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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ – ΙΟΥΛΙΟΣ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΣΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ

Το καλοκαίρι έχει ιδιαίτερη σηµασία για µας τους χωριανούς, όπως και για όλους τους Τζουµερκιώτες των
ορεινών χωριών, διότι το χωριό είναι το σηµείο αναφοράς για να περάσουµε ευχάριστα, να ανταµώσουµε µεταξύ µας αλλά και να απολαύσουµε µικρές
και µεγάλες χαρές. Τον ίσκιο των πλατάνων της πλατείας , τη δροσιά τα βράδια ακούγοντας τα τριζόνια, τη
βόλτα στο Σταυρό, το καφεδάκι και το τσιπουράκι
φέρνοντας στην κουβέντα µνήµες από τα παλιά και
σχολιάζοντας τα τωρινά. Πάνω από όλα είναι οι “ανάσες πολιτισµού”, έτσι τις χαρακτηρίσαµε σε προηγούµενο φύλλο, που έχει να προσφέρει το καλοκαίρι
στο Βουργαρέλι ο Σύλλογος Βουργαρελιωτών Αττικής αλλά και ο τοπικός Σύλλογος, συνδυασµός υλικών απολαύσεων και πνευµατικών σε ταιριαστή
ισορροπία.
Έτσι για το φετινό καλοκαίρι οι προγραµµατισµένες
εκδηλώσεις µας είναι :

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ
Κυριακή 27 Ιουλίου 2014: Αναβίωση ιστορικής µνήµης. Για 5η χρονιά φέτος θα πραγµατοποιηθεί στον
ιστορικό χώρο του Μοναστηρίου του Αϊ-Γιώργη εκδήλωση ιστορικής µνήµης για την έναρξη της Επανάστασης στα Τζουµέρκα και το Ραδοβύζι που ξεκίνησε
απ’ αυτό το χώρο.
Σηµειωτέον ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου
Κεντρικών Τζουµέρκων σε συνεδρίαση της 27ης
Σεπτεµβρίου 2013 κατόπιν αιτήµατος των Πολιτιστικών Συλλόγων του Βουργαρελίου αποφάσισε

οµόφωνα την καθιέρωση της τελευταίας Κυριακής του Ιουλίου, ηµέρα µνήµης της έναρξης της
Επανάστασης του1821 στα Τζουµέρκα και στο
Ροδοβύζι, ως επίσηµης εκδήλωσης του ∆ήµου.
ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
Από 1-20 Αυγούστου
Φέτος γιορτάζουµε τα 20 χρόνια και σας επιφυλάσσουµε εκπλήξεις, ιδιαίτερα για τους µικρούς µας φίλους.
Θα πραγµατοποιηθεί στο γνωστό πλέον στέκι, στην
άκρη της πλατείας, το “Βακούφικο”, όπου ο εξωτερικός χώρος γίνεται κάθε καλοκαίρι ένας φανταστικός
παιδότοπος.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ
Τετάρτη 6 Αυγούστου 2014 ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βουργαρελίου για 3η συνεχόµενη χρονιά οργανώνει εθελοντική αιµοδοσία για την Τράπεζα Αίµατος.
Κινητή µονάδα αιµοληψίας του Νοσοκοµείου Χατζηκώστα θα βρίσκεται στο χώρο του ∆ηµαρχείου.

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Πέµπτη 7 Αυγούστου στις 8µ.µ. στο Αµφιθέατρο του
∆ηµαρχείου ο Σύλλογος Βουργαρελιωτών Αττικής και
ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βουργαρελίου οργανώνουν
την παρουσίαση του βιβλίου “Ό,τι αγαπώ είναι
δικό σου” των εκδόσεων Ψυχογιός. Για το βιβλίο του
θα µιλήσει ο ίδιος ο συγγραφέας, ο γνωστός σε όλους
µας Γιάννης Καλπούζος. Είναι η 3η παρουσίαση

Κα λ ό τα ξ ί δ ι Ν Ι ΚΟ – ∆ ε ν σ ε ξ ε χ ν ά µ ε

Η είδηση του θανάτου του Νίκου
∆ήµου µας συγκλόνισε όλους. Ήταν δυστυχώς η κατάληξη µιας αρρώστιας που
ο Νίκος αντιµετώπισε παλληκαρίσια,
χωρίς µιζέρια, χαρακτηριστικά της πορείας της ζωής του που τελείωσε σε ένα
σηµείο που µπορούσε να δώσει πολλά
ακόµα.
Ο Νίκος ∆ήµος γεννήθηκε στο Γιαννίτσι, στον Παλιόµ’λο (όπως έλεγε) το
1946 γιος του Βασίλη ∆ήµου και της
Βάσως. Το δηµοτικό το τελείωσε στην
Αβαρίτσα µε δάσκαλο το Λευτέρη Χριστίδη, στον οποίο πάντα αναφερόταν µε
σεβασµό και αγάπη. Η φτωχική ζωή της
οικογένειάς του τον ανάγκασε να έρθει
στην Αθήνα σε ηλικία 14 χρονών. Βιοποριστικοί λόγοι τον ανάγκασαν να αλλάξει πολλά επαγγέλµατα αλλά
παράλληλα η αγάπη του για τα γράµµατα τον οδήγησε στο Νυκτερινό Γυµνάσιο στην Κουµουνδούρου από το
οποίο αποφοίτησε σε ηλικία 24 ετών. Στη συνέχεια εργάστηκε σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και τελευταία στηSIEMENSαπ’ όπου συνταξιοδοτήθηκε.
Η σχέση του µε το Σύλλογο Βουργαρελιωτών
Το Νίκο πάντα τον ενδιέφερε ο τόπος µας και οι συλλογικές δράσεις γι’ αυτόν. Έτσι τη διετία 1988 - 1990 µε
Πρόεδρο το Ναπολέοντα Τσίτσικα ο Νίκος υπήρξε Ταµίας του Συλλόγου. Από 2008 – 2014 σε τρία ∆.Σ.
υπήρξε γραµµατέας και από αυτή τη θέση πρόσφερε
και πάνω απ’ τις δυνάµεις του. Οργανωτικός, τακτικός,
δεν ήθελε να µένουν εκκρεµότητες.
Και στην Ένωση Συλλόγων

του Γιάννη Καλπούζου στο Βουργαρέλι µετά το “Ιµαρέτ” και τους “ Άγιους και δαίµονες”.

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΡΑ∆ΙΑ
Παρασκευή 8 Αυγούστου: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος
οργανώνει δηµοτική βραδιά στην πλατεία του χωριού.

ΗΜΕΡΙ∆Α - ΟΜΙΛΙΑ
Κυριακή 10 Αυγούστου στις 8µ.µ στο Αµφιθέατρο
του ∆ηµαρχείου ο Σύλλογος Βουργαρελιωτών Αττικής διοργανώνει ηµερίδα µε θέµα: “Η ∆ιαχρονικότητα της Ηπειρωτικής ευεργεσίας”. Οµιλία και
προβολή ντοκιµαντέρ, συζήτηση.
Οµιλητής: Ο κ. Κώστας Αλεξίου – Καθηγητής Ιατρικής, π. πρόεδρος Π.Σ.Ε.
Υ.Γ. Στο φύλλο της εφηµερίδας µας 239 κάναµε λόγο
για αυτό το θέµα τονίζοντας ότι ο τι ο κ. Αλεξίου είναι
ο πλέον κατάλληλος, επειδή έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα
µε το θέµα των κληροδοτηµάτων και το σηµαντικότερο υπάρχουν κληροδοτήµατα στο χωριό, τα οποία
µένουν στα αζήτητα τόσα χρόνια µε αποτέλεσµα να
χάνονται τα έσοδα από την Κοινότητα Βουργαρελίου.
Σας περιµένουµε όλους να παρευρεθείτε στις εκδηλώσεις και όσοι έχετε καλή διάθεση να µας
βοηθήσετε µε όποιον τρόπο µπορείτε.
ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΜΕ ΒΡΑ∆ΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΣΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ!
Τα ∆Σ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ
∆ΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Εγγεγραµµένοι 13.684
Α΄ Κυριακή 18/5/2014 7.356 53,76%
Έγκυρα 7.204 Άκυρα 128 Λευκά 24
Β΄ Κυριακή 25/5/2014 6.603 48,25%
Έγκυρα 6.024 Άκυρα 292 Λευκά 287

Γαρνέλης Μαρίνος-ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΚΟΜΜΑΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
Α’ Κυριακή 18/5/2014 ...................................... Ψήφοι 1.538 21,35%
Β’ Κυριακή 25/5/2014 .......................................Ψήφοι 3.161 52,47%

Χασιάκος Χρήστος-ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ
Α’ Κυριακή 18/5/2014 ...................................... Ψήφοι 2.020 28,04%
Β’ Κυριακή 25/5/2014........................................ Ψήφοι 2.863 47,53%

Ως εκπρόσωπος του Συλλόγου Βουργαρελιωτών και
ως Αντιπρόεδρος σε αυτή.
Συγκλονισµένα τα µέλη του ∆.Σ. από το θάνατό του
αποφάσισαν να παραβρεθούν στην κηδεία του και να
κατατεθεί στεφάνι ως ελάχιστο δείγµα της αγάπης και
της ευγνωµοσύνης σ’ αυτόν. Επίσης να εκφραστούν
τα συλλυπητήρια στη σύζυγό του Μαίρη, στην κόρη
του Βάσω, στις αδελφές του Ρένα, Ντίνα και Γεωργία
και τους άλλους συγγενείς. Επίσης στο 40ήµερο µνηµόσυνο παραβρέθηκαν νέα και παλιά µέλη του Συλλόγου και από την Ένωση Συλλόγων, όλοι έµαθαν για
το "ταξίδι" του.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 3

Σκαλτσογιάννης Παναγιώτης - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
Α’ Κυριακή 18/5/2014 ...................................... Ψήφοι 1.332 18,49%

Τσίπρας Λεωνίδας- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
Α’ Κυριακή 18/5/2014 ...................................... Ψήφοι 1.087 15,09%
Τσιανάκας Γεώργιος- ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΙΚΗ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Α’ Κυριακή 18/5/2014 ......................................... Ψήφοι 954 13,24%

Λύκος Χρήστος-ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
∆ΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
Α’ Κυριακή 18/5/2014 ........................................... Ψήφοι 273 3,79%

∆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

Γεννήσεις

Η Μαρίνα Τυρολόγου (κόρη της Σωτηρίας και του Αντώνη) και ο ∆ηµήτρης Χάνδρας απέκτησαν αγόρι.
Να τους ζήσει!

