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Βουργαρελιώτικο Αντάµωµα - Κοπή Πίτας
ΚΥΡΙΑΚΗ 29 Γενάρη 2017 - ώρα 12.30΄

Αγαπητοί συγχωριανοί
Το αντάµωµα των συγχωριανών µας στην Αθήνα µέσα στον καινούργιο χρόνο
αποφασίσαµε να γίνει στον ίδιο µε πέρυσι ζεστό και φιλόξενο χώρο που στους περισσότερους από µας είχε ξυπνήσει µνήµες από το χωριό, το σπίτι µας, το παραδοσιακό καφενείο - και είχαµε τόσα πολλά στο παρελθόν.
Την Κυριακή, λοιπόν, στις 29 Ιανουαρίου 2017 στις 12.30΄ το µεσηµέρι σας
καλούµε να βρεθούµε στο φιλόξενο χώρο "ΠΑΜΕ ΤΣΙΠΟΥΡΟ - ΠΑΜΕ ΚΑΦΕΝΕΙΟ" που βρίσκεται στην Κυψέλη, Φωκίωνος Νέγρη 50, τηλ.
210.8679140.
Για τη διασκέδασή µας θα φροντίσει η νεανική παρέα των µουσικών που αποτελείται 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 - αναψυκτικά - ούζο - τσίπουρο - µπύρα ποτήρι.
Παρακαλούµε η προσέλευση να γίνει 12.30΄-13.00΄, για να σερβιριστούµε
στις 13.30΄.
Πώς θα έρθετε:
Με τα τρόλεϋ 2 και 4, κατεβαίνετε στη στάση Σκύρου, διότι το µαγαζί βρίσκεται µεταξύ 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

Γιορτινή ατµόσφαιρα στο Βουργαρέλι

Ο νέος Μητροπολίτης Άρτας
κ.κ. Καλλίνικος στο Βουργαρέλι

6 ∆εκεµβρίου 2016. Εορτή του Αγίου Νικολάου, Πολιούχου του Βουργαρελίου. Αυτή τη µέρα διάλεξε ο νέος Μητροπολίτης Άρτας σεβασµιότατος κ.κ. Καλλίνικος, για να
επισκεφθεί το Βουργαρέλι, στα πλαίσια των επαφών του “µε
το χριστεπώνυµον ποίµνιον της Μητροπόλεως Άρτας” και να
ιερουργήσει. Χοροστάτησε στη Θεία Λειτουργία πλαισιούµενος από τον πρωτοσύγκελο της µητροπόλεως Άρτας κ. Θεολόγο, τον ιερέα του Βουργαρελίου αιδεσιµότατο Κίµωνα
Ψωράκη, άλλους ιερείς και ψάλτες.
Παραβρέθηκαν αξιωµατικοί της αστυνοµίας και της Πυροσβεστικής.
Ο Σεβασµιότατος απηύθυνε προς το εκκλησίασµα λόγο αναφερόµενος στο βίο του Αγίου Νικολάου, τονίζοντας την προσφορά του στους φτωχούς µε την παρότρυνση να γίνει το ίδιο
στους καιρούς που διανύουµε. Λόγια απλά, µεστά κατανοητά
και ζεστά στους πιστούς που σηµειωτέον ήταν αρκετοί [υπήρξαν και νέοι µαθητές του σχολείου και άλλοι], για να τιµηθεί ο
Άγιος αλλά και για την παρουσία του Μητροπολίτη.
Στο τέλος της Λειτουργίας τον προσφώνησε και ο ∆ήµαρχος
κ. Μαρίνος Γαρνέλης τονίζοντας τις αρετές του νέου Μητροπολίτη, την πορεία του στο χώρο της Εκκλησίας, µε τις
ευχές να συνεχίσει τη δηµιουργική του πορεία και πνευµατική δράση και στη νέα Μητρόπολη και έκλεισε ενώ οι πιστοί
φώναζαν “Άξιος”.
Στη συνέχεια µετά την επίσκεψή του στο Γραφείο του Πολιτιστικού Συλλόγου παρετέθη καφές και γεύµα στο “ΘΕΑΣΙΣ’’,
στο οποίο παραβρέθηκαν οι αρχές του τόπου, το εκκλησιαστικό συµβούλιο, µέλη των δύο Πολιτιστικών Συλλόγων του
Βουργαρελίου, δάσκαλοι και καθηγητές.
Λουκία Αντωνίου

Η Πλατεία µας φέτος απέκτησε ιδιαίτερα γιορτινή ατµόσφαιρα µε τις φωτεινές γιρλάντες στους κορµούς των
πλατάνων, µε τα στολισµένα µπαλκόνια των σπιτιών
µε προεξάρχουσα τη Γιώτα Ζαχαρή, η οποία έδωσε και
την ιδέα για µια Φάτνη στο χώρο της Πλατείας.Η υλοποίηση στο συγκεκριµένο χώρο κάτω από τα σκαλοπάτια της εκκλησίας έγινε από το Βαγγέλη Καραβασίλη
και το Βασίλη Σούσο. Επίσης βοήθησαν Γιώτα και
Γωγώ Ζαχαρή, Βάσω, ∆ηµήτρης και Γιώργος Καραβασίλης και Νίκος Γιαννάκης.
Τα οµοιώµατα της Παναγίας, του Ιωσήφ, του µικρού
Χριστού και των δύο προβάτων τα προσέφερε ο Σύλλογος Βουργαρελιωτών Αττικής συµβάλλοντας έτσι

στην ατµόσφαιρα αυτών των ηµερών. Τα αγγελάκια
είναι εργοτέχνηµα της Γιώτας Ζαχαρή.
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βουργαρελίου στόλισε το
έλατο στο πρανές της Πλατείας.
Το ∆Σ του Συλλόγου Βουργαρελιωτών Αττικής
προβάλλοντας την αυτοσχέδια Φάτνη, που µε
πολύ µεράκι στήθηκε στην πλατεία του χωριού,
εύχεται σε όλους τους χωριανούς η καινούργια
χρονιά να µας φέρει πρωταρχικά υγεία και δύναµη!

Οι συγχωριανοί µας που δηµιούργησαν τη Φάτνη.

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

Κο ι ν ω ν ι κά

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

- Η Ελένη Γκανατσούλα και ο ∆ηµήτρης Στέργιος
απέκτησαν αγοράκι.
- Η Κλεοπάτρα [Ρούλα] Κ. Μασούρα και ο Βαγγέλης Μάλλιος απέκτησαν κοριτσάκι.
- Η Αλίκη και ο Γιώργος Νάκος απέκτησαν αγοράκι.
- Η Ανδρονίκη Πλεύρη και ο Τηλέµαχος Τυρολόγος
απέκτησαν αγοράκι.
- Η Νεκταρία ∆ηµητρέλου και ο Γιώργος Κατσαούνος απέκτησαν αγοράκι.
- Η Κατερίνα Τσιλώνη και ο Ανδρέας απέκτησαν δίδυµα.
Ευχόµαστε να τους ζήσουν τα νεογέννητα!

ΒΑΦΤΙΣΗ

- Η Τζοβάννα Τσιώρη [κόρη του Χαρίλαου και της Παναγιώτας] και ο Γιώργος Μπόσµος βάφτισαν το κοριτσάκι τους στην Κηφισιά και το όνοµά της Μελίνα.
Ευχόµαστε να τους ζήσει!

ΓΑΜΟΙ

- Ο ∆ηµήτρης Κοντοδήµας [γιος του Γιώργου και της
Κατερίνας] και η Ζωή Ιωαννάτου τέλεσαν το γάµο
τους στην Αθήνα στις 2 Ιουλίου 2016.
- Ο Νίκος Τσιώρης [γιος του Χαρίλαου και της Παναγιώτας] και η Χριστίνα Χατζιάρα τέλεσαν το γάµο
τους στην Κολοκυνθού Καστοριάς την 1η Οκτωβρίου
2016.
Ευχόµαστε να ζήσουν οι νεόνυµφοι!

ΘΑΝΑΤΟΙ

- Απεβίωσε στην Αθήνα και κηδεύτηκε στο Βουργαρέλι
ο Γιάννης Κωλέτσης.
- Απεβίωσε και κηδεύτηκε στην Αθήνα η Γλυκερία Παπαγεωργίου [σύζυγος του Γιώργου] ετών 99.
- Απεβίωσε και κηδεύτηκε στην Άρτα ο Νεκτάριος
Νίκου [γιος της Αλίκης Τάσιου και του Κώστα Νίκου].
- Απεβίωσε και κηδεύτηκε στο Βουργαρέλι η Μαρία,
χήρα Θύµιου Πλούµπη ετών 98, στις 7 Οκτωβρίου
2016.
- Απεβίωσε στην Κέρκυρα και κηδεύτηκε στην Αβαρίτσα ο Νίκος Λαγός ετών 100.
- Απεβίωσε στην Αθήνα και κηδεύτηκε στο Βουργαρέλι
η Ειρήνη Τσίτσικα στις 24 ∆εκεµβρίου 2016, ετών 85.
- Απεβίωσε και κηδεύτηκε στο Βουργαρέλι η Βαγγελή
Σόφη.
Θερµά συλλυπητήρια στους οικείους τους.

ΓΙΑ ΤΑ 40 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΣ

10 Μαρτίου 1977 γράφει ηµεροµηνία έκδοσης
το 1ο φύλλο της εφηµερίδας µας. Γι’ αυτό το
λόγο το ∆Σ του Συλλόγου µας σκέφτηκε ότι
πρέπει να γιορτάσει την επέτειο των 40 χρόνων της εφηµερίδας µας και να τιµήσει τους
πρωτεργάτες της µε µία λιτή και συγκινητική
εκδήλωση. Αυτή θα πραγµατοποιηθεί στην Πανηπειρωτική µέσα Μαρτίου 2017. Επειδή δεν
ήταν εφικτό να ανακοινωθούν λεπτοµέρειες
από αυτό το φύλλο, θα υπάρξει έγκαιρη ενηµέρωση µε οποιοδήποτε τρόπο, γιατί όλοι οι
Βουργαρελιώτες πρέπει να είµαστε εκεί τη
συγκεκριµένη µέρα.

ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Θερµή παράκληση της υπεύθυνης έκδοσης της εφηµερίδας µας (που είναι ο/η
εκάστοτε πρόεδρος του Συλλόγου) Λουκίας Αντωνίου, να ενεµερώνετε για οποιοδήποτε θέµα, γιατί είναι ανθρώπινο να
υπάρχουν προβλήµατα - παραλείψεις
από τη στιγµή που δεν υπάρχει άµεση
ενηµέρωση. Γι’ αυτό το λόγο υπάρχουν
και τα τηλέφωνα στην εφηµερίδα. Το µεγαλύτερο άγχος της έκδοσης είναι τα κοινωνικά κια οι συνδροµές, µήπως γίνει
παράλειψη, ενώ υπάρχουν τόσα θέµατα
που απασχολούν την εφηµερίδα.

ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ

Κούρτης Στ. Γιώργος ..................... Νο 2781 50 Ε
Ντζόκας Κων/νος........................... Νο 2782 10 Ε
Ντζόκας Ιωάννης ...........................Νο 2783 10 Ε
∆αφνή-∆ηµάκη Θεοδώρα .............Νο 2784 20 Ε
Γκανατσούλας Ιωάννης .................Νο 2785 10 Ε
Αιδεσιµότατος Αντώνης Χρίστος ... Νο 2786 50 Ε
Αντωνίου-Σιµοπούλου Χρύσα .......Νο 2945 20 Ε
Ζαχαρή Γιώτα ................................ Νο 2946 10 Ε
Βασιλείου Βασίλειος ...................... Νο 2947 50 Ε
Χρηστίδης Ελευθέριος .................. Νο 2948 40 Ε

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΜΑΣ

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

Θεοτοκοπούλου 54-56
162 31 Βύρωνας

Τηλ.: 210 7667549

Κινητό: 6977 550119
*

ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

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

Fax: 210 8238468

e-mail:ekdoseispetra@hotmail.com

Η «Πίτα του Ηπειρώτη 2017»

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.

Αφιερώνεται στα Ηπειρωτόπουλα της ξενιτειάς και στα 80 χρόνια από
την ίδρυση της Πανηπειρωτικής Συνοµοσπονδίας Ελλάδος
Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 1017, ώρα 10.ΟΟ'
το πρωί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Είσοδος ελεύθερη.

Η «ΠΙΤΑ ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΗ» είναι το µεγαλύτερο Ηπειρώτικο αντάµωµα
στην Ελλάδα, η κορυφαία συνάντηση Αποδήµων κάθε χρόνο στην
Αθήνα. Με τη συµµετοχή ογδόντα και πλέον χορευτικών οµίλων, µε
πάνω από 2.5ΟΟ χορευτές, πλήθους κοµπανιών, χορωδίας και πολυφωνικού οµίλου, η εκδήλωση αποτελεί ένα πλουσιότατο γιορταστικό πολυθέαµα, µοναδικό στην εποχή µας.
Με σολίστ τον Πέτρο-Λούκα Χαλκιά, οι Ηπειρώτικες κοµπανίες των,
Νίκου Φιλιππίδη, Ναπολέοντα ∆άµου, Γιώργου Κοτσίνη, Θοδωρή Γεωργόπουλου, “Λαλητάδες”, Λευτέρη Γκιώκα, Τάσου Μαγκλάρα, ∆ηµήτρη Ζιάγκα και Σταύρου Λότση θα συνοδεύσουν τους τραγουδιστές,
Αντώνη Κυρίτση, Σάββα Σιάτρα, Γιάννη Καψάλη, Παγώνα Αθανασίου,
Κώστα Μήτση, Λευκοθέα Φιλιππίδη, ∆ηµήτρη Τζουµερκιώτη, Νίκο Καλαµίδα, Μιχάλη Ζάµπα, Χρήστο Πότση, Θωµά Κυρίτση, Λευτέρη Κωνσταντίνου και Αδελφούς Κόντη. Η Παραδοσιακή Χορωδία και το
Εργαστήρι Ηπειρώτικου Πολυφωνικού Τραγουδιού της Π.Σ.Ε., συµµετέχουν στο µουσικό πρόγραµµα που, διανθισµένο από ιστορικό και ποιητικό αναλόγιο, του Ηπειρώτη λαογράφου και συγγραφέα Χρήστου
Τούµπουρου, παρουσιάζει η Ηπειρώτισσα δηµοσιογράφος Μάγδα Τσέγκου, σε σκηνοθεσία του Νίκου Παπακώστα και των συνεργατών του.
«Πίτα του Ηπειρώτη», Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2017, Σ.Ε.Φ.
Οι Ηπειρώτες ανταµώνουν, αγωνίζονται και δηµιουργούν µε τον ανθό
της Παράδοσης και της Νεολαίας. Στο οµορφότερο, στο µεγαλύτερο
ηπειρώτικο αντάµωµα, στις 12 Φλεβάρη του 2017, στην Αθήνα. Ας είµαστε όλοι εκεί!

