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Η ΠΙΤΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

ΞΑΝΑ ΣΤΗΝ “ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ”!

Αγαπητοί συγχωριανοί, περιµένοντας την ανάκαµψη
στα πορτοφόλια µας, που δυστυχώς δεν φαίνεται στον
ορίζοντα φτάσαµε αισίως στον 3ο χρόνο του ολισθηρού
κατήφορου. Είπαµε λοιπόν µέσα στο γενικότερο κλίµα
να κόψουµε και φέτος την πίτα της νέας χρονιάς µε την
πρέπουσα λιτότητα ξανά στην “Αυλή του Αντώνη”.
Στις δύσκολες στιγµές που περνά ο τόπος µας και µας
επηρεάζει όλους, άλλον περισσότερο και άλλον λιγότερο είναι πιστεύουµε ανάγκη να βρεθούµε πιο κοντά
όσο περισσότεροι χωριανοί, να νιώσουµε έστω και για
λίγο ότι δεν είµαστε µόνοι. Την Κυριακή, λοιπόν, στις
20 Ιανουαρίου στις 12.30 το µεσηµέρι σας καλούµε
να βρεθούµε στο φιλόξενο χώρο του πατριώτη µας
από τη Χώσεψη Αντώνη Βαγενά που βρίσκεται στο
Γαλάτσι, λεωφόρος Γαλατσίου 88 και ∆ιογένους 6
τηλ 2102921 249. Μπορούµε να πάµε και µε το λεωφορείο Νο 608 Ζωγράφου – Γαλάτσι που περνάει
από Βασ. Σοφίας – Πανεπιστηµίου – Πατησίων –
Ιωαν. ∆ροσοπούλου και κατεβαίνουµε στη στάση
Λιναρά. Τη διασκέδασή µας όπως και πέρυσι την έχει
αναλάβει ο χωριανός µας Στέφανος Στεφάνου µε την
παρέα του. Για το µενού δεν έχουµε να πούµε τίποτε
µια και ο Αντώνης στην πράξη έχει αποδείξει ότι είναι
ασυναγώνιστος. Η συµµετοχή κατ’ άτοµο θα είναι περιλαµβανοµένων των ποτών 15 ευρώ.
Το ∆Σ του Συλλόγου

Κοπή πίτας Πολιτιστικού Συλλόγου

Την Παρασκευή 4 Γενάρη 2013 σας περιµένουµε όλους
στο µαγαζί του Θωµά Πλεύρη για την κοπή της Βασιλόπιτας και να διασκεδάσουµε µε την ορχήστρα του Σκανδάλη.

“Η Πίτα του Ηπειρώτη’’

Η καθιερωµένη ετήσια πολιτιστική εκδήλωση “Η Πίτα
του Ηπειρώτη’’, θα πραγµατοποιηθεί την Κυριακή 27
Ιανουαρίου 2013 και ώρα 10 π.µ. στο Στάδιο Ειρήνης
και Φιλίας. Όπως κάθε χρόνο, το πρόγραµµα της κορυφαίας αυτής εκδήλωσης της Ηπειρωτικής Αποδηµίας θα
περιλαµβάνει: Κοπή της παραδοσιακής βασιλόπιτας,
µουσικά και χορευτικά Ηπειρωτικά συγκροτήµατα και
τραγούδια από Ηπειρώτες τραγουδιστές.

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ

Το ∆Σ του Συλλόγου στην προσπάθεια να ανακαινίσει την
παραχωρηθείσα από το ∆ήµο Αίθουσα, προκειµένου να µεταφέρουµε την έδρα του Συλλόγου, καλούµε κάθε χωριανό,
εργολάβο ανακαίνισης, σοβατζή, υδραυλικό, ηλεκτρολόγο,
µπογιατζή να κάνει ανάλογη προσφορά (κόστος). Πληροφορίες κα Λουκία Αντωνίου τηλ. 210 7667 549 , 6977 550
119.

Ήχοι και χρώµατα της Μεσογείου στα Κεντρικά Τζουµέρκα

Με επιτυχία ολοΚεντρικές θεµατικές
κληρώθηκε
την
της ηµερίδας, η διαΚυριακή 21 Οκτωσυνοριακή συνερβρίου 2012 η επίγασία, η µουσική
σκεψη της Ιταλικής
παράδοση
της
αντιπροσωπείας
Απουλίας,
των
από το ∆ήµο του
Τζουµέρκων και της
Cellino San Marco
Ηπείρου, καθώς και
στο ∆ήµο Κεντριη σύνδεση τους µε
κών Τζουµέρκων
τη µουσική της ευµε αφορµή την επίρύτερης Μεσογείου.
σηµη έναρξη του
Επιπλέον,
στο
έργου ∆ΙΑΣΥΝΟπλαίσιο της ηµερίΡΙΑΚΟ ΠΑΡΑ∆Οδας παρουσιάστηΟι δύο ∆ήµαρχοι, κ. Χρ. Χασιάκος Κεντρικών Τζουµέρκων και
ΣΙΑΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ
καν αναλυτικά οι
κ. Francesco Cascione του Cellino San Marco, πλαισιωµένοι
από παρευρισκόµενους στην ηµερίδα.
ΚΟΥΤΙ - MUSIC
δράσεις του έργου
BOX που υλοποι∆ Ι Α Σ Υ Ν Ο Ρ Ι Α ΚΟ
είται στο πλαίσιο του Προγράµµατος Ευρωπαϊκής ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΟΥΤΙ. Ενώ ιδιαίτερο ενΕδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑ∆Α - ΙΤΑΛΙΑ 2007 - 2013 διαφέρον είχαν οι αναλυτικές παρουσιάσεις για το πακαι συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ρελθόν, το παρόν και το µέλλον των δύο ∆ήµων
και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Ιταλίας.
Cellino San Marco και Κεντρικών Τζουµέρκων.
Κεντρική δράση στο πλαίσιο του τριηµέρου ήταν η ηµε- Οµιλητές στην ηµερίδα ήταν η ∆ρ. ∆ιονυσία Ταµβάκη,
ρίδα που πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο 20 Οκτω- στέλεχος της Κοινής Τεχνικής Γραµµατείας του Προβρίου 2012 στο Αµφιθέατρο του ∆ήµου Κεντρικών γράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕλΤζουµέρκων στο Βουργαρέλι, µε πολύ µεγάλη συµµε- λάδα - Ιταλία 2007 - 2013, η κ. Ιωάννα Παπαϊωάννου,
τοχή εκπροσώπων φορέων και κατοίκων της ευρύτε- στέλεχος της NOISIS Σύµβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε., ως
ρης περιοχής.
Τεχνικός Σύµβουλος του έργου, η κ. Αφροδίτη ΜπασιΤην ηµερίδα χαιρέτησαν οι ∆ήµαρχοι Κεντρικών Τζου- ούκα, Ειδική Συνεργάτης του ∆ηµάρχου Κεντρικών
µέρκων και Cellino San Marco κ.κ. Χρήστος Χασιάκος Τζουµέρκων, η κ. Alessandra Miccoli, Τεχνικός Σύµκαι Francesco Cascione. Και οι δύο τόνισαν την πρό- βουλος Έργων ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας, ο κ. Γεθεσή τους να εργαστούν µε όλες τους τις δυνάµεις για ώργιος Μπαζούκας, χοροδιδάσκαλος - ερευνητής και
την επιτυχία του έργου, µε έµφαση στη δηµιουργία λει- ενεργό µέλος της Ιστορικής Λαογραφικής Εταιρείας
τουργικών και βιώσιµων υποδοµών για τη µελέτη και Τζουµέρκων, καθώς και ο κ. Βαγγέλης Κώτσου, Μουτην καταγραφή της µουσικής παράδοσης και εν γένει σικός και Καθηγητής της Ηπειρώτικης Πολυφωνικής
της πολιτιστικής κληρονοµιάς στους δύο ∆ήµους.
Μουσικής.
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Η «Λαµπρούλα»,
η Ένωση και τα
Τζουµέρκα

Όταν έχεις γνωρίσει έναν άνθρωπο
της προσφοράς και της δηµιουργίας, του εθελοντισµού και της δοτικότητας, των ανιδιοτελών δράσεων
και των απεριόριστων συναισθηµάτων, είναι αδύνατον να µην πενθήσεις για τον πρόωρο και άδικο χαµό
του.
Ένας τέτοιος άνθρωπος υπήρξε
και η Λαµπρινή Παπαδήµα-Σπαή, η
«Λαµπρούλα» για τους συγγενείς,
χωριανούς και φίλους της, που
έφυγε για το µεγάλο ταξίδι τόσο
απρόσµενα.
Γεννήθηκε στο Αθαµάνιο Άρτας το
1945. Παιδί πολύτεκνης οικογένειας τελείωσε το δηµοτικό σχολείο
στο χωριό της. Συνέχισε τις γυµνασιακές σπουδές της σε Άρτα και
Πάτρα. Φοίτησε στη Νοµική Σχολή
Αθηνών και ακολούθησε τον δικαστικό κλάδο, ανεβαίνοντας ιεραρχικά στον ανώτατο βαθµό της
προέδρου Εφετών.
∆ηµιούργησε µια υποδειγµατική οικογένεια, έχοντας µια κόρη κι ένα
γιο (πρόσφατα είχε αποκτήσει και
εγγονή, χαιρόταν δε ιδιαίτερα το

ρόλο της γιαγιάς) και αγαπηµένο
σύντροφο το σύζυγό της Γιώργο.
Πολλές οι ενασχολήσεις µε τα
«κοινά» στην πορεία της ζωής. Ας
σταθούµε λίγο στα τελευταία-δυστυχώς-χρόνια της κι ας αναφερθούµε στην απέραντη αγάπη κι
έγνοια της για τα «πάτρια εδάφη».
Οραµατίστηκε τα Τζουµέρκα σαν την
Ελβετία της Ελλάδας. Πάντα έλεγε:
«Τί περισσότερο έχουν αυτοί από
µας; Σε φυσική οµορφιά υπερτερούµε. Ας παλέψουµε την ανάπτυξη

της περιοχής µας και θα τους ξεπεράσουµε». Με βάση αυτό το σκεπτικό-που πίστευε βαθιά-ιδρύθηκε και
η Ένωση Συλλόγων και Αδελφοτήτων
του ∆ήµου Αθαµανίας (πριν τη διεύρυνση σε ∆ήµο Κεντρικών Τζουµέρκων). Η ίδια ήταν το σηµαντικότερο
ιδρυτικό µέλος και µε την ιδιότητα της
νοµικού κατόρθωσε, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, να αποκτήσει το δευτεροβάθµιο αυτό Συλλογικό όργανο
νοµική ισχύ. Είχε την πεποίθηση πως
το µέλλον ανήκει στην περιοχή των
Τζουµέρκων και πως η προβολή και
ανάπτυξή της θα µπορούσε να επιτευχθεί µε συλλογική προσπάθεια,
ενδιαφέρον και µεράκι για τον τόπο,
µε ενέργειες και δράσεις Πολιτιστικών
(όχι απαραίτητα) Συλλόγων αλλά και
ιδιωτικών πρωτοβουλιών µεµονωµένα. ∆ιατηρούσε στενή και άψογη
επαφή και συνεργασία µε όλους τους
Συλλόγους των πρώην ∆ήµου Αγνάντων και Κοινοτήτων Θεοδωριάνων και
Μελισσουργών.
Ήταν ιδιαίτερα οργανωτική και απίστευτα συνεπής στις υποχρεώσεις
της, διορατική στην επιστολή συνεργατών, αεικίνητη και διπλωµάτης,
επίµονη για την επίτευξη των στόχων
της, οι οποίοι, εξαιτίας της επιµονής
αυτής, πάντα στεφόταν µε επιτυχία.
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Το ∆Σ του Συλλόγου εύχεται σε όλους τους χωριανούς Καλές Γιορτές και Καλή Χρονιά!

∆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.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

Κο ι ν ω ν ι κά

- Ο Κωνσταντίνος Ντζαχρήστας και η ∆ώρα Γκαρτζούνη απέκτησαν κοριτσάκι.
- Ο Γιώργος Νάκος και η Αλίκη Μούτσα απέκτησαν
αγοράκι.
Να τους ζήσουν τα νεογέννητα!

ΒΑΠΤΙΣΗ

Η ∆ήµητρα Μπράτη και ο Λάµπρος Καλιακάτσος
βάφτισαν το κοριτσάκι τους και το ονόµασαν Χαρίκλεια.
Να τους ζήσει η νεοφώτιστη!