Βαπτίσεις

- Η Άρτεµις Χ. Σούσου και ο Ηλίας Γκότσης βάφτισαν το αγοράκι τους στον Άγιο Αλέξανδρο στο ∆ασκαλειό Κερατέας στις 31-5-2014 και το όνοµά του
Ορέστης.
- Η Κυριακή Κόνιαρη και ο Χρήστος Σπ. Σόφης βάφτισαν στη Άρτα την κορούλα τους και το όνοµά της
Σπυριδούλα.
- Η Στέλλα Γαλάνη και ο ∆ηµήτρης Λ. Κολιούλης βάφτισαν το αγοράκι τους και το όνοµά του Ορέστης.
- Η Παναγιώτα Κούρτη και ο Θωµάς Πλεύρης βάφτισαν το αγοράκι τους και το όνοµά του Γιώργος.
- Η Χριστίνα Ποσοτίδη και ο Χρήστος Γ. Καρακίτσος Βάφτισαν το αγοράκι τους και το όνοµά του Φοίβος.
Να τους ζήσουν τα νεοφώτιστα!

Θάνατοι

- Απεβίωσε στις 15 Μαΐου 2014 ο Ευάγγελος (Λάκης)
Παπαβασιλείου στην Αθήνα και κηδεύτηκε σε ηλικία
67 ετών.
- Απεβίωσε στην Αθήνα στις 20 Μαΐου 2014 ο Νίκος
∆ήµος και κηδεύτηκε στην Αβαρίτσα στις 23/5 σε ηλικία 68 ετών.
- Απεβίωσε στην Αθήνα στις 26 Μαΐου 2014 ο Μπάµπης (Χαράλαµπος) Πλιάτσικας και κηδεύτηκε στο
Βουργαρέλι στις 27/5 σε ηλικία 50 ετών.
- Απεβίωσε στην Αθήνα στις 27 Μαΐου 2014 ο Μιχάλης Κλέαρχου Σιαπάτης και κηδεύτηκε στο Βουργαρέλι στις 28/5 σε ηλικία 50 ετών.
- Απεβίωσε στην Αθήνα στις 3 Ιουνίου 2014 ο δάσκαλος Γιάννης Φ. Μπράτης και κηδεύτηκε στο Βουργαρέλι στις 4/6 σε ηλικία 77 ετών.
Θερµά συλλυπητήρια στους οικείους τους.

Ευχαριστήριο

Η οικογένεια του Νίκου ∆ήµου και τα αδέρφια του
εκφράζουν τις βαθιές τους ευχαριστίες σε όλους και τον
καθένα χωριστά που παραβρέθηκαν στην κηδεία και
το µνηµόσυνο του Νίκου, τους συµπαραστάθηκαν και
τους συµπαραστέκονται στο µεγάλο πόνο από τη µεγάλη αυτή απώλεια στη ζωή τους.

Προσφορές εις µνήµη

- Η οικογένεια του Λάκη Παπαβασιλείου (η σύζυγός
του Ιωάννα και τα παιδιά του Βασίλης, Φλώρα) πρόσφεραν στη µνήµη του 100 € για την ενίσχυση του
Συλλόγου.
- Η Γεωργία και ο Ανδρέας Αντώνης πρόσφεραν 50
€ για την ενίσχυση του Συλλόγου στη µνήµη του αδερφού τους Νίκου ∆ήµου.

Αντί µνηµοσύνου
Τον Ιούνιο πέρυσι έπεσε θύµα τροχαίου η Μαρία Τάσιου του ∆ηµητρίου, νύφη του Κώστα Παύλου Τάσιου. Καθήκον του η αναφορά στη µνήµη της, ένα
χρόνο µετά τον θάνατό της

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ∆Σ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

1. Επειδή το κόστος της εφηµερίδας µας “ΤΟ
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ” έχει ανέβει (το έχουµε αναφέρει και
σε προηγούµενα τεύχη) - τα ταχυδροµικά τέλη ανέρχονται στα 200 ευρώ - δεν µπορούµε να τη στέλνουµε σε όλους, αν δεν έχουν δώσει συνδροµή
τα δύο τελευταία χρόνια. Γι’ αυτό σας παρακαλούµε να είστε τακτικοί στις συνδροµές σας, γιατί σ’
αυτές στηρίζεται ο Σύλλογος, όπως θα διαπιστώσετε και από τον οικονοµικό απολογισµό. Άλλα
έσοδα δεν έχουµε.
Παράλληλα ευχαριστούµε τους συγχωριανούς που
βοηθούν τόσο στην ύλη της εφηµερίδας, όσο και
στην οικονοµική της στήριξη. (Οι συνδροµητές της
φθάνουν τους 500 και συνεχώς εγγράφονται νέοι).

2. Οι διαφηµιζόµενοι στην εφηµερίδα µας οφείλουν να τακτοποιούν τη συνδροµή τους σε ετήσια βάση. ∆εν είναι υποχρέωσή µας η διαφήµιση,
ισχύει και γι’ αυτούς το ίδιο µε τους άλλους συνδροµητές και ακόµη περισσότερο.

Σηµείωση: Μέχρι αυτή τη στιγµή που εκδίδεται η
εφηµερίδα µας κανένας εκτός δύο περιπτώσεων
δεν εκπλήρωσε αυτή την υποχρέωση προς την
εφηµερίδα. Είναι η τελευταία µας παράκληση.
Σας περιµένουµε το καλοκαίρι στο χωριό.

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
Νίκος Τσιούνης: tsiounisnikos@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

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΛΑΚΗΣ) ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

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.

Ένας Βουργαρελιώτηις, που αγαπούσε το χωριό, ήταν από
τα πιστά µέλη του Συλλόγου µέχρι που «έφυγε». Πάντα καλοδιάθετος, χαµογελαστός, µε τον καλό λόγο στα χείλη. Το ∆Σ του
Συλλόγου Βουργαρελιωτών Αττικής εκφράζει τα θερµά του συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στην σύζυγό του Ιωάννα και τα
παιδιά του Βασίλη και Φλώρα και την επιθυµία να τους έχουµε
κοντά µας στο Σύλλογο όπως τον αξέχαστο Λάκη.
Γεννήθηκε τον Οκτώβριο του 1947. Γονείς του ο Βασίλης Παπαβασιλείου και η Φλωρεντία Μπαλατσούκα. ∆ίδυµος αδελφός
του ο Γεώργιος Παπαβασιλείου, ο οποίος διετέλεσε Νοµάρχης
'Αρτας. Τελείωσε το ∆ηµοτικό στα Λεπιανά Άρτας και το Γυµνάσιο στην Άρτα. Το 1965 εισήχθηστο ΕΜΠ Πολυτεχνείο Αθηνών
στους Τοπογράφους Μηχανικούς και αποφοίτησε το 1970. Εν
συνεχεία, εισήχθη µε εξετάσεις στους Πολιτικούς Μηχανικούς
του ΕΜΠ απ'όπου αποφοίτησε το 1974.
Το 1977 παντρεύτηκε στην Αθήνα την Φαρµακοποιό Ιωάννα
Βλάχου και απέκτησε δυο παιδιά: τον Βασίλη και την Φλωρεντία. Όσοι των γνώρισαν κάνουν λόγο για έναν καλοσυνάτο και
ευγενικό άνθρωπο, ο οποίος υπήρξε αποφασιστικός, θεοσεβούµενος και άριστος οικογενειάρχης, βοηθώντας πάντα µε
οποιοδήποτε τρόπο τους συνανθρώπους του.
Πάντα εργατικός, και προπαντώς περήφανος για τον τόπο καταγωγής του.
Εργάσθηκε ως ελεύθερος επαγγελµατίας εξασκώντας το
επάγγελµα του Τοπογράφου Πολιτικού Μηχανικού ενώ διετέλεσε και διευθυντής στον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας, αφήνοντας πίσω του ένα λαµπρό έργο που χαρακτηρίστηκε από
εργατικότητα, συνέπεια και ήθος. Συνταξιοδοτήθηκε το 2010.
Τον Μάρτιο του 2012 προσεβλήθη από την επάρατη νόσο και
στις 15 Μαϊου 2014 απεβίωσε ήσυχα στο σπίτι του, µε πολύ
αγάπη, φροντίδα και στοργή από τους οικείους του.

Συνδροµές

Βαγενά Τέτα .....................................................25 € Νο 2386
Βαγενάς Νίκος ..................................................25 € Νο 2387
Παπαβασιλείου Λάκη (οικογένεια) ................100 € Νο 2388
Αντώνης Ανδρέας & Γεωργία............................ 50 € Νο 2390
Σιµόπουλος Γ. Γεράσιµος ...............................30 € Νο 2391
Σόφης Χρήστος του ∆ηµητρίου ........................ 50 € Νο 2392
Σιµόπουλος Χρήστος ......................................100 € Νο 2393

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

media productions

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

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

Καρπενησίου 3 Περιστέρι
121 31 Αθήνα

Τηλ.: 210 5761469
Fax: 210 5761473

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

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

Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι
διώροφη πέτρινη
κατοικία
στο Βουργαρέλι.
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210 2585854 και
6974575294
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Η εφηµερίδα µας “αποχαιρετά” τους ανθρώπους που αγάπησαν το Βουργαρέλι!

τ α ξ ί δ ι

Ξεκινάµε µε το συγκινητικό µήνυµα του Σωκράτη Κουγέα,
φιλόλογου µε τον οποίο συνεργαστήκαµε για την έκδοση της
Συλλογής των δηµοτικών τραγουδιών "Τραγούδια των Τζουµέρκων" του Χ. Ν. Λαµπράκη (το έστειλε τη µέρα του µνηµόσυνου στο οποίο δεν µπόρεσε να παραβρεθεί). "Για µένα
ειδικά ήταν τύχη που γνώρισα έναν τέτοιο"κύριο", έναν τόσο
καλλιεργηµένο και αξιοπρεπή άνθρωπο. Να τον θυµάστε, να
τον θυµόµαστε, µε το χαµόγελο, τη γλυκύτητα και την αποτελεσµατικότητά του. Συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους
χαιρετισµούς µας σε όλους τους Τζουµερκιώτες”.

