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ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου
Βουργαρελιωτών Αττικής "ΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ" πιστό στο Καταστατικό µας, µιας και
πέρασαν κιόλας δύο χρόνια από τις προηγούµενες εκλογές (10 Απριλίου 2016),
επειδή την Κυριακή 22 Απριλίου 2018
πρώτη των εκλογών (σύµφωνα µε το Καταστατικό µας), συνήθως δεν υπάρχει
απαρτία, σας προσκαλεί στη Γενική Συνέλευση που θα γίνει την Κυριακή 29 Απριλίου 2018 και ώρα 11 π.µ. στο Γραφείο του
Συλλόγου µας, οδός Φειδίου 18 (πίσω από
το ξενοδοχείο “ΤΙΤΑΝΙΑ”).

Θέµατα ηµερήσιας διάταξης:

1. Απολογισµός πεπραγµένων 2016 - 2018.
2. Οικονοµικός απολογισµός.
3. Εκλογές για την ανάδειξη ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, αντιπροσώπων στην Οµοσπονδία Τζουµερκιωτών, στην Πανηπειρωτική και Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Και θα καταλήξουµε µε τη µόνιµη επωδό.
Άρα από τη στιγµή που ανακοινώνεται η
ηµεροµηνία των εκλογών από την Εφηµερίδα θα πρέπει ο καθένας χωριστά να ανα-

λογιστεί τις δικές του ευθύνες για το θέµα
αυτό, δηλαδή τη συµµετοχή του στις εκλογές τόσο ως ψηφοφόρος όσο και ως υποψήφιος και ας έχει µια επικοινωνία µε το
Σύλλογο, κάτι καλό θα προκύψει όταν
υπάρξει αυτή η διαδικασία.

Όλοι οι χωριανοί επιθυµούν τη διατήρηση
του Συλλόγου και την κυκλοφορία της εφηµερίδας, στοιχεία αλληλένδετα που το
χωριό µας τα έχει ανάγκη, επειδή αντιµετωπίζουµε εικόνες παρακµής στο χωριό,
παράλληλα µε την κρίση.

Βουργαρελιώτικο Αντάµωµα - Κοπή πίτας [Κυριακή 28 Γενάρη 2018]

Ό

∆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

Επιτυχία

Η Σταυρούλα Στύλιου (κόρη του Λευτέρη Γιώργου Στύλιου) εισήχθη στην Κοινωνική Θεολογία Θεσσαλονίκης
και έλαβε µεταγραφή για το ΕΚΠΑ (Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθήνας).
Τη συγχαίρουµε και της ευχόµαστε καλές σπουδές!

Γάµος

Ο Ανδρέας Τάσιος (γιος του Κώστα Τάσιου του Παύλου)
και η Μαρία Χλεµπογιάννη τέλεσαν το γάµο τους στις
23 Νοέµβρη 2017.
Ευχόµαστε βίον ανθόσπαρτον!

Θάνατοι

- Απεβίωσε στην Αθήνα στις 5 Ιανουαρίου 2018 και κηδεύτηκε στο Γ΄ Νεκροταφείο της Νίκαιας στις 10 Ιανουαρίου 2018 η Βασιλική Ν. ∆ήµου, ετών 44.
- Απεβίωσε στην Αθήνα στις 20 Φεβρουαρίου 2018 και
κηδεύτηκε στο ∆οµοκό της Φθιώτιδας στις 21 Φεβρουαρίου 2018 ο Βασίλης Πιστής.
- Απεβίωσε στα Γιάννενα στις 25 Μαρτίου 2018 και κηδεύτηκε στο Βουργαρέλι στις 26 Μαρτίου 2018 ο
Κων/νος Κολιούλης, ετών 75.
- Απεβίωσε στην Άρτα και κηδεύτηκε στο Βουργαρέλι η
Ελένη Πανάγου, ετών 86.
- Απεβίωσε και κηδεύτηκε στο Βουργαρέλι στις 28 Μαρτίου 2018 η Μαρία Λύτρα, ετών 87.
- Απεβίωσε και κηδεύτηκε στην Αθήνα στις 29 Μαρτίου
2018 ο Χρήστος Ν. Λύτρας, ετών 57.
- Απεβίωσε στην Άρτα στις 29 Μαρτίου 2018 και κηδεύτηκε στο Βουργαρέλι στις 30 Μαρτίου 2018 ο Κώστας
Α. Τάσιος, ετών 83.
Θερµά συλλυπητήρια στους οικείους τους.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ

- Η οικογένεια του ∆ηµητρίου Αντώνη, προσέφερε στη
µνήµη του:
α. Στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βουργαρελίου 200
ευρώ.
β.Στο Κέντρο Υγείας Βουργαρελίου 200 ευρώ.
γ. Στον Πολιτιστικό Σύλλογο Βουργαρελίου 200 ευρώ.

- Η Ντίνα ∆ήµου πρόσφερε στη µνήµη της ανηψιάς της Βασιλικής ∆ήµου 20 ευρώ.

Για αυτούς που φεύγουν

Αυτό το φύλλο της εφηµερίδας µας δυστυχώς “φιλοξενεί’’
πολλές απώλειες. Ξεκίνησε µε τον τραγικό χαµό της Βασιλικής ∆ήµου, κόρης του Νίκου ∆ήµου.Την ακολούθησαν στο “αιώνιο ταξίδι” ο Βασίλης Πιστής, σύζυγος της
Έλλης ∆. Κρανιώτη και ο Μάρτιος έκλεισε την τελευταία
του εβδοµάδα µε πέντε απώλειες συγχωριανών: Κώστας Κολιούλης, Ελένη Πανάγου, Μαρία Λύτρα, Χρήστος Λύτρας, Κώστας Α. Τάσιος.
Και εδώ η οικογενειακή τραγωδία σε όλο της το “µεγαλείο’’. Η Μαρία Λύτρα, κουρασµένη, ταλαιπωρηµένη
γυναίκα, έφυγε απ’ τη ζωή ακολουθώντας τα τρία της παιδιά, χαµένα τόσο πρόωρα, την Αντιγόνη, την Κούλα, το
Θύµιο και τον άντρα της Νίκο. Πόσο πόνο, πόσο δάκρυ
να αντέξει η χαροκαµένη µάνα! Ευτυχώς που έφυγε πριν
την τέταρτη απώλεια. Την ακολούθησε ο Χρήστος, ο µικρότερος γιος και έµεινε µόνο ο Γιώργος, τραγική φιγούρα µπροστά στο µέγεθος της απώλειας και της
οδύνης.
Και ο επίλογος γράφτηκε µε τον Κώστα Α. Τάσιο, τον
επαγγελµατία µε τη συνέπεια, την καταδεχτικότητα, την
ανθρωπιά, τη φιλοξενία εκεί στο εστιατόριο, εδώ και τόσα
χρόνια µε τη σύντροφό του Νούλα µέχρι την τελευταία
στιγµή.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΜΑΣ

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

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ
Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΩΤΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ

“ΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ”

ΦΕΙ∆ΙΟΥ 18, 106 78 ΑΘΗΝΑ
ΕΚ∆ΟΤΗΣ:

ΛΟΥΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Πρόεδρος Συλλόγου

Θεοτοκοπούλου 54-56
162 31 Βύρωνας

Τηλ.: 210 7667549

Κινητό: 6977 550119
*

ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

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

Fax: 210 8238468

e-mail:ekdoseispetra@hotmail.com

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΜΑΣ
∆ΗΜΟΣΙΕΥΕΙ
ΤΙΣ ΕΠΩΝΥΜΕΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΩΝ
ΚΑΙ ∆ΕΝ ΤΙΣ
ΛΟΓΟΚΡΙΝΕΙ.
ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ
∆ΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ
ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ
ΚΑΤ’ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ
ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ

Πλούµπη Ευαγγελία Νο 3161 ......................... 20Ε

Κίτσιος Βασίλειος Νο 3162 ..............................10 Ε

Μάντζιου Μαίρη Νο 3163 ................................30 Ε

Στεφάνου Στέφανος και Μαίρη Νο 3164......... 50 Ε

Νάκος Παναγιώτης Νο 3165 ......................... 100 Ε
Κολέτση Ευαγγελία Νο 3166 ........................... 10 Ε

Κολέτση Πολυτίµη Νο 3167............................. 10 Ε
Τσίρκα Μαρία Νο 3168 ....................................20 Ε

Γιάννου Φωφώ Νο 3169 ................................. 20 Ε
Γεωργοκώστας Αντώνης Νο 3170................... 20 Ε
Παπαδόπουλος Νάκος Νο 3171 ..................... 50 Ε

Στύλιος Λευτέρης Νο 3172 .............................. 20 Ε
Στύλιος Λευτέρης του Γεωργίου Νο 3173 ........ 30 Ε

Γεωργοκώστα –Μπαστέα Ουρανία Νο 3174... 20 Ε
Τυρολόγος Βαγγέλης Νο 3175 .......................50 Ε
Τσιλώνης ∆ηµήτρης Νο 3176 ..........................20 Ε

Ριγανέλα Ερρικέτη Νο 3177 ............................ 50 Ε
Ίσκου Μαίρη Νο 3178 ..................................... 50 Ε
Τσιώρη Αικατερίνη Νο 3179 .............................20 Ε

Μπράτης Βασίλης του Παντελή Νο 3180 ........ 20 Ε
Μπράτης Παντελής Νο 3181 ...........................20 Ε
Μπράτη Λαµπρινή Νο 3182 ............................20 Ε

∆ηµητρίου-Παπαγεωργίου Μαρία Νο 3183 .....20 Ε

Χούσος Κων/νος Νο 3123................................20 Ε

Βασιλάκης Σόλων Νο 3124 ..............................10 Ε

∆ήµου Ντίνα Νο 3125 .....................................20 Ε

Ευχαριστούµε που µας

δίνετε δύναµη να συνεχίσουµε!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Παρακαλούµε να τακτοποιήσετε οικονοµικά τις συνδροµές σας

για το 2018. Η εφηµερίδα µας τις έχει ανάγκη για την έκδοσή της.
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 2018

Το Βουργαρέλι αποχαιρετά τους ανθρώπους του που “φεύγουν”

Καλό ταξίδι Βασιλική!

