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Βουργαρελιώτικο Αντάµωµα - Κοπή Πίτας
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 Γενάρη 2016 - ώρα 12.30΄
Αγαπητοί συγχωριανοί
Είναι γεγονός ότι µας απέµεινε ή έτσι τη δροµολογήσαµε, µέσα στις συνθήκες
που διανύουµε σήµερα, η µοναδική ευκαιρία για αντάµωµα των συγχωριανών
µας στην Αθήνα µέσα στον καινούργιο χρόνο. Έτσι, αποφασίσαµε να γίνει µέσα
σε ένα χώρο ζεστό, φιλόξενο που στους περισσότερους από µας θα ξυπνήσει
µνήµες από το χωριό, το σπίτι µας, το παραδοσιακό καφενείο - και είχαµε τόσα
πολλά στο παρελθόν.
Την Κυριακή, λοιπόν, στις 24 Ιανουαρίου 2016 στις 12.30΄ το µεσηµέρι σας
καλούµε να βρεθούµε στο φιλόξενο χώρο "ΠΑΜΕ ΤΣΙΠΟΥΡΟ - ΠΑΜΕ ΚΑ-
ΦΕΝΕΙΟ" που βρίσκεται την Κυψέλη, Φωκίωνος Νέγρη 50, τηλ.
210.8679140.
Για τη διασκέδασή µας θα φροντίσει η νεανική παρέα των µουσικών που αποτε-
λείται από τον Αλέξανδρο Μαούτσο (γιο της Κατερίνας Γούλα που τον έχουµε
γνωρίσει από τις συναυλίες στο χωριό µας και άλλες συναντήσεις) στην κιθάρα,
την Ευφροσύνη Γιαννή, τραγούδι και τον Τάσο ∆ερέσκο στο µπουζούκι.
Η τιµή είναι 15 ευρώ το άτοµο και περιλαµβάνει πλούσιο µενού και κρασί - ανα-
ψυκτικά - ούζο - τσίπουρο - µπύρα ποτήρι.
Πώς θα έρθετε:
Με τα τρόλεϋ 2 και 4, κατεβαίνετε στη στάση Σκύρου, διότι το µαγαζί βρίσκεται µε-
ταξύ των οδών Σκύρου και Ζακύνθου. Με τα λεωφορεία 022 και 035 στην ίδια
στάση.Επίσης µε τα λεωφορεία 608 και 054, στάση Καλλιφρονά.

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τρίγωνα κάλαντα... Φωνές παιδικές τρέχουν λαχανιασµένες να
προλάβουν να "τα πουν" πρώτες. Πρωί-πρωί, αγουροξυπνηµένοι,
µε την προσµονή στα µάτια, να προλάβουν, πριν προηγηθούν
άλλοι και µειωθεί η "αµοιβή". ∆υο-δυο, τρεις-τρεις για να µοιράζε-
ται η ντροπή και να συµπληρώνονται τα "κενά" από την άγνοια κά-
ποιων στίχων. Και στο τέλος ακολουθούσε η δίκαιη µοιρασιά και η
αδηµονία για την αγορά του πολυπόθητου παιχνιδιού. Αυτού που
όλη τη χρονιά προσµέναµε, σε εποχές φτωχές σε αγαθά, αλλά
πλούσιες σε αισθήµατα.
Γιατί ο Αϊ Βασίλης συχνά ήθελε και "ενίσχυση" για να βρει το
δρόµο. Άσε που πολλές φορές ξεχνούσε... Οπότε τα κάλαντα ήταν
η συµµαχική βοήθεια για να φέρει το πολυπόθητο δώρο. Και όλα
αυτά σε εποχές που και τα απλά ήταν πολύτιµα. Πολύτιµες και οι
µνήµες που µας άφησαν.
Και κυρίως οι µυρωδιές... Όταν τα γλυκά ζυµώνονταν και γέµιζε
η κουζίνα αλεύρι και ζάχαρη, ενώ ο αέρας γινόταν πικάντικος απ΄
την ψηµένη κανέλλα και τα καβουρδισµένα αµύγδαλα. Αυτές οι µυ-
ρωδιές είναι η συνείδηση των παιδικών µας χρόνων.
Και σήµερα που όλα προσφέρονται έτοιµα, σε αφθονία, τοποθε-
τηµένα σε βιτρίνες ζαχαροπλαστείων, είναι πιο πολύτιµες. Και τα
σηµερινά παιδιά δε ζουν αυτή τη µαγεία. Γι αυτά όλα είναι ξεκά-
θαρα, λογικά ερµηνευµένα και έτοιµα. Τα κάλαντα συχνά ακού-
γονται µεταξύ συγγενών µε το σίγουρο εξασφαλισµένο χαρτζιλίκι.
Ποιος βγαίνει στο δρόµο για αναζήτηση "χορηγών"...
Είναι και η κρίση... Ο Άη Βασίλης έχει αντικατασταθεί από γνωστά
πολυκαταστήµατα παιχνιδιών και δεν υπάρχει περίπτωση να χαθεί
στο δρόµο. Τα γλυκά αγοράζονται έτοιµα, χωρίς τις µαγευτικές µυ-
ρωδιές να πλανεύουν τη µύτη και το ζυµάρι να γεµίζει τα χέρια.
Τα Χριστούγεννα λοιπόν έχουν χάσει την αλλοτινή µαγεία τους. Σ΄
αυτό τουλάχιστον τότε σταθήκαµε τυχεροί. Βιώναµε τις γιορτές
µέσα απ΄ τη µαγεία και την ουσία τους. Είµαστε οι ίδιοι ήρωες του
παραµυθιού... Κι αυτό το παραµύθι ψιθυρίζει στην ψυχή µας
ακόµη και σήµερα. Μόνο που αυτός ο ψίθυρος πρέπει να φτάσει
και στα σηµερινά παιδιά. Γιατί µόνο έτσι βιώνουν την αληθινή τους
µαγεία. Ζώντας τα Χριστούγεννα σαν χθες... Καλές γιορτές!

Βάνα Συγγούνα
Η Βάνα κατάγεται από το Βουργαρέλι (κόρη της Καλλιρρόης,
το γένος Παπαδοπούλου) και είναι φιλόλογος (Ιδιοκτήτρια
φροντιστηρίου ΣΤΟΧΟΣ, Ανέζα)

Χριστούγεννα σαν χθες...

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού µας τραγουδά τα κάλαντα,
παραµονή της Πρωτοχρονιάς, για το καλό του νέου έτους.

Το ∆Σ του Συλλόγου

µας εύχεται σε όλους

τους Βουργαρελιώτες

όπου γης καλή και

ειρηνική χρονιά,

πάντα µε τον γενέθλιο

τόπο στις καρδιές µας.

Το έργο «∆ιασυνοριακό Παραδο-
σιακό Μουσικό Κουτί» ένα ευρω-
παϊκό έργο για τη διαφύλαξη και
ανάδειξη της πολιτιστικής κληρο-
νοµίας των Τζουµέρκων έφτασε
στο τέλος του

Αξιοποιώντας τις δυνατότητες που δίνονται µέσα
από τις Ευρωπαϊκές και Περιφερειακές Πολιτικές
και Προγράµµατα για τον Πολιτισµό, ο ∆ήµος
Κεντρικών Τζουµέρκων από την πλευρά της Ελ-
λάδας, σε συνεργασία µε το ∆ήµο Cellino San
Marco στην Επαρχία Μπρίντιζι, από την πλευρά
της Ιταλίας, σχεδίασε και υλοποίησε ένα διασυ-
νοριακό έργο αφιερωµένο στη µελέτη, κατα-
γραφή και ανάδειξη της µουσικής κληρονοµιάς
των δύο ∆ήµων. Ο τίτλος του έργου είναι MUSIC
BOX «∆ιασυνοριακό Παραδοσιακό Μουσικό
Κουτί» και είναι ενταγµένο στο Πρόγραµµα Ευ-
ρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - Ιτα-
λία 2007 - 2013 µε τη συγχρηµατοδότηση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Πόρων των
δύο χωρών.

Καθώς το έργο έφτασε στο τέλος του ο ∆ήµος
Κεντρικών Τζουµέρκων διοργάνωσε την Παρα-
σκευή στις 27 Νοεµβρίου και ώρα 9:00 π.µ στο
Αµφιθέατρο του ∆ηµαρχείου του ∆ήµου Κεντρι-
κών Τζουµέρκων στο Βουργαρέλι, την Ηµερίδα
Λήξης του έργου, µε αξιόλογη συµµετοχή του το-
πικού πληθυσµού και εκπροσώπων τοπικών
Αρχών και Φορέων. Επίσης συµµετείχαν και εκ-

πρόσωποι του ∆ήµου του Cellino San Marco και
παρουσιάστηκαν τα βασικότερα αποτελέσµατα
του έργου, καθώς και η συµβολή του στην ανά-
πτυξη του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων.
Κατά τη διάρκεια της Ηµερίδας Λήξης παρουσιά-

στηκε το ντοκιµαντέρ 45 λεπτών µέσα από το
οποίο ο θεατής θα µπορεί να ανακαλύψει τις φυσι-
κές οµορφιές, τον πολιτισµό, τα αξιοθέατα και τους
ανθρώπους των δύο περιοχών σε µία διαδροµή
από τα Τζουµέρκα µέχρι την Απουλία, η έκδοση
ενός τρίγλωσσου λευκώµατος µε περιεχόµενο την
ιστορική αναδροµή στη µουσική και πολιτιστική
παράδοση των δύο περιοχών καθώς και η ψη-
φιακή µουσική βιβλιοθήκη, που περιλαµβάνει κα-
τάλογο µουσικών εκδόσεων, χαρακτηριστικά
µουσικά κοµµάτια, την ιστορία της τοπικής µουσι-
κής, βιογραφίες ντόπιων µουσικών κ.λπ.
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Το Βουργαρέλι είναι ο γενέθλιος τόπος, που µας εµπνέει και µας δίνει δύναµη στην καθηµερινότητά µας.

Κοινωνικά

∆ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ
Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΩΤΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ

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

ΕΚ∆ΟΤΗΣ:
ΛΟΥΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Πρόεδρος Συλλόγου

Θεοτοκοπούλου 54-56
162 31 Βύρωνας

Τηλ.: 210 7667549
Κινητό: 6977 550119

*
ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Ηπειρωτικές Εκδόσεις “Πέτρα”
Οικονόµου 32, 106 83 Αθήνα

Τηλ.: 210 8233830
Fax: 210 8238468

e-mail:ekdoseispetra@hotmail.com

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ
“ΓΑΛΗΝΗ”

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΥΤΡΑΣ
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΑΡΤΑΣ

ΤΗΛ.: 26850 22380
22135

∆ΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ!

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.

Η Εφηµερίδα µας το «ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ» θέλει και ζητάει τη συνεργασία
των χωριανών µας. Η συντακτική επιτροπή δηµοσιεύει κάθε συνερ-
γασία που λαµβάνει και δεν λογοκρίνει κανένα κείµενο. Μοναδική προ-
ϋπόθεση τα κείµενα να είναι ενυπόγραφα. Παράκληση οι συνεργασίες
να αποστέλλονται µε mail στα:
Μαίρη Στεφάνου: marystef7@gmail.com
Λουκία Αντωνίου: loukiac.antonoiou@gmail.com
ή ταχυδροµικώς στη διεύθυνση του Συλλόγου

Φειδίου 18, 108 78 Αθήνα.
Η Συντακτική Επιτροπή

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΜΑΣ

Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι
διώροφη πέτρινη

κατοικία
στο Βουργαρέλι.
Πληροφορίες στα

τηλέφωνα
210 2585854 και

6974575294

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΩΡΟΦΗ
ΠΕΤΡΙΝΗ ΟΙΚΙΑ

135 τ.µ.
ΣΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ

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

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 210
7481762, 6974916162

Χειροποίητα
Κοσµήµατα & ∆ώρα

Ειρήνη Βιτώρου
Παλλάδος 24-26
Αθήνα
τηλ. 697 8215823

Facebook page :
Κουµπάκι
koumpaki.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ∆.Σ.
Παραµένουν οι διαφηµίσεις στην εφηµερίδα µας,

όσων τακτοποιήθηκαν οικονοµικά.

ΓΕΝΝΗΣΗ
Η Τζοβάννα Χαριλάου Τσιώρη και ο Γιώργος
Μπόσµος απέκτησαν κοριτσάκι.
Ευχόµαστε να τους ζήσει!

ΓΑΜΟΣ
- Ο Ιωάννης ∆ράκος (γιος του ∆ηµήτρη ∆ράκου
και εγγονός του Γιάννη και της Ιουλίας) και η ∆ή-
µητρα Τσιφτσίνη τέλεσαν τον γάµο τους στις 3
Οκτωβρίου 2015 στον Ι.Ν. του Αγίου Ραφαήλ στο
Νεοχώρι Σιντικής Σερρών.
Να ζήσουν και να ευτυχήσουν!

ΘΑΝΑΤΟΙ
- Απεβίωσε στην Αθήνα στις 8 ∆εκεµβρίου 2015
και κηδεύτηκε στο Σχιστό ο Θωµάς Σόφης (γιος
του Χρήστου και της Ρηνούλας).
- Απεβίωσε στην Αθήνα στις 16 ∆εκεµβρίου 2015

και κηδεύτηκε στο Βουργαρέλι ο ∆ηµήτρης Κω-
λέτσης, 77 ετών.
- Απεβίωσε στα Γιάννενα στις 19 ∆εκεµβρίου
2015 και κηδεύτηκε στο Παλαιοκάτουνο ο ∆η-
µήτρης Γκανέτσος, 80 ετών.
- Απεβίωσε και κηδεύτηκε στο Παλαιοκάτουνο
στις 20 ∆εκεµβρίου 2015 ο Χρήστος Κοντοδή-
µας, 80 ετών.
- Απεβίωσε στα Γιάννενα στις 31 ∆εκεµβρίου
2015 και κηδεύτικε στο Βουργαρέλι η Ιουλία
Πλεύρη, 95 ετών.
Θερµά συλλυπητήρια στους οικείους τους.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
Ο Άγγελος Γιάννη Τσιώρης προσέφερε
200 ευρώ στο Χαµόγελο του Παιδιού στη
µνήµη της µητέρας του.