Αποχαιρετισµός στο Νίκο ∆ήµο από
την πρόεδρο του Συλλόγου Λουκία Αντωνίου

Φίλε και συνεργάτη Νίκο,
Αισθάνοµαι τυχερή που σε γνώρισα και άτυχη που σε
έχασα. Σε µένα έλαχε ο κλήρος εκπροσωπώντας το Σύλλογο
Βουργαρελιωτών Αττικής να σε αποχαιρετήσω σε αυτό το µεγάλο ταξίδι.
Μέρα Μαγιού µας µίσεψες
Μέρα Μαγιού σε χάσαµε.
Λες και συµµάχησες µε τη συγκυρία να έχεις κοντά σου αγαπηµένους και φίλους στην τελευταία σου επιθυµία να σε σκεπάσει το χώµα της γενέθλιας γης.
Είµαστε εδώ κοντά σου πολλά από τα µέλη των ∆.Σ. του
συλλόγου Βουργαρελιωτών Αττικής µε τα οποία υπήρξες άριστος συνεργάτης, ο κορυφαίος, ο πιο συνεπής.
Θα πω λίγα λόγια φίλε Νίκο, θα γράψω όµως πολλά στην
αγαπηµένη σου εφηµερίδα “To Βουργαρέλι”, γιατί δε θα σε
έχω κοντά να µε µαλώνεις χαριτολογώντας, “Λουκία γράφεις
πολλά αλλά είσαι και φιλόλογος=.”
Θα προσπαθήσω στα λίγα να δώσω το στίγµα του ανθρώπου που υπηρέτησε το Σύλλογο µας µε ιδιαίτερο πάθος τα τελευταία έξι χρόνια. Βέβαια και πιο πριν ήσουν στο Σύλλογο
αλλά τώρα είχες διάθεση και το χρόνο κυρίως. Η µεγάλη σου
αγάπη η εφηµερίδα, να συγκεντρώσεις την ύλη, να την επιµεληθούµε µαζί, να κρατήσουµε την ποιότητά της. Μόλις τελείωνε το ένα φύλλο άρχιζε η προετοιµασία για το επόµενο.
Ό,τι είχε σχέση µε την πνευµατική και κοινωνική προσφορά
του Συλλόγου ήσουνα ο πρώτος. Η Έκθεση Βιβλίου ήταν η
πρώτη σου φροντίδα για το καλοκαίρι. Εκείνο που άφησες
ανεξίτηλη τη σφραγίδα σου είναι τον περασµένο Αύγουστο
µε την παρουσίαση της Συλλογής ∆ηµοτικών Τραγουδιών
του Χρίστου Ν. Λαµπράκη που εσύ ξεκίνησες µε περίσσο
ζήλο και την υλοποιήσαµε µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Αλλά εκείνο που µας σηµάδεψε περισσότερο είναι η παλλιηκαρίσια στάση απέναντι στη ζωή και στο θάνατο. Με υπερβολικό θάρρος και όχι µιζέρια αντιµετώπισες την αρρώστια
σου. ∆εν ήθελες να δείχνεις τίποτε. Πάντα µε το χαµόγελο και
τη διάθεση δε µιλούσες καθόλου για αυτό λες και συνέβαινε
σε κάποιον άλλο.
∆ε θα ξεχάσω µε πόσο πόνο ψυχής που δεν το έδειξες
όµως, µου είπες µετά τις γιορτές των Χριστουγέννων: «Λουκία εγώ θέλω αλλά δεν µπορώ, πρέπει να συνεχίσετε εσείς».
Και είχες διαρκώς την έγνοια, ιδιαίτερα µε την εφηµερίδα και
µέχρι την τελευταία στιγµή έδινες συµβουλές, άφηνες παρακαταθήκη. ∆ε θα ξεχάσω τη συνοµιλία που είχαµε την Κυριακή που µας πέρασε και τη χαρά που ένοιωσες, όταν σου
είπα ότι θα εκδοθεί και ο τρίτος τόµος των τευχών της εφηµερίδας.
Και θα σταθώ στην τελευταία σου γενναία πράξη, την επιθυµία σου να ταφείς στο χώµα που γεννήθηκες, που πέρασες
τα παιδικά σου χρόνια, δύσκολα αλλά µε πολλή αγάπη κάνοντας βίωµα τα λόγια του ποιητή:
Ας µη µου δώση η µοίρα µου
εις ξένην γην τον τάφον
είναι γλυκύς ο θάνατος
µόνο όταν κοιµώµεθα
εις την πατρίδα.

Παρόλο που οι δύο γυναίκες της ζωής σου, οι µεγάλες σου
αγάπες, η σύντροφός σου Μαίρη και η κόρη σου Βάσω µε
τις οποίες πέρασες τα περισσότερα χρόνια της ζωής σου θα
σε ήθελαν κοντά τους, εν τούτοις όµως σεβάστηκαν την τελευταία σου επιθυµία.
Και είµαστε όλοι εδώ να σου πούµε το τελευταίο ΑΝΤΙΟ και
να σου δώσουµε την υπόσχεση ό,τι θα συνεχίσουµε αυτά
που ξεκίνησες. Σίγουρο είναι ότι θα µας λείπεις. Αλλά οι άν-
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θρωποι που αγαπάµε δεν πεθαίνουν ποτέ. Είναι
κοντά µας, τους νοιώθουµε, µόνο που δεν τους
βλέπουµε.
Καλό ταξίδι, φίλε και συνεργάτη Νίκο.

Στον αξέχαστο Νίκο ∆ήµο

Αν η µοίρα του ανθρώπου είναι προγεγραµµένη
και αν αυτή πολλές φορές δείχνει αδιάκριτα τις παραξενιές της, σίγουρα και χωρίς αµφιβολία στην
περίπτωση του αξέχαστου Νίκου ∆ήµου, δεν µπόρεσε να πετύχει στο ακέραιο τα παράξενα παιχνίδια της και να τον καταβάλλει αµαχητί.
Ο άνισος αγώνας που έδωσε τον τελευταίο
καιρό µε απίστευτο θάρρος, αστείρευτη θέληση,µε
ακαταµάχητη αξιοπρέπεια και µε πείσµα να νικήσει την κάθε δύσκολη στιγµή,ήταν πράγµατι αξιοθαύµαστος.
Όµως κι αν έφυγε κι αν πήγε µακρινό ταξίδι, σίγουρα πήγε σε τέτοιο µέρος που υπάρχει µόνο για
αυτούς που σε τούτη την µάταια ζωή δεν βρίσκει
κανείς το παραµικρό ψεγάδι να τους καταλογίσει.
Η πληρότητα του χαρακτήρα του, το ήθος του, η µετριοφροσύνη του, η καλοσύνη του, η αγάπη του για τον συνάνθρωπο, οι ευγενικοί του τρόποι, η ταχεία και άµεση σκέψη
του, η ορθή του κρίση για σωστές λύσεις σε σοβαρά ζητήµατα, ο µεστός του λόγος, η µοναδική και ξεχωριστή του αδυναµία για τον τόπο που γεννήθηκε, η ανεκτίµητη προσφορά
του σε αυτόν τον τόπο, οι προσεκτικές και σοφές του συµβουλές, ο σεβασµός που ενέπνεε, η ενεργή και ουσιαστική
αλλά και αστείρευτη θέλησή του για προσφορά στα κοινά, οι
σπάνιες και µοναδικές του ιδέες, η µαχητικότητά του, η λεβεντιά και η υπερηφάνεια που συνόδευε πάντοτε όλες τις
ενέργειές του, το µεγάλο όραµά του να αξιοποιηθεί δηµιουργικά ολόκληρη η πανέµορφη περιοχή µας, πρόθυµος πάντοτε και ακούραστος όταν επρόκειτο να προσφέρει, αγνός και
χωρίς κανένα ίχνος εγωισµού, αυτά αλλά και εκατοντάδες
ακόµα χαρίσµατα θα µπορούσε να τα βρει κανείς συγκεντρωµένα στη µοναδική, χαρισµατική, σπουδαία, πεντακάθαρη και ολοκληρωµένη προσωπικότητά του.
∆υστυχώς η ευγενική και µοναδική καρδιά του που συγχωρούσε τους πάντες και τα πάντα και που δεν κρατούσε ποτέ
κακία για τίποτα και σε κανέναν, από τις 20 Μάη έπαψε να
κτυπά. Όµως, όλα του τα ιδιαίτερα αυτά χαρίσµατα που του
δώρισε η φύση, τα ενέπνεε και τα µετέδιδε απλόχερα σε
όλους µε το δικό του ξεχωριστό τρόπο. Και ήταν πάντα σεβαστός ο λόγος του. Και ήταν πάντοτε τόσο προσεκτικός στις
πράξεις του που το µόνο περιθώριο που άφηνε στους άλλους ήταν να τον θαυµάζουν και να απορούν για το τι µοναδικός και σπάνιος άνθρωπος ήταν.
Τα αξεπέραστο ενδιαφέρον του για τη µεγάλη του αγάπη,
τον τόπο που γεννήθηκε και όλους ανεξαιρέτως όσους ζουν
εκεί, φαινόταν πάντοτε, ακόµα και τον τελευταίο καιρό, από
την αγωνιώδη πρώτη του ερώτηση στο τηλέφωνο:"Τι έγινε,
έχουµε κανένα νέο;" Κι αυτό για εµάς που τον ξέραµε τόσο
καλά, έδειχνε πόσο πονούσε και ανησυχούσε µην συµβεί το
παραµικρό κακό σ’ αυτόν τον τόπο που αγάπησε πραγµατικά όπως ίσως κανένας άλλος. Ίσως, ακόµα και το πρόβληµα της υγείας του το κατέτασσε πάντα σε δεύτερη µοίρα
µπροστά σ’ αυτό που θεωρούσε πάντα πως είναι στο χέρι
του ανθρώπου αλλά και υποχρέωση να αγωνιστεί κανείς για
αυτό µε όλες του τις δυνάµεις µεθοδικά και πρωτίστως µε εντιµότητα για να δοθεί η σωστή λύση για την περιοχή µας, γιατί
θεωρούσε πως αυτό δεν είναι απλά ένα τρελό παιχνίδι της
µοίρας!
Πίστευε απόλυτα και πάντα έλεγεπως πέρα από τα όσα ανιστόρητα, αδιανόητα και µε ανορθόδοξο τρόπο παρά λίγο να
συµβούν στον τόπο µας, δεν πρέπει ποτέ να επιτρέψουµε σε
κανέναν, εκτός των άλλων συνεπειών,ώστε αυτός ο ιερός και
ιδιαίτερος χώρος της εκκλησίας µας, του Αϊ- Θόδωρου, να
γίνει χωρίς λόγο απλησίαστος από το θόρυβο, χάρη στην καταστροφική µανία του ανθρώπου η οποία µοναδικό σκοπό
έχει το αλόγιστο κέρδος.
Τελικά, δεν είναι καθόλου τυχαίο πως αυτόν τον µοναδικό,
ευλογηµένο και ιερό τόπο τον οποίο πρώτος αυτός ο ίδιος µε
όλες του τις δυνάµεις βοήθησε και φρόντισε να µείνει αλώβητος, διάλεξε να τον αναπαύσει στην αιωνιότητα=.
Βέβαια, το Γιαννίτσι και η Αβαρίτσα ήταν η αδυναµία του.
Όµως, η πλατιά και ανοιχτή καρδιά του χωρούσε τους πάν-
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τες και τα πάντα. Στο Βουργαρέλι, το
οποίο επίσης αγαπούσε ιδιαίτερα,
φρόντιζε µε το δικό του ξεχωριστό
τρόπο να φέρνει γνωστούς και φίλους του και να τους κάνει να αγαπούν τόσο πολύ αυτόν τον όµορφο
τόπο µε τα πλατάνια, τα έλατα, τα
τρεχούµενα νερά, τους καταρράχτες
στη γύρω περιοχή, τις πρασινάδες,
τους αγνούς και φιλόξενους ανθρώπους, ώστε να αισθάνονται πως βρίσκονται στο δικό τους τόπο και να
επιθυµούν να έρθουν και να ξανάρθουν πάλι.
Όραµά του και κρυφός του πόθος
ήταν πάντα να αξιοποιηθεί η ευρύτερη περιοχή των Τζουµέρκων δηµιουργικά µέσα από µιας ήπιας
µορφής παρεµβάσεις και όχι µέσα
από την αλόγιστη καταστροφή χάρη
της δήθεν πράσινης ανάπτυξης,
"χωρίς πρασινάδα και χωρίς κατοίκους", όπως έλεγε!
Πίστευε απόλυτα, ότι αυτός ο πανέµορφος και µοναδικός
τόπος είναι στο χέρι όλων όσων κατοικούν σ’ αυτόν και όσων
τον αγαπούν όπως τον αγαπούσε και ο ίδιος, εφόσον φροντίζουν και προσπαθούν πάντοτε µε όλες τους τις δυνάµεις,
χωρίς να υπολογίζουν κόπους και θυσίες, πως µπορεί να
γίνει ένας ανεπανάληπτος και µοναδικόςεπισκέψιµος προορισµός µε αναβαθµισµένο και αξιοποιηµένο το απερίγραπτο φυσικό του κάλλος καιπως θα ήταν αδιανόητο να
επιτρέψουν να µετατραπεί χωρίς λόγο σε µια ερηµοποιηµένη
και κακοποιηµένη περιοχή για τους λίγους που ίσως δεν γνωρίζουν, ακόµα και πού βρίσκεται αυτός ο τόπος.
Ο Νίκος, ο µοναδικός αυτός άνθρωπος θα µας λείψει. Θα
λείψει σε όλους µας και σίγουρα για την περιοχή µας που τον
χρειαζόταν πολύ ακόµα! Όµως, θα είναι πάντα ο οδηγός
όλων όσων είχαν την τύχη να συνεργαστούν µαζί του αλλά
και όσων γνώριζαν πόσο πολύτιµος ήταν. Εξάλλου όλη του η
ζωή ήταν ένα διαρκές παράδειγµα αστείρευτης προσφοράς
για το καλό του τόπου µας αλλά και της ευρύτερης περιοχής
µας και πάντα έλεγε: "Όσο ζούµε δεν θα αφήσουµε ποτέ να
καταστραφεί και να χαθεί αυτός ο τόπος χωρίς λόγο. Είναι
υποχρέωση όλων µας".
Νικόλα, το ξέρουµε πως σίγουρα αναπαύεσαι εκεί που µόνο
εκλεκτοί και µοναδικοί σαν και εσένα βρίσκονται!
Καλό σου ταξίδι Νίκο.
Νίκος Τσιούνης