Ήταν απόγευµα στις 5 Γενάρη 2018 όταν έφτασε στο
Βουργαρέλι η φοβερή είδηση: “έφυγε’’ η Βασιλική, η
µονάκριβη κόρη του Νίκου ∆ήµου και της Μαίρης. Ο
θλιβερός επίλογος µιας οικογενειακής τραγωδίας
που άρχισε πριν τριάµισυ χρόνια. Πρώτα ο πατέρας
Νίκος, µετά η µητέρα Μαίρη και πριν περάσει λίγο
διάστηµα από το δεύτερο θανατικό, χτυπηµένη από
την ίδια αρρώστια και η κόρη, η Βασιλική. Και ενώ
είχε τόση διάθεση για ζωή , δεν κατάφερε να νικήσει.
Χάθηκαν µαζί της το ταλέντο της, η πολύπλευρη
προσωπικότητά της, για τα οποία ο πατέρας της
Νίκος από µετριοφροσύνη δεν ανέφερε τίποτε. Και
τα διαπιστώνουµε όλα αυτά από τα τελευταία λόγια,
στον αποχαιρετισµό της φίλης της Γεωργίας Βαλωµένου στο µεγάλο της ταξίδι για την αιωνιότητα, ένα
ισχυρό αντίδοτο στη λησµονιά. Εµείς θεωρήσαµε ότι
πρέπει να παραθέσουµε τα λόγια αυτά , τα τόσο συγκινητικά “από καρδιάς’’, για µία µοναδική αναφορά
και αντί µνηµοσύνου στη Βασιλική που έφυγε τόσο
νωρίς και τόσο άδικα.
Στις 4 Ιουνίου του 2016, όταν διαγνώστηκε η αρρώστια
της Βασιλικής, µας είπε «δεν θα µε έχετε κοντά σας για
πολύ ακόµα, µόνο για λίγους µήνες». Την είχαµε κοντά
µας ακόµα δεκαεννιά πολύτιµους µήνες, στη διάρκεια
των οποίων πάλεψε µε αξιοπρέπεια, µε απίστευτη δύναµη, µε µια µοναδική δέσµευση στη ζωή και στις χαρές
της, προσφέροντάς µας το δώρο της ζεστής και λαµπερής παρουσίας της, τη φροντίδα της, τη σοφία της, τη
σπάνια ανθρώπινη ζεστασιά της και την αστραφτερή ευφυΐα της, τη συνδυασµένη µε παιδική αθωότητα.
Είναι απίστευτο για µένα και µου προκαλεί δέος το ότι
ποτέ δεν παραπονέθηκε. Όταν µε είδε να κλαίω, µου
είπε «µην κλαις, δεν πέθανα ακόµα, είµαι εδώ» και όταν
τη ρώτησα πώς γίνεται να µην την πιάνει το παράπονο,
να µην αναρωτιέται «γιατί σε µένα;», µου είπε πως,
«όλοι θα πεθάνουµε, κανείς δεν θα ζήσει για πάντα».
Όµως εµείς δεν µπορούµε να µην πούµε ότι ήταν άδικο,
αφόρητα άδικο, να χάσει σε τόσο µικρό διάστηµα τους
δυο υπέροχους γονείς της που τους λάτρευε και που
τους φρόντισε µε στοργή ώς το τέλος, και αµέσως µετά
να χτυπηθεί η ίδια από την ίδια αρρώστια. Άδικο για
κείνη, άδικο για τον Στηβ, άδικο για όλους όσους την
αγαπάµε.
∆εν θα ξεχάσω ποτέ µια σκηνή από τις τελευταίες της
µέρες στο νοσοκοµείο. ∆υσφορώντας από τους πόνους
και την έλλειψη οξυγόνου, ανασηκώθηκε από το µαξιλάρι, πιάστηκε µε τα δυο της χέρια από τα κάγκελα του
κρεβατιού, πήρε µια ανάσα και τραγούδησε το τραγουδάκι από το Νηλς Χόγκερσον, ενα παιδικό καρτούν της
δεκαετίας του ‘80. Αυτή ήταν η Βασιλική µας, µια λάµψη
παιδικής αυθεντικής, απροσποίητης χαράς µέσα στον
πόνο, τον πόνο τον δικό της και τον δικό µας, µια λάµψη
οµορφιάς µέσα στην ασχήµια. Και ήταν χαρά και ευλογία
να είµαστε δίπλα της αυτές τις ώρες, ώς το τέλος.
Θα αναφέρω στη συνέχεια κάποια λίγα από τα πολλά
και θαυµάσια πράγµατα που έγραψαν γι’ αυτήν οι φίλοι
της µετά την είδηση του θανάτου της:
Ο Γιάννης Μωραΐτης έγραψε: «Ένας σπάνιος άνθρωπος έφυγε. Πολύ νωρίς. Ένας άνθρωπος που είχε
στην κατοχή του ένα µαγικό ραβδί και δεν έκανε καµία
επιλογή για το ποιον θ’ αγγίξει µ’ αυτό. Άγγιζε απλά και
µυστικά όποιον τύχαινε να περάσει δίπλα του, να τη δει
έστω και για λίγο, να διαβάσει έστω και µία από τις χιλιάδες γραµµές που είχε σκορπίσει απλόχερα εδώ κι εκεί,
που µοιραζόταν χωρίς κανένα ενδοιασµό την αλχηµιστική
της καλοσύνη».
Ο Κώστας Κωστάκος τη συνάντησε για πρώτη φορά
στο θέατρο: «Όταν πήγα µετά το τέλος της παράστασης
να τη συγχαρώ, τα µαλλιά της κολλούσαν ακόµα από τη
µπύρα µε την οποία είχε λουστεί νωρίτερα επί σκηνής.
Και ίσως η εικόνα αυτή να συνόψιζε µια πλευρά του χαρακτήρα της: η Βασιλική ήταν ένας άνθρωπος που αντιµετώπιζε τη θεατρική σύµβαση και τη σύµβαση της ζωής
µε τρόπο µη συµβατικό, µε τρόπο µη αυτάρεσκο, µε
τρόπο µη ατσαλάκωτο, µε τρόπο take it or leave it: αυτή
είµαι, αυτή είναι η τέχνη µου, αυτό είναι το σώµα µου,
αυτό είναι το ποτό που έρριξα πάνω του ως αποτύπωµα
του µεθυσιού που είναι η τέχνη, του µεθυσιού που είναι
η ζωή, ζωή την οποία αν έχεις ζήσει αναπολόγητα, την
έχεις ζήσει µε τον τρόπο που θα έπρεπε να ζείται η ζωή.»
Η Ναταλία Κακουλίδου έγραψε πως όλες µας λίγο
πολύ θα θέλαµε να είµαστε λίγο σαν τη Βασιλική. «Ήταν
παντού και πάντα ο εαυτός της. Και παρόλα αυτά έλαµπε.
Γιατί δε φοβόταν αυτό που ήταν. Μόλις πριν λίγες µέρες
η Βασιλική εξακολουθούσε -παρόλη την ταλαιπωρία- να
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της, το οποίο συµβουλευόµασταν σχεδόν
καθηµερινά. Ξέρω ότι σχεδόν κάθε µου
ιδέα έπρεπε να περάσει πρώτα από
κείνη... Ένα από τα βασικά στοιχεία αυτού
του συστήµατος αξιών ήταν η έννοια της
Ποιότητας, µια φιλοσοφική ιδέα που πρωτοσυνάντησα στο βιβλίο Zen and the Art of
Motorcycle Maintenance του Robert Pirsig,
το οποίο εκείνη δεν είχε διαβάσει. Όταν το
διάβασα, εντυπωσιάστηκα από το πόσο
εξοικειωµένος ένιωσα µαζί του - γιατί µου
το είχε ήδη αναπτύξει η Βασιλική στην κοσµοθεωρία της. Το βασικό παράδειγµα γι’
αυτό ήταν ο τρόπος µε τον οποίο ήταν αποφασισµένη, παρά την προσβλητικά χαµηλή
αµοιβή την οποία έπαιρνε για µια δουλειά
που γινόταν µε µεγάλη πίεση και άγχος, να
Αριστερά, η Βασιλική µε το χρωστήρα του συντρόφου της Στηβ.
προσφέρει την υψηλότερη δυνατή ποιότητα – όχι για να κάνει καλή εντύπωση ή
είναι το ίδιο γοητευτικό πλάσµα που όλοι λίγο πολύ ερωγια να προστατεύσει τα συµφέροντά της, αλλά από µια αφοτευτήκαµε».
Η καλή της φίλη Χριστίνα Κατσάρη θυµήθηκε την σίωση στην ποιότητα ως έννοια. Εγώ µπορεί να έλεγα,
πρώτη φορά που αντίκρισε τη Βασιλική, πάνω στη “κοίτα, αν δεν σε πληρώνουν αρκετά για τη µετάφραση και ο
σκηνή του “Εµπρός” να χορεύει µόνη της δίπλα σε ένα χρόνος που σου δίνουν είναι πιεστικός, απλά δώσε τους µια
συγκρότηµα που έπαιζε. «Όταν τέλειωσε το λάιβ, πρέπει µέτρια µετάφραση. Στο κάτω κάτω είναι ένα χαζό αµερικανα µας αγκάλιασε όλους και να µας φίλησε έναν έναν και νικό καρτούν και οι εταιρείες παραγωγής δεν θα έχουν ιδέα
ήταν η δική της µαυλιστική τελετουργία που µας ένωσε για το πώς µεταφράστηκε”. Αυτό το απέρριπτε ως κάτι που
εκείνο το βράδυ σε µια αλλόκοσµη κοινωνία. ∆εν ξέρω δεν συµβάδιζε µε την ουσία του να είναι κανείς ζωντανός».
Η Βασιλική υπήρξε εξαιρετική συγγραφέας και ηθοαν µπορώ ακόµα να πω αντίο, γιατί το γέλιο της ακόµα
ποιός, ιδιότητες τις οποίες ποτέ δεν επιδείκνυε. Έχει εκηχεί στ’ αυτιά µου».
Η φίλη και συνάδελφός της Ιφιγένεια Στάικου έγραψε: δώσει κείµενά της, διατηρούσε ένα εξαιρετικό µπλογκ και
«Γράψαµε µαζί την τελευταία φορά που πήγε στο studio. τα τελευταία χρόνια έγραφε στο facebook κείµενα εκ∆ύσκολη εγγραφή. Τεχνικά ζητήµατα, χρόνος που δι- πληκτικής οµορφιάς και αλήθειας, το προφίλ της ήταν ένα
πλασιάστηκε λόγω αυτών και η Βασιλική ήδη πολύ τα- καλλιτεχνικό έργο, µια πολύπλευρη περφόρµανς. Ως
λαιπωρηµένη και από την ασθένεια και από την ίδια τη ηθοποιός, απόφοιτος του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου
δουλειά και τα προβλήµατά της. Κι όµως! Εµµονικά δια- Κουν, έχει στο ενεργητικό της διεθνή περιοδεία µε το
φύλαξε την αρτιότητα του αποτελέσµατος, προσπαθών- Εθνικό Θέατρο, συνεργασίες µε καλλιτέχνες διεθνούς
τας να ακολουθήσει την κανονικότητα που ο καρκίνος φήµης, συµµετοχή σε θεατρική οµάδα µε πλήθος παραπάσχιζε να της στερήσει. Μία επόµενη φορά µάς κάλε- στάσεων, µια πολύχρονη καλλιτεχνική δηµιουργία, την
σαν µαζί για ένα δοκιµαστικό, για τον ίδιο ρόλο. Ήµουν οποία µάλιστα έκανε στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού πειµαζί της όταν χτύπησε το τηλέφωνο. Πριν λίγες µέρες µου ραµατισµού και ενός ακάµατου ακτιβισµού, ειδικά τα τεείχε παραπονεθεί ότι δεν της αναθέτουν πια τίποτα. Χά- λευταία χρόνια, σε οµάδες, συλλογικότητες και
ρηκε πολύ µ’ αυτή την πρόσκληση. Είναι τρελή, σκέ- καταλήψεις, χωρίς να νοιάζεται για κοινωνικό στάτους,
χρήµατα ή άλλα ανταλλάγµατα, χαρίζοντας γενναιόδωρα
φτηκα.
Κατάλαβα όµως το παιχνίδι που έπαιζε και το έπαιξε τον χρόνο και τις ιδέες της, κάνοντας κάθε χαµαλοδουµέχρι το τέλος. Πίστευε πως όλα τα µπορεί, πώς αυτή η λειά προκειµένου να στηρίξει τη συλλογική προσπάθεια
κανονικότητα που ανέφερα προηγουµένως, δεν έπαψε χωρίς ποτέ να διεκδικήσει καµία ατοµική προβολή.
Σήµερα είµαστε εδώ για να αποχαιρετήσουµε τη Βασιποτέ να υφίσταται. Εβλεπες λοιπόν ένα υγιές µυαλό,
παρά την υποχρεωτική υπερκατανάλωση οπιούχων, και λική.
Προσωπικά είµαι ευγνώµων για την υπέροχη φιλία της,
µια υγιή ψυχή, σε ένα ασθενές σώµα που µεταλλασσόταν
µέρα µε τη µέρα. Αυτό ήταν το δικό της επίτευγµα. Η δική αλλά και για τις υπέροχες φίλες της που έγιναν και δικές
της µεγάλη νίκη απέναντι σε µια κατάσταση που στην µου και µε τις οποίες µοιραστήκαµε σαν µια οικογένεια
τις πιο ιερές ώρες της αρρώστιας και της απώλειας.
ουσία δεν της επέτρεψε ποτέ να την πολεµήσει».
Θέλω να εκφράσω τα βαθιά µου συλλυπητήρια στον
Ο Στηβ, ο σύντροφός της, γέµισε το δίκτυο µε την εικόνα της, µας γέµισε όλους και µας συγκλόνισε µε την Στηβ και στην οικογένειά του που την αγκάλιασε µε
αγάπη του, µε την απίστευτη στοργή και την τρυφερό- στοργή, στη Βαγγελιώ ∆ήµου που της στάθηκε όσο
τητα µε την οποία την περιέβαλε. Από τα πολλά που κανείς και σε όλη την οικογένειά της.
Βασιλική µου, «µατάκια», καλό σου ταξίδι.
έγραψε θα ξεχωρίσω ένα:
Θα προσέχουµε το Στηβάκι σου.
«Aυτό που προκύπτει απ’ τα λεγόµενα και πολλών άλλων
Θα προσπαθήσουµε να ζήσουµε τη ζωή µας µε
ανθρώπων είναι ότι δεν είµαι ο µόνος που νιώθει µια συντριπτική υπαρξιακή ευθραυστότητα. Είναι πολλοί οι άνθρωποι οµορφιά, µε αλήθεια και µε ποιότητα, όπως µας έδειπου αισθάνονται ότι η πυξίδα του πλοίου χάθηκε, η άγκυρα ξες.
Και δεν θα σε ξεχάσουµε ποτέ.
του πλοίου χάθηκε. Είχαµε φτάσει να προσανατολιζόµαστε
Καµία Σιωπή δε θα σε σκεπάσει.
χρησιµοποιώντας το εξαιρετικά αναπτυγµένο σύστηµα αξιών

Βασίλης Πιστής

Τρίτη 20 Φλεβάρη 2018 ήχησε πένθιµα η καµπάνα
του Αγίου Νικολάου. Και στο άκουσµα ποιος
“έφυγε’’, στο όνοµα Βασίλης Πιστής, κανείς δεν φάνηκε να µην γνωρίζει ποιος. Και δικαιολογηµένα,
γιατί ο Βασίλης Πιστής για πολλούς από µας
υπήρξε δικός µας άνθρωπος, αφού συνδέθηκε µε
άρρηκτους δεσµούς µε το Βουργαρέλι.
Γεννηµένος στο ∆οµοκό της Φθιώτιδας (Λαµία)
βρέθηκε στο Βουργαρέλι ως Έφεδρος Αξιωµατικός
στα Τ.Ε.Α. (Τάγµατα Εθνοφυλακής Αµύνης). Καθοριστική η γνωριµία του µε την Έλλη Κρανιώτη, ο
γάµος και η απόκτηση των δυο παιδιών τους, του
Γιώργου και του ∆ηµήτρη, οπότε η επαφή µε το
Βουργαρέλι διαρκής.
Τα καλοκαίρια ερχόταν οικογενειακώς να δουν τον
παππού ∆ηµητράκη, το δάσκαλο και τη γιαγιά
Κων/να, αλλά και φίλους. Συµµετείχε σε κοινωνικές
εκδηλώσεις και εκτιµούσε τις φιλίες.
∆εν θα ξεχάσω τις επισκέψεις στον πατέρα µου,
τον µπάρµπα-Τάκη Αντωνίου, που τον περίµενε µε
ιδιαίτερη χαρά. Συζητούσαν ώρες ολόκληρες όχι
µόνο για τεχνικά θέµατα, αλλά η κουβέντα τους είχε

µια ανθρώπινη ζεστασιά για όσα οι δύο οικογένειες
έζησαν µαζί. Εδώ και κάποια χρόνια τον κέρδισε
περισσότερο η γενέτειρα γη, το χώµα της οποίας
τον σκεπάζει πια από τις 21 Φλεβάρη. Πάλεψε γενναία µε την αρρώστια του, αλλά στην άνιση µάχη
δεν µπόρεσε να αναδειχθεί νικητής. Βασίλη ας είναι
ελαφρύ το χώµα που σε σκεπάζει! ∆εν θα σε ξεχάσουµε ποτέ! Θερµά συλλυπητήρια στην αγαπηµένη σου σύντροφο και στα παιδιά σου.
Λουκία Αντωνίου
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Τα βιβλία ανοίγουν “παράθυρα” στον κόσµο και τον κάνουν δηµιουργό της µοίρας µας!

ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΠΟΥΖΟΥ

Μ

ετά την επιτυχηµένη πορεία του µυθιστορήµατός
του ‘’ Σέρρα, η ψυχή του Πόντου’’ ο Γιάννης Καλπούζος επανέρχεται στην Ήπειρο, για να σκιαγραφήσει πρόσωπα, ιστορικά γεγονότα µέσα στη µεγαλύτερη
πόλη της Ηπείρου, τα Γιάννενα. “γινάτι Ο σοφός της
λίµνης’’ , το νέο του µυθιστόρηµα και το ταξίδι ανά την
Ελλάδα άρχισε από τα Γιάννενα όπως ήταν φυσικό. Γι’
αυτό τον πρώτο σταθµό και την τιµή προς το Γιάννη
Καλπούζο από το ∆ήµο Ιωαννιτών γράφει η Μαίρη
Μάντζιου, η οποία παρακολούθησε την πρώτη παρουσίαση του µυθιστορήµατός του.

Παρουσίαση στον ΙΑΝΟ
Αρκετοί Βουργαρελιώτες είµαστε οι τυχεροί που παρακολουθήσαµε την παρουσίαση του µυθιστορήµατός του στην
αίθουσα εκδηλώσεων του βιβλιοπωλείου ΙΑΝΟΣ την Τρίτη
27 Μαρτίου 2018 από όπου και η φωτογραφία.
Κατάµεστη η αίθουσα , το αδιαχώρητο από Ηπειρώτες και
φίλους του συγγραφέα στην πρώτη του παρουσίαση στην
Αθήνα. Για το βιβλίο του µίλησε ο συγγραφέας, ενώ χαρακτηριστικά αποσπάσµατα διάβασαν οι ηθοποιοί Θεοδώρα
Σιάρκου και Μιχάλης Μαρκάτης.
Το µουσικό σχήµα Λαλητάδες προσέφερε συγκινητικές
στιγµές µε χαρακτηριστικά Ηπειρωτικά τραγούδια κατάλληλα για την περίσταση.
ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Ο Ζώτος και η Τουρκογιαννιώτισσα Χαβαή, µε την πολυκύµαντη ερωτική τους σχέση, ο αινιγµατικός και σοφός βαρκάρης σιορ ∆ονάτος, µια γυναίκα-αράχνη, µε µάτια ωσάν
σε κατάνυξη προσευχής αλλά και φλεγόµενους δαίµονες
εντός τους, ο λούστρος Εβραίος Γιάκος, ο φλύαρος σαν
σπουργίτι Βιργίλης (βλάχικης καταγωγής), ο σατανικός εµπειρικός γιατρός Μαργαζής και ο τυχοδιώκτης παπαΛέρας, ο οποίος καυχιέται ότι εκδύει τις γυναίκες από τα
αµαρτήµατα και από τα εσώρουχα, µπλέκονται στο γαϊτανάκι που υψώνει ως µιαρή ή ευλογηµένη έκρηξη το γινάτι
µε αφορµή έναν φόνο, µια αυτοκτονία, τον φόβο της αντεκδίκησης, την καταφρόνια της κοινωνίας, τη θρησκεία, τον
πλούτο, τη φτώχεια, τη ζήλια, τον πόθο, κάποια ανοµολόγητα εγκλήµατα που θα συµβούν κατά τη Μικρασιατική εκστρατεία, την εθνική ταυτότητα και τον διάβολο ή τον άγγελο
που κρύβει καθένας µέσα του. Και κυλά η ζωή τους πότε
σαν αγριεµένο ποτάµι και πότε σαν γλυκασµός της άνοιξης.
Πρωταγωνιστές και δευτεραγωνιστές πορεύονται στα χρόνια της ιταλικής κατοχής των Ιωαννίνων του 1917· της πρώτης απόπειρας δηµιουργίας Ρουµάνικου πριγκιπάτου στην
περιοχή της Πίνδου· της εξόρυξης πετρελαίου στη ∆ραγοψά
(το 2015 υπογράφηκαν συµβάσεις για νέες έρευνες)· της
εκστρατείας στη Μικρά Ασία· της προσφυγιάς Μικρασιατών
και Ποντίων, αλλά κι εκείνης των Τουρκογιαννιωτών· του διχασµού των Ελλήνων σε βενιζελικούς και αντιβενιζελικούς·
και της µάστιγας της ληστοκρατίας στην Ήπειρο, της οποίας
την ύπαιθρο λυµαίνονταν διαβόητοι λήσταρχοι µε πολυµελείς συµµορίες (ενίοτε δρούσαν και εντός των πόλεων), ενώ
έφτασαν να απαγάγουν µέχρι βουλευτές.
Συνάµα οι ήρωες ακολουθούν τα βήµατα Εβραίων, Βλά-

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
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ΤΣΙΛΩΝΗ
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Σε διάστηµα ενός µήνα ο ∆ήµος Ιωαννιτών ετίµησε δύο φορές τον
Ηπειρώτη Γιάννη Καλπούζο, όπως του άξιζε. Την πρώτη φορά τον
επέλεξε για να εκφωνήσει την κεντρική οµιλία κατά την πανηγυρική
εκδήλωση, στις 20 Φεβρουαρίου 2018, για την απελευθέρωση των
Ιωαννίνων. Η ρηξικέλευθη οµιλία του, µε θέµα «Νικητές, ηττηµένοι και οφειλέτες» εντυπωσίασε τους παρόντες στην κατάµεστη
αίθουσα του Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου. Μακάρι να είχαµε
την ευκαιρία να ακούµε συχνά τέτοιους φωτισµένους και ρεαλιστές
πνευµατικούς ανθρώπους!
Τη δεύτερη φορά, στις 22 Μαρτίου 2018, ο ∆ήµος Ιωαννιτών διοργάνωσε την πρώτη παρουσίαση του νέου µυθιστορήµατός τουµε
τίτλο “γινάτι. Ο σοφός της λίµνης”. Το µυθιστόρηµα διαδραµατίζεται στα Γιάννενα, κατά την περίοδο 1917- 1929. Όπως πάντα, ο
συγγραφέας µελέτησε πρώτα, ιστορικά και κοινωνικά, την εποχή
στην οποία τοποθετεί το µυθιστόρηµά του. Μελέτησε βιβλία, αρχεία του κράτους, εφηµερίδες και βεβαίως την ντοπιολαλιά της εποχής. Σκοπός αυτού του σύντοµου σηµειώµατος δεν είναι να
παρουσιάσω το νέο, σπουδαίο µυθιστόρηµα (όπως φαίνεται σύντοµα θα εξαντληθεί, γι’ αυτό προλάβετε!), αλλά να γράψω για τη
συγκίνηση που ένιωσα µέσα στο κατάµεστο από εκατοντάδες Γιαννιώτες Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου. Τόσο ο ∆ήµαρχος Θωµάς
Μπέγκας, όσο και ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων καθηγητής Γεώργιος Καψάλης, στον χαιρετισµό τους µίλησαν µε
ωραία λόγια για το ταλέντο αλλά και για το ήθος του Γιάννη Καλπούζου από το χωριό Μελάτες Άρτας. Είναι αναµφισβήτητο ότι ο
«δικός» µας Γιάννης Καλπούζος είναι κορυφαίος και ξεχωριστός
Έλληνας συγγραφέας του εικοστού πρώτου αιώνα, ο συγγραφέας
που φωτίζει τη σκέψη µας και την αισθητική µας, που διδάσκει ήθος
σε «τούτα µας τα χρόνια τα σακάτικα». Μας συγκίνησε όλους µέσα
στο Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου Ιωαννιτών µε τον λόγο του και
µε τη ζωντανή παρουσία του. Να είναι καλά!
ΜΑΙΡΗ ΜΑΝΤΖΙΟΥ

χων, Σαρακατσάνων και όσων Τουρκογιαννιωτών
δεν ανταλλάχθηκαν ως αλβανικής καταγωγής ή
χατιρικά, και γενικότερα την ταραγµένη χρονική
περίοδο πριν από το 1922 και κατά την πρώτη δεκαετία του Μεσοπολέµου µε στρατιωτικά κινήµατα, δικτατορίες και κυβερνήσεις επί
κυβερνήσεων.
Στο υπόστρωµα της µυθοπλασίας αναπαριστάνεται ολόκληρη εκείνη η εποχή (1917-1929) και
προκύπτουν, µέσα από τη δράση των ηρώων, οι
νοοτροπίες, οι συµπεριφορές, τα ήθη, η µόδα, κατάρες, ευχές, µάγια και τόσα άλλα.
Συγχρόνως το βιβλίο πραγµατεύεται κοινωνικά, διαχρονικά
και πανανθρώπινα ζητήµατα όπως η συνύπαρξη (χριστιανών και µουσουλµάνων µετά το 1913, όταν ο υποτακτικός
γίνεται αφέντης), οι πολυσχιδείς εκφάνσεις της ψυχής, η
αγριότητα που κρύβουµε εντός µας και µπορεί να µας µετατρέψει στον πόλεµο και σε άλλες περιστάσεις σε ανδρείους ή σιχαµερούς και ποιος δικαιούται να ονοµάζεται
Έλληνας. Ασχολείται εκτεταµένα και µε το γινάτι είτε ως ξεροκεφαλιά, θυµό, εκδικητικότητα και ούτω καθεξής, είτε ως
δηµιουργικό και γόνιµο πείσµα.
Στο µυθιστόρηµα συνυφαίνονται το ερωτικό στοιχείο, το µυστήριο, η περιπέτεια, το αναπάντεχο, το

άγριο και το ήµερο, οι έντονα συγκινητικές στιγµές και πάµπολλοι ανθρώπινοι χαρακτήρες, µε τα πάθη, τις προσδοκίες, τα προτερήµατα και τα ελαττώµατά τους, ενώ
υπόσχεται µέσω της αναπαραστατικής δύναµης της γλώσσας την αναγνωστική ευφορία.
Στην ίδια πατρίδα συνυπάρχουν ή συγκρούονται διαφορετικοί κόσµοι, οµάδες και άτοµα· σµίγουν ή αποχωρίζονται
τα όνειρα κι ανακατώνονται τα αίµατα, οι θρησκείες και οι
γλώσσες· κι όλα συµβαίνουν µε επίκεντρο τα Γιάννενα, την
πόλη των θρύλων και της µυστηριακής γοητείας.
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΕΛΙ∆ΑΣ: ΛΟΥΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Λευτέρη Παπαθανάση:
“Τέρµινους’’

Τον Λευτέρη Παπαθανάση και ειδικά το
συγκλονιστικό του κόµικς για τον Εµφύλιο ‘’Τέρµινους’’ παρουσιάσαµε στο
προηγούµενο φύλλο της εφηµερίδας
µας Νο 256 µέσα από το οπισθόφυλλό
του αλλά και την κατατοπιστική βιβλιοκριτική του Κώστα Τραχανά. Γράφει
εκεί :’’Το ‘’Τέρµινους’’ είναι το πρώτο κόµικς που ασχολείται µε τον Εµφύλιο Πόλεµο. Αφηγείται, ο ευφυέστατος και
εγκεφαλικός , σχεδιαστής και κοµίστας
Λευτέρης Παπαθανάσης, µε εικόνες την
αληθινή ιστορία των Ηπειρωτών ανταρτών του Εµφυλίου’’ και τελειώνει ‘’Το βιβλίο αυτό είναι ένα υπέροχο δώρο καλοκαιριού. Η ιστορία
δεν τελείωσε το 1947D’’
Εµείς έχουµε να πούµε ότι είναι ένα δώρο διαχρονικό
που άρχισε να ταξιδεύει και είναι µόνο στην αρχή του ταξιδιούDΜετά την παρουσίαση στα Γιάννενα στην Πάτρα,
έφτασε και στην Πρωτεύουσα:
Α. Στις εκδόσεις ΚΨΜ
Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2018.Μια συγκλονιστική
παρουσίαση βιώσαµε το βράδυ της µέρας αυτής στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων ΚΨΜ. Ο Λευτέρης Παπαθανάσης καθήλωσε το κοινό παρουσιάζοντας το κόµικ
άλµπουµ ‘’ΤΕΡΜΙΝΟΥΣ’’ .Μιλήσαµε για το πώς δηµιουργήθηκε το έργο του από τις ιστορίες των ανθρώπων του
εµφυλίου. Παρόντες πάρα πολλοί φίλοι, χωριανοί, γνωστοί και αναγνώστες. Μια πολύ συγκινητική, ζεστή και
πλούσια βραδιά για όλους και όλες.

ΚΟΒΕΤΑΙ - ΨΗΝΕΤΑΙ

ΚΑΦΕ- ΨΗΣΤΑΡΙΑ
ΤΑΒΕΡΝΑ - ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ

ΠΛΟΥΜΠΗΣ

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΑΡΤΑΣ
ΤΗΛ.: 26850 22110
6973 006532

Β. Από τα Αντιτετράδια ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
Με την εξής ανακοίνωση: Για όσους δεν πρόλαβαν τον
προηγούµενο µήνα την παρουσίαση του ΤΕΡΜΙΝΟΥΣ
στο ΚΨΜ, αλλά και για όσους θέλουν να απολαύσουν
άλλη µια φορά τον Λευτέρη Παπαθανάση, την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2018 στον πολυχώρο των “Αντιτετραδίων”. Ο Λευτέρης Παπαθανάσης µάχιµος εκπαιδευτικός
και µόνιµος πλέον συντάκτης στα Αντιτετράδια, έρχεται
από τα Γιάννενα για να παρουσιάσει το βιβλίο του ‘’ΤΕΡΜΙΝΟΥΣ’’. Η βραδιά είχε ενδιαφέρουσα συζήτηση πάνω
στο βιβλίο καθώς και µουσική µε τις ηρωικές µελωδίες
του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ-∆ΣΕ.
Και ένα σχόλιο από αυτή την παρουσίαση: ‘’κάνει τέχνη
όχι για την τέχνηκαθεαυτή, αλλά για να επικοινωνήσει τη
δική του αλήθεια που έρχεται από πολύ βαθιά ,από πολύ
µακριά και από πολύ παλιά, γυρεύοντας να διασταυρωθεί κάπου µε τη δική µας’’.
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Η τήρηση των εθίµων και της παράδοσης υποχρέωση όλων µας!