Στον πολυαγαπηµένο µας παππού Ευάγγελο Πλεύρη
Σε αυτές τις λίγες
γραµµές, ήθελα να
προσπαθήσω να
γράψω ένα ωραίο κεί-
µενο για σένα. Γιατί
µόνο ωραία κείµενα
αξίζουν σε ωραίους
ανθρώπους. Ήσουν
ένας άνθρωπος φτω-
χός, ταλαιπωρηµένος
και έζησες όλη σου τη
ζωή στις ράχες των
Τζουµέρκων φυλάσ-
σοντας τα προβατά-
κια σου που τόσο
πολύ αγαπούσες...µα
ποτέ δεν σε άκουσα
να παραπονιέσαι.
Ήσουν άνθρωπος θε-
οσεβούµενος,πήγαι-
νες πάντα πρώτος
στην εκκλησία και ευ-
χαριστιόσουν να συζητάς µε τους ανθρώπους για τους βίους των
Αγίων και να εξιστορείς θαύµατα. Άνθρωπος δοτικός και ολιγαρ-
κής...ένα πιάτο φαΐ, το καφεδάκι σου, το τσιγαράκι σου που κάπνιζες
µέχρι το τέλος...Τι άλλο να ζητούσες; Τα είχες όλα, 6 παιδιά και 11 εγ-
γόνια που κυριολεκτικά σε λάτρευαν. Είχες την τύχη να σε φροντίζουν
και να σε αγαπάνε µέχρι το τέλος, αυτοί να σου κάνουν παρέα και εσύ
να τους καµαρώνεις. Και όταν ακόµα έπεφτες, αυτοί ήταν εκεί για να
σε σηκώνουν κάθε φορά,όπως εσύ έκανες κάποτε για αυτούς.
Και ήξερες να αναγνωρίζεις την προσφορά τους, λέγοντας κατά και-
ρούς στη γιαγιά µου:"Εκανες χρυσά παιδιά...".
Εγώ είχα την τύχη να προλάβω να σε δω πριν φύγεις και αυτό που
έβλεπα ήταν ένας άνθρωπος χαρούµενος, ταλαιπωρηµένος από το
γήρας αλλά χαρούµενος.
Από τον παππού µου εγώ επιλέγω να κρατήσω δύο εικόνες να θυµά-
µαι: Η µία, όταν ερχόµασταν το καλοκαίρι στο χωριό να τον δούµε, µας
περίµενε στην αυλή κρατώντας στο ένα χερι το τσιγαράκι του και στο
άλλο τη γκλίτσα του, που δεν την αποχωρίζονταν ποτέ και το πρό-
σωπό του άστραφτε απο χαρά.
Η άλλη εικόνα, όταν έφτανε η ώρα του αποχωρισµού που µε δακρυ-
σµένα µάτια µας ξεπροβόδιζε λέγοντας µας "ώρα καλή...". Την ίδια
ευχή που του έδωσε και η γιαγιά µου όταν τον αποχαιρετούσε για το
τελευταίο του ταξίδι.
Παππούλη µου,ελπίζω τώρα να µας βλέπεις απο ψηλά και να ξέρεις
πόσο µας λείπεις και πως θα σε θυµόµαστε πάντα µε πολύ
αγάπη...Ώρα σου καλή λοιπόν... Τα παιδιά και τα εγγόνια σου.

Παναγιώτης Νταρζάνος
(Γιος της Μαρίας Πλεύρη)

Ζήκου Αντιγόνη HHHHHHHHHH.Νο 2541 20 Ε

Γούλας Χρήστος HHHHHHHHHHΝο 2542 20 Ε

Παπαθανάσης Ορέστης HHHHHH. Νο 2543 20 Ε

Παπάς ∆ηµήτριος HHHHHHHHH Νο 2544 20 Ε

Ντζιόκας Κωνσταντίνος ΑποστόλουHH.Νο 2545 10 Ε

Ντζιόκας Ιωάννης Αποστόλου HHH Νο 2546 10 Ε

Κοττίκα – Τσαµπούλα Ελένη HHHH Νο 2547 15 Ε

Τσιαµπούλα Ακριβή HHHHHHHH .Νο 2548 50 Ε

Κούρτης Γεώργιος Στεφάνου HHHH Νο 2549 50 Ε

Χανδρινός Απόστολος HHHHHHH Νο 2550 20 Ε

Παπαστράτου Χριστίνα HHHHHHHΝο 2729 20 Ε

Λύκου – Αµπάζη Λίτσα HHHHHHH Νο 2730 25 Ε

Βαµβακά Βασιλική HHHHHHHHHΝο 2731 20 Ε

Ζαχαρή Βούλα HHHHHHHHHH Νο 2732 20 Ε

Λαµπράκης Άγγελος HHHHHHHHΝο 2733 50 Ε

Παπαδηµητρίου Βιργινία HHHHHH Νο 2734 20 Ε

Παπαδηµητρίου ∆ηµήτρης HHHHH Νο 2735 20 Ε

Παπαδηµητρίου ΒίκυHHHHHHHHΝο 2736 20 Ε

Κίτσιος Βασίλειος HHHHHHHHH Νο 2737 10 Ε

Φούκας Χρήστος HHHHHHHHH Νο 2738 15 Ε

Τσιώρης Άγγελος HHHHHHHHH Νο 2739 50 Ε

Βάγγης Ευάγγελος............................... Νο 2740 15 Ε

Βάγγη Μαίρη........................................ Νο 2741 15 Ε

Βάγγη Χριστίνα .....................................Νο 2742 15 Ε

Κατσιαούνος Κ. Γιάννης........................Νο 2743 10 Ε

Τυρολόγος Ευάγγελος...........................Νο 2744 50 Ε

Τάσιος Αναστάσιος Κ............................ .Νο 2745 50 Ε

Παπά Θάλεια ..........................................Νο 2746 10 Ε

Σ Υ Ν ∆ Ρ Ο Μ Ε Σ Σ Τ Η Ν Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι ∆ Α Μ Α Σ
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Γ Ε Ν Ι ΚΟ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Ο
ΧΡΩΜΑΤΑ - ΣΙ∆ΗΡΙΚΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ

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

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

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

Η ε φ η µ ε ρ ί δ α µ α ς τ ι µ ά τ ο υ ς α ν θ ρ ώ π ο υ ς π ο υ π ρ ό σ φ ε ρ α ν σ τ ο ν π ο λ ι τ ι σ µ ό !

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ - ΨΗΣΤΑΡΙΑ

Τ Α Β Ε Ρ Ν Α
ΠΛΟΥΜΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΑΡΤΑΣ
ΤΗΛ.: 26850 22110, ΟΙΚ. 22675

6973 006532 - 6946 487295

Κώστας Μπαλάφας:
Αντί µνηµοσύνου
Με αφορµή την αποστολή φωτογραφίας του Βαγγέλη
Πλεύρη που απαθανάτισε µοναδικά ο φωτογραφικός
φακός του Κώστα Μπαλάφα κάνουµε µια µικρή αναφορά
αντί µνηµοσύνου στο µεγάλο φωτογράφο. Ο Κώστας
Μπαλάφας «έφυγε» στις 9 Οκτωβρίου 2011 στην Αθήνα
και πέρασε στην αιωνιότητα δια παντός. Χρειάζεται όµως
η αναφορά ως ένα ελάχιστο δείγµα της ευγνωµοσύνης
µας σε αυτόν που τόσο µοναδικά απαθανάτισε σκηνές
της ζωής, του χωριού και των ανθρώπων του, βοσκούς,
βοσκοτόπια, το Βαγγέλη Πλεύρη, το Γιώργο Μπαλα-
τσούκα, κτίστες να πελεκάνε την πέτρα κ.ά.

Ενδεικτική είναι και η φωτογραφία µε σκηνή από την ελ-
ληνική ύπαιθρο που δηµοσιεύουµε.
Η εφηµερίδα µας έχει κάνει κατά καιρούς αφιερώµατα
στον Κώστα Μπαλάφα και το µεγάλο του έργο όσο ήταν
στη ζωή και δεν πρόκειται να τον ξεχάσει ποτέ.
Καιρός είναι να δοθεί η δέουσα σηµασία και προβολή
στη Πινακοθήκη µε φωτογραφίες του Κώστα Μπα-
λάφα που βρίσκεται δίπλα στην Κόκκινη Εκκλησιά
στο Παλαιοχώρι. Κάποιες φορές νιώθεις σαν να µην
υπάρχει αυτός ο σπουδαίος θησαυρός και δίπλα αυτό το
ανεκτίµητο βυζαντινό µνηµείο. Η αδιαφορία µας για την
πολιτιστική µας κληρονοµιά δεν έχει όρια, είναι καιρός
µήπως να συνέλθουµε;

Λουκία Αντωνίου

Η καθηµερινή ζωή των ανθρώπων της υπαίθρου, µε τον φωτογραφικό φακό του Κώστα Μπαλάφα.

Από όλους τους Τζουµερκιώτες
µε πόνο ψυχής ανέλαβα να σου
απευθύνω το ύστατο χαίρε και στις
λίγες γραµµές δεν θα µπορέσω να
σκιαγραφήσω και να αποδώσω
όσα ταιριάζουν στην προσωπικό-
τητά σου και ίσως σε αδικήσω.

Το δυσάρεστο µήνυµα ότι “στο
Κάτω Αθαµάνιο Κυριακή το µεση-
µέρι µέσ’ στην παγάνα του κυνη-
γιού ο Χάρος σού ‘στησε καρτέρι”,
διαπέρασε µήκη και πλάτη και το
αηδόνι των Τζουµέρκων, ο Χρή-
στος Φωτίου ανέβηκε ψηλά,
άνοιξε τις φτερούγες του και έφυγε
µακριά.

Φεύγεις νωρίς Χρήστο στα 68
χρόνια, µέσα σ΄ αυτή τη σηµαδε-
µένη χρονιά χάσαµε το γεφύρι, χά-
σαµε τραγουδιστές, λογοτέχνες,
προσωπικότητες και η δική σου
απώλεια κάνει φτωχότερα τα Τζου-
µέρκα µας.

Ήσουν ένα από τα έξι αδέλφια
της καταξιωµένης και πολύτεκνης
οικογένειας Φώτη.

Από νωρίς διάβαζες και µετου-
σίωνες τα λόγια του ποιητή της
στάνης.

"Άγουρος του χωριού και εγώ,
παιδί και εγώ της στάνης
Όσες βολές κάµπους, βουνά,
στάνες, χωριά διαβαίνω
και οργώµατα και ποταµιές
τέτοια τραγούδια έλεγες.
Κι όταν ισκιώνουν τα ζερβά
και πέφτουν τα λιοπύρια
και ριζοβολούν βελάζοντας
στις µάντρες τα κοπάδια
σιουρίζοντάς τα ο νιός βοσκός
τέτοια τραγούδια έλεγες".
Με αυτά τα εφόδια, µε αυτούς

τους τίτλους καταγωγής µε ορµή
και φύσηµα ξεκίνησες τη σταδιο-
δροµία σου και έπλασες παρά-
δοση, αλήθεια και πολιτισµό.

Αλήθεια ποιος µπορεί να καταλά-
βει το µεγαλείο της ψυχής σου γι’
αυτό το θησαυροφυλάκιο της δη-
µοτικής παράδοσης και µουσικής
που υπηρετούσες και της παρακα-
ταθήκης που άφησες;

Η παρουσία σου ήταν επιβλητική,
µοναδική στον Ηπειρώτικο και ιδι-
αίτερα στον Τζουµερκιώτικο χώρο
που υπηρέτησες πιστά το αυθόρ-
µητο, το γνήσιο, το παραδοσιακό
τραγούδι µε εκατοντάδες τραγού-
δια που έλεγες και διασκέδαζες,
παίζοντας σχεδόν όλα τα µουσικά
όργανα.

Για πέντε και πλέον δεκαετίες µε
πηγαίο και αυθεντικό τρόπο µε την
καθάρια Τζουµερκιώτικη φωνή σου
γράφεις τη δική σου µουσική ιστο-
ρία που έχει ψυχή, πνεύµα και δεν
σβήνει ποτέ.

Η ψυχοπνευµατική καλλιεργη-
µένη προσωπικότητά σου στηρίχ-
θηκε στις άριστες αρχές
καταγωγής που ξεδίπλωσες και
διέπρεψες κοινωνικά και οικογενει-
ακά.

Τέλειος οικογενειάρχης µε εξαί-
ρετη σύζυγο, µε καταξιωµένα παι-
διά και µε τέσσερα εγγόνια
ένοιωθες ευτυχισµένος και τραγου-

δούσες ακόµη µε πιο δυνατή φωνή.
Τραγουδούσες τα πιο όµορφα τρα-

γούδια, τα κλέφτικα, τα ιστορικά, τα
ακριτικά, τα νυφιάτικα, τα νανουρί-
σµατα, τα µοιρολόγια, τα ποιµενικά,
της ξενιτειάς και τα τραγούδια της
αγάπης.

Έδωσες αγαπητέ µας Χρήστο το
άλλο χρώµα, την άλλη διάσταση
στους Τζουµερκιώτικους δηµοτικούς
αντίλαλους µε κάθε ξεχωριστό σου
τραγούδι και µε κάθε ερµηνεία σου.

Έδωσες τη δυνατότητα στους
όπου γης Τζουµερκιώτες και Ηπει-
ρώτες να ακροβολίσουν τη σκέψη
τους στον όµορφο και πολυτραγου-
δισµένο τόπο τους, να υπερηφα-
νεύονται για τα Τζουµερκοχώρια
τους.

Να αναζωογονηθούν και να πεταχθούν από το
λήθαργο, βιώµατα που τους κρατάνε σφιχτοδε-
µένους µε τον τόπο γέννησης και να ζωντανέ-
ψουν αναµνήσεις γλυκές όµορφες. Να νοιώθουν
χαρά ευτυχίας και στη διασκέδαση να βρίσκον-
ται σε άλλους ουρανούς.

Αγαπητέ µας Χρήστο δεν σε κλαίµε µονάχα
σήµερα εδώ εµείς αλλά και κάθε πέτρα, βουνο-
κορφή, πλαγιά και κάθε γωνιά και ρέµατα που

εξιστορούν το πέρασµά
σου και σηµάδεψαν τη
ζωή σου.

Τι να πρωτοπώ στη
σύντοµη νεκρολογία,
που ο χρόνος πιέζει.
Χρειάζονται ώρες και θα
΄πρεπε πέρα από τις
διακρίσεις, επαίνους και
βραβεύσεις που έχεις
πάρει, να έχεις τιµηθεί
ιδιαίτερα εδώ στα Τζου-
µέρκα.

Προσέφερες τόσα
πολλά στις εκδηλώσεις,
στα πανηγύρια, στους
πολιτιστικούς συλλό-
γους, στους απόδηµους

των Αθηνών και των άλλων πόλεων και εκτός
Ελλάδας.

Σε γνώρισα πριν 40 χρόνια εκεί όπου οι σύλ-
λογοι των αποδήµων είχαν έντονη τη νοσταλγία
για τα χωριά τους και το άκουσµά σου ήταν η κα-
λύτερη είδηση. Τελευταία εκεί στο µουσικό Σχο-
λείο σε µια συνάντηση πόσα όνειρα και σχέδια
έκανες γι αυτά τα Τζουµέρκα. Πόση δύναµη και
πίστη είχες, πόση µεγαλοψυχία διέθετες, για
όλους, είχες πάντοτε τον καλό λόγο και για τη

νίκη του Πρωθυπουργού βρήκες τους καλύτε-
ρους στίχους να τραγουδήσεις.

Η ζωή σου ήταν πάντα ένα τραγούδι, πάντα µε
ρυθµό και ήχο απλώνονταν και αντάµωνε τους
αµέτρητους αντίλαλους πάνω από τη µεγαλο-
σύνη της πλάσης µε γλυκόλαλες φωνές, πολύ-
λαλους ήχους, κελαϊδίσµατα, βελάσµατα, µε
βρυχηθµούς, φτερουγίσµατα και σφυρίγµατα.
Και η µεγαλοπρέπεια της ευφρόσυνης αυτής για
σένα µελωδίας σταµάτησε χθες ξαφνικά εκεί στο
δάσος που σίγουρα σιγοτραγουδούσες κάποιο
νέο στίχο που δεν θα µάθουµε ποτέ.

Είµαστε υπερήφανοι για σένα όλοι οι Τζουµερ-
κιώτες, σου χρωστάµε πολλά, θα µείνεις αθάνα-
τος, σου ευχόµαστε ήρεµο, γαλήνιο ταξίδι,
κόσµησες την επίγεια διαδροµή σου µε τις κα-
λύτερες αρετές, κοιµήσου ήσυχος.