ΘΑΝΑΤΟΙ

- Απεβίωσε στις 18-10-2012 στα Τρίκαλα και κηδεύτηκε στο Βουργαρέλι ο Λεωνίδας Αλέκος σε ηλικία 54
ετών.
- Απεβίωσε στις 20-10-2012 και κηδεύτηκε στο Αθαµάνιο ο Λάκης Ψωράκης (αδελφός του παπά – Κίµωνα ) σε ηλικία 73 ετών.
- Απεβίωσε στις 6-11-2012 στο Παλαιοκάτουνο και κηδεύτηκε στην Αβαρίτσα ο Φώντας Λαγός σε ηλικία 58
ετών.
- Απεβίωσε στις 6-11-2012 και κηδεύτηκε στο Βουργαρέλι η Αλεξάνδρα Σόφη σε ηλικία 93 ετών.
- Απεβίωσε στις 21-11-2012 και κηδεύτηκε στην Αθήνα
ο Παναγιώτης Κολέτσης σε ηλικία 52 ετών.
- Απεβίωσε στις 25-11-2012 και κηδεύτηκε στο Βουργαρέλι ο Γιώργος Κούρτης σε ηλικία 92 ετών.
- Απεβίωσε στις 27-11-2012 στην Αθήνα και κηδεύτηκε
στο Αίγιο η Μαρία Γκανατσούλα σε ηλικία 53 ετών.
- Απεβίωσε στις 5-12-2012 στην Αθήνα και κηδεύτηκε
στη Ρόδο ο ∆ηµήτρης Στύλιος σε ηλικία 58 ετών.
- Απεβίωσε στις 5-12-2012 στην Ποταµιά και κηδεύτηκε στην Αβαρίτσα ο Χριστόφορος ∆ηµητρέλος σε
ηλικία 75 ετών.
- Απεβίωσε στις 6-12-2012 στην Αθήνα και κηδεύτηκε
στην Αβαρίτσα η Αικατερίνη Βάγγη σε ηλικία 69 ετών.
- Απεβίωσε στις 14-12-2012 στην Πάτρα και κηδεύτηκε στην Αβαρίτσα η Ευαγγελία Λαγού σε ηλικία 50
ετών.
- Απεβίωσε στις 16-12-2012 και κηδεύτηκε στην Αθήνα
η Αφροδίτη Νίκου σε ηλικία 78 ετών.
Θερµά συλλυπητήρια στους οικείους τους.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ

- Η Ρούλα Στεφάνου προσέφερε 50 € για την ενίσχυση
του Συλλόγου στη µνήµη του ∆ηµήτρη Κρανιώτη. Επί-

σης προσέφερε 25 € στη µνήµη της Ουρανίας Χρηστίδη και 25 € στη µνήµη του συζύγου της ∆ηµήτρη
(Τάκου).
- Ο Χρήστος Σιµόπουλος και ο Γεράσιµος Σιµόπουλος
προσέφεραν 100 € για την ενίσχυση του Συλλόγου στη
µνήµη της θείας τους Νίκης Σιµοπούλου.

Έφυγαν παρέα...

.....ο πατέρας µου ∆ηµήτρης Κρανιώτης και ο συµπέθερός του Γιώργος Κωνσταντίνου. ∆ύο άνθρωποι
τόσο διαφορετικοί µα και τόσο ίδιοι. Τίµιοι, µορφωµένοι, προοδευτικοί και απροσκύνητοι δηµοκράτες.
Ο πρώτος, δάσκαλος, που από όπου πέρασε άφησε
σηµαντικό έργο πίσω του. Όχι µόνο διδακτικό αλλά και
κοινωνικό. Τον σεβότανε και τον αγαπούσανε όλοι οι
µαθητές του, κάτι που φάνηκε τόσο πολύ και στον τελευταίο τους χαιρετισµό.
Ο δεύτερος λιµενικός. Εκρηκτικός νους, αλλά τόσο
γλυκός και δάσκαλος καλός µε τον τρόπο του. Με µια
τσάντα γεµάτη περγαµηνές, τιµητικές διακρίσεις και
παράσηµα, για τα οποία αν και ήταν πολύ περήφανος,
αναφερόταν σε αυτά χαµηλόφωνα και διακριτικά
Φύγανε σχεδόν µαζί, µε λιγότερο από τρεις µήνες διαφορά. Φαίνεται ότι δεν θέλανε να χαθούνε. Να είναι
µαζί και να έχουν το νου τους κάτω σ’ εµάς.
Για όσα µε «διδάξανε» τους ευχαριστώ και τους ευγνωµονώ. Θα τους θυµάµαι πάντα µε πολύ αγάπη και
θαυµασµό.
Άννα

Aλληλεγγύη,µία έννοια,
πράξη στο Βουργαρέλι

Στους δύσκολους καιρούς που ζούµε η έµπρακτη
αλληλεγγύη είναι πιο αναγκαία από ποτέ.
Υπάρχουν γύρω µας άνθρωποι που βιώνουν την
οικονοµική κρίση έντονα, καθώς δεν έχουν βασικά αγαθά για
την επιβίωσή τους. Ο χειµώνας στα µέρη µας µπήκε δυναµικά
και γνωρίζει ο καθένας µας πόσο αναγκαία είναι η θέρµανση.
Σε πολλές οικογένειες εντοπίζονται και βασικές ελλείψεις σε
τρόφιµα, φάρµακα και πολλά είδη πρώτης ανάγκης.
Μια οµάδα ανθρώπων ευαισθητοποιήθηκε κι ανέλαβε
φιλανθρωπική
δράση,
προκειµένου
να
βοηθήσει
συνανθρώπους τους που έχουν πραγµατικές ανάγκες.
Ευχαριστούµε θερµά όλους όσοι ανταποκρίθηκαν και
στήριξαν αυτή την πράξη αλληλεγγύης.
Ευελπιστούµε η κίνηση αυτή να αφυπνίσει κι άλλους
συµπολίτες µας, µε απώτερο σκοπό η αλληλεγγύη να µπει
στην καθηµερινότητα µας και να γίνει τρόπος ζωής.
Καλές γιορτές και καλή χρονιά!

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:
dimosnikolaos@gmail.com ,
mary@vourgarelinet.gr
ή ταχυδροµικώς στη διεύθυνση του Συλλόγου
Φειδίου 18, 108 78 Αθήνα.
Η Συντακτική Επιτροπή

∆ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ
Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ:
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΩΤΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ
“ΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ”
ΦΕΙ∆ΙΟΥ 18, 106 78 ΑΘΗΝΑ
ΕΚ∆ΟΤΗΣ:
ΛΟΥΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Πρόεδρος Συλλόγου
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ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ

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
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Σιαπάτη Φρόσω ...............................................................................20 € Νο 1917
Κυρίτση Τούλα................................................................................. 20 € Νο 1918
Στεφάνου Ρούλα .............................................................................50 € Νο 1919
Στεφάνου Ρούλα .............................................................................25 € Νο 1920
Στεφάνου Ρούλα .............................................................................25 € Νο 1921
Πλεύρη Αφροδίτη ............................................................................50 € Νο 1922
Ρούµπος Χρήστος του Γεωργίου ....................................................50 € Νο 1923
Βάγγης Νικόλαος ............................................................................10 € Νο 1924
Τσιλώνης Νικόλαος .........................................................................10 € Νο 1925
Τυρολόγος Χρήστος ........................................................................20 € Νο 1926
∆ήµου Κωνσταντίνα .......................................................................20 € Νο 1960
Καρακίτσου Βασιλική ......................................................................20 € Νο 1961
Κούρτης Στέφανος ..........................................................................20 € Νο 1962
Κούρτης Γεώργιος ...........................................................................50 € Νο 1963
Παπαδόπουλος Κώστας .................................................................20 € Νο 1964
Μπάρτση Ευαγγελία .......................................................................50 € Νο 1965
Πανάγος Γεώργιος ..........................................................................20 € Νο 1966
Ρούσσου Χριστίνα ...........................................................................30 € Νο 1967
Παπαδόπουλος ∆ηµήτρης ..............................................................30 € Νο 1969
Βούλγαρης Χρήστος .......................................................................20 € Νο 1970
Μήτσης Ηρακλής ............................................................................20 € Νο 1971
Κούρτη Λέλα ...................................................................................20 € Νο 1972
Κοντοδήµας Κωνσταντίνος .............................................................50 € Νο 1973
Μακρή Μαργαρίτα ...........................................................................20 € Νο 1974
Κοντοδήµα Κατερίνα .......................................................................30 € Νο 1975
Καραϊσκος Αλέκος........................................................................... 20 € Νο 1976
Χρηστίδης Βασίλης .........................................................................20 € Νο 1977
Στεργιόπουλος Κώστας ...................................................................20 € Νο 1978
Κατσάνου – Νάκου Ελένη ...............................................................30 € Νο 1979
Πλεύρη Ελένη ................................................................................. 10 € Νο 1980
Βασιλείου Βασίλειος ........................................................................ 30 € Νο 1981
Χρηστάκη Ελένη .............................................................................20 € Νο 1982
Γιάννου Όλγα .................................................................................. 20 € Νο 1983
Γιάννου Βασιλική............................................................................. 20 € Νο 1984
Γούλα – Μαούτσου Κατερίνα .......................................................... 50 € Νο 1985
Μαούτσος Αλέξανδρος ....................................................................50 € Νο 1986
Γιώτης Χρήστος ...............................................................................20 € Νο 1987
Τσιακτσίρα Ναυσικά ........................................................................ 20 € Νο 1988
Καραβασίλης Παναγιώτης ...............................................................20 € Νο 1989
Κούκος ∆ηµήτρης............................................................................ 20 € Νο 1990
Σόφης Λάµπρος ..............................................................................20 € Νο 1991
Σούσου Μαρίτσα ............................................................................. 15 € Νο 1992
Τσαµπάς Χρήστος ...........................................................................10 € Νο 1993
Σταύρος Σπύρος .............................................................................20 € Νο 1994
Τσιώρη Γεωργία ..............................................................................10 € Νο 1995
Λαµπράκη Ισµήνη ...........................................................................50 € Νο 1996
Πλούµπης Βασίλης του Ηλία........................................................... 50 € Νο 1997
Γιαννάκης Αχιλέας ........................................................................... 30 € Νο 1998
Σιµοπούλου Βιβή ..........................................................................300 € Νο 1999
Κρανιώτης Χρήστος ......................................................................100 € Νο 2000
Έξαρχος Τάκης ................................................................................15 € Νο 2001
Νίκου – Τζούµα Σοφία .....................................................................20 € Νο 2002
Νίκου Κατερίνα ................................................................................20 € Νο 2003
Νίκου Σπύρος .................................................................................20 € Νο 2004
Πλούµπη Ευαγγελία ........................................................................20 € Νο 2005
Βλαχοπάνος Θεόδωρος ..................................................................30 € Νο 2006
∆ηµητριάδης Ελευθέριος ................................................................ 20 € Νο 2007
Πλούµπης Γιώργος του Χρήστου ....................................................20 € Νο 2008
Πλούµπης Χρήστος .........................................................................20 € Νο 2009
Αγγέλη – Παπά Ανθή ......................................................................20 € Νο 2010
Τζέτζου – Παπά Αρτεµισία ..............................................................20 € Νο 2011
Τσίπη – Φώτη Έλλη ........................................................................ 20 € Νο 2012
Νίκου Μαριάνθη ..............................................................................15 € Νο 2013
∆ηµητρίου Θεοδώρα ....................................................................... 15 € Νο 2014
Αιδεσιµώτατος Κατσάνος Κων/νος ..................................................15 € Νο 2015
Βασιλική Βαµβακά ..........................................................................20 € Νο 2017
Κούρτης Πέτρος ..............................................................................20 € Νο 2018
Κίτσος Ι. Βασίλειος ...........................................................................20 € Νο 2019

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΩΡΟΦΗ ΠΕΤΡΙΝΗ ΟΙΚΙΑ 135 τ.µ.
Σ Τ Ο Β Ο Υ Ρ ΓΑ Ρ Ε Λ Ι Σ Ε Ο Ι ΚΟ Π Ε ∆ Ο 7 0 0 τ . µ .
( Π Ρ Ω Η Ν Ο Ι Κ Ι Α Σ Α Β Β ΟΥΛ Α Σ Π Α Π Α Κ Ω Σ ΤΑ )
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 210 7481762, 6974916162

media productions

Παναγιώτης Αµπατζίδης
Τηλεοπτικές παραγωγές - ∆ιαφήµιση - Φωτογραφία
Ψηφιακή επεξεργασία ΟπτικοακουστικούΥλικού

Οργάνωση εκδηλώσεων - Εκθέσεων - Συνεδρίων
Web Siates - 3D Animation

Καρπενησίου 3 Περιστέρι
121 31 Αθήνα

Τηλ.: 210 5761469
Fax: 210 5761473

Κιν.: 6974 685491
E-mail: info@avpbediapro.com
www.avpbediapro.com

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΣΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ 2
ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΡΕΜΑΤΩΝ
ΤΗΛ, 6974 439 385

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

∆ΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ!