Βουργαρελιώτικο καρναβάλι

Το έθιµο της νύφης.

Το κιόσκι του Συλλόγου στην πλατεία,
την Κυριακή της Αποκριάς.

Μέρες πριν από την αρχή του Τριωδίου ξεκίνησαν οι
προετοιµασίες για την Κυριακή της Αποκριάς. Η πρωτοβουλία ήταν του Πολιτιστικού Συλλόγου Βουργαρελίου και συνδιοργανωτής ο ∆ήµος Κεντρικών
Τζουµέρκων. Μια καλαίσθητη αφίσα προετοίµαζε για το
κλίµα αυτής της µέρας.
Τρεις µέρες πριν στήθηκε έξω από το καφενείο του Αλέκου Γούλα ένα πρωτότυπο κιόσκι καλυµµένο στις τρεις του
πλευρές µε "λατσούδες" (µεγάλα κλωνάρια µε φύλλωµα
ελάτου) και στη µπροστινή µε κορµούς ελάτου. Συµµετείχαν
µε εξαιρετικό ζήλο στις εργασίες οι: Θόδωρος Πλεύρης,
Νίκος Πλεύρης, Βασίλης Σούσος, Παύλος Κολιάτσος,
Στάθης Πλεύρης.
Μέσα σ’ αυτό το βράδυ του Σαββάτου άρχισε το βράσιµο
της γίδας σε δυο µεγάλα καζάνια. Στην όλη διαδικασία συµµετείχαν: Κική Τυρολόγου, Αθηνά Κωλέτση, Γεωργία
Τσιώρη, Λέλα Κούρτη, Σοφία Νίκου, Λουκία Αντωνίου.
Κυριακή της Αποκριάς, ώρα 12 το µεσηµέρι, όλα ήταν
έτοιµα για να αρχίσει το γλέντι. Πρώτα το φαγητό, γίδα βραστή και κοκκινιστή, πίτες από τις γυναίκες, άφθονο κρασί
και σουβλάκια, όλα δωρεάν.
Ευτυχώς ευνόησε ο καλός καιρός και γέµισε η πλατεία
τραπέζια, όπου ο καθένας µπορούσε να καθίσει µε την
παρέα του. Από τις 2 και µετά άρχισαν να καταφθάνουν οι

Τα νεαρά µέλη του Συλλόγου, από αριστερά, Στάθης,
Νίκος, ∆ηµοσθένης, Θωµάς και ο µικρός Γιωργάκης.

πρώτοι µεταµφιεσµένοι: Τα µέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου
Βουργαρελίου µε τις κίτρινες στολές, ο παπάς και η καλόγρια, η µαγείρισσα, νέοι και µεγαλύτεροι στην ηλικία άλλος
µε περούκα, άλλος µε µάσκα, άλλος µε στολή της προτίµησής του.
Εκείνα όµως που έκλεψαν την παράσταση ήταν τα µικρά
παιδιά, µαθητές του ∆ηµοτικού και του Νηπιαγωγείου, µε τις
πρωτότυπες στολές τους.
Πρώτα συµµετείχαν στο κυνήγι του κρυµµένου θησαυρού και στη συνέχεια ξεκίνησαν το χορό µε το παραδοσιακό
γαϊτανάκι. Σηµειωτέον ότι συµµετέχουν σε χορευτικό τµήµα,
υπό τις οδηγίες του δασκάλου Πέτρου Γεωργάρα και
όντως έκλεψαν την παράσταση και µε τους υπόλοιπους χορούς µε ωραίο ρυθµό και ξεχωριστό κέφι.
4:30΄ άρχισαν τα δρώµενα του χορευτικού. Πρώτα ο
γάµος µε την παραδοσιακή νύφη που πάντα είναι άντρας
(Λάµπρος Μπακάλης) και το γαµπρό που παντα είναι γυναίκα (Αφροδίτη Μπασιούκα). Είχε και παπά ο γάµος και
στέφανα και κουµπάρο και πεθερά, απ’ όλα.
Στη συνέχεια το γαϊτανάκι µε περισσή χάρη. Η νύφη και

Απόκριες

Οι Απόκριες αποτελούν µια γιορτή χαράς που
συνδυάζεται και µε την αναζωογόνηση, µε το ξύπνηµα της φύσης, την άνοιξη. Αναφέρω εδώ δύο
εκδοχές για την προέλευσή τους:
Α. Αντλούν την καταγωγή τους από τα αρχαία Ανθεστήρια, γιορτή προς τιµήν του ∆ιονύσου, που
ελάµβανε χώρα επί τριήµερο κατά την πανσέληνο
ύστερα από δύο πανσελήνους από το χειµερινό
ηλιοστάσιο [µέσα Φεβρουαρίου]. Παράλληλα η
ποµπή του Καρνάβαλου έχει επίσης ρίζες στην
αρχαιότητα, καθώς σχετίζεται µε την ποµπή γλεντιού και ακραίων συµπεριφορών κατά τις διονυσιακές γιορτές.
Β. Οι γιορτές και οι µεταµφιέσεις θυµίζουν τη διονυσιακή λατρεία, αλλά στην πραγµατικότητα όλα
είναι αρχαιότερα από το ∆ιόνυσο! Είναι πράξεις
της θρησκείας των πρωτόγονων γεωργών, οι
οποίοι ζητούσαν µε τρόπους µαγείας να επενεργήσουν στη βλάστηση των αγρών, να ενισχύσουν
τη δύναµη που γονιµοποιεί τη γη, προτού η δύναµη αυτή εξατοµικευθεί στη φαντασία τους και
γίνει θεός Φαλλήν ή ∆ιόνυσος ή κάποιος άλλος
θεός της βλάστησης.
(Πηγή Γ. Α. Μέγας: Ελληνικές Γιορτές και Έθιµα
της Λαϊκής Λατρείας).

Έθιµα της Αποκριάς
Γαϊτανάκι

Έθιµο της Αποκριάς που κυριαρχεί στα αποκριάτικα έθιµα της χώρας µας. Χορός ή ακριβέστερα χορευτικό παιχνίδι που ταιριάζει απόλυτα
µε το χρώµα και τη διάθεση των γιορτών. Το γαϊτανάκι πέρασε στην Ελλάδα από τους πρόσφυγες του Πόντου και της Μικράς Ασίας.

Προέλευση
Η λέξη “γαϊτανάκι’’ είναι υποκοριστικό της µεσαιωνικής λέξης “γαϊτάνιν’’, που σηµαίνει µεταξωτό
κορδόνι, λωρίδα και δηµιουργείται χάρη στην
τάση που έχει η γλώσσα µας να προσθέτει την
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ο γαµπρός σέρνουν το χορό µε το σατιρικό παραδοσιακό
τραγούδι: "Έλα βρε Χαραλάµπη να σε παντρέψουµε" όπου
η νύφη λιποθυµάει (όντας έγκυος), ο γαµπρός και το συµπεθεριό τρέχουν να τη σηκώσουν και στο τέλος του χορού
έχουµε και τα γεννητούρια µε το γιατρό, Κατσαούνου Νίκη.
Ακολούθησε το δρώµενο µε το γανωτζή, όπου ο Βασίλης
Σούσος τον υποδύθηκε µε ιδιαίτερη επιτηδειότητα και πειστικότητα µε αποκορύφωµα το επεισόδιο µε τη γριά και την
όµορφη.
Παραθέτω στην παρακάτω στήλη και το τραγούδι, γιατί
είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό για ένα επάγγελµα που σιγά
- σιγά µπαίνει στην ιστορία.
Το έθιµο µε τα αυγά αρκετά πρωτότυπο. Ο δάσκαλος του
χορευτικού Πέτρος Γεωργάρας έδωσε την εξήγηση: Το βράδυ
της Αποκριάς κλείνουν τα στόµατα των χριστιανών µε ένα
αυγό για να τα ξανανοίξουν το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου
πάλι µε ένα αυγό. Αρκετά άτοµα προσπαθούσαν µε το στόµα
να πιάσουν το αυγό που το κουνούσε µπροστά τους βουτηγµένο σε γιαούρτι ο δάσκαλος. Με το τέλος του εθίµου αυτού
σήµανε και το τέλος της Αποκριάτικης γιορτής. Ο επίλογος δόθηκε µε το κάψιµο του καρνάβαλου που τον κατασκεύασε ο
Φώτης Κυριαζόπουλος και η σύζυγός του Ελένη Στέργιου. Το
θέαµα συνοδευόταν µε µουσική και το ρυθµικό κτύπηµα των
χεριών από όλους όσους τον περιστοίχιζαν.
Λ. ΑΝΤ.

στούς συνδυασµούς, µε τον ίδιο
τρόπο που έπλεκαν παλιά οι γυναίκες τα γαϊτάνια και στόλιζαν
τις παραδοσιακές φορεσιές.
Όταν οι κορδέλες έχουν όλες τυλιχτεί και οι χορευτές χορεύουν
όλο και πιο κοντά στο κοντάρι,
αντιστρέφεται η φορά του χορού
και αφού τα γαϊτάνια ξετυλιχτούν
ο χορός τελειώνει.

κατάληξη –ακι για να δηλώσει τον υποκορισµό.
Προέρχεται από τα ελληνιστικά χρόνια, µετά το
θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, από την ελληνιστική λέξη γαϊτάνη. Χωρίς να είµαστε βέβαιοι για
την ετυµολογία της, η ονοµασία της έχει να κάνει
µε την πόλη Gaeta της Iταλίας, ιωνική αποικία
των Σαµίων, γνωστή για την παραγωγή κορδέλας. Οι κορδέλες συνήθως ήταν από βαµβάκι,
µαλλί ή µετάξι και αποτελούσαν διακοσµητική πινελιά των φορεµάτων.
Πώς εκτελείται
Χρειάζονται δεκατρία άτοµα για να στήσουν τον
ιδιότυπο χορό. Ο ένας κρατά ένα µεγάλο στύλο,
κοντάρι στο κέντρο, από την κορυφή του οποίου
ξεκινούν δώδεκα µακριές κορδέλες, καθεµιά µε
διαφορετικό χρώµα.Οι κορδέλες λέγονται γαϊτάνια και είναι αυτές που δίνουν το όνοµά τους και
στο έθιµο. Γύρω από το στύλο δώδεκα χορευτές
κρατούν από ένα γαϊτάνι και χορεύουν ταυτόχρονα ανά ζευγάρια, τραγουδώντας το παραδοσιακό τραγούδι. Καθώς κινούνται γύρω από το
στύλο, κάθε χορευτής εναλλάσσεται µε το ταίρι
του κι έτσι όπως γυρνούν, πλέκουν τις κορδέλες
γύρω από το στύλο δηµιουργώντας χρωµατι-

Ο συµβολισµός
Στις περισσότερες περιπτώσεις
το γαϊτανάκι αποτελεί παραδοσιακή γιορτή αιώνων, διαφόρων
αγροτικών κυρίως περιοχών,
συµβολίζοντας το πνεύµα της
συναδέλφωσης, της αγάπης και της οµόνοιας. Πιθανόν ο κυκλικός αυτός χορός να υποδηλώνει
τον κύκλο της ζωής, από τη χαρά στη λύπη, από
το χειµώνα στην άνοιξη, από
τη ζωή στο θάνατο και το αντίθετο.
Ο αριθµός των δώδεκα χορευτών λέγεται ότι δηλώνει
τους µήνες του χρόνου που
εναλλάσσονται ή τις Ώρες, τις
µυθικές θεότητες του χρόνου. Παλιότερα χορεύονταν
τα Θεοφάνεια αµέσως µετά
τον αγιασµό των υδάτων ή
την Πρωτοχρονιά, µάλιστα
κάποιες περιοχές κρατούν
ακόµη το έθιµο αυτές τις
µέρες. Οι λόγοι για τους
οποίους µεταφέρθηκε το γαϊτανάκι στις Αποκριέςδεν είναι
γνωστοί ίσως διότι σε άλλες
περιοχές να χορευόταν τη συγκεκριµένη χρονική
περίοδο και οι υπόλοιπες θέλησαν να προσαρµοστούν.

Ο γανωτζής

Χαλκώµατα γανώνω!
Γανωτζής περνοδιαβαίνει
την καρδούλα µου µαραίνει.
Έχουµε δουλειά να µας γανώσεις τ’ αγγειά.
Γανωτζή ανέβα επάνω (σε σκαµνί)
γανωτζή κατέβα κάτω
έχουµε δουλειά να µας γανώσεις τ’ αγγειά.
Γανωτζή γαλανοµάτη ή µε το ένα µάτι
πόσο παίρνεις (πάει) το κοµµάτι;
Χαλκώµατα γανώνω
τα τρίβω και τα στρώνω
γανωτζής µέσ’ τα σοκάκια
διαλαλεί και τραγουδεί
τηγάνια ή (ταψιά) τα κάνω αστραφτερά.
Έλα γανωτζή!
Σηµ.: σε άλλη παραλλαγή ο γανωτζής αναφέρεται
ως καλατζής, διότι το υλικό που χρησιµοποιούσε
ήταν το καλάι (κασίτερος ). Επίσης η επίκληση
“έλα γανωτζή” επαναλαµβανόταν συχνά µέχρι να

τελειώσει το δρώµενο, όπως επίσης και ο στίχος
“έχουµε δουλειά να µας γανώσεις τ’ αγγειά’’.
Λ. ΑΝΤ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

κτήµα τεσσάρων
στρεµµάτων µε
καρποφόρα δέντρα.
Περιοχή
Μεγάλη Βρύση.
Τηλ.: 6977202384
Κώστας Π. Τάσιος
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Σηµαντική η προβολή του τόπου µας µε οποιονδήποτε τρόπο!
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ

Παράλληλα κινήθηκε και λαχειοφόρος αγορά και ο µεγάλος τυχερός ο
Γιάννης Πλεύρης µε ένα τζάκι, προσφορά της εταιρείας του Νίκου
Μπέη.
Για τη διασκέδαση που ήταν το
αποκορύφωµα της βραδιάς φρόντισαν ο Χρήστος Πανάγος µε το τραγούδι και ο Γιάννης Γιαννάκης µε το
κλαρίνο του, καθώς και η υπόλοιπη
ορχήστρα. Το κέφι και ο χορός κράτησαν µέχρι τις πρωινές ώρες µε
αµείωτη ένταση από όλους. Και του
χρόνου µε υγεία και πάµε για την
επόµενη εκδήλωση, τις Απόκριες,
που φέτος κατέφθασαν νωρίς!