Οι φίλοι σου µουσικοί και κλαρινίστες είναι όλοι
εδώ και µε τραγούδια και µοιρολόγια σέ 'φεραν
στην εκκλησία.

Εκ µέρους όλων των Τζουµερκιωτών τα θερµά
και ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά σου,
τη γυναίκα σου Βαγγελιώ, στα παιδιά σου, εγ-
γόνια, αδέλφια και συγγενείς σου.

Καλό ταξίδι. Αιωνία η µνήµη σου.
Φώτης Χαχούλης

∆ηµοτικός Σύµβουλος
∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων

Μνήµη
Χρήστου Φωτίου
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Η εφηµερίδα µας προβάλλει το Βουργαρέλι και τους πνευµατικούς ανθρώπους του.
Στις 2 ∆εκεµβρίου παρουσιάστηκε στο Πόλις- αρτ καφέ,

στην Αθήνα, το νέο βιβλίο του συγχωριανού µας Λευτέρη
Παπαθανάση, «Η Πάπισσα Ιωάννα». Πρόκειται για ένα
γκράφικ νόβελ, ή για ένα «µεσαιωνικόν εικονογραφηµέ-
νον», που βασίζεται στο γνωστό µυθιστόρηµα του Εµ-
µανουήλ Ροΐδη. Την έκδοση ανέλαβαν οι εκδόσεις ΚΨΜ,
το σενάριο, η εικονογράφηση και η επιµέλεια του εξωφύλ-
λου είναι του Λευτέρη, ενώ η επιµέλεια είναι του Mιχάλη
Καλαµαρά.

Στο κατάµεστο Πόλις- αρτ παρουσιάσθηκε το βιβλίο από
τον εκδότη, τον επιµελητή, την Έφη Καραχάλιου (από το
smassing culture) και τον ίδιο το συγγραφέα. Ο επιµελητής
της έκδοσης αναφέρθηκε στην
ιδιαίτερη προσωπικότητα του
Ροΐδη, στον κοσµοπολιτισµό
του, στον ειρωνικό και ανατρε-
πτικό του λόγο, καθώς και στο
θέµα του βιβλίου που αποτέ-
λεσε σκάνδαλο για την εποχή
του.

Με πολύ χιούµορ, εύστοχες
και καίριες παρατηρήσεις,
καυστικό λόγο και ανατρε-
πτικό, ο Λευτέρης µας µύησε
στους λόγους που τον οδήγη-
σαν να καταπιαστεί µε την µε-
ταγραφή σε κόµικ του
µυθιστορήµατος του Ροΐδη και
να επαναφέρει στην επικαιρό-
τητα ένα κείµενο που γρά-
φτηκε το 1866 και προκάλεσε
βίαιες αντιδράσεις και την κα-
ταδίκη της Εκκλησίας , µε το
προκλητικό του θέµα. {Το κεί-
µενο καταπιάνεται µε την
άνοδο στο θρόνο της παπικής εκκλησίας, µιας γυναίκας και
την τραγική κατάληξή της, όταν αποκαλύπτεται η ταυτότητά
της.}

Η µεταφορά σε κόµικ έργων της λογοτεχνίας δεν είναι και-
νούρια , αν θυµηθεί κανείς τα κλασικά εικονογραφηµένα,
που έφεραν τα παιδιά προηγούµενων γενεών σε επαφή
µε τα έργα της κλασικής λογοτεχνίας, οπτικοποιώντας την
αφήγηση, κάνοντας πιο εύκολη και προσιτή την ανάγνωση

και κατανόηση της λογοτεχνίας. Πέρα απ΄
αυτό όµως ο Λευτέρης προσέθεσε έναν
ακόµη σηµαντικό λόγο που έγκειται κυρίως
σ΄ αυτό που το ίδιο το κείµενο προσφέρει,
που είναι η κριτική των κακώς κειµένων, ο
ορθολογισµός, η ειρωνεία, η υποκρισία των
ανθρώπων, οι κοινωνικές συµβάσεις, αλλά
και τα πολιτικά προβλήµατα, που φυσικά δεν
αφορούν µόνο τον ιστορικό χρόνο των γεγο-
νότων ή την εποχή του Ροΐδη, αλλά κυρίως
την εποχή µας. Φυσικά, ο υποψιασµένος
αναγνώστης θα ανακαλύψει σε αρκετά ση-
µεία του βιβλίου τις κρυµµένες αναφορές στο
σήµερα, συνθέτοντας το παρελθόν µε το
παρόν και κατανοώντας την διαχρονικότητα
του κειµένου.

Η εικονογράφηση του βιβλίου είναι εντυ-
πωσιακή, µε µια σύγχρονη οπτική στην από-
δοση των ανθρώπινων τύπων, των
σκηνικών και της µεσαιωνικής εποχής, που
εξελίσσεται η ιστορία.

Γενικά το βιβλίο είναι µια ενδιαφέρουσα και
πρωτότυπη εργασία που επαναφέρει στη
ζωή ένα παλιό κείµενο , δίνοντάς του νέα

πνοή και το συνδέει µε την εποχή µας, µε τρόπο πρωτό-
τυπο, πνευµατώδη και ευχάριστο.

Η βραδιά έκλεισε µε την παρέµβαση του Περικλή Κορο-

βέση και την υπογραφή των βιβλίων από το συγγραφέα, µε
πολύ καλή διάθεση και υποµονή, γιατί ο Λευτέρης, µαζί µε
την αφιέρωσή του, µας χάρισε κι ένα µοναδικό σκίτσο σε
κάθε αντίτυπο.

Στην παρουσίαση παρευρέθηκαν και αρκετοί Βουργαρε-
λιώτες, ενώ µας δόθηκε η δυνατότητα να περάσουµε µια
ωραία βραδιά και να γνωρίσουµε από κοντά έναν νέο συγ-
χωριανό µας, δυναµικό, πνευµατώδη, ευφυή, µε γερή
πνευµατική και καλλιτεχνική αρµατωσιά, που τιµά τον τόπο
και φαίνεται ότι θέτει τις βάσεις και για άλλες πρωτότυπες
και ωραίες δηµιουργίες. Κλείνω µε µια πρόταση στο σύλ-
λογο, να φροντίσει, ώστε το καλοκαίρι να γίνει µια παρου-
σίαση του βιβλίου και στο χωριό.

Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα του συγγραφέα
Ο Λευτέρης Παπαθανάσης είναι γιος του Ορέστη και της

Άννας Παπαθανάση και γεννήθηκε στην Άρτα το 1972.
Σπούδασε χηµεία στο «Πανεπιστήµιο των αλλαγών» και ερ-
γάζεται ως εκπαιδευτικός στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση.
Ζει στα Γιάννενα µε την Ανδροµάχη και τις δυο τους κόρες,
τη Ρόζα και την Ίλια.

ΡΑΠΤΗ ΒΑΣΩ

Η ΠΑΠΙΣΣΑ ΙΩΑΝΝΑ, ΑΠΟ ΤΟ
ΛΕΥΤΕΡΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Ο συγγραφέας υπογράφει το βιβλίο του.

∆ηµήτρης Στεφανάκης
Υπερασπίστηκε µε ιδιαίτερη

τόλµη τα δίκαια της λογοτεχνίας
Γράφει η Κατερίνα Σχισµένου, φιλόλογος

Το πρώτο βιβλίο του κυκλοφόρησε το
2000 από την Ωκεανίδα και ήταν τα
«Φρούτα Εποχής». Ακολούθησαν τα βι-
βλία «Λέγε µε Καΐρα» (2002), «Το µάτι
της επανάστασης έχει αχρωµατοψία»
(2004), «Μέρες Αλεξάνδρειας» που εκ-
δόθηκαν το 2007 και επανεκδόθηκαν το
2011 από τις εκδόσεις «Ψυχογιός «και
του χάρισαν το ∆ιεθνές Βραβείο Κα-
βάφη, «Συλλαβίζοντας το καλοκαίρι»
(2009), «Θα πολεµάς τους Θεούς»(
2010) και «Φιλµ Νουάρ» (2012).

Ο ∆ηµήτρης Στεφανάκης (φωτο) µας παρουσιάστηκε µ’ ένα πολύ
συναρπαστικό και σεµνό τρόπο σήµερα, Παρασκευή 4 ∆εκεµβρίου
2015, στην Πινακοθήκη της Άρτας «Γιάννης Μόραλης» καλεσµέ-
νος του εξαιρετικού συλλόγου για τις επιλογές και εκδηλώσεις του,
«Οι φίλοι του βιβλίου». ∆εν µίλησε ούτε λεπτό για το βιβλίο του, «Ο
χορός των ψευδαισθήσεων», ούτε περιαυτολόγησε ενώ υπερα-
σπίστηκε µε ιδιαίτερη τόλµη τα δίκια της λογοτεχνίας και της ανά-
γνωσης. Πιστεύει πως είναι πλέον ανώφελο να τριγυρίζει ο
συγγραφέας σε εκδηλώσεις δειγµατίζοντας τα βιβλία του αλλά αν-
τιθέτως µιλά για τη λογοτεχνία που τη θεωρεί ένα παιχνίδι ενηλί-
κων.

∆εν είναι η τέχνη του εφικτού ούτε του ανέφικτου αλλά η τέχνη
του αναποφάσιστου. ∆εν έχει δόγµα, δεν απαιτεί πίστη αλλά φαν-
τασία. Εκεί βρίσκεται και η µεγάλη της αξία, ο προβληµατισµός.

Η ζωή µας κυλάει µε τέτοιους ρυθµούς που συχνά δεν σκεφτό-
µαστε τα αναγκαία που είναι αυτονόητα αλλά όχι πάντα. Πρωτί-
στως σε µαθαίνει την αβεβαιότητα του Σωκράτη, τις ακτές του
Οµήρου, την επινόηση των Τολστόι, την αναζήτηση του Προυστ, το
τέλος του Χάιντεγκερ, την ιδέα του Πλάτωνα. Φορά ένα καλό
ρούχο που είναι επιλογή και καλλιέργεια της λογοτεχνικής γλώσ-
σας, δηµιουργεί σκηνοθετικές προσεγγίσεις, οδηγεί σε στοχα-
σµούς. Η λογοτεχνία δεν περνά κρίση αλλά η ανάγνωση και η
αναγνωστική µας ικανότητα που συναντά τη σύγχρονη ταχύτητα
και ρηχότητα.

Νοµίζω πως η ποιότητα ενός συγγραφέα βρίσκεται ακριβώς και
σε αυτή την κατεύθυνση. Να µιλά όχι για το έργο του αλλά για τις
επιλογές του και τις αναζητήσεις του, την τέχνη της λογοτεχνίας
που υπηρετεί. Να αφήνει σεµνά την ελευθερία στον αναγνώστη
και να µην επιβάλει τίποτα ακόµα ούτε καν τη µοναδικότητα ενός
λαµπρού ταλέντου. Τον ευχαριστούµε και εµείς θερµά.

Αναδηµοσίευση από τον «Ταχυδρόµο της Άρτας»

Η ΣΤΗΛΗ ΤΩΝ ΤΥΧΑΙΩΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ
∆ηµιουργία ποιηµάτων από τυχαίες λέξεις

Οι τυχαίες λέξεις: γάλα, δέντρο, φανάρι,,
αγκαλιάζω ,καλώδιο, αισχρός, αλήθεια.

Το ψέµα
καλώδιο αισχρό
πνίγει τις σκέψεις.
Κάπου ένα φανάρι
ανοίγει το δρόµο.
Κάπου ένα δέντρο
ψάχνει το φως!
Σα γάλα µητρικό
περιµένει η αλήθεια!

Οι τυχαίες λέξεις: βιβλίο, αέρας, φωνή,
νιώθω, διψάω, εχθρός, πουλί.

Νιώθω τον αέρα να λιγοστεύει
και τη φωνή να παλεύει να βγει,
χωρίς αποτέλεσµα.
Ποιο είναι το µαύρο πουλί,
που κρόζει;
Ποιος είναι ο εχθρός;
∆ιψάω για την απάντηση,
ότι δεν είναι ο θάνατος.
Κι αν όµως είναι,
στων σοφών τα βιβλία,
ο θάνατος είναι της ζωής
το άλλο µισό!

Οι τυχαίες λέξεις: ψωµί, ταξίδι, τασάκι, πο-
τίζω, χρωµατιστός, αναλφάβητος, τρόµος.

Το τσιγάρο µισοσβησµένο στο τασάκι
και το ψωµί παρατηµένο
ν' αναζητά το µαχαίρι,
που θα το κόψει.
Αναλφάβητη ζωή
ανθρώπων, που δε γνώρισαν
τη χαρά του ταξιδιού
και µένουν αγκυροβοληµένοι
µε τον τρόµο της Σκύλλας και της Χάρυβδης.
Κι όµως!
Το δάκρυ κι ο πόνος
ποτίζουν τη ζωή.
Την κάνουν χρωµατιστή,

ουράνιο τόξο µετά τη βροχή.
Προς τι λοιπόν ο φόβος;

Οι τυχαίες λέξεις: κληµαταριά, φίδι, µυτε-
ρός, φοράω, καπνός, παπούτσια, φύλο.

Ο πειρασµός,
φίδι καταραµένο
σέρνεται στην κληµαταριά
ψάχνοντας θύµατα.
Με βέλος µυτερό
καρφώνει
και γίνεται καπνός.
Εκείνη ανταποκρίνεται.
Φταίει το φύλο της, λένε.
Σέρνεται λοιπόν
χωρίς πόδια.
Ποτέ δεν είναι αργά
ν' αναζητήσει ένα ζευγάρι παπούτσια.
Φορώντας τα,
ίσως και να φτάσει το Φως!

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ

Η Μαριάννα Σταύρου (κόρη του Σπύρου Σταύ-
ρου και της Βασιλικής) είναι φιλόλογος καθη-
γήτρια και υπηρετεί στο 1ο Γυµνάσιο
Καισαριανής.
Ασχολείται µε πολλά προγράµµατα στα πλαί-
σια σχολικών δραστηριοτήτων.
Αναφέρουµε:
Πρόγραµµα: ∆ηµιουργία ποιηµάτων από τυ-
χαίες λέξεις.
Project: Τοπική ιστορία µε την Γ΄ Γυµνασίου-
Προσφυγική Καισαριανή
Το ντοκιµαντέρ «Η προσφυγιά στη Καισα-
ριανή» παρουσιάστηκε στην ΕΡΤ1
Μπορείτε να το δείτε στο Youtube µε τον
παραπάνω τίτλο καθώς και την παρου-
σίαση της οµάδας.
Πρόγραµµα πολιτιστικό: Χειροποιήµατα. Ανα-
κυκλώσιµα αντικείµενα (βάζα, δίσκοι κ.λπ) µε-
τατρέπονται σε έργα τέχνης µε ντεκουπάζ, µε
χαρτοπετσέτες.
Επίσης θα υπάρξει συµµετοχή της οµάδας σε
µαθητικό διαγωνισµό µε κατασκευές από µέ-
ταλλο.
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-Ο Κάφκα στην ακτή, Χαρούκι Μουρακάµι,
Εκδόσεις Ψυχογιός
Αν αγαπάτε να ταξιδεύετε µε το νου, τη φαντασία
σας, αλλά και τη βοήθεια χαρισµατικών συγγρα-
φέων σε µέρη µακρινά και κόσµους φανταστι-
κούς, τότε δεν υπάρχει περίπτωση να µην
αγαπήσετε το πιο πρόσφατο (στα ελληνικά εκδο-
τικά πράγµατα) βιβλίο του Μουρακάµι. Πρόκειται
για συγγραφέα που θεωρείται ο µεγαλύτερος πα-
ραµυθάς της εποχής µας και για βιβλίο που χα-
ρακτηρίζεται από κάποιους ως το πιο µεγαλόπνοο και
σουρεαλιστικό από τα έργα του.