ΤΗΛ.: 26850

22380
22135

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

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

Η «Λαµπρούλα»,
η Ένωση και τα Τζουµέρκα

Τελευταίος αποχαιρετισµός στη Λαµπρινή Παπαδήµα - Σπαή από τον Πρόεδρο
της Αδελφότητας Αθαµανιωτών και Κάτω Αθαµανιωτών Άρτας κ. Λεωνίδα Τσίπρα

Λαµπρινή,

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 1

Όντας ευαισθητοποιηµένη σε θέµατα πολιτισµού, υπήρξε εµπνευστής
πολλών εκδηλώσεων, πολιτιστικών, αθλητικών και ψυχαγωγικών, που
άλλες τείνουν να γίνουν θεσµός (Αθαµάνιος ∆ιαδροµή, Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών, Εργαστήρι Ζωγραφικής) και άλλες (αφιέρωµα στο
Ρίτσο) να µείνουν αξέχαστες, καθότι πρωτοποριακές για την περιοχή.
Έγνοια της ήταν η ανάπτυξη των Τζουµέρκων όταν οργάνωνε τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις της Ένωσης (τις οποίες φρόντιζε να στηρίζει πάντοτε µε την παρουσία της), όταν αγωνιούσε για την παρουσίαση της
εκποµπής «Κυριακή στο Χωριό», όταν συντόνιζε τις εκδροµές της Ένωσης στην Τουρκία ή το Ελληνικό Ιωαννίνων, όταν µε το πέρας µιας πετυχηµένης εκδήλωσης είχε βάλει ήδη το πλάνο της επόµενης, όταν
διεκδικούσε στα ∆ηµοτικά Συµβούλια την οικονοµική ενίσχυση της Ένωσης.
∆εν είχε µόνο το όραµα για τα Τζουµέρκα. Είχε λόγο, άποψη, ιδέες πρωτοποριακές και επιµονή για την υλοποίησή τους. Σκεφτόταν έντονα την
έκδοση της εφηµερίδας της Ένωσης, την εκδροµή στην Καππαδοκία, θεατρικές παραστάσεις και παραστάσεις καραγκιόζη µε «πάντρεµα» παραδοσιακών ασµάτων. Νοιαζόταν όσους µένουν µόνιµα στα
Τζουµερκοχώρια κι ήθελε να οργανώσει εκδηλώσεις γι’ αυτούς που δεν
είχαν εύκολη πρόσβαση στην ψυχαγωγία, όπως η ίδια έλεγε. Έγνοια µόνιµη είχε και για τη νεολαία, γι’ αυτό και προγραµµάτιζε µια ξεχωριστή εκδήλωση για νέους κάθε καλοκαίρι.
Ο τόπος των Τζουµέρκων την είχε ανάγκη κι είχε πολλά να δώσει. ∆υστυχώς «άλλαι µεν βουλαί ανθρώπων@». Όσοι είχαν την τύχη να γνωρίσουν ή να συνεργαστούν µε την Λαµπρινή κάτι πήραν. Γλυκύτητα ή
αυστηρότητα, διπλωµατία ή βέτο, οτιδήποτε κι αν ήταν-πάντα κατά περίσταση-θα χρεωθεί στον καθένα σαν κέρδος ζωής.
Καλό ταξίδι Λαµπρινή. Και να ξέρεις πως κάποιοι «ροµαντικοί µαθητές
σου», που τους δίδαξες µε τη στάση ζωής σου την αγάπη και την έγνοια
για τον τόπο τους, θα παλέψουν, όσο κι όπως µπορούν, για να στήσουν
στο µπόι που τους πρέπει τα τραχιά Τζουµέρκα!
Χαρά Βρατσίστα – Γκόγκου
Νίκος Μανούσης

Λαµπρινή έφυγες νωρίς:

Ακόµη δεν το πιστεύω παρ’ όλο που ήµουν στον αποχαιρετισµό, στον τελευταίο ασπασµό, παρ’ όλο που έβλεπα τη φωτογραφία σου χαµογελαστή πάνω στο φέρετρο. Νόµιζα, Λαµπρινή, πως κάπου µέσα από το
πλήθος που ήρθε να σε κατευοδώσει στο στερνό σου ταξίδι, θα ξεπρόβαλες να πεις δυο λόγια µε τον ιδιαίτερο τρόπο που είχες για να το καθηλώσεις.
Τώρα πια, κι εδώ και κάποια χρόνια σε φώναζα µε το µικρό σου όνοµα,
γιατί έπεσαν τα τείχη εκείνα που µε έκαναν στην αρχή να σε φωνάζω κ.
Σπαή. Ήταν όταν ξεκίνησες την πρωτοβουλία για την Ένωση Συλλόγων
και Αδελφοτήτων του ∆ήµου Αθαµανίας. Τα προβλήµατα πολλά, διαφορές,
διενέξεις, κάποιες αντιπαλότητες µεταξύ των χωριών. Και µαζί ήρθαµε µια
φορά σε αντιπαράθεση µε αφορµή την εκποµπή «Κυριακή στο Χωριό».
Όµως είχες τον ιδιαίτερο τρόπο να γεφυρώνεις και να συµβιβάζεις τα αντίθετα. Και η Ένωση επιτέλεσε έργο σε όλους τους τοµείς των πολιτιστικών δραστηριοτήτων. ∆εν θα ξεχάσω τη συνεργασία µας για την
επιτυχηµένη συναυλία για τον Γιάννη Ρίτσο, θέµα πρωτοποριακό για τον
συντηρητικό τόπο µας. Επίσης φέτος το καλοκαίρι κάτω από τον πλάτανο
στο Αθαµάνιο, παρ’ όλο που ήσουν ταλαιπωρηµένη από το θέµα της
υγείας σου, µε περισσή ζωντάνια, µε τα µέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου
Βουργαρελίου καταστρώσαµε τα σχέδια για την πραγµατοποίηση του Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών που έγινε στην πλατεία του Βουργαρελίουιδιαίτερη επιθυµία σου να πραγµατοποιηθεί εδώ, στην έδρα του ∆ήµου.
Και εδώ , κάτω απ’ τον δικό µας πλάτανο, είπες λόγια ζεστά, ανθρώπινα
για τις ανάγκες που έχει ο τόπος, ανάγκες από δικές του πολιτιστικές δραστηριότητες που θα σµίξουν τον κόσµο, ιδιαίτερα τώρα στις δύσκολες εποχές. Τα λόγια σου αντήχησαν και βρήκαν απήχηση σε µια
λαοθάλασσα-πράγµατι στην πλατεία ήταν το αδιαχώρητο εκείνο το βράδυ.
Κι εσύ καµάρωνες που οι προσπάθειές σου έβρισκαν µε την πάροδο του
χρόνου τόση ανταπόκριση. Και στο τέλος όταν µας αγκάλιασες ευτυχισµένη από το αποτέλεσµα-πράγµατι όλα τα χορευτικά συγκροτήµατα και
η ορχήστρα ήταν καταπληκτικά- δε σταµάτησες να µιλάς για τα µελλοντικά
σου σχέδια. Εµείς υποσχεθήκαµε την συµπαράσταση, τη συνεργασία, τη
βοήθειά µας. Όµως «άλλαι αι βουλαί ανθρώπων, άλλα ο Κύριος κελεύει»
Κι εσύ Λαµπρινή, χωρίς να το θέλεις, έφυγες νωρίς.
Σου υποσχόµαστε όµως, αν αυτό λέει κάτι, ότι διαρκώς θα προσπαθούµε
να υλοποιήσουµε τα όνειρα εκείνα που συνδέονται µε το καλό του τόπου,
όπως έκανες εσύ.
Λαµπρινή καλοτάξιδη.
Λουκία Αντωνίου

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

Αγαπηµένη µας φίλη και ακούραστη αγωνίστρια της ζωής.

Σαν φίλος, σαν συγγενής και σαν
Αθαµανιώτης µιλώντας για όλους
τους Αθαµανιώτες, µου έλαχε ο
κλήρος να σου απευθύνω τον τελευταίο χαιρετισµό.
Να πω δυο λόγια για σένα, αν και
ξέρω πως µάλλον θα είχες αντίρρηση.
Όµως πρέπει να σου πω Λαµπρινή, πως χθες το πρωί ο Παπαδηµήτρης χτύπησε πένθιµα την
καµπάνα στο Αθαµάντο, για να
µάθει το χωριό σου και να ηχήσουν
οι λαγκαδιές και οι ράχες στα
όµορφα Τζουµέρκα για το χαµό
σου.
Να σε αποχαιρετήσουν τα βουνά
που αγκαλιάζουν το χωριό µας που
τόσο πολύ αγαπούσες. Τα άψυχα,
µαζί µε τους ανθρώπους, µ' αυτούς
που ζουν στο Αθαµάνιο, µ' αυτούς
που ήρθαν από το Αθαµάνιο, µ'
αυτούς που ζήσαµε τόσα χρόνια
µαζί στην Αθήνα.
Ξέρω Λαµπρινή πως η στιγµή δεν
προσφέρεται για πολλά λόγια, πως
ο πόνος αναζητά τη σιωπή.
Όµως, οι φίλοι και οι συγγενείς
σου, ένα ολόκληρο χωριό, η Αδελφότητα και ο Σύλλογός µας, δεν γίνεται, να µείνουν βουβοί µπροστά
στο χαµό σου. Γιατί αγάπησες
πολύ τον τόπο καταγωγής σου και
τους ανθρώπους του, γιατί πάλεψες για την πρόοδο και την ευηµερία τους, γιατί στήριξες τους
ανθρώπους και τους θεσµούς.
Έφυγες µικρό κορίτσι από το Αθαµάνιο µε όνειρα για σπουδές και
πρόοδο και τα κατάφερες.
Κατέκτησες την επιστήµη σου, την
οποία υπεραγαπούσες και πήρες
σηµαντική θέση στον ∆ικαστικό
κλάδο, φθάνοντας στα ανώτατα
κλιµάκια.
Όµως ποτέ δεν ξέχασες από πού
ξεκίνησες. ∆εν ξέχασες τους ανθρώπους που σε στήριξαν και δεν
έµεινες µακριά από όσους δεν ακολούθησαν πορεία σαν τη δική σου.
Για χρόνια αγωνίστρια, µαχητική
και ακούραστη, ήσουν η ψυχή της
Αδελφότητας, είτε συµµετέχοντας
στο Συµβούλιο είτε όχι. Οργάνωνες
εκδηλώσεις, έφερνες κοντά τα µέλη
και σήκωνες µόνη πολλές φορές το
βάρος έκδοσης της εφηµερίδας
µας.
Πέρα όµως από τη δηµόσια δράση
σου, υπήρξες πραγµατικό στήριγµα ολόκληρης της οικογένειάς
σου και των φίλων σου.
Μετά το γάµο σου µε το Γιώργο,
τόσο τα αδέλφια σου, όσο και τα
δικά του, έβρισκαν κοντά σας µία
ζεστή γωνιά.
Ήσουν πάντα εκεί, για να βοηθήσεις στις δύσκολες στιγµές, για να
χαρείς στις επιτυχίες για να προσφέρεις ό,τι καλύτερο µπορούσες.
Βοηθούσες, Λαµπρινή, αυτούς
που σε είχαν ανάγκη, που κατέφευγαν σε σένα, που σε χρειάζονταν, χωρίς να υπολογίζεις τον
εαυτό σου.
Πέρα από τα µεµονωµένα άτοµα,

όµως, προσπαθούσες πάντα να
βοηθήσεις το χωριό µας το Αθαµάνιο.
Λαµπρινή, ήσουν µία ελπίδα για το
Αθαµάνιο. Πίστευες στις προοπτικές ανάπτυξής του και θεωρούσες
πάντα κινητήριο µοχλό αυτής της
ανάπτυξης το Συνεταιρισµό. Ο
πλούτος του Αθαµανίου έλεγες,
είναι ο Συνεταιρισµός. Γι' αυτό και
πάλεψες, ενάντια πολλές φορές σε
συµφέροντα, και µικρόψυχες προκαταλήψεις για να εδραιώσεις τη
θέση του Συνεταιρισµού και να τη
θωρακίσεις και τα κατάφερες. Στο
µέλλον να δεις Λαµπρινή, όλοι θα
σε ευγνωµονούν γι' αυτό.
Λαµπρινή,
Ήσουνα ακόµη σε ηλικία γόνιµη.
Σε είχε ανάγκη η οικογένειά σου, ο
Γιώργος, τα παιδιά σου και η εγγονή σου.
Σε είχαν ανάγκη οι φίλοι σου και το
χωριό σου ολόκληρο. Σε είχαν
ανάγκη η Αδελφότητα που γι' αυτή

Καλό σου ταξίδι Λαµπρινή.