Αποχαιρετισµός

Μόλις πριν λίγο χτύπησε το τηλέφωνο και µε πληροφόρησαν ότι έφυγες. Θέλω να σου ζητήσω ενα µεγάλο συγνώµη
που δεν µπόρεσα αυτές τις στιγµές να είµαι δίπλα σου...
Έφυγε ο Νίκος ο ∆ήµος (ο Νικολάκης µας) για µας τα ξαδελφάκια σου...
Είµαι σίγουρη ότι από εκεί που θα είσαι θα γελάσεις µε αυτό
που θα σου πω.
Ξέρεις σε αυτή την ηλικία όλοι σκεφτόµαστε τον θάνατο.
Εγώ για κάποιο λόγο µέσα από τον φόβο µου χαµογελούσα,
γιατί ήµουν σίγουρη ότι στο φύλλο της εφηµερίδας θα είχα
ένα ωραίο αφιέρωµα από σένα...
Εγώ δεν γράφω ωραία όπως εσύ αλλά όµως µέσα απο την
καρδιά µου σου λέω ότι θα σε θυµάµαι πάντα Νικολάκη µου.
Ήσουν και θα είσαι για µένα ο άνθρωπος της αγάπης, της
προσφοράς, της ανιδιοτέλειας, της ζωντάνιας και πάντα η
ψυχή της κάθε συντροφιάς όπου και να βρισκόµαστε, µέσα
από τον ωραίο σου λόγο και τις γνώσεις σου. Άσε τις ιστορίες
που µου έλεγες για κάθε κορυφή των Τζουµέρκων, µέχρι που
σου έλεγα σταµάτα µε ζάλισες, έτσι κι αλλιως σε λίγο δεν θα
θυµάµαι και γελούσαµε.
Ας είναι ελαφρύ το χώµα της Αβαρίτσας. Εγώ θα σε θυµάµαι πάντα, θα σ'αγαπώ πάντα. Οι επισκέψεις µου στο χωριό
δεν θα έχουν πλέον την ίδια ευχαρίστηση χωρίς την παρέα
σου και η πλατεία δεν θα ακούει πλέον την γκρίνια µου για τα
αµέτρητα τσιπουράκια που πίναµε, διότι απλά δεν θα πίνουµε πλέον µαζί.
Η ξαδέλφη σου,
Ελένη Μπαλωτή ∆ήµου

Γ Ε Ν Ι ΚΟ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Ο

Η εφηµερίδα µας προβάλλει

Σ Τ Ο Β Ο Υ Ρ ΓΑ Ρ Ε Λ Ι Α Ρ ΤΑ Σ

την ιστορία του, ενηµερώνει

ΧΡΩΜΑΤΑ - ΣΙ∆ΗΡΙΚΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ
ΕΙ∆Η ΚΥΝΗΓΙΟΥ”Η ΒΟΛΗ”

Χ.

ΤΣΙΛΩΝΗ

ΤΗΛ.: 26850 - 24565
ΚΙΝ.: 6973-887986
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το Βουργαρέλι, καταγράφει
και διεκδικεί!
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Το µέλλον του χωριού µας και του Συλλόγου είναι η νέα γενιά, ας τη φέρουµε πιο κοντά!

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑΗ ΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ
ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ

Γράφει η ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ*

Είναι γνωστό ότι στη χώρα, που
γέννησε την ποίηση και η οποία
καµαρώνει για δύο Νοµπελίστες
ποιητές, τον Γ. Σεφέρη και τον Ο.
Ελύτη, πολύ δύσκολα το αναγνωστικό κοινό επιλέγει ένα ποιητικό
βιβλίο και µάλιστα όταν πρόκειται
για µοντέρνα ποίηση, γιατί την θεωρεί "ακαταλαβίστικη".
Επί 28 χρόνια υπηρετώ ως Φιλόλογος σε δηµόσια σχολεία, τα τελευταία 7 ως Υποδιευθύντρια στο
1ο Γυµνάσιο Καισαριανής. Πάντα
διδάσκω σύγχρονους ποιητές
στους µαθητές της Γ΄τάξης, πάντα
αντιδρούν αρνητικά στην αρχή και
πάντα καταλήγουν ενθουσιασµένοι, γιατί αισθάνονται ότι έλυσαν
ένα αίνιγµα.
Θα ήθελα να µοιραστώ µαζί σας
µία βιωµατική εµπειρία, που δείχνει ότι αυτή η "ακαταλαβίστικη"
ποίηση µπορεί να αγγίξει τους µαθητές και να την καταλάβουν τελικά.
Χώρισα τα παιδιά σε 7 οµάδες και
ζήτησα η κάθε οµάδα να προτείνει
µία λέξη.
Οι λέξεις, που προτάθηκαν, φαινοµενικά άσχετες µεταξύ τους ήταν:
ερµαφρόδιτος, λέξη, σκοπεύω, πίθηκος, βροχή, µνήµη, επιτυχία.
Στη συνέχεια ζήτησα από τα παιδιά
να συνθέσουν προτάσεις και να
καταλήξουν σε ένα ποίηµα. Φυσικά
θεώρησαν ότι αυτό είναι αδύνατο
και ότι ακόµα κι αν το κάνουν δεν
θα έχει κανένα νόηµα. Μετά από
συζήτηση, έγραψα στον πίνακα το
παρακάτω ποίηµα:
Ερµαφρόδιτος πίθηκος
οι λέξεις τους!
Πιθηκίζουν µιµούµενες.
Πάντα!
Στο µυαλό µου
η βροχή παλεύει
να σκοπεύσει τη µνήµη µου.
Χωρίς επιτυχία!
Τι να σου κάνει κι η µνήµη,
όταν περιστοιχίζεσαι
από µαϊµούδες;
Από την πρώτη στιγµή κατάλαβαν
ότι όχι µόνο ήταν εφικτό να γραφτεί
ποίηµα µε τυχαίες λέξεις, αλλά και
ότι έχει ουσία και βγάζει νόηµα.

Τα νέα του ∆ηµοτικού Σχολείου Βουργαρελίου

Κατά το διδακτικό έτος 2013-2014, το Μονοθέσιο ∆ηµοτικό Σχολείο Βουργαρελίου πέρα από
τα διδακτικά αντικείµενα που προτείνονται από
το αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραµµα να υλοποιηθούν, προέβη και σε άλλες ενδοσχολικές
και εξωσχολικές δραστηριότητες, όπως κάθε
φορά, τέτοιες που να αποτελούν συµπλήρωµα
του εκπαιδευτικού έργου συνολικά, αλλά µε τον
πιο εποικοδοµητικό τρόπο.
Ενδεικτικά θα αναφέρουµε τα παρακάτω:
1.Με τον προγραµµατισµό που έγινε στην αρχή
της σχολικής χρονιάς προτάθηκε να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν κατά τη διάρκειά της
διάφορα εκπαιδευτικά προγράµµατα, σε συνεργασία µε τους γονείς(που ήταν πάντα παρόντες και συνεργάτες) αλλά και µε διάφορους
φορείς .
2. Εφαρµόστηκε πρόγραµµα Αγωγής Υγείας µε
τίτλο «∆ιατρέφοµαι σωστά και υγιεινά». Συνεργάστηκαν µαζί µας ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων, το Κέντρο Υγείας Βουργαρελίου, τα
γειτονικά ∆ηµοτικά Σχολεία καθώς και η σοκολατοποιία ΙΟΝ.(1)

ένα βιβλίο. Χάρισε δε στο σχολείο και ένα από
τα πιο όµορφα βιβλία της: «Το ονειρόπαιδο».
(3)
5.Κατά τη διάρκεια της παγκόσµιας µέρας για
την προστασία του περιβάλλοντος οι µαθητές
του ∆ηµοτικού Σχολείου καθώς και του Νηπιαγωγείου Βουργαρελίου προέβησαν στη συµβολική κίνηση καθαρισµού στη θέση «Σταυρός»
του χωριού µας και στη συνέχεια δηµιούργησαν
εικαστικά στο χώρο του σχολείου. (4)
6. Στην µονοήµερη εκδροµή που πραγµατοποίησε ο σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων του ∆ηµοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου, στη
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έσοδα , που θα προκύψουν από την πώληση
του βιβλίου , να διατεθούν για τον εµπλουτισµό
της σχολικής βιβλιοθήκης µας, πράγµα που
έγινε. (2)
4. Το Σχολείο µας επισκέφτηκε η συγγραφέας
παιδικών βιβλίων κ. Σοφία Γραµµόζη-Σωπίκη,
η οποία ζει και δραστηριοποιείται στα Γιάννενα.
Επικοινώνησε, συνεργάστηκε µε τους µαθητές
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3. Οι µαθητές µας σε συνεργασία µε άλλα σχολεία της Ελλάδας και της Κύπρου συνέγραψαν
ένα βιβλίο µε τίτλο «Κράτα τον κόσµο στα
χέρια σου» µε βασικό µήνυµα το ότι αν κανείς
πιστέψει στον εαυτό του και στη δύναµη της φιλίας, µπορεί να καταφέρει=να κρατήσει τον
κόσµο στα χέρια του!!!
Συµφωνήθηκε µε τους συνεργάτες της οµάδας
«Μικρά µολύβια», που ήταν και οι στυλοβάτες
αυτής της προσπάθειας, ότι ένα µέρος από τα