ΤΟ ΝΕΟ ∆Σ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΩΝ

Πρόεδρος: Λαναράς Χρήστος (Πλατανούσα).
Αντιπρόεδρος: Τσατσούλης Σωκράτης (Αθαµάνιο).
Γραµµατέας: Κίτση Εριφύλλη (Πράµαντα)
Ταµίας: Παγώνης ∆ηµήτριος (Θεοδώριανα)
∆ηµόσιες Σχέσεις: Κοντός Αντώνης (∆ίστρατο)
Μέλη: Γκατζόγιας Χρήστος (∆αφνωτή)
Ζανίκας Ανδρέας (Σκούπα)
Κολιούλη Σαββούλα (Βουργαρέλι)
Καραµάνης Γιώργος (Μελισσουργοί)

“Γκολ στη φτώχεια”

Την Τετάρτη 21 ∆εκεµβρίου 2016 πραγµατοποιήθηκε φιλανθρωπικός αγώνας ποδοσφαίρου, µε πρωτοβουλία του Α.Ο.Κ. Τζουµέρκων,
για να µαζευτούν τρόφιµα για τις ευπαθείς οµάδες του ∆ήµου, για
τις οποίες συνέλεξαν στοιχεία οι εργαζόµενοι του προγράµµατος
“Βοήθεια στο σπίτι”. Τα τρόφιµα που συγκεντρώθηκαν µοιράστηκαν αναλόγως. Ο Σύλλογος Βουργαρελιωτών Αττικής προσέφερε
για τον ανωτέρω σκοπό τρόφιµα αξίας 100 ευρώ.

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

Facebook page :
Κουµπάκι
koumpaki.com

ΠΕΤΡΙΝΗ ΟΙΚΙΑ
135 τ.µ.

ΣΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ

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

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 210

6149276, 6944549851

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ
“ΓΑΛΗΝΗ”

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΥΤΡΑΣ
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΑΡΤΑΣ

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΩΡΟΦΗ

∆ΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ!

ΤΗΛ.: 26850

22380
22135
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Η εφηµερίδα µας προβάλλει και στηρίζει τις συλλογικές προσπάθειες!

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛ Ι Τ Ι ΣΤ Ι ΚΟΥ Σ ΥΛ ΛΟ Γ ΟΥ Β ΟΥ Ρ ΓΑ Ρ Ε Λ Ι ΟΥ

Συνέχεια της ενηµέρωσης για πρόσωπα
και πολιτιστικά δρώµενα του καλοκαιριού.
– Η δική µας ''Χρύσα'' (Χρύσα Τζουµάκα-Μπακούλα) µεγαλούργησε και τούτο το καλοκαίρι. Κι
όχι µόνο στην παιδαγωγική ηµερίδα, όπου η
συµµετοχή µπαµπάδων και γιαγιάδων, αναλογικά
του ακροατηρίου, ήταν η ευχάριστη έκπληξη της
βραδιάς. Όπου, αλλά κυρίως όταν δεν της ζητήθηκε
βοήθησε οικονοµικά µε τη γνωστή απλοχεριά που
την διακρίνει, αφού ενδιαφέρεται αλλά και αφουγκράζεται τις ανάγκες του τόπου µας. Και πάντα
χωρίς τυµπανοκρουσίες. Ο κανόνας χρειάζεται την
εξαίρεσή του για να επιβεβαιωθεί...

– Ο Βαλάντης Αντωνίου εξελίσσεται σε πολύ καλό
γραφίστα. Οι αφίσες του Πολιτιστικού Συλλόγου
που φιλοτέχνησε (µε έµφαση σ' αυτήν της αιµοδοσίας) έκαναν αίσθηση, αφήνοντας πολύ καλές εντυπώσεις. Καλή σταδιοδροµία, Βαλάντη και πάντα
επιτυχίες σ' αυτό που διάλεξες να ασχοληθείς.

– Αίσθηση έκανε και το τουρνουά µπάσκετ µε τις
πολλές συµµετοχές και τη µεγάλη κερκίδα! Ο δε σπίκερ άπαιχτος! Χολυγουντιανή παραγωγή θύµιζε το
µπρίο και ο δυναµισµός του. Βέβαια οι βουυργαρελιώτικες οµάδες το πήραν λίγο στην πλάκα κι ας
πήραν και το κύπελλο. Γι' αυτό την άλλη χρονιά, αφού
ρυθµιστούν οι φετινές παραλείψεις (π.χ παρουσία γιατρού) ''πετροκουνάβα'' και ... ''γουτοκούµπο'', τέλος! Το
άθληµα από µόνο του απαιτεί σοβαρότητα. Πόσω µάλλον ένα τουρνουά... Παρόλα αυτά συγχαρητήρια στην
οµάδα ''τα µπλε πορτοκάλια'' που πήρε το κύπελλο!!!

– ∆υνατά εύσηµα για τον Πολιτιστικό οι ατάκες ''δεν κακοποιήθηκαν τα αυτιά µου'' και ''το πρωί, αν και ξηµέρωσα δεν είχα καθόλου πονοκέφαλο''. Οι λόγοι για τις
δύο µουσικές βραδιές στην πλατεία (δηµοτική- λαϊκορεµπέτικη) όπου οι θαµώνες, εκτός της ψυχαγωγίας,
ευχαριστήθηκαν και τον ήχο. Μπράβο και στο Μιχάλη,
έχει µερίδιο κέρδους σ' αυτό.

– Μεγάλη ''κυρία'' των καλοκαιρινών εκδηλώσεων η
µουσική βραδιά µε τους απόφοιτους του Μουσικού Σχολείου Παλλήνης. Αν εξαιρέσει κανείς τον
αφιερωµατικό χαρακτήρα της και τη συγκινησιακή
ατµόσφαιρα που δηµιουργήθηκε στο ξεκίνηµά της, η
πορεία της βραδιάς έδειξε πως ο πήχυς των θερινών
-και όχι µόνο-βουργαρελιώτικων εκδηλώσεων ανέβηκε
αρκετά. Υπέροχες φωνές και µελωδικοί ήχοι από υπέροχα µουσικά όργανα, φανταστικό ρεπερτόριο, δυνατή
παρουσία ενός εξίσου δυνατού µουσικού συνόλου!
Μπράβο στη ''δική µας'' Φαίδρα και στα υπόλοιπα
έξι παιδιά της παρέας της. Το θερµό παρατεταµένο
χειροκρότηα του κόσµου (που κατέκλυσε κυριολεκτικά
το αµφιθέατρο) και τα εγκάρδια συγχαρητήρια που
έδωσαν στην ορχήστρα και στο Σύλλογο, είναι η εγγύηση µιας καθόλα επιτυχηµενης εκδήλωσης, στην
οποία συνηγόρησε και η φύση µε µια ολόλαµπρη αυγουστιάτικη πανσέληνο!!!

– Είκοσι άτοµα έδωσαν αίµα στην αιµοδοσία της 9ης
Αυγούστου, εµπλουτίζοντας έτσι µε αντίστοιχες φιάλες
την τράπεζα αίµατος του Συλλόγου. Οι εθελοντές ήταν
περισσότεροι, όµως η επικεφαλής γιατρός ήταν πολύ αυστηρή στην επιλογή. Μια λίγο, πολύ λίγο, ανεβασµένη
πίεση κι αποκλειόταν ο εθελοντής. ∆εν χάνεται πάντως η
ευκαιρία, γιατί και στη διάρκεια του έτους, όταν η πίεση...
κατεβεί, δίνεις οπουδήποτε βρίσκεσαι αίµα για την τράπεζα του Πολιτιστικού. Μην το αµελείς, σώζει ζωές.

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

3. Μαίρη Στεφάνου: 20,00 € οικονοµική ενίσχυση.
4. ∆ηµήτρη Βιτώρο: 1500,00 € οικονοµική ενίσχυση
5. Αρτεµισία Τσίτσικα: προσφορά σεβαστού χρηµατικού ποσού στη µνήµη της µητέρας της Ειρήνης Τσίτσικα.
6. Αιδεσιµότατο κ. Χρήστο Αντώνη, συγχωριανό
µας, εφηµέριο στην ενορία Περιβλέπτου Ιωαννίνων
για την προσφορά του στο σύλλογο µεγάλου αριθµού αξιόλογων βιβλίων για τη βιβλιοθήκη καθώς
και τη δωρεά ενός υπέροχου διακοσµητικού µε τη
µορφή εικόνας – ανοιχτού βιβλίου.
7. Άννα Παναγιωτάκη: σηµαντική βοήθεια στην έκδοση του Ηµερολογίου του Συλλόγου, τόσο στην
εκτύπωση όσο και στην µεταφορά του από το Ηράκλειο στο γραφείο του Συλλόγου.

Στιγµιότυπο από τα κάλαντα, που διοργανώθηκαν
µε πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου.

∆ράσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου
κατά τους µήνες Οκτώβριο - ∆εκέµβριο

- Στις 25 Νοεµβρίου 2016 πραγµατοποιήθηκε προσκύνηµα στο Μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης
στον Καταρράκτη Άρτας, µε πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου. Μετά τη θεία λειτουργία οι προσκυνητές σε µια στάση στο κέντρο του χωριού,
απόλαυσαν τον καφέ τους σ’ ένα υπέροχο ξενοδοχειακό συγκρότηµα, «ΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙ».
- Στις 6 ∆εκεµβρίου 2016, εορτή του Αγίου Νικολάου,
στο γραφείο του Συλλόγου προσφέρθηκαν τσίπουρο,
πίτες και γλυκά, µετά τη θεία λειτουργία, σ’ όσους πέρασαν να ευχηθούν χρόνια πολλά. Ιδιαίτερη τιµή και
χαρά για το Σύλλογο η επίσκεψη του νέου Μητροπολίτη Άρτας κ.κ. Καλλίνικου, στον οποίο προσφέρθηκαν βιβλία και το νέο ηµερολόγιο του Συλλόγου και ο
οποίος έδειξε να εκτιµά ιδιαιτέρως την κίνηση αυτή,
αλλά και το περιεχόµενο των εντύπων που έλαβε.

- Από τα µέλη του ∆.Σ του Συλλόγου διατίθεται το
ηµερολόγιο του 2017. Είναι ένα καλαίσθητο, ιδιαιτέρως εύχρηστο (αφού είναι επιτραπέζιο) αλλά κυρίως
χρήσιµο ηµερολόγιο. Αυτό έγκειται στη θεµατολογία
του: αρωµατικά και θεραπευτικά φυτά της περιοχής
των Τζουµέρκων, µε φωτογραφία ενός εκάστου αλλά κυρίως- χρήσιµο πληροφοριακό υλικό, το οποίο προσφέρθηκε για την έκδοση του ηµερολογίου από το
Κέντρο Πληροφόρησης Βουργαρελίου του Εθνικού
Πάρκου Τζουµέρκων, Περιστερίου και Χαράδρας
Αράχθου. Ο Σύλλογος ευχαριστεί θερµά το Φορέα και
τους εργαζόµενους στο Κέντρο Πληροφόρησης Βουργαρελίου κ. Λεµονιά Γεροδήµου και κ. Ηλία Γεωργιάδη
για την πολύτιµη βοήθειά τους.

- Ο Πολιτιστικός Σύλλογος διέθεσε τρόφιµα αξίας
100,00 € παίρνοντας µέρος στην πρωτοβουλία του
ΑΟΚ Τζουµέρκων για ενίσχυση απόρων οικογενειών
ενόψει των γιορτών των Χριστουγέννων.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος ευχαριστεί τους παρακάτω
(κυρίες και κυρίους) για την προσφορά, τη συνδροµή
ή τη βοήθειά τους στο Σύλλογο:
1. Λυδία Κούρτη: 20,00 € συνδροµή-οικονοµική ενίσχυση.
2. Ντίνα ∆ήµου : προσφορά πίτας για εορτή Αγίου Νικολάου και µιας σειράς λαµπάκια για το Χριστουγεννιάτικο δέντρο της πλατείας.

ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ>

- Στις 18 Νοεµβρίου 2016 στο Αµφιθέατρο του ∆ηµαρχείου στο Βουργαρέλι πραγµατοποιήθηκε ενηµερωτική εκδήλωση µε θέµα: «Προκλήσεις και
ευκαιρίες για την ορεινή κτηνοτροφία». Εισηγητές
ήταν αξιόλογοι επιστήµονες (Καθηγητές ΤΕΙ, Γεωπόνοι) µε εξίσου αξιόλογες τοποθετήσεις. Οι κτηνοτρόφοι
του ∆ήµου (στον οποίο ανήκε η πρωτοβουλία της ηµερίδας) είχαν µικρή παρουσία, που εξελίχθηκε σε
=.πλήρη απουσία!!! Αυτοί ξέρουν το λόγο. Πάντως η
ενηµέρωση για την εφαρµογή των νέων τεχνολογιών
στην κτηνοτροφία ήταν εντυπωσιακή. Για παράδειγµα
η χρήση GPS στα πρόβατα κοπαδιών της Καρδίτσας
που µεταφέρουν και επεξεργάζονται τα δεδοµένα τους
στη Νέα Υόρκη (;) από µόνη της είναι µια = super
πληροφορία!

- Πολύ γκρίνια έπεσε για το =..ξεσπυρισµένο καλντερίµι αλλά ¨έπιασε τόπο¨ όπως φαίνεται. Έγιναν τα αναγκαία ¨µπαλώµατα¨ από το ∆ήµο. Για το πόσο θα
κρατήσουν= ίδωµεν. Γιατί οι µέρες που έγιναν οι εργασίες ήταν ιδιαίτερα παγερές. Κι ο πάγος µε το τσιµέντο ήταν ανέκαθεν ορκισµένοι εχθροί!!!

