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Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο Σύλλογος Βουργαρελιωτών Αττικής και ο Πολιτιστικός Σύλλογος
Βουργαρελίου έχουν προγραµµατίσει τη διοργάνωση
εκδηλώσεων που σαν στόχο έχουν την προαγωγή του
πολιτισµού, την προβολή του χωριού µας, και την ψυχαγωγία των κατοίκων του χωριού και όχι µόνο. Βέβαια πρέπει πάντα να έχουµε στο νου µας ότι η
οικονοµική κρίση βάζει φραγµούς σε όλους µας. Έτσι,
οι φετινές εκδηλώσεις θα είναι κατά το δυνατόν λιτές.
Αλλά ας αρχίσουµε από τον Ιούλιο.

Το Σάββατο 20 Ιουλίου θα ξεφαντώσουµε στο παραδοσιακό πανηγύρι του Αϊ Λιός στην πλατεία του χωριού. Θα φροντίσει γι αυτό ο Πολιτιστικός Σύλλογος.

Την Κυριακή 28 Ιουλίου στο Μοναστήρι του Αϊ
Γιώργη θα πραγµατοποιηθεί η εκδήλωση µνήµης για
την έναρξη της επανάστασης του 1821 στα Τζουµέρκα
και το Ραδοβύζι. Μετά τη δοξολογία και την κατάθεση

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΙΟΥΛΙΟΥ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 ΣΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ

στεφάνων θα ακολουθήσει επετειακή οµιλία και το χορευτικό του Βουργαρελίου κάτω από τα σκιερά πλατάνια θα χορέψει λεβέντικους χορούς του τόπου µας.
Από την 1η έως τις 25 Αυγούστου η καθιερωµένη
πλέον έκθεση βιβλίου που για 3η χρονιά θα γίνει στο
βακούφικο.

Στις 6 Αυγούστου ο Πολιτιστικός Σύλλογος οργανώνει εθελοντική αιµοδοσία για την Τράπεζα Αίµατος. Κινητή µονάδα αιµοληψίας του Νοσοκοµείου
Χατζηκώστα θα βρίσκεται στο χώρο του ∆ηµαρχείου.

Στις 7 Αυγούστου ο Πολιτιστικός Σύλλογος οργανώ-

νει δηµοτική βραδιά στην πλατεία του χωριού.

Στις 11 Αυγούστου στις 8 µµ στο αµφιθέατρο του ∆ηµαρχείου ο Σύλλογος Βουργαρελιωτών Αττικής σε συνεργασία µε το ∆ήµο Κεντρικών Τζουµέρκων θα
παρουσιάσει το βιβλίο του αειµνήστου καθηγητή Χρίστου Ν. Λαµπράκη «Τραγούδια των Τζουµέρκων».
Πρόκειται για συλλογή δηµοτικών τραγουδιών που ο
Χ.Ν. Λαµπράκης κατέγραψε το καλοκαίρι του 1914
όπως τα αφηγήθηκαν Βουργαρελιώτες και Χωσεψίτες. Το βιβλίο συµπληρώθηκε µε πληροφορίες και
άρθρα για τη ζωή και το έργο του αείµνηστου καθηγητή.
Στις 19 Αυγούστου στο αµφιθέατρο του ∆ηµαρχείου
θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου «Ιδιωµατικές λέξεις και αλληγορίες του τόπου µας» της Κυριακής
Χρηστίδη και Παναγιώτη Χρηστίδη.
Το ∆Σ.

Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΙ – ΤΕΛΟΣ ! Ο βοµβαρδισµός του Βουργαρελίου
ΟΜΩΣ ΟΧΙ ΕΦΗΣΥΧΑΣΜΟΣ
Του ∆ηµήτρη Βλαχοπάνου

Ευχάριστα νέα λοιπόν. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού και Ανάπτυξης
Ηπείρου έβαλε ταφόπλακα στα όνειρα της
ΝΑΝΚΟ. Με οµόφωνη απόφαση στη συνεδρίαση
της 26ης Ιουνίου αποφάσισε να φράξει το δρόµο
στους επίδοξους καταστροφείς του τόπου µας.
Είναι µια πολύ σηµαντική απόφαση που δείχνει
πώς αν πιστεύεις στο δίκαιο, έχεις επιχειρήµατα
και αγωνιστείς δικαιώνεσαι. Βέβαια η απόφαση
της Περιφέρειας δεν ήρθε από µόνη της. Η δουλειά της Επιτροπής των Κατοίκων καθώς και η
βοήθεια φίλων, ειδικών και άλλων ως επίσης η
κινητοποίηση του συνόλου των κατοίκων στις κρίσιµες στιγµές του αγώνα έφερε το ευχάριστο
αποτέλεσµα.
Προηγήθηκε στις 14 Ιουνίου η απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων όπου µε συντριπτική πλειοψηφία το
∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφάσισε να εισηγηθεί την
απόρριψη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που κατέθεσε η εταιρεία. Η παρουσία
των κατοίκων στην συνεδρίαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ήταν πέρα από κάθε προσδοκία.
Περίπου 100 κάτοικοι της περιοχής συγκεντρώθηκαν µέσα και έξω από το ∆ηµαρχείο αγωνιώντας για την απόφαση του ∆.Σ. Για να φτάσουµε
όµως ως εδώ αντιµετωπίσαµε πέρα από τα
ψεύδη και τις ανακρίβειες της εταιρίας, την απαράδεκτη στάση της προηγούµενης διοίκησης του
Συνεταιρισµού που παρά την οµόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης διαπραγµατεύτηκε
µε την εταιρία παραχωρώντας έναντι ψιχίων το
δικαίωµα στην εταιρεία να καταστρέψει τον τόπο
µας.
Ευτυχώς δεν τους πέρασε. Η πρόεδρος της επιτροπής Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηπείρου κα Τατιάνα Καλογιάννη στην τελική της τοποθέτηση
σηµείωσε: « Η Περιφερειακή αρχή Ηπείρου
πάντα αφουγκράζεται τις τοπικές κοινωνίες, αρκεί
να έχουν βάσιµες και τεκµηριωµένες απόψεις
γιατί µόνο έτσι η φωνή τους είναι δυνατή. Είναι
υπέρµαχος των έργων Ανανεώσιµων Πηγών
Ενέργειας και δεν ποινικοποιεί τη επιχειρηµατι-

κότητα και το ιδιωτικό κεφάλαιο». Η τοποθέτηση
αυτή της κ. Καλογιάννη µας βρίσκει απολύτως
σύµφωνους διότι πιστεύουµε πως για κάθε έργο
πρέπει να ζυγίζεται το όφελος και η ζηµία (άνθρωποι και περιβάλλον). Προηγουµένως έγινε
ενηµέρωση των µελών της επιτροπής µε έντυπο
υλικό, τις αποφάσεις των τοπικών αρχών και την
αρνητική εισήγηση του τµήµατος Περιβάλλοντος
και Υδροοικονοµίας της Άρτας . Να σηµειωθεί ότι
η εταιρεία εµφάνιζε την παράνοµη απόφαση του
∆Σ του Συνεταιρισµού αποκρύπτοντας την ανάκλησή της. Επίσης µίλησαν στην επιτροπή αναπτύσσοντας τις αρνητικές επιπτώσεις που θα
έχει το έργο στο περιβάλλον και τους κατοίκους ο
Νίκος Σιµόπουλος, ο Νίκος Αγγέλης και ο Νίκος
Τσιούνης. Κατόπιν όλων αυτών η επιτροπή γνωµοδότησε οµόφωνα αρνητικά για την κατασκευή
του έργου.
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Γερµανοί πατούν την Ελλάδα
∆ραµατικά και συνάµα τραγικά γεγονότα όπως ο βοµβαρδισµός
του Βουργαρελίου ή το ολοκαύτωµα του Κοµµένου µπορεί να σηµαίνουν πολλά. Μα σηµαίνουν ανάµεσα σ’ αυτά τα πολλά και την
ανάγκη µας για µια συνοµιλία µε την ιστορία µας ή για έναν διάλογο µε τον τόπο µας. Κι είναι βέβαιο πως από αυτή τη συνοµιλία
και το διάλογο αυτό θα βγουν στο φως πολλές από τις απαντήσεις που αναζητάµε στα αγωνιώδη ερωτήµατά µας για το πώς
φτάσαµε εδώ ή για το πώς το µικρό καραβάκι που λέγεται Ελλάδα
ή που λέγεται Βουργαρέλι πέρασε µέσα απ’ τα χίλια µύρια κύµατα
των συµπληγάδων και κατάφερε, γλιτώνοντας απ’ τα δόντια της
Σκύλας και της Χάρυβδης, να βρει την ακτή του και ν’ αράξει στους
απάνεµους πια κόρφους της οµαλότητας και των εξορµήσεων για
νέα ταξίδια.
Όταν την Κυριακή 27 Απριλίου του 1941 µπαίνουν στην Αθήνα οι
πρώτες µηχανοκίνητες γερµανικές φάλαγγες, οι Έλληνες, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, δεν τρέφουν αυταπάτες για τις εγκληµατικές τους προθέσεις. Στις 9.45΄ οι κατακτητές υψώνουν τη
γερµανική σηµαία µε τον αγκυλωτό σταυρό στον ιερό βράχο της
Ακρόπολης.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 7

∆οξολογία στην πλατεία, για την επέτειο του βοµβαρδισµού. Φωτ. Βασίλης Σούσος

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

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

Κο ι ν ω ν ι κά

- Ο Σπύρος Καραβασίλης και η Ειρήνη Καραµπίνα
απέκτησαν αγοράκι.
- Η Ελένη Στέργιου και ο Φώτης Κυριαζόπουλος
απέκτησαν αγοράκι.
- Η Αριάδνη Στέργιου και ο Ευάγγελος Τσούµπας
απέκτησαν αγοράκι.
- Ο Νικόλαος Κούρτης και η Αθανασία Τσίντζα απέκτησαν κοριτσάκι.
- Ο Χρήστος Καραγκούνης και η Ντανιέλα Τόλιο στη
µακρινή Μελβούρνη απέκτησαν αγοράκι και του έδωσαν το όνοµα Ευάγγελος.
Να τους ζήσουν!

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

- Ο Κώστας Τζιόκας και η Ράνια Κολιούλη βάφτισαν
το κοριτσάκι τους και το ονόµασαν ∆ήµητρα.
- Ο Γιώργος Γούλας και η Ελένη Φιλιπποπούλου
βάφτισαν το κοριτσάκι τους και το ονόµασαν Χριστιάνα.
Να τους ζήσουν τα νεοφώτιστα!

ΓΑΜΟΙ

- Ο Κώστας Τζιόκας και η Ράνια Κολιούλη παντρεύτηκαν στην Άρτα.
- Η Αντιγόνη Πλιάτσικα και ο Απόστολος Ζιώγας
παντρεύτηκαν στην Άρτα.
Ευχόµαστε βίον ανθόσπαρτον!