-Κατά µόνας, Αντρές Νέουµαν, Εκδόσεις Opera
Αν είστε από τους αναγνώστες που ψάχνουν µανιωδώς να
διαβάζουν νέους ταλαντουχους συγγραφείς, αναγνωρισµέ-
νους παγκοσµίως, µα αφανείς ακόµα στην Ελλάδα, τότε
πρέπει οπωσδήποτε να διαβάσετε τον Αργεντίνο Andres
Neuman. Το όνοµά του περιλαµβάνεται στη λίστα µε τα νέα
εξαιρετικά ταλέντα της Λατινικής Αµερικής Bogota-39, θεω-
ρείται από τους καλύτερους νέους ισπανόφωνους συγγρα-
φείς και το βιβλίο του Κατά µόνας αποτελεί µια µικρή ελεγεία
στον έρωτα, τη χαρά της ζωής και το θάνατο - κι όλα αυτά
µέσα από τα µάτια ενός παιδιού.

-Το ∆ωµάτιο, Έµα Ντόναχιου, Εκδόσεις Ψυχογιός
Αν είστε πάλι από τους αναγνώστες που θέλουν να διαβά-
ζουν το βιβλίο πριν δουν τη µεταφορά του στον κινηµατο-
γράφο, τότε τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή για το
συγκεκριµένο βιβλίο, µιας και στις 14 Ιανουαρίου είναι η
πρεµιέρα του ∆ωµατίου στη χώρα µας. Προετοιµαστείτε για
ένα από τα πιο συγκινητικά βιβλία που έχετε διαβάσει τα τε-
λευταία χρόνια, µε θέµα σοκαριστικό, µα τόσο ανθρώπινα
δοσµένο που συγκινεί χωρίς να καταρρακώνει συναισθη-
µατικά.

-Γκιακ, ∆ηµοσθένης Παπαµάρκος, Εκδόσεις Αντίποδες
Αν είστε λάτρεις των διηγηµάτων και της µικρής φόρµας γε-
νικότερα, τότε δεν µπορεί παρά να ενθουσιαστείτε µε τη
βραβευµένη (Λογοτεχνικό Βραβείο του Αναγνώστη 2015)
συλλογή διηγηµάτων του ∆ηµοσθένη Παπαµάρκου. Όλα τα
διηγήµατά του έχουν κοινό στοιχείο την προσεγµένη-αν και

τραχιά σε πολλά σηµεία-γλώσσα, όπου αρκετές φορές µας
φέρνει σ' επαφή µε λεξιλόγιο ξεχασµένο από καιρό. Βιβλίο
αξιοπρόσεκτο, ιδανικό να µας κάνει να θυµηθούµε τα παλιά.

-Αβελάρδος και Ελοίζα, Γιάννης Καλαβριανός, Εκδόσεις
Γαβριηλίδης
Αν είστε λάτρεις του θεάτρου, τότε έχουµε να σας προτείνουµε
µια ιστορία αγάπης που θυµίζει λίγο Σαίξπηρ. Ο Γιάννης Κα-
λαβριανός έχει αποδώσει άριστα στο κείµενο τη θετρική πα-
ράσταση Αβελάρδος και Ελοίζα µε τρόπο που θα σας
συγκινήσει θυµίζοντάς σας όσα έχετε νιώσει αγαπώντας
πρώτη φορά ή όσα θέλετε να νιώσετε.Ας µην το περιορίσουµε
λέγοντας πως είναι αποκλειστικά για αθεράπευτα ροµαντι-
κούς... ας πούµε απλά "∆ιαβάστε το και θα µας θυµηθείτε!".

-Ο Χορός των Ψευδαισθήσεων, ∆ηµήτρης Στεφανάκης,
Εκδόσεις Ψυχογιός
Αν είστε λάτρεις του χορού και της µουσικής, τότε έχουµε το
κατάλληλο βιβλίο να σας προτείνουµε. ∆ιαβάζεται απνευστί
και σας προτρέπει να λικνιστείτε στα βήµατα του πρωταγω-
νιστή και της ντάµας του, αφήνοντας τον εαυτό σας να πα-
ρασυρθεί στα µονοπάτια του έρωτα, µα και της κρίσης που
βιώνουµε όλοι µας τα τελευταία χρόνια. Βιβλίο που θα µπο-
ρούσε κάλλιστα, αν δεν κατακλυζόταν από µουσική µαγεία,
να τιτλοφορείται Έρωτας στα χρόνια της κρίσης, µιας και ο
Στεφανάκης χρησιµοποιεί τον απαράµιλλο δικό του τρόπο
γραφής για να δώσει µυθιστορηµατικά το πλαίσιο των κρίσι-
µων χρόνων που οδήγησαν στην κρίση του σήµερα.

-Μαγικές ∆ιαδροµές στην Τέχνη-Οδυσσέας Ελύτης, Κα-
τερίνα Τζαβάρα,Εκδ. ∆ιάπλους
Αν αγαπάτε την ποίηση και θέλετε να µυήσετε και τα παιδιά

σας σ' αυτή τον κόσµο, τότε σας προτείνουµε
ανεπιφύλακτα να δείτε τον Ελύτη µε τη µατιά
της Κατερίνας Τζαβάρα.

-Ο Νταής του Σχολικού, Μαρία Ρουσάκη,
Εκδόσεις Ψυχογιός
Αν σας απασχολεί το πλέον σηµαντικό θέµα
της εποχής µας, η αρµονία και η έλλειψη
αυτής στο σχολικό περιβάλλον του παιδιού
σας, τότε δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να

το συζητήσετε µαζί του παρά µέσα από την ανάγνωση του
συγκεκριµένου παιδικού βιβλίου. Θα το απολαύσετε όλοι
στην οικογένεια.

-Ο Κύριός µου, Ζωρζ Σαρή, Εκδόσεις Πατάκης
Αν θέλετε να εστιάσετε πάλι στη σχολική ζωή του παιδιού
σας µέσω της λογοτεχνίας, τότε η πένα της Ζωρζ Σαρή απο-
τελεί την εγγύηση ότι δεν θα απογοητευτείτε. Προτείνεται
ιδίως για απαιτητικούς αναγνώστες ηλικίας 10 έως 14 ετών.

-Ονειροφύλακες, Αγγελική ∆αρλάση, Εκδόσεις Πατάκης
Αν αγαπάτε τα παιδικά µυθιστορήµατα φαντασίας, τότε δο-
κιµάστε να ταξιδέψετε στον κόσµο των ονειροφυλάκων
παρέα µε την Αγγελική ∆αρλάση και τη µαγική της πένα.
Προτείνεται ιδίως για κορίτσια µε τάση να ονειρεύονται παρά
πάνω από το κανονικό

-Η τελευταία µαύρη γάτα, Ευγένιος Τριβιζάς, Εκδόσεις
Μεταίχµιο
Αν λατρεύετε τη γραφή του Τριβιζά, ο οποίος φυσικά δεν
χρειάζεται συστάσεις, τότε δεν υπάρχει καλύτερη επιλογή
από αυτό το κλασσικό πλέον µυθιστόρηµά του. Προτείνεται
ιδίως για γατόφιλους ηλικίας από 8 έως....98!.

-Assassin's Creed Απόδραση, Εκδόσεις ∆ιόπτρα
Αν ανήκετε στο λεγόµενο ισχυρό φύλο, τότε δεν υπάρχει πε-
ρίπτωση να µη µαγευτείτε από τις περιπέτειες των Ασσασ-
σίνων σε κόµικς.

Η Άντα Τρύπα, κόρη του Βασίλη Τρύπα και της Μαίρης,
είναι καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας και υπηρετεί στο
Αγρίνιο.

Βιβλιοπροτάσεις - Από την ΑΝΤΑ ΤΡΥΠΑ
Βιβλία που διαβάσαµε και αγαπήσαµε το 2015

Η εκδοτική παραγωγή των τελευταίων ετών είναι µεγάλη και αρκετά πλούσια, µε το
αναγνωστικό κοινό να έχει να επιλέξει από πληθώρα βιβλίων. Αποχαιρετώντας το
2015, λοιπόν, προσπαθήσαµε να επιλέξουµε κάποια που θα καλύψουν κατά πολύ
(ελπίζουµε) τις αναγνωστικές ανάγκες µικρών και µεγάλων, φίλων τόσο της ελλη-
νικής, όσο και της ξένης λογοτεχνίας.

Την Παρασκευή 4 ∆εκεµβρίου 2015, η Αδελ-
φότητα Θεοδωριανιτών Άρτας, σε συνεργα-
σία µε τον Σύλλογο Απανταχού
∆ιστρατιωτών Άρτας, στην αίθουσα της Πα-
νηπειρωτικής Συνοµοσπονδίας Κλεισθένους
15 στην Αθήνα, συνδιοργάνωσαν εκδήλωση
αφιερωµένη στο "ιστορικό γεφύρι της Άρτας",
µε προβολή ντοκιµαντέρ από τον γνωστό
φωτογράφο Βασίλη ΓΚΑΝΙΑΤΣΑ και πα-
ρουσίαση του βιβλίου "Εν χορώ και οργάνοις
" (επί των ορέων, ωραιότης) του "συγχωρια-
νού µας" Σπύρου ΝΕΡΑΪ∆ΙΩΤΗ.
Η εκδήλωση ήταν υπό την αιγίδα της Πανη-

πειρωτικής Συνοµοσπονδίας Ελλάδος. Τα
άτοµα στην κατάµεστη αίθουσα, παρέµειναν
καθηλωµένα καθόλη τη διάρκεια της εκδή-
λωσης, ακούγοντας από τη φωνή του Βασίλη
Γκανιάτσα την αφήγηση της ιστορίας του γε-
φυριού ή συνεντεύξεις ατόµων που έζησαν
πραγµατικά γεγονότα για τη διατήρηση του,
προκαλώντας ρίγη συγκίνησης και βλέπον-
τας εικόνες του γεφυριού από διάφορες επο-
χές. Στο ντοκιµαντέρ παρουσιάζονται
γεγονότα, για πρώτη φορά, πώς γλίτωσε το
γεφύρι τόσο από τους Ιταλούς όσο και τους
Γερµανούς κατακτητές, αλλά και από την
αδιαφορία αρµοδίων υπηρεσιών, όταν µετά
την κατασκευή του φράγµατος Πουρναρίου,
σταµάτησε η µεταφορά φερτών υλικών (αµ-
µοχάλικο), από τον Άραχθο που είχε ως απο-
τέλεσµα να φανεί το πέδιλο ενός ποδιού και
να υπάρχει άµεσος κίνδυνος για την κατάρ-
ρευση. Επίσης έκπληξη προκάλεσε η είδηση
ότι τα θεµέλια στηρίζονται σε ξύλινους πασ-
σάλους (πρακτική που εφαρµόστηκε και στη

γέφυρα του Ρίου-Αντιρ-
ρίου, αλλά µε µεταλλικούς
πασσάλους). Τα γεγο-
νότα αυτά πρέπει να γί-
νουν ευρέως γνωστά
ακόµη και στα σχολεία, γιατί µέχρι σήµερα δι-
δάσκεται µόνο η ιστορία-µύθος για την γυ-
ναίκα του πρωτοµάστορα.

Στη συνέχεια ακολούθησε η παρουσίαση

του βιβλίου του Σπύρου
Νεραϊδιώτη, "Εν χορώ και
οργάνοις". Για το βιβλίο µί-
λησαν: ο πρόεδρος της
Αδελφότητας Γιάννης Λι-

ούκας, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Απαντα-
χού ∆ιστρατιωτών, παιδίατρος Αντώνης
Κοντός, ο δηµοσιογράφος της ΝΕΤ και συµ-
πατριώτης µας Χρήστος Μέγας και ο δηµο-

σιογράφος Ηλίας Προβόπουλος, ενώ κεί-
µενα διαβάστηκαν από τη δηµοσιογράφο
Σοφία Νάκη που ήρθε από την Άρτα απο-
κλειστικά για την εκδήλωση. Χαιρετισµό
απηύθηνε ο πρόεδρος της Πανηπειρωτικής
Γιώργος ∆όσης.
Η παρουσίαση της εκδήλωσης για το βιβλίο
έγινε από τον Χρήστο ΜΑΝΤΕΛΛΟ (από τη
Νεράϊδα).

Βραδιά πολιτισµού και αληθινής ιστορίας

ΓΩΓΟΣ ΜΠΑΚΟΛΑΣ:
“Η αποκατάσταση ενός ήρωα, 193 χρονιά µετά!”

Στην Παλαιά Βουλή των Ελλήνων στις 11 Οκτωβρίου
2015 οργανώθηκε από την Οµοσπονδία Ραδοβιζινών
Άρτας, την Αδελφότητα Σκουλικαριτών Άρτας και υπό την
αιγίδα της Πανηπειρωτικής Συνοµοσπονδίας Ελλάδος
ηµερίδα – εκδήλωση µε θέµα: Γώγος Μπακόλας: “Η
αποκατάσταση ενός ήρωα, 193 χρόνια µετά”. Η εκδή-
λωση τελούσε υπό την επιστηµονική οργάνωση και επιµέ-
λεια του Ιστορικού – Φιλολόγου και Συγγραφέα κ. Λευτέρη
Παπακώστα και την παρουσία διακεκριµένων προσωπι-
κοτήτων µε σκοπό µέσα από την παρουσίαση αρχικού
υλικού (επιστολών, εγγράφων, αποµνηµονευµάτων και
ιστορικών κειµένων) να αποκαταστήσει την ιστορική αλή-
θεια, που βάναυσα κακοποιήθηκε από πολιτικές και άλλες
σκοπιµότητες σχεδόν επί δυο αιώνες και να παραδώσει
δικαιωµένη την ιστορική αυτή προσωπικότητα στην ιστορία
του τόπου µας, αλλά και της Ελλάδας γενικότερα.

Στην εκδήλωση µίλησαν:
Γιώργος Γεωργής, Καθηγητής της Νεώτερης Ελληνι-

κής Ιστορίας του Πανεπιστηµίου Κύπρου: Η επανάσταση
στην ∆υτική Ελλάδα και την Ήπειρο το 1821 και ο ρόλος
των τοπικών αρχηγών.

∆ηµήτρης Ράπτης, Λέκτορας Πανεπιστηµίου Ιωαννί-

νων: Η προσωπικότητα και η δράση του Γώγου Μπακόλα
µέχρι τη µάχη του Πέτα.

Λευτέρης Σταµάτης, Αντιστράτηγος ε.α., επίτιµος Αρ-
χηγός Πρώτης Στρατιάς: Η µάχη του Πέτα.

Γιώργος Κούκιος, Ιστορικός Ερευνητής, στέλεχος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα: Η µάχη του Πέτα
µέσα από τις Γαλλικές πηγές.

Λευτέρης Παπακώστας, Ιστορικός, Φιλόλογος, Συγ-
γραφέας: Γώγος Μπακόλας: Υπό το πρίσµα των πηγών
της ιστορίας.

Την εκδήλωση συντόνισε ο εκδότης Βασίλης Χατζη-
ιακώβου.