Είναι εντυπωσιακή η ερµηνεία, που πρότειναν:
Κάποιοι γύρω µας µιλάνε προσπαθώντας να
µας ενσωµατώσουν στη µάζα, στους πολλούς,
στέλνοντας µπερδεµένα µηνύµατα (ερµαφρόδιτος πίθηκος). Χωρίς προσωπικότητα, µιµούµενοι πάντα, προσπαθούν να µας πείσουν πως
αυτό είναι το σωστό, αφού το κάνουν όλοι.Ο άνθρωπος όµως, που δεν θέλει να ενσωµατωθεί
στο σύστηµα, παλεύει να ξεκαθαρίσει το µυαλό
του. Αυτό σηµαίνει η βροχή, που παραπέµπει
στην καθαρότητα του νερού.
Το µεγαλύτερο όπλο του ανθρώπου είναι η
µνήµη. Πρέπει να θυµόµαστε το παρελθόν µας,
τις ρίζες µας. Όταν γνωρίζουµε το παρελθόν,

Αθανάσιος Σπ. Λαζαρίδης
Ουρολόγος - Χειρούργος

Ειδικευθείς στο Πανεπιστηµιακό
Νοσοκοµείο Ιωαννίνων
Επιστηµονικός συνεργάτης
Πανεπιστηµιακής Ουρολογικής
Κλινικής Ιωαννίνων
Νικ. Σκουφά 38 - Άρτα
Τηλ.: 2681400427, 6977509592
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µας και µέσα από ένα αυτοσχέδιο θεατρικό, που
η ίδια δηµιούργησε, βοήθησε τα παιδιά να κατανοήσουν όλη τη διαδικασία του πώς γίνεται
µπορούµε να χτίσουµε το µέλλον.
∆υστυχώς όµως στην εποχή µας οι "µαϊµούδες"
αυτοί δηλαδή που απλά κάνουν αυτό που κάνουν όλοι, για να είναι στη µόδα, για να µην αποµονώνονται, για να µη βγουν απ' το µαντρί,
όπως λέει ο λαός µας, είναι πολλές και έχουν δύναµη. Ο αγώνας του ανθρώπου, που θέλει να
ξεχωρίσει΄, είναι δύσκολος, αφού όταν βγαίνεις
απ' το µαντρί σε τρώει ο λύκος.
Οι µεγάλες ωστόσο αλλαγές στην ανθρωπότητα
έγιναν από αυτούς, που τους έφαγε ο λύκος,
που θυσιάστηκαν δηλαδή. Ο Χριστός, ο Σωκράτης, ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, ο Γκάντι
Μέσα από αυτή τη βιωµατική εµπειρία οι µαθη-

5

Λευκάδα (Νυδρί, Αγία Φανερωµένη, Λευκάδα)
συµµετείχαν όλοι. Ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού
Συλλόγου Βουργαρελίου κ. Αντώνης Μασούρας
καθώς και ο συγχωριανός µας κ. Νίκος Μανούσης στήριξαν οικονοµικά την εκδροµή και γι’
αυτό τους ευχαριστούµε θερµά. (5)
7. Αµέριστη ήταν, καθόλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους, η συµπαράσταση του Σχολικού
µας Συµβούλου κ. Ελπιδοφόρου Ιντζέµπελη ,
του ∆ιευθυντή Π.Ε. Άρτας κ. Λεωνίδα Γκόρου
καθώς και των υπεύθυνων Σχολικών ∆ραστηριοτήτων και Παιδαγωγικών θεµάτων κ.κ. Βαγγέλη Αναγνώστου και Γεωργίου Παλαιοδήµου .
Ο Προϊστάµενος του ∆ηµοτικού
Σχολείου Βουργαρελίου
Παναγιώτης Καραβασίλης

τές µου αλλά κι εγώ καταλάβαµε το µεγαλείο της
ποίησης...

*Η Μαριάννα Σταύρου είναι φιλόλογος και
υποδιευθύντρια του Α΄ Γυµνασίου Καισαριανής. Στο ∆ηµαρχείο Καισαριανής την Πέµπτη
15 Μαΐου 2014 παρουσίασε το πολιτιστικό
πρόγραµµα του Σχολείου της µε θέµα “Η
µορφή της γυναίκας στο έργο του Μποτιτσέλι
και του Ραφαήλ”. Σηµειωτέον ότι το σχολείο
επισκέφθηκε γι’ αυτό το σκοπό τη Φλωρεντία. Έφηβη είχε δώσει σηµαντικά δείγµατα
γραφής στην εφηµερίδα µας.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Στην τοποθεσία Καρυά Βουργαρελίου
αγρόκτηµα 3 στρεµµάτων και
600 µέτρων.

Πληροφορίες στο τηλ. 210 4611115
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΟΛΟ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ

ΠΡΩΤΟ
ΜΑΘΗΜΑ ∆ΩΡΕΑΝ

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

∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΝΤΖΙΟΚΑ ΝΑΝΣΥ
ΤΗΛ.: 211 1182682
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Η εφηµερίδα µας προβάλλει το Βουργαρέλι, καταγράφει την ιστορία του, ενηµερώνει και διεκδικεί!

ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ 2014

Ο ΑΓΩΓΙΑΤΗΣ

ΠΑΛΑΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Ξεκινήσαµε µε αναφορά στον πρώτο µήνα του χρόνου
το Γενάρη (Ιανουάριο) και τη φωτογραφία µε το όργωµα
και τα σχετικά κείµενα. Συνεχίσαµε µε τους µήνες Φεβρουάριο (Φλεβάρη ) µε τον καραµελά, Μάρτιο (Μάρτη)
µε τον κουρέα. Ακολουθούν σε αυτό το φύλλο οι µήνες
Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος µε τις σχετικές φωτογραφίες και
τα επαγγέλµατα που απεικονίζουν.
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τέχνης τους και ένα σηµαντικό εφόδιο για την επιβίωσή
τους. Ο αδελφός του Βασίλης, ο Μένιος Λύτρας, ο Λευτέρης Χ. Αντώνης, ο Κώστας Ζανίκας, ο Γιάννης Σωτηρίου
µαθήτευσαν κοντά του. Ο τελευταίος άσκησε µε δεξιοσύνη
το επάγγελµα στην Αθήνα, στο Νέο Κόσµο.
Ο µπάρµπα-Τάκης µας άφησε αλλά άφησε πίσω του το
εργαστήρι του, το οποίο περιποιήθηκε ο γιός του Κώστας
και σήµερα είναι ένας χώρος περιποιηµένος µε έντονη την
παρουσία του οπλουργού που µέσα εκεί και στο σπίτι του
πέρασε τα δηµιουργικά χρόνια της τέχνης του. Εκεί είναι
αποτυπωµένη και η φιλοσοφική του διάθεση και η αντιµετώπιση της ζωής µε παροιµίες πάνω στα ράφια των εργαλείων του.

ΑχιλλέαςΒίκης, 1955.

∆ιάβασα σε µία σελίδα του ηµερολογίου Ήπειρος (Εκδόσεις Μεταίχµιο 2009): Αγωγιάτες ή κυραντζήδες.
Οι µεταφορείς ανθρώπων, πραγµάτων και προϊόντων
στην παραδοσιακή κοινωνία. Σήµερα έχουν περιοριστεί
σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν δεν έχουν εκλείψει εντελώς. Ο λαός λέει πως παλαιότερα µπορεί “το αγώι να ξύπναγε τον αγωγιάτη”, σήµερα όµως “η µόδα έφαγε το
πέταλο” και εννοεί , ασφαλώς, ότι όλα αυτά αντικαταστάθηκαν από το αυτοκίνητο.
Σε έναν τέτοιο αναφέρεται και η φωτογραφία του ηµερολογίου (Απρίλιος 2014), στον Αχιλλέα Βίκη 1955 ο
οποίος δεν ασχολήθηκε για πολύ καιρό, γιατί πήρε αυτοκίνητο για τις µεταφορές. Σύµφωνα µε την αφήγηση του κ.
Κώστα Α. Τάσιου (εστιάτορα τώρα) ο πρώτος αγωγιάτης
µε κύρια απασχόληση ήταν ο πατέρας του Τάσος Τάσιος.
Είχε τρία ζώα (µουλάρια) και µετέφερε αλάτι από την Κόπραινα, που ήταν επίνειο της Άρτας στον Αµβρακικό, στα
Τρίκαλα της Θεσσαλίας. Μαζί του ήταν και άλλοι αγωγιάτες, ο Χρήστος Κουτρουµάνης από το Παλαιοκάτουνο και
ο Νίκος Τζιούνης από τα Θεοδώριανα, υπάλληλος που µετέφερε στο µονοπώλιο του Γιάννη Τόλη στο Βουργαρέλι
αλάτι, πετρέλαιο, τράπουλες, σπίρτα. Επίσης µετέφερε και
τον ταχυδροµικό σάκο από το Βουργαρέλι στην Άρτα και
το αντίστροφο. Από τα Τρίκαλα µετέφερε στάρι στο δροµολόγιο της επιστροφής.
∆ιανυκτέρευση σε αυτή τη διαδροµή έκαναν στην τοποθεσία Ψηλά ∆έντρα έξω στο ύπαιθρο µαζί µε τα ζώα τους
για να ανακτήσουν δυνάµεις να συνεχίσουν το ταξίδι τους.
Σε µια τέτοια διαδροµή ο Τάσος Τάσιος άφησε την τελευταία του πνοή από καρδιακή προσβολή σε ηλικία 61 ετών.
Άλλη οικογένεια αγωγιατών από πάππου προς πάππου
µέχρι τα εγγόνια ήταν των Σοφαίων. Ο παππούς Ταξιάρχης (Ξιάρχης) Σόφης είχε 12 ζώα. Όταν πέθανε εκείνος η γυναίκα του δυναµική, η Βασίλω γνωστή ως
Ξιάρχαινα (υπήρξε παράδειγµα δυναµισµού, πείσµατος,
θάρρους και ό,τι αυτά συνεπάγονται) µη έχοντας άλλο
µέσο βιοπορισµού διατήρησε αυτή τα ζώα και έκανε µεταφορές.
Ο γιος ∆ηµήτρης Σόφης γνωστός στους χωριανούς ως
Μήτσο-Ξιάρχης διατήρησε 6 ζώα. Το ίδιο συνέχισαν οι
δύο του γιοι, ο Ηλίας και ο Χρήστος µέχρι πριν 7 χρόνια
µε 4 µουλάρια και 1 άλογο (πάντα υπήρχε ένα άλογο στο
καραβάνι των ζώων).
Κύρια απασχόλησή τους ήταν η ξυλεία, µετέφεραν κορµούς δέντρων από το ελατόδασος. Πέρα όµως από αυτό
όργωναν και τα χωράφια και µετέφεραν στο βουνό όταν
δεν υπήρχε αµαξιτός δρόµος, τσιµέντα, χαλίκι για να φτιάξουν οι βοσκοί τις κατασκευές τους.
Επίσης στα Θεοδώριανα το χειµώνα όπου τα χρόνια
εκείνα έµεναν πολλές οικογένειες και αποκλείνονταν από
τα χιόνια µετέφεραν τον ταχυδροµικό σάκο, εφηµερίδες,
φάρµακα και ό,τι άλλο ήταν απαραίτητο.
Τα παραπάνω αφηγήθηκε ο Χρήστος Σόφης.