Η Ταραντέλα, παραδοσιακός χορός της Κάτω Ιταλίας.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 1

Ήταν µία ηµερίδα διαφορετική από τις άλλες, καθώς τις αξιόλογες παρουσιάσεις των οµιλητών πλαισίωσαν παραδοσιακές µελωδίες της
Κάτω Ιταλίας, τις οποίες ερµήνευσε µία οµάδα νέων της Ιταλικής αντιπροσωπείας, υπό τη διεύθυνση του Maestro Franco Russo.
Παράλληλα, στο πλαίσιο της τριήµερης παραµονής της Ιταλικής αντιπροσωπείας, εκπρόσωποι και ειδικοί συνεργάτες των δύο ∆ήµων
είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν αναλυτικά και να προσδιορίσουν
λεπτοµερώς τις δράσεις του έργου ∆ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ
ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΟΥΤΙ, καθώς περιλαµβάνει πλήθος κοινών δράσεων στις
δύο χώρες, όπως η δηµιουργία της ψηφιακής µουσικής βιβλιοθήκης,
η παραγωγή ενός τηλεοπτικού ντοκιµαντέρ που θα προβάλλει τους
δύο ∆ήµους, η έκδοση ενός τόµου που θα προβάλλει τη µουσική και
των πολιτισµό των δύο περιοχών. Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε την Κυριακή µε τις καλύτερες εντυπώσεις από όλους τους συµµετέχοντες και
το ραντεβού µεταξύ των δύο ∆ήµων ανανεώθηκε για τα τέλη Νοεµβρίου στο ∆ήµο του Cellino San Marco.

ενηλίκων - παίδων

Επιστηµονικός Συνεργάτης Αλλεργιολογικού Τµήµατος
Β’ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστηµίου Αθηνών
Μέλος Ευρωπαϊκής Ακαδηµίας Αλλεργιολογίας (E.A.A.C.I.)
Μαντζαγριωτάκη 34, Καλλιθέα - Τηλ. 210 9594040
Fax:210 9594014 - Κιν. 6945 494575
akalobatsou@gmail.com

είχες δώσει όλη σου την ψυχή, ο
Σύλλογος Αθαµανίου µα και η
Ένωση Συλλόγων και Αδελφοτήτων του πρώην ∆ήµου Αθαµανίας
που µε τόσο µεράκι. υπηρέτησες.
Σε είχαν ανάγκη τα Τζουµέρκα,
γιατί νοιαζόσουν για τη γενέθλια γη,
για τον τόσο της καταγωγής σου.
Λαµπρινή,
Είµαστε εδώ τούτη την ώρα δίπλα
σου και δίπλα στους αγαπηµένους
σου, στο σύντροφο της ζωής σου
Γιώργο, στα παιδιά σου και στα
αδέλφια σου, χωρίς να µπορούµε
να ξεχωρίσουµε τον πόνο από την
περηφάνια.
Για να σου πούµε το τελευταίο
αντίο, για να προσευχηθούµε για
σένα, γέρνοντας το κεφάλι, όπως
έγειραν τις κορφές τους τα έλατα
των Τζουµέρκων στο άκουσµα του
χαµού σου.

Ήχοι και χρώµατα της Μεσογείου
στα Κεντρικά Τζουµέρκα

ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΚΑΛΟΜΠΑΤΣΟΥ
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Τα όµορφα Τζουµερκοχώρια µάς περιµένουν πάντα! Τους δίνουµε ζωή µε την παρουσία µας!

2 8 η

Χθες

Ο κ τ ω β ρ ί ο υ -

Χ θ ε ς

Από µαθήτρια είχα να παραβρεθώ στο Βουργαρέλι 28η Οκτωβρίου, µέρα της Εθνικής µας Επετείου.
Το ξύπνηµα της µνήµης άρχισε µε τον πρώτο
χτύπο της καµπάνας του Ιερού Ναού του Αγίου
Νικολάου. Νόµισα ότι έχασα την ώρα για το «εωθινόν». Ήταν η διαδικασία µε την οποία ξεκινούσε
από το σχολείο ο εορτασµός της εθνικής επετείου.
Συγκέντρωση των µαθητών στο χώρο της πλατείας 6 ώρα το πρωί αξηµέρωτα σχεδόν, και στη
συνέχεια περιδιάβασµα των δρόµων του χωριού
µε τραγούδια σχετικά.
Πάνω κει στης Πίνδου µας τις κορφές
που θαρρείς τα αστέρια φιλούνε
κάθε νύχτα λίγες αγνές µορφές
τα πυκνά σκοτάδια ερευνούν...
Και ακόµα:

Έχω µια αδελφή
Κουκλίτσα αληθινή
Τη λένε Βόρειο Ήπειρο
Την αγαπώ πολύ...

Και τραγούδια για τη σηµαία µας
Ρίγη συγκίνησης διαπερνούσαν το παιδικό κορµί µας και
κάποιο δάκρυ ανάβλυζε στη θύµηση των ηρώων εκείνων
της Πίνδου και των κατορθωµάτων τους µέσα σε τόσο αντίξοες συνθήκες.
Κι αυτά δεν συνέβαιναν στα χρόνια της δικτατορίας αλλά
και πιο πριν από το 1963 και µετά. Από τότε έχω έντονες
τις θύµησες αυτές και πόση σηµασία έδινε η εκπαίδευση
στη διατήρηση της εθνικής συνείδησης.
Στη συνέχεια µε τη σηµαία µπροστά σε οργανωµένη παράταξη µπαίναµε στην εκκλησία για να παρακολουθήσουµε τη θεία λειτουργία και τη δοξολογία. Εκεί
εκφωνούνταν και ο πανηγυρικός της ηµέρας από έναν εκπαιδευτικό. Λόγια βαρύγδουπα µε αναφορές στους ήρωες
και τα κατορθώµατά τους-έτσι το καλούσαν οι εποχές.
Με το τέλος της δοξολογίας, ο κόσµος κατέβαινε στο χώρο
µπροστά από το µνηµείο. Οι σηµαίες των σχολείων µε τους
παραστάτες µπροστά από τη δεξιά πλευρά καθώς βλέπουµε το µνηµείο των πεσόντων και απέναντι ο ιερέας, οι
ψάλτες και οι αρχές του τόπου.
Μετά την επιµνηµόσυνη δέηση ακολουθούσε κατάθεση
στεφάνων όπως όριζε το τυπικό και απαγγελία ποιηµάτων
σχετικά µε την επέτειο. Σ’ αυτή τη διαδικασία συµµετείχα
αρκετές φορές αλλά µου έµεινε και µια πίκρα που µε την
ευκαιρία της θύµησης θα την εκφράσω.
Η Πολιτεία µου στέρησε το δικαίωµα να κρατήσω τη σηµαία του σχολείου µου ως αριστούχος µαθήτρια, γιατί δεν
επιτρεπόταν στα µικτά σχολεία εκείνης της εποχής τη σηµαία να την κρατά κορίτσι.
∆ινόταν στο αµέσως επόµενο σε βαθµολογία αγόρι- εύγλωττα µιλά εξάλλου και η φωτογραφία που παρατίθεται.
Ο επίλογος του εορτασµού δινόταν στον κάτω δρόµο του
χωριού µε την παρέλαση των µαθητών µε προπορευόµενη
τη σηµαία και τους παραστάτες. Την παρέλαση παρακολουθούσαν οι «επίσηµοι» του χωριού και κάτοικοι, γονείς,
συγγενείς, φίλοι.

κ α ι

Σ ή µ ε ρ α

και χειροκροτήµατα. Το άσχηµο ήταν ότι δεν πραγµατοποιήθηκαν οι παραδοσιακοί χοροί από τους µαθητές του
Γυµνασίου για τους οποίους έγινε προετοιµασία ηµερών.
Σίγουρα δεν προσφερόταν η πλατεία µ’ αυτόν τον καιρό,
αλλά δεν είχε γίνει πρόβλεψη για το Αµφιθέατρο του ∆ηµαρχείου.
Ο χώρος αυτός το βραδάκι φιλοξένησε αρκετούς κατοίκους
του χωριού, µικρούς και µεγάλους, που ήρθαν να παρακολουθήσουν την ταινία του Ροµπέρτο Μπενίνι «Η ζωή
είναι ωραία» µε θέµα τη ζωή στα στρατόπεδα συγκέντρωσης των Ναζί, αφιέρωµα στην επέτειο.
Λουκία Αντωνίου

ΤΟ “ΟΧΙ’’ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ

Το βράδυ όµως, όταν σουρούπωνε, είχε και συνέχεια µε τη
λαµπαδηφορία στον κεντρικό δρόµο του χωριού µέχρι το
Σταυρό και πάλι πίσω. Όσοι συµµετείχαµε ετοιµάζαµε από
πριν το τενεκεδάκι µας που το γεµίζαµε στάχτη ή στεγνή
άµµο και στη συνέχεια το ποτίζαµε µε εύφλεκτη ύλη και το
ανάβαµε. Και πάλι τραγούδια, εθνικός παλµός και ζωντάνια.

28η Οκτωβρίου 2012

Μακριά πολύ από το παλιό σκηνικό του εορτασµού αυτής
της µέρας. Κακός σύµµαχος ήταν η βροχή που έπεφτε από
το πρωί. Γι’ αυτό στην εκκλησία ήταν λίγοι οι µαθητές που παραβρέθηκαν. Οι αποστάσεις και η
βροχή δεν άφησαν τα παιδιά να συµµετέχουν στον
εορτασµό. Βέβαια την προηγούµενη µέρα έγιναν
εκδηλώσεις στα σχολεία. Και ο πανηγυρικός εκφωνήθηκε από τη φιλόλογο κυρία Βάσω Νάρη.
Μεστός χωρίς βαρύγδουπα λόγια, όπως παλιά, µε
αναφορά στην τοπική ιστορία του Βουργαρελίου.
Το Βουργαρέλι έχει να επιδείξει ένα πολύ σηµαντικό γεγονός εκείνης της εποχής: τον βοµβαρδισµό από τους Γερµανούς στις 5 Μαΐου 1943δείγµα οι δύο βόµβες εκατέρωθεν του µνηµείου
των πεσόντων. Καιρός τα παιδιά να µαθαίνουν για
την τοπική ιστορία. Κάτι έµεινε στις νεανικές
ψυχές που θα το θυµούνται για πάντα.
Ακολούθησε επιµνηµόσυνη δέηση γιατί σταµάτησε για λίγοη βροχή παρ’ όλο που φυσούσε. Παρόντες οι επίσηµοι: ο ∆ήµαρχος κ. Χασιάκος,
Αντιδήµαρχοι, ο Πρόεδρος του Τοπικού κ. Γιώργος Πλούµπης, ο Αστυνόµος. Ακολούθησε και η
καθιερωµένη κατάθεση στεφάνων και προκύπτει
το ερώτηµα «θα γίνει η παρέλαση λόγω καιρού;»
Οι µαθητές κατεβαίνουν στον κεντρικό δρόµο
όπως και οι επίσηµοι και οι κάτοικοι. Τα παιδιά ήθελαν να
παρελάσουν (κάποια από αυτά έδειξαν υπερβάλλοντα
ζήλο), αλλά µερικοί από τους µεγάλους φοβούνταν µην
κρυώσουν γιατί άρχισε να ψιλοβρέχει. Και ακούστηκε η
φωνή - Οι πρόγονοί µας στην Αλβανία αντιµετώπισαν
σφαίρες και χιόνια κι εµείς φοβόµαστε τη βροχή; Και στη
συνέχεια πολλές φωνές µαζί. – Να γίνει η παρέλαση.
Και πράγµατι πραγµατοποιήθηκε µε καµαρωτά τα νιάτα να
παρελαύνουν στον κεντρικό δρόµο κάτω από ψιλόβροχο

Μια ακόµα 28η Οκτωβρίου εφέτος. Μέρα ιστορική για την
πατρίδα. Μέρα µνήµης για το ΟΧΙ του Ιωάννη Μεταξά στον
Ιταλικό φασισµό. Εµείς όµως βλέπαµε ένα άλλο ΟΧΙ, αυτό
του καιρού που εξ αιτίας του παραλίγο να µην κάνουµε
παρέλαση. Εγώ όµως έφυγα µε µια σιγουριά από το σπίτι
µου πως τελικά θα µας έκανε τη χάρη να παρελάσουµε.
Θα µου έκανε τη χάρη να παρελάσω µε τη σηµαία! Μετά το
τέλος της λειτουργίας και της κατάθεσης στεφάνων κατεβήκαµε στο δρόµο παρά το ψιλόβροχο. Παραταχθήκαµε
για να παρελάσουµε, ο κόσµος περίµενε δεξιά κι αριστερά
στο δρόµο και τότε...χαλάζι!!! Ευτυχώς κράτησε λίγο. Έτοιµοι λοιπόν να ξεκινήσουµε – χωρίς εµβατήριο, αλλά δεν
πειράζει-και η σφυρίχτρα του δασκάλου έδωσε το ρυθµό
Ένα –δύο, εν-δυο. Περάσαµε µπροστά από τον κόσµο.

28η Οκτωβρίου 2012, οι µαθητές
παρελαύνουν στο Βουργαρέλι.
Χειροκροτήµατα και µπράβο κι εγώ µπροστά µε τη σηµαία
αισθανόµουνα υπέροχα! Μας στοίχισε που τελικά δεν χορέψαµε. Προετοιµασία ενός µήνα πήγε χαµένη. Όµως τι να
κάνεις; Με τον καιρό δεν µπορείς να τα βάλεις. Άλλωστε,
θα έρθουν άλλες εθνικές γιορτές και ευκαιρίες να παρελάσουµε και να χορέψουµε. Ίσως ξαναπάρω και τη σηµαία....