Τσικνοπέµπτη 8 Φεβρουαρίου
Α) Μια ευχάριστη έκπληξη περίµενε
τους µικρούς µας φίλους στο Κ∆ΑΠ
όταν τα µέλη του Συλλόγου προσέφεραν σουβλάκια για το “καλό” της
ηµέρας. (Φωτ. 2).
Β) Το ίδιο βράδυ διοργανώθηκε εκδήλωση µε λαϊκή ζωντανή µουσική
στην ταβέρνα “Η ΓΕΦΥΡΑ” για να
τσικνίσουµε όλοι µαζί.

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βουργαρελίου, όπως είχε
προαναγγείλει, στις 6 Γενάρη 2018 έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη Πίτα του.
Με µια καλαίσθητη αφίσα πολλές µέρες πριν, προετοίµασε το κλίµα για τη µέρα αυτή, γιατί παράλληλα µε
την τήρηση του Πρωτοχρονιάτικου εθίµου θέλησε να
ψυχαγωγήσει τους χωριανούς και όχι µόνο και να υποδεχτούν όλοι µαζί τον καινούργιο χρόνο.
Είχε προηγηθεί και η πολύ επιτυχηµένη Χριστουγεννιάτικη γιορτή για τα παιδιά στην πλατεία του χωριού,
οπότε το κλίµα προοιωνιζόταν θετικό και για την εκδήλωση αυτή.
Σάββατο βράδυ 6 Γενάρη και γιορτινή µέρα, των Θεοφανείων (Φώτα), άρχισε η προσέλευση στην ταβέρνα
του Θωµά Πλεύρη "Η γέφυρα". Όλα τα µέλη του Συλλόγου παρόντα, δίνοντας τη νεανική νότα που χρειαζόταν για να υποδεχτούν τον κόσµο. Και η συµµετοχή
ήταν πολύ ικανοποιητική, η αίθουσα και µέχρι έξω
ασφυκτικά γεµάτη.
Η κοπή της πίτας, που παρασκεύασε µε πολύ µεράκι
ο Βασίλης Κουτρουµάνης, έγινε από τον παπα - Κίµωνα. Η τυχερή της βραδιάς µε το φλουρί της βασιλόπιτας κέρδισε ένα κινητό.

Κυριακή Σταυροπροσκυνήσεως
11 Μαρτίου
Σάββατο µεσηµέρι, µετά από πρόσκληση του Συλλόγου, τα παιδιά του
χωριού µαζί και µητέρες, ξεχυθήκαµε
στα χωράφια για να µαζέψουµε λουλούδια (ίτσια και µοσχοπαπαδιές) και
να τα προσφέρουµε στην εκκλησία
(Φωτ. 3). Και του χρόνου πάλι!
Ευχαριστήρια
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βουργαρελίου εκφράζει τις θερµές του ευχαριστίες στους παρακάτω συγχωριανούς
και συγχωριανές: Σ’ αυτούς που συµµετείχαν στις εργασίες για το κιόσκι:
Θόδωρο Πλεύρη, Νίκο Πλεύρη,
Στάθη Πλεύρη, Παύλο Κολιάτσο, Βασίλη Σούσο, ∆ηµήτρη Στέργιο (για
την προσφορά των πλεγµάτων).
Στις γυναίκες που πρόσφεραν τοπικά εδέσµατα και σ’ αυτούς που
πρόσφεραν εξοπλισµό για την
παρασκευή των φαγητών:
Αθανασία Κούρτη, Νίκη Κατσαούνου, Μαρία Νίκου, Όλγα Σόφη, Μαργαρίτα Πλούµπη, Αγγελική Τσιώρη,
Χρυσούλα Μυτέλα, Ταρσίτσα Ψωράκη, Σωτηρία Τυρολόγου, Χαρά
Βρατσίστα, Βασιλική Τυρολόγου,
Βάσω Αλετρά, Λέλα Κούρτη, Γεωργία Τσιώρη, Λίτσα
Αγγέλη, Παύλο Κολιάτσο, ∆ηµήτρη Σόφη, Θωµά
Πλεύρη, Αλκιβιάδη Κατσάνο, Βαγγέλη Καραβασίλη.
Τις ιδιαίτερες ευχαριστίες του στο δάσκαλο του
χορού Πέτρο Γεωργάρα για την ιδιαίτερη συµβολή
του στην πραγµατοποίηση των αποκριάτικων εκδηλώσεων. Επίσης ευχαριστίες στο Φώτη Κυριαζόπουλο
και τη σύζυγό του Ελένη Στέργιου για την κατασκευή
του καρνάβαλου.
Για την οικονοµική προσφορά ευχαριστίες στους:
Ιερέα Χρήστο Αντώνη 200 ευρώ στη µνήµη του πατέρα
του ∆ηµήτρη Αντώνη και Βαγγέλη Τυρολόγο 20 ευρώ
για ενίσχυση του Συλλόγου.
Να τονιστούν οι παρουσίες: του ∆ηµάρχου Μαρίνου
Γαρνέλη, του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας
Βουργαρελίου Κώστα Κατσάνου, του Αντιδηµάρχου Παναγιώτη Τζαλοκώστα και του ∆ηµοτικού
Συµβούλου Κώστα Αλυµάρα.
Ο ∆ήµος Κεντρικών Τζουµέρκων ενίσχυσε οικονοµικά τις αποκριάτικες εκδηλώσεις µας και τον ευχαριστούµε θερµά γι’ αυτό, όπως και για την παρουσία των
εκπροσώπων του σ’ αυτές.
Το ∆.Σ.
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Κοπή Πίτας Σελλαδιτών

Την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2018 στις 11.30 π.µ. στο Πνευµατικό
Κέντρο Ηπειρωτών [Πανηπειρωτική Συνοµοσπονδία Ελλάδος]
έγινε η κοπή της πίτας της Αδελφότητας Σελλαδιτών Άρτας, στην
οποία παραβρεθήκαµε µετά από πρόσκληση του ∆.Σ. [Φωτ.]
Το αντάµωµα αυτό είχε µεγάλη προσέλευση από τη στιγµή που
ήταν και η Γενική Συνέλευση της Αδελφότητας και παράλληλα η
βράβευση των επιτυχόντων µαθητών σε ΑΕΙ/ΤΕΙ.
Στην εκδήλωση, που ήταν επετειακή για τα 40 χρόνια από την
ίδρυση τής Αδελφότητας, µετά το χαιρετισµό και τις ευχές του Προέδρου της Κώστα Χριστοκώστα, το λόγο πήρε ο µακροβιότερος
πρόεδρος, Γιάννης Χαβέλας [1982-2002], ο οποίος αφού ευχήθηκε
χρόνια πολλά έκανε µια σύντοµη αναφορά στη 40χρονη πορεία
του Συλλόγου. [19 ∆εκέµβρη 1978 υπογράφηκε το πρώτο καταστατικό]. Σε αυτή τη 40χρονη πορεία η Αδελφότητα λειτούργησε
σύµφωνα µε τους καταστατικούς σκοπούς της ίδρυσής της και µε
γνώµονα την παρουσία της στο χωριό µε κάθε τρόπο. Αντέχει στο
χρόνο, γιατί τα µέλη της πίστεψαν και πιστεύουν στις προθέσεις
της, ενώ την αγκάλιασαν ηθικά και οικονοµικά.
Συγκινητικός ο λόγος του παλιού προέδρου, ο οποίος περιστοιχιζόταν από τα νεαρά µέλη του Συµβουλίου. [Έχουµε σηµειώσει
και σε άλλο φύλλο της εφηµερίδας µας για το ∆.Σ. των Σελλαδιτών
που αποτελείται από νεαρά άτοµα. Ο πρόεδρος Κώστας Χριστοκώστας είναι κατά το ήµισυ Βουργαρελιώτης, η µητέρα του είναι η
Φρειδερίκη Γ. Πλούµπη και σύζυγός του η Κατερίνα, κόρη του Σπύρου Σόφη].
Μετά το τέλος της εκδήλωσης ακολούθησε µικρή δεξίωση και προσφέρθηκαν σελλαδίτικο τσίπουρο και παραδοσιακά εδέσµατα.

Νέα του «Κυττάρου Τέχνης Τζουµέρκων»

Το «Κύτταρο Τέχνης Τζουµέρκων» ευχαριστεί θερµά όσους βοήθησαν να δηµιουργηθεί στο Βουργαρέλι ένας αξιόλογος χώρος πολιτισµού. Συγκεκριµένα ευχαριστεί:
• Την Αµαλία Γεωργούλα, η οποία διέθεσε, χωρίς κανένα αντίτιµο,
το οίκηµα όπου στεγάζεται το «Κύτταρο».
• Τους Νικόλαο Τόσκα, Βασίλη Τσίτσικα, Σάκη Μωραΐτη, Χρήστο
Σιλιόγκα, Γεώργιο Νίκου, Βασίλη Νάκο και ∆ηµήτριο Ελευθερίου
Καραβασίλη, οι οποίοι βοήθησαν στο στήσιµο αλλά και στον εξοπλισµό του «Κυττάρου».
• Ακόµη ευχαριστεί τον Σύλλογο Κυψελιωτών Αττικής για τη διάθεση τευχών των εντύπων που εκδίδει ο Σύλλογος καθώς και τον
Κώστα Αλεξίου, ο οποίος δώρισε στο «Κύτταρο» δύο γυναικείες
παραδοσιακές φορεσιές και οι οποίες κοσµούν το χώρο, τοποθετηµένες σε stand, προσφορά της Αµαλίας και Ερµίνας Γεωργούλα.
• Τέλος ευχαριστεί θερµά τον Βασίλη Μπαρτσούλη που διέθεσε
αφιλοκερδώς οίκηµά του, στο οποίο το «Κύτταρο» στεγάζει έκθεση
µε εικόνες αγιογραφιών από τα εξής µοναστήρια περιοχών των
Τζουµέρκων:
1. Ραφταναίοι: Πλάκα, Μονή Μουχουστίου
2. Πάτερο: Αγία Παρασκευή
3. Μελισσουργοί: Μονή Εισοδίων Θεοτόκου
4. Αετορράχη: Άγιος Βλάσιος
5. Λεπιανά: Μονή Υπαπαντής
6. Ελληνικό: Κοίµηση Θεοτόκου
7. Ματσούκι: Μονή Ευαγγελιστρίας
8. Χριστοί: Μονή Κηπίνας
9. Κυψέλη: Μονή Ευαγγελιστρίας
Στον ίδιο χώρο πρόκειται να φιλοξενηθούν και άλλες παρεµφερείς
δράσεις του «Κυττάρου». Υπενθυµίζεται ότι η έκθεση φωτογραφίας Μπαλάφα λειτουργεί κανονικά.

ΕΣΩΡΟΥΧΑ

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ “ΕΡΜΙΝΑ”
Αµαλία & Ερµιόνη
Γεωργούλα
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Το µέλλον του χωριού µας και του Συλλόγου είναι η νέα γενιά, ας τη φέρουµε πιο κοντά µας!

Σε πρώτο πρόσωπο:
∆ηµήτρης Κρανιώτης

Έφυγα από την Ελλάδα και την Αθήνα το 2008, µε το
που πήρα το πτυχίο µου από το Πολιτικό Νοµικής και
πριν επηρεαστώ από την επερχόµενη τότε κρίση. Εποµένως θα έλεγα πως αυτό δεν έγινε για λόγους επιβίωσης• αντιθέτως, ένιωσα πως είχε έρθει η ώρα για το
επόµενο µου βήµα. Παρ’όλο που έζησα την Αθήνα µε
ευνοϊκές συνθήκες και σε καλά φοιτητικά χρόνια,
ένιωσα πως κάτι δε µε γέµιζε, κάτι έλειπε ή απλά εγώ
ήθελα να δοκιµάσω κάτι καινούριο, επαγγελµατικά,
ακαδηµαϊκά αλλά και προσωπικά.
Πλέον, το Λονδίνο το βλέπω σα βάση µου προσωπική, κοινωνική και επαγγελµατική αλλά στις δραστηριότητές µου δε θέτω γεωγραφικά όρια. Οι άνθρωποι
και η τέχνη δεν έχουν σύνορα, εποµένως ποτέ δε ξέρεις. Το Λονδίνο νοµίζω ταιριάζει σαν πόλη στην ιδιοσυγκρασία µου. ∆ε σταµατά να κινείται ποτέ, πάντα κάτι
συµβαίνει, ποτέ δε σε κάνει να βαριέσαι. Βέβαια σε κουράζει κιόλας. Αλλά έχω αποφασίσει πως τελικά στη ζωή
προτιµώ να κουράζοµαι παρά να ξεκουράζοµαι.