- Ιδιαίτερος ο χριστουγεννιάτικος στολισµός του χωριού µας εφέτος. Την παράσταση έκλεψε η φωτεινή
φάτνη στην πλατεία. Και φωτάκια εντός και πέριξ
αυτής, πολλά φωτάκια. Λαµπερές οι νύχτες στο χωριό.
Οι µέρες;

- Νέο στολίδι στο Βουργαρέλι το καινούριο ξενοδοχειακό συγκρότηµα Ruista Tzoumerka Resort.
Καλοτάξιδο ευχόµαστε όλοι. Και δεν µπορεί κάποιος
τώρα να δικαιολογηθεί πως δεν βρίσκει κατάλυµα στο
Βουργαρέλι. Τόσοι ξενώνες υπάρχουν. Αλλού εντοπίζεται η έλλειψη τουριστικής κίνησης στην περιοχή.

- Στο τεύχος 17 των ¨Τζουµερκιώτικων Χρονικών¨ (καλοκαίρι 2016) υπάρχει η δηµοσίευση µιας έρευνας στο
Βουργαρέλι από το Θερινό σχολείο Τζουµέρκων και
Ν.Α Πίνδου, στη σελ. 209. ∆εν γνωρίζω πόσοι Βουργαρελιώτες την έχουν διαβάσει, όµως δεν έχω εντοπίσει κάποια διαµαρτυρία ή έστω ενόχληση ως τώρα.
Εγώ έχω τις ενστάσεις µου. Ως θητεύσασα για χρόνια
σε Συλλόγους δεν κινήθηκα ποτέ σε κοντόφθαλµη λογική διαχείρισης της εικόνας του Συλλόγου του οποίου
ήµουν µέλος, τουναντίον. Ούτε µε την αναφερόµενη
κοινωνική διαστρωµάτωση του Βουργαρελίου συµφωνώ. Περιµένω κι άλλες γνώµες. Και θα επανέλθω=
Χ. Β. Γ

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ - ΨΗΣΤΑΡΙΑ

Τ Α Β Ε Ρ Ν Α
ΠΛΟΥΜΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΑΡΤΑΣ

ΤΗΛ.: 26850 22110, ΟΙΚ. 22675
6973 006532 - 6946 487295
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Η ιστορική µνήµη και η τοπική ιστορία πάντα επίκαιρες!

ραγµατοποιήθηκε την Παρασκευή 21
Οκτωβρίου 2016 στο ∆ηµαρχιακό Θέατρο Ηλιούπολης µε πρωτοβουλία και
διοργάνωση του ∆.Σ. του Συλλόγου Ηπειρωτών Ηλιούπολης. Το συντονισµό της
εκδήλωσης είχε ο φιλόλογος από τα
Άγναντα Χρίστος Τούµπουρος που ήταν
ο συντάκτης των εξαίρετων κειµένων.
Η εκδήλωση ξεκίνησε µε µοιρολόγι - προϊδεασµό για το τι θα ακολουθούσε. Οι δύο νεαρές κοπέλες Χριστιάνα Μανιά και Χρύσα
Γερονίκου καλωσόρισαν όλους τους παρισταµένους, οι Ηπειρώτες κατέκλυσαν από
νωρίς την αίθουσα, µε λόγια που άγγιζαν αληθινά την ψυχή µας. "Η µουσική γίνεται θρηνολόγηµα σε ακρότατους φθόγγους και
µετατρέπεται σε χείµαρρο οδυνηρής αρµονίας. Στην αρµονία του λυγµού. Για τα µαρτυρικά χωριά της Ηπείρου" έδωσαν το έναυσµα
στους "Λαλητάδες" να µοιρολογήσουν. Ας
σηµειωθεί εδώ ότι οι "Λαλητάδες" συµµετέχουν αφιλοκερδώς σε εκδηλώσεις που
σχετίζονται µε την Ήπειρο.
Ακολούθως ανέβηκε στο βήµα ο Πρόεδρος
του Συλλόγου Ηπειρωτών Ηλιούπολης ο
οποίος µε µια οµιλία γεµάτη συναίσθηµα
αλλά και περιεχόµενο παρουσίασε την απόφαση του Συλλόγου να οργανώσουν αυτή
την εκδήλωση. "Αποτίουµε φόρο τιµής στη
µνήµη των ανθρώπων που χάθηκαν από τη
ναζιστική θηριωδία και ταυτόχρονα στέλνουµε και το µήνυµα: "Ποτέ πια φασισµός.
Όχι άλλα εγκλήµατα σε βάρος της ανθρωπότητας".
Χαιρέτησαν την εκδήλωση ο ∆ήµαρχος Ηλιούπολης κ. Βασίλης Βαλασόπουλος και ο
Πρόεδρος της Πανηπειρωτικής Συνοµοσπονδίας Ελλάδας Γιώργος ∆όσης.
Και άρχισε µια ποιητική περιγραφή της συµφοράς για τους νεκρούς:
Γυρεύουν το ψωµί που δεν φάγανε
Γυρεύουν τον ήλιο που δεν κλέψανε
Γυρεύουν τη ζωή που τους κόψανε,
που εναλλάσσονταν µε το θρηνολόγηµα
(σε βίντεο) της Μαρίας Λάµπρη και τις αφηγήσεις της Αγαθής Βλάχου, Αρτεµισίας Κοντογιάννη και Αλέξανδρου Μάλλιου, που
επέζησαν της συµφοράς.

Ο µατωµένος γάµος
Το δεύτερο µέρος της εκδήλωσης αφορούσε την παρουσίαση του "Ματωµένου
γάµου" στο Κοµµένο. Μια θλιβερή ιστορία
που την παρουσιάζει ο συγγραφέας φιλόλογος από το Κοµµένο ∆ηµήτρης Βλαχοπάνος στο βιβλίο "Αγαπηµένη µου αδελφή
Άλεξ". Από τα 12 µέλη της οικογένειας σώθηκαν µόνο δύο. Ο Αλέξανδρος και η Μαρία
Μάλλιου, δεκατριών και δέκα χρόνων. ΟΙ
ναζί σκότωσαν τη νύφη και το γαµπρό. Εξαιρετική και κατατοπιστική ανάλυση που συνοδεύονταν από τα τραγούδια της νύφης που
έπαιζαν µε πολύ συναίσθηµα οι "Λαλητάδες".
Ο ∆ηµήτρης Βλαχοπάνος, κατασυγκινηµένος
και µε τρεµάµενη φωνή µόλις ανέβηκε στο
βήµα ανέλυσε τα βιώµατά του που τον
έσπρωξαν να γράψει την ιστορία του γάµου.
Στη συνέχεια κάλεσε στο βήµα τον εµπνευστή της εκδήλωσης Χρίστο Τούµπουρο, ο
οποίος µε λιτότητα παρουσίασε τους Στέφανο Κριτσιµά και Μαρία Μάλλιου, επιζώντες του ολοκαυτώµατος του Κοµµένου.

Η τιµή
Η παρουσίαση έγινε µε τα εξής λόγια: "Όταν
ο Μπρεχτ είδε τον κόσµο στις πλατείες των
πόλεων να πανηγυρίζει για το τέλος του Β΄
Παγκοσµίου Πολέµου είπε τα εξής: Μην χαίρεστε που σκοτώσατε το κτήνος. Η σκύλα
που το γέννησε ζει και είναι πάλι σε οργασµό". Λόγια επίκαιρα όσο ποτέ. Γι αυτό και
εµείς έχουµε υποχρέωση να υπηρετούµε την
παρακαταθήκη που άφησαν αυτοί οι ήρωες θύµατα της φασιστικής Γερµανικής θηριωδίας. Πώς θα το πετύχουµε αυτό; Όταν µε τις
πράξεις και τον αγώνα µας θα µπορούµε να
κοιτάξουµε στα µάτια τα δύο θύµατα - όλα τα
θύµατα - της ναζιστικής θηριωδίας στο Κοµµένο. Το Στέφανο Κριτσιµά και τη Μαρία
Μάλλιου.
Και αµέσως αναγνώστηκαν τα εξής:
Πίσω από το σπίτι µου βρήκα σκοτωµένους
τον πατέρα µου, που πρέπει να τον είχαν
σκοτώσει από τους πρώτους και τη γιαγιά
µου. Ο πατέρας µου ήταν πυροβοληµένος
στο στόµα, η σφαίρα είχε βγει πίσω από το
κρανίο του. Έσκυψα να τον δω από κοντά,
τα δόντια του ήταν σπασµένα. Νέος ήταν ο

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ
Τα µαρτυρικά χωριά της Ηπείρου
Η σφαγή στο Κοµµένο Άρτας

∆ηµήτρης Βλαχοπάνος (αριστερά)
και Χρίστος Τούµπουρος.

πατέρας µου τότε, 40 χρονών άνδρας. Λίγο
πιο πέρα βρήκα σκοτωµένη την αδερφή
µου".
Λόγια του Στέφανου Κριτσιµά
"Από τα 12 µέλη της οικογένειας σώθηκαν
µόνο δύο, ο Αλέξανδρος και η Μαρία Μάλλιου, δεκατριών και δέκα χρόνων. Οι ναζί
σκότωσαν νύφη και γαµπρό".
Κυρίες και κύριοι τους έχουµε µαζί µας=

Λαλητάδες.

Ήταν µια στιγµή που η ασφυκτικά γεµάτη
αίθουσα σείστηκε στην κυριολεξία από εκτεταµένα χειροκροτήµατα αντικρίζοντας τους
ήρωες που ανέβαιναν τη σκηνή του θεάτρου.
Και ακολούθησε η βράβευση. Ήταν αληθινά
η πρώτη βράβευση αυτών των ηρώων
που ένιωσαν στο πετσί τους τη βαρβαρότητα
και τη θηριωδία του ναζισµού. Ήταν ακριβώς
η αιτία που ανάγκασε το συγγραφέα του βιβλίου "Αγαπηµένη µου αδελφή Άλεξ" ∆ηµήτρη Βλαχοπάνο να φωνάξει δυνατά: "Αυτό
που γίνεται απόψε στην Ηλιούπολη είναι µια

εκδήλωση όλων των κατοίκων του Κοµµένου".
Τιµήθηκαν µε µια τιµητική πλακέτα που
έγραφε:
“Στον/στην... που βίωσε τη ναζιστική θηριωδία ως ένδειξη ελάχιστης τιµής και ευγνωµοσύνης. Οικουµενικό και διαχρονικό σύµβουλο
Αντίστασης”.
Μια εκδήλωση, ένας απολογισµός, ένας
όρκος, ένα µνηµόσυνο για τα θύµατα της ναζιστικής θηριωδίας και πάνω απ' όλα ένας
λόγος Τιµής. ∆εν σας ξεχνάµε. Η θυσία σας,
µας ατσαλώνει να αγωνιστούµε για να µην
περάσει πια ο φασισµός.
Και τα λόγια του ποιητή Νικηφόρου
Βρεττάκου:
"∆εν σας ξεχάσαµε είναι η καρδιά µας ένα
ευρύ πεδίο αναστάσεως/ ∆εν σας αφήσαµε
άνιφτους και άντυτους, όλο αίµατα, τρύπες και
χώµατα./ Μάρτυς ο ήλιος µας, δεν σας ξεχάσαµε! ( ) Αν µπορείτε να ακούσετε τη σιωπή
µας, ακούστε τη./ Αδελφοί. Συγχωρέστε µας.
∆εν σας ξεχάσαµε!"

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Παρακολούθησα την εκδήλωση όχι από
απλή υποχρέωση να εκπροσωπήσω το Σύλλογό µας αλλά από εσωτερική ανάγκη να παραβρεθώ σε µια τόσο συγκινητική θύµηση
και βράβευση και να φωνάξω και εγώ µαζί µε
όλους τους παραβρισκόµενους. "∆εν σας ξεχάσαµε, δεν σας ξεχνάµε" προς όλα τα θύµατα του ναζισµού. Αλλά και για ένα επί
πλέον λόγο, γιατί ως Βουργαρελιώτισσα δεν
ξεχνώ ότι και το Βουργαρέλι είναι µέσα στα
Ηπειρώτικα χωριά που γνώρισαν τη θηριωδία του ναζισµού σε ανθρώπινα θύµατα και
τεράστιες υλικές καταστροφές. Και όλοι οι
Βουργαρελιώτες δεν πρέπει να το ξεχνάµε αυτό, οι παλιότεροι βέβαια που τα
έζησαν (και δυστυχώς οι περισσότεροι έχουν
φύγει από κοντά µας) δεν τα ξεχνούν µε τίποτε και εµείς οι νεότεροι (που τα γνωρίσαµε
µέσα από τις διηγήσεις των παλιότερων) να
κρατούµε άσβεστη τη µνήµη και να αποτίουµε την τιµή που πρέπει σ' αυτούς που
πλήρωσαν µε τη ζωή τους αλλά παράλληλα
και αυτούς που σηµαδεύτηκαν από τη ναζιστική θηριωδία.
∆εν ξεχνάµε µε το να τιµούµε κάθε χρόνο
την 5η Μαΐου 1943 επέτειο του βοµβαρδισµού από τους Γερµανούς και τα θύµατά του
αλλά όµως έχουµε και την 3η Οκτωβρίου
1943 που το χωριό µας κάηκε στο πέρασµά
τους. Έχω γράψει και παλιότερα ότι αυτή την
ηµεροµηνία πρέπει να την εντάξουµε ως
κοµµάτι της τοπικής µας ιστορίας µέσα
στα πλαίσια της Εθνικής επετείου της
28ης Οκτωβρίου 1940 ή και ξεχωριστά και
να δώσουµε µια ιδιαίτερη έµφαση.
Επίσης καλό θα ήταν να γραφεί µε περισσότερες λεπτοµέρειες αυτό το κοµµάτι της τοπικής ιστορίας βασισµένο σε µαρτυρίες
ανθρώπων που το έζησαν ή σε ιστορικές
πηγές. Γι αυτό όποιος έχει κάτι σηµαντικό γι
αυτά τα γεγονότα να επικοινωνήσει µαζί µας,
η προσφορά του θα ήταν ένα αντίδοτο στη
λήθη για να µάθουν την ιστορία τα παιδιά µας
και τα εγγόνια µας και οι µέλλουσες γενιές.
∆ΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ.
ΛΟΥΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Τα πρακτικά της Λαϊκής Επιτροπής και του Κοινοτικού
Συµβουλίου Βουργαρελίου των ετών 1944-45

Πρόκειται για µια έντυπη έκδοση του διασωθέντος βιβλίου πρακτικών της Λαϊκής Επιτροπής και του Κοινοτικού Συµβουλίου Βουργαρελίου των ετών 1944-45, το οποίο εξέδωσε ο συγχωριανός
µας δικηγόρος Ιωάννης (Νάκος) Παπαδόπουλος. Στην έκδοση
περιλαµβάνεται µια εισαγωγή του ιδίου, φωτοαντίγραφα των 37 σελίδων των χειρόγραφων πρακτικών και η αντιγραφή τους σε δακτυλόγραφο κείµενο, για τη διευκόλυνση των αναγνωστών.
Το "Βιβλίο Πρακτικών" βρίσκεται στην κατοχή του κ. Παπαδόπουλου από το 1946 και µετά την έκδοσή του σε λίγα αντίγραφα
θα κατατεθεί στο Αρχείο Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ),
για να µη χαθεί.
Σύµφωνα µε το εισαγωγικό σηµείωµα η δηµοσίευση των
πρακτικών στοχεύει στην εκπλήρωση χρέους προς την ιστορία του χωριού µας και των προσώπων που αναφέρονται σε
αυτά, καθώς και να αποτελέσει ένα γραπτό τεκµήριο σχετικά
µε την εφαρµογή της νοµοθεσίας για την αυτοδιοίκηση και τη
λαϊκή δικαιοσύνη, στα χρόνια της Εθνικής Αντίστασης.
Στο βιβλίο περιέχονται 41 πρακτικά, από τα οποία τα 20 πρώτα
αναφέρονται στη λειτουργία της Λαϊκής Επιτροπής (από 20/2/1944
µέχρι 26/3/1944) και τα υπόλοιπα 21 αναφέρονται στη λειτουργία
του Κοινοτικού Συµβουλίου, από 20/2/1944 µέχρι 8/4/1945.