ΘΑΝΑΤΟΙ

- Απεβίωσε στις 2-5-2013 στην Άρτα και κηδεύτηκε στο

Σ Υ Ν ∆ Ρ Ο Μ Ε Σ

-

Βουργαρέλι η Ελένη Στύλιου σε ηλικία 94 ετών.
- Απεβίωσε στις 17-5-2013 και κηδεύτηκε στο Παλαιοκάτουνο η Ευαγγελία Κίτσιου σε ηλικία 86 ετών.
- Απεβίωσε στις 6-6-2013 και κηδεύτηκε στο Παλαιοκάτουνο ο Γιώργος ∆ιονύσης σε ηλικία 85 ετών.
- Απεβίωσε στις 15-6-2013 στο Βουργαρέλι και κηδεύτηκε στο Μαυροµάτι Καρδίτσας ο Πολυχρόνης Βαγενάς σε ηλικία 89 ετών.
Θερµά συλλυπητήρια στους οικείους τους.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ

Η κ.Ουρανία Κολιάτσου – Τσίπη προσέφερε 20 € για
την ενίσχυση του Συλλόγου στη µνήµη του συζύγου
της Αποστόλη Τσίπη.
Η Ακριβή Τσαµπούλα πρόσφερε για την ενίσχυση του
Συλλόγου 50 € στη µνήµη της µητέρας της Αικατερίνης
( Ρήνας) Τσαµπούλα.
Η οικογένεια Πολυχρόνη Βαγενά, η γυναίκα του
Εριέττα (Τέτα) και τα παιδιά του Νίκος – Σόφη και Λευτέρη πρόσφεραν για την ενίσχυση του Συλλόγου 200
€ στη µνήµη του.
Το ∆Σ του Συλλόγου Βουργαρελιωτών Αττικής

εκφράζει τα θερµά του συλλυπητήρια για το θά-

νατο του Πολυχρόνη Βαγενά στη σύζυγό του

Εριέττα (που για 22 ολόκληρα χρόνια πρό-

σφερε στο Σύλλογό µας ως µέλος του καιν συνεχίζει ακόµα µε οποιοδήποτε τρόπο την

προσφορά της), στα παιδιά του Νίκο – Σόφη ,
Λευτέρη και στα εγγόνια του.

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ

Αποστόλου Άννα .........................20 € Νο 2077
Κατσαούνος Λάµπρος (Λάκης).... 20 € Νο 2078
Κολιάτσου – Τσίπη Ουρανία.........20 € Νο 2079
Τυρολόγος Αντώνης ..................... 20€ Νο 2080
Αιδ/τος Κίµωνας Ψωράκης ..........20 € Νο 2081
Ίσκου Μαίρη ................................50 € Νο 2082
Ριγανέλα Ερρικέτη .......................50 € Νο 2083
Πλούµπη Ευαγγελία ....................20 € Νο 2084
Βλάχος Θανάσης......................... 20 € Νο 2085
Αγγέλης Χρήστος ........................20 € Νο 2086
Μπάφας Γεώργιος....................... 20 € Νο 2087

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

ΕΚ∆ΟΤΗΣ:
ΛΟΥΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Πρόεδρος Συλλόγου
Θεοτοκοπούλου 54-56
162 31 Βύρωνας
Τηλ.: 210 7667549
Κινητό: 6977 550119
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ:
ΛΟΥΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΝΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΣ
Τηλ.: 210 8259644
6974213630
dimosnikolaos@gmail.com
*
ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Ηπειρωτικές Εκδόσεις “Πέτρα”
Οικονόµου 32, 106 83 Αθήνα
Τηλ.: 210 8233830
Fax: 210 8238468
e-mail:ekdoseispetra@hotmail.com

Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Ε Ι Σ

Ντζαχρήστας Χρήστος................. 15 € Νο 2088
Κολιούλης ∆ηµήτριος.................. 20 € Νο 1929
Αιδ/τος Σόλωνας Βασιλάκης........ 10 € Νο 1930
Ντούλας Κώστας ......................... 10 € Νο 1931
Κούκος ∆ηµήτριος ....................... 10 € Νο 1932
Τσαµπούλα Ακριβή ......................50 € Νο 1933
∆ηµάκη – ∆αφνή ∆ώρα ................ 20€ Νο 1934
∆ήµος Φώτης ..............................15 € Νο 1935
∆ήµου Σούλα ...............................15 € Νο 1936
Στέργιος Χρήστος ........................20 € Νο 1937
Οικογένεια Βαγενά ....................200 € Νο 2103

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΜΑΣ

∆ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ
Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ:
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΩΤΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ
“ΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ”
ΦΕΙ∆ΙΟΥ 18, 106 78 ΑΘΗΝΑ

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΒΑΓΕΝΑΣ

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

Ο Πολυχρόνης Βαγενάς που αγάπησε το
Βουργαρέλι µε όλη του την καρδιά για πάνω
από µισό αιώνα, άφησε τους τελευταίους του
χτύπους στο Βουργαρέλι το Σάββατο 15 Ιουνίου στην αγκαλιά της αγαπηµένης του Εριέττας ( της Τέτας ) τα δυο του παιδιά το Νίκο και
το Λευτέρη, τη νύφη του Σόφη, στα εγγονάκια
του δίπλα, άφησε την τελευταία του πνοή.
Ένας «ευτυχισµένος» θάνατος ( βέβαια ο θάνατος είναι σκληρός) αλλά αυτή η παρουσία
όλης της οικογένειας, δίνει µια άλλη διάσταση
στη σκληρότητα του γεγονότος. Ένας τέτοιος
θάνατος «ταίριαζε» στον Πολυχρόνη. Θ έλεγες ότι έτσι τον προετοίµασε, όπως και από
χρόνια πριν άφησε την τελευταία του επιθυµία να ταφεί στη γενέτειρά του, τα Μαυροµάτι
Καρδίτσας. Έτσι λοιπόν άφησε την καρδιά και
την πνοή του στο Βουργαρέλι και το σώµα
του σκέπασε το γενέθλιο χώµα.
Πώς βρέθηκε όµως ο Πολυχρόνης Βαγενάς στο Βουργαρέλι ; Από το Υποργείο Γεωργίας νεαρός γεωπόνος διορίστηκε στην Άρτα το 1958. Τα χωριά στα
οποία θα πρόσφερε τις υπηρεσίες του στους τοµείς της ∆ενδροκοµίας και Μελισσοκοµίας ήταν : Βουργαρέλι, Τετράκωµο, Μεσούντα, Θεοδώριανα. Ο πρώτος σταθµός ήταν καθοριστικός και για τη µετέπειτα ζωή του. Εγνώρισε την
Εριέττα και εγκαταστάθηκε στο Βουργαρέλι. Οι συµβουλές του καθοριστικές
για τους περισσότερους που πείστηκαν ότι έπρεπε να εφαρµόσουν επιστηµονικές µεθόδους στις καλλιέργειες και τη µελισσοκοµία. Επίσης µε τον κ. Καζάνη που είχε τη φροντίδα του λυκίσκου διοργάνωνε σεµινάρια για κλαδέµατα
και άλλου είδους οδηγίες. Θυµάµαι ότι ο πατέρας µου (Τάκης Αντωνίου), για
τον οποίο ο Πολυχρόνης υπήρξε φίλος του, εφαρµόζοντας τις οδηγίες του
έφτιαξε το πρώτο θερµοκήπιο µε τζάµια στο χωριό, πρωτοποριακή ιδέα για την
εποχή και πάντα έλεγε ότι εφαρµόζω ότι είπε ο γεωπόνος.
Πρόεδρός των σώγαµπρων του Βουργαρελίου ήταν ο Ανδρέας Κλουτσινιώτης και όταν εκείνος απεχώρησε άφησε στο πόδι τον Πολυχρόνη, που
πάντα µε τα αστεία και τα πειράγµατά του, έδινε το καλοκαίρι µια ξεχωριστή νότα στην πλατεία του χωριού.
Πολλά θα µπορούσε να γράψει κανείς ακόµη για τον Πολυχρόνη. Κλείνω
όµως µε τα λόγια που άφησε ένας φίλος από τα παλιά<.
Ο φίλος που έφυγε
Ο Πολυχρόνης Βαγενάς ήταν ο γεωπόνος που ανέπτυξε τη δενδροκοµία
και µελισσοκοµία τη δεκαετία 1960 – 1970 στα ορεινά της περιοχής µας.
Ήταν ένας εξαίρετος άνθρωπος, ηπίων τόνων, αγαπητός και σεβαστός
σε όλα τα χωριά. Η προσωπικότητά του δεν πρόκειται να ξεχαστούν. Πολυχρόνη Βαγενά θα σε θυµόµαστε πάντα.
Λουκία Αντωνίου

Ενοικιάζεται κατάστηµα στο Βουργαρέλι.
Πληρ. Αµαλία Γεωργούλα
Τηλ. 26810 70857 ώρες καταστηµάτων.
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Η παράδοσή µας δεν είναι νεκρό παρελθόν. Είναι οι ρίζες και η βάση για τον σύγχρονο πολιτισµό µας!

Η επέτειος του βοµβαρδισµού
της 5ης Μαίου 1943

Μ. Πέµπτη 20 Μαίου 2013. Αυτή η µέρα επιλέχτηκε να γίνει
η εκδήλωση για την επέτειο του βοµβαρδισµού, γιατί η ιστορική ηµεροµηνία συνέπιπτε µε το Πάσχα και δεν µπορούσε
τέτοια µέρα να γίνει τέτοιου είδους εκδήλωση. Λιτή η πρόσκληση του Πολιτιστικού Συλλόγου Βουργαρελίου (δηµοσιεύτηκε στο προηγούµενο φύλλο µας) ενηµερώνει για την
ηµεροµηνία και ώρα και για το πρόγραµµα καθώς και τον οµιλητή.
Μετά τη λειτουργία της Μ. Πέµπτης ξεκίνησε η επιµνηµόσυνη
δέηση µπροστά από το µνηµείο των πεσόντων από τον
παπα – Κίµωνα. Παραβρέθηκαν ο ∆ήµαρχος Κεντρικών
Τζουµέρκων κ. Χρήστος Χασιάκος, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
του νοµού Άρτας κ. Όλγα Γεροβασίλη, οι αντιδήµαρχοι κ.κ.
Απόστολος Τυρολόγος και Γιώργος Παπάς, ο πρόεδρος του
Συλλόγου Αθαµανιωτών Αττικής κ. Λεωνίδας Τσίπρας, όλο το

Μέρες Μαγιού στο Βουργαρέλι
Μεγάλη Εβδοµάδα –
Μέρες Λαµπρής

Βρέθηκα στο χωριό µας Μ. Τρίτη, τέλος του Απρίλη,
αρχές του Μάη. Ο καιρός καταπληκτικός. Βέβαια το
Πάσχα έπεσε αργά αλλά αυτό δεν έχει να κάνει. Γεγονός
είναι ότι ούτε το καλοκαίρι δεν µας είχε συνηθίσει σε τέτοιες µέρες. Ατµοσφαιρική διαύγεια χωρίς ίχνος από
σύννεφα, όλα καταπράσινα και οι αυλές ανθισµένες µε
τις µοσκοβολιές διάχυτες στον αέρα.
Η Πρωτοµαγιά Μ. Τετάρτη, η ατµόσφαιρα της µέρας δεν
το επέτρεπε για πανηγυρισµούς αλλά οι επισκέπτες
ήρθαν κοντά στη φύση, έβλεπες αγριολούλουδα στα
χέρια και κάποια στεφάνια για το καλό της µέρας.
.
Το βράδυ όπως συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια έγινε ο
στολισµός του Επιταφίου από κορίτσια και γυναίκες του
χωριού. Το αποτέλεσµα καταπληκτικό κατά κοινή οµολογία και όπως µαρτυρούν και οι φωτογραφίες. Μ. Παρασκευή και τούτη η µέρα ηλιόλουστη, ασυνήθιστο για
τον τόπο µας και το θλιβερό της περιεχόµενο. Γι΄ αυτό η
περιφορά του Επιταφίου το βράδυ ακολούθησε τη µεγάλη διαδροµή µέσα σε κατανυκτική ατµόσφαιρα µε αρκετό κόσµο που έψαλλε κάποια από τα εγκώµια του
επιταφίου θρήνου.
Μ. Σάββατο βράδυ. Γεµάτη η εκκλησία του Αγίου Νικολάου και µεγάλο µέρος της πλατείας. Η Ανάσταση βγήκε
στην Πλατεία δίπλα από το µεγάλο πλάτανο. Υπό τους
ήχους του «Χριστός Ανέστη» έγινε ανταλλαγή ευχών και
όλοι έτρεξαν για το τσούγκρισµα των αυγών και τη µαγειρίτσα ή τα γοµίδια. Ελάχιστοι έµειναν πίσω µε τον
Παπά – Κίµωνα, έτσι «είθισται» τα τελευταία χρόνια.
Μέρα της Λαµπρής µε ατµόσφαιρα όπως την περιγράφουν οι στίχοι του Σολωµού :
Καθαρότατον ήλιο επροµηνούσε
της αυγής το δροσάτο ύστερο αστέρι
σύγνεφο, καταχνιά, δεν επερνούσε
τ΄ουρανού σε κανένα από τα µέρη.