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ
Μαθητής ΣΤ’ τάξης ∆ηµοτικού Σχολείου Βουργαρελίου

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Στην τοποθεσία Καρυά Βουργαρελίου
αγρόκτηµα 3 στρεµµάτων και
600 µέτρων.

Πληροφορίες στο τηλ. 210 4611115

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΟΛΟ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ

ΠΡΩΤΟ
ΜΑΘΗΜΑ ∆ΩΡΕΑΝ

Σ Χ Ο Λ Η Χ Ο Ρ Ο Υ
G E N E K E L L Y
∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΧΟΡΟΙ
ΕΥΤΥΧΙ∆ΟΥ 7 - ΠΑΓΚΡΑΤΙ

∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΝΤΖΙΟΚΑ ΝΑΝΣΥ
ΤΗΛ.: 211 1182682
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Η ΣΕΛΙ∆Α ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΜΑΣ

Το µέλλον του χωριού µας και της Αδελφότητας είναι η νέα γενιά. Ας τη φέρουµε πιο κοντά µας!

Η Φαίδρα : «σήκωσε»
το Ηρώδειο στα χέρια της

5

Το Σάββατο, 7 Οκτωβρίου, έκλεισε στο ασφυκτικά γεµάτο
Ηρώδειο η θερινή περίοδος των πολιτιστικών εκδηλώσεων,
για τη φετινή χρονιά, µε την επανάληψη της συναυλίας του
∆ιονύση Σαββόπουλου, η οποία πραγµατοποιήθηκε αρχικά
τη ∆ευτέρα, 2 Οκτωβρίου, αλλά λόγω µεγάλης ζήτησης, υποχρέωσε τους διοργανωτές να την επαναλάβουν.

Η συναυλία ήταν αφιερωµένη στα τραγούδια και στις µουσικές του Μάνου
Χατζηδάκι, µέσα από τη µατιά του Σαββόπουλου και τη σηµασία που φαίνεται να έχουν σήµερα, παρά τη χρονική απόσταση που µας χωρίζει από
την εποχή τους.
Ευχάριστη έκπληξη, έξω από το Ηρώδειο, πριν από την έναρξη της συναυλίας ήταν η µπάντα του πολεµικού ναυτικού που έπαιζε τραγούδια του
Χατζηδάκι, εισάγοντας τους εισερχοµένους στο πνεύµα της βραδιάς.
Μέσα στο αµφιθέατρο µας περίµενε η µεγάλη παιδική και νεανική χορωδία του ∆ήµου Πατρέων, καθώς και η ορχήστρα νυκτών εγχόρδων, µια
ροκ µπάντα, η ορχήστρα του ∆. Σαββόπουλου και 8 ταλαντούχοι νέοι τραγουδιστές, µαζί µε τον ίδιο το Σαββόπουλο. Και όλους αυτούς τους διηύθυνε ένα νεαρό κορίτσι, που το όνοµά της είναι Φαίδρα Γιανέλλου.
Ναι, η Φαίδρα είναι δική µας, Βουργαρελιώτισσα. Κόρη της Ζωής και
του Βαγγέλη Γιανέλλου, γεννήθηκε και µεγάλωσε στην Αθήνα και αποφοίτησε µε άριστα από το Ιόνιο Πανεπιστήµιο της Κέρκυρας. Η Φαίδρα
κατέχει µια πρωτιά: είναι ο πρώτος µαέστρος που αποφοιτά από ελληνικό πανεπιστήµιο, και µάλιστα κορίτσι.
Φυσικά δεν ήταν η πρώτη φορά που διηύθυνε, αλλά σίγουρα ήταν η
πρώτη φορά σε ένα γεγονός µε τόση δηµοσιότητα και συµµετοχή κοινού.
Με το µαύρο της φόρεµα και κρατώντας την µπαγκέτα της κατηύθυνε µουσικούς, χορωδούς και τραγουδιστές σε ένα αρµονικό και µελωδικό σύνολο, που καταχειροκροτήθηκε. Και όταν, απ΄τις παρόδους, εισήλθε και η
µπάντα του ναυτικού, η µαέστρος τους διηύθυνε όλους από την Τρίτη
κερκίδα: κοινό και καλλιτέχνες έγιναν µία φωνή σε µια µυσταγωγία, που
µόνο η αληθινή τέχνη µπορεί να δηµιουργήσει. Ήταν σαν να σήκωσε στα
τρυφερά της χέρια όλο το Ηρώδειο. Ήταν µια από τις ωραιότερες εµπειρίες που έτυχε να ζήσω στο ρωµαϊκό αµφιθέατρο, µια από εκείνες που
αφήνουν µια γλυκειά ανάµνηση και σε κάνουν να ξεχνάς τη µίζερη καθηµερινότητα.
Στο τέλος της βραδιάς αναζήτησα τη νεαρή µαέστρο, για να τη συγχαρώ
για την επιτυχία της και βρήκα ένα γλυκό κορίτσι, µε καθαρό πρόσωπο και
φωτεινό χαµόγελο. Ένα κορίτσι που µας έκανε περήφανους και που µας
δηµιουργεί ελπίδα και προσδοκίες για ένα µέλλον καλύτερο και πιο φωτεινό.
ΒΑΣΩ ΡΑΠΤΗ - ΠΛΕΥΡΗ

ΦΤΙΑΓΜΕΝΟ ΓΙΑ... ΧΕΙΜΩΝΑ
Το Βουργαρέλι χιονισµένο.

Κοιτάζω από το παράθυρό µου τις τελευταίες µέρες και το τοπίο που αντικρίζω
κάπου το έχω ξαναδεί! Μα ναι!! Το έχω δει στην τηλεόραση. Σε ρεπορτάζ και
αφιερώµατα για τους πιο όµορφους χειµερινούς προορισµούς. Παρόµοια γραφικά
χωριά µε πέτρινα σπίτια, µε καµινάδες που ορθώνουν στήλες καπνού, µε υγρά απ’
τη βροχή καλντερίµια και σωρούς από πεσµένα φύλλα. Με ανθρώπους τυλιγµένους µε τα χοντρά µπουφάν τους να ανταλλάσσουν την καληµέρα, να τρίβουν τα
χέρια τους για να ζεσταθούν και η ανάσα τους να βγαίνει σαν παγωµένο σύννεφο
από το στόµα τους Αυτές τις µέρες όµως το τοπίο είναι µαγικό. Η µελαγχολία της
αδιάκοπης βροχής ,η απόκοσµη οµίχλη ανάµεσα στα πανύψηλα έλατα, ο µολυβένιος ουρανός που θέλεις δε θέλεις σε βάζει σε χριστουγεννιάτικη διάθεση. Και το
βουνό αγέρωχο και επιβλητικό να υποδέχεται τα πρώτα χιόνια και δεν µπορείς να
πάρεις τα µάτια σου από πάνω του καθώς ντύνεται στα λευκά!’ Ωχ πάλι θα χιονίσει» κλαιγόµαστε όλοι για τα προβλήµατα και το κρύο που θα φέρει όµως στα
µάτια βλέπεις την ίδια λάµψη που είχαν όταν ως παιδιά βλέπαµε να πέφτουν οι
πρώτες νιφάδες.
Το χωριό µας είναι φτιαγµένο για χειµώνα! Όπως κι εµείς που ξέρουµε και να τον
αντέχουµε και να τον απολαµβάνουµε. Με καλή παρέα και κουβεντούλα στο σπίτι,
µε ένα ζεστό τσάι η και... τσιπουράκι δίπλα στα ξύλα που τριζοβολούν στο τζάκι. Να
γαληνέψει η ψυχή µας, να γεµίσουµε τις µπαταρίες µας για το ερχόµενο καλοκαίρι.
Πόσοι άνθρωποι πληρώνουν αδρά για να βρεθούν σε ένα τέτοιο τοπίο και να χαρούν τα χιόνια? Εµείς το απολαµβάνουµε καθηµερινά, δωρεάν. ∆εν είναι καιρός
να αρχίσουµε να το εκτιµάµε? Άλλωστε ο χειµώνας θα έρθει όπου και να είσαι. Καλύτερα λοιπόν να σε βρει κάπου όµορφα !!

Επιτυχόντες που µας :..διέφυγαν

A. K.

- ∆ανάη Ντίνου Τζίµα, στο Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας
- Ο Γιώργος Πλεύρης του ∆ηµητρίου (Τάκη) στο Πολυτεχνείο Θεσσαλονίκης- Πολιτικών Μηχανικών
- Η Όλγα Πλεύρη του Τηλέµαχου στην Φαρµακευτική Θεσσαλονίκης.

Και άλλες παρουσίες της Φαίδρας

Στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις 21 Νοεµβρίου 2012 η Φαίδρα Γιαννέλου έδωσε το παρών της αέρινη
και γελαστή στην ίδια µορφής συναυλία - αφιέρωµα στον Μάνο Χατζιδάκι από τον ∆ιονύση Σαββόπουλο,
όπως ακριβώς την περιγράφει η Βάσω Πλεύρη. Πλήθος κόσµου την παρακολούθησε και εδώ και τα χειροκροτήµατα συνεχόµενα για όλους τους συντελεστές.
Τη ∆ευτέρα 10 ∆εκεµβρίου 2012 στο Ακροπόλ η Φαίδρα εντυπωσίασε και πάλι το κοινό µε τα Μουσικά
Σύνολα της ΕΡΤ. Τη συναυλία παρακολούθησαν και συγχωριανοί. Ο ενθουσιασµός και η συγκίνηση µεγάλη για το νεαρό κορίτσι που τόσο επάξια στέκεται δίπλα σε µεγάλα ονόµατα του κόσµου της µουσικής.
Ευχόµαστε στη Φαίδρα, το ζεστό και αέρινο κορίτσι, να ανεβαίνει όλο και ψηλότερα και να µας χαρίζει
τέτοιου είδους συγκινήσεις.
Λουκία Αντωνίου

Τετράκωµο – Ένας Τόπος Ανεπανάληπτος!

Το Τετράκωµο (χωρίζεται σε τέσσερις κώµεις) ή Μήγερη, όπως λεγόταν παλιά, βρίσκεται στα Ανατολικά Τζουµέρκα και είναι ένα πανέµορφο, µεγάλο χωριό. Χαρακτηρίζεται από την πλούσια φυσική οµορφιά και είναι ιδανικό για ανθρώπους, που αγαπούν τις εκδροµές και τα σπορ.
Οι κάτοικοι της περιοχής ασχολούνται συνήθως µε τη γεωργία και τη κτηνοτροφία. Τους αρέσει πολύ να πηγαίνουν για ψάρεµα και κυνήγι. Κάποιοι µαζεύονται στα καφενεία και παίζουν χαρτιά. Οι νεότεροι συγκεντρώνονται στην πλατεία του χωριού ή πηγαίνουν για µπάνιο στο ποτάµι. Όλοι απολαµβάνουν τη µαγευτική φύση
κάνοντας ποδήλατο, τζόκινγκ ή πεζοπορία. Επιπλέον πολλοί προτιµούν να κάνουν ράφτινγκ και καγιάκ στον
ποταµό Αχελώο.
Αρκετοί επισκέπτονται το χωριό τους το Πάσχα και τα Χριστούγεννα, ώστε να θαυµάσουν το χιονισµένο τοπίο.
Το καλοκαίρι όµως έρχονται οι περισσότεροι, γιατί εκτός του ότι είναι περίοδος διακοπών, ευνοεί και ο καιρός.
Στα παραδοσιακά πανηγύρια ενώνονται όλοι και γλεντούν, χορεύοντας µε τη λαϊκή δηµοτική µουσική. Τέτοια
πανηγύρια είναι της Κοίµησης της Θεοτόκου το ∆εκαπενταύγουστο και των Αγίων Αποστόλων στις 29 Ιουνίου.
Πολλοί είναι και οι τουρίστες, οι οποίοι θέλουν να γνωρίσουν το χωριό και να γευτούν τα προϊόντα του. Περίφηµα
λοιπόν είναι το τυρί, το µέλι, το κυνήγι, η πέστροφα και το τσίπουρο φυσικά. Οπωροκηπευτικά όπως ντοµάτες,
πατάτες, φασόλια, πιπεριές και πολλά άλλα. Ακόµη καλλιεργούν φρούτα. Μήλα, κυδώνια, αχλάδια, βερίκοκα και
όχι µόνο. Το φθινόπωρο ιδιαίτερα, καρύδια και κάστανα. Επιπλέον, πολλοί επιθυµούν να δοκιµάσουν τα πεντανόστιµα φαγητά του τόπου στις ταβέρνες.
Το άπειρο φυσικό κάλλος του Τετράκωµου, οι αµέτρητες δραστηριότητες και τα πλούσια προϊόντα του σε προσκαλούν να το επισκεφτείς. Μην καθυστερείς λοιπόν!
Χριστίνα Μαρέτη
Μαθήτρια της Α’ Λυκείου Βουργαρελίου

ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ
ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΑΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΠΑΝΤΑ

ΕΝΤΟΝΗ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙ∆Α!
ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Πωλείται οικόπεδο
οικοδοµήσιµο
εντός οικισµού
Βουργαρελίου
περίπου 400 τ.µ.
Πληροφορίες
στο τηλέφωνο:
26850 22284
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Κυρία Σοφία Πλεύρη

Από πολύ καιρό σκόπευα να γράψω για την κυρία Σοφία, για
την παρουσία της στο Βουργαρέλι και την προσφορά της. Καταγωγή από το Παλαιοχώρι Αθαµανίου, όµως ρίζωσε στο
Βουργαρέλι σε σηµείο που να ξεχαστεί η γενέθλια γη, σύντροφος του Άγγελου Πλεύρη. Κι όταν έφυγε εκείνος το 1985
έµεινε πιστή στις επάλξεις εκεί στο καφενείο Α. ΠΛΕΥΡΗ και
καφεκοπτείο από το 1966, στο ίδιο σηµείο του χωριού, στον
κεντρικό δρόµο.
Στα πλαίσια της ιστορικής αναφοράς πρέπει να αναφερθεί
(σύµφωνα πάντα µε τις διηγήσεις της κυρά-Σοφίας που έχει
µια καθαρότητα µνήµης αξιοθαύµαστη για τα 88 της χρόνια)
ότι ο σύζυγός της Άγγελος κράτησε το καφενείο του Νίκου
Σούσου από το 1948 έως το 1950, όταν ο Νίκος πήγε στρατιώτης και στη συνέχεια το 1950 άνοιξε εστιατόριο µαζί µε τον
Κώστα Τσαµπούλα στου Μπαρτσούλη. Η συνεργασία δεν
ευωδόθηκε κι έτσι συνεχίστηκε η πορεία του µαγαζιού ως Καφενείο και πάλι µε την ίδια ιδιότητα, από το 1960 στο διπλανό
οίκηµα της Καίτης µέχρι τέλους Σεπτεµβρίου 2012.
Τη θυµάµαι την κυρά-Σοφία πριν ακόµη πάω στο ∆ηµοτικό,
όταν µε έστελνε ο παππούς µου ο ∆ηµητράκης Παπακώστας
να του πάρω την εφηµερίδα απ’ την οποία έµαθα και τα

Φθινοπωρινό Ρεπορτάζ
Οκτώβρης 2012

Βρέθηκα στο χωριό λόγω συνταξιοδότησης στις 18 Οκτώβρη και στάθηκα τυχερή γιατί παρακολούθησα
δύο εκδηλώσεις.
1. Το Σάββατο 20 Οκτώβρη µετά
από πρόσκληση λόγω ιδιότητας παραβρέθηκα στο Αµφιθέατρο του ∆ηµαρχείου Κεντρικών Τζουµέρκων
στην ηµερίδα παρουσίασης του
έργου «∆ιασυνοριακό παραδοσιακό
µουσικό κουτί» (music box) στο
πλαίσιο του Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013.
Το πρόγραµµα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον (υπάρχει δελτίο τύπου του
∆ήµου γι’ αυτό, και γενικότερα για
όλο το πρόγραµµα) και τα οφέλη
πολλαπλά. Το σπουδαιότερο απ’
αυτά είναι η χρηµατοδότηση της επισκευής των κτιρίων των κατασκηνώσεων-ένα χρονίζον θέµα που
πιστεύουµε πλέον ότι βρίσκεται σε
καλό δρόµο.
Το µόνο µειονέκτηµα ήταν η απουσία συγχωριανών. Υπήρχαν µόνο
φορείς και όσοι δέχτηκαν προσκλήσεις. Αν και ήταν ανοιχτό για το
κοινό, δεν ήταν επαρκής η ενηµέρωση από την διοργανώτρια εταιρία.
2. Την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Και το ρεπορτάζ που ακολουθεί και
αφορά το κλείσιµο του καφενείου της
κυρά-Σοφίας και του περιπτέρου.

Λουκία Αντωνίου

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012
πρώτα γράµµατα. Και λίγο αργότερα όταν η θεία Βαγγελή του
Πράσσου µ’ έστελνε να τις αγοράσω το «Ροµάντσο». Περίµενα να τα κατεβάσει το λεωφορείο που ερχόταν από την
Άρτα και αµέσως µόλις έλυνε το πακέτο η κυρά-Σοφία το άρπαζα µε λαχτάρα να διαβάσω στα πεταχτά κάποιες συνέχειες
και µετά να το παραδώσω στη θεια-Βαγγελή, για να επιστρέψει σε µένα την επόµενη βδοµάδα που θα ερχόταν το
καινούργιο. Αλλά εκτός από την πνευµατική τροφή η κυρά
Σοφία πρόσφερε και υλική στα παιδικά µας χρόνια: υποβρύχιο, λουκούµι και γλυκό καρυδάκι. Εκείνη η ταµπέλα «ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΓΛΥΚΟ ΚΑΡΥ∆ΑΚΙ» στην ακριανή αριστερή πόρτα
παρέµεινε µέχρι που έκλεισε το µαγαζί, εξυπηρετώντας και
τους ταξιδιώτες που ήθελαν να αγοράσουν για θύµηση ένα
τοπικό παραδοσιακό γλυκό που µε περισσή τέχνη έφτιαχνε η
κυρά-Σοφία.
Και οι γονείς µου µαζί µε τους φίλους τους έχουν να θυµούνται αξέχαστες καλοκαιρινές βραδιές έξω από το µαγαζί του
Άγγελου, όπως έλεγαν, µε αστεία, τραγούδια, ξεφάντωµα.
Από τον Άγγελο έπαιρναν τα ποτά και παραδίπλα ήταν το
χασάπικο του Κώστα Σόφη που προµήθευε τους µεζέδες.
Αργότερα η κυρά-Σοφία πρόσθεσε στο ενεργητικό της το
επαγγελµατικό και τον καφέ (εξοπλισµός ψησίµατος κοπής)
και τη µοσχοβολιά του φρεσκοκοµµένου να ξεχύνεται σε όλο
το µήκος του δρόµου, δέλεαρ για τους χωριανούς κι τους περαστικούς να πιούν έναν φρέσκο από τα χεράκια της ή να
αγοράσουν το φακελάκι τους για το σπίτι και τα χωριά τους.
Σε όλα τα σπίτια κυκλοφορούσε ο καφές της κυρά-Σοφίας.
Ακόµα και οι Αθηναίοι προµηθευόµασταν απ’ αυτή, όταν ανεβαίναµε στο χωριό.
Αλλά η σηµαντικότερη προσφορά της κυρά-Σοφίας ήταν ότι
διατηρούσε για 56 χρόνια τη διακίνηση εφηµερίδων και περιοδικών, από το 1954. Επίσης παράλληλα διέθετε και τα
σχολικά βιβλία, τότε που η «δωρεάν» παιδεία δεν υπήρχε.
Γνώριζε τα πάντα για τις τιµές, τις θυµόταν απ’ έξω. Ήξερε τι
υπήρχε, πόσα είχαν αποµείνει και ενηµέρωνε τον κάθε πελάτη. Με πόνο ψυχής αποχωρίστηκε πριν από δύο χρόνια
αυτή την ενασχόληση, µια και η ηλικία της ήταν αποτρεπτικήτα µάτια της είχαν πρόβληµα και τα πόδια της απαρνήθηκαν

Βουργαρέλι Οκτώβρης 2012
Χωρίς περίπτερο,
χωρίς εφηµερίδες, χωρίς:

Το καφενείο σε στιγµές ζωντάνιας και η “αποκαθήλωση”...

Αυτό το χωρίς λέγεται µε πολύ πόνο και θλίψη για όσους αντιλαµβάνονται τι σηµαίνει αυτή η απουσία, ή µάλλον απουσίες
για το χωριό. Και είναι πολλοί αυτοί οι χωριανοί όπως επίσης
και οι περαστικοί που περίµεναν να ανέβουν στο Βουργαρέλι για να αγοράσουν την εφηµερίδα τους, τα τσιγάρα τους
για να ενισχύσουν την τοπική αγορά και τώρα τίποτε
Οι εφηµερίδες σταµάτησαν να κυκλοφορούν στο Βουργαρέλι µετά από 72 χρόνια (από το 1954 τις είχε στο µαγαζί
του ο Άγγελος Πλεύρης-σύµφωνα µε τις µαρτυρίες της
κυρά Σοφίας-και πριν ο Μάκης Κούρτης) και είναι τραγικό!
Βέβαια, θα πει κανείς ότι οι εφηµερίδες κυκλοφορούν ηλεκτρονικά αλλά η ανάγκη του έντυπου υλικού είναι ακόµα

τη σβελτοσύνη την προηγούµενη.
Παρ’ όλ’ αυτά το κράτησε το µαγαζί µέχρι το φετινό καλοκαίρι,
γιατί δεν µπορούσε να ζήσει µακριά απ’ αυτό και το χωριό
της. Όµως ο πανδαµάτωρ χρόνος στάθηκε πιο δυνατός από
τη θέληση και τη διάθεση της κυρά-Σοφίας και µπήκε λουκέτο. Ο φετινός χειµώνας θα τη βρει στην Αθήνα κοντά στα
παιδιά της τον Παύλο και τη Βάσω και τον εγγονό της Άγγελο,
στερώντας µια δυνατή ψυχή, µια έντονη παρουσία-φυσιογνωµία από τον κεντρικό δρόµο του χωριού. Η διαπίστωση
αυτή ήταν οδυνηρή και για µένα. Όταν προς το τέλος του
Οκτώβρη βρέθηκα στο χωριό και αντιµετώπισα τη σκληρή
ερηµιά του, ειδικά τα βράδια µε το περίπτερο κλειστό και τις
πόρτες του καφενείου θεόκλειστες. Και αρκετοί περαστικοί
ρωτούσαν γιατί να κλείσει η κυρά-Σοφία. Τόσο απαραίτητη
ήταν η παρουσία της και η προσφορά της.
Κυρά-Σοφία ένα µεγάλο ευχαριστώ είναι πολύ λίγο για τη µεγάλη σου προσφορά στο Βουργαρέλι και σε µας.
Επίσης ο σύλλογος Βουργαρελιωτών Αττικής ευχαριστεί ιδιαίτερα την κυρά-Σοφία και το γιο της Παύλο για τα τραπεζάκια, τις καρέκλες και τα τάβλια που µας χάρισαν µετά το
κλείσιµο του µαγαζιού και αυτή τη στιγµή φιλοξενούνται στο
«Βακούφικο». Το καλοκαίρι θα τα δείτε εκεί και στην άκρη της
πλατείας να θυµίζουν κάτι από την ψυχή της κυρά-Σοφίας.
Άφησα τελευταίο το µεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ της κυρά-Σοφίας
που το στέλνει από τα βάθη της ψυχής της σ’ όλους του συγχωριανούς που τη στήριξαν όλ’ αυτά τα χρόνια αλλά και
στους περαστικούς που προτιµούσαν το µαγαζί της και ό,τι
αυτό πρόσφερε, µε την ζεστασιά και την καλοσύνη της.
-Λουκία θέλω να γράψεις αυτό το ευχαριστώ, το οφείλω σε
όλους τώρα που είµαι ζωντανή γιατί όταν πεθάνω δεν θα
µπορώ να το κάνω και µέσα απ’ τα λόγια που θα γράψετε για
µένα.
Έτσι πήρα την απόφαση µετά από απανωτές κουβέντες που
είχα µε την κυρά-Σοφία να γράψω από καρδιάς γι’ αυτή
πράγµατα που τα είχα καταχωνιασµένα, τώρα που είναι ζωντανή, για να απολαύσει έστω αυτή τη λίγη αναγνώριση.
Κυρά-Σοφία Αγγελέσια και πάλι σ’ ευχαριστούµε
Λουκία Αντωνίου

ΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΕΛΠΙ∆ΑΣ

ΚΟΥΚΛΕΣ ΦΤΙΑΧΝΩ ΣΤΗ ΣΤΙΓΜΗ / ∆ΙΝΩ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ
ΒΑΖΩ ΡΟΥΧΑ ΚΑΙ ΠΝΟΗ / ΠΑΙΖΩ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΣΚΗΝΗ!

....Αυτή ακριβώς η δραστηριότητα που ξεκίνησε το Κ.∆.Α.Π. µε την
πολύτιµη συνεργασία της Κας Έλιας Στασινού προσέλκυσε το ενδιαφέρον πολλών παιδιών που γεµίζουν την αίθουσα του Κ.∆.Α.Π. κάθε
Παρασκευή απόγευµα 4-6 µ.µ.
Ήδη µέχρι τώρα , οι µικροί µας φίλοι γοητεύτηκαν από τη διαδικασία
κατασκευής της προσωπικής τους κούκλας για το κουκλοθέατρο και
ανυποµονούν για την ολοκλήρωση του έργου τους. Με φαντασία και
δηµιουργικότητα µια νέα προσπάθεια για µια νέα διέξοδο των παιδιών....!