Για την Ark4Art

Ο ∆ηµήτρης Κρανιώτης
[γιος του Χρήστου ∆. Κρανιώτη και της Μαρίας Κωνσταντίνου] είναι ο επικεφαλής
του παραρτήµατος του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής ∆ιπλωµατίας στο Λονδίνο
και ιδρυτής της εταιρείας παραγωγής Ark4Art. Γεννήθηκε
και µεγάλωσε στην Αθήνα,
όπου και ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές του σπουδές στο τµήµα Πολιτικών Επιστηµών και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης της Νοµικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Στη συνέχεια,
ολοκλήρωσε το πρώτο του µεταπτυχιακό στο Πανεπιστήµιο του Sussex στις ∆ιεθνείς Σχέσεις, µε ειδίκευση στις Ευρωπαϊκές Σπουδές. Παράλληλα, µετεκπαιδεύτηκε στο City University London, στον τοµέα της
∆ιεθνούς Επικοινωνίας και Ανάπτυξης. Έχει εργαστεί σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα του Ηνωµένου Βασιλείου, όπως το City University
και το University College London, αλλά και στον τοµέα οργάνωσης πληθώρας εκπαιδευτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Σήµερα βρίσκεται
στο Λονδίνο, όπου και δραστηριοποιείται ενεργά στην προώθηση της
ελληνικής κουλτούρας στο εξωτερικό, ως ένας εκ των ιδρυτών της
Ark4Art. Βασικό του ενδιαφέρον και όραµα είναι η προβολή, προαγωγή
και ανάδειξη των θεµάτων πολιτισµού και του ρόλου της πολιτιστικής
διπλωµατίας στο εξωτερικό αλλά και η ανάδειξη της Εθνικής Πολιτιστικής Κληρονοµιάς σε διεθνές επίπεδο.
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νάει τα σύνορα και δίνει νέο νόηµα σε αυτό που αποκαλούµε world music. Ξεχωριστή παρουσία δίπλα του
σε µία συµµετοχή έκπληξη η νέα τραγουδοποιός και
συνθέτης, η Κατερίνα Πολέµη που έχει ξεκινήσει ήδη το
δικό της συναρπαστικό µουσικό ταξίδι. Συνεχίζουµε µε
θέατρο και είµαστε πολύ χαρούµενοι που η Ark4Art
υπογράφει την παραγωγή µίας παράστασης του Dario
Fo, το 'Mistero Buffo' µε τον Πάνο Βλάχο και σε σκηνοθεσία από τη Λητώ Τριανταφύλλου. Στο κλασσικό αυτό
έργο του Fo, µία θεολογικο-πολιτική παράσταση θα
έλεγα, που είναι µία θεατρική εξερεύνηση του τελευταίου δείπνου που παραθέτει ένας κλόουν, ο Πάνος ερµηνεύει εκπληκτικά ένα προκλητικό Κωµικό Μυστήριο.
Είναι µία πολύ σηµαντική παραγωγή για εµάς, µε ένα
νέο αλλά καταξιωµένο Έλληνα ηθοποιό αλλά στα Αγγλικά, προσβάσιµο για όλους τους θεατρόφιλους του
Λονδίνου, Έλληνες και µή. Τέλος, έχω αποκλειστικό για
το athensvibe! Θα ανακοινωθεί και επίσηµα σύντοµα,
µία µεγάλη συναυλία µε την Ελεωνόρα Ζουγανέλη στο
Λονδίνο, το Μάϊο του 2018.

Αυτό που είναι σηµαντικό νοµίζω είναι ο σεβασµός σε
κάθε πτυχή ενός θεάµατος από τη πλευρά του παραΤο Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής ∆ιπλωµατίας είναι µια ελληνική
γωγού / οργανωτή. Σεβασµός στο χώρο και την αισθηεπιστηµονική αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε στην
τική του, σεβασµός στον καλλιτέχνη και τις επιθυµίες
Αθήνα
τον Μάρτιο του 2017 και αποτελεί τον πρώτο και µοναδικό φορέα
του, σεβασµό στο κοινό και το χρήµα και χρόνο που
Πολιτιστικής ∆ιπλωµατίας στην Ελλάδα. Η πολιτιστική διπλωµατία είναι
αφιερώνει. Σίγουρα όµως, είναι πιο δύσκολο να προµία πτυχή της ‘παραδοσιακής’ διπλωµατίας που µέχρι σήµερα είχε σε
ωθήσεις ένα αφιέρωµα στον Ελύτη, όπως αυτό που κάπολλές περιπτώσεις παραµεληθεί. Έχει σαν στόχο να αναδείξει τις σχέναµε στη Βρετανική Βιβλιοθήκη τον περασµένο
Με τον ∆ιονύση Σαββόπουλο, κατά
σεις
συναισθηµατικής εγγύτητας µεταξύ λαών και να αναδείξει τις αξίες
Οκτώβριο, από µία συναυλία. Ήταν όµως τελικά ένα θέτην παρουσίαση της συναυλίας στο Λονδίνο.
του
πολιτισµού
πέρα
από
αλλαγές
κυβερνήσεων.
Αποβλέπει
πρωτίατρο γεµάτο, σε ένα χώρο µεγάλης σηµασίας όπως
στως στη µελέτη, ανάλυση, διάδοση και προβολή µε κάθε µέσο, όλων
είναι η Βρετανική Βιβλιοθηκη που γέµισε µε νέους ανΕίµαι ιδιαίτερα περήφανος και χαρούµενος που είµαι
των πτυχών της Πολιτιστικής ∆ιπλωµατίας, µέσω της ανάπτυξης δραθρώπους, Έλληνες και µη. Και αυτό είναι το πιο σηµέρος µίας τέτοιας µεγάλης και σηµαντικής προσπάστηριοτήτων
που
αφορούν
την
δηµιουργία
και
την
προαγωγή
του
ποµαντικό από όλα.
θειας και νιώθω βαθιά µέσα µου πως αυτά τα λίγα που
λιτισµού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, την παροχή συµβουλευτικών
Σε ό,τι κάνουµε, προσπαθούµε να δώσουµε το
µέχρι τώρα έχουµε πετύχει είναι απλά η αρχή και το ταυπηρεσιών
σε
θέµατα
πολιτισµού
και
ανάδειξης
του,
καθώς
και
την
υποστίγµα, την ταυτότητα και την αισθητική µας. Ευτυχώς
ξίδι θα είναι µεγάλο και µε πολλές και καλές εκπλήξεις.
στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών οµάδων. Το Ινστιτούτο έχει πολλές
µέχρι τώρα, όσους υπέροχους καλλιτέχνες έχουµε τη
Για να πετύχει αυτό, χρειαζόµαστε τη βοήθεια όχι µόνο
βάσεις
στην
Ελλάδα
και
δραστηριοποιείται
ήδη
σηµαντικά
µε
πολλές
χαρά να φιλοξενήσουµε, είτε τους αγαπούσαµε από
των Ελλήνων της διασποράς, όπου και να είναι αυτοί,
εκδηλώσεις.
πριν ή µας έκαναν να τους αγαπήσουµε µε τις υπέροαλλά και τη δική σας βοήθεια, τη βοήθεια των Ελλήνων
χες στιγµές που µας χάρισαν εδώ. Για παράδειγµα,
που βρίσκονται στη πατρίδα και παλεύουν κάθε µέρα
Η Ark4Art δηµιουργήθηκε από την ανάγκη τριών ανθρώπων (∆ηµήγνώριζα από πριν τί θα νιώσω κατά τη διάρκεια της εµέµπρακτα για µία καλύτερη καθηµερινότητα. Ο διάλοτρης
Κρανιώτης,
Γιάννης
Παλογέλης
και
Χάρης
∆ετοράκης)
να
δηµιφάνισης της Ελευθερίας Αρβανιτάκη σε ένα κατάµεστο
γος και επικοινωνία µεταξύ των δύο αυτών οµάδων
ουργήσουν
κάποιες
‘στιγµές’
Ελλάδας
στο
Λονδίνο.
Royal Festival Hall και πόσο θα µε άγγιζε αυτή η συείναι ιδιαίτερα σηµαντικός και καθοριστικός και τα οφέλη
νεργασία - όπως και έγινε. Υπήρξαν όµως και στιγµές
αµοιβαία.
που δε περίµενα να µε αγγίξουν τόσο, µόνο και µόνο
όµως επειδή δε γνώριζα, όπως για παράδειγµα µε την
Για τις δυνατότητες ανάδειξης
συµµετοχή της Αγγελικής Τουµπανάκη σε µία συναυλία
της πολιτιστικής κληρονοµιάς
αφιερωµένη σε Σµύρνη, Μικρά Ασία και Κρήτη. Είµαστε
της χώρας µας στο εξωτερικό
γεµάτοι από στιγµές και συναισθήµατα, και αυτό είναι η
Είναι
απεριόριστες.
Αλλά δε πρέπει να περιοριστούµε
µεγαλύτερη ανταµοιβή σε αυτό που κάνουµε, ειδικά
στην πολιτιστική µας κληρονοµιά. Πρέπει να αναδείόταν και ο κόσµος που έρχεται νιώθει το ίδιο.
ξουµε το πολιτιστικό µας παρόν. Είναι τόσα πολλά αυτά
Το London Hellenic Festival είναι ένα πολύ καλό παπου έχουµε να εξάγουµε και δεν πρέπει να µιλάµε µόνο
ράδειγµα υλοποίησης κάποιων από τα οράµατα στα
για µουσική ή θέατρο ή τέχνες γενικότερα. Είναι τα µουοποία αναφέρθηκα προηγουµένως. Ξεκίνησε µε την
σεία, είναι η γαστρονοµία, είναι πολλά.
πρωτοβουλία της Ark4Art και την στήριξη του Eλληνικού
Προτιµώ να αντιµετωπίζω την έννοια της κουλτούρας
Κέντρου στο Λονδίνο και µε µία οργανωτική οµάδα δηκαι του πολιτισµού ως κάτι πιο γενικό. Για µένα, ο κάθε
µιουργικών ανθρώπων µε όραµα, όπως η Ξένια ΜποΈλληνας που βρίσκεται στο εξωτερικό είναι πρέσβης
λοµύτη και ο Στέφανος Λίβος. Υπηρετεί πολλούς
της ελληνικής κουλτούρας - µε τον τρόπο που συµπεσκοπούς και ανάγκες και για αυτό έχει και µεγάλη ανριφέρεται και συνδιαλέγεται στην καθηµερινότητά του.
ταπόκριση και επιτυχία. ∆ίνει µία πλατφόρµα συνάντηΤο να προσπαθεί κανείς να µεταφέρει τον ελληνικό ποσης σε Έλληνες της διασποράς να µοιραστούν
εµπειρίες, ανησυχίες και προβληµατισµούς από τη ζωή Από τη συνάντηση µε τον πρέσβη της Ελλάδας στο Ηνωµένο Βασί- λιτισµό στο Λονδίνο είναι εύκολο και δύσκολο την ίδια
στιγµή. Εύκολο, διότι όταν υπάρχει όραµα και στόχος,
λειο, ∆ηµήτριο Καραµήτσο-Τζιρά και τον πρόξενο, Αθανάσιο Ρίζο.
µακριά από την πατρίδα. Ειδικά στο Λονδίνο και το
δίνουµε όλες µας τις δυνάµεις σε κάτι που είναι ανώΗνωµένο Βασίλειο γενικότερα, ο ελληνικός πληθυσµός
τερο από όλους εµάς, πράγµα το οποίο είναι και το πιο
είναι ιδιαίτερα διαφορετικός - από τις παλιές γενιές,
συγκινούνται µε µουσικές του Αττίκ και να συζητούν για το τί
στους φοιτητές προ κρίσης, στους οικονοµικούς µετανάστες, είναι πατρίδα, µετά από την προβολή της ταινίας 'Ξενία' του σηµαντικό σε τέτοιου είδους µεγάλες προσπάθειες. ∆ύσκολο,
υπάρχει µεγάλη ανάγκη για ένα σηµείο συνάντησης και επα- Π. Κούτρα, ή για παράδειγµα Έλληνες και Τούρκους να πα- διότι, καλώς ή κακώς, υπάρχουν στερεοτυπικές αντιλήψεις, οι
φής - φυσικά και µέσω της τέχνης. Αυτό που όλους µας ενώ- ρακολουθούν την πρώτη Ευρωπαϊκή προβολή της µουσικής οποίες απαιτούν δουλειά για να καταριφθούν. Όνειρό µου
νει όµως είναι η θέληση για ένα κοινό, δυναµικό και ταινίας «Σµύρνη: η Μούσα της Ιωνίας» µε γνωστά τραγούδια είναι, στην ερώτηση σε έναν µη Έλληνα κάτοικο Λονδίνου, τί
παραγωγικό µέλλον, όπου και αν βρισκόµαστε. Η αναζήτηση της Σµύρνης και της Μικράς Ασίας. Όταν έρχονται όλες αυτές του έρχεται στο µυαλό όταν λέµε για ελληνική µουσική, να
σηµείων επαφής µεταξύ µας, αλλά και µε αυτά που αφήσαµε οι στιγµές, µπορώ να ξεχάσω µέσα σε δευτερόλεπτα όλο το εξαλειθφεί η απάντηση ‘σπάσιµο πιάτων’. Όνειρό µου είναι,
το ελληνικό θέατρο να µην είναι µόνο αρχαία τραγωδία ή κωπίσω, που τελικά είναι η αναζήτηση της δικής µας προσωπι- άγχος µηνών για την προετοιµασία όλων των παραπάνω.
κής ταυτότητας αλλά και των άλλων. Εκτός των Ελλήνων
Για τη νέα χρονιά ετοιµάζουµε πολλά και διάφορα. Αρχίσαµε µωδία, αλλά και η σύγχρονη θεατρική παραγωγή. Είµαστε
όµως, µε µεγάλη χαρά βλέπω κάθε χρόνο τη συµµετοχή και µε ∆ιονύση Σαββόπουλο, ο οποίος παρουσίασε τραγούδια περήφανοι για την ιστορία µας και την πολιτιστική µας κληανθρώπων που αποτελούν τη διασπορά άλλων χωρών της από όλα τα χρόνια της δηµιουργίας του µε τον δικό του µο- ρονοµιά, αλλά είµαστε εξίσου περήφανοι και για τον σύγΕυρώπης και που αυτοί ως κάτοικοι του Λονδίνου, µοιράζον- ναδικό τρόπο, συνοδεία µουσικών που ο καθένας τους απο- χρονο πολιτισµό µας, τον οποίο πρέπει να προάγουµε µε µία
ται τις ίδιες ανησυχίες µε εµάς. Πόσο όµορφο και συγκινητικό τελεί µορφή στα µουσικά πράγµατα της Ελλάδας. Σε µια προσεκτικά επιλεγµένη και σύγχρονη αισθητική µατιά.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 8
είναι να βλέπεις Έλληνες, Σέρβους, Ισπανούς και Ιταλούς να παράσταση για το ελληνικό και όχι µόνο κοινό, που ξεπερ-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