Στα σπίτια που δεν είχαν πένθος στήθηκε η ψησταριά
µε τον οβελία και το κοκορέτσι και το φαγοπότι στις
αυλές κυρίως οικογενειακά µε κάποιες επισκέψεις
φίλων.

∆εύτερη µέρα Λαµπρής: Γιορτάζει ο Αϊ– Γιώργης το µοναστήρι µας. Αρκετοί προσκυνητές και από τα γύρω
χωριά πάντα η αναφορά ήταν γι΄ αυτό το χώρο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού έστησε και ένα «µικρό»
γιορτάσι, για τους προσκυνητές µε ήχους δηµοτικής
µουσικής. Κάτω από τους ίσκιους των αιωνόβιων πλατανιών και τα νερά από τις βρύσες απόλαυσαν το τσιπουράκι, τη µπύρα και το καθιερωµένο σουβλάκι. Μόνο
που αυτοί που έµειναν ήταν λίγοι και έχασαν την απόλαυση αυτής της µέρας<..

ΛΟΥΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
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∆Σ του Πολιτιστικού Συλλόγου Βουργαρελίου (καθόσον διοργανωτής της εκδήλωσης) καθώς και η υπογράφουσα και η κ.
Σαββούλα Κολιούλη από το Σύλλογο Βουργαρελιωτών Αττικής και αρκετοί χωριανοί.
Η οµιλία – αναφορά στο συγκλονιστικό για το χωριό µας γεγονός της 5ης Μαίου του 1943 έγινε από τον Φιλόλογο κ. ∆ηµήτρη Βλαχοπάνο. Ο κ. Βλαχοπάνος κατάγεται από το
µαρτυρικό Κοµµένο (το οποίο στις 16 Αυγούστου 1943 θρήνησε 317 νεκρούς κάθε ηλικίας κατέχοντας µια όλως ιδιαίτερη
θέση στα µαρτυρικά χωριά της περιόδου της Γερµανικής Κατοχής). Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων από τους επισήµους
εκπροσώπουςπροσκλητήριο
νεκρών
του
βοµβαρδισµού (13 τον αριθµό), ενός λεπτού σιγή και ο Εθνικός Ύµνος.

Πριν την οµιλία

Λίγα λόγια για τον κ. ∆ηµήτρη Βλαχοπάνο. Γεννήθηκε στο
µαρτυρικό χωριό Κοµµένο της Άρτας. Υπηρετεί στη ∆ευτερο-

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ
ΜΙΑ ΕΠΕΤΕΙΟ

Πολύ καιρό τώρα στριφογυρίζουν αυτές
οι σκέψεις στο µυαλό µου µε τη ευκαιρία
του εορτασµού της επετείου του βοµβαρδισµού στις 5 Μαίου 1943 από τα
γερµανικά αεροπλάνα «στούκας», όπως
αναφέρει η ιστορία. Αποφάσισα να τις εκθέσω στο χαρτί µια που εκδίδεται η εφηµερίδα µας και ενόψει της εκδήλωσης
ιστορικής µνήµης για την έναρξη της
επανάστασης του 1821 στο Μοναστήρι
του Αγίου Γεωργίου στις 28 Ιουλίου
2013. ∆εν θέλω να τις εκλάβετε ως υποδείξεις αλλά ένα προβληµατισµό που θα
δώσει ελπίζω ερέθισµα για τους δικούς
σας προβληµατισµούς και για την εκδήλωσή τους και για να τους συζητήσουµε
όλοι µαζί.
Εκείνο που µε στενοχώρησε και µε
απογοήτευσε ιδιαίτερα ήταν η έλλειψη
συµµετοχής των συγχωριανών µας στην
εκδήλωση για τον βοµβαρδισµό. Ευτυχώς που παραβρέθηκε το εκκλησίασµα,
ήταν βλέπετε Μ. Πέµπτη, ενώ κάποιοι
άλλοι προτίµησαν να απολαύσουν το καφεδάκι και την παρέα τους στα καφενεία
της πλατείας (υπήρξαν βέβαια στα κάτω
µαγαζιά αλλά δεν ήταν στην ορατότητα
όσων παραβρίσκονταν στο χώρο της εκδήλωσης).
Αλλά το πλέον ανησυχητικό φαινόµενο
ήταν η απουσία της νεολαίας µας. Θα
µου πείτε δεν ενηµερώθηκαν ; ∆ε θα
ήθελα όµως να ακούσω αυτό που
άκουσα το καλοκαίρι πέρυσι για την εκδήλωση στο Μοναστήρι : Τα σχολεία
είναι κλειστά και τα παιδιά για διακοπές,
ή το άλλο – η νεολαία ξενυχτάει τα βράδια και δεν µπορεί να ξυπνήσει τόσο
πρωί για την εκδήλωση. Απάντηση
υπάρχει και για τα δύο. Τα σχολεία µπορεί να διάγουν περίοδο διακοπών αλλά
η συµµετοχή των µαθητών σε εκδηλώσεις που έχουν σχέση µε την τοπική
ιστορία είναι ηθική υποχρέωση γονέων
και δασκάλων.
Θα παρακαλούσα να παρακολουθήσετε εκδηλώσεις τέτοιου είδους σε άλλα
µέρη της πατρίδας µας κατά την περίοδο
σχολικών διακοπών, πουθενά δεν θα
δείτε αυτή την απογοητευτική εικόνα της
απουσίας των νέων. Και όσο για το ξενύχτι, αν υπάρξουν και ένα – δυο λιγότερα ξενύχτια, δε θα αφαιρέσει κάτι από
την απόλαυση της νύχτας που κάπου
καταντάει και ρουτίνα, η µέρα έχει να
προσφέρει περισσότερα. Αλλά και η
άλλη κουβέντα που άκουσα από τα στόµατα µεγαλυτέρων στην ηλικία, µιλάµε
για τους πάνω από 60, ότι δεν έπρεπε
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βάθµια εκπαίδευση. Ασχολήθηκε για πολλά χρόνια µε το συνδικαλιστικό κίνηµα των καθηγητών και ταυτόχρονα ανέπτυξε
δράση σε θέµατα πολιτιστικής και πνευµατικής ζωής. Οργάνωσε πλήθος εκδηλώσεων µε φιλολογικό, λογοτεχνικό και
πνευµατικό περιεχόµενο και έχει δηµοσιεύσει εκατοντάδες
άρθρα στον τοπικό και περιφερειακό τύπο. Πρωτοστατεί στις
εκδηλώσεις που αφορούν το συγκλονιστικό γεγονός για το
Κοµµένο, στη διασύνδεση µε τα άλλα µαρτυρικά χωριά της
πατρίδας µας καθώς και στην εκπροσώπηση στο εξωτερικό.
Η συγγραφική του πένα µας δίνει τρία συγκλονιστικά βιβλία
για το Κοµµένο : «Κοµµένο ποτάµι», «Αι Κοµµένο της άσβεστης µνήµης» και τελευταία «Αγαπηµένη µου αδελφή
Αλεξ<». Επίσης έχει εκδώσει : «Εν κινήσει»(ποιητική συλλογή), «Γράµµατα ιάµατα» (ποιητική συλλογή), Πηγάδια και
Πήγασοι – αφηγήµατα της δραχµούλας» (διηγήµατα), «Του
έρωτα και του µύθου» (ποιητική συλλογή), «Λίγο πριν τα σύννεφα» (µυθιστόρηµα).

να ασχοληθούµε µε ένα τόσο πρόσφατο
γεγονός της ιστορίας µας για να µη θίξουµε «κακώς έχοντα». Και ποια είναι
αυτά ; Να µη γίνει λόγος για την άλλη αντιστασιακή οργάνωση το ΕΑΜ που συνυπήρξαν µε τον Ε∆ΕΣ στον τόπο µας.
Ακόµη και τα σχολικά βιβλία (που δεν
γράφουν τις ιστορικές αλήθειες όπως
πρέπει) αναφέρουν ότι : « Στις 11 Σεπτεµβρίου 1941 αναγγέλλεται η ίδρυση
του Εθνικού ∆ηµοκρατικού Ελληνικού
Συνδέσµου Ε∆ΕΣ µε πολιτικό αρχηγό το
στρατηγό Νικόλαο Πλαστήρα, ενώ στρατιωτικός αρχηγός είναι ο στρατηγός Ναπολέων Ζέρβας. Στις 28 Σεπτεµβρίου
1941 γνωστοποιείται στον ελληνικό λαό
µε διάγγελµα η ίδρυση του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου ΕΑΜ. Κοινή
αφετηρία και άµεσος στόχος ο αγώνας
κατά των κατακτητών και η απελευθέρωση της Ελλάδας»
Ο βοµβαρδισµός του χωριού µας δεν
έχει σχέση µε τον εµφύλιο που ξέσπασε
αργότερα και όξυνε τα πάθη . Εξάλλου
από τότε πέρασαν 70 χρόνια που σίγουρα έχουν αµβλύνει διαφορές και
µίση. Αλλά στους νέους δεν µπορεί να
µεταδώσεις τίποτε από αυτά γιατί δεν
γνωρίζουν και δεν είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι γι΄ αυτό, υπεύθυνοι είµαστε οι µεγάλοι, γονείς και δάσκαλοι. Οι µεν
περιµένουν να µάθουν από τους δε και
ούτω καθεξής. Στα σχολικά βιβλία υπάρχουν σελίδες για τη νεότερη ιστορία µας
αλλά διδάσκεται προς το τέλος της σχολικής χρονιάς τόσο στην Γ΄ Γυµνασίου
όσο και στην Γ΄ Λυκείου (µεταφέρω την
εµπειρία µου από τη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση) και έτσι δεν δίνουν τη σηµασία που πρέπει . Έτσι έρχεται ως φυσικό
επόµενο η έλλειψη συµµετοχής και η ευθύνη πέφτει σε µας τους µεγάλους. Πρέπει λοιπόν την τοπική ιστορία µας να την
αναδείξουµε (έγραψα γι΄ αυτό πολλά σε
προηγούµενο φύλλο της εφηµερίδας
µας) για µας τους ίδιους για να έχουµε
κρατήµατα για το µέλλον, να δούµε ότι
και άλλοι έχουν υποστεί τα ίδια αλλά και
χειρότερα από µας, να ενωθούµε όλοι
µαζί για να υποστηρίξουµε τα δίκια µας
χωρίς χρώµατα και παρατάξεις για πα-

«Μου ήρθε κουτί»