Από την ανάγνωση των πρακτικών προκύπτουν πολλά και χρήσιµα συµπεράσµατα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα τοµέων, από
τα πρόσωπα, τον τρόπο λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης εν
µέσω της κατοχής, τις αποφάσεις και τις ενέργειες, την αντιµετώπιση των προβληµάτων, την απονοµή της δικαιοσύνης κ.λ. Η Λαϊκή
Επιτροπή λειτούργησε µε βάση την απόφαση υπ' αριθµ. 6 της
10/8/1943 του Κοινού Στρατηγείου Εθνικών Οµάδων Ανταρτών, µε
κοινή διαταγή των στρατηγών Ζέρβα και Βελουχιώτη, η οποία απόφαση ρύθµιζε ζητήµατα της τοπικής αυτοδιοίκησης και της λαϊκής
δικαιοσύνης στις περιοχές που είχαν απελευθερωθεί.
Με βάση τα παραπάνω η Λαϊκή Επιτροπή ήταν ένας νέος θεσµός,
τα µέλη της οποίας εκλέγονταν µε πλειοψηφικό εκλογικό σύστηµα,
για να υπηρετήσουν την τοπική αυτοδιοίκηση και τη λαϊκή δικαιοσύνη, ενώ προβλεπόταν και η δηµιουργία υποεπιτροπών, που θα
ασχολούνταν µε καθορισµένο τοµέα (οικονοµία, παιδεία, ασφάλεια
κ.λπ.). Παράλληλα µε τη Λαϊκή Επιτροπή λειτούργησε και το Κοινοτικό Συµβούλιο Βουργαρελίου, µε στόχο την αντιµετώπιση των
τραγικών αναγκών που προέκυψαν από την ξενική κατοχή.
Τα δύο αυτά όργανα λειτούργησαν µε βάση τις "Πράξεις" της
"Προσωρινής Επιτροπής Εθνικής Απελευθέρωσης", που καθόρι-

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

Όλες οι πλευρές του πολιτισµού κρύβουν µεγαλείο, ας το απολαύσουµε!

ζαν τις βασικές δηµοκρατικές αρχές µε τις οποίες θα λειτουργούσαν.
Τα πρόσωπα που συµµετείχαν στα 2 αυτά όργανα ήταν εκλεγµένα και
είχαν κάποιες γραµµατικές γνώσεις και προέρχονταν από όλες τις οργανώσεις. Οι περισσότεροι ήταν άνδρες, αλλά συµµετείχαν και γυναίκες, στο
πλαίσιο της διακήρυξης ισότητας ανδρών και γυναικών. Επίσης συµµετείχαν αντιπρόσωποι που προέρχονταν από το Παλαιοκάτουνο, Αβαρίτσα και Σκιαδάδες.
Τα προβλήµατα που απασχόλησαν τις Επιτροπές αναφέρονται κυρίως
στην αντιµετώπιση του προβλήµατος της πείνας, που µάστιζε πολλές οικογένειες. Πολλά πρακτικά αναφέρονται στην διανοµή καλαµποκιού στις
άπορες οικογένειες, καθώς και στη διενέργεια εράνου για τη συγκέντρωση
κυρίως σιτηρών, από τις ευπορότερες οικογένειες. Κατανοούµε ότι το καλαµπόκι υπήρξε το βασικό αγαθό που διατήρησε στη ζωή τους πενόµενους Έλληνες της Κατοχής.
Επίσης λαµβάνεται µέριµνα για την καλλιέργεια γόνιµων εδαφών καθώς
και η επίταξη όλων των "ζευγαριών", µια µέρα την εβδοµάδα, να οργώνουν τα χωράφια των πυροπαθών και απόρων χωριανών και µόνιµων
ανταρτών, µετά τον βοµβαρδισµό και την πυρπόληση του χωριού.
Επίσης βασική υποχρέωση των κατοίκων ήταν να προσφέρουν τρόφιµα
και υπηρεσίες στις αντιστασιακές οργανώσεις, πράγµα που επιβάρυνε
ακόµη περισσότερο τη δύσκολη κατάσταση, γι' αυτό στα πρακτικά προβλέπεται η τιµωρία όσων απέκρυπταν τα αγαθά τους ή δεν παρείχαν τις
υπηρεσίες τους. Οι επιτροπές φαίνεται ότι προσπαθούσαν να λειτουργήσουν µε δικαιοσύνη. Σηµαντική πρόβλεψη είναι η προσφορά προσωπικής
εργασίας µιας ηµέρας από όλους, ηλικίας 18-55 ετών, εξαιρουµένων ευπαθών οµάδων.
Μια σηµαντική απόφαση υπήρξε η µέριµνα για τη λειτουργία του σχολείου, για το οποίο αποφασίστηκε η αγορά ξύλινων σανίδων για την κατασκευή θρανίων καθώς και ο ορισµός δασκάλων. Με αποφάσεις
ορίζονται τα ποσά της αντιµισθίας για όσους προσφέρουν υπηρεσίες
(γραµµατέας, ιερέας κ.λπ.) που κυρίως είναι σε είδος (αραβόσιτος, σιτάρι
κ.λπ.) καθώς και τα ποσά που δαπανώνται για τις ανάγκες της λειτουργίας
του Κοινοτικού Συµβουλίου (αγορά χαρτιού, παράθεση δείπνου στα µέλη
της αγγλικής επιτροπής, έξοδα παραστάσεως, επισκευής κοινοτικού ραδιοφώνου, τοποθέτησης ηλεκτροµηχανής για παραγωγή ρεύµατος κ.λπ.).
Προβλέπεται η λειτουργία Λαϊκού Ιατρείου και δαπάνη για τη µεταφορά
φαρµάκων απο τη Νησίστα στο Βουργαρέλι. Ορίζεται αγροφύλακας για
την προστασία των καλλιεργειών καθώς και τα σύλληπτρα τα οποία δικαιούται από τους παραβάτες.
Από τα παραπάνω προκύπτει πως η λειτουργία των δυο αυτών οργάνων, της Λαϊκής Επιτροπής και του Κοινοτικού Συµβουλίου Βουργαρελίου, υπήρξε πολύ σηµαντική, ώστε να βοηθήσει στην επιβίωση των
κατοίκων στις δυσχερέστερες συνθήκες που επικράτησαν στη διάρκεια
της γερµανοϊταλικής Κατοχής. Ο τρόπος λειτουργίας καταδεικνύει τις δυνατότητες που θα µπορούσε να έχει µια δηµοκρατικά εκλεγµένη και λειτουργούσα εξουσία, η οποία λαµβάνει µέριµνα για την απονοµή της
δικαιοσύνης και την αντιµετώπιση των προβληµάτων στην οικονοµία,
ασφάλεια, παιδεία, διοίκηση κ.λπ.
Ο θεσµός παρουσιάζεται πρωτοποριακός και από τα πρακτικά φαίνεται πως λειτούργησε υποδειγµατικά, αντιµετωπίζοντας τα µεγάλα προβλήµατα της περιόδου αυτής. Βεβαίως, κάποιος µελλοντικός ερευνητής
οφείλει να επιβεβαιώσει, µε αµεροληψία , την αλήθεια των γραφοµένων,
διασταυρώνοντας τις πληροφορίες τους και µε άλλες πηγές. Καταδεικνύεται πάντως πως σε συνθήκες οµοψυχίας και δίκαιης οργάνωσης µπορούσαν να αντιµετωπιστούν και οι πιο δυσχερείς συνθήκες. Επίσης
διαφαίνεται πως η λειτουργία ενός τέτοιου µοντέλου τοπικής αυτοδιοίκησης θα µπορούσε να λειτουργήσει περισσότερο αποτελεσµατικά σε συνθήκες ειρήνης και καλύτερων συνθηκών.
Η παραπάνω σύντοµη παρουσίαση του συγκεκριµένου ιστορικού ντοκουµέντου, το κάνει γνωστό στους συγχωριανούς µας που θα είχαν σχετικό ενδιαφέρον, αλλά κυρίως το φέρνει στην επιφάνεια για τον ειδικό
επιστήµονα που θα αναζητούσε ένα τέτοιο ντοκουµέντο, για τη µελέτη της
τοπικής ιστορίας, αλλά και για την ιστορία της περιόδου 1944-45, πριν
από τον αδελφοκτόνο Εµφύλιο. Κλείνοντας θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε τον κ. Νάκο Παπαδόπουλο, που το διέσωσε και το παραδίδει
στις επόµενες γενιές, για τα περαιτέρω.
Βάσω Ράπτη- Μαίρη Στεφάνου
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"Ηπειρώτισσα Γυναίκα" µια παράσταση
βγαλµένη απ’ την καρδιά της Ηπείρου

Πραγµατικά
τέτοιας
µορφής υπήρξε η θεατρική παράσταση στην
οποία αναβίωσε κυριολεκτικά η Ηπειρώτικη
ζωή και έλαµψε ο Ηπειρώτικος
πολιτισµός.
Ένα έργο µε µεράκι και
γνώση γραµµένο από
το Χρίστο Α. Τούµπουρο που παρουσιάστηκε από εξαίρετους
ερασιτέχνες Ηπειρώτες
και άγγιξε την καρδιά
όλων των Ηπειρωτών
που παρακολούθησαν.
Η παράσταση πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο 10 ∆εκεµβρίου
2016 στο ∆ηµοτικό ΘέαΣκηνές από τη θεατρική παράσταση.
τρο Καλλιθέας και την
οργάνωση είχε η Πανηπειρωτική Συνοµοσπονδία Ελλάδας σε συνεργασία µε σε κλάµατα και κατασυγκίνησε όλους τους θεατές. Οι
το Σύλλογο Ηπειρωτών Καλλιθέας και το Σύλλογο διάλογοι µε την Ηπειρώτικη ντοπιολαλιά, ζωντανοί
αποτύπωσαν όλο το µεγαλείο της Ηπειρώτισσας, "της
Ηπειρωτών Ηλιούπολης.
Σε πέντε αλυσιδωτά επεισόδια ξετυλίχτηκαν µπρο- γυναίκας που κράτησε ζαλίκα στην πλάτη της ολόκληρη την Ελλάδα". Η συγκίνηση ήταν έκδηλη στα
στά µας αυθεντικές εκφάνσεις της ηπειρώτικης ζωής.
Αρχικά η µάνα φυλάει το κορίτσι της έχοντας την έν- πρόσωπα όλων των θεατών, οι οποίοι µε ευλάβεια και
προσοχή παρακολούθησαν την παράσταση. Ρίγη συγνοια και τον καηµό της παντρειάς.
Το δεύτερο επεισόδιο αναφερόταν στα αρραβωνί- κίνησης για την προσφορά της Ηπειρώτισσας.
Και δυο λόγια για το συγγραφέα:
σια. Οι διάλογοι ήταν τόσο φυσικοί και η ξινίλα που
Ο Χρίστος Τούµπουρος έχει καταγωγή από τα
έβγαζε η πεθερά δηµιούργησαν µια καταπληκτική ειΆγναντα
της Άρτας. Είναι φιλόλογος, συγγραφέας. Αρκόνα "πραγµατικών αρραβωνιασµάτων".
Το τρίτο επεισόδιο φέρει τον τίτλο: Γράµµα από την θρογραφεί σε εφηµερίδες και περιοδικά.
Μεταφέρω και λίγα από τα λόγια του στο τέλος της
ξενιτιά. Κι αφού "καλοπαντρεύτηκε" η κοπελιά, χώθηκε
µέσα στο σπίτι και πήρε την πρώτη εντολή από την πε- παράστασης.
"Παρακολουθήσαµε το πρώτο µέρος µιας θεατρικής
θερά: "Νύφη, όπως βρήκες και όχι όπως ήξερες". Άλλαξαν και το όνοµά της, όχι Ρίνα αλλά Γιώργαινα από τριλογίας που αφορά την Ηπειρώτισσα Γυναίκα. Καλά
δω και πέρα. Εκεί λοιπόν η Γιώργαινα µε τον άντρα να είµαστε να συνεχίσουµε. Ευχαριστίες στους οργασχεδόν µόνιµα στην ξενιτιά έπρεπε ή να φροντίζει νωτές της παράστασης= Ευχαριστώ τη γυναίκα µου,
αγόγγυστα τα πεθερικά. να µεγαλώνει, µόνη της, τα η οποία πολιτογραφήθηκε Ηπειρώτισσα και µε ανέχεπαιδιά της, να αντιµετωπίζει το στενό αλλά σκληρό κοι- ται. Αυτό το έργο θα παρέµεινε στα συρτάρια, αν δεν το
νωνικό περιβάλλον και να αποκρούει κακοήθεις ορέ- αγκάλιαζε µε πίστη και ενθουσιασµό η εξαίρετη και
ακαταπόνητη εργάτρια του πολιτισµού της Ηπείρου η
ξεις του καθενός.
Στο τέταρτο επεισόδιο κυριάρχησε το µοιρολόγι της Μαργαρίτα Μαραζοπούλου. Για τους ηθοποιούς δεν
Κατερίνας Κώστα (δασκάλα που είχε τον πρωταγω- έχω λόγια. Όταν οι παίκτες είναι καλοί κάνουν και τον
νιστικό ρόλο και καθήλωσε τους θεατές µε την εξαίρετη προπονητή µάγκα". Για την Κατερίνα Κώστα δεν θα
ηθοποιία της) για το γεφύρι της Πλάκας. Λόγια που πε- πω τίποτε. Φοβάµαι µη ρακουµανήσω. Να είναι όλοι
ρόνιαζαν τα κόκαλά µας. ∆εν υπήρξε θεατής που να και όλες καλά. Ένα µεγάλο ευχαριστώ.
Μετά την έκφραση συγχαρητηρίων στο συγγραφέα
µην δάκρυσε.
Τέλος στο πέµπτο επεισόδιο έγινε αναπόληση της του έκανα πρόταση για µια παράσταση το καλοκαίρι
γιαγιάς Ρίνας πώς ήταν η ζωή της παλιά και πώς τώρα της "Ηπειρώτισσας γυναίκας" στο Βουργαρέλι που
σε συνοµιλία µε τον εγγονό της. Τελειώνοντας το µο- έγινε αποδεχτή µε χαρά.
Λουκία Αντωνίου
νόλογό της η Κατερίνα Κώστα ξέσπασε κυριολεκτικά