Χαιρετισµό απηύθηναν εκπρόσωποι από την Οµο-
σπονδία Ραδοβιζινών Άρτας και την Αδελφότητα Σκουλι-
καριτών Άρτας.

Η εκδήλωση ήταν πολύ σηµαντική, ακούστηκαν ιστορι-
κές αλήθειες επιστηµονικά τεκµηριωµένες για την αποκα-
τάσταση της ιστορικής αλήθειας

Τον Σύλλογό µας εκπροσώπησε η πρόεδρος κ. Λουκία
Αντωνίου. Επίσης παρευρέθηκε ο κ. Κώστας Αλεξίου, Κα-
θηγητής Ιατρικής, π. Πρόεδρος ΠΣΕ.

Να τονιστεί ότι ο κ. ∆ηµήτρης Ράπτης, ανάµεσα στα
άλλα σηµεία της οµιλίας του, αναφέρθηκε και στην έναρξη
της Επανάστασης στα Τζουµέρκα που έγινε στο µονα-

στήρι του Αγίου Γεωργίου στο Βουργαρέλι µε την ιδιαίτερη
συµµετοχή των οπλαρχηγών Γ. Καραϊσκάκη, Γώγου Μπα-
κόλα κ.ά. και την ξεχωριστή συµµετοχή του ήρωα.

∆ε θα αναφέρω περισσότερα, διότι µε την προσωπικό-
τητα του ήρωα έχω ασχοληθεί στο φύλλο της εφηµερίδας
Νο 246 µε αφορµή την επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821
και την έναρξη της Επανάστασης στα Τζουµέρκα.

Η αναφορά µου στη εκδήλωση αυτή έχει τον µοναδικό
σκοπό να ασχοληθούµε και εµείς ως χωριό, ∆ήµος,
Σύλλογοι, όχι µε αποκατάσταση ιστορικής αλήθειας,
αλλά µε την τιµή που αρµόζει σε έναν ήρωα που συµµε-
τείχε στην Επανάσταση, τον Μάρκο Μπότσαρη και πέ-
ρασε από το χωριό µας. Και η τιµή θα είναι να συντηρηθεί
το σπίτι που έµενε «Το Μποτσαραίικο», αλλά δυστυχώς
µέχρι αυτή τη στιγµή δεν έχει γίνει κάτι ουσιαστικό και να
προβληθεί η εν λόγω ιστορική στιγµή και οι ήρωές της.

Κλείνοντας θα αναφέρω τα λόγια του Μακρυγιάννη που
υπήρχαν στην πρόσκληση για την εκδήλωση που χαρακτη-
ρίζουν τον µεγάλο ήρωα και είναι ενδεικτικά του ήθους του.

«Και όσους πολέµους κάναµε µε τους Τούρκους εις Κου-
µιτζάδες και σε άλλα µέρη, όπου πέρναγαν οι Τούρκοι µε
ζαϊρέδες, όλο χαλιώνταν. Ήτανε πολλά άξιος και γενναίος
ο Γώγος και µε πολύ κουµάντοH»

Λουκία Αντωνίου
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Η ενηµέρωση για κοινωνικά και πολιτιστικά θέµατα είναι καθήκον όλων µας!

ΕΣΩΡΟΥΧΑ
ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ “ΕΡΜΙΝΑ”

Αµαλία & Ερµιόνη
Γεωργούλα

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 3 - ΑΡΤΑ
ΤΗΛ.: 26810 70857

∆ΙΟΓΕΝΟΥΣ 6

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΤΗΛ.:
210 2921249

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 1

Κύρια σηµεία συζήτησης
Έναρξη εργασιών - χαιρετισµοί
Τις εργασίες της ηµερίδας άνοιξε ο ∆ή-
µαρχος Κεντρικών Τζουµέρκων, κ. Μα-
ρίνος Γαρνέλης, ο οποίος καλωσόρισε
όλους τους συµµετέχοντες, τους επίτι-
µους καλεσµένους και ειδικά τους οµιλη-
τές. Ο κ. ∆ήµαρχος τόνισε τη
χρησιµότητα και τη σπουδαιότητα του
∆ιασυνοριακού παραδοσιακού µουσικού
κουτιού, καθώς εµβάθυνε στη συνεργα-
σία µεταξύ των 2 χωρών και συγκεκρι-
µένα του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων
και του ∆ήµου Cellino San Marco.
Έπειτα, ευχαρίστησε όλους τους υπαλ-
λήλους του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρ-
κων καθώς και όλους τους εξωτερικούς
συνεργάτες, οι οποίοι συνέβαλαν στην
επιτυχή ολοκλήρωση του έργου. Στη συ-
νέχεια, αναγνώσθηκε ο χαιρετισµός του
Βουλευτή Ν. Άρτας, κ. Βασίλειου Τσίρκα,
ο οποίος απεύθυνε τα θερµά συγχαρη-
τήρια του για τη σηµαντική πρωτοβουλία
της διασυνοριακής συνεργασίας του
∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων µε το
∆ήµος Cellino San Marco. Τέλος, το
λόγο πήρε ο κ. Σιµόπουλος, Αντιδήµαρ-
χος των Κεντρικών Τζουµέρκων, ο
οποίος είχε συµβάλλει ιδιαίτερα µε την
συµµετοχή του στο ∆ιασυνοριακό Παρα-
δοσιακό Μουσικό Κουτί. Επίσης, ανα-
φέρθηκε στην απουσία των
εκπροσώπων του ∆ήµου Cellino San
Marcο, οι οποίοι λόγω ανειληµµένων
υποχρεώσεων δεν κατέστησαν δυνατή
την παρουσία τους.

Παρουσίαση των αποτελεσµάτων και
των προϊόντων του έργου Musicbox
Ο κ. Ιωάννης Μαυρίκης, υπεύθυνος του
έργου Music Box παρουσίασε τα αποτε-
λέσµατα και τα προϊόντα του Music Box
επικεντρώνοντας κυρίως στους ειδικούς
στόχους και στις κύριες δράσεις του
έργου. Αναλυτικότερα, ο κ. Μαυρίκης
ανέφερε ως κυριότερες δράσεις του
έργου: τη παραγωγή του τηλεοπτικού
Ελληνο-Ιταλικού ντοκιµαντέρ 45 λεπτών,
την ανάπτυξη της κοινής ψηφιακής βι-
βλιοθήκης παραδοσιακής µουσικής, τη
δηµιουργία Κέντρου για τη Μελέτη και
Εκµάθηση Παραδοσιακής Μουσικής στο
χωριό Γουργιανά, την έκδοση του τρί-
γλωσσου βιβλίου, 80 σελίδων για την
παρουσίαση των αποτελεσµάτων και
των προϊόντων του έργου MUSIC BOX
και την εκπόνηση της µελέτης αναφο-
ρικά µε το ρόλο του πολιτισµού στην του-
ριστική ανάπτυξη. Επιπρόσθετα,
ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε από τον Υπεύ-
θυνο Έργου κ. Μαυρίκη στο γεγονός ότι
µετά την ολοκλήρωση του έργου από
τους δυο εταίρους αναµένουν να υπάρ-
χει αύξηση του τουρισµού στην περιοχή
παρέµβασης, χάρη στη σύνδεση των
πολιτιστικών και λαογραφικών στοιχείων
όπως η τοπική µουσική παράδοση, µε
τον πολιτιστικό τουρισµό καθώς και στη
διατήρηση και ανάδειξη της τοπικής µου-
σικής παράδοσης.

Η µουσική παράδοση της ευρύτερης
περιοχής των Τζουµέρκων στην ψη-
φιακή εποχή

Ο κ. Γιώργος Κοκκώνης, Μουσικολόγος,
Επίκουρος καθηγητής, Τµήµα Λαϊκής &
Παραδοσιακής Μουσικής ΤΕΙ Ηπείρου,
στο πλαίσιο της οµιλίας του αναφέρθηκε
στην έννοια της παραδοσιακής µουσικής
και της Τζουµερκιώτικης παράδοσης,
καθώς και στον τρόπο µε τον οποίο γί-
νεται η αξιοποίηση αυτής της παράδο-
σης προκειµένου να γίνει απόλυτα
χρήσιµη. Η οµιλία του περιλάµβανε έν-
τονα ερωτήµατα ως προς το ακροατήριο
τόσο για την αξιοποίηση όσο και για την
εξέλιξη της παράδοσης. Τέλος, ο κ. Κοκ-
κώνης απεύθυνε έκκληση προς τους πο-
λιτικούς υπεύθυνους για την αναζήτηση
νέων διασυνοριακών προγραµµάτων
που να έχουν ως στόχο µια έρευνα (door
to door) για την ευρύτερη περιοχή και για
την Άρτα.

Εθνικό Πάρκο Τζουµέρκων Περιστε-
ρίου και Χαράδρας Αράχθου, φύση
και πολιτισµός στον ∆ήµο Κεντρικών
Τζουµέρκων
H κα Χούµη Κωνσταντίνα, Υπεύθυνη
Κέντρου Πληροφόρησης Αγνάντων και
εκπρόσωπος του Εθνικού Πάρκου Τζου-
µέρκων Περιστερίου και Χαράδρας
Αράχθου έκανε µια σύντοµη περιγραφή
για το ρόλο του Εθνικού Πάρκου στην
ευρύτερη περιοχή των Τζουµέρκων. Στα
πλαίσια της παρουσίασης της ανέφερε
το σκοπό του Φ.∆, ο οποίος είναι η προ-
στασία, διατήρηση και διαχείριση της
φύσης και του τοπίου του Εθνικού Πάρ-
κου Τζουµέρκων, ως φυσικής κληρονο-
µιάς και πολύτιµου εθνικού φυσικού
πόρου. Τέλος, γνωρίζοντας η ίδια το ση-
µαντικό ρόλο που παίζει ο τουρισµός
στην περιοχή, παρουσίασε τα κεντρικά
σηµεία ενδιαφέροντος για έναν επισκέ-
πτη, όπως είναι τα Βυζαντινά και Μετα-
βυζαντινά Μνηµεία (Κόκκινη Εκκλησιά,
Μοναστήρι Αγίου Γεωργίου, Ιερός Ναός
Αγίας Φανερωµένης & Αγίας Αικατερί-
νης), τα Λαογραφικά Μουσεία, οι Νερό-
µυλοι, οι Καταρράκτες κ.ά.

Η συµβολή του έργου Musicbox στην
ανάπτυξη του ∆ήµου Κεντρικών
Τζουµέρκων
Σε συνέχεια της παρουσίασης του κ.
Μαυρίκη, η κα Αφροδίτη Μπασιούκα, Ει-
δική Συνεργάτης του ∆ήµου Κεντρικών
Τζουµέρκων και µέλος της οµάδας
έργου του έργου MUSIC BOX πρόβαλλε
στη παρουσίαση της τη συµβολή του
έργου MUSIC BOX στην ανάπτυξη του
∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων. Πιο συγ-
κεκριµένα σκοπός της παρουσίασης της
κα Μπασιούκα ήταν η ανάδειξη των µη
απτών αποτελεσµάτων του προγράµµα-
τος, προκειµένου να γίνει κατανοητή η
συµβολή του MUSIC BOX στην προ-
βολή και ανάπτυξη του ∆ήµου. Έγινε
εκτενή αναφορά στη µελέτη αναφορικά
µε το ρόλο του πολιτισµού στην τουρι-
στική ανάπτυξη και αναλυτικότερα στο
Επιχειρησιακό Σχέδιο, το οποίο έχει δύο
βασικούς άξονες. Πρώτον, τη προστα-
σία, την ανάπτυξη & την αξιοποίηση της
υφιστάµενης πολιτιστικής κληρονοµιάς
και δεύτερον τη δηµιουργία νέων σύγ-

χρονων υποδοµών για την ανάπτυξη
του σύγχρονου πολιτισµού. Συµπερα-
σµατικά, η κα Μπασιούκα τόνισε ως
κύριο αποτέλεσµα του έργου την αξιό-
λογη µελέτη, η οποία συντάχθηκε µε
βάση την πραγµατική κατάσταση της πε-
ριοχής και τις πραγµατικές δυνατότητές
της, η οποία αποτελεί ένα σηµαντικό ερ-
γαλείο για την χάραξη της µελλοντικής
πολιτικής ανάπτυξης του ∆ήµου µας
καθώς επίσης και την συµβολή όλων
των παραδοτέων του έργου στο ∆ήµο
Κεντρικών Τζουµέρκων. Τέλος, τόνισε
στο κλείσιµο της παρουσίασής της ότι
για να υπάρξει συνέχεια και διάδοση των
αποτελεσµάτων του έργου MUSIC BOX
απαιτείται οργάνωση δράσεων και συ-
νεργασία της ∆ηµοτικής Αρχής του
∆ήµου µε τους αρµόδιους φορείς της ευ-
ρύτερης περιοχής της Ηπείρου και της
Ελλάδας γενικότερα.

Παρουσίαση της Ιστοσελίδας του
έργου και της Ψηφιακής Μουσικής Βι-
βλιοθήκης
Ο κ. Ανδριανός ∆ρούγκας, ∆ιευθυντής
∆ηµοσίου τοµέα της PROFILE System &
Software S.A. πραγµατοποίησε µια ανα-
λυτική περιγραφή και παρουσίαση της
ιστοσελίδας του Music Box καθώς και
της Ψηφιακής Μουσικής Βιβλιοθήκης. Η
δηµιουργία της ιστοσελίδας και η ψη-
φιακή µουσική βιβλιοθήκη δηµιουργή-
θηκε σύµφωνα µε τους όρους των
προδιαγραφών της προκήρυξης του
∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων. Ο κ.
∆ρούγκας, επισήµανε ότι η πρόσβαση
είναι αρκετά εύκολη µέσα και από την
ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεντρικών Τζου-
µέρκων. Επιπλέον, τόνισε τη χρησιµό-
τητα της Ψηφιακής Μουσικής
Βιβλιοθήκης, µέσα στην οποία βρίσκον-
ται καταγεγραµµένα τραγούδια, παρτι-
τούρες, Πολιτιστικοί Φορείς της
ευρύτερης περιοχής των Τζουµέρκων,
σχετική βιβλιογραφία, σχετικό Οπτικοα-

κουστικό Υλικό της παράδοσης των
Τζουµέρκων καθώς και φωτογραφικό
υλικό από την παράδοση και την φύση
της περιοχής. Κλείνοντας ο κος. ∆ρούγ-
κας τόνισε την χρησιµότητα αυτών των
δυο εργαλείων τα οποία δηµιουργήθη-
καν στα πλαίσια υλοποίησης του έργου
και τα οποία µπορούν να αξιοποιηθούν
και να εµπλουτιστούν από τον ∆ήµο Κεν-
τρικών Τζουµέρκων.