Λουκία Αντωνίου

νανθρώπινες αξίες και ιδανικά. Εύγλωττα
µιλάει γι΄ αυτό απόσπασµα από το βιβλίο του ∆ηµήτρη Βλαχοπάνου το «Αι
Κοµµένο της άσβεστης µνήµης». «∆εν
έχουµε δικαίωµα ν΄ αφήνουµε στη λήθη
στιγµές που τα σύνορα ανάµεσα στη
ζωή, στη ντροπή και στο θάνατο αφανίστηκαν και διασύρθηκαν. ∆εν έχουµε δικαίωµα ν΄ αφήσουµε στη λήθη τη
βαρβαρότητα, το µίσος, το ναζισµό και το
φασισµό. Γιατί «η λήθη του κακού είναι
άδεια για την επανάληψή του». Κι όταν
αναβιώνουν και ξαναχτυπούν τα φαντάσµατα των ναζί, είναι ζήτηµα όχι µόνο
τιµής αλλά και ζωής να αναλογιστούµε γι΄
αυτό και τις δικές µας ευθύνες.
Στο Κοµµένο θα κληθούν να συναντηθούν κάποια µέρα τα παιδιά του ∆ιστόµου, των Καλαβρύτων, του Μεσόβουνου
και των Πύργων, του Χορτιάτη και των
Λιγγιάδων, τα παιδιά των πυρποληµένων χωριών. Στο Κοµµένο θα συναντηθούν κάποια µέρα τα παιδιά του
Ναγκασάκι και της Χιροσίµα. Οι «κοπέλες του Άουσβιτς και του Νταχάου οι κοπέλες»<..Κι όλοι εδώ, γύρω από µια
µεγάλη φωτιά, σιωπηλοί µε το κεφάλι
ψηλά θα πετάξουν στις φλόγες της,
άλλος τον πόλεµο κι άλλος το µίσος.
Άλλος το θάνατο κι άλλος τη φρίκη.
Άλλος τον πόνο κι άλλος την πίκρα. Την
ορφάνια, τη δυστυχία, την κακία, το συµφέρον. Το φασισµό και το ναζισµό, το
φανατισµό και τον εθνικισµό, άλλος τη
βία, την υπεροψία και την αλαζονεία
άλλος. Καθώς µετά θ΄ ατενίζει ο ένας τα
µάτια του άλλου, θα λέει ο καθένας τους
και ένα σύνθηµα : αγάπη, φιλία, ανθρωπιά, αλληλεγγύη, ενότητα, αδελφοσύνη,
καλοσύνη, ζεστασιά, δικαιοσύνη, ισότητα, ελευθερία, ειρήνη,άνθρωπος,άνθρωπος».
Το ίδιο θα µπορούσαµε να κάνουµε και
µείς για το Βουργαρέλι, σηµείο συνάντησης των νέων αλλά και τόπος για προσκύνηµα µε την πλούσια ιστορική
παράδοση που διαθέτει. Όλοι έχουµε
αυτό το καθήκον. Ας µη το αφήσουµε
απαρατήρητο.
Λουκία Αντωνίου

Όταν έγινε η Ελλάδα ελεύθερο κράτος οι πλούσιες Ελληνίδες της Αθήνας έραβαν τα φορέµατά τους στο εξωτερικό, στην Ευρώπη. Τα παράγγελναν εκεί στέλνοντας τα µέτρα τους. Τα
φορέµατα στέλλονταν ύστερα από εκεί µέσα σε κουτί και ήταν καλοραµµένα. Πάνω στα µέτρα
τους. Για όποια λοιπόν γυναίκα λάβαινε φόρεµα από το εξωτερικό έλεγαν «της ήρθε κουτί»
δηλαδή της ήρθε φόρεµα σε κουτί αλλά και µε την έννοια ότι ήταν ακριβώς στα µέτρα της.
Έτσι έµεινε να λέµε σήµερα ότι δοκιµάζουµε ένα φόρεµα και µας έρχεται καλά επάνω στο
σώµα µας ότι «µου ήρθε κουτί» δηλαδή σαν να το είχα παραγγελία στο εξωτερικό µέσα σε
κουτί. Αλλά και για κάθε πράγµα που έρχεται πετυχηµένο σύµφωνα µε την επιθυµία µας λέµε
«µου ήρθε κουτί».
ΣΑΒΒΟΥΛΑ ΚΟΛΙΟΥΛΗ

ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΣ

ενηλίκων - παίδων

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΚΑΛΟΜΠΑΤΣΟΥ

Επιστηµονικός Συνεργάτης Αλλεργιολογικού Τµήµατος
Β’ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστηµίου Αθηνών
Μέλος Ευρωπαϊκής Ακαδηµίας Αλλεργιολογίας (E.A.A.C.I.)
Μαντζαγριωτάκη 34, Καλλιθέα - Τηλ. 210 9594040
Fax:210 9594014 - Κιν. 6945 494575
akalobatsou@gmail.com
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Τα όµορφα Τζουµερκοχώρια µάς περιµένουν πάντα! Τους δίνουµε ζωή µε την παρουσία µας!

Ο Κώστας Αλεξίου δώρισε 600 τόµους βιβλία στο Νοσοκοµείο Άρτας

Στο χώρο του νοσοκοµείου Άρτας παρουσία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Ιδρύµατος, του ∆ιοικητή Γιώργου Λάµπρου καθώς επίσης του δηµάρχου Αρταίων Γιάννη Παπαλέξη, του προέδρου
της Ιατρικής Εταιρείας Άρτας Σωτήρη
Μαρέτη και του ∆ιευθυντή της Χειρουργικής Κλινικής Παύλου Στασινού, παραλήφθηκε επισήµως την Τρίτη 11 Ιουνίου,
η δωρεά της επιστηµονικής βιβλιοθήκης
του συµπατριώτη µας Ιατρού, Καθηγητή,
Χειρουργού, πρώην προέδρου της Πανηπειρωτικής Συνοµοσπονδίας Ελλάδας,Κώστα Αλεξίου.
Ο δωρητής ήταν φυσικά παρών και δεν
έκρυψε την ικανοποίησή του και την
βαθιά του συγκίνηση -όπως δήλωσε- για
το γεγονός ότι µια σκέψη χρόνων υλοποιήθηκε.
Η βιβλιοθήκη του κ. Κώστα Αλεξίου µε
περίπου 600 τόµους έχει βρει πλέον τη
θέση της στο χώρο της βιβλιοθήκης του
Νοσοκοµείου Άρτας και όλοι οι εκπρόσωποι, µε πρώτο το διοικητή Γ. Λάµπρο
εξήραν την προσφορά του.
Σύµφωνα µε τον κ. Γιώργο Λάµπρο η
βιβλιοθήκη θα λειτουργήσει και ως δανειστική για τους γιατρούς του νοσοκοµείου Άρτας και θα αποτελέσει ένα
χρηστικό εργαλείο για τους νέους επιστήµονες.
Ο δήµαρχος Αρταίων Γιάννης Παπαλέξης µεταξύ άλλων κατέθεσε την πρόταση να πάρει η βιβλιοθήκη του
νοσοκοµείου Άρτας το όνοµά του, σε ένδειξη τιµής και αναγνώρισης, γιατί όπως
είπε ο ίδιος «Πρέπει κάποια στιγµή να

µάθουµε να τιµούµε
τους ανθρώπους για την
προσφορά τους όταν
είναι εν ζωή».
Εκ µέρους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου Άρτας ο κ.
Γιώργος Λάµπρος ανέφερε: «Πρόκειται για τη
βιβλιοθήκη του διακεκριµένου συµπατριώτη µας
ιατρού Κώστα Αλεξίου.
Η συγκεκριµένη δωρεά
περιλαµβάνει 600 τόµους
επιστηµονικών
συγγραµµάτων ιατρικής
και δηµιουργεί µια ανεξάντλητη πηγή ιατρικής
πληροφορίας για το ιατρικό και επιστηµονικό
προσωπικό του νοσοκοµείου µας.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποδέχθηκε
την προσφορά, εκτιµώντας την ως προσφορά ζωής του συµπατριώτη µας και
παρακαταθήκη για τις επόµενες γενιές,
που θα υπηρετήσουν την Υγεία στο νοσοκοµείο της Άρτας.
Ο καθηγητής και µετά την συνταξιοδότησή του, δείχνει το δρόµο του ενεργού
πολίτη. Άνθρωπος της προσφοράς στο
ιατρικό καθήκον. Ενεργός πολίτης στο
κοινωνικό γίγνεσθαι, µε τεράστια συµµετοχή σε κοινωνικές δράσεις. ∆ιετέλεσε
επί σειρά ετών πρόεδρος της Πανηπειρωτικής Συνοµοσπονδίας
Η χώρα περνάει µια από τις δυσκολό-

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
2Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
∆ασικό Χωριό «Κέδρος» στον Καταρράκτη
27 Αυγούστου έως 1 Σεπτεµβρίου 2013

Το Θερινό Σχολείο απευθύνεται σε µεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και σε τελειόφοιτους προπτυχιακούς φοιτητές από τον
ευρύτερο χώρο των κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών.
Πιστοποιητικό Παρακολούθησης θα χορηγηθεί σε όλους τους συµµετέχοντες στο Θερινό Σχολείο.
Το κόστος Συµµετοχής ορίζεται στο ποσό των 60 ευρώ. Περιλαµβάνονται:
α. Παρακολούθηση/Συµµετοχή στο σύνολο των Εκπαιδευτικών ∆ραστηριοτήτων
β. ∆ιαµονή: δίκλινα και τρίκλινα δωµάτια
γ. ∆ιατροφή: Πρωινό και Γεύµα
δ. Μετακινήσεις για τις Ασκήσεις Επιτόπιας Έρευνας

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

τερες περιόδους της.
Το αντίκτυπο της κρίσης περνάει και από
την Υγεία. Οποιαδήποτε πρωτοβουλία
στην κατεύθυνση στήριξης του δοκιµαζόµενου
συστήµατος
Υγείας και των λειτουργών του, είναι
ένα λιθαράκι στην
προσπάθεια να διατηρηθεί η παροχή του
αγαθού της Υγείας, σε
εγγυηµένα επίπεδα.
Εκ µέρους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
του νοσοκοµείου και
των υπηρετούντων
αυτό, εκφράζω τις ευχαριστίες στον καθηγητή, αισιοδοξώντας παράλληλα ότι
παρόµοιες πρωτοβουλίες θα έχουν τη
χαρά οι εκάστοτε ∆ιοικήσεις να αποδεχθούν».
Ο κ. Κώστας Αλεξίου σχετικά µε την
προσφορά αυτή δήλωσε: «∆εν κρύβω
την ικανοποίηση και τη βαθιά µου συγκίνηση για το γεγονός ότι ένας στόχος που
είχα κατά νου από χρόνια, τελικά υλοποιείται.
Και σε αυτό µπορώ να πω ότι συνετέλεσαν αρκετοί διότι υπήρξαν και δυσκολίες, η παρότρυνση και οι λύσεις που
δόθηκαν από το δήµαρχό µας κ. Παπαλέξη που χωρίς τη συνδροµή του, ίσως
να είχε πάρει άλλη πορεία το πράγµα.

∆ΕΝ περιλαµβάνονται τα έξοδα µετακίνησης των συµµετεχόντων
από/προς το ∆ασικό Χωριό.
Απαραίτητες Προϋποθέσεις: α. Παρακολούθηση των µαθηµάτων σε ποσοστό 100% β. Συµµετοχή στο σύνολο των ∆ραστηριοτήτων και των
Ασκήσεων Επιτόπιας Έρευνας του Θ.Ε.Σ.Τ. γ. Η επίδοση των βεβαιώσεων θα πραγµατοποιηθεί µετά την αποστολή των εργασιών και των
ερευνητικών ηµερολογίων. Ανώτατος Αριθµός: 20 άτοµα.
Για επικοινωνία :
tzoumerkasummerschool@gmail.com

Εκδηλώσεις της Ι.Λ.Ε.Τ. το 2013

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Τζουµέρκων έχει προγραµµατίσει για το έτος 2013 τις ακόλουθες εκδηλώσεις:
Συνάντηση (ετήσια) των Υπευθύνων και των µελών των Οµάδων Έρευνας (ΟΕ) της Ι.Λ.Ε.Τ., που θα γίνει στις 9 Αυγούστου 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00΄π.µ., στους Κτιστάδες, στην αίθουσα του