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ - ΝΕΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ

“Συµβολή στο γλωσσικό
ιδίωµα των Πραµάντων”

Βιογραφικό
του συγγραφέα
Ο ∆ρ. ∆ηµήτριος Χρ.
Στάµος, ∆ιδάκτωρ Πολιτικής Επιστήµης, φιλόλογος, πρώην Λυκειάρχης
µε µεταπτυχιακές σπουδές στη ΣΕΛΕΤΕ και σε
σεµινάρια ∆ιοικητικού ∆ικαίου στο Πάντειο Πανεπιστήµιο, αφιέρωσε µισό
αιώνα της ζωής του στη
διακονία της Παιδείας και της Πολιτικής Επιστήµης. Οξυδερκής παρατηρητής, συστηµατικός
στοχαστής, ακαταπόνητος και αθόρυβος ερευνητής µε πλατεία παιδεία που του επιτρέπει να κινείται σε πολλά γνωστικά επίπεδα, εξοικειωµένος
µε τα παλαιότερα ελληνικά µας, ενεργοποιεί τον
εξαίρετο λεκτικό του πλούτο µε ακριβολογία, τη
δηλωτικότητα των λέξεων, τη σαφήνεια στη
σχέση λέξεων και εννοιών και τη λιτότητα στην έκφραση. Η θέση του να µη θεωρεί τίποτε δεδοµένο
και η προσφορά πάντα κάποιου νέου στοιχείου
τον κατατάσσουν στη χορεία εκείνων που µε το
έργο τους τιµούν την Επιστήµη, την πρόοδο και
τον πολιτισµό.
Στο οπισθόφυλλο του Βιβλίου εκτός από το βιογραφικό παρατίθεται η πλούσια συγγραφική του
δράση µε 15 τίτλους.
Στην κατοχή µας υπάρχει και το άλλο σπουδαίο
πόνηµα µε τίτλο «ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ» ΑΘΗΝΑ 2013

“H Μνήµη της Γεύσης
Αρχέγονων Ηπειρωτικών
εδεσµάτων συναγωγή”

Από την Παναγιώτα Π. Λάµπρη

Γράφει η συγγραφέας στο οπισθόφυλλο του βιβλίου:
“Η ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΓΕΥΣΗΣ’’ έρχεται
φορτωµένη µε καλούδια του τόπου
ακριβά και επιθυµεί να τέρψει τον
αναγνώστη µε Ηπειρώτικες γεύσεις αρχέγονες, µε µυρωδιές
µεθυστικές, µε εικόνες ποθητές, που αποπνέουν τη διαχρονική αρχοντιά της γνησιότητας, της λιτότητας και της απλότητας. Βυθίζεται στον χρόνο και κοινωνεί µε γευστικούς
προγονικούς δεσµούς, οι οποίοι, µέσω της σοφίας και της
εµπειρίας αιώνων, εκφράζουν µια άλλη διάσταση της πολιτισµικής µας ταυτότητας. Ανακαλεί, επίσης, νοσταλγικά, µαγειρέµατα λιτά και χορταστικά, αγγίγµατα εδεσµάτων
αισθαντικά, οικείους ήχους από αγγειά, επιφωνήµατα γευστικής ικανοποίησης µοναδικά και προτείνει την απόλαυση
όλων ετούτων στης οικογένειας τη ζεστή εστία ή στων συνδαιτυµόνων τη χαριτωµένη συντροφιά.

Η συγγραφέας Παναγιώτα Λάµπρη
Γεννήθηκε στη Ροδαυγή Άρτας. Απόφοιτος του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσλονίκης, υπηρετεί στη ∆ευτεροβάθµια
Εκπαίδευση.
Αρθρογραφεί,
δηµοσιεύει
βιβλιοπαρουσιάσεις και µελέτες και έχει βραβευτεί σε λογοτεχνικούς διαγωνισµούς. Το2006 εξέδωσε τη λαογραφική
µελέτη «Ροδαυγή, το ρόδο της αυγής», το 2009 τη συλλογή
διηγηµάτων «Το χάσικο ψωµί» [εκδόσεις Μαλλιάρης- Παιδεία], το 2011 τη µελέτη «Κωνσταντίνος Α. ∆ιαµάντης, ο
Ιστορητής» και το 2014 την ποιητική συλλογή «Εν οδύναις»
[εκδόσεις Άπειρος Χώρα].
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Οι συλλογικές προσπάθειες µε ξεκίνηµα από το παρελθόν πρέπει να έχουν µέλλον!

Η διαδικασία κατά την οποία µαζεύαµε τα
καλαµπόκια, τις ρόκες, αφού πρώτα είχαν
ωριµάσει στα χωράφια, τα συγκέντρωναν
σωρό στην αυλή, ή σε κάποιο υπόστεγο, ή
σε ευρύχωρο δωµάτιο του σπιτιού ή στο
αλώνι και στη συνέχεια αφαιρούσαν τα
φύλλα για να µείνει καθαρός ο καρπός, η
"ρόκα".
Αυτή η δουλειά απαιτούσε χέρια για να τελειώσει γρήγορα και γινόταν συνήθως το
βράδυ, γιατί την ηµέρα δεν περίσσευε χρόνος από τις υπόλοιπες εργασίες. Γινόταν στις
αρχές του Φθινοπώρου και ήταν η πιο ευχάριστη διαδικασία από όλα τα στάδια που χρειάζεται να περάσει το καλαµπόκι από το
χωράφι έως το µύλο. Συµµετείχε σ' αυτή όλη
η οικογένεια, καθώς και όλη η γειτονιά. Συλλογική δουλειά, τότε που οι έννοιες αλληλεγγύη και αλληλοβοήθεια εκφραζόταν µε
πράξεις χωρίς να διατυµπανίζονται από επίσηµα χείλη για να βοηθήσουν σήµερα το γείτονα και αύριο ο γείτονας αυτούς και ούτω
καθ' εξής και ειδικά στο καλαµπόκι που αποτελούσε για το χωριό µας τη βασική πηγή
διατροφής. Αυτό κυρίως τη δεκαετία του '60.
Ένας µεγάλος σωρός στο αλώνι, δεν προσέφερε µόνο την ικανοποίηση της καλής σοδειάς. Εξασφάλιζε και την εγγύηση ότι το
ψωµί δεν θα λείψει από το σπίτι για όλη τη
χρονιά. Κι αυτό αποτελούσε το πρώτο ζητούµενο. Από εκεί και πέρα, αν περίσσευε
καµιά δραχµή, θα ερχόταν ιεραρχικά και τα
υπόλοιπα.
Προς τα τέλη της δεκαετίας του '70 ήρθαν
οι αλωνιστικές µηχανές στα µέρη που τα καλλιεργηµένα στρέµµατα ήταν πολλά. Η συγκοµιδή του καλαµποκιού γινόταν µηχανικά
στο χωράφι και χάθηκαν πια αυτές οι βραδιές. Λίγα χρόνια αργότερα, από τη δεκαετία
του '90 και µετά, χάθηκε σχεδόν και το καλαµπόκι από τα χωριά. Ελάχιστοι ήταν αυτοί
που καλλιεργούσαν κάποια µικρή έκταση,
γιατί στην εποχή µας το καλαµπόκι δεν έχει
το ρόλο να θρέψει την οικογένεια. Μάλιστα,
έως πριν λίγα χρόνια, η αξία του είχε υποβαθµιστεί πολύ και προοριζόταν σχεδόν αποκλειστικά ως ζωοτροφή. Πρόσφατα και στα
πλαίσια της υγιεινής διατροφής, ανακαλύπτουµε ξανά κάποια πλεονεκτήµατά του.
∆ίνοντας αυτά τα λίγα περιγραφικά ξύπνησαν οι αναµνήσεις των παιδικών µου χρόνων
από τα ξεφλουδίσµατα στο Βουργαρέλι. Έχω
την εµπειρία αυτής της διαδικασίας σε δύο
χώρους, στο σπίτι της γιαγιάς µου, της Σαββούλας Παπακώστα στο µεγάλο δωµάτιο και
στο σπίτι, στο υπόστεγο της θείας Αθηνάς
Καλυβιώτη.
Η συγκοµιδή γινόταν στα κτήµατα που είχαν
η µία στην τοποθεσία "Γλούµπαρη" απέναντι
από τις Κατασκηνώσεις και η άλλη στο περίφηµο κτήµα µε όλων των ειδών τα οπωροφόρα του άντρα της Πέτρου Καλυβιώτη λίγο
πιο κάτω από το ∆ηµοτικό Σχολείο.
Η αλληλοβοήθεια ξεκινούσε από τη συγκοµιδή και στη συνέχεια στη µεταφορά στους
συγκεκριµένους χώρους για να γένει το ξεφλούδισµα. Στη διαδικασία αυτή βοηθούσαν
άντρες και γυναίκες και όχι µόνο συγγενείς, η
γειτονιά και άλλοι χωριανοί µε τρόπο ώστε να
τελειώσει η διαδικασία για τον έναν και αµέσως να ακολουθεί ο άλλος. Και η σειρά ήταν
ανάλογα µε την ωρίµανση του καλαµποκιού
σε κάθε χωράφι. Και όλοι περίµεναν να έρθει
αυτή η στιγµή γιατί ήταν η πιο µεγάλη κοινωνική συλλογική εκδήλωση µετά τα πανηγύρια, ισοδύναµη µε τα γιορτάσια (την
ονοµαστική γιορτή του καθενός που πάντα
γιορταζόταν ανήµερα) που συµµετείχε όλο το
χωριό ακόµη και τα µικρά παιδιά. Τη συγκεκριµένη νύχτα, γιατί για νυχτέρι πρόκειται, ερχόταν στο συγκεκριµένο χώρο µε το σουβλί
τους για να ανοίξουν το καλαµπόκι από την
κορυφή του. Κάθονταν κυκλικά γύρω από το
σωρό και αφού άνοιγαν τα καλαµπόκια πετούσαν τα φύλλα πίσω, σε κάποια άφηναν

Ξεφλούδια ή ξεφλουδίσµατα

λίγα φύλλα για να γίνουν οι "κρεµάδες" που
τις κρέµαγαν στην αποθήκη ή στις "γρεντιές"
στο νταβάνι για να αερίζονται και να χρησιµοποιηθούν όταν χρειαστεί για να πάει στο
µύλο. Αυτά που ήταν για άµεση χρήση τα
έβαζαν σε άλλο σωρό για να τα στουµπίσουν
στη συνέχεια για να τα πάνε στο νερόµυλο.
Τα πιο αδύναµα τα έβαζαν σε άλλη άκρη για
να χρησιµοποιηθούν για ζωοτροφή. Επίσης
για την ίδια χρήση ήταν και τα "ροκόφυλλα"
που µετά το τέλος της διαδικασίας τα έβαζαν
σε µεγάλα τσουβάλια. Όσο προχωρούσε η
νύχτα ο ρυθµός του ξεφλουδίσµατος επιταχυνόταν αλλά και ο ψυχαγωγικός του ρόλος
έφτανε στο αποκορύφωµα. Είχαν µείνει παροιµιώδη κάποια από τα αστεία και τα πειράγµατα που γινόταν σ' αυτές τις βραδιές και
τα διηγούνται ακόµα µέχρι και σήµερα οι γεροντότεροι. Και τραγούδια "Σε τούτην τάβλα
'που 'µαστε" και πειραχτικά, σκωπτικά "θεια
µου Νικολάκαινα", "γάµος εγινότανε στ' Αρχιδιάκου την αυλή". (Μου τα ανέφερε η κ.
Αφροδίτη Σιαπάτη όταν κάναµε λόγο για τα
ξεφλουδίσµατα).
Και τη συµµετοχή των παιδιών πού τη βάζεις; Όχι για βοήθεια στο ξεφλούδι αλλά για
το "πανηγύρι". Σκανταλιές διάφορες, µε πρόσωπα χαµογελαστά, χαρούµενες φωνές που
δεν τις συναντούσες άλλες φορές. Χοροπη-

δητά πάνω στους σωρούς µε τα φύλλα, κρυψίµατα και παιχνίδια κρυµµένοι µέσα στα ροκόφυλλα= Σχεδόν όλα δικαιολογούνταν
τέτοιες βραδιές και κανένας µεγάλος δεν
στράβωνε µε τις παιδικές µας ανεµελιές.
Όµως υπήρχε και άλλος λόγος της παιδικής
συµµετοχής. Τα κεράσµατα, χαλβάς, τηγανίτες και καµιά πίτα.
Και για τους µεγάλους και κανένα "τερψιλαρύγγιο", τσίπουρο, ουζάκι και κρασάκι ντόπιο, µε το κέφι να φτάνει στο αποκορύφωµα,
ψυχαγωγία µε όλη τη σηµασία του όρου.
Όλοι έβγαιναν κερδισµένοι από αυτό, κυρίως
γιατί διατηρούνταν ζεστές οι ψυχές τους.
Θα ήταν παράλειψη να µην εντάξω σ' αυτό
το πόνηµα για τα ξεφλούδια και κάποια άλλα
στοιχεία για τη "ρόκα".
Τη ρόκα ή την στούµπιζαν ή την ξεσπύραγαν για την πάνε στο νερόµυλο της περιοχής.
Και έβγαινε το φρέσκο αλεύρι, "ρουκίσιου",
"καλαµπουκίσιου" ή καλαµποκάλευρο (µε τη
σηµερινή ορολογία). Να σηµειώσω εδώ,
προσωπική αντίληψη και όχι µόνο ότι ξέραµε
το άσπρο καλαµπόκι, αυτό σπέρναµε στο
χωράφι και τώρα το σπόρο αυτό στους κήπους. Το κίτρινο καλαµπόκι παρόλο που δεν
ήταν υβρίδιο, όπως το σηµερινό, το θεωρούσαµε ζωοτροφή.
Με το φρέσκο αλεύρι γινόταν η κουλούρα