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 Σύλλογός µας προβάλλει τους Βουργαρελιώτες που διαπρέπουν στο χώρο της επιστήµης και του πολιτισµού

∆ηµήτρης Κρανιώτης
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 7
Για τη µετανάστευση

Νοσταλγία υπάρχει πάντα για τις ρίζες µας. Φεύγοντας απ'
τον τόπο σου αφήνεις πίσω συγγενείς, φίλους, συνήθειες
που δεν ξεχνιούνται εύκολα. ∆ιατηρώ όµως τις επαφές µου,
αφού, είτε µε την ευκαιρία των διακοπών, είτε για τις ανάγκες
της δουλειάς µου ταξιδεύω συχνά και ανταµώνουµε. Η Ελλάδα της κρίσης βέβαια είναι µια άλλη Ελλάδα για την οποία
όλοι έχουµε τις ευθύνες µας. Η κρίση είναι βαθιά και πολυεπίπεδη. Όχι αποκλειστικά οικονοµική, όπως συνήθως παρουσιάζεται. Είναι κρίση θεσµών, αξιών, είναι κρίση
πολιτισµική που έχει οδηγήσει σε µια απίστευτη και πολύ επικίνδυνη εσωστρέφεια. Το ότι δεν τη ζούµε, οι έξω, άµεσα, µας
δίνει νοµίζω τη δυνατότητα να έχουµε µια πιο ξεκάθαρη εικόνα για τα πράγµατα. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο
αφορά την προσφορά µας, απ' όπου βρίσκεται ο καθένας,
στην όσο το δυνατόν γρηγορότερη αποκατάσταση της κανονικότητας στον τόπο.
Οι Έλληνες του Λονδίνου αυξάνονται µε γοργούς ρυθµούς,
οι οποίοι δεν έχουν καν επηρεαστεί από την ερχόµενη - αν
και όποτε γίνει - έξοδο του Ηνωµένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ενδιαφέρον για µένα είναι η πολυποίκιλη σύσταση αυτής της ελληνικής διασποράς, η οποία
διαφέρει σηµαντικά από τη σύσταση της δέκα χρόνια πριν.
Πλέον, υπάρχει µία µίξη των παλαιών γενεών, φοιτητών,
νέων Ελλήνων επαγγελµατιών αλλά και ανθρώπων που
ήρθαν για ένα καλύτερο επαγγελµατικό µέλλον. Αυτό που η
Ark4art θέτει ως στόχο είναι η δηµιουργία µίας πλατφόρµας
συνάντησης του Ελληνισµού, αλλά και φυσικά ανθρώπων µε
ενδιαφέρον για την ελληνική κουλτούρα και µουσική. Είµαστε ιδιαίτερα χαρούµενοι που η προσπάθεια αυτή στέφεται
µε επιτυχία έως τώρα και που βλέπουµε ανθρώπους όλων
των ηλικιών, Έλληνες και µη, να µοιράζονται µουσικές στιγµές, αναµνήσεις και εµπειρίες και να έρχονται κοντά µέσω
της τέχνης.

Όνειρα για το µέλλον

Υπάρχουν πολλές προσδοκίες και πολλοί στόχοι για τη συνέχεια. Να δηµιουργήσουµε µία συµπαγή κοινότητα των Ελλήνων της διασποράς. Η κοινότητα αυτή να µη γνωρίζει
γεωγραφικά σύνορα. Να έχουµε διαρκείς διαύλους επικοινωνίας µε τους Έλληνες που ζουν στην Ελλάδα, όχι µόνο
στο πεδίο του πολιτισµού αλλά και όπου αλλού µπορούµε
να συνεισφέρουµε. Να δώσουµε βήµα όχι µόνο σε ήδη καταξιωµένους καλλιτέχνες να παρουσιάσουν το έργο τους στο
εξωτερικό, αλλά και στη νέα γενιά καλλιτεχνών. Να παρουσιάσουµε καινοτόµα έργα καλλιτεχνών από το εξωτερικό
στην Ελλάδα. Να σπάσουµε το στερεότυπο πως η Ελλάδα
είναι µόνο φέτα, µουσακάς και τσολιάδες.
Στο Ινστιτούτο Πολιτιστικής ∆ιπλωµατίας είµαστε µία οµάδα
νέων επιστηµόνων και στόχος µας είναι η ανάδειξη και προβολή των τόσο πολλών πτυχών του πολιτισµού που η σύγχρονη Ελλάδα έχει να επιδείξει. Είτε βρισκόµαστε στην
πατρίδα, είτε στο εξωτερικό, η προώθηση και δηµιουργία
αξιών και η εκπροσώπηση της χώρας µας µέσω της δηµόσιας διπλωµατίας είναι ιδιαίτερα σηµαντική. Θα παλέψουµε
και θα υπηρετήσουµε το όραµα της προβολής της σύγχρονης Ελλάδας µέσω της τέχνης και του πολιτισµού. Η οµάδα
µας στο Λονδίνο, µε διακεκριµένους επιστήµονες, επαγγελµατίες και καλλιτέχνες, θα δώσει µία νέα πνοή και µία σύγχρονη προσέγγιση στις ενέργειες του Ινστιτούτου και θα
επανατοποθετήσει τον ελληνικό πολιτισµό στο διεθνές κοινό,
µε σύγχρονους όρους.
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΙΟΥ

Αθανάσιος Σπ. Λαζαρίδης
Ουρολόγος - Χειρούργος

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Στην τοποθεσία Καρυά
Βουργαρελίου

αγρόκτηµα 3 στρεµµάτων
και 600 µέτρων.
Πληροφορίες

στο τηλ. 210 4611115

Υγεία της Γυναίκας - Ιδιαιτερότητες και προσεγγίσεις

Επιστηµονική εκδήλωση της Ακαδηµαικής Εταιρείας Άρτας, σε
συνεργασία µε την Ιατρική Εταιρεία Άρτας και τον Μουσικοφιλολογικό Σύλλογο ‘’Σκουφάς’’ πραγµατοποιήθηκε την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018 στην αιθουσα του Συλλόγου.
Υπήρξε µια σπουδαία εκδήλωση µε εξαίρετους επιστήµονες αφιερωµένη στην πολυπλοκότητα του γυναικείου σώµατος, στα προβλήµατά του καθώς και στην αντιµετώπισή τους.
Από την πλευρά των διοργανωτών η οµότιµη καθηγήτρια Παιδιατρικής [Τµήµα Ιατρικής ΕΚΠΑ] και πρόεδρος της Ακαδηµαικής
Εταιρείας Άρτας Χρύσα Τζουµάκα – Μπακούλα, επισήµανε για µια
ακόµη φορά ότι η Εταιρεία θα συνεχίσει την προσπάθεια για αναβάθµιση της παρεχόµενης πληροφόρησης του Αρτινού κοινού γύρω
από επιστηµονικά θέµατα, που αποτελεί και το βασικό στόχο ίδρυσής
της. Παράλληλα η πρόεδρος της Ιατρικής Εταιρείας Άρτας Ευαγγελία Ανδρέου επισήµανε την άριστη και διαρκή συνεργασια µε την
Ακαδηµαική, καθως πάντα υπάρχει ανταπόκριση σε ζητήµατα που
µπορούν να αναδειχθούν και να προσφέρουν στο γενικό πληθυσµό
µε τη διάχυση της γνώσης.
Παρουσιάζουµε τα σηµαντικά µηνύµατα που καθένας από τους
επιστήµονες µοιράστηκε µε το αρτινό κοινό και µε απλό και κατανοητό τρόπο κατόρθωσαν να αναφερθουν σε µείζονα ζητήµατα της
γυναικολογικής υγείας.
Ο Γεώργιος Αναγνωστάκης, καθηγητής Μαιευτικής- Γυναικολογίας Πανεπιστηµίου Πατρών, µε καταγωγή από τις Πηγές Άρτας, αναφέρθηκε στην υπογονιµότητα που απασχολεί το 1/6 των ζευγαριών.
Τόνισε ότι αποτελεί σοβαρό πρόβληµα για την ψυχική υγεία των ανθρώπων αλλά και για την πατρίδα µας που αντιµετωπίζει δηµογραφικό πρόβληµα. Εκείνο που προκάλεσε αίσθηση, είναι η σύνδεση
της υπογονιµότητας µε το σύγχρονο τρόπο ζωής. Είπε σχετικά: “Μεγεθύνεται η γυναικεία υπογονιµότητα, η οποία οφείλεται στο κοινωνικό µοντέλο. ∆ιότι η γονιµότητα µειώνεται δραµατικά όσο περνάει η
ηλικία της γυναίκας, ιδιαίτερα µετά τα 32 χρόνια. Στο σηµερινό κοινωνικό µοντέλο η γυναίκα για λόγους σπουδών, καριέρας κ.λπ καθυστερεί τη δηµιουργία οικογένειας, µε αποτέλεσµα να αυξάνεται η
υπογονιµότητα. Κι αυτό είναι εµφανές σε συγκρίσεις µε άλλες κλειστές οµάδες όπως είναι οι Ροµά, όπου εκεί το ποσοστό υπογονιµότητας είναι πολύ χαµηλό, όµως οι γυναίκες κάνουν οικογένεια σε
πολύ µικρότερες ηλικίες’’.
Ο Αλέξανδρος ∆απόντε, καθηγητής- διευθυντής στη ΜαιευτικήΓυναικολογική Κλινική του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας στη Λάρισα, µίλησε για την πρόληψη του γυναικολογικού καρκίνου και τον ιό των
ανθρωπίνων θηλωµάτων. Στο κυρίαρχο ερώτηµα που απασχολεί και
οδηγεί σε πολλές διαφορετικές απόψεις για το αν πρέπει να γίνεται
εµβόλιο, ο ίδιος έδωσε σαφή απάντηση: “Τα εµβόλια είναι κάτι πολύ

χρήσιµο στην κοινωνία και θεωρούνται µια από τις κατακτήσεις της
ανθρωπότητας για όλες τις χώρες. Παρόλα αυτά δαιµονοποιούµε τα
πράγµατα και όπως οι µεσογειακοί λαοί έχουµε πάντα πολλές θεωρίες συνωµοσίας. Η αλήθεια είναι ότι οι εµβολιασµοί είναι µέρος της
δηµόσιας υγείας και η ιατρική επιστήµη και η κοινωνία έχει πλήρη
παραδοχή των µεθόδων και των αποτελεσµάτων και όλα τα εµβόλια
όχι µόνο αυτό για την προστασία του καρκίνου του τραχήλου, αποτελούν ένα στοιχείο προόδου της κοινωνίας που δεν πρέπει να την
πάµε πίσω αµφισβητώντας το’’.
Η Αικατερίνη Πολίτη, Αν. Καθηγήτρια Κυτταρολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, ∆ιευθύντρια Κυτταρολογικού Εργαστηρίου Αρεταίειου Νοσοκοµείου τόνισε: “Είναι κρίµα στην Ελλάδα, αυτή τη στιγµή µόνο το
35% των γυναικών να ελέγχεται τακτικά µε το τεστ Παπανικολάου,
προσθέτοντας ότι αποτελεί το πιο σηµαντικό όπλο που έχουµε για
την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου στις γυναίκες. Είναι ντροπή
στη χώρα που γέννησε τον Παπανικολάου να πεθαίνουν γυναίκες
από καρκίνο του τραχήλου’’.
Η ίδια τόνισε ότι η αξία του τεστ ΠΑΠ είναι αθροιστική και αλλοιώσεις που µπορεί να έχουν εξαφανιστεί στο ένα µπορεί να επανεµφανιστούν στο άλλο, οπότε ο έλεγχος πρέπει να είναι συστηµατικός.
Και ασφαλώς δεν ξεπεράστηκε ποτέ ως µέθοδος, καθότι όπως η κ.
Πολίτη επισήµανε: “διάφορες κατευθυντήριες οδηγίες που υπάρχουν
για νέες µεθόδους που θα αντικαταστήσουν το τεστ Παπανικολάου,
δεν θα το αντικαταστήσουν. Θα το συµπληρώσουν και ίσως να
έχουµε αυξηµένη ευαισθησία µε το συνδυασµό δύο µεθόδων µε
βάση όµως πάντα το τεστ Παπανικολάου”.
Ο Γεώργιος Γαλάζιος, καθηγητής Μαιευτικής – Γυναικολογίας της
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Θράκης και ∆ιευθυντής ∆ηµόσιας Μονάδας Εξωσωµατικής Γονιµοποίησης, επισήµανε πως όλα
τα στοιχεία συγκλίνουν στην έλλειψη ενηµέρωσης των νέων στη
χώρα µας και ορθού προγραµµατισµού. “∆υστυχώς, έχουµε αύξηση
των ανεπιθύµητων κυήσεων στις έφηβες που οδηγούν σε επεµβατικές µεθόδους που είναι άχρηστες και επικίνδυνες. Η ορθή επιλογή
µιας αντισυλληπτικής µεθόδου προάγει όχι µόνο τη σωµατική αλλά
και την ψυχική υγεία της γυναίκας. Σε ορισµένες περιπτώσεις όπως
γίνεται µε τη χορήγηση ορµονικών αντισυλληπτικών δισκίων από του
στόµατος µπορεί να αυξήσει το προσδόκιµο επιβίωσης διότι µειώνει
σηµαντικά τη συχνότητα καρκίνου ωοθηκών και ενδοµητρίου’’.
Πάντως ο κ. Γαλάζιος υποστήριξε ότι η ορθή αντισύλληψη απαιτεί
συνδυασµό ώστε να προστατεύει όχι µόνο από ανεπιθύµητη κύηση
αλλά από σεξουαλικώς µεταδιδόµενα νοσήµατα.
[Κείµενα και φωτογραφίες από τον “Ταχυδρόµο της Άρτας”]

ΠΡΟΤΥΠΟΣ
ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΑΡΤΑΣ

Γ. ΜΠΑΦΑΣ Α.Ε.