Επίσης τη συµπαράσταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του νοσοκοµείου και
του διοικητή, κ. Λάµπρου, µε τη συµβολή
των οποίων βρέθηκε και ο καταλληλότερος τόπος για την φιλοξενία της βιβλιοθήκης και θέλω να πιστεύω ότι θα είναι
λειτουργική.
Πρόκειται κυρίως για βιβλία χειρουργικής ιατρικής, ογκολογικής και άλλων ειδικοτήτων πέρα από αυτές. Υπάρχουν
ένα σωρό ειδικότητες και µέσα σε αυτό
το νοσοκοµείο όπου µαθητεύουν και νέοι
γιατροί εκτιµώ ότι θα είναι χρήσιµη,
όπως και για τους παλαιότερους, ακόµη
και εγώ θα έρχοµαι και θα τη συµβουλεύοµαι.
Θα ήταν ακόµη παράλειψη να µην αναφέρω ως ένα από τους υποκινητές, της
δηµιουργίας και της εγκατάστασης της
βιβλιοθήκης σε αυτό το χώρο τον κ.
Παύλο Στασινό, διευθυντή χειρουργικής
κλινικής, που επίσης βοήθησε. Θέλω να
πιστεύω, ότι παρά τα ηλεκτρονικά µέσα
που έχουν υποκαταστήσει σήµερα πάρα
πολλές λειτουργίας, τα βιβλία ιδιαίτερα
αυτά τα χρηστικά πάντα συµβάλλουν.
Όπως κατ’ επιλογή είναι αυτά που
έφερα στο νοσοκοµείο, διότι ένα µεγάλο
µέρος το απέρριψα ως µη ενδιαφέρον
και µη λειτουργικό και προσιτό στον χρήστη, τον κοινό γιατρό, τον κοινό χειρουργό. Επίσης θέλω να πιστεύω ότι και
στο µέλλον σε όσο χρόνο έχω ακόµη
ενεργό λειτουργικό να µου επιτρέψει η
∆ιοίκηση να την εµπλουτίζω».
Από «Αετό των Τζουµέρκων»

Πνευµατικού Κέντρου Κτιστάδων του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων.
Επιστηµονική Ηµερίδα µε θέµα : «Αρχαιολογικές επεµβάσεις και έρευνες στην περιοχή της αρχαίας Αθαµανίας και του Βυζαντινού Τζεµέρνικου», που θα πραγµατοποιηθεί στις 10 Αυγούστου 1013, ηµέρα
Σάββατο και ώρα 10.00΄π.µ., στο Βουργαρέλι, στο Αµφιθέατρο του ∆ηµαρχείου Κεντρικών Τζουµέρκων
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση (Αρχαιρεσιακή) των µελών της
Ι.Λ.Ε.Τ., που θα συγκληθεί στις 11 Αυγούστου 2013, ηµέρα Κυριακή και
ώρα 10.00΄π.µ., στην Άγναντα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γυµνασίου – Λυκείου Αγνάντων (∆άφνη).
Στις προθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας είναι η πραγµατοποίηση της 2ης Συνάντησης του Θερινού Σχολείου Τζουµέρκων, σε
συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, την Περιφέρεια Ηπείρου,
τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και λοιπούς Φορείς
της περιοχής, εφόσον εξασφαλιστεί η αναγκαία χρηµατοδότηση.

Παρακαλούνται θερµά τα µέλη της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας
Τζουµέρκων και όλοι οι Τζουµερκιώτες και φίλοι της Εταιρείας (Ι.Λ.Ε.Τ.)
να συνδράµουν ουσιαστικά στην επιτυχία των ανωτέρω εκδηλώσεων.

Στην τοποθεσία Καρυά Βουργαρελίου
αγρόκτηµα 3 στρεµµάτων και
600 µέτρων.

Πληροφορίες στο τηλ. 210 4611115

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΟΛΟ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ

ΠΡΩΤΟ
ΜΑΘΗΜΑ ∆ΩΡΕΑΝ

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

∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΝΤΖΙΟΚΑ ΝΑΝΣΥ
ΤΗΛ.: 211 1182682
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Η µάχη για την προστασία του περιβάλλοντος είναι µια µάχη µε το χρόνο. Θα τα καταφέρουµε!

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ∆ΡΩΜΕΝΑ ΑΘΑΜΑΝΙΟΥ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013
ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΘΑΜΑΝΙΟΥ «ΑΘΑΜΑΣ»

9 Αυγούστου: Εκδήλωση για τα παιδιά στο Αθαµανικό Κέντρο
Τέχνης στο Κάτω Αθαµάνιο 6-9 µµ.
10 Αυγούστου: Αθαµάνιος ∆ιαδροµή- Λαµπρινή Σπαή. Αφετηρία Τετράκωµο 17,30 τερµατισµός Αθαµάνιο.
11 – 18 Αυγούστου: Έκθεση φωτογραφίας του Σωτήρη Παπαδήµα στο Λαογραφικό Μουσείο Αγίας Κυριακής µε θέµα Αθαµάνιο – Τζουµέρκα, ο τόπος, η φύση, οι άνθρωποι. Ώρες 10 έως 13.
12 Αυγούστου: Ποδηλατάδες Αθαµάνιο – Βουργαρέλι. 18,30
από Αθαµάνιο – 19,30 από Βουργαρέλι.
13 Αυγούστου: Παιδικός αγώνας δρόµου από Αϊ Νικόλα, 17,30 – 19,30.
Παιδική βραδιά µε παιχνίδια στην πλατεία και απονοµή µεταλλίων 19,30 – 21,30.
14 Αυγούστου: Λαϊκορεµπέτικη βραδιά µε τον Γεράσιµο Ανδρεάτο και τη Σοφία Παπάζογλου στο ∆ηµοτικό Σχολείο Αθαµανίου.
Είσοδος 5 €.
16 Αυγούστου: Χορευτικά Αθαµανίου – Καγκελάρι 19,30.
17 Αυγούστου: Αθαµανικό κέντρο τέχνης. Εκδήλωση για παιδιά
10 – 13 (συνοδεία γονέων).
18 Αυγούστου: Θεατρική παράσταση από το ∆ΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων µε το έργο « Το αµάρτηµα της Μητρός µου» του Γεωργίου
Βιζυηνού στο ∆ηµοτικό Σχολείο Αθαµανίου. Είσοδος ελεύθερη.

ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ 2013

O Σύλλογος των Απανταχού ∆ιστρατιωτών
Άρτας διοργανώνει και
εφέτος τη γιορτή της
κουλούρας, του ψωµιού
που µεγάλωσε πολλές
γενιές στα Τζουµέρκα ,
το Σάββατο 17 Αυγούστου 2013 και από ώρα
8 το βράδι στο Τραπεζάκι ∆ιστράτου δίπλα
στην λίµνη, µε ψήσιµο κουλούρας στη γάστρα, πάνω σε κουτσουµπόφυλλα, µε µουσική και παραδοσιακά τραγούδια από
την ορχήστρα του Βασίλη Γεραγόρη.
Η κουλούρα θα συνοδεύεται και µε την ντόπια πρέντζα.
Οι εκδηλώσεις αυτές στοχεύουν να προβληθεί η πανέµορφη
φύση, η ιστορία και οι παραδόσεις των χωριών του Αράχθου και
των Τζουµέρκων.
Ο χορός είναι ελεύθερος, η κουλούρα και η πρέντζα θα προσφέρονται δωρεάν.
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Καλλιτεχνικές δηµιουργίες των νέων µας

- Παρασκευή βράδυ 18 Μαίου 2013 βρεθήκαµε στο
«βρυσάκι» χώρο Τέχνης και ∆ράσης στην οδό Βρυσακίου 17 στην Πλάκα. Κίνητρο και σηµαντικό ερέθισµα η παρακολούθηση µιας νεανικής παρέας
τριών ατόµων, του Μ. Γαλιατσάτου, της Κατερίνας
Μαούτσου (κόρη της Κατερίνας Γούλα) και του Γ.
Τσουρή που παρουσίασαν 3 µονόπρακτα µε τίτλο :
«<και µε τι ακριβώς ασχολείστε ;». Με ζωντάνια
κέφι και δηµιουργώντας προβληµατισµούς έθιξαν
θέµατα σηµερινά πολύ σηµαντικά ιδιαίτερα για τους
νέους παρόλο που οι συγγραφείς τους είχαν απόσταση χρόνου µεταξύ τους.
- ∆ευτέρα 20 Μαίου 2013 στη µουσική σκηνή
«Χαµάµ» του συντοπίτη µας Γιώργου Χατζηγιάννη
από το Αθαµάνιο. Εκεί η νεανική πάλι παρέα των
µουσικών, που το καλοκαίρι (12 Αυγούστου 2012)
είχε παρουσιάσει στο Αµφιθέατρο του ∆ήµου το
αφιέρωµα στο Νίκο Γκάτσο, έδωσε το µουσικό µελωδικό της παρόν για φέτος µε αφιέρωµα στον ελληνικό
κινηµατογράφο.
Τραγούδια
από
κινηµατογραφικές ταινίες µεγάλων ελλήνων συνθετών : Μίκη Θεοδωράκη, Μάνου Χατζηδάκι, Σταύρου
Ξαρχάκου κ.α.
Η βραδιά µε τη µουσική πανδαισία των νέων µας,
κύλησε σε κόσµους άλλους, όλους µας συνεπήρε η
µελωδία, η ερµηνεία, η ζωντάνια των µουσικών µας.
Το κατενθουσιασµένοι είναι λίγο γι΄ αυτό που απολαύσαµε. Αναφέρω πάλι τα ονόµατα των µουσικών
της νεανικής ορχήστρας . Τους απευθύναµε µε το
τέλος της µουσικής παράστασης πρόσκληση να έρθουν το καλοκαίρι στο Βουργαρέλι. Με ενθουσιασµό αποδέχτηκαν την πρόσκληση, γιατί από την
περσινή µουσική παράσταση έµειναν απόλυτα ικανοποιηµένοι από τη συµµετοχή του κόσµου όχι
µόνο αριθµητικά αλλά από την προσήλωσή του και
έτσι αν όλα πάνε καλά θα τους έχουµε πάλι κοντά
µας στο Βουργαρέλι στις 12 Αυγούστου.
Η ορχήστρα :
Πάνος Τσίτσικας : ενορχήστρωση-κοντραµπάσοτραγούδι
Λήνα Ψυχογιού : από το Αθαµάνιο – τραγούδι

Αλέξανδρος Καµπουράκης : ακορντεόν (θα απουσιάζει )
Πέτρος Καπέλλας : µπουζούκι – τραγούδι
Αλέξανδρος Μαούτσος : (γιός της Κατερίνας Γούλα)
κιθάρα-τραγούδι
Φίλιππος Παχνιστής : πιάνο – τραγούδι
Θοδωρής Στούγιος : µπουζούκι – τραγούδι.

- Την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2013 στο Πόλις café παρακολουθήσαµε µία ξεχωριστή µουσική παράσταση. Η παράσταση αυτή ξεκίνησε ως ιδέα το
2007 από τον Σπύρο Κουρκουνάκη και παίχτηκε
µέχρι το 2010 σε 4 διαφορετικές εκδοχές. Επειδή
ήταν πολυπαιγµένη στη σηµερινή της εκδοχή άλλαξε ολοκληρωτικά και ως προς τη δοµή και ως
προς την επιλογή των τραγουδιών. Στο Α΄ µέρος
παρουσιάστηκαν τραγούδια που έγραψαν γυναίκες
στιχουργοί και συνθέτριες τα περισσότερα εκ των
οποίων δεν είχαν ξαναπαιχτεί. Στο Β΄ µέρος παρουσιάστηκαν τραγούδια τριών διακεκριµένων γυναικών στιχουργών κατ΄ αντίστροφη χρονολογική
σειρά : της Λίνας Νικολακοπούλου για τη δεκαετία
του 80, της Σώτιας Τσώτου για τη δεκαετία του 70
και της Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου για τη δεκαετία του 60.
Τα µέλη της ορχήστρας :
(οι τρείς πρώτοι σε άρρηκτη σχέση µε το Βουργαρέλι)
Θαλής (Θοδωρής) Παπαδόπουλος : κλασική κιθάρα
Θανάσης Γεωργάρας : µπουζούκι
Αλέξανδρος Μαούτσος : 12 χορδη κιθάρα
Γιάννης Καράµπελας : ακορντεόν
Σπύρος Κουρκουνάκης : έρευνα, µουσική επιµέλεια,
πιάνο
Τραγούδι : Γεωργία Γρηγοριάδου – Άννα Σαράντη
Ήχος : Μιχάλης Τσακίρης – Χρήστος Μάτης.
Και µας προετοίµασαν για το Σεπτέµβριο για το
πόλις café : «Εγώ καλά σου τά ΄λεγα <». Μια µουσική παράσταση του Σπύρου Κουρκουνάκη και του
Γιάννη Σαµπά.
Λουκία Αντωνίου