µεγάλη, αν το δούµε περισσότερο από την ανθρώπινη
πλευρά ως µέσο επικοινωνίας, ως κάτι χειροπιαστό, κι
ακόµη µια αλληλουχία αγοραστικών κινήσεων. Έπαιρνε
κάποιος την εφηµερίδα του, θα έπινε και το καφεδάκι για
να ρίξει την πρώτη µατιά, ή το τσιπουράκι, το ουζάκι. Θ’
αγόραζε και τα’ άλλα ψιλολόγια του, θα έβλεπε και τον συγχωριανό του, θα αντάλλασσαν και δυο κουβέντες-σχόλια
για την επικαιρότητα, για τα δικά τους κ.α. Και µια καληµέρα ή καλησπέρα δεξιά του δρόµου στο περίπτερο και
αριστερά στην κυρά Σοφία ήταν κάτι, έδινε ζωή. Και τώρα
ΕΡΗΜΙΑ
Λουκία Αντωνίου

στην καθηµερινότητά σας
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Ο πολιτισµός µας και ο ελληνισµός της διασποράς “αντίδοτο” στην οικονοµική κρίση!

Λ Α Ο Γ ΡΑ Φ Ι Κ Ο Α Φ Η Γ Η Μ Α
Ι σ τ ο ρ ί ε ς τ ο υ κ α π ν ο ύ

Εδώ και πάρα πολύ καιρό στους δηµόσιους χώρους παρατηρώ όλο και πιο πολλούς νέους και ηλικιωµένους καπνιστές να
στρίβουν τσιγάρο αντί να έχουν το πακέτο
µε τα τσιγάρα (η ευκολία). Έτσι µου δηµιουργήθηκε το ερέθισµα να συλλέξω πληροφορίες για το κάπνισµα που γινόταν κατά
την περίοδο 1920-1940 και σας τις παραθέτω. Μια αναδροµή λοιπόν, ένα ταξίδι στο
παρελθόν.
Οι νέοι άρχιζαν να καπνίζουν µετά την
απόλυσή τους από το στρατό και όχι µπροστά στους γονείς τους. Όταν κατόπι, αποκτούσαν οικογένεια κι έπαιρναν αυτοί την
ευθύνη του σπιτιού, τότε κάπνιζαν πια ελεύθερα. Οι καπνιστές, ιδίως οι γερόντοι, κάπνιζαν καπνό χύµα που τον έκοβαν µόνοι
τους και ήταν λαθραίος. Λαθραίο ήταν και
το τσιγαρόχαρτο που χρησιµοποιούσαν για
να στρίβουν το τσιγάρο. Ήταν όµως ακριβό
και γι’ αυτό χρησιµοποιούσαν συνήθως
κοινό χαρτί από λευκές κόλλες ή φύλλα τετραδίου ή στη µεγάλη ανάγκη και χαρτί εφηµερίδας. Επίσης πολλοί χρησιµοποιούσαν
για τσιγαρόχαρτο τα πολύ λεπτά εσωτερικά
ροκόφυλλα. Ο καπνός και τα τσιγαρόχαρτα
δεν κυκλοφορούσαν ελεύθερα στο εµπόριο.
Ήταν λαθραία και ο νόµος για τους παραβάτες πολύ αυστηρός, µε φυλάκιση και µεγάλο πρόστιµο.
Όσοι κάπνιζαν µε λαθραίο καπνό και τσιγαρόχαρτο απόφευγαν να βγαίνουν στην
αγορά και στα καφενεία, γιατί συχνά οι χωροφύλακες έκαναν σωµατική έρευνα και αλλοίµονο σε όσους έπιαναν µε λαθραία,
έστω και µε ένα τσιγάρο. Ακόµα και στο χωράφι που πήγαιναν φοβούνταν τον χωροφύλακα. Όµως ήταν αναγκασµένοι να το
διακινδυνεύουν, γιατί το τσιγάρο του εµπορίου ήταν ακριβό για το πορτοφόλι τους.
Έτσι θέλοντας και µη κάπνιζαν λαθραίο
καπνό, κι αν δεν είχαν τσιγαρόχαρτο συµβιβάζονταν µε ό,τι χαρτί έβρισκαν. Λίγοι ήταν
εκείνοι που κάπνιζαν τσιγάρο πακέτου αλλά
αυτοί δεν ανήκαν στη γεωργοκτηνοτροφική
τάξη. Όλοι οι γεωργοκτηνοτρόφοι εκτός
από λίγους νέους στην ηλικία κάπνιζαν λαθραίο καπνό. Για να καπνίσουν λαθραίο
καπνό έπρεπε να αφιερώσουν κάµποση
ώρα και να είναι απαραίτητα καθιστοί.
Έβγαζαν από τον κόρφο τους την καπνοσακκούλα µε τον καπνό και το χαρτί κι άρχιζαν ύστερα να στρίβουν το τσιγάρο
αργά-αργά. Κατόπι έβγαζαν και τα σύνεργα
του ανάµµατος. Ο παλιός παραδοσιακός

για το άναµµα του τσιγάρου ήταν ο πριόβολος, η ίσκνα (ίσκα) και το στουρνάρι (πυρόλιθος). Ο πριόβολος (από το Πυριόβολος)
ήταν ένα ατσάλι τριγωνικό µε το οποίο ο καπνιστής χτυπούσε την άκρη µιας πλακίτσας
στο στουρνάρι, πάνω στην οποία έβαζε ένα
κοµµατάκι ίσκνας ξερό. Με το χτύπηµα του
πριόβολου στο στουρνάρι παραγόταν σπινθήρας, ο οποίος µεταδιδόταν και άναβε την
ίσκνα. Μ’ αυτήν κατόπι ο καπνιστής άναβε
το τσιγάρο. Η ίσκνα (ίσκα) είναι ένα παράσιτο φυτό µύκητας που µοιάζει σαν µανιτάρι
και ζει κολληµένο στον κορµό της µηλοκοκιάς και άλλων δέντρων. Την αποσπούσαν
από το δέντρο, την κοµµάτιαζαν και την
άφηναν στον ήλιο να ξεραθεί. Κατόπι ο καπνιστής έπαιρνε µαζί του ένα µικρό κοµµατάκι και όταν ήθελε να ανάψει τσιγάρο έκοβε
απ’ αυτό µικρές ίνες, τις έβαζε στη στουρναρόπετρα και µε τον πριόβολο τις άναβε.
Τον πριόβολο διαδέχτηκε το τσακµάκι. Ήταν
ένα είδος αναπτήρα µε δύο συγκολληµένα
σωληνωτά σκέλη µεταλλικά: ένα που περιείχε ελατήριο και στην κορυφή του την τσακαµακόπετρα και µια ροδέλα, κι ένα που
περνούσε από µέσα του βαµβακένιο φυτίλι
που η κορυφή του έβγαινε αντίκρυ στην
τσακµακόπετρα. Με δυνατή περιστροφή
της ροδέλας µε τον αντίχειρα παραγόταν
απ’ την τσακµακόπετρα σπινθήρας, ο
οποίος άναβε το φυτίλι απέναντι. Με το
αναµµένο αυτό φυτίλι ο καπνιστής άναβε το
τσιγάρο του. Κατόπι τραβούσε το φυτίλι
κάτω και µέσα στο σωλήνα όπου έσβηνε
από ασφυξία. Πάντως και ο πριόβολος και
το τσακµάκι δεν είχαν πάντοτε επιτυχία. Αν
τύχαινε να είναι βρεγµένη η ίσκνα και το φυτίλι, δεν έπιανε φωτιά φυσικά. Αργότερα κυκλοφόρησαν οι αναπτήρες µε βενζίνη και
ύστερα µε υγραέριο.
Ταµπάκος: πολλοί γέροντες αντί για τσιγάρο χρησιµοποιούσαν τον «ταµπάκο».
Αυτός ήταν ψιλή σκόνη από ξεροκοµµένο
καπνό και κυκλοφορούσε στο εµπόριο.
Όσοι τον χρησιµοποιούσαν τον διατηρούσαν µέσα σε µεταλλικό βαζάκι που το έφερναν πάντα µαζί τους. Κάθε φορά που
ένιωθαν την ανάγκη του, όπως οι καπνιστές, έπαιρναν από το βαζάκι µε τα δυο δάκτυλά τους λίγη σκόνη και την έβαζαν στις
εσοχές της µύτη τους. Η κάθε δόση ταµπακού λεγόταν «πρέζα» και προκαλούσε δυνατό φτάρνισµα.
Σαββούλα Κολιούλη

ΕΣΩΡΟΥΧΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ “ΕΡΜΙΝΑ”
Αµαλία & Ερµιόνη Γεωργούλα
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 3 - ΑΡΤΑ
ΤΗΛ.: 26810 70857

ΝΕΑ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ

-Στις 20 Οκτωβρίου 2012 στην ηµερίδα παρουσίασης του έργου
“∆ιασυνοριακό παραδοσιακό µουσικό κουτί (music box), στο πλαίσιο προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα Ιταλία 2007-2013, στο Αµφιθέατρο του ∆ηµαρχείου, παραβρέθηκαν
τα µέλη του Συλλόγου µας.
Στα πλαίσια της φιλοξενίας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος “φίλεψε” τους
Ιταλούς που συµµετείχαν, µε ένα παραδοσιακό γλύκισµα, φωτογραφίες από το χωριό και ένα ηµερολόγιο του 2012.
- Στον εορτασµό της επετείου για την 28η Οκτωβρίου 1940, παραβρέθηκαν τα µέλη του Πολιτιστικού µας Συλλόγου. Κατέθεσε στεφάνι ο πρόεδρος Αλκιβιάδης Κατσάνος.
- Στη γιορτή του Αγίου Νικολάου προσφέρθηκαν γλυκίσµατα και
τσίπουρο στο Γραφείο του Πολιτιστικού Συλλόγου.
- Την Παρασκευή 21 ∆εκεµβρίου µοιράστηκαν δώρα στα παιδιά του
Νηπιαγωγείου και ∆ηµοτικού σχολείου του χωριού µας. Παράλληλα προσφέρθηκαν παραδοσιακά γλυκίσµτα (µελοµακάρονα και
κουραµπιέδες) στα µαγαζιά του χωριού, στο Κέντρο Υγείας και στο
∆ηµαρχείο.
- Την παραµονή της Πρωτοχρονιάς θα ψαλούν τα κάλαντα από
µέλη του Συλλόγου και χωριανούς (παιδιά και µεγάλους) στους
δρόµους και στα µαγαζιά του χωριού.

Το ∆Σ του Συλλόγου εύχεται σε όλους
Χρόνια Πολλά - Καλή Χρονιά!
Το υδροηλεκτρικό στο Γιαννίτσι συνέχεια...
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τ.Κ.
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Το Τοπικό Συµβούλιο της Τ.Κ. Βουργαρελίου Αθαµανίας του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων αποτελούµενο από τους: 1) Πλούµπη Γεώργιο,
Πρόεδρο, 2) Μπακάλη Φωτεινή και 3) Καραβασίλη ∆ηµήτριο µέλη, συνεδρίασε σήµερα στις 30/8/2012 µετά από αίτηµα των κατοίκων των οικισµών Γιαννιτσίου και Αµπελιών του ∆ήµου µας, µε ηµεροµηνία
17/8/2012, για το θέµα της εγκατάστασης ΜΥΗΕ 1,35 ΜΥΗΕστη θέση
Γιαννίτσι του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων Άρτας και αποφάσισε:
1) Συµπαρίσταται στον αγώνα των κατοίκων της άµεσα θιγόµενης περιοχής και εισηγείται αρνητικά για την κατασκευή αυτού του έργου στην
περιοχή.
2) Ζητά από το ∆.Σ. του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων να λάβει παρόµοια απόφαση και να εισηγηθεί στην Επιτροπή Περιβάλλοντος Ηπείρου
να λάβει και αυτή µε τη σειρά της αρνητική απόφαση για την κατασκευή
του εν λόγω έργου.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Αγροτεµάχιο αρδευόµενο, 8,5 στρεµµάτων
(περίπου), στη θέση “Καλαµάς”Βουργαρελίου, κατάλληλο και
για επιδοτούµενα προγράµµατα: αγροτουριστική µονάδα
ή εναλλακτικές µορφές ενέργειας. Πληροφορίες: 6976 927756.
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ - ΨΗΣΤΑΡΙΑ

Τ Α Β Ε Ρ Ν Α
ΠΛΟΥΜΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΑΡΤΑΣ

∆ΙΟΓΕΝΟΥΣ 6

ΤΗΛ.: 26850 22110, ΟΙΚ. 22675
6973 006532 - 6946 487295

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΤΗΛ.:

210 2921249

7

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

8
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Το Βουργαρέλι µάς περιµένει πάντα! Η επικοινωνία µαζί του και µε τους ανθρώπους του µας αναζωογονεί!

Βουργαρελιώτικα Ηπειρωτικά & άλλα...