Προβολή του τηλεοπτικού ντοκιµαν-
τέρ αφιερωµένο στη µουσική ιστορία
και παράδοση των Τζουµέρκων και
της Απουλίας
Το τελευταίο θέµα της ηµερίδας ήταν η
προβολή του Ελληνο-Ιταλικού ντοκιµαν-
τέρ 45 λεπτών. H ανάδειξη της πλούσιας
µουσικής παράδοσης του ∆ήµου Κεντρι-
κών Τζουµέρκων και του ∆ήµου Cellino
San Marco αποτελεί το κυρίαρχο αντι-
κείµενο τόσο του συνολικού έργου
MUSIC BOX όσο και του ντοκιµαντέρ.
Ειδικότερα, η παραγωγή και η προ-
ώθηση του ντοκιµαντέρ στοχεύει:
− στην προστασία και τη διατήρηση της
πολιτιστικής κληρονοµιάς της διασυνο-
ριακής περιοχής, όπως αυτή εκφράζεται
µέσα από την υπάρχουσα παράδοση
στη µουσική
− στην προώθηση της διαπολιτισµικότη-
τας µέσα από την κοινή καταγραφή και
παρουσίαση των δύο περιοχών παρέµ-
βασης εκατέρωθεν των συνόρων
− στην ευρύτερη πολιτιστική και τουρι-
στική προβολή και ανάδειξη της περιοχής
− στη διάδοση της ιδέας και των αποτε-
λεσµάτων του έργου σε όλη την Ευρώπη
και ιδιαίτερα σε περιοχές µε ανάλογα χα-
ρακτηριστικά

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
µε το έργο Music Box, τους εταίρους του
έργου, καθώ και τις δράσεις του, µπο-
ρείτε να ενηµερωθείτε µέσα από την
ιστοσελίδα του έργου www.music box-
grit. eu

«∆ιασυνοριακό Παραδοσιακό Μουσικό Κουτί»

Επιτυχιών συνέχεια...

- Ο Κρανάς Βασίλειος του Ελευθε-
ρίου (γιος της Ελευθερίας Τσίπη) ει-
σήχθη στο Τµήµα Πολιτισµικού
Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών
στο Αγρίνιο (τµήµα Πανεπιστηµίου
Πατρών).
- Η Χαρίκλεια (Χαρά) Μπράτη (κόρη
του Βασίλη Μπράτη µέλους του ∆Σ
του Συλλόγου µας) εισήχθη στο Οικο-
νοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας.
- Η Κατσαδωράκη Αθηνά εισήχθη 9η
στο Τµήµα Ψυχολογίας του Πανεπι-

στηµίου Αθηνών.
Θερµά συγχαρητήρια στα παιδιά µας
και καλές σπουδές!

Αριθµός µαθητών στα Σχολεία
Βουργαρελίου
- Νηπιαγωγείο: νήπια 8
- ∆ηµοτικό Σχολείο: 10
Α΄ τάξη: 5
Β΄ τάξη: 1
Γ΄τάξη: 2
∆΄τάξη: 1
Ε΄τάξη: -
ΣΤ΄ τάξη: 1
Γυµνάσιο: 26 - Λύκειο: 27

Π Α ΡΑ Κ Λ Η Σ Η
Παρακαλούνται οι συνεργάτες µας και όσοι επιθυµούν να

στείλουν κείµενα προς δηµοσίευση στην εφηµερίδα µας, να
µας αποστέλλουν ηλεκτρονικά την εργασία τους. Αυτό διευ-

κολύνει την εκδοτική µας
προσπάθεια και ελαχιστοποιεί τις δυσκολίες της έκδοσης.
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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.

ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Β. - ΦΑΚΙΝΟΣ Β. Ο.Ε.
Υπαπαντής & Μυτιλήνης, Αρτέµιδα Αττικής, Τ.Κ. 190 16
Τηλ.6979 808010, E-mail: info@bandbdoors.gr

ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ
Ήταν κάποτε ένας κάδος σκουπιδιών. Ένας άλλος κάδος σκου-
πιδιών. Είχε µια συµπαθητική φατσούλα, φορούσε ένα όµορφο
ξύλινο ριγέ «κουστουµάκι», ένα γυαλιστερό µπορντώ ΄΄πουκα-
µισάκι΄΄ και στηριζόταν σε κοµψά, µαύρα σιδερένια ΄΄ποδαράκια
΄΄.Όπως τόσα άλλα αδέλφια του θα έλεγε κανείς. Τίποτε το ιδι-
αίτερο. Κι όµως...

Αυτός ο ταπεινός κάδος είχε τη µεγάλη τύχη να τοποθετηθεί
στο κέντρο της ΄΄πολιτείας΄΄. Πιο κέντρο δε γινόταν. Ήταν ευτυ-
χισµένος, γιατί κάθε µέρα- και νύχτα- θα έβλεπε πολλούς αν-
θρώπους, πολλά αυτοκίνητα και δε θα ένιωθε ποτέ µοναξιά.
Ιδιαίτερα χαρούµενος ήταν γιατί είχε τοποθετηθεί σε κεντρικό
σηµείο κι έτσι θα µπορούσε να επιτελέσει στο ακέραιο το «κοι-
νωνικό» του έργο, τη συλλογή σκουπιδιών. Η µεγάλη ευτυχία
ήρθε, όταν διαπίστωσε πως ακριβώς απέναντί του ήταν ένα µε-
γάλο, όµορφο κτήριο µε µεγάλη κίνηση. Κόσµος έµπαινε,
έβγαινε και κάπου πήρε το αυτί του πως εκεί µέσα ήταν οι «προ-
στάτες του».

Ένιωσε µεγάλη ανακούφιση που κάποιος θα νοιαζόταν γι'
αυτόν. Άλλωστε -είπαµε- ήταν τοποθετηµένος στο πιο κεντρικό
σηµείο, φάτσα στο µεγάλο κτήριο, δεν ήταν δυνατόν να τον ξε-
χάσουν! ∆υστυχώς λογάριαζε χωρίς ... τον «προστάτη του»!

Ήρθε µια µέρα κάποιος (δεν πρόσεξε ποιος, χάζευε το ρολόι
που «έτρεχε» τρελά στο µεγάλο κτήριο) και του φόρεσε µια
µαύρη «κουκούλα»- σακούλα. Ευτυχώς ήταν το νούµερό του,
γάντι του 'κατσε. Πέρασαν δυο παιδάκια, ένας ψηλός κύριος,
µετά κι άλλο παιδάκι και του 'ριξαν τα πρώτα σκουπιδάκια. Χα-
µογέλασε από ικανοποίηση. Επιτέλους, έπιασε δουλειά! Σκου-
πιδάκι σκουπιδάκι γέµισε η «κουκούλα», έπεφταν στο
πεζοδρόµιο χαρτάκια, βαζάκια, µπουκαλάκια κι ο ευσυνείδητος
κάδος µας στενοχωριόταν γι' αυτό το χάλι. Κάποια µέρα άλλαξε
η «κουκούλα», βιαστικά και πρόχειρα, αλλά ήταν κι υποµονετι-
κός, πού θα πάει, είπε, θα φανεί εκείνος ο «προστάτης» που
είχε ακούσει!
Αντ' αυτού, ένα σκοτεινό βραδάκι, κάποιος µε γρήγορες και βί-

αιες κινήσεις του αφαίρεσε το γυαλιστερό «πουκαµισάκι». Κά-
ποιος το χρειαζόταν, σκέφτηκε, δεν πειράζει θα µου βάλουν
άλλο.
Οποία απογοήτευση! Μάταια περίµενε (και περιµένει ακόµη!).
Έµεινε έτσι για µήνες, φορώντας µόνο το ριγέ, ξύλινο «κου-
στουµάκι». Μια «κουκούλα» που του φόρεσαν κάποια στιγµή
δεν πρόλαβε να γεµίσει, τσακώθηκε, έφυγε από τη θέση της κι
ό,τι του 'ριχναν έπεφτε κυριολεκτικά σε κενό. Γύρω από τα
µαύρα γυαλιστερά «ποδαράκια» του κάθε είδους σκουπίδι, µια
«ευωδιά» απερίγραπτη, µια εικόνα αποκρουστική. Όποιος τον
κοιτούσε ένιωθε άλλος αηδία κι άλλος συµπόνια και τα σχόλιά
τους διόλου κολακευτικά.
Πέρασε έτσι µήνας µε ζέστη, κι άλλος µήνας µε ζέστη (όπου η

εικόνα του χειροτέρεψε πολύ), έζησε και µια παρέλαση σε
εθνική επέτειο κι ο «προστάτης» άφαντος, ώσπου µια µέρα ω!
του θαύµατος, κάποιος τον συµµάζεψε λίγο και του φόρεσε και-
νούργια «κουκούλα», για «πουκαµισάκι» ούτε λόγος. Μόνο που
κι αυτή, δυο νούµερα µεγαλύτερη (δεν είχαν άλλη, έλειπε και το
«πουκαµισάκι») δεν άργησε να τσαλακωθεί και να φύγει απ' τη
θέση της. Φτου κι απ' την αρχή!
Έχει χάσει πλέον την ελπίδα της προστασίας. Κοιτάζει µε δέος

το µεγάλο κτήριο απέναντί του µε το «τρελό» ρολόι και απορεί
που κανείς δεν ενδιαφέρεται γι' αυτόν. Φοβάται πως θα εξαφα-
νιστεί, όπως και πολλά από τα µεγαλύτερα «πράσινα» αδέρφια
του. Και καλά, αυτά, γεµάτα µε καρπούς για ζώα και άχρηστα µι-
κροαντικείµενα, κοσµούν υπόγεια και αποθήκες, αυτός τι θα
απογίνει χωρίς το χρήσιµο (και χρηστικό) γυαλιστερό «πουκα-
µισάκι» του; Έχει ελπίδα να του πάρει εκείνος ο «προστάτης»
που λέγαµε ένα καινούργιο; Ίδωµεν...

Χ.Β.Γ

ΜΗΠΩΣ;

-Σιγά, Γιαννούλα µ' θα πέ'εις!
-Ιγώ φταίου, Βάσιου µ', π' ξεσπουρίσ'καν ούλα τα
χ'θάρια; Και δεν τα µαζών' κα'ένας.
Θα σκουτουθεί κόζµους ιδώ!
∆ιάλογος πέρα για πέρα αληθινός µεταξύ δύο
ηλικιωµένων γυναικών, οι οποίες κατέβαιναν το
γκαλντερίµι µπροστά στο κτήριο του ΟΤΕ.
Η δυσκολία στο βάδισµα µαρτυρούσε πως επέ-
στρεφαν από επίσκεψη στο Κέντρο Υγείας (η µία
είχε επίδεσµο στο πόδι) και κινδύνευαν να επι-
στρέψουν εκεί µε ένα στραβοπάτηµα!
Το .... ξεσπουρισµένο γκαλντερίµι, έτσι όπως
προέκυψε – και συνεχίζει- µε τις «ατίθασες» πε-
τρούλες να πετάγονται εδώ κι εκεί, είναι πρό-
βληµα για όλους, µεγάλους και µικρούς.
Μήπως να το τακτοποιούσαµε τώρα που είναι ο
καιρός καλός, γιατί και παγωνιές έρχονται- κι
αυτές οι «ατιµούλικες» δεν τη θέλουν µε τον πάγο

την κόλλα µε τίποτα- και στραµπουλιγµένα πο-
δαράκια θα διαµαρτύρονται.
Μήπως;

∆υο περαστικοί από το Βουργαρέλι θέλησαν να
φωτογραφηθούν στις βρύσες του χωριού, µιας
και τις πληροφορήθηκαν ως αξιοθέατο (και δι-
καίως). Ξεκίνησαν από την «Κρυστάλλω». Οι πέ-
τρινες γούρνες στεγνές. Η φωτογράφιση δεν είχε
νόηµα. Θεώρησαν πως στην «Αρχόντω» θα
είχαν καλύτερη τύχη. Εκεί µετά βίας έτρεχε λίγο
νερό κι όχι απ' όλες τις γούρνες. Κι όµως οι φίλοι
που τους σύστησαν το Βουργαρέλι- θυµούνται
καλά- τους είχαν πει πως στο χωριό αυτό τρέ-
χουν παντού νερά. Λες να τους είπαν παντού
αλλού, εκτός από τις βρύσες;
Αυτό δεν το θυµούνται ... Φωτογραφίες, πάντως,
έβγαλαν. Εκτίµησαν την αρχιτεκτονική. Κάτι είναι
κι αυτό. Εµείς µε το νερό µήπως να κάνουµε κάτι;

Χ.Β.Γ.

1.Πραγµατοποιήθηκε στις 25 Νοεµβρίου
2015 η εκδροµή προσκύνηµα στην Αγία Αι-
κατερίνη στον Καταρράκτη, µε ικανοποιητική
συµµετοχή προσκυνητών.

2.Στις 6 ∆εκεµβρίου 2015, όπως έχει καθιε-
ρωθεί πλέον, εορτή του Αγίου Νικολάου, στο
γραφείο του Συλλόγου, µετά το πέρας της
Θείας Λειτουργίας, προσφέρθηκαν πίτες,
γλυκά, τσίπουρο και αναψυκτικά. Μια µίνι
γιορτή σε µια χριστουγεννιάτικη ατµόσφαιρα,
όπου χωριανοί και φίλοι αντάλλαξαν ευχές
αλλά και απόψεις για τα δρώµενα στο χωριό.
Το ∆.Σ του Συλλόγου ευχαριστεί για την προ-
σφορά τους σε εδέσµατα τις κυρίες: Νίκη Κα-
τσαούνου, Ντίνα ∆ήµου, Βάσω Καραβασίλη,
Τζένη Λιόκα, Γεωργία Τσιώρη, Σοφία Νίκου
και Χαρά Βρατσίστα.

3. Την ηµέρα του Αγίου Νικολάου επίσης ,
έτσι για γούρι, κυκλοφόρησε το Ηµερολόγιο
του Συλλόγου για το έτος 2016. Ήδη έχουν
διατεθεί αρκετά από τα µέλη του ∆.Σ και τα
σχόλια για την όλη εµφάνισή του είναι ιδιαι-
τέρως κολακευτικά. Εορτολόγιο δεν υπάρχει
αλλά ο πάτερ Κίµωνας δεν έχειHπρόβληµα!
Το ∆.Σ του Συλλόγου ευχαριστεί τους κ.κ.
Νίκο Μανούση, Στάθη Κουτσιαύτη και Να-
τάσσα Λιάπη για την εθελοντική προσφορά
των φωτογραφιών τους, που κοσµούν το εν
λόγω ηµερολόγιο και καλεί όλους τους φί-
λους να το αποκτήσουν, ενισχύοντας το Σύλ-
λογο και τις δράσεις του, µε κέρδος για τους
ίδιους όµορφες εικόνες απ’ το Βουργαρέλι.

4. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος στις 3 Ιανουα-
ρίου του 2016, ηµέρα Κυριακή, θα κόψει την
πρωτοχρονιάτικη πίτα του στο αµφιθέατρο
του ∆ηµαρχείου, απογευµατινή ώρα, µέσα
σε µια όµορφη γιορτή µε κάλαντα, τραγού-
δια, αναφορά σε τοπικά έθιµα, παραδοσια-
κούς χορούς, και Bazaar βιβλίου. Καλεί
όλους τους χωριανούς και τους φίλους του
να ανταλλάξουν ευχές και να ψάξουν παρέα
το H τυχερό φλουρί!

5. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος προτίθεται να
συντηρήσει το κτίριο του γραφείου του και
συγκεκριµένα ν’ αντικαταστήσει - σε πρώτο
στάδιο - την πόρτα και τα παράθυρα του
υπογείου, τα οποία, λόγω πολυκαιρίας,
έχουν φθαρεί. Παρακαλούνται όσοι έχουν
την καλή διάθεση να βοηθήσουν οικονοµικά
την προσπάθεια αυτή, να επικοινωνήσουν
µε τα µέλη του ∆.Σ του Συλλόγου ή στα τη-
λέφωνα: 6979912980 (Νίκος Μανούσης)
6972206503 (Χαρά Βρατσίστα)
6978019131 (Παναγιώτης Καραβασίλης)

6. Στο γραφείο του Πολιτιστικού Συλλόγου
διατίθενται, µε µικρό αντίτιµο, τα βιβλία:
• «Ιστορικά κείµενα Βουργαρελίου και ευρύ-
τερης περιοχής» του Γιάννη Κατσάνου
• «Ιδιωµατικές λέξεις και αλληγορίες του
τόπου µας» της Κυριακής και του Παναγιώτη
Χρηστίδη
• «Τραγούδια των Τζουµέρκων» Συλλογή
Χρίστου Ν. Λαµπράκη
Σπεύσατε για την απόκτησή τους!