Μαθήµατα Μουσικής στο Βακούφικο.
Φωτ. Β. Σούσος.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ

Η Ένωση Συλλόγων και Αδελφοτήτων της ∆Ε Αθαµανίας
του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων σε συνεργασία µε τον
∆ήµο Κεντρικών Τζουµέρκων και την Περιφέρεια Ηπείρου
διοργανώνει το Σάββατο 10 Αυγούστου και ώρα 9 το
βράδυ στη Φτέρη Κεντρικού, φεστιβάλ παραδοσιακών
χορών.
Θα συµµετέχουν τα χορευτικά του ∆ήµου
ΑΤ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. ΤΑΣΙΟΣ
Κεντρικών Τζουµέρκων ( Αγνάντων,
∆ιπλ.Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.
Αθαµανίου, Θεοδωριάνων) καθώς
Κατασκευή Ιδιωτικών & ∆ηµοσίων Έργων
και το χορευτικό του «Μακρυγιάννη».
Έκδοση Οικοδοµικών Αδειών
Στη συνέχεια θα ακολουθήσει χορός
Τοπογραφικές Εργασίες σε Ε.Γ.Σ.Α 87
για όλους
Νοµιµοποίηση - Τακτοποίηση Αυθαιρέτων
µε παραδοσιακά τραγούδια από
την ορχήστρα
Β. Κων/νου 24, 47 100 Άρτα
του Βασίλη Γεραγόρη.
Τηλ. & Fax: 26810 72620 - Κιν.: 6972717200
Η είσοδος και ο χορός είναι ελεύθερα.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Πωλείται οικόπεδο
οικοδοµήσιµο
εντός οικισµού
Βουργαρελίου
περίπου 400 τ.µ.
Πληροφορίες
στο τηλέφωνο:
26850 22284
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Φωτ. Β. Σούσος
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Και τώρα ; Τελείωσαν όλα ; Προς το παρόν ναι. Όµως δεν πρέπει να
εφησυχάζουµε. Πολλοί ορέγονται το εύκολο χρήµα ,την αρπαχτή. Ας
έχουν το νου τους και οι γειτόνοι στο Παλαιοκάτουνο, στο Παλιοχώρι και
στο Βουργαρέλι. Προ καιρού πήγε στο Συνεταιρισµό επιστολή ενδιαφεροµένου για αντίστοιχο έργο στην Λεπτοκαριά . Η νέα διοίκηση του Συνεταιρισµού που θα προκύψει από τις εκλογές της 14ης Ιουλίου έχει
καθήκον αφού ζητήσει αναλυτικά στοιχεία από τις αρµόδιες υπηρεσίες
να ενηµερώσει τους κατοίκους προκειµένου οι ίδιοι να αποφασίσουν αν
θέλουν ένα τέτοιο έργο που η εταιρεία Ε∆ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΕ προτείνει να γίνει κάπου µεταξύ Λεπτοκαριάς και Γέφυρας Κοντοδήµα (Σπανού). Πρέπει να αγρυπνούµε γιατί µπορεί να ανοίξει η όρεξη σε κάποιον
άλλο επίδοξο εισβολέα. Να είµαστε έτοιµοι να του κόψουµε την όρεξη
από την αρχή. Νοµίζω πως ο καλύτερος τρόπος είναι η πρόταση που
διατυπώσαµε στον ∆ήµο και στο Συνεταιρισµό για αξιοποίηση των Νερόµυλων, τις Νεροτριβής, του Μαντανιού, ως ένα µικρό µουσείο υδροκίνησης και η δηµιουργία µονοπατιού πρόσβασης στον µοναδικής
οµορφιάς καταρράκτη του Παλιόµλου. Αυτή η ήπια τουριστική ανάπτυξη
µπορεί να φέρει τις κατοίκους εισόδηµα, που µε την κατασκευή του
υδροηλεκτρικού δεν θα είχαν, χωρίς να καταστρέφει το περιβάλλον. Γιατί
τις λένε, ο τόπος, το περιβάλλον, η Γη, δεν τις ανήκουν, τα έχουµε δανειστεί από τις επόµενες Γενιές.
Νίκος ∆ήµος

ΤΡΕΙΣ ΑΧΩΡΙΣΤΟΙ ΦΙΛΟΙ

Τρεις αχώριστοι φίλοι! Ένα
κοινό όνειρο! Ένας διακαής πόθος! Ένας σκοπός! Ένας κοινός στόχος!
Να µάθουν γράµµατα, να
σπουδάσουν! Να φύγουν
από το χωριό και ας το
υπεραγαπούσαν! Να ξενιτευτούν από µικροί, µόλις
12 χρονών!
Η Άρτα που τώρα είναι
τόσο κοντά, που τότε ήταν
τόσο µακριά! Κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα και Καλοκαίρι µπορούσαν να
επιστρέψουν στο χωριό!
Μισή µέρα ταξίδι στο χωµατόδροµο µε τα "καρναβαλάκια" του Φανούρη και
του Κοροκύδα, που συνήθως χάλαγαν ή κόλλαγαν
στη λάσπη και τα σπρώ- Από αριστερά: Νίκος Τσιούνης,
Τάκης Πλεύρης, Βασίλης Πλούµπης
χνανε για να συνεχίσουν!!
(Τη φωτογραφία την έστειλε ο Βασίλης)
Να βρεθούν στο χωριό,
ακόµα και για τα πιο αναγκαία! Να τους πλύνουν! Να µυρίσουν σιδερωµένα ρούχα! Να φάνε
ζεστό ψωµί, συνήθως µποµπότα, µε τυρί ή µε ελιές! Να δουν τους δικούς τους! Να βρεθούν κοντά στους συγγενείς και τους φίλους τους!
Έφυγαν! Να ζήσουν καλύτερα! Να αγωνιστούν για τη ζωή από µικροί,
µόνοι τους! Να αυτοσυντηρηθούν! Να αποφύγουν τους κινδύνους,
µόνοι τους! Να τα βγάλουν πέρα, µόνοι τους! Να πετύχουν υποχρεωτικά! Να µην κάνουν ούτε µία απουσία από το σχολείο! Ακόµα και άρρωστοι, τις περισσότερες φορές, δεν έχαναν το µάθηµα. Όχι γιατί τους
πίεζε κανείς, αλλά επειδή δεν έπρεπε! Γιατί το πίστευαν! Το ήξεραν ότι
από αυτούς εξαρτιόταν αν θα πετύχουν το στόχο τους! Αλληλοβοήθεια
και αλληλοϋποστήριξη, όταν είχαν ανάγκη! Αστεία και πειράγµατα η διασκέδαση! Όλα όµως µε µέτρο< για τότε! Όλα σύµφωνα µε τα περιθώρια που άφηνε ο καθένας τους άλλους! Τρεις αδελφικοί φίλοι! Τρεις
πραγµατικοί φίλοι! Τρεις παντοτινοί φίλοι! Για πάντα φίλοι!
Τάκης – Βασίλης – Νίκος.
∆εν παίζει ρόλο η σειρά των ονοµάτων! Το ίδιο και ο αρχηγός, το ίδιο
και το πειραχτήρι!! Εξ άλλου σε κάποια φάση της διαδροµής βρέθηκε
επάξια ο καθένας στη θέση του άλλου, όπως ταιριάζει σε πραγµατικούς
φίλους και < τα πήγε περίφηµα!!
Νίκος Τσιούνης

ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ

Η εκδροµή είχε σχεδιαστεί από προηγούµενες µέρες. Κάποια συννεφιά το Σάββατο φάνηκε κάπως ανασταλτική αλλά η Κυριακή 30
Ιουνίου, τελευταία µέρα του µήνα βρήκε περίπου 30 άτοµα στη θέση Μαύρη Γκούρα
κάτω από τις Καλογερότρυπες σε µια λάκα
µε χορτάρι και υπέροχα αγριολούλουδα να
έχουν στήσει ένα σκηνικό πανηγυριού.
Η προβατίνα είχε µπει στη σούβλα και γύριζε, τα λουκάνικα στη σχάρα, οι µπύρες στο
χιόνι ( υπήρχε λίγο στις άκρες, καλοκαίρι
γαρ). Για λίγη ώρα ο καθένας έκανε κάτι διαφορετικό. Άλλοι ασχολήθηκαν µε το ψήσιµο,
άλλοι ανέβηκαν ψηλότερα µε τον καλύτερο
σταθµό τις Καλογερότρυπες και παράλληλα
να µαζεύουν τα περίφηµα σε γεύση τσουκνίδια του βουνού και τα αγριολούλουδα που
παρόµοια δεν βλέπει κανείς χαµηλότερα. Η
πανδαισία και αρµονία χρωµάτων και ευωδιές πρωτόγνωρες. Αργότερα όλη η παρέα

Ε Κ Λ Ο Γ Ε Σ

µαζεύτηκε γύρω από το χώρο που στήθηκε
το φυσικό τραπέζι. Κάτω στα χόρτα δίπλα
από το ρυάκι µε το παγωµένο νερό στήθηκε
το φαγοπότι υπό τους ήχους δηµοτικής µουσικής µε καλαµπούρια και πειράγµατα. Κράτησε µέχρι τις 4 το απόγευµα, γιατί άρχισαν
να πέφτουν οι πρώτες σταγόνες βροχής.
Μέχρι τότε υπήρχε µια ελαφριά συννεφιά και
δροσιά αρκετή.
Όλοι ευχαριστηµένοι αποχωρήσαµε µε µια
υπόσχεση να το επαναλάβουµε όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
Το όλο σκηνικό δε θα ήθελα να το επισκιάσει
ένα αρνητικό σχόλιο που δε θα µπορούσα
όµως να µην το αναφέρω. Το κακό χάλι του
αµαξιτού δρόµου (βέβαια θα µου πει κανείς
ότι παλιά ανεβαίναµε µε τα πόδια). Απορώ
πως µετακινούνται σε καθηµερινή βάση οι
τσοπάνηδες που το καλοκαίρι έχουν τα πρόβατά τους στο βουνό.
Λουκία Αντωνίου

Σ Τ Η Ν

Ε Ν Ω Σ Η

Την Κυριακή 11 Αυγούστου στις 10 το πρωί στο αµφιθέατρο του ∆ηµαρχείου στο Βουργαρέλι θα πραγµατοποιηθεί η Αρχαιρεσιακή Γενική Συνέλευση της Ένωσης Συλλόγων
του πρώην ∆ήµου Αθαµανίας. Η ηµερήσια διάταξη : Απολογισµός πεπραγµένων του
απερχόµενου ∆Σ. Οικονοµικός απολογισµός. Έκθεση ελεγκτικής επιτροπής. Εκλογή
νέου ∆Σ. Οι υποψηφιότητες για το ∆Σ πρέπει να υποβληθούν µέχρι τις 9 Αυγούστου
στο Fax 26850 22223 η να παραδοθούν στην κ. ∆έσποινα Ψυχογιού.
Για να νοµιµοποιηθούν οι αντιπρόσωποι πρέπει οι σύλλογοι µέχρι 20 Ιουλίου να στείλουν στο fax του προέδρου 210 6391 787 τις καταστάσεις των εκλεγµένων µελών τους.
Για οποιαδήποτε πληροφορία Αντώνης Κοντός τηλ.6936 001 418
Βασίλης Αγγέλης τηλ. 6977 904 576