O ΟΠΛΟΥΡΓΟΣ

Επάγγελµα παραδοσιακό και αρκετά σπάνιο. Το ότι άκµασε στο Βουργαρέλι οφείλεται στο ότι ο δεξιοτέχνης
σ’αυτό ο µπάρµπα-Τάκης Αντωνίου γεννήθηκε στο
Βουργαρέλι (συνοικισµός Παπούλια), το αγάπησε πολύ,

Τάκης (Χρήστος) Αντωνίου, 1968.

δεν ήθελε να ακούσει για άλλο µέρος όπου το επάγγελµά
του θα ήταν πιο προσοδοφόρο και µε επαγγελµατικές
ανησυχίες διάφορες κατέληξε να το υπηρετήσει για µισό
αιώνα περίπου.
Αυτοδίδαχτος ξεκίνησε επισκευάζοντας τα όπλα των ανταρτών του Ε∆ΕΣ του στρατηγού Ναπολέοντα Ζέρβα κατά
τη διάρκεια της Γερµανικής Κατοχής, όταν το στρατηγείο
βρισκόταν στο Βουργαρέλι. Ο εµφύλιος τον βρήκε στο
στρατό για να υπηρετήσει τη θητεία του. Όταν γύρισε, το
εργαστήρι του το έστησε σε ένα µικρό χώρο µέσα στο Βακούφικο όπου η πεθερά του Σαββούλα Παπακώστα διατηρούσε καφενείο.
Μετά τις επισκευές, τώρα πλέον των κυνηγετικών όπλων
άρχισε να κατασκευάζει και καινούρια όπλα από την αρχή.
Έχοντας για πρώτη ύλη την κάνη του όπλου καθώς και το
ξύλο καρυδιάς για να φτιάχνει τα κοντάκια κατασκεύαζε
περίτεχνα όπλα όχι µόνο εµφανισιακά αλλά και εξαιρετικής ακρίβειας. Ήξερε ότι αυτοί που έρχονταν σ’αυτόν ήθελαν κάτι εξαιρετικό για το χόµπι τους που ήταν το κυνήγι
και επιπλέον η επιµεληµένη τέχνη και τεχνική του οπλουργού µπάρµπα-Τάκη τους εξασφάλιζε προστασία και ασφάλεια, γιατί είναι πολύ υπεύθυνη πράξη να κρατάς στα
χέρια σου ένα όπλο.
Αλλά και στις επισκευές ήταν “µάστορας”, έτσι τον αποκαλούσαν όλοι. Τον απασχολούσε τόσο µια βλάβη που
τον έβλεπες σκεπτικό µέρα νύχτα να τη βρει, να είναι σίγουρος ότι θα παραδώσει ένα ασφαλές όπλο στα χέρια
του κατόχου του. Στο εργαστήρι του κυρίαρχα τα εργαλεία
της δουλειάς του. Ένας µεγάλος πάγκος στη µέση µε µία
µέγγενη µόνο επάνω και αρκετό χώρο για να απλώνει τα
εργαλεία που του χρειάζονταν. Και όλα τα έφτιαχνε µόνος
του, το καθένα µε την ανάλογη χρήση και µετά την τοποθέτησή του στην κατάλληλη θέση στα ειδικά ράφια που
είχε στους τοίχους του εργαστηρίου. ∆ίπλα από το επάνω
µέρος του πάγκου είχε το φυσερό και πλάι το αµόνι. Εδώ
πυράκτωνε το σίδερο και στη συνέχεια το σφυρηλατούσε
στο αµόνι για να φτιάχνει το εξάρτηµα που του χρειαζόταν
κάθε φορά. Άλλα εργαλεία του ήταν ο τροχός και όταν
προχώρησε η τεχνολογία και ένας τόρνος µε τον οποίο
κέρδιζε και λεπτοµέρειες και χρόνο.

Πελάτες κατέφθαναν από όλα τα µέρη της Ελλάδας, η
φήµη του είχε φτάσει παντού (µόνο που αυτός δεν “ξεκουνούσε” από το Βουργαρέλι). Ήθελαν να δουν από
κοντά τον µάστορα να του πουν τον ”πόνο” τους για το
όπλο τους και να βρουν τη “γιατρειά” του και ήταν σίγουροι ότι θα έφευγαν ικανοποιηµένοι από το αποτέλεσµα.
Κοντά του είχε και τους µαθητές του, τους “καλφάδες”
όπως τους έλεγαν για να τους µεταδώσει τα µυστικά της

Ευθύµιος Τσαµπούλας, 1979.

Ο ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ

Η φωτογραφία απεικονίζει τον Ευθύµιο Τσαµπούλα –
µπάρµα Θύµιο- (τους τεχνίτες στην εποχή εκείνη έτσι τους
φώναζαν) στο εργαστήρι του µε όλα τα εργαλεία της δουλειάς του. Μπροστά του το χειροποίητο τραπέζι, ο πάγκος του µε όλα τα σύνεργα: φαλτσέτες, σφυριά, τανάλια,
κοµµάτια δέρµα, καρφιά ό,τι ήταν κυρίως απαραίτητο για
τις επισκευές των παπουτσιών που ήταν κυρίως η τελευταία ενασχόληση του. Όταν ξεκίνησε το επάγγελµα οι επισκευές
ήταν
ελάχιστες
γιατί
οι
άνθρωποι
χρησιµοποιούσαν παπούτσια που έφτιαχναν µόνοι τους
(γουρουνοτσάρουχα) ή λαστιχένια. Αυτά που έφτιαχνε ο
τσαγκάρης τα φορούσαν µόνο Κυριακές και γιορτές και
συνήθως πριν φτάσουν στην εκκλησία για να µη χαλάσουν. Ο µπάρµπα Θύµιος έφτιαχνε και περίτεχνα παπούτσια εξ αρχής νυφικά, γαµπριάτικα τα οποία
διατηρούσαν για πάρα πολλά χρόνια, βλέπετε τότε δεν
υπήρχαν οι µόδες. Μάλιστα τα έδειχναν µε καµάρι για να
καυχηθούν για την τέχνη του µπάρµπα - Θύµιου.
∆ίπλα από τον πάγκο του βλέπετε τη µηχανή του σηµαντικό εργαλείο της δουλείας του τόσο στις κατασκευές όσο
και στις επισκευές. Και απέναντι που δε φαίνεται στη φωτογραφία ήταν ράφια µε τα καλαπόδια και τα επισκευασµένα παπούτσια. Επίσης υπήρχε µια µικρή βιτρίνα µε τα
καινούρια παπούτσια.
Τον βλέπουµε να φοράει και τη χαρακτηριστική ποδιά
ανοιχτόχρωµη που πάντα ήταν βαµµένη όπως και τα
χέρια του από το δέρµατα και τα βερνίκια.
Άλλος τσαγκάρης στο χωριό µας ήταν ο Γιώργος Πλούµπης
(που τον έχουµε στη µνήµη µας ως τη φιγούρα του νεωκόρου
του Αγίου Νικολάου). Το τσαγκάρικο το είχε στο κτίσµα Νώντα
Στούµπα εκεί που τώρα είναι το κοµµωτήριο.
Επίσης ο ∆ήµος Τσαµπούλας που είχε το τσαγκάρικο
στο µικρό σπιτάκι της Λένκως κάτω από το πρώτο περίπτερο.
Στην Αβαρίτσα τσαγκάρης ήταν ο Θόδωρος Σαρλής που
εκτός από παπούτσια έφτιαχνε και άρβυλα.
Σηµειωτέον όλοι αυτοί οι τεχνίτες έκαναν και άλλες δουλείες για να επιβιώσουν, γιατί οι εποχές ήταν δύσκολες.
ΛΟΥΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΣΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΣ ΜΑΣ
ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΜΕ ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

στην καθηµερινότητά σας

6

ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

Η ενηµέρωση για κοινωνικά και πολιτικά θέµατα είναι καθήκον όλων µας!

∆ΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Μετά τα αποτελέσµατα της Β΄ Κυριακής ∆ήµαρχος εκλέγεται
ο κ. Μαρίνος Γαρνέλης.
Σύµβουλοι στο ∆ήµο κεντρικών Τζουµέρκων
εκλέγονται οι παρακάτω:
ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ ΤΟΥ Μ. ΓΑΡΝΕΛΗ
1. Χαχούλης Φώτιος ........................................ 396 Αγνάντων
2. Αντωνάκη – Αηδόνη Παναγιώτα ......................241 Αγνάντων
3. Καρύδης Βασίλειος .........................................159 Αγνάντων
4. Καραγιάννη Ευαγγελή .................................... 276 Αθαµανίας
5. Σιλιόγκας Γεώργιος ..........................................217 Αθαµανίας
6. Πλούµπης Ιωάννης ..........................................207 Αθαµανίας
7. Σιµόπουλος Νικόλαος .....................................167 Αθαµανίας
8. Αλυµάρας Κωνσταντίνος ................................164 Αθαµανίας
9. Μπουζάνης Αργύριος ......................................139 Αθαµανίας
10. Χάϊδος Ναπολέων .....................................75 Θεοδωριάνων
11. Λάµπρη Αικατερίνη ...................................53 Μελισσουργών
12. Καλιαρντάς Θωµάς ..................................30 Μελισσουργών
ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ ΤΟΥ ΧΡ. ΧΑΣΙΑΚΟΥ.............................
1. Χασιάκος Χρήστος .................................................. Αγνάντων
2. Καραβασίλης ∆ηµήτριος .............................. 437 Αγνάντων
3. Στασινός Γεώργιος ......................................348 Αθαµανίας
ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ ΤΟΥ Π. ΣΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗ
1. Σκαλτσογιάννης Παναγιώτης ............................
2. Τζαµάκος Βασίλειος ...............................305

Αθαµανίας
Αθαµανίας

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ ΤΟΥ Λ. ΤΣΙΠΡΑ
1. Λεωνίδας Τσίπρας ................................................ Αθαµανίας
2. Πανούτσος Χαρίλαος .......................................149 Αγνάντων
ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ ΤΟΥ Γ. ΤΣΙΑΝΑΚΑ ...............................
1. Γεώργιος Τσιανάκας .............................................Αθαµανίας
2. Τροµπούκης Νικόλαος .............................. 122
Αγνάντων

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ

Πρόεδρος: Κατσάνος Κωνσταντίνος του Αλκιβιάδη, από τον συνδυασµό
του Μαρίνου Γαρνέλη.
Τακτικά µέλη: Πλεύρης Χρήστος του Ευαγγέλου,
από τον συνδυασµό του Χρήστου Χασιάκου.
Πλεύρης Θεόδωρος του Σωτηρίου,
από τον συνδυασµό του Παναγιώτη Σκαλτσογιάννη.