Κάλαντα Πρωτοχρονιάς

στη γάστρα στρώνοντας κουτσοµπόφυλλα
στο κάτω µέρος, ή η σταχτοκούλουρα που
καλύπτονταν όλη η ζύµη µε κουτσουµπόφ'λα
και "σπρούχνη" για να βγει εκείνο το ευωδιαστό ψωµί. Και ακολουθούσε όπως ήταν
ζεστό η µπουκουβάλα (σµίγαµε τη ζεστή κουλούρα µε φρέσκο γίδινο βούτυρο και τυρί και
το πλάθαµε σε µπαστουνάκια και = τι αξέχαστη γεύση!).
Επίσης το καλαµποκίσιο χρησιµοποιούν για
γαλοκούρτη (κουρκούτι µε γάλα, λίγη ζάχαρη
ή καθόλου και κανελίτσα από πάνω) και
"τύφλα να 'χουν οι σύγχρονες κρέµες".
Άλλη χρήση του στον πλαστό: Τα χόρτα της
λαχανόπιτας, στρώνοντας στο ταψί πάνω και
κάτω χυλό από καλαµποκάλευρο. Επίσης και
για την τυρόπιτα η βάση ήταν κρέµα µε γάλα
και καλαµποκάλευρο στην οποία πρόσθεταν
όταν κρύωνε το βούτυρο, αυγά και φέτα.
Και κάτι που το θυµήθηκα τελευταίο και
αυτό από τις παιδικές µου αναµνήσεις. Όταν
θέλαµε να χαρακτηρίσουµε κάποιον µάγκα
λέγαµε το εξής: "Μαγκιά, κλανιά και τσ΄γάρου
από ροκόφ'λο". Πείτε µου πόσοι συνοµήλικοι
δεν έχετε την εµπειρία αυτή; (Τα λεπτά ροκόφυλλα από το εσωτερικό του καλαµποκιού τα
χρησιµοποιούσαν να στρίψουν τσιγάρο µε
καπνό που έκοβαν οι ίδιοι).
Υ.Γ. Όλες αυτές οι αναµνήσεις ξύπνησαν
από ένα δηµοσίευµα στην εφηµερίδα "Άραχθος" (απ' όπου και οι φωτογραφίες) και µετέφεραν και κάποιες πληροφορίες. Επίσης θα
µπορούσε να γίνει και µια αναπαράσταση,
γιατί καλαµπόκι (µε τον παλιό σπόρο) υπάρχει ακόµη στην περιοχή µας όπως και δυο τρεις νερόµυλοι ενεργοί που αλέθουν αλλά
και διαθέτουν καλαµποκάλευρο. Οι παλιοί
που έζησαν θα φρεσκάρουν τις αναµνήσεις
τους και οι νέοι θα πάρουν µαθήµατα αλληλοβοήθειας και αυθεντικού τρόπου ζωής.

ΤΟ ΞΕΦΛΟΥ∆ΙΣΜΑ

Λουκία Αντωνίου

Όλα τα ‘χουν ετοιµάσει
για της ρόκας το γιορτάσι
µόλις η αυγή γιοµίσει
το ξεφλούδισµα ν’ αρχίσει.

Έφτασαν οι καλεσµένοι
γείτονες,γνωστοί και ξένοι
κι οι κυρές βγήκαν µε πίτες
µε χαλβά και τηγανίτες.

Άλλες φέραν απ’ το γιόµα
δυνατό ρακί για πιόµα
κι άλλες φέρανε µεζέδες
και κρασί για τους γλεντζέδες.

Οργανώθηκαν από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βουργαρελίου
την Παραµονή της Πρωτοχρονιάς ακολουθώντας µια παράδοση χρόνων. Προσυγκέντρωση και πρόβα στο Καφέ-Κούκος.
Φέτος το ξεκίνηµα έγινε από τα µακρινά, αρχή από το Εστιατόριο της Νούλας και του Κώστα Τάσιου, Ταβέρνα Κ. Πλούµπη
και στη συνέχεια το καινούργιο Ξενοδοχείο του Τυρολόγου.
Επιστροφή στο χωριό και µε τη σειρά από τη γέφυρα ανεβαίνοντας µέχρι το ‘’Θέασις’’, κατεβαίνοντας στο “Βίλα Σοφία”,
όλα τα υπόλοιπα µαγαζιά του χωριού για να µη µείνει κανείς
παραπονεµένος. Η συµµετοχή στη χορωδία ικανοποιητική.
Εκτός από τα µέλη των δύο Συλλόγων, µικροί µεγάλοι πλαισίωσαν τους δύο µουσικούς της παρέας, το Στέφανο µε την κιθάρα και το ∆ηµήτρη Μπακάλη µε το µπουζούκι. Εδώ θα
αναφέρω τη νεανική παρέα και ελπίζω να µη γίνει παράλειψη
Βασιλική, Κατερίνα, Κωνσταντίνα, ∆έσποινα, Αλίκη, Κωνσταντίνος, Ελπίδα, Άγγελος, Χρύσα, ∆ανάη. Ήταν µια άλλη
νότα γιορτινή για το Βουργαρέλι.
Καλή χρονιά! Και του χρόνου!

∆ΙΟΓΕΝΟΥΣ 6
ΓΑΛΑΤΣΙ
ΤΗΛ.:

210 2921249

Ξεφλουδίζουν, τραγουδάνε,
αστιεύονται, γελάνε
και τ’ αδειάζουν το ποτήρι
στην υγειά του νοικοκύρη.
Κάποια σόκιν ιστορία
διηγείται µια κυρία,
ένας άντρας την πειράζει
κι οι κοπέλες κάνουν χάζι.

Ένας νεαρός µε κέφι
στη µικρή του φίλη γνέφει
και µε νάζι τότε εκείνη
πονηρά το µάτι κλείνει.

Παίρνει τέλος το γιορτάσι
στην αυλή του κυρ-Θανάση
ώσπου ν ανταµώσουν πάλι
στη σοδειά του κυρ- Μιχάλη.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΠΗΣ: “Σιγανές φωνές”

ΕΣΩΡΟΥΧΑ

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ “ΕΡΜΙΝΑ”
Αµαλία & Ερµιόνη
Γεωργούλα

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

3 - ΑΡΤΑ

ΤΗΛ.: 26810 70857
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Το µέλλον του χωριού µας και του Συλλόγου είναι η νέα γενιά. Ας τη φέρουµε πιο κοντά!

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΤΟ
ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Βουργαρέλι: Με θεατρικό και κάλαντα
από την ορχήστρα του Κ∆ΑΠ
η Χριστουγεννιάτικη γιορτή

“Ρωµαίος +
Ιουλιέτα x 6”

Στα πλαίσια του προγράµµατος
“ΣΑΙΞΠΗΡ ΛΑΙΒ”, ένα παγκόσµιο
πρόγραµµα εκδηλώσεων και δράσεων που γιορτάζει το έργο και τη
ζωή του Σαίξπηρ, µε αφορµή την επέτειο 400 ετών από το θάνατό του, η
Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε
Μουσική ∆ιεύθυνση Φαίδρας Γιαννέλου παρουσίασε την Κυριακή 20
Νοεµβρίου 2016 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών έργα µεγάλων συνθετών βασισµένα στη γνωστή τραγωδία
του Σαίξπηρ ‘’Ρωµαίος και Ιουλιέτα’’.
Το πρόγραµµα αυτό περιλαµβάνει
ειδικά σχεδιασµένες δραστηριότητες
και προγράµµατα για σχολεία, εκπαιδευτικούς και µαθητές, χρησιµοποιώντας τα έργα του Σαίξπηρ ως το
δραµατουργικό υλικό πάνω στο
οποίο τα παιδιά θα δουλέψουν. Σ’
αυτό το πλαίσιο, το ΜΜΑ [Μέγαρο
Μουσικής Αθηνών] και το Βρετανικό
Συµβούλιο διοργάνωσαν διαγωνισµό εικαστικής δηµιουργίας µε αντικείµενο έµπνευσης τα έργα της
συναυλίας “Ρωµαίος + Ιουλιέτα x 6’’.
Έτσι το Μέγαρο από νωρίς γέµισε
από µαθητές που τους συνόδευαν οι
δάσκαλοί τους και όχι µόνο από την
Αθήνα και πλήθος άλλα παιδιά µε τη
συνοδεία των γονιών τους αλλά και
µεγάλους που ήρθαν να παρακολουθήσουν τη θαυµάσια συναυλία στην
αίθουσα Χρήστος Λαµπράκης.
Τα έργα των µεγάλων συνθετών
που εµπνεύστηκαν από τη γνωστή
τραγωδία «Ρωµαίος και Ιουλιέτα» και
παρουσιάστηκαν στη συναυλία είναι
τα εξής.
ΜΠΕΛΛΙΝΙ [1801-1835] Καπουλέτοι
και Μοντέγοι. Εισαγωγή για ορχήστρα.
ΜΠΕΡΛΙΟΖ [1803-1869] ∆ραµατική συµφωνία Ρωµαίος και Ιουλιέτα. Σκηνή του µπαλκονιού.
ΤΣΑΙΚΟΦΣΚΙ [1840-1893] Εισαγωγή-Φαντασία Ρωµαίος και Ιουλιέτα. Ερωτικό θέµα.
ΠΡΟΚΟΦΙΕΦ[1891-1953] Μπαλέτο Ρωµαίος και Ιουλιέτα. Ο Χορός των ιπποτών.
ΜΠΕΡΝΤΕΪΝ [1918-1990]
ΝΙΝΟ ΡΟΤΑ [1911-1979] Σουίτα από τη µουσική για
την ταινία Ρωµαίος και Ιουλιέτα.
Παράλληλα µε τη σαγηνευτική εκτέλεση των έργων
προβαλλόταν στην οθόνη πίσω από την ορχήστρα οι
εικαστικές δηµιουργίες των παιδιών µε αντικειµενο έµπνευσης τη συναυλία. Στο τέλος η κριτική επιτροπή
βράβευσε έξι δηµιουργίες.
Ρωµαίος και Ιουλιέτα
∆υο λόγια για την τραγωδία του Σαίξπηρ που είναι
γνωστή σε όλους ως η ωραιότερη ιστορία αγάπης
όλων των εποχών.
∆ύο νέοι ήταν δεν ήταν 15 ετών που αψηφώντας την
προαιώνια έχθρα των οικογενειών τους [Μοντέγοι και
Καπουλέτοι] αφέθηκαν στα συναισθήµατα που κατέκλυσαν την καρδιά τους από την πρώτη στιγµή και
µετά από µια σειρά περιπετειών και θανάτων φθάνουν
από ένα άσχηµο παιχνίδι της µοίρας και οι δύο στο
τραγικό τους τέλος. Όµως η ιστορία τους έχει µείνει στη
µνήµη των ανθρώπων ,γιατί εκείνη η ηλιαχτίδα που
φώτισε τις καρδιές τους από την πρώτη κιόλας µατιά
αποδείχτηκε κατά µυστήριο τρόπο, ισχυρότερη από το
τυφλό µίσος και την ασχήµια που ενίοτε επικρατούν
στον κόσµο, χωρίς ποτέ να κυριαρχούν. Το πώς το εξηγεί ο συγγραφέας «όσοι αγαπιούνται µπορούνε στου
έρωτά τους την ιερή γιορτή να βλέπουν µε της οµορφιάς τους µόνο το φως».
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Φαίδρα Γιαννέλου

Και το βιογραφικό της Φαίδρας
Γιαννέλου, την οποία παρουσιάσαµε και άλλες φορές στην εφηµερίδα µας και την απολαύσαµε και
φέτος το καλοκαίρι, µε τη χορωδία
των Αποφοίτων του Μουσικού Σχολείου Παλλήνης, στο Βουργαρέλι.
Και ο λόγος απλός. Γιατί από την
εφηµερίδα µας παρουσιάζουµε
όλους τους νέους που έχουν καταγωγή από το Βουργαρέλι και διαπρέπουν και οι συντοπίτες µας
πρέπει να µαθαίνουν την πορεία
τους και να καµαρώνουµε όλοι γι’ αυτούς.
Γεννήθηκε στην Αθήνα και αποφοίτησε από το Μουσικό Σχολείο Παλλήνης. Είναι αριστούχος απόφοιτος
του προπτυχιακού και του µεταπτυχιακού προγράµµατος στην κατεύθυνση «∆ιεύθυνση Ορχήστρας» του
Τµήµατος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου, µε υπεύθυνο καθηγητή τον Μίλτο Λογιάδη. Τον
Ιανουάριο του 2012, ανακηρύχτηκε Υποψήφια ∆ιδάκτωρ του Τµήµατος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου
Πανεπιστηµίου.
Έχει παρακολουθήσει σεµινάρια διεύθυνσης ορχήστρας µε διεθνείς µαέστρους. Έχει διευθύνει την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, τη Συµφωνική Ορχήστρα και
την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, την Ορχήστρα των Χρωµάτων, τη Συµφωνική Ορχήστρα του
∆ήµου Αθηναίων.
Έχει συνεργαστεί µε συµφωνικές ορχήστρες σε πολλές χώρες Αµερική, Γερµανία, Αγγλία, Ρωσία, Σουηδία,
Ιταλία, Ισπανία, Τσεχία, Ουγγαρία, Εσθονία, Πολωνία,
Κροατία, Ρουµανία, Βουλγαρία, Τουρκία και Κύπρο.
Τον Οκτώβριο του 2013, κέρδισε το δεύτερο βραβείο
[ελλείψει πρώτου] στον ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµό Νέων Αρχιµουσικών «Σόλων Μιχαηλίδης», ο οποίος διοργανώθηκε από τη Συµφωνική Ορχήστρα Κύπρου και το
Μάρτιο του 2015 κλήθηκε να συµµετάσχει στην ανοιξιάτικη περιοδεία της Φιλαρµονικής Νέων της Βαλτικής ως βοηθός µαέστρου.
∆ραστηριοποιείται επίσης ως µαέστρος της Χορωδίας
Αποφοίτων Μουσικού Σχολείου Παλλήνης, της Χορωδίας Εκπαιδευτικών Μουσικής Περιφέρειας Αττικής και
της Παιδικής Χορωδίας του Κέντρου Φροντίδος Παιδιού «∆ηµήτρειο» στο Μοσχάτο.
Λουκία Αντωνίου