Ο Ι

Ε Κ ∆ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ

Τ Η Σ

Ε Ν Ω Σ Η Σ

1)Το Σάββατο 10 Αυγούστου θα πραγµατοποιηθεί σε συνεργασία µε τον ∆ήµο Κεντρικών Τζουµέρκων η Αθαµάνιος ∆ιαδροµή «Λαµπρινή Σπαή» µε εκκίνηση στις 17,30 από
τη πλατεία Τετρακώµου και τερµατισµό στην πλατεία Αθαµανίου.
2) Το βράδυ της ίδιας µέρας θα πραγµατοποιηθεί στη Φτέρη το Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών. Συµµετέχουν τα χορευτικά των Αγνάντων του Αθαµανίου των Θεοδωριάνων και το χορευτικό του Συλλόγου Μακρυγιάννης.
Το Φεστιβάλ θα ξεκινήσει µε τη χορωδία των Αγνάντων. Μετά το πέρας των χορευτικών θα ακολουθήσει ελεύθερος χορός µέχρι πρωίας. Είσοδος ελεύθερη.
Το ∆Σ της Ένωσης

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

Οι Γερµανοί θεώρησαν ιδιαίτερα σηµαντικό το γεγονός να κυµατίζει η σηµαία τους πάνω σ’ ένα µνηµείο µε παγκόσµια ακτινοβολία. Φροντίζουν αµέσως µετά να τεµαχίσουν τη χώρα σε
ζώνες κατοχής και να την οδηγήσουν στην πιο σκληρή δοκιµασία για την ίδια την ύπαρξή της. Γερµανικά, ιταλικά και
βουλγαρικά στρατεύµατα τρέφονται απ’ τις σάρκες της και τρέφουν όνειρα για τον αφελληνισµό της και την ενσωµάτωση
των εδαφών της στις δικές τους αυτοκρατορίες. Στις 19 Απριλίου, Μεγάλο Σάββατο, και στις 21 Απριλίου 1941, ∆ευτέρα
του Πάσχα, η Άρτα µετατρέπεται σε ερείπια από τους δολοφονικούς γερµανοϊταλικούς βοµβαρδισµούς. Εκατοντάδες
άµαχοι βρίσκουν φρικτό θάνατο.
Η Ελλάδα, παγωµένη µέσα στην καρδιά της άνοιξης, υποδέχεται µε σφιγµένα τα δόντια τη νέα τάξη πραγµάτων. Οι Έλληνες δε συµβιβάστηκαν ποτέ µε την ιδέα της εισβολής και
της κατοχής. Κλείστηκαν στα σπίτια τους, κουβεντιάζοντας µε
την ιστορία τους και τους προγόνους τους. Κι έλαβε γρήγορα
τέλος η αµηχανία. Και µπήκε στο νου τους πως δε θα περάσει καλά ο λαός µε τη µάστιγα τούτη των πετεινών του Βορρά,
µα κι αυτά δε θα περάσουν καλά σε µια χώρα που έχει ιστορία βουτηγµένη στο αίµα και στο δάκρυ. Κι αρχίζει νωρίς –
νωρίς η αντίσταση και η εξέγερση.

Οι Έλληνες ξεκινούν τον αγώνα
Τη νύχτα της 30ης προς 31η κιόλας Μαΐου 1941, ένα µήνα
αφότου οι κατακτητές µπήκαν στην Αθήνα και την ηµέρα που
έπεφτε η Κρήτη στα χέρια των Γερµανών, ο Μανόλης Γλέζος
και ο Αποστόλης Σάντας, εκφράζοντας το φρόνηµα ολόκληρου
του ελληνικού λαού και αψηφώντας τον κίνδυνο του θανάτου,
σκαρφαλώνουν στην Ακρόπολη και κατεβάζουν από τον ιστό
της τη γερµανική σηµαία (σβάστικα), που κυµάτιζε αλαζονική
και αγέρωχη. Το Σεπτέµβρη ιδρύονται οι πρώτες αντιστασιακές οργανώσεις: ο Ενιαίος ∆ηµοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσµος (Ε∆ΕΣ), η Εθνική και Κοινωνική Αλληλεγγύη (ΕΚΚΑ)
και το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ). Κοινός σκοπός τους είναι η απελευθέρωση της χώρας και η εξασφάλιση
για το µέλλον της των δηµοκρατικών θεσµών που θα εγγυώνται τις ατοµικές ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Τις ίδιες µέρες συγκροτείται στην Άρτα η στρατιωτική
οργάνωση «ΕΛΛΑΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», ενώ ξεκινούν οι συντονισµένες προσπάθειες να οργανωθούν σε κάθε χωριό κινήσεις και µέτωπα κατά του εχθρού.
Οι Έλληνες µέσα σ’ αυτό το ζοφερό τοπίο της κατοχής ζουν
ξανά την ιστορία τους ως «ελεύθεροι πολιορκηµένοι». Μα
τώρα δε σχεδιάζουν να κάνουν καµιάν ηρωική έξοδο απ’ αυτή
και να την ερηµώσουν προσφέροντάς την δώρο στους τρεις
κατακτητές. Βγαίνουν στο βουνό και δηµιουργούν εκεί την
ελεύθερη Ελλάδα. Από το Φλεβάρη του 1942 προχωρούν
στην ίδρυση των ένοπλων τµηµάτων και ο αγώνας µεταφέρεται συντονισµένος και οργανωµένος από τις πόλεις στην
ορεινή πατρίδα. Στις 25 Νοεµβρίου 1942 στέλνουν το πιο
ηχηρό µήνυµα. Ενωµένες οι αντιστασιακές δυνάµεις συνεργάζονται µε τους σαµποτέρ της Βρετανικής µυστικής αποστολής στην Ελλάδα και ανατινάζουν τη γέφυρα του
Γοργοποτάµου, καταφέρνοντας το πρώτο σοβαρό πλήγµα
στη γερµανική παντοδυναµία και αναπτερώνοντας το ηθικό
και την ελπίδα των Ελλήνων: ο άξονας δεν είναι αχτύπητος.
Βουργαρέλι: Η πρωτεύουσα
της ελεύθερης ορεινής Ελλάδας

Ο βοµβαρδισµός
του Βουργαρελίου

Τον Απρίλη του 1943 ο αρχηγός των Εθνικών Οµάδων Ελλήνων Ανταρτών (ΕΟΕΑ) Ναπολέων Ζέρβας µεταφέρει το
αρχηγείο του από το Ραδοβίζι στο Βουργαρέλι. Η ελεύθερη
ορεινή Ελλάδα αποκτά την πρώτη πρωτεύουσά της. Ο αντιστασιακός αγώνας µπαίνει σε µια κρίσιµη, λεπτή και σκληρή
φάση. Η φλόγα του αρχίζει να δυναµώνει, αλλά αρχίζει ταυτόχρονα να µεγαλώνει και η πολεµική δραστηριότητα των κατακτητών και να πυκνώνουν τα δικά τους πυρά πάνω απ’ τα
σπίτια της περιοχής και τα κεφάλια των κατοίκων της. Για τους
Ιταλούς και τους Γερµανούς τα περιθώρια στενεύουν µπροστά στο ορατό ενδεχόµενο της ήττας τους και της κατάρρευσής τους: Έπρεπε, πάση θυσία, να σβήσει το αντάρτικο και
να τιµωρηθούν εκείνοι που συνεργάζονταν µε τους αντάρτες
και τους παρείχαν τρόφιµα και παντός είδους διευκολύνσεις.
Το Βουργαρέλι γίνεται στόχος. Και η τιµωρία του δεν αργεί να
’ρθει.
Τα χαράµατα της 5ης Μαΐου 1943 δυο γερµανικά καταδιωκτικά αεροπλάνα φέρνουν γύρω πάνω απ’ τα σπίτια του και
ρίχνουν τις πρώτες βόµβες. Και αµέσως µετά ξεσπά η καταιγίδα: ένα σµήνος από εννιά γερµανικά στούκας ξερνά πάνω
από 400 βόµβες και µετατρέπει το χωριό σε ερείπια. Κι
ύστερα πιο πολλά στούκας και περισσότερες βόµβες θανάτου. Και ο βοµβαρδισµός συνεχίζεται µε µικρές διακοπές και
σπέρνει χωρίς έλεος το θάνατο και τον τρόµο. Έντροµοι οι
κάτοικοι απ’ αυτή την πρωτόγνωρη και απρόσµενη επίθεση,
τρέχουν να σωθούν στα γύρω δάση, αλλά καταδιώκονται και
σ’ αυτά και συγκλονισµένοι γυρεύουν τρόπους να προφυλαχτούν µέσα σε µια κόλαση από συντρίµµια, κουρνιαχτό και
καπνούς.
Αργά το απόγευµα, όταν ολοκληρώθηκε η θανατηφόρα επιχείρηση κι αποσύρθηκαν στα Γιάννενα τα βοµβαρδιστικά, οι Βουργαρελιώτες µέτρησαν τα τραγικά θύµατά τους: 13 οι νεκροί και
οι τραυµατίες 30. Μεταξύ αυτών 3 αντάρτες νεκροί και 6 τραυµατίες. Σπίτια καταστραµµένα κι οι άνθρωποι ράκη µέσα σ’ ένα
τοπίο θανάτου, πανικού και αβεβαιότητας. Και το φάντασµα του
κακού και του τρόµου να περιφέρεται άτεγκτο και να περιµένει
την άλλη στιγµή, τον άλλο καιρό, για να ενσκήψει ξανά και να
γκρεµίσει ό,τι άφησε όρθιο µε το πρώτο του πέρασµα. Γιατί
λίγες µέρες µετά παίρνουν σειρά τα δίπλα χωριά που βλέπουν
να µαυρίζει τώρα ο ουρανός ο δικός τους και να σκάει µες στα
σπίτια τους η φωτιά και το ατσάλι.
Η γερµανική Βέρµαχτ εν δράσει
Τον Ιούλιο του 1943 καταφτάνει στην Ήπειρο η 1η γερµανική
µεραρχία εντελβάις. Είκοσι τέσσερις χιλιάδες στρατιώτες της
γερµανικής Βέρµαχτ «βουλιάζουν» την Ήπειρο και κουβαλούν όπου πάνε το θάνατο, την ερήµωση και την ατίµωση.
Στις 25 Ιουλίου καίγεται η Μουσιωτίτσα και 150 κάτοικοί της
–άντρες, γυναίκες, παιδιά– δολοφονούνται και γίνονται κάρβουνο. Στις 16 Αυγούστου καίγεται το Κοµµένο και 317 ανυποψίαστοι και ανυπεράσπιστοι κάτοικοί του εκτελούνται
ανελέητα. 36 παιδιά ηλικίας 4 µηνών έως 5 χρονών χάνονται
µέσα στους καπνούς και τις φλόγες που έσπειραν οι στρατιώτες της ναζιστικής µηχανής. Στο αίµα πνίγεται ο γάµος της
Αλεξάνδρας και του Θεοχάρη το ξηµέρωµα της οργισµένης
εκείνης ∆ευτέρας και φεύγουν για το αγύριστο νυφικό τους τα-
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ξίδι ο γαµπρός µε τη νύφη.
Και αρχίζει µετά η φονική τής Βέρµαχτ ανάβαση στα Τζουµέρκα και το αδιάκοπο σφυροκόπηµα των χωριών του, σκορπίζοντας παντού την απειλή πως, αν δεν καθίσουν φρόνιµα,
αν δε σκύψουν δηλαδή το σβέρκο περισσότερο, οι κάτοικοί
τους, θα πάθουν χειρότερα απ’ αυτά που έπαθε το Κοµµένο.
Κι αφού πουθενά δεν τους δίνουν γη και ύδωρ, εκείνοι ορµούν
ασυγκράτητοι πάνω τους ρηµάζοντας και σκοτώνοντας. Ο
γερµανικός φθινοπωρινός περίπατος γενικεύεται σε ολόκληρη
την Ήπειρο, ενώ την ίδια εποχή αρχίζει, δυστυχώς, ο µικρός
εµφύλιος µεταξύ των δύο αντιστασιακών οργανώσεων, µε
ανυπολόγιστες συνέπειες για την εξέλιξη του αγώνα και το
µέλλον του ελληνικού λαού. Το µεσηµέρι της 30 Οκτωβρίου
του 1943 οι Γερµανοί στρατιώτες ξετρυπώνουν από τις δασώδεις χαράδρες του Βουργαρελίου και αρχίζουν αιφνιδίως
επίθεση κατά του χωριού και των ανταρτικών δυνάµεων του
Ζέρβα. Οι κάτοικοι αναζητούν µαζί µε τους αντάρτες καταφύγιο στα Θεοδώριανα.
Θα τελειώσει κάποτε το κακό και θα ξηµερώσει η αυγή της
ελευθερίας. Η χώρα µας σε κάθε γωνιά της, σε κάθε πόλη
της και χωριό, σωροί ερειπίων. Οι σφαγές και τα ολοκαυτώµατα είναι γεγονότα απερίγραπτα και απίστευτα για όσους
βρίσκονται µακριά κι έξω από αυτά. Ο τακτικός γερµανικός
στρατός δε γνωρίζει από οίκτο και δε διστάζει να τραβήξει τη
σκανδάλη και να πετάξει τη χειροβοµβίδα εισβάλλοντας µέσα
στα σπίτια των ανυποψίαστων και άοπλων συµπατριωτών
µας. Η Ελλάδα γνώρισε καλά κι άµαθε µε το λουτρό του αίµατός της τι πάει να πει γερµανικός ναζισµός, ως πού µπορεί να φτάσει ο άνθρωπος που εµφορείται και αφιονίζεται µε
την ιδεολογία του Χίτλερ.
70 χρόνια το έγκληµα παραµένει ατιµώρητο
Γι’ αυτό και όσοι γνωρίζουν καλά, ούτε ξεχνούν ούτε συγχωρούν το κακό και κείνους που το ’πραξαν. Γιατί «η µνήµη
όπου και να την αγγίξεις πονά». Και γυρεύει δικαίωση. Συµπληρώνονται φέτος 70 χρόνια απ’ τις µατωµένες εκείνες
µέρες του ’43. 70 χρόνια οι Έλληνες µνηµονεύουν τα θύµατα
της ναζιστικής θηριωδίας. 70 χρόνια καταγγέλλουν τα στυγερά εγκλήµατα πολέµου. Η Ελλάδα δεν ξεχνά και δε συγχωρεί. Οι κραυγές πόνου και η πίκρα της ορφάνιας
εκατοντάδων χιλιάδων παιδιών της δεν της το επιτρέπουν.
Αλλά σήµερα ο πόνος και η θυσία των Ελλήνων δε συµβιβάζεται, δεν µπορεί να συµβιβαστεί, µε το καθεστώς µιας
νέας κατοχής που επιδιώκουν να επιβάλουν στη χώρα µας οι
σύµµαχοί µας και εταίροι µας Γερµανοί. ∆εν είναι η Ελλάδα
χρεωµένη στη Γερµανία. Η Γερµανία είναι χρεωµένη στην Ελλάδα. Και τα χρέη της δεν παραγράφονται όσα χρόνια κι αν
περάσουν. Τα χρέη της δεν παραγράφονται όσο εξακολουθούν να δροσίζουν τις πλαγιές της ψυχής µας τα µεγάλα ιδανικά της πατρίδας, της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας του
ανθρώπου.
Και είναι, πάνω απ’ όλα, ζήτηµα αξιοπρέπειας και τιµής προς
την ιστορία µας και όσους µάτωσαν γι’ αυτή να θυµίζουµε
στους φίλους µας Γερµανούς πως δεν τους επιτρέπουµε ούτε
να λησµονούν ούτε να συµψηφίζουν ούτε να υποτιµούν τις
οφειλές προς τη χώρα µας. Αν και το ξέρουµε πως οι ψυχές
που χάθηκαν στο πέρασµά τους είναι ανεκτίµητες. Αν, αλήθεια, οι ψυχές των νεκρών µας δε σηµαίνουν κάτι για τους
σηµερινούς αρχηγούς της νέας γερµανικής εποχής, το πρόβληµα δεν είναι δικό µας. Το πρόβληµα είναι δικό τους. Και
φαίνεται καθαρά. Και τους εκθέτει.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Αγροτεµάχιο αρδευόµενο, 8,5 στρεµµάτων
(περίπου), στη θέση “Καλαµάς”Βουργαρελίου, κατάλληλο και
για επιδοτούµενα προγράµµατα: αγροτουριστική µονάδα
ή εναλλακτικές µορφές ενέργειας. Πληροφορίες: 6976 927756.
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ - ΨΗΣΤΑΡΙΑ
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Το Βουργαρέλι µάς περιµένει πάντα! Η επικοινωνία µαζί του και µε τους ανθρώπους του µας αναζωογονεί!