∆ράσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου
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Η εφηµερίδα µας προβάλλει το Βουργαρέλι και τους συνεργάτες του!

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Στην τοποθεσία Καρυά Βουργαρελίου

αγρόκτηµα 3 στρεµµάτων και

600 µέτρων.

Πληροφορίες στο τηλ. 210 4611115

Αθανάσιος Σπ. Λαζαρίδης
Ουρολόγος - Χειρούργος

Ειδικευθείς στο Πανεπιστηµιακό
Νοσοκοµείο Ιωαννίνων

Επιστηµονικός συνεργάτης
Πανεπιστηµιακής Ουρολογικής

Κλινικής Ιωαννίνων
Νικ. Σκουφά 38 - Άρτα

Τηλ.: 2681400427, 6977509592

ΠΡΟΤΥΠΟΣ
ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΡΤΑΣ

Γ. ΜΠΑΦΑΣ ΑΕ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΡΤΙΝΟ ΓΑΛΑ
ΓΡΑΒΙΕΡΑ- ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ

ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ - ΦΕΤΑ
ΑΝΘΟΤΥΡΟ - ΜΥΖΗΘΡΑ

ΑΝΕΖΑ ΑΡΤΑΣ
26810 41292, 41388

FAX6810 - 42173

Σουφλιµάς

Ο σουφλιµάς είναι ένας παραδοσιακός χριστουγεννιάτικος
µεζές, που παλιότερα δεν έλειπε σχεδόν από κανένα σπίτι στα
χωριά µας. Όλο το χωριό µοσχοµύριζε από το ψητό χοιρινό
κρέας στη σούβλα. Βέβαια, τότε το κρέας ήταν ντόπιο, σπιτικό,
από ζώα που τρέφονταν µε τροφές γνήσιες, όπως το γάλα των
ζώων, καλαµπόκι, πίτουρο, χυλός ή ό,τι έµενε από το φαγητό
της οικογένειας κλπ. Σε αυτές τις τροφές πρόσθεταν και λίγο
αλάτι, το οποίο έδινε στο κρέας µια ιδιαίτερη νοστιµάδα.

Ο σουφλιµάς (κοντοσούβλι) γινόταν την ηµέρα των Χριστου-
γέννων, αλλά και πολλά χειµωνιάτικα βράδια στο τζάκι του κάθε
σπιτιού. Σήµερα, που τα οικόσιτα ζώα σπανίζουν, κάποιοι εξα-
κολουθούν να τηρούν την παράδοση φτιάχνοντας σουφλιµά
στο τζάκι, συνήθως τα Χριστούγεννα, αλλά και γιατί όχι όποτε
το θελήσουν, τουλάχιστον οι καλοφαγάδες, µε κρέας χοιρινό
από τον κρεοπώλη, διαλέγοντας το κατάλληλο τεµάχιο. Βέβαια,
δεν είναι µόνο η παράδοση, αλλά είναι και η ευκαιρία να βρε-
θούν µαζί οι συγγενείς και οι φίλοι τις κρύες µέρες των γιορτών
των Χριστουγέννων να πιουν ένα ποτηράκι κρασί συνοδευµένο
από τον εξαιρετικό µεζέ του σουφλιµά.

Υλικά για ένα µέτριο σουφλιµά.
-2 κιλά χοιρινό κρέας, ψαχνό µε λίγο λίπος, κατά προτίµηση
από µέτριο σε κιλά ζώο.
- Αλάτι, περίπου δύο κουταλιές κοφτές της σούπας (ανάλογα,
πόσο αλατισµένο, το προτιµάµε)
Η σωστή δόση στο αλάτι, αναδεικνύει την γεύση του.
-Πιπέρι, περίπου µια κουταλιά του γλυκού.- Ρίγανη περίπου µία
χούφτα, του ενός χεριού.
(Η δόση για ένα σουφλιµά ποικίλει ανάλογα µε το πόσο µικρό
ή µεγάλο είναι το τζάκι του σπιτιού)

∆ιαδικασία
Πριν ξεκινήσουµε να φτιάχνουµε τη σούβλα, ετοιµάζουµε τη

φωτιά για να βγάλουµε τα απαραίτητα κάρβουνα. Βάζουµε στο
τζάκι ξύλα από αριές ή πουρνάρια ή κουµαριές, µέτρια σε µέ-
γεθος, ούτε πολύ χοντρά, ούτε πολύ λιανά, που να έχουν αν
είναι δυνατόν και λίγη κουφάλα, για να βγάλουν καλά κάρβουνα
τα οποία θα διατηρηθούν αναµµένα για αρκετή ώρα. Στα κάρ-
βουνα αυτά µπορούµε να προσθέσουµε και λίγα κάρβουνα του
εµπορίου για καλύτερη θράκα ή αν δεν έχουµε καλά ξύλα βά-
ζουµε µόνο κάρβουνα του εµπορίου.

Στο µεταξύ ετοιµάζουµε τη σούβλα.
Κόβουµε το κρέας σε κοµµάτια, τετράγωνα, περίπου (3 εκ. x

3 εκ.) αλλά λίγο πιο λεπτά στο φάρδος.
Ανακατεύουµε σε ένα µπολ ή σε ένα βαθύ πιάτο, το αλάτι, το

πιπέρι και τη ρίγανη.
Αλατίζουµε το κοµµένο κρέας, έτσι ώστε να πάει παντού το

αλατοπίπερο.
Σουβλίζουµε τα κοµµάτια, προσέχοντας να µην πιέσουµε

πολύ το κρέας.
Στο µεταξύ τα κάρβουνα είναι έτοιµα.
Όσα ξύλα καίγονται ακόµα µε φλόγα, τα τραβάµε στο πίσω

µέρος του τζακιού και τα αφήνουµε εκεί να καίνε, γιατί θα µας
χρειαστούν κι άλλα κάρβουνα στη συνέχεια του ψησίµατος.

Στα άκρα της γωνιάς και κοντά το άνοιγµα του τζακιού τοπο-
θετούµε δύο ειδικά µεταλλικά στηρίγµατα πάνω στα οποία θα
γυρίζει η σούβλα. Αν δεν έχουµε στηρίγµατα τοποθετούµε δύο
τούβλα ώστε να έχουµε ύψος πάνω από τα κάρβουνα περίπου
10cm.

Στο µεσοδιάστηµα µεταξύ των δύο στηριγµάτων απλώνουµε
τα αναµµένα κάρβουνα, προσέχοντας να πάνε τα περισσότερα
στις δύο άκρες και να µείνουν λιγότερα στη µέση. Αυτό γιατί

στη µέση η σούβλα πυρώνεται πιο πολύ από τη φωτιά του τζα-
κιού. Έτσι θα πετύχουµε να ψηθεί το κρέας οµοιόµορφα χωρίς
να καεί ή να "κρατάει" από ψήσιµο µέχρι τις άκρες του σου-
φλιµά.

Στη συνέχεια βάζουµε το σουφλιµά πάνω από τη θράκα στη-
ρίζοντας τις δύο άκρες της σούβλας στα δύο ειδικά γι αυτό στη-
ρίγµατα.

Στην αρχή γυρίζουµε τη σούβλα, προσέχοντας να µην "αρ-
πάξει" και µαυρίσει το κρέας. Όταν "πέσει" η θράκα γυρίζουµε
τη σούβλα και την αφήνουµε να σιγοψηθεί από τις διάφορες
πλευρές οµοιόµορφα ώστε να ροδοκοκκινίσει.

Βέβαια, το κρέας ψήνεται µε το λίπος που έχει µέσα του. Το
λίπος (ξίγκι), βοηθάει το κρέας να διατηρείται µαλακό και να
ψήνεται µέχρι µέσα-µέσα ώστε να µην ξεροκαίγεται κατά το ψή-
σιµο.

Αν το κρέας δεν έχει λίπος, αυτό µάλλον δεν κάνει για σου-
φλιµά!

Αν ρηχώσει η θράκα, τραβάµε από το πίσω µέρος του τζα-
κιού προς τα µπροστά και άλλα κάρβουνα και τα προσθέτουµε
κάτω από τη σούβλα.

Τέλος, κατεβάζουµε πιο χαµηλά τη σούβλα για να σιγοψήνε-
ται το κρέας από τα λιγοστά πλέον µισοαναµµένα κάρβουνα.

Μερικοί βάζουν ανάµεσα στους µεζέδες πιπεριά ή ό,τι άλλο
θα δώσει στο ψητό ιδιαίτερη γεύση, αλλά οι περισσότεροι προ-
τιµούν το σουφλιµά παραδοσιακά σκέτο.

Ο σουφλιµάς φαίνεται πως ψήθηκε και είναι έτοιµος να βγει
από τη φωτιά όταν ροδοκοκκινίσει καλά και µικρύνουν λίγο τα
µεζεδάκια, αλλά και από το ότι το λίπος πέφτει πλέον ελάχιστο
στη θράκα.

Τότε σηκώνουµε τη σούβλα όρθια και τη στηρίζουµε στη µέση
από ένα µεγάλο πιάτο ή µπολ ή ό,τι άλλο έχουµε, τοποθετών-
τας ένα διπλωµένο κοµµάτι λαδόκολλας για να µην χαραχτεί το
πιάτο και µε ένα άλλο κοµµάτι λαδόκολλα στο χέρι τραβάµε τα
µεζεδάκια προς τα κάτω για να βγουν από τη σούβλα και να
πέσουν µέσα σε αυτό.

Τέλος, αν το προτιµάµε περιχύνουµε τους µεζέδες µε λεµόνι,
αν όχι τους αφήνουµε έτσι.

(∆εν βάζουµε λεµόνι πριν το ψήσιµο γιατί το κρέας "σφίγγει"
και δεν γίνεται µαλακός ο σουφλιµάς).

Ο σουφλιµάς είναι εξαιρετικός µεζές, αρκεί να προσέξει κα-
νείς λίγο στο ψήσιµο για να τον πετύχει!

Τρώγεται ζεστός και συνοδεύεται από κρασί, συνήθως ντό-
πιο ή εµφιαλωµένο ανάλογα µε τη διάθεση και την προτίµηση
του καθενός. Καλή όρεξη!

Νίκος Τσιούνης

Χριστουγεννιάτικες - Παραδοσιακές συνταγές Ο ΦΕΥΓΑΤΟΣ ΜΠΙΛ

Κατά ασκωλιαζοµένων

Μας συγχωρείτε κύριε. Μην κάνετε φασαρία,
µην ενοχλείτε, µη διασκεδάζετε, µην
τραγουδάτε, µην τρώτε, µην πίνετε, µην ψήνετε,
µη χτυπάτε, µη διαµαρτύρεστε, µην αντιδράτε,
µη,µη,µη H
∆ιότι εµείς έχουµε µπει στο καλούπι. Είµαστε
ευυπόληπτοι πολίτες και αποβλακωνόµαστε
τρώγοντας TV – FAST FOOD .
∆εν µπορείτε εσείς να ενοχλείτε την ώρα που
συντελείτε η αποβλάκωση µας. ∆εν µπορείτε
εσείς να ξοδεύετε ασκόπως τα χρήµατά σας
διασκεδάζοντας τη στιγµή που η πολιτεία µας
έχει οικονοµικό πρόβληµα και µάλιστα
τραγουδώντας ελληνικά δηµοτικά και λαϊκά
άσµατα.
∆ίκιο έχετε κύριες και κύριοι. Σήµερα τα
προϊόντα είναι τα περισσότερα τυποποιηµένα
και το σπουδαιότερο αν υπάρχουν ακόµα
ευτυχισµένοι ή µικρά παιδιά θα είναι ή ακαλού-
πωτοιH ή έχουν ξεκαλουπωθεί H
Με συγχωρείτε!

Σ.Σ.: Ασκώλια, γιορτή του ∆ιονύσου: Γέµιζαν
ασκό µε κρασί και πηδούσαν αυτόν µ’ ένα
πόδι. Αυτός που τα κατάφερνε έπαιρνε ως
έπαθλο το κρασί.

ΒΡΑ∆ΙΝΗ ΨΕΥ∆ΑΙΣΘΗΣΗ

Χτύπα µε χρόνε όσο θες
Απόψε δεν µε πιάνεις
Ίσως µε γέµισες πληγές
Μα τον αγώνα χάνεις

Χτύπα µε χρόνε όσο θες
Το σώµα µου θα πάρεις
Μα την ψυχή µου για να βρεις
Θα τρέχεις δεν θα φτάνεις

Χτύπα µε χρόνε όσο θες
Τρέχω µπροστά από σένα
Αν µε προλάβεις στη στροφή
Θα’µαστε πλέον ένα

Χτύπα µε χρόνε όσο θες
Ποτέ δε θα νικήσεις
Αφού το ξέρω ύπουλα
Μια µέρα θα χτυπήσεις

Χτύπα µε χρόνε άχρονε
Τώρα κι ας µη γεράσω
Ένα κρασί κι ένα χορό
Πρώτα να σε κεράσω
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Η παράδοσή µας δεν είναι

νεκρό παρελθόν.

Είναι οι ζωντανές

και χειµώδεις ρίζες

του λαού µας, απ’ όπου

βλασταίνει και

αναπτύσσεται

ο σύγχρονος

λαϊκός µας πολιτισµός.

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

ΑΤ Η εφηµερίδα µας προβάλλει
το Βουργαρέλι, καταγράφει
την ιστορία του, ενηµερώνει
για τα προβλήµατά του και

διεκδικεί!

ΤΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΜΑΣ
Πλούσιο σε συµµετοχές του χο-
ρευτικού µας, το φετινό καλο-
καίρι. Το χωριό µας
εκπροσωπήθηκε επάξια από
τους χορευτές που µε µεράκι και
όρεξη έδωσαν τον καλύτερό τους
εαυτό και απέσπασαν πολύ θε-
τικά σχόλια για τις παρουσίες
τους. Κοινός στόχος, η διατή-
ρηση, η ανάδειξη του πολιτισµού
και η παράδοση των Τζουµέρ-
κων και όχι µόνο.
Πρώτη συµµετοχή στο µονα-
στήρι του Αϊ Γιώργη στην εκδή-
λωση ιστορικής µνήµης της
έναρξης της Επανάστασης στα
Τζουµέρκα στις 25 Ιουλίου .
Αναπαράσταση του ιστορικού γε-
γονότος από τους χορευτές και
ιστορικοί χοροί στη συνέχεα
κάτω από τα πανύψηλα και δρο-
σερά πλατάνια.
Σάββατο 1 Αυγούστου συµµε-
τοχή στη Σκουφαϊκά 2015 στην
κατάµεστη πλατεία του Κοµπο-
τίου παρουσιάζοντας χορούς της
Ηπείρου. Οι χορευτές για µια
ακόµη φορά τιµώντας την παρά-
δοση και τον τόπο καταγωγής
τους, συγκίνησαν τον κόσµο που
είχε παραβρεθεί, ενώ απέσπα-
σαν επάξια τα χειροκροτήµατα.
Ευχαριστούµε για την πρό-
σκληση και τη φιλοξενία τον
∆ήµο Νικολάου Σκουφά.
Την επόµενη µέρα καλεσµένοι
για τρίτη χρονιά από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Άνω Πέτρας .Η φιλοξενία άψογη τους
ευχαριστούµε πολύ.
Στις 8 Αυγούστου 2015 στην πλατεία του χωριού µας στην παραδοσιακή βρα-
διά που οργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος µε καθαρό παραδοσιακό σχήµα. Ο
καιρός φέτος ήταν µε το µέρος µας. Συµµετείχε και το µικρό χορευτικό αποσπώντας
τα χειροκροτήµατα για τη συµµετοχή του. Μικρά παιδάκια χόρεψαν µε ζωντανή µου-
σική χωρίς µία πρόβα µε την ορχήστρα και τα κατάφεραν τέλεια. Και µετά από τα χο-
ρευτικά ήρθε η σειρά της ζυγιάς και φυσικά των παρευρισκοµένων που κατέκλυσαν
το χώρο του χορού, ένωσαν τα χέρια και έσυραν τα βήµατα τους σε γνήσια Ηπει-
ρώτικα τραγούδια και το γλέντι κράτησε µέχρι το πρωί που βγήκε ο ήλιος στην
Αγία Παρασκευή!
Το ταξίδι µας συνεχίζεται στις 29 Αυγούστου µε την πρόσκληση του Πολιτι-
στικού Συλλόγου Κωστακιών. Η κ. Ελευθερία Πετανίτη, ψυχή του Πολιτιστικού
Συλλόγου Κωστακιών, πάντα πρόθυµη να µας δανείσει τσαρούχια, φουστανέλες,
αφιλοκερδώς για το χορευτικό µας, ανταποκριθήκαµε στην πρόσκλησή της πα-
ρουσιάζοντας χορούς της Θεσσαλίας.
8 Σεπτεµβρίου γιορτή της Παναγίας όλοι µαζί στην Κόκκινη Εκκλησία µε
όµορφη παρουσία και χορούς της περιοχής µας ξεκινήσαµε το παραδοσιακό
πανηγύρι που κράτησε µέχρι το πρωί!
Για την άψογη και άρτια εµφάνιση του χορευτικού µας θέλουµε να εκφράσουµε τις
θερµές µας ευχαριστίες και να συγχαρούµε τον υπεύθυνο διδασκαλίας κ. Πέτρο Γε-
ωργάρα και όλους τους χορευτές που πλαισιώνουν το χορευτικό. Καιρός να στα-

µατήσουν τα σχόλια χορεύουν “οι γριές”
µακάρι οι νέοι και οι νέες να δηµιουργή-
σουν το δικό τους τµήµα και οι µεγαλύτε-
ροι το δικό τους. Η προσπάθεια έχει
ξεκινήσει πριν από καιρό αν θέλουν ας
την συνεχίσουν. Επίσης ας γνωρίζουµε
όλοι µας ότι το χορευτικό στηρίζεται ως
προς την διδασκαλία των χορών µόνο
στις εισφορές των χορευτών που κάθε
µήνα πληρώνουν το δάσκαλο.
Σχετικά µε το χορευτικό ας επισηµανθεί
ότι: Οι πέντε φουστανέλες που αγορά-
στηκαν από τις δωρεές του Βασίλη Σού-
σου και της Λουκίας Αντωνίου, του
Αναγκαστικού Συνεταιρισµού Βουργαρε-
λίου- Παλαιοκατούνου και της Χρύσας
Τζουµάκα µε ευθύνη της Γεωργίας
Τσιώρη, Ντίνας Μπαλατσούκα και Λου-
κίας Αντωνίου συµπληρώθηκαν και µε τα
τσαρούχια αξίας 275 ευρώ από την
δωρεά της Χρύσας Τζουµάκα που είχε
βραβευτεί από τον Μουσικοφιλολογικό
Σύλλογο Σκουφάς στις 24 Μαρτίου 2015
µε το ποσό των 500 ευρώ το οποίο στη
συνέχεια το πρόσφερε στο Σύλλογο.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

- Τα µέλη του χορευτικού τµήµατος Βουρ-
γαρελίου ευχαριστούν τον ∆ήµαρχο κ. Μα-
ρίνο Γαρνέλη για την παραχώρηση του
αυτοκινήτου για τις µετακινήσεις µας. Τον
πρόεδρο του χωριού µας και οδηγό µας
κ. Κων/νο Κατσάνο που πρόθυµα και
ακούραστα µας µεταφέρει κάθε φορά.
- Επίσης ευχαριστούν τον ∆ήµαρχο κ. Μα-
ρίνο Γαρνέλλη, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
και τον πρόεδρο κ. Κων/νο Κατσάνο για

την παραχώρηση της αίθουσας για τις πρόβες του χορευτικού.
-Ως απερχόµενο ∆Σ του Πολιτιστικού Συλλόγου Βουργαρελίου ευχαριστούµε τον
∆ήµαρχο κ. Μαρίνο Γαρνέλλη, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την επιχορήγηση των
2100 ευρώ πρός τον Σύλλογο που εισπράχτηκε από το νέο ∆Σ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βουργαρελίου (το νεοεκλεγέν ∆Σ) για την προσφορά ή τη βοή-
θειά τους ευχαριστεί τους κ.κ:
α) Μαρίνο Γαρνέλη, ∆ήµαρχο Κεντρικών Τζουµέρκων, για την πρότασή του και την ψή-
φιση στη συνέχεια από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο επιχορήγησης του Συλλόγου µε το ποσό
των 800 ευρώ, καθώς και για την παραχώρηση του αµφιθεάτρου του ∆ηµαρχείου για την
κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.
β) Ευαγγελία Καραγιάννη, Αντιδήµαρχο του ∆ήµου, για τη συνεργασία και τη βοήθειά
της, αν και όπου της ζητήθηκε από το Σύλλογο.
γ) Κων/νο Κατσάνο, πρόεδρο του Βουργαρελίου, για τη βοήθειά του στην άδεια κοπής
του έλατου για το γιορτινό στολισµό της πλατείας, καθώς και το άνοιγµα του ∆ηµαρχείου-
εκτός του ωραρίου-, όταν και για ό,τι χρειάστηκε ο Σύλλογος.
δ) Παύλο Κολιάτσο για τη βοήθειά του στην κοπή και µεταφορά του έλατου.
ε) Γιώργο Κούρτη για τη βοήθειά του (ηλεκτρολογική) στο στολισµό του δέντρου.
στ) Αφροδίτη Σιαπάτη, Χρύσα Αντωνίου και Παναγιώτη Καραβασίλη για τη δωρεά
χριστουγεννιάτικων στολιδιών στο Σύλλογο.



10
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ- ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

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

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

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

VILLA ELIA
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ

Άγιος Ιωάννης - Φρύνη - Λευκάδα

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

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

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ

∆ΩΜΑΤΙΑ

ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΑΣΙΟΣ

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΑΡΤΑΣ

ΤΗΛ.: 26850 22254

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

Βουργαρελιώτικα Ηπειρωτικά & άλλα...

ΣΧΟΛΗ Ο∆ΗΓΩΝ

e-mail: sousos@yahoo.com

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΥΣΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡ. ΣΟΥΣΟΣ

ΚΗΦΙΣΙΑΣ 72 (Αγ. Τριάδα)
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΤΗΛ.: 210 6982438
ΚΙΝ.: 6974305426

6972422536

Η εφηµερίδα
και ο Σύλλογος

στηρίζονται
στις δικές σας

συνδροµές.
Μπορείτε

να τις στέλνετε
και µε επιταγή
στη διεύθυνση:

Εφηµερίδα
“ΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ”

Φειδίου 18
106 78 Αθήνα

Ξενοδοχείο

στο Βουργαρέλι

Σταυρούλα Καραβασίλη

Τηλ.: 26850 22111

Κιν.: 6972 425591

Fax: 26850 22251

e-mail:

info@panthoron.gr

www.panthoron.gr

Ο Ρ Ε Ι Ν Η Φ Ι Λ Ο Ξ Ε Ν Ι Α

ΣΧΟΛΗ Ο∆ΗΓΩΝ

Προσφορά στο Κέντρο
Υγείας Βουργαρελίου

Η δεινή κατάσταση στην οποία έχει πε-
ριέλθει η λειτουργία του Κ.Υ Βουργαρε-
λίου διαπιστώθηκε σ' όλο της το µεγαλείο
παραµονές Χριστουγέννων του 2015.
Ασθενής χρειάστηκε εκτάκτως να κάνει
καρδιογράφηµα και δεν υπήρχε χαρτί
στον καρδιογράφο. Όταν αντίστοιχη µο-
νάδα υγείας στην ευρύτερη περιοχή εν-
δυναµώνεται µε πλήρως εξοπλισµένο
ασθενοφόρο, εδώ ψάχνουν για γάζες και
παυσίπονα. Οι ελλιπείς εφηµερίες έχουν
πλέον παγιωθεί, µε αποτέλεσµα να πα-
ραµένει κλειστό το Κ.Υ και ολόκληρο το
Σαββατοκύριακο. Αυτό δηµιουργεί αί-
σθηµα ανασφάλειας στους κατοίκους της
περιοχής, η οποία ανασφάλεια επιτείνε-
ται µε την έλλειψη βασικού ιατρικού υλι-
κού.
Εκτιµώντας την κατάσταση αυτή ο Πολι-

τιστικός Σύλλογος Βουργαρελίου µε πρω-
τοβουλία του και συµµετοχή Πολιτιστικών
Συλλόγων της περιοχής, στους οποίους
απευθύνθηκε, συγκέντρωσε το ποσό των
500 ευρώ, χρήµατα τα οποία διατέθηκαν
στο Κ.Υ Βουργαρελίου, για να αντιµετω-
πιστούν ελάχιστες από τις µεγάλες και
σοβαρές ελλείψεις σε ιατρικό υλικό, ενό-
ψει των γιορτών των Χριστουγέννων,
όπου η επισκεψιµότητα στην περιοχή
αναµενόταν αυξηµένη.
Αναλυτικά ανταποκρίθηκαν και διέθεσαν

από 100 ευρώ έκαστος οι Σύλλογοι:
α) Πολιτιστικός Σύλλογος Βουργαρελίου
β) Σύλλογος Βουργαρελιωτών Αττικής
γ) Εκπολιτιστικός Σύλλογος Αθαµανίου,
«Αθάµας»
δ) Σύλλογος Κυψελιωτών Αθήνας «Ο
Άγιος Κοσµάς»
ε) Πολιτιστικός Σύλλογος Κυψέλης
(Άρτας) « Ο Άγιος Γεώργιος»

Η ∆ιευθύντρια του Κ.Υ, κα Σαµπίνα
Τσάκα ευχαρίστησε τους Συλλόγους
µέσω του κ. Νίκου Μανούση, προέδρου
του Πολιτιστικού Συλλόγου Βουργαρε-
λίου, για την προσφορά τους και δεσµεύ-

τηκε να τους ενηµερώσει για τη διάθεση
των χρηµάτων τους σε αναλώσιµα που
θα βοηθήσουν, έστω και προσωρινά,
στην κάλυψη άµεσων αναγκών του Κ.Υ
Βουργαρελίου.
Χαρά Βρατσίστα- Γκόγκου

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ - ΕΚΛΟΓΕΣ
ΝΕΟ ∆Σ

Στις 18 Οκτωβρίου 2015 διεξήχθησαν αρ-
χαιρεσίες για την ανάδειξη νέου ∆.Σ στον
Πολιτιστικό Σύλλογο Βουργαρελίου, η
σύνθεση του οποίου είναι:

Νίκος Μανούσης
Πρόεδρος .............................ψήφοι 86
∆ηµήτρης Καραβασίλης
Αντιπρόεδρος ......................ψήφοι 69
Χαρά Βρατσίστα
Γραµµατέας ..........................ψήφοι 65
Παναγιώτης Καραβασίλης
Ταµίας ...................................ψήφοι 44
Βαγγέλης Γιαννέλος
Μέλος ....................................ψήφοι 52
Γεωργία Τσιώρη
Μέλος ....................................ψήφοι 35
Σοφία Νίκου
Μέλος ....................................ψήφοι 30

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
εκλέχτηκαν:
Γιώργος Γκόγκος................ ψήφοι 37
Ντίνα ∆ήµου ....................... ψήφοι 28
Κική Βίκη- Κούκου .............. ψήφοι 18

Υποψήφιοι για το ∆.Σ ήταν 14 άτοµα. Για
να ψηφίσουν προσήλθαν 125 µέλη. Η
συµµετοχή τόσων χωριανών και φίλων
του Πολιτιστικού Συλλόγου ήταν µια έκ-
πληξη- ευχάριστη οµολογουµένως- για
τους υποψηφίους, αλλά έκανε αίσθηση
και στη γύρω περιοχή. Η συµµετοχή αυτή
δηλώνει –πέρα από κάθε άλλη ερµηνεία-
το ενδιαφέρον των ντόπιων για τον τόπο
τους.

Επιπλέον, αποδεικνύει πως η έννοια
και οι σκοποί του Συλλόγου έχουν γίνει
απόλυτα αντιληπτά από την τοπική κοι-
νωνία, η οποία «εξουσιοδοτεί» το Σύλ-
λογο για ενέργειες και δράσεις που θα
οδηγήσουν το χωριό- και γιατί όχι και την
ευρύτερη περιοχή- βήµατα µπροστά.

Το ∆.Σ του Συλλόγου ευχαριστεί όλους
όσοι προσήλθαν να ψηφίσουν και ο κα-
θένας από τα µέλη του χωριστά ευχαρι-
στεί για την προτίµηση ψήφου στο
πρόσωπό του.

Ακόµη το ∆.Σ ευχαριστεί τον απελ-
θόντα πρόεδρο κ. Αντώνη Μασούρα
για τη βοήθειά του στην άψογη διεξαγωγή
των αρχαιρεσιών όσο και στη διαδικασία
παράδοσης- παραλαβής των δύο ∆.Σ
(απερχόµενο-νέο), η οποία ήταν σηµαν-
τική αλλά κυρίως καθοριστική για τη δε-
δοµένη και αδιαµφισβήτητη διαύγεια της
διετούς θητείας του.

Το ∆. Σ του Πολιτιστικού Συλλόγου

ΧΟΡΟΣ ΣΕΛΛΑ∆ΙΤΩΝ ΑΡΤΑΣ

Με επιτυχία διοργανώθηκε η χοροεσπε-
ρίδα της Αδελφότητας Σελλαδιτών Άρτας,
Σάββατο 19 ∆εκεµβρίου 2015, στο κέντρο
Χαλκιάς Παλλάς.
Ήταν επετειακή, καθώς 19 ∆εκεµβρίου
1978, υπογράφηκε το πρώτο καταστατικό
της Αδελφότητας.
Ο πρόεδρος της Αδελφότητας Κώστας
Χριστοκώστας (η καταγωγή από τη µη-
τέρα Φρειδερίκη Πλούµπη, είναι από το
Βουργαρέλι), απηύθυνε χαιρετισµό στους
παραβρισκόµενους.
Την εκδήλωση άνοιξε το χορευτικό και
στη συνέχεια ο κόσµος χόρευε Ηπειρώ-
τικα µέχρι το πρωί µε τον ∆ηµήτρη
Αχνούλα στο τραγούδι, ενώ στο κλαρίνο
ήταν ο Βασίλης Μαρκόπουλος.
Από το Σύλλογό µας παραβρέθηκε η
πρόεδρος Λουκία Αντωνίου.