Της Έλιας Στασινού

Με τη θεατρική παράσταση "Το Άστρο της Βηθλεέµ" και κάλαντα από την ορχήστρα του Κ∆ΑΠ Κ. Τζουµέρκων γιόρτασαν
φέτος τα Χριστούγεννα τα παιδιά στα Τζουµέρκα.
Η χριστουγεννιάτικη εκδήλωση που διοργανώθηκε από το
Κ∆ΑΠ Κ. Τζουµέρκων πραγµατοποιήθηκε στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ∆ήµου στο Βουργαρέλι το πρωί της Παρασκευής 23 ∆εκεµβρίου, παραµονές Χριστουγέννων, και σε αυτή
παραβρέθηκαν ο δήµαρχος Μαρίνος Γαρνέλης, η αντιδήµαρχος Λίτσα Καραγιάννη, ο πρόεδρος της κοινωφελούς επιχείρησης Αργύρης Μπουζάνης καθώς και πολλοί δηµότες οι
οποίοι καταχειροκρότησαν τα παιδιά για την αξιόλογη προσπάθεια τους.
Στο τέλος της εκδήλωσης η κοινωφελής επιχείρηση του
∆ήµου µοίρασε δώρα σε όλα τα παιδιά και το λόγο πήραν ο ∆ήµαρχος και ο πρόεδρος της κοινωφελούς. Ο δήµαρχος έδωσε
συγχαρητήρια στα παιδιά και τόνισε πως τα χρήµατα που ξοδεύτηκαν µπορεί να µην ήταν πολλά, καθώς είναι ανάλογα µε
την οικονοµική κατάσταση του ∆ήµου αλλά και της χώρας, παρόλα αυτά έγιναν εφικτά µε τη βοήθεια εθελοντών τους οποίους
και ευχαρίστησε.
Ο πρόεδρος της Κοινωφελούς Αργύρης Μπουζάνης δήλωσε
πως βρίσκονται πάντα στο πλευρό των ευπαθών οµάδων κι ευχαρίστησε όλους τους εργαζόµενους της "Βοήθειας στο Σπίτι"
που δούλεψαν σκληρά τα Χριστούγεννα για να µοιραστούν τα
τρόφιµα που µαζεύτηκαν από την φιλανθρωπικό αγώνα ποδοσφαίρου "Γκολ στη φτώχεια" του Α.Ο. Κ. Tζουµέρκων που
πραγµατοποιήθηκε στο γήπεδο Παλαιοκάτουνου την Τετάρτη
21/12. Επίσης είπε πως τα παιδιά αποτελούν πάντα προτεραιότητα και δήλωσε ικανοποιηµένος από τα αποτελέσµατα της
µουσικής σχολής που λειτουργεί µε τη συµβολή της κοινωφελούς στο Κ.∆.Α.Π µε τον καθηγητή µουσικής Κώστα
Μπαλαούρα.
Ο διευθυντής του Κ∆ΑΠ Βαγγέλης Τριάντος ευχήθηκε σε
όλους καλές γιορτές και ευχαρίστησε όλους τους εθελοντές που
βοήθησαν να πραγµατοποιηθεί η εκδήλωση και ιδιαίτερα την
κυρία Χρυσάνθη Σιµοπούλου η οποία επιµελήθηκε όλο το θεατρικό! Οµολογουµένως ήταν όλα υπέροχα και ανυποµονούµε
να απολαύσουµε ξανά τα παιδιά σε επόµενη εκδήλωση!

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

Αγροτεµάχιο αρδευόµενο,
8,5 στρεµµάτων
(περίπου), στη θέση “Καλαµάς”
Βουργαρελίου, κατάλληλο και
για επιδοτούµενα προγράµµατα:
αγροτουριστική µονάδα
ή εναλλακτικές µορφές ενέργειας.
Πληροφορίες: 6976 927756.
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Η εφηµερίδα µας προβάλλει το Βουργαρέλι, ενηµερώνει και διεκδικεί!

Ένα από τα σοβαρά κοινωνικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε σαν λαός, σαν
χώρα, είναι και το πρόβληµα των ναρκωτικών. Η οικονοµική κρίση που επήλθε τα τελευταία χρόνια επιδείνωσε ακόµη
περισσότερο το πρόβληµα.
Ας δούµε κάποια στοιχεία, από αυτά που
κατά διαστήµατα εµφανίζονται για τη χώρα
µας:
1. Αύξηση της χρήσης στις µαθητικές ηλικίες. Το 16% των µαθητών έχει κάνει
χρήση κάποιας ναρκωτικής ουσίας.
2. Αύξηση του ποσοστού αυτών που από
τη δοκιµή περνούν στη συστηµατοποίηση
της χρήσης.
3. Μείωση της ηλικίας πρώτης επαφής –
πειραµατισµού στα 13,5 έτη (δηλ. στις
αρχές του Γυµνασίου).
4. Το 13,5% των Ελλήνων µαθητών έχει
κάνει χρήση κάνναβης.
5. Το 25% όσων στη χώρα µας ζητούν θεραπεία είναι γιατί είναι εξαρτηµένοι από
κάνναβη.
6. Επεκτείνεται η πολυτοξικοµανία
7. Έχουµε στροφή σε νέα φθηνά και νοθευµένα ναρκωτικά, µε άµεσες και καταστρεπτικές συνέπειες για τον χρήστη.
8. Παρά του ότι η χώρα µας είναι στις χαµηλότερες θέσεις χρήσης στους µαθητές
(9% στην Ελλάδα, 22% στην Ε.Ε., 35% στις
ΗΠΑ) έχουµε αύξηση της χρήσης, µε τριπλασιασµό της χρήσης στους µαθητές
µέσα σε µια 20ετία.

Ναρκωτικά: Μύθοι και πραγµατικότητα

9. Πάνω από 300 νέοι άνθρωποι το χρόνο
χάνουν τη ζωή τους από τα ναρκωτικά.
Αυτά σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία.
Στην πραγµατικότητα ο αριθµός είναι πολύ
µεγαλύτερος.
10. Η χρήση των ναρκωτικών και άλλων
ουσιών, συνδέεται όλο και περισσότερο µε
την ανεργία, την σχολική διαρροή, την οικονοµική και πολιτιστική φτώχεια.
Να σηµειώσουµε εδώ, ότι σύµφωνα µε επιστηµονικές έρευνες, τα ναρκωτικά δεν οδηγούν µόνο στον φυσικό θάνατο, αλλά και
στον κοινωνικό θάνατο, διαµορφώνοντας
ανθρώπους που µπαίνουν στο περιθώριο
της ζωής (παθητικότητα, παραίτηση, αποµόνωση).
Μαλακά και σκληρά ναρκωτικά,
Νοµιµοποίηση της χρήσης
ή και της καλλιέργειας

Εδώ και αρκετά χρόνια, γίνεται προσπάθεια αποενοχοποίησης της χρήσης µιας
σειράς ναρκωτικών, εντάσσοντας τα στα
λεγόµενα µαλακά ναρκωτικά, τα οποία
υποτίθεται ότι δεν δηµιουργούν σοβαρή
βλάβη στον οργανισµό και άρα σύµφωνα
µε τους υποστηρικτές αυτής της άποψης,
πρέπει να γίνει νόµιµη η χρήση τους.
Η ιστορία αυτή είναι παλιά. Ξεκίνησε µε

πρόταση νόµου 5 βουλευτών από τη Ν.∆.,
το ΠΑΣΟΚ (Κατσανέβας, Λαλιώτης, Μπένος, Λιάνης, Παπανδρέου) και 2 του ΣΥΝ
(Κωνσταντόπουλος, Κουβέλης), µε την
οποία συµφώνησαν και οι Αδραχτάς και
Τατούλης της Ν.∆., οι οποίοι καλούσαν την
τότε Κυβέρνηση να προχωρήσει στο «διαχωρισµό σκληρών και µαλακών ναρκωτικών και τη νοµιµοποίηση των δεύτερων».
Ακολούθησε ο τότε υπουργός παιδείας Γ.
Παπανδρέου (1997), ο οποίος ούτε λίγο
ούτε πολύ «καλούσε» τους χρήστες να
«βάλουν µια γλαστρούλα στο µπαλκόνι
τους», ώστε =. να καλύπτουν προσωπικές τους ανάγκες. Από τότε έγιναν αρκετές
άλλες ανάλογες προσπάθειες. Όµως οι
σοβαρές αντιδράσεις από τις κοινότητες
απεξάρτησης, πολιτικές νεολαίες, συνδικαλιστικές οργανώσεις και άλλους µαζικούς φορείς, απέτρεψαν µέχρι σήµερα µια
τέτοια εξέλιξη.
Εδώ θα τονίσουµε ότι οι υποστηρικτές
αυτών των απόψεων, δεν το βάζουν κάτω
και όχι λίγες φορές προχωρούν ακόµη πιο
πέρα.
Ενδεικτικά σηµειώνουµε τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για το θέµα: «Αποποινικοποίηση της
χρήσης, της προµήθεια και κατοχής µικρών ποσοτήτων όλων των ουσιών, για
προσωπική χρήση. Χορήγηση των εξαρ-

τησιογόνων ουσιών=» ∆εν πρέπει να µας
διαφεύγει, ότι σοβαρά ζητήµατα προκύπτουν και από τη χορήγηση των λεγόµενων υποκατάστατων (µεθαδόνης κ.α.),
θέµα µε το οποίο λόγω χώρου δεν µπορούµε να επεκταθούµε.
Σκέψεις – Προτάσεις

Το πρόβληµα των ναρκωτικών µας αφορά
όλους, αφορά όλο τον ελληνικό λαό και τη
νεολαία και δεν είναι υπόθεση κάποιων ειδικών. Με τις σκέψεις αυτές απαιτούµε:
-Κεντρικό σχεδιασµό για την πρόληψη, τη
θεραπεία και την κοινωνική επανένταξη.\
- ∆ηµόσια και δωρεάν προγράµµατα και
δοµές.
- Στήριξη των υπαρχουσών δοµών πρόληψης, «στεγνών» προγραµµάτων απεξάρτησης – κοινωνικής επανένταξης µε
χρηµατοδότηση από τον Κρατικό Προϋπολογισµό.
- Να σταµατήσει η διακίνηση «υποκατάστατων» µέσα από το σύστηµα υγείας.
- Προτεραιότητα στην πρόληψη, µε στόχο
την πρόταση ενός τρόπου ζωής δηµιουργικού, µε αξίες , στόχους και αξιοπρέπεια
- Ιδιαίτερη µέριµνα και συνεχή ενηµέρωση
της νεολαίας – ιδίως των µαθητών – για
τους κινδύνους της εξάρτησης από όλα τα
ναρκωτικά και άλλες ουσίες.
Γιάννης Νάκης
Σαββούλα Κολιούλη

Ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΗ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ∆ΕΙΓΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

3 ∆εκεµβρίου είναι διεθνής ηµέρα για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Το κείµενο που ακολουθεί είναι ένα
αφιέρωµα στα άτοµα αυτά.

Κανείς µας δεν έχει το δικαίωµα να διακωµωδεί, να χλευάζει, να περιπαίζει και πολύ περισσότερο να “διασκεδάζει”
σε βάρος του άλλου.
Αν για κάποιους η µοίρα δεν στάθηκε αφειδώλευτη απέναντί τους, έχουµε υποχρέωση όλοι εµείς να σταθούµε
στο πλευρό τους. Να στηρίξουµε τα τρεµάµενα βήµατά
τους. Το χέρι µας να γίνει η βακτηρία της ζωής τους. Τα
λόγια µας, βάλσαµο παρηγοριάς της ψυχής τους. Να αφιερώσουµε χρόνο από το χρόνο µας, συντροφεύοντας τη
µοναξιά τους. Η αγάπη µας να γίνει απάνεµο λιµάνι στην
τρικυµία της ζωής τους.
Σεβασµός στον συνάνθρωπό µας, που τον έλαχε να
είναι “διαφορετικός”, σηµαίνει σεβασµός στην ίδια τη ζωή.
Όλοι µας, “διαφορετικοί” και µη, έχουµε λόγο ύπαρξης. Αν
ο καθένας από εµάς – έστω και για µια στιγµή – αναλογιστεί, ότι αυτό που βιώνουν οι συνάνθρωποί µας αυτοί,
αύριο µπορεί να είναι και δικό µας πρόβληµα, τότε, και
µόνο τότε, όλα θα γίνουν διαφορετικά. Ταµπέλες, αποκλεισµοί, χλευασµοί – πιστεύω ακράδαντα – ότι θα ελαχιστοποιηθούν.
Υπήρξαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν άνθρωποι – εθε-

Αθανάσιος Σπ. Λαζαρίδης
Ουρολόγος - Χειρούργος

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

λοντές, που µε γνώµονα την αγάπη για τον πάσχοντα συνάνθρωπο και απόλυτο σεβασµό στη διαφορετικότητα,
αφιέρωσαν, αφιερώνουν και θα αφιερώνουν χρόνο από
την προσωπική ή οικογενειακή τους ζωή, για να σταθούν
δίπλα τους. Φώναζαν, φωνάζουν και θα φωνάζουν ένα
ΤΡΑΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΡΩΝ. Ενώνουν τη φωνή τους οι
εθελοντές, µε τις φωνές τους και τις φωνές των συγγενών
τους και διεκδικούν.
Αν κάποιος – και αυτό είναι δεν είναι κατακριτέο – δεν
µπορεί ή δε θέλει να συνταχθεί στο πλευρό των εθελοντών, δεν έχει το δικαίωµα να περιπαίζει και να έχει σα διασκέδασή του το νοητικά ασταθή συνάνθρωπό µας. Για
εκείνον µια τέτοια ενέργεια αποτελεί αισχρότατη και ανήθικη πράξη. Για όλους τους άλλους, οι οποίοι επιχαίρουν
και επικροτούν τέτοιες συµπεριφορές, καθρεφτίζει τον
πλήρη ηθικό ξεπεσµό.
Στην εποχή µας, όπου η φιλαυτία µας, ο εγωκεντρισµός
µας έχουν φτάσει στο απόγειο της “δόξας” τους, ο άνθρωπος χρειάζεται έναν γενναίο προσανατολισµό. Να
σκύψει µέσα του, να ξεκλειδώσει από τα µύχια της ψυχής
του τα αγνά του αισθήµατα, να αφήσει την αγάπη να αφεντέψει την ύπαρξή του, να γίνει αυτή γνώµονας και οδηγός
της ζωής του.
Τότε θα γκρεµιστούν διαχωριστικοί τοίχοι. ∆ε θα υπάρχει
το “εµείς” και οι “άλλοι”. Όλοι µας ίδιοι. Όλοι µας ισάξιοι.