Βουργαρελιώτικα Ηπειρωτικά & άλλα...

Ανακαίνιση του
παραδοσιακού µύλου

Στα πλέει οφ το πρώτο παιγνίδι κέρδισε το
Πέτα και στον ηµιτελικό έχασε από το Κοµπότι
και µαζί τη δυνατότητα να αναδειχτεί πρωταθλήτρια. .
Από την προγραµµατισµένη επαναληπτική
συνέλευση των µελών στις 23-6-2013 προέκυψε νέο ∆.Σ.µε την παρακάτω σύνθεση :
Παππάς Γεώργιος Πρόεδρος
Χατζηγιάννης Κων/νος Αντιπρόεδρος
Τσιµπλοκούκος Βασίλειος Ταµίας
Τάσιος Αναστάσιος Γενικός Γραµµατέας
Κολοκύθας Γεώργιος Έφορος
Πλεύρης Θεόδωρος Μέλος
Καραβασίλης Νικόλαος Μέλος
Κολιοκώστας Αθανάσιος Μέλος

Φωτ. Β. Σούσος

Ευχαριστήρια από τους παίκτες της
οµάδας του ΑΟΚ Τζουµέρκων
Οι παίκτες της οµάδας του ΑΟΚ Τζουµέρκων ευχαριστούµε από καρδιάς τον
κ. Οδυσσέα ∆ράκο για τη διέξοδο που
µας έδωσε µέσα από το ποδόσφαιρο
και για ότι µας έχει προσφέρει υλικό
και ηθικό. Τον καλούµε να είναι µαζί
µας όπως πριν στο ξεκίνηµα της νέας
ποδοσφαιρικής χρονιάς (Συγγνώµη αν
σε στενοχωρήσαµε αλλά παιδιά είµαστε και θέλουµε τον πατέρα µας δίπλα
µας .Πάντα µας έλεγες να µην ακούµε
τους απ΄ έξω <. Τώρα σου λέµε κι
εµείς το ίδιο.) Καλό καλοκαίρι

Το ∆Σ και µέλη του συλλόγου σε συνεργασία
µε τον παπά Κίµωνα ανακαίνισαν το χώρο του
παραδοσιακού µύλου και έγινε επισκέψιµος
.Παράλληλα θα λειτουργεί σαν γραφείο του
ιερέως και σαν γραφείο της τοπικής οµάδας
του Α.Ο.Κ. Τζουµέρκων Η ανακαίνιση έγινε µε
εθελοντική εργασία σε χρόνο ρεκόρ. (2 µέρες)
Παράδειγµα προς µίµηση και θερµά συγχαρητήρια στους συντελεστές. .Ευελπιστούµε να
βρεθεί και ο µυλωνάς ή η µυλωνού για το άλεσµα αφού πρώτα επισκευαστεί...
ΑΟΚ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
Η πορεία της οµάδας του ΑΟΚ Τζουµέρκων
ήταν φέτος πολύ ικανοποιητική. Κατέλαβε τη
δεύτερη θέση στην κανονική διάρκεια του
πρωταθλήµατος µε πρώτη την Αναγέννηση

Ευχαριστήρια
Ο κ .Νίκος Τσιούνης προσέφερε µια
σειρά σχολικών βοηθηµάτων Γυµνασίου
και Λυκείου.
Ο κ. Νίκος Κόνιαρης προσέφερε µια
σειρά λευκωµάτων και λογοτεχνικών βιβλίων στη βιβλιοθήκη.Το ∆.Σ. του πολιτιστικού
συλλόγου Βουργαρελίου τους ευχαριστεί θερµά.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Το ∆.Σ. του πολιτιστικού συλλόγου Βουργαρελίου ,προγραµµάτισε και έθεσε σε λειτουργία
φροντιστηριακό τµήµα εθνικής µουσικής (εκµάθηση βυζαντινής εκκλησιαστικής µουσικής
και δηµοτικού τραγουδιού). Έχουν εγγραφεί
και φοιτούν σ΄ αυτό 18 µαθητές.
Το τµήµα λειτουργεί ήδη από 8-5-2013 Τρίτη
και Παρασκευή 20.00 έως 22.00 µ.µ. στο χώρο
του «Βακούφικου», το οποίο διαµορφώθηκε
κατάλληλα σε αίθουσα διδασκαλίας (Φωτ. σελίδα 5)
Βασίλης Σούσος

Αυτό το γνωρίζατε;
Στις αρχές του 2013 είχε εκδοθεί το παρακάτω εισιτήριο του ΚΤΕΛ Άρτας.

Βλέποντάς το µου δηµιουργήθηκαν κάποια
ερωτήµατα και σαν δηµότης Τζουµερκιώτης
και δη Βουργαρελιώτης επιθυµώ να τα εκφράσω περιµένοντας κάποιος που γνωρίζει
να µου δώσει µια λογική απάντηση!
1. Η ονοµασία ως « Βουργαρέλι» του χωριού
µας από πότε ισχύει επίσηµα;
2. Ποιος ο λόγος να αναγράφεται στο συγκεκριµένο δροµολόγιο ο τίτλος: ∆ροµολόγιο Μεσούντα – ∆ροσοπηγή;
3. Τι είναι αυτό που δεν επέτρεψε για τόσες
δεκαετίες τη σωστή αναγραφή του ονόµατος
του χωριού µας;
4. Υπάρχει κάποιο συµφέρον που δεν αλλάχτηκε;
5. Το Βουργαρέλι είναι µοναδικό όνοµα χωριού, από όσα γνωρίζω , πανελλαδικά. Γιατί
να χάνεται η ευκαιρία της σωστής διαφήµισης
και πληροφόρησης του επιβατικού κοινού;
6. Τον Ιούνιο του 2013 συνεχίζεται η έκδοση
αυτών των εισιτηρίων;
Όποιος υπεύθυνος γνωρίζει θα τον παρακαλούσα να µπει στον κόπο και να µας ενηµερώσει.
Ο αντιδήµαρχος του ∆ήµου Κεντρικών
Τζουµέρκων κ. Γεώργιος Παπάς ας δώσει µια
απάντηση επί των ανωτέρω - ως έχων σχέση
µε το ΚΤΕΛ Άρτας - διότι πρέπει να γνωρίζουµε τι ακριβώς συµβαίνει.
Παναγιώτης Καραβασίλης

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

ΟΡΕΙΝΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

Ξενοδοχείο

στο Βουργαρέλι

Σταυρούλα Καραβασίλη

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

info@panthoron.gr
www.panthoron.gr

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

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΥΣΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡ. ΣΟΥΣΟΣ

e-mail: sousos@yahoo.com

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ
∆ΩΜΑΤΙΑ

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

ΣΧΟΛΗ Ο∆ΗΓΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΑΣΙΟΣ

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΑΡΤΑΣ
ΤΗΛ.: 26850 22254

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ - Τ.Κ. 47045

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

3,5 στρέµµατα

ποτιστικό χωράφι
στη θέση

Τζαβέλλα 7

Παρασπόρια

Τηλ.: 26810 21066

Τιµή 3.500 € .

47 100 ΑΡΤΑ
Κιν.: 6977 049729

VILLA ELIA

ΣΟΦΙΑ ΚΩΝ. ΓΟΥΣΙΑ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ
Άγιος Ιωάννης - Φρύνη - Λευκάδα

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

( Π. Μύλος).

Τηλ. 6979 280 233
(απόγευµα)