ΤΟ «ΜΠΟΤΣΑΡΑΙΪΚΟ» ΣΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ

Σύµφωνα µὲ προφορικὴ παράδοση, τὸ παλαιὸ ἐγκαταλειµµένο κτήριο
στὴν περιοχὴ «Λιβάδι» (καὶ δίπλα στὸ Ξενοδοχεῖο ΓΑΛΗΝΗ), εἶναι τὸ
«µποτσαραίϊκο». Τὴν παράδοση αὐτὴ ἀναφέρει ἤδη ὁ σοφὸς δάσκαλος τοῦ Βουργαρελίου Γεώργιος Παπαδηµητρίου σὲ ἐπιστολή του πρὸς
τὸν Σπυρίδωνα Λάµπρο, τὸ ἔτος 1909, δηµοσιευµένη στὸ Περιοδικὸ
ΝΕΟΣ ΕΛΛΗΝΟΜΝΗΜΩΝ, τεῦχος ΣΤ’ (1909) σελ. 334 : «@τὰς πληροφορίας, ἃς ἠρύσθην παρὰ τῶν γεροντοτέρων, περὶ τῆς ἐπὶ διετίαν
περίπου παραµονῆς ἐν Βουλγαρελίῳ τῶν οἰκογενειῶν τῶν Μποτσαραίων, ἐγκατασταθειςῶν πρὸ τοῦ 1803 κατὰ πᾶσαν πιθανότητα. Σώζεται ἔτι ἡ οἰκία ἐν ᾗ κατῴκησαν, ἀλλὰ δὲν ὁρίζεται ἀκριβῶς ὁ χρόνος τῆς
ἀφίξεώς των. ‘ Στὸ χαλασµὸ τοῦ Σοῦλι ’ µοῦ ὥριζον αὐτόν, ἐπιπροσθέτοντες, ὅτι µεταξὺ τῶν ἄλλων ἦτο καὶ ἡ περίπυστος ‘Λένη τοῦ Μπότσαρη ’ , ἧς τὸ τραγικὸν τέλος ὅλαι αἱ γραῖαι τοῦ χωρίου µου διηγοῦνται
ὡς συµβὰν εἰς τὸν Ἀχελῶον παρὰ τὸ Σέλτσον». Αὐτὰ ἔγραφε τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1909 ὁ Γεώργιος Παπαδηµητρίου. Τὸν Ἰανουάριο τοῦ ἴδιου
ἔτους εἶχε ἐπικοινωνήσει γιὰ πρώτη φορὰ µὲ τὸν Σπυρίδωνα Λάµπρο
γιὰ νὰ τοῦ ἀποστείλει ἐνθύµηση τοῦ νεαροῦ Μάρκου Μπότσαρη, γραµµένη σὲ παλαιὸ Μηναῖο, τὸ ὁποῖο ἀνακάλυψε ὁ ἱερέας πατέρας τοῦ Παπαδηµητρίου στὸ παρεκκλῆσι τῆς Παναγίας, στὴ συνοικία
Βουργαρελίου Παλαιοκάτουνο. Ἡ ἐπιστολὴ µαζὶ µὲ τὸ κείµενο τῆς ἐνθύµησης δηµοσιεύτηκαν ἀπὸ τὸν Σπυρίδωνα Λάµπρο στὸ Περιοδικὸ
ΝΕΟΣ ΕΛΛΗΝΟΜΝΗΜΩΝ, τεῡχος ΣΤ’ (1909) σελ. 225-29. Τὸ κείµενο
τῆς ἐνθύµησης ποὺ φέρει ἡµεροµηνία: 1803 Νοεµβρίου 3 (ἕνα µήνα
περίπου πρὶν ἀπὸ τὴν πτώση τοῦ Σουλίου), ἔχει ὡς ἑξῆς : «κανο θηµισι
το καιρο οπου µπικε το ασκερι µεσα ςο σουλι και καµαν από το ευγα του
σεµτεβριου@εος@βριου και ο θεος να καµη τα δηκα του δυατη εςαβροθικα οι χριστιανοι από την µπινα καὶ ο θεος ναν τους βγαλ ισε σελυαµετι. Του χριςουγενου εξ αποφασεος». Ἀκολουθεῖ ἡ ὑπογραφή :
«µαρκο µποτζιαρις».
Ἡ γραφὴ καὶ ἡ ὑπογραφὴ ἔχουν θεωρηθεῖ ἀπὸ τοὺς εἰδικοὺς γνήσιες.
Τὸ 1803 ὁ Μάρκος ἦταν περίπου δεκατριῶν ἐτῶν. Στὴν ἐνθύµηση (τὴν
ὁποία ὁ Παπαδηµητρίου ἐδώρισε στὴν Ἱστορικὴ καὶ Ἐθνολογικὴ Ἑταιρεία τῶν Ἀθηνῶν καὶ πανοµοιότυπό της δηµοσιεύεται στὸ ἄρθρο τοῦ
Σπ. Λάµπρου), ὁ Μάρκος ἀποτυπώνει τὴ δεινὴ κατάσταση στὴν ὁποία
εἶχαν περιέλθει οἱ πολιορκηµένοι Σουλιῶτες καὶ ζητεῖ τὴ βοήθεια τοῦ
θεοῦ.
Ἀλλὰ ποῦ βρισκόταν ὁ νεαρὸς τὸν Νοέµβριο τοῦ 1803; Εἶναι πιθανὸ νὰ
ἔγραψε τὴν ἐνθύµηση στὸ Βουργαρέλι, στὸ Μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ἀπὸ τὸ ὁποῖο δωρήθηκε τὸ Μηναῖο στὸ παρεκκλῆσι τοῦ Παλαιοκάτουνου. Ἀπὸ τὸ 1800 οἱ Μποτσαραῖοι, µὲ τὸν ἀρχηγό τῆς φάρας
Γεώργιο (παπποῦ τοῦ Μάρκου), εἶχαν ἐγκαταλείψει τὸ Σούλι, ὕστερα
ἀπὸ συµφωνία µὲ τὸν Ἀλῆ Πασᾶ , µὲ ἀντάλλαγµα τὰ ἀρµατολίκια Ραδοβιζίου καὶ Τζουµέρκων. Ἀναφέρεται µάλιστα ὅτι ὁ Γεώργιος, µὲ µεγάλο ἀριθµὸ µελῶν τῆς φάρας τους, ἐγκαταστάθηκε στὸ Βουργαρέλι.
Ἡ ἀποχώρηση τῶν Μποτσαραίων ἀπὸ τὸ Σούλι εἶχε ὡς ἀποτέλεσµα
τὴν κατάκτησή του ἀπὸ τὸν Ἀλῆ, τὸν ∆εκέµβριο τοῦ 1803. Ἡ παράδοση
ἀναφέρει ὅτι ὁ Γεώργιος αὐτοκτόνησε τὸ 1800 ἀπὸ τύψεις γιὰ τὴν ἀποσκίρτηση τῆς φάρας του.
Ὁ γιὸς τοῦ Γεωργίου καὶ πατέρας τοῦ Μάρκου Κίτσος Μπότσαρης εἶχε
παραµείνει στὴν περιοχὴ τοῦ Ραδοβιζίου ἀπ’ ὅπου εἶχε ἐπαφὲς µὲ τὸν
Ἀλῆ, ὁ ὁποῖος τὸν χρησιµοποίησε γιὰ τὴ συνθηκολόγηση τοῦ Σουλίου.
Ὡστόσο, ὁ Ἀλῆς σχεδίασε τὴν ἐξολόθρευση καὶ τῆς φάρας τοῦ Μπότσαρη, ἡ ὁποία συντελέστηκε λίγο ἀργότερα, τὸν Ἀπρίλιο 1804, στὴ

Μονὴ Σέλτσου, κοντὰ στὰ Ἄγραφα, ὅπου εἶχε ταµπουρωθεῖ ὀ Κίτσος,
µὲ τὰ µέλη τῆς φάρας του ποὺ βρίσκονταν στὰ Τζουµέρκα. Ὁ ἴδιος µαζὶ
µὲ τὸν γιό του Μάρκο κατάφεραν νὰ διασωθοῦν καὶ νὰ περάσουν στὴ
Λευκάδα ποὺ δὲν ἀποτελοῦσε ὀθωµανικὸ ἔδαφος.
Τὸ «µποτσαραίϊκο», ὅπως δείχνουν καὶ τὰ µορφολογικὰ στοιχεῖα τοῦ
κτηρίου, ἦταν στὴν πραγµατικότητα ὀθωµανικὸ κουτζέκι, δηλαδὴ ἀποθήκη δηµητριακῶν ποὺ προέρχονταν ἀπὸ φορολογικὲς προσόδους
(ἴµορα / γεώµορα). Πρόκειται δηλαδὴ γιὰ µνηµεῖο τῆς φεουδαρχικῆς περιόδου τοῦ 19ου αἰώνα, στὴ διάρκεια τῆς Τουρκοκρατίας.
Γιὰ τὸ κουτζέκι τοῦ τσιφλικίου τοῦ Βουργαρελίου µᾶς παρέχει πληροφορίες ὁ Γεώργιος Οἰκονοµίδης, ∆ήµαρχος Θεοδωρίας, ὁ ὁποῖος τὸ
1884 (ὕστερα ἀπὸ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς περιοχῆς τῆς Ἄρτας) πρωτοστάτησε -ἀνεπιτυχῶς- στὴν ἐξαγορὰ τοῦ Βουργαρελίου ἀπὸ τὸν τσιφλικὰ Ἀβραὰµ Πασᾶ Καρακεχαγιᾶ (βλ. Ἡ ἐξαγορὰ τοῦ Βουργαρελίου
καὶ τὸ πρόβληµά της, Ἀθῆναι 1976, σελ. 13-14). Σ’ αὐτὸ τὸ κουτζέκι ἀναφέρεται καὶ ὁ Γιάννης Καλποῦζος στὸ µυθιστόρηµα ΙΜΑΡΕΤ, σελ. 44247. Τὰ δηµητριακά (συνήθως καλαµπόκι, ὅπως διαβάζουµε στὰ ἀρχεῖα
τοῦ Ἀλῆ Πασᾶ), φυλάσσονταν στὸ ἰσόγειο, ἐνῶ στὸ ἀνώγι τηροῦνταν
τὰ ἀρχεῖα (τὰ δευτέρια).
Τὸ συγκεκριµένο κτήριο στὸ Βουργαρέλι ἡ παράδοση τὸ συνέδεσε
εὔλογα µὲ τὴ φάρα τῶν Μποτσαραίων, λόγῳ τῆς ἐγκατάστασής τους
ἐκεῖ, κατὰ τὸ διάστηµα ποὺ εἶχαν γίνει κύριοι τοῦ ἀρµατολικίου τῶν Τζουµέρκων.
Ὅµως τὸ σηµαντικὸ αὐτὸ ἱστορικὸ καὶ ἀρχιτεκτονικὸ µνηµεῖο τῶν Τζουµέρκων εἶχε ἀφεθεῖ στὴν ἐγκατάλειψη καὶ τὴ λήθη! Χάρη στὴν ἰδιωτικὴ
πρωτοβουλία, τὸ περασµένο καλοκαίρι καθαρίστηκε ἀπὸ τοὺς κισσοὺς
καὶ τὰ βάτα ποὺ τὸ εἶχαν περικυκλώσει ἀσφυκτικά, «ἀποκαλύφθηκε»
καὶ φωτογραφήθηκε. Γιὰ ὅλα αὐτὰ ὀφείλεται ἔπαινος στὸν κ. Νίκο Μανούση. Ἂς ἐλπίσουµε ὅτι ἡ προσπάθεια τῆς διάσωσης καὶ ἀνάδειξης
αὐτοῦ τοῦ µνηµείου δὲν θα σταµατήσει ἐδῶ! Τώρα εἶναι ἡ σειρὰ τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοίκησης καὶ τῶν Πνευµατικῶν καὶ Πολιτιστικῶν Φορέων
τῶν Τζουµέρκων νὰ ἀναλάβουν, σὲ συνεργασία µὲ τοὺς ἰδιοκτῆτες, τὴ
συντήρηση καὶ ἀξιοποίηση τοῦ µοναδικοῦ αὐτοῦ µνηµείου. Τὸ ΕΣΠΑ
προσφέρει µιὰ δυνατότητα.
Μαίρη Μάντζιου
Φιλόλογος

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

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

ΣΧΟΛΗ Ο∆ΗΓΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΑΣΙΟΣ

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΑΡΤΑΣ
ΤΗΛ.: 26850 22254

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ - Τ.Κ. 47045

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

3,5 στρέµµατα

ποτιστικό χωράφι
στη θέση

Τζαβέλλα 7

Παρασπόρια

Τηλ.: 26810 21066

Τιµή 3.500 € .

47 100 ΑΡΤΑ
Κιν.: 6977 049729

VILLA ELIA

ΣΟΦΙΑ ΚΩΝ. ΓΟΥΣΙΑ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ
Άγιος Ιωάννης - Φρύνη - Λευκάδα

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

( Π. Μύλος).

Τηλ. 6979 280 233
(απόγευµα)