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

ΑΝΕΖΑ ΑΡΤΑΣ
26810 41292, 41388
FAX6810 - 42173
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Η Ήπειρος και το Βουργαρέλι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός µας!

Έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων στην Ήπειρο

Η

έναρξη των εργασιών έρευνας
και παραγωγής υδρογονανθράκων στην περιοχή των Ιωαννίνων σηµατοδοτεί µία σηµαντική
παρέµβαση στην κοινωνία της Ηπείρου. Εκφράζουµε τον βαθύτατο προβληµατισµό µας για τις επιπτώσεις
που δηµιουργεί το εγχείρηµα αυτό µε
βάση το σηµερινό θεσµικό πλαίσιο, τις
εγκρίσεις, τις αδειοδοτήσεις και τις
συµβάσεις που έχουν υπογραφεί.
Το θεσµικό πλαίσιο έχει θεσµοθετηθεί
µε τους Ν.468/76, Ν.2289/95 και
Ν.4001/2011. Υπάρχουν προβλέψεις
για έκδοση Προεδρικών ∆ιαταγµάτων
ή Υπουργικών Αποφάσεων, για σοβαρά θέµατα, όπως για την ασφάλεια
και το περιβάλλον, µε αποτέλεσµα να
µην υπάρχει ουσιαστικός διάλογος.
∆εν υπάρχει λεπτοµερής περιγραφή
µέσω κανονισµών όλων των πετρελαϊκών δραστηριοτήτων που έχουν σχέση
µε την υγιεινή, την ασφάλεια και το περιβάλλον. Υπάρχει µία συνεχής µείωση του φορολογικού
συντελεστή, από 50% στον Ν.468/76, σε 40% στον
2298/95 και σε 25% στον Ν.4001/11.
Με τον Ν 4001/11 (αναθεώρηση Ν.2289/95) δόθηκαν 3
παραχωρήσεις το 2014 (Ιωάννινα, Πατραϊκός, Κατάκολο).
Τα προβλεπόµενα έργα και δραστηριότητες κατά την ανάπτυξη του παρόντος σχεδίου περιλαµβάνουν:
• Σεισµικές έρευνες
• Ερευνητικές γεωτρήσεις
• Εκµετάλλευση (ανάπτυξη και παραγωγή)
• Άλλες δραστηριότητες
Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στη Στρατηγική Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) «η περιοχή χαρακτηρίζεται ως ενδιαφέρουσα περιοχή για βαθείς στόχους σε έντονα όµως ορεινό ανάγλυφο. Εκτιµάται ότι θα
απαιτηθεί υψηλού κόστους σεισµική και γεωτρητική
έρευνα για τον εντοπισµό πετρελαιοπιθανών γεωλογικών στόχων σε µεγάλα βάθη (>4000 µ)».
Θα υπάρξουν περιβαλλοντικές πιέσεις από σεισµικές
έρευνες, όρυξη γεωτρήσεων, κατασκευή εγκαταστάσεων
(εκποµπές ρύπων στο έδαφος και τον αέρα), από άλλες
δραστηριότητες, όπως και µε τη διαπλάτυνση και διάνοιξη
νέων δρόµων, τοπικές επεµβάσεις, αποψίλωσης της βλάστησης. Επίσης κατά την παραγωγική διαδικασία, η κατασκευή εγκαταστάσεων (διαχωρισµός αέριας και υγρής
φάσης, αφαίρεση νερού κ.λπ), η εγκατάσταση αγωγών
µεταφοράς των Υ/Α και η διαχείριση των αποβλήτων θα
δηµιουργεί επιπλέον επιβάρυνση στο περιβάλλον.
Εκφράζουµε την ένστασή µας κατά πόσο η ΣΜΠΕ διασφαλίζει την ισόρροπη σχέση όλων των ανωτέρω παραµέτρων και κατοχυρώνει την «ανάπτυξη» της Ηπείρου. Οι
συµφωνίες µε τις εταιρείες δηµιουργούν ένα γενικόλογο
πλαίσιο, µε αποτέλεσµα οι εταιρείες να ενεργούν ανεξέλεγκτα και εις βάρος του δηµοσίου συµφέροντος. Επίσης
η θεσµοθέτηση ελεγκτικών µηχανισµών, όχι για την τυπική νοµιµοποίηση αυθαιρεσιών των εταιρειών, προϋποθέτουν πολλή δουλειά, όπως και την ύπαρξη έµπειρου
ελεγκτικού µηχανισµού για να τις εφαρµόσει.
Σύµφωνα µε την ΥΑ 172162/2-12-2013/ Έγκριση ΣΜΠΕ
θα παρακολουθούνται δείκτες ατµοσφαιρικού περιβάλλοντος, εδάφους, υδάτων, χλωρίδας και πανίδας, προστατευόµενων περιοχών και ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος, «η παρακολούθηση θα διεξάγεται µε ευθύνη της Μονάδας Περιβάλλοντος», το δε σύστηµα παρακολούθησης «θα πρέπει να σχεδιασθεί από τη Μονάδα
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Α. Εκδήλωση
Την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2018 πραγµατοποιήθηκε ανοιχτή
ενηµερωτική εκδήλωση µε θέµα: ’’Ενίσχυση της Ίδρυσης και
Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων’’
στο αµφιθέατρο του ∆ηµαρχείου Κεντρικών Τζουµέρκων στο
Βουργαρέλι. Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν το Επιµελητήριο
Άρτας µε τη ∆ιαχειριστική Ευρωπαικών Προγραµµάτων ∆υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου. Ηπείρου και Ιονίων Νήσων.

Περιβάλλοντος και να γνωστοποιηθεί στην Αρχή Σχεδιασµού»!!!
Η ΥΑ 172162 επίσης προβλέπει: «Η ολοκληρωµένη µέριµνα για την πρόληψη, τον περιορισµό και την αντιµετώπιση των επιπτώσεων στο περιβάλλον θα πρέπει να
ανατεθεί σε διακριτή Μονάδα Περιβάλλοντος. Η Μονάδα
αυτή θα οργανωθεί και θα λειτουργεί µε αποκλειστική ευθύνη του φορέα στον οποίο θα έχει παραχωρηθεί το δικαίωµα έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων,
ενώ θα προβλέπεται από την Αρχή Σχεδιασµού». Επιπρόσθετα η ΥΑ 172162 προβλέπει ζώνη προστασίας 300
µ. εκατέρωθεν του βασικού υδρογραφικού δικτύου, όταν
για το σχεδιασµό και χωροθέτηση ΧΥΤΑ η ζώνη προστασίας είναι 500µ.
Τα προβλήµατα αυτά δεν αντιµετωπίζονται ούτε από τη
σύµβαση παραχώρησης Ν.4300/2014 (παραχώρηση δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων
στη χερσαία περιοχή των Ιωαννίνων), διότι οι κανονισµοί
παραµένουν ασαφείς και οι ποινές σε περίπτωση ατυχήµατος και περιβαλλοντικής ρύπανσης ανεπαρκείς. Επιπλέον στη σύµβαση αυτή προβλέπεται αύξηση του
εµβαδού τής προς παραχώρηση περιοχής (4200 km2
από 750 km2) και αύξηση του συνολικού χρόνου έρευνας
από 6 σε 7 έτη στην ξηρά. Παραµένουν επίκαιρα τα συµπεράσµατα της Ηµερίδας που οργάνωσε η ΠΣΕ την
2/12/2014.
«Η χώρα διαθέτει ορυκτό πλούτο ικανό να συντελέσει
µελλοντικά στην ευηµερία της χώρας και ότι πρέπει να
αξιοποιήσει στο έπακρο τις δυνατότητες εκµετάλλευσης,
αλλά υπό προϋποθέσεις. Η εκµετάλλευση να µην έχει χαρακτηριστικά εξάρτησης και να µην κατατείνει στη µεγιστοποίηση της κερδοφορίας ελάχιστων επενδυτών και
επικυρίαρχων διεθνώς εταιρειών ή χωρών. Να σέβεται
αντίθετα την ισόρροπη ανάπτυξη µε άλλους τοµείς, καθώς
και την αρµονική συνύπαρξη µε το περιβάλλον και τις πολιτισµικές αξίες. Να διασφαλίζεται το µέγιστο κοινωνικό
όφελος και να υπάρχει έλεγχος αξιόπιστος των µελετών,
επιστροφή αντισταθµιστικών ωφελειών στην τοπική κοινωνία».
ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΑΚΗΣ (Από Θεοδώριανα)
Σύµβουλος Πανηπειρωτικής Συνοµοσπονδίας
Μέλος της Γραµµατείας
της “Ηπειρωτικής Συσπείρωσης”

ΑΤ

Β. Πάρκο Ορεινών ∆ραστηριοτήτων
Έχει δοθεί για δηµοπράτηση η προµελέτη του Πάρκου Ορεινών ∆ραστηριοτήτων που πρόκειται να δηµιουργηθεί στη θέση
‘’Σταυρός’’ στο Λιβάδι Θεοδωριάνων. Προβλέπεται η κατασκευή
πίστας χιονοδροµίας ( δύο πίστες, µία για ενήλικες και µία για
ανήλικους), πεδίο εξασκήσεως ιππασίας, τοξοβολία, αναρρίχηση, paintball µαζί µε αγορά κατάλληλου εξοπλισµού για τη
διεξαγωγή διαφόρων ορεινών δραστηριοτήτων (ορειβασία, ποδηλασία, σκι) καθώς και δηµιουργία πολυτελούς σαλέ µε σχετικό
παρατηρητήριο του περιβάλλοντος χώρου (προϋπολογισµός
3.000.000 ευρώ).

Γ. 17.850.000 ευρώ για οδική αναβάθµιση στα Τζουµέρκα
Με την υπογραφή του Γενικού Γραµµατέα Υποδοµών Γιώργου
∆έδε και του ∆ηµάρχου Κεντρικών Τζουµέρκων Μαρίνου Γαρνέλη έκλεισε την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018, η Προγραµµατική Σύµβαση δύο πολύ σηµαντικών έργων για το οδικό
δίκτυο της περιοχής:
α. “Βελτίωση και άρση επικινδυνότητας Παράκαµψης Αθαµανίου
και οδικός άξονας Αθαµανίου- Θεοδωριάνων”.Ο συνολικός προυπολογισµός του έργου ,το οποίοχρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Υποδοµών και
Μεταφορών ανέρχεται στα 8.850.000 Ε συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ.Το Υπουργείο αναλαµβάνει την ευθύνη της δηµοπράτησης,
επίβλεψης, εποπτείας και διαχείρισης του έργου.
β. “Βελτίωση και άρση επικινδυνότητας οδού ΚαταρράκτηΒουργαρέλι’’.Ο συνολικός προυπολογισµός ανέρχεται στα
9.000.000 Ε. Το έργο κρίνεται απόλυτα αναγκαίο ώστε να βελτιωθεί το υφιστάµενο οδικό τµήµα εξυπηρετώντας την τοπική
κυκλοφορία και την οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής.
Με την υπογραφή της προγραµµατικής σύµβασης δροµολογούνται οι διαδικασίες των δύο έργων τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους.

∆.Οικονοµική ενίσχυση
Την οικονοµική ενίσχυση 88 µικρών ορεινών και νησιωτικών
∆ήµων της χώρας για το 2018 ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης.Ανάµεσα στους ∆ήµους που θα χρηµατοδοτηθούν µε έκτακτη οικονοµική ενίσχυση είναι οι ∆ήµοι Γ.
Καραισκάκη και Κεντρικών Τζουµέρκων που θα λάβουν το ποσό
των 224.000 Ε και 232.000Ε αντίστοιχα.Οι ενισχύσεις διατίθενται για την κάλυψη είτε λειτουργικών δαπανών είτε για επενδυτικές δραστηριότητες και έργα και θα αποδοθούν µε χρηµατικές
εντολές του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων.
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΛΟΥΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ.ΤΑΣΙΟΣ

∆ιπλ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.

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

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

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

(Οικία Βασιλειάδη)

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

Βουργαρελιώτικα Ηπειρωτικά & άλλα...

Μοναστήρι
Αγίου
Γεωργίου
Κυριακή 4 Μαρτίου
2018. Πρωινές ώρες οι
χωριανοί µας αντίκρισαν αυτό το θέαµα που
παραστατικά απεικονίζουν οι φωτογραφίες
που κατέκλυσαν το
διαδίκτυο µε διάφορα
σχόλια κατά των υπευθύνων (σκάψιµο σε
όλο το χώρο του ιερού
του Αγίου Γεωργίου).
Κατόπιν τούτου διεξήχθη έρευνα, αλλά προκύπτουν εύλογα ερωτήµατα:
- Γιατί τόση εκκωφαντική σιωπή, ενώ είναι ακόµη νωπό το
θέµα των εικόνων;
- Ποιος είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια του χώρου;
- Ποια είναι η αρµόδια υπηρεσία που πρέπει να επιλαµβάνεται παρόµοιων ενεργειών σε ιστορικούς χώρους;
- Ποιος ανέλαβε την αποκατάσταση των ζηµιών και µε ποια
εντολή;

Χριστός Ανέστη - Χρόνια Πολλά
Με υγεία και αγάπη!
Το ∆.Σ. του Συλλόγου

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

25η Μαρτίου 2018: Στην παρέλαση οι µαθητές του ∆ηµοτικού
Σχολείου µε το δάσκαλό τους Παναγιώτη Καραβασίλη. Εύγε!

Σταυρούλα Καραβασίλη

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

info@panthoron.gr

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

www.panthoron.gr

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
Appartments & Suites & Villas
ΤΗΛ.: 26450 24397 - 6973536887
Fax: 26450 26019
e-mail: tyrologos@villaelia.gr
www.villaelia.gr