Όλοι µαζί θα πορευόµαστε χέρι-χέρι στο ανηφόρι ετούτο
της ζωής.

Με λένε, µάνα, διαφορετικό,
γιατί άραγε; ∆εν το κατανοώ.
Όπως εκείνοι, έτσι κι εγώ,
ζω, υπάρχω, διεκδικώ.

Με την άλαλη φωνή µου,
τη θρυψαλιασµένη νόησή µου,
µπροστά τους στέκοµαι, εδώ,
προσδοκώντας το δικό τους σεβασµό.

Αντωνίου Χρυσάνθη

∆ραστηριότητες των νέων µας

Ο Βαλάντης Αντωνίου δραστηριοποείται στο χώρο της
γραφιστικής. ∆είγµατα της δουλειάς του ήταν οι αφίσες
για τις εκδηλώσεις του καλοκαιριού. Σε αυτό το φύλλο της
εφηµερίδας µας οι διαφηµίσεις Nitro και σχολή οδηγών
∆ηµήτρης Σούσος. Επίσης ο Παναγιώτης Στόγιος (γιος
της Ελένης Κούκου) διατηρεί λογιστικό γραφείο και ο ∆ηµήτρης Σούσος σχολή οδηγών.
Ευχόµαστε στα παιδιά µας να είναι πάντα καλά και να
προοδεύουν.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Στην τοποθεσία Καρυά Βουργαρελίου
αγρόκτηµα 3 στρεµµάτων και
600 µέτρων.

Πληροφορίες στο τηλ. 210 4611115
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
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Η εφηµερίδα µας ενηµερώνει και ανοίγει διάλογο για τα θέµατα του Βουργαρελίου!

Ενηµέρωση για θέµατα του χωριού

Σε ενηµέρωση που είχε η Πρόεδρος του Συλλόγου µας Λουκία Αντωνίου κατά την πρόσφατη παραµονή της στο Βουργαρέλι από τους
δύο Αντιδηµάρχους Λίτσα Καραγιάννη και Νίκο Σιµόπουλο
πληροφορήθηκε τα εξής:
1. Αποκαταστάθηκαν οι ζηµιές
και τα προβλήµατα στο καλντερίµι [υπήρξα και αυτόπτης
µάρτυρας] και τοποθετήθηκε
σχάρα.
2. Ο εργολάβος συνεχίζει τις
εργασίες για το καινούργιο δίκτυο ύδρευσης στο κάτω
µέρος του χωριού.
3. Θα κατασκευαστεί δρόµος
για το καινούργιο ξενοδοχείο.
Άλλος δρόµος σε προτεραιότητα είναι αυτός που πρέπει
να οδηγεί στα σπίτια των οικογενειών Πλεύρη και σε όλη
τη γειτονιά που δεν έχει καµµία πρόσβαση µε δρόµο.
4. Έχει ανατεθεί η µελέτη για
γεωτεχνική, υδραυλική και
στατική έρευνα για το κάτω µέρος της Πλατείας [πρόβληµα που έχει
αναδειχθει µέσα από την εφηµερίδα µας], τα χρήµατα υπάρχουν και
προβλέπεται η έναρξη εργασιών την Άνοιξη. Ενδεικτική είναι η ανωτέρω φωτογραφία που µας έστειλε ο Αντιδήµαρχος Νίκος Σιµόπουλος.

Η διατροφή σε περίοδο κρίσης - ∆ιατροφή και υγιεινή στόµατος

Η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου, ως επικεφαλής
εταίρος της Κοινωνικής Σύµπραξης, η οποία υλοποιεί δράσεις του Προγράµµατος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής το οποίο χρηµατοδοτείται από το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ)
σε συνεργασία µε το ∆ήµο Κεντρικών Τζουµέρκων, διοργάνωσε εκδήλωση
που πραγµατοποιήθηκε την Κυριακή 11 ∆εκεµβρίου 2016 στην αίθουσα
του ∆ηµαρχείου Βουργαρελίου µε θέµα: "Η διατροφή σε περίοδο κρίσης ∆ιατροφή και υγιεινή στόµατος".
Την Π.Ε. Άρτας εκπροσώπησε η Περιφερειακή Σύµβουλος Αναστασία
Σίµου και κεντρικοί οµιλητές της εκδήλωσης ήταν ειδική διαιτολόγος - διατροφολόγος και εκπρόσωπος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Άρτας.
Στην εκδήλωση αναφέρθηκαν θέµατα περί υγιεινής διατροφής των παιδιών και στις τροφές που βοηθούν στη σωστή ανάπτυξή τους. Στη συνέχεια της εκδήλωσης µαζί µε τους µικρούς φίλους πραγµατοποιήθηκαν
διάφορες δράσεις µέσω παιχνιδιού, στοχεύοντας να γνωρίσουν το καθηµερινό υγιεινό κολατσιό.
Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράµµατος Επιστηµονικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής (ΕΒΥΣ) του ΤΕΒΑ. Κοινωνική
Σύµπραξη Π.Ε. Άρτας - παράλληλες συνοδευτικές δράσεις, καθώς και
στην υιοθέτηση της ευρύτερης κουλτούρας του προγράµµατος.

ΑΤ
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ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ

Είναι γεγονός ότι το Νεκροταφείο µας παρουσιάζει πληρότητα σε σηµείο
που πλέον θα είναι αδύνατο να υπάρξουν νέοι τάφοι. Πριν δύο χρόνια είχε
αναφερθεί και στην εφηµερίδα µας πρόταση του Τοπικού Συµβουλίου να γίνεται εκταφή εφόσον έχει κλείσει ο νεκρός 15 χρόνια. Αυτό δεν εφαρµόστηκε παρά µόνο από εάχιστους που έκαναν χρήση οικογενειακών
τάφων.Θέλουν οι νεκροί τους να παραµένουν στην πατρογονική γη και
είναι εύλογο κατά κάποιο τρόπο. Όµως το πρόβληµα διογκώθηκε και µετά
την πρόταση αυτή δε φάνηκε στον ορίζοντα ούτε συζητήθηκε κάτι άλλο.

Και ήρθε τελείως απρόσµενα η κοπή των αιωνόβιων πεύκων στο δασάκι πίσω
από το ∆ηµοτικό Σχολείο και κάτω από το τρίτο διαµέρισµα, το πιο νέο του Νεκροταφείου. Το απρόσµενα, γιατί δεν είχε γίνει κάτι τέτοιο αντιληπτό. Βέβαια
υπήρξε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου γι αυτό το θέµα µετά από πρόταση
του ιερέα Κίµωνα Ψωράκη [επίσης ειπώθηκε ότι είχε αναφερθεί ότι υπήρχε κίνδυνος, γιατί τα πεύκα είχαν ψηλώσει πολύ και κινδύνευαν να πέσουν στο δρόµο]
βλέποντας ότι το πρόβληµα διογκώνεται.

∆ιαµαρτυρίες πολλές στο Σύλλογό µας, “αυτή τη στιγµή κόβουν τα πεύκα του
Σχολείου, εσείς τι κάνετε;” κ.λπ.Μετά από αυτό όταν βρέθηκα στο χωριό παραβρέθηκα σε συνάντηση που είχε ζητήσει ο Σύλλογος Γονέων των µαθητών του
∆ηµοτικού µε το ∆ήµαρχο κ. Μαρίνο Γαρνέλη, για να συζητηθεί το θέµα της επέκτασης του Νεκροταφείου προς το χώρο του ∆ηµοτικού Σχολείου. Στη συνάντηση παραβρισκόταν και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Βουργαρελίου κ. Κώστας
Κατσάνος και από τον Πολιτιστικό Σύλλογο ο Πρόεδρος Νίκος Μανούσης και η
Γραµµατέας Χαρά Βρατσίστα. Μετά από συζήτηση όπου οι γονείς εξέφρασαν τις
αντιρρήσεις τους, δε δόθηκε καµµία διαβεβαίωση ότι δε θα γίνει η επέκταση.
Μόνο αναφέρθηκε ότι αυτή θα αφορά 10 µέτρα από τον περίβολο περιλαµβάνοντας και το δρόµο, µέχρι ένα σηµείο από το δασάκι και ότι τα παιδιά δε θα βλέπουν το Νεκροταφείο, γιατί θα υψωθεί τοίχος.
Όσον αφορά γιατί δεν έγινε αναζήτηση νέου χώρου , δόθηκε η απάντηση ότι ο
νέος χώρος χρειάζεται προετοιµασία για 5 τουλάχιστον χρόνια µέχρι να είναι κατάλληλος. Και το ερώτηµα σ’ αυτόν που προετοιµάζεται τώρα δεν είναι το ίδιο;
Πάντως µέχρι
αυτή τη στιγµή δεν
έγινε καµµία ανάλογη εργασία πέρα
από την κοπή των
δέντρων [για την
οποία υπάρχει η
σχετική άδεια] και
τα οποία υπάρχουν ξαπλωµένα.

Γι’ αυτό θα ήταν
σκόπιµο να ασχοληθούµε όλοι σοβαρά, γιατί αυτό δεν είναι θέµα λίγων ατόµων,
του ιερέα, του Τοπικού Προέδρου, του ∆ηµάρχου. Αφορά όλους µας και ας το
δούµε πιο σοβαρά, χωρίς αντεγκλίσεις και προσωρινή λύση.
ΛΟΥΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. ΤΑΣΙΟΣ

∆ιπλ.Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.

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

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

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

(Οικία Βασιλειάδη)

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

Βουργαρελιώτικα Ηπειρωτικά & άλλα...

“Οι Μερακλήδες”
τα “έψαλαν”

στον Πρόεδρο

της ∆ηµοκρατίας

Προκόπη

Παυλόπουλο

28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
στο Βουργαρέλι

Η χειρότερη µέρα του Οκτώβρη ξηµέρωσε για τον εορτασµό της εθνικής επετείου,
δυνατός αέρας, ψιλόβροχο
κρύο. Έτυχε να είµαι στο
χωριό αυτή τη µέρα και δε θα
έκανα αυτή την αναφορά αν
δεν ήθελα να δείξω τη σθεναρή και συγκινητική στάση
και παρουσία όλων των µαθητών, Νηπιαγωγείου, ∆ηµοτικού, Γυµνασίου και Λυκείου.
∆εν έλειπε κανένας, µέρες
τώρα περίµεναν την εκδήλωση.
Μετά την καθιερωµένη δοξολογία στον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου παρουσία της ∆ηµοτικής και Κοινοτικής Αρχής [τον πανηγυρικό της ηµέρας
εκφώνησε η φιλόλογος Βάσω Νάρη] ακολούθησε η επιµνηµόσυνη δέηση
στο Μνηµείο των Πεσόντων και η κατάθεση στεφάνων. ∆εν θα ξεχάσω
το αγέρωχο βήµα µε το οποίο ανέβηκαν τα παιδιά για να καταθέσουν το
στεφάνι που αναλογούσε στο σχολείο τους, το χαιρετισµό του µικρού Βαλάντη , τη ∆ανάη να απαγγέλει δυνατά και συγκινησιακά το ποίηµά της.
∆εν έφυγε κανείς από το χώρο της Πλατείας και όταν ο ∆ήµαρχος κ. Μαρίνος Γαρνέλης είπε ότι είναι θέµα των γονιών να αφήσουν τα παιδιά τους
να παρελάσουν όλα απάντησαν µε µια φωνή ότι η παρέλαση θα γίνει
,µέρες τώρα περίµεναν αυτή τη στιγµή. Και η παρέλαση έγινε µε τα ρούχα
της παρέλασης, βγάζοντας τα µπουφάν αψηφώντας κρύο και αέρα, µε
αγέρωχο βήµα και στητό κορµί. Ακολούθησαν παραδοσιακοί χοροί στο
Αµφιθέατρο του ∆ηµαρχείου.
Αξίζουν θερµά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για την παρουσία τους
αυτή. Μας δίνουν ελπίδα να τα στηρίζουµε.

Μέσα σε εορταστική ατµόσφαιρα ο Πρόεδρος της
∆ηµοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος άκουσε το
πρωί τα Κάλαντα των Χριστουγέννων και αντάλλαξε
ευχές για τις άγιες ηµέρες, Το Προεδρικό Μέγαρο γέµισε και µε ήχους... Ηπείρου, καθώς ανάµεσα σε αυτούς που έψαλαν τα κάλαντα στον Προκόπη
Παυλόπουλο ήταν και ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Μερακλήδες Περιφέρειας Άρτας». Αµέσως µετά το Προεδρικό Μέγαρο, οι Μερακλήδες βρέθηκαν στη
Βεΐκου στο Γαλάτσι. Ο Σύλλογος Ηπειρωτών Γαλατσίου είχε εκδήλωση µε κάλαντα και κεράσµατα στο
δρόµο. Αν και καθυστερήσαµε, µας περίµεναν αρκετοί και µας υποδέχθηκαν µε ενθουσιασµό. Χορέψαµε µαζί τους και στη συνέχεια µας πρόσφεραν
φαγητό και κρασί στα γραφεία του Συλλόγου. Τους
ευχαριστούµε από καρδιάς για την αγάπη και τη φιλοξενία τους!
Εκ µέρους των “Μερακλήδων”
Ντίνα Μπαλατσούκα

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

Λουκία Αντωνίου

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

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΥΣΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡ. ΣΟΥΣΟΣ

e-mail: sousos@yahoo.com

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ
∆ΩΜΑΤΙΑ

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

ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΑΣΙΟΣ

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΑΡΤΑΣ
ΤΗΛ.: 26850 22254

VILLA ELIA

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

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

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ
Άγιος Ιωάννης - Φρύνη - Λευκάδα

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

