα

Με βροχερό καιρό πραγµατοποιήθηκε το Καρναβάλι στο χωριό µας.
Μέρες τώρα άρχισαν οι
προετοιµασίες. Στήθηκε
το καλαίσθητο κιόσκι µε
τις ‘’λατσούδες’’ στην κορυφή της Πλατείας µπροστά από το καφενείο του
Αλέκου. Εκεί πάνω στον
πάγκο τοποθετήθηκαν τα
εδέσµατα µε κυρίαρχες τις
πίτες, προσφορές των
Βουργαρελιωτισσών. Οι
σταδιακές ψιχάλες δεν εµπόδισαν τη γιορτή και δόθηκε η ευκαιρία σε
µικρούς και µεγάλους να παρελάσουν. Από νωρίς άρχισε το φαγοπότι και το πανηγύρι. Τι να πρωτοθαυµάσει και να τονίσει κανείς? Το
περίεργο ζευγάρι! Νύφη, Βασίλης Σουσος, γαµπρός, Λέλα Κούρτη.
Και συνοδεία όλοι ένας τον έναν, η Λίτσα Αγγέλη, κυνηγός, η Γιώτα
Ζαχαρή,η Μαρία Νίκου µε τις ωραίες στολές, δεν γίνεται να απαριθµηθούν όλες. Γύρω στα 15 άτοµα ήταν οι νέες και οι νέοι του χωριού
µας µε τα βαµµένα πρόσωπα ως ‘’ντόµινο’’. Και τα µικρά παιδιά όλα
µασκαράδες να διασκεδάζουν µε τους ήχους της αποκριάτικης µουσικής µε κέφι ,ζωντάνια και γέλιο για την ωραία σάτιρα απ’ όλες τις
πλευρές. Και στις 5 άρχισαν οι κυκλικοί χοροί µε τραγούδια σατιρικά
µε προεξάρχον το χορευτικό και το δάσκαλό του επικεφαλής, το γαϊτανάκι, ο χορός της νύφης, τα κουκιά κ.ά. Τελευταίο πώς το τρίβουν
το πιπέρι, µούσκεµα όλοι τόσο από το ψιλόβροχο όσο και από το
µουσκεµένο πλακόστρωτο της Πλατείας. Ο χορός και το κέφι ήταν
αµείωτα µέχρι που έπεσε το βραδάκι. Τότε έγινε και το κάψιµο του
Καρνάβαλου µε όλους τους καρναβαλιστές µαζεµένους γύρω. Ο
πολύς κόσµος που παραβρέθηκε θαύµασε την διασκεδαστική προσπάθεια όλων. Αρκετοί ήταν και οι ξένοι επισκέπτες του χωριού µας
εκείνη την ηµέρα που συµµετείχαν στην αποκριάτικη ατµόσφαιρα.
Και του χρόνου µε υγεία και όλοι µαζί!
Λουκία Αντωνίου, ήµουν και εγώ εκεί, Κυριακή της Αποκριάς.

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

ΟΡΕΙΝΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

Ξενοδοχείο

στο Βουργαρέλι

Σταυρούλα Καραβασίλη

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

info@panthoron.gr
www.panthoron.gr

∆ιάπυρος προς Άγιον Γεώργιον ευχέτης, φευγάτος BILL,
κατά κόσµον Σούσος Βασίλειος

Η εφηµερίδα µας στηρίζεται στους αναγνώστες της. Στείλτε µας τη συνεργασία σας!
ΣΧΟΛΗ Ο∆ΗΓΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΥΣΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡ. ΣΟΥΣΟΣ

e-mail: sousos@yahoo.com

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ
∆ΩΜΑΤΙΑ

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

ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΑΣΙΟΣ

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΑΡΤΑΣ
ΤΗΛ.: 26850 22254

VILLA ELIA

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

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

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ
Άγιος Ιωάννης - Φρύνη - Λευκάδα

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ - ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ - ∆ΩΜΑΤΙΑ
ΤΗΛ.: 26450 24397 - Fax: 26450 26019
e-mail: tyrologos@villaelia.gr
www.villaelia.gr