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

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Αισθάνοµαι την ανάγκη να απευθύνω ένα µεγάλο
“ευχαριστώ” σε όλους τους χωριανούς µου και τους
συµπολίτες του Ν.Άρτας που µε τίµησαν µε την
ψήφο τους στις περιφερειακέ εκλογές µε τον Συνδυασµό “Αβίωτη Ανάπτυξη Ηπείρου” µε υποψήφιο
περιφερειάρχη τον Αλέξανδρο Καχριµάνη.
Έχοντας στο πλευρό µου την µοναδική και αµέριστη συµπαράσταση της οικογένειας µου και των
φίλων µου, έδωσα έναν έντιµο αγώνα υπέρµετρου
πολιτικού πολιτισµού όπως άλλωστε αρµόζει στη
νέα γενιά της εποχής µας.
Το ότι δεν εκλέχτηκα δεν σηµαίνει ότι δεν θα αγωνίζοµαι για το καλό του τόπου µου.
Για όσους παλεύουν , για εκείνους που έχουν
στόχο, σκοπό ,αξίες και ιδανικά ο αγώνας δεν τε-

Φροντίδα για την Τρίτη ηλικία

Είναι γεγονός ότι η Τρίτη ηλικία σε πολλές περιοχές της
χώρας µας είναι παραµεληµένη και περιορισµένη στα "κατ’
οίκον" µε ελάχιστες εξαιρέσεις. Θέλοντας να προσφέρει τις
υπηρεσίες της σ’ αυτήν η κ. ΣαββούλαΚολιούλη άρχισε
από το 2011 µια προσπάθεια για τη δηµιουργία Κ.Α.Π.Η.
στα πλαίσια του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων στο Βουργαρέλι.
Το∆.Σ. του Συλλόγου ΒουργαρελιωτώνΑττικής του οποίου
η κ. Σαββούλα Κολιούλη υπήρξε τότε ταµίας, όπως και το
∆.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Βουργαρελίου απηύθυνε
αίτηµα προς τον ∆ήµαρχο Κεντρικών Τζουµέρκων κ. Χρήστο Χασιάκο και το∆ηµοτικό Συµβούλιο µε το οποίο στήριζε
την πρόταση για τη δηµιουργία του Κ.Α.Π.Η. στο Βουργαρέλι.
Στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο της 22ας Αυγούστου 2011 απευθύνθηκε στο∆ήµαρχο και τους∆ηµοτικούς Συµβούλους εκθέτοντας τους λόγους που επιβάλλουν κατά κάποιο τρόπο
τη δηµιουργία του Κ.Α.Π.Η.
Η προσπάθεια δεν υλοποιήθηκε γι’ αυτό επανέρχεται:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ
ΚΑΙ ΝΕΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
(Συνοδευόµενη από τις ειλικρινείς ευχές και µια καλή θητεία γεµάτη επιτυχίες)
Θα ξεκινήσω γυρίζοντας το χρόνο νοερά πίσω, όταν καθισµένα όλα τα µέλη των δύο Συλλόγων µας συζητούσαµε στην όµορφη πλατεία του χωριού µας για τις
τελευταίες λεπτοµέρειες των τότε πολιτιστικών εκδηλώσεων. Εκεί λοιπόν έθεσα και το θέµα για τη δηµιουργία
του Κ.Α.Π.Η. (Η πρότασή µου αυτή ήταν µια προτροπή
από κάποιους συγχωριανούς µας). Συµφώνησαν λοιπόν
όλα τα µέλη να κάνουµε µια προσπάθεια από κοινού και
οι δύο σύλλογοι µε γραπτό αίτηµα εκατέρωθεν, της Προέδρου του Συλλόγου Βουργαρελιωτών Αττικής κ. Λουκίας
Αντωνίου – Σούσου και του τότε Προέδρου του Τοπικού
Συλλόγου κ. Νίκου Μανούση (που εκπροσωπούσαν τα
∆.Σ. των Συλλόγων τους), τα οποία προσκόµισα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο µαζί µε την οµιλία που έκανα στις 228-2011 παρόντος και του κ. ∆ηµάρχου (είναι
καταχωρηµένη µε αριθµ. Πρωτ. 9571/2011).

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

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ - ΨΗΣΤΑΡΙΑ
∆ΙΟΓΕΝΟΥΣ 6
ΓΑΛΑΤΣΙ
ΤΗΛ.:

210 2921249

λειώνει ποτέ, παραµένει διαρκής αποτυπώνεται
στην στάση, στη δράση και τον τρόπο ζωής αυτών
που ξέρουν, θέλουν και επιµένουν.
Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον Αλέξανδρο Καχριµάνη για την τιµή και την εµπιστοσύνη που
έδειξε στο πρόσωπο µου να µε συµπεριλάβει στο
συνδυασµό. Για την µοναδική σε πανελλήνιο επίπεδο επιτυχία της εκλογής του συνδυασµού. Θα
βρίσκοµαι πάντα στο πλευρό του και θα βοηθάω
τον Συνδυασµό από οποιοδήποτε µετερίζι.
Σε όλους τους εκλεγέντες των περιφερειακών και
δηµοτικών συνδυασµών εύχοµαι καλή επιτυχία
και δύναµη στο δύσκολο έργο που αναλαµβάνουν
.
ΝΤΙΝΑ ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ

Τ Α Β Ε Ρ Ν Α
ΠΛΟΥΜΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΑΡΤΑΣ

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

∆υστυχώς µέχρι σήµερα που γράφω την παρούσα επιστολή δεν µε ειδοποίησε κανένας παρόλο που έθεσα τον
εαυτό µου στη διάθεσή τους να πάω σε οποιαδήποτε
υπηρεσία χρειαστεί για να υλοποιήσουµε το θέµα του
Κ.Α.Π.Η.
Αντιλαµβάνοµαι και κατανοώ τις συνθήκες της βαθύτατης
οικονοµικής κρίσης, µιας κρίσης που έχει οδηγήσει το λαό
µας χωρίς να το ξέρει και δίχως να το θέλει στη φτώχεια
και στην εξαθλίωση. Και το σηµαντικότερο τη νεολαία µας
λόγω της πρωτοφανούς ανεργίας σε απόγνωση αλλά και
σε εγκατάλειψη της χώρας µας σε αναζήτηση εργασίας. Η
επίθεση στα λαϊκά νοικοκυριά συνεχίζεται και τα µέτρα
δεν έχουν τελειωµό. Όµως πιστεύω ότι πρέπει να αντισταθούµε και να κοιτάξουµε τον όµορφο τόπο µας, να
αφουγκραστούµε τα προβλήµατα των συγχωριανών µας
και περισσότερο της τρίτης ηλικίας, να γίνει σωστή διαχείριση των χρηµάτων µε προτεραιότητες που να ωφελήσουν και να ανακουφίσουν τους συγχωριανούς µας σε
όλες τις ανάγκες τους.
Λόγω του ότι τα δύο τελευταία χρόνια είµαι µόνιµα στο
χωριό µας κάνω έκκληση ξανά να µε καλέσουν να πάω
όπου χρειαστεί για να δηµιουργήσουµε το Κ.Α.Π.Η.
Επίσης θα θέσω και άλλη µια σκέψη µου - πρόταση πάλι
για την Τρίτη ηλικία και όχι µόνο: Να αποκτήσουµε ένα
µικρό λεωφορείο µε ένα συµβολικό εισιτήριο για τη συντήρησή του και την αµοιβή του οδηγού να περνά από
τους οικισµούς να µπορούν και οι ηλικιωµένοι να ανεβαίνουν στο χωριό µας για τις ανάγκες τους, είτε να πάρουν
τη σύνταξή τους στο Ταχυδροµείο, είτε να κάνουν τα
ψώνια τους και γιατί όχι και τη βόλτα τους από τη στιγµή
που είναι κλεισµένοι στα σπίτια τους, ανήµποροι να έχουν
πρόσβαση στο κέντρο του χωριού και τους συγχωριανούς.
Αυτή κύριοι της ∆ηµοτικής Αρχής πρέπει να είναι η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ που θα θέλαµε όλοι να αποτελεί δική
σας ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ προς ΟΦΕΛΟΣ όλων των δηµοτών της περιοχής µας.
ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
Σαββούλα Κολιούλη

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.

ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

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

Μας ήρθε η άνοιξη πικρή,
το καλοκαίρι µαύρο...

οι στίχοι του δηµοτικού µας τραγουδιού είναι αντιπροσωπευτικοί
για την επάνω γειτονιά του χωριού µας. Ήρθε το Καλοκαίρι και
δυστυχώς όλα τα σπίτια έχουν χάσει αγαπηµένα πρόσωπα. Για
ποιόν να πρωτογράψεις; Πώς µπορεί να έφυγαν από κοντά µας
τόσοι αγαπηµένοι γείτονες;
Λευτέρης Α. Σόφης άνθρωπος του κόσµου, ευγενέστατος,διακριτικός. Ας τον θυµόµαστε να ανέβει το σοκάκι για το σπίτι του
µε την λεβέντικη κορµοστασιά του και το χαµόγελο του.
Ευάγγελος Παπαβασιλείου ο θάνατος του µεταδόθηκε αστραπιαία από την καµπάνα του χωριού και βύθισε σε θλίψη τους συγγενείς, φίλους και συγχωριανούς του. Ψυχή ευαίσθητη,
καλλιεργηµένη, δηµιουργική. Ο Λάκης εισέπραττε την αγάπη
όλων όσων τον γνώριζαν. Η προσφορά και η αγάπη του ήταν πάντοτε αθόρυβη, διακριτική και χαµηλών τόνων, δεν προκαλούσε
,δεν προσέβαλλε και ενέπνεε εµπιστοσύνη στον άνθρωπο .Το
χωριό του το Βουργαρέλι το αγαπούσε υπερβολικά και ιδιαίτερα
το Καλοκαίρι σµίγοντας µε όλους τους χωριανούς αναπολώντας
και ξαναζώντας παλιές αναµνήσεις. ∆εν θα τον ξαναδώ µε την οικογένειά του το ∆εκαπενταύγουστο να κατηφορίζει για τον 'Αγιο
Νικόλαο. Το ήθος του και η αγάπη για το χωριό θα µείνουν χαραγµένα για πάντα στη µνήµη µας.
Νίκος ∆ήµος πάντα πρόθυµος να εξυπηρετήσει, σεµνός, ευγενικός, καλός φίλος. Ο τόπος που τόσο αγάπησε η Αβαρίτσα θα τον
σκεπάζει µε το ελαφρύ της χώµα.
Μιχάλης Σιαπάτης η θλιβερή είδηση του θανάτου του µας συγκλόνισε όλους και ιδιαίτερα την χαροκαµένη µάνα του Αφροδίτη
και τον αδελφό του Νίκο. Στις περιπτώσεις αυτές τα λόγια δεν είναι
ικανά να εκφράσουν το µέγεθος της απώλειας. Βιοπαλαιστής ο Μιχάλης στη ζωή του δούλεψε στα µεγαλύτερα ξενοδοχεία της Αθήνας. Ζωντανός ακούραστος, αισιόδοξος, πρώτος στην παρέα
προσπαθούσε πάντα να διασκεδάσει τος φίλους του,αγαπούσε τη
ζωή την οποία χαιρόταν µε κάθε τρόπο. Όµως το νήµα της ζωής
του κόπηκε νωρίς και έγινε µόνιµος συγκάτοικος της ουράνιας και
µακάριας πολιτείας για να βρεθεί κοντά στον πατέρα του Κλέαρχο τον αδελφό του Κώστα στους συγγενείς και στους γείτονες
του.
Θανάσης Παππάς απλός, σεµνός, ταπεινός, ήσυχος που ποτέ
δεν προκαλούσε κανένα.
Ιωάννης Μπράτης αριστούχος στην Παιδαγωγική Ακαδηµία και
στη Μετεκπαίδευση, υπηρέτησε σε πολλά σχολεία του νοµού.
Υπήρξε από τα συνεπή µέλη του Συλλόγου µας, µε διαρκή παρουσία στις εκδηλώσεις του. Το καλοκαίρι από τους πρώτους που
ερχόταν στην έκθεση βιβλίου, για να πληρώσει τις συνδροµές όλης
της οικογένειας, αλλά και για να ενισχύει την προσπάθειά µας. Επίσης υπήρξε συνεργάτης της εφηµερίδας µας µε κείµενα που βασιζόταν σε γνωµικά και αρχές προτρέποντας να συνεχισθεί η
παρακαταθήκη των προγόνων µας.
Αντί µνηµοσύνου παραθέτουµε παραπλεύρως το τελευταίο του
κείµενο που δεν πρόλαβε να δει δηµοσιευµένο.
Λευτέρη, Νίκο, Λάκη, Μιχάλη, Θανάση, Γιάννη από τα βάθη της
καρδιάς µου και µεγάλη συγκίνηση, σας εύχοµαι καλό ταξίδι και να
είναι ελαφρύ το χώµα που σας σκεπάζει.
ΝΤΙΝΑ ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ

ΑΤ

Φιλήκοον είναι
και µη πολύλαλον

Μεταξύ των άλλων
γνωµικών, τα οποία, ως
αστέρες εκτυφλωτικής
λάµψεως,
οδηγούν
τους ανθρώπους εις
τον ορθόν δρόµον της
ζωής, είναι το δοθέν
προς ανάπτυξιν.
Ἀγάπα, ὦ ἄνθρωπε, νά
ἀκούῃς καί νά µή λέγῃς πολλά. Και όµως ο άνθρωπος πόσον απέχει από την ρητήν συµβουλήν
του αρχαίου τούτου γνωµικού! Προσπαθεί, ευρισκόµενος εις µίαν σύσκεψιν, να εκφέρῃ αµέσως
την γνώµην χωρίς να έχῃ άµεσον αντίληψιν περί
τίνος πρόκειται, διατί οµιλούν, γιατί σκέπτονται.
∆ι’ αυτό όχι µόνον δεν πρόκειται να εκφέρῃ ορθήν
γνώµην αλλά γίνεται και εις τους άλλους ενοχλητικός και επιβλαβής. Όθεν δικαίως και ορθώς λοιπόν οι αρχαίοι έλεγον ότι το να ακούῃ κανείς είναι
χίλιες φορές καλλίτερα από του να λέῃ πολλά και
µη έχοντα καµµίαν σηµασίαν λόγια.
Πράγµατι, όταν ακούῃ τις πρώτα τι του ζητούν, τι
θέλουν να του ειπούν και δεν προβαίνει µε σπουδήν εις την απόκρισιν ποτέ δεν αποτυγχάνει, ποτέ
δεν σκέπτεται παραλόγως, αλλά πάντοτε επιτυγχάνει, διότι έχει άµεσον αντίληψιν περί του ζητήµατος.
Όταν ο άνθρωπος και δή ο νεαρός άνθρωπος έχει
γνώσιν περί της υποθέσεως, ποτέ δεν φλυαρεί,
ποτέ δεν λέει ανοησίας, αλλά ηρέµως και εν συντοµίᾳ απαντά.
«Τό Λακωνίζειν ἐστί φιλοσοφείν» έλεγον οι αρχαίοι
ηµών πρόγονοι. Το να οµιλῄ, δηλαδή, κανείς Λακωνικά, όπως οι Σπαρτιάται, είναι φιλοσοφία.
Αλήθεια πόσον σαφής, πόσον αντιληπτός, πόσον
νοητός είναι εκείνος, όστις µε ολίγα λόγια, εννοεί
πολλά και πόσον ακατανόητος γίνεται εκείνος,
όστις φλυαρεί χωρίς να γνωρίζῃ ούτε αυτός ο ίδιος
τι θέλει να είπῃ. Οι αρχαίοι ηµών πρόγονοι οίτινες
εγνώριζον πολύ καλλίτερα από ηµάς πόσον καλόν
και ωφέλιµον και χρήσιµον είναι να σιωπά κανείς
και να οµιλῄ έλεγον εις τους νέους, οίτινες περισσότερον από τους µεγαλυτέρους στερούνται ευρείας γνώσεως, πείρας και αντιλήψεως, «τό σιγάν
κρείττον ἐστί τού λαλείν».
Ούτως δυνάµεθα εν συντοµίᾳ να είπωµεν ότι το
να ακούῃ κανείς και να µην φλυαρῄ είναι ωφέλιµον και χρήσιµον και εις τον λέγοντα δεικνύει ότι
είναι προσεκτικός και κατά πολύ σοβαρός, εν αντιθέσει το να φλυαρῄ κανείς ού µόνον δεν είναι
ωφέλιµον αλλά είναι επόµενον να προδιαθέσῃ τον
ακροατήν εναντίον του δυσµενώς. Όθεν ας αγαπώµεν να ακούωµεν και να µη λέγωµεν πολλά.
Ιωάννης Φ. Μπράτης
Συνταξιούχος διδάσκαλος

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
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Ευχαριστήριο µήνυµα
του Γιάννη Πλούµπη

Σας ευχαριστώ όλους µέσα απ’ την καρδιά
µου.
Φίλους, γνωστούς, χωριανούς και
γενικά
όλους τους Τζουµερκιώτες και τις Τζουµερκιώτισσες που µε τιµήσατε και µε εµπιστευτήκατε
µε την ψήφο σας στις εκλογές του Μαΐου 2014
και µε αναδείξατε ∆ηµοτικό Σύµβουλο στο ψηφοδέλτιο του « Πατριωτικού Υπερκοµµατικού
Συναγερµού» µε επικεφαλή τον Μαρίνο Γαρνέλη
στο ∆ήµο Κεντρικών Τζουµέρκων.
Ακόµη θέλω να ευχαριστήσω και όλους εκείνους που για οποιοδήποτε λόγο δεν µε τίµησαν µε την ψήφο τους.
Η δέσµευσή µου ότι θα είµαι δίπλα σας αρωγός και συνεργάτης δεν παύει να ισχύει.
Σας διαβεβαιώνω ότι θα κάνω ό,τι περνάει
από το χέρι µου µε εντιµότητα, ειλικρίνεια και συνέπεια για την ανάπτυξη και τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής του τόπου µας.
Η δική σας στήριξη και συνεργασία µε προτάσεις, ιδέες και θέσεις για το καλό του τόπου
µας θα µου είναι απαραίτητη.
Σας ευχαριστώ

Ευχαριστήριο

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνωντου ∆ηµοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Βουργαρελίου
ευχαριστεί τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βουργαρελίου και τον κ. Νίκο Μανούση για την οικονοµική
ενίσχυση στην πραγµατοποίηση της ηµερήσιας
εκδροµής των µαθητών του ∆ηµοτικού και του
Νηπιαγωγείου στη Λευκάδα στις 7 Ιουνίου 2014.

Ευχαριστήριο

Ο Σύλλογος Βουργαρελιωτών Αττικής ευχαριστεί τον κ. Κώστα Παύλου Τάσιο για τις συνεργασίες που µας έστειλε και είναι στη διάθεση της
εφηµερίδας να αξιοποιηθούν.
Επίσης ευχαριστεί τον κ. ∆ηµήτριο Χρ. Στάµο,
φιλόλογο, π. Λυκειάρχη για το βιβλίο του “Το λεξιλόγιο των Πραµάντων”. Αξιόλογη προσπάθεια
καταγραφής ιδιωµατικών λέξεων της περιοχής,
µε απώτερο σκοπό να δοθεί ερέθισµα στους
νέους να συνεχίσουν.

Η παράδοσή µας δεν είναι νεκρό
παρελθόν. Είναι οι ζωντανές και
χειµώδεις ρίζες του λαού µας,
απ’ όπου βλασταίνει και
αναπτύσσεται ο σύγχρονος
λαϊκός µας πολιτισµός.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Πωλείται οικόπεδο
οικοδοµήσιµο
εντός οικισµού
Βουργαρελίου
περίπου 400 τ.µ.
Πληροφορίες
στο τηλέφωνο:
26850 22284
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Το Βουργαρέλι µάς περιµένει πάντα! Η επικοινωνία µαζί του και µε τους ανθρώπους του µας αναζωογονεί!

Βουργαρελιώτικα Ηπειρωτικά & άλλα...

Κέντρο Υγείας Βουργαρελίου

Από την αρχή του χρόνου µας απασχόλησε το θέµα των προβληµάτων
του Κέντρου Υγείας και διά της Προέδρου του Συλλόγου Βουργαρελιωτών έγιναν οι απαιτούµενες ενέργειες στο µέτρο των δυνατοτήτων
µας, όπως τα εκθέσαµε και στα δύο προηγούµενα φύλλα της εφηµερίδας µας. Μάλιστα είχαµε και πολύ καλή ενηµέρωση από το µέλος της
Συντονιστικής Επιτροπής κ. Νίκο Μανούση σε συνεργασίας µε τη ∆ιευθύντρια του Κέντρου κ. Τσιάκα. Γι’ αυτό σε αυτό το φύλλο δεν θα γραφούν πολλά, θα επικεντρωθώ σε τέσσερα κύρια σηµεία που αφορούν
το Κέντρο και την ενηµέρωση που είχα γι’ αυτά σε τηλεφωνική επικοινωνία µε την κ. Τσιάκα.
1. Όσον αφορά τις εφηµερίες, υπάρχει ένας (1) γιατρός την ηµέρα. (Το
µήνα Μάιο είχαµε σοβαρό πρόβληµα, το Κέντρο Υγείας παρέµεινε κλειστό από τις 15.00 µ.µ. µέχρι το πρωί της επόµενης µέρας). Τόνισε η κ.
Τσιάκα ότι οι γιατροί πρέπει να είναι δύο.
2. Σε µία εβδοµάδα παραιτείται ο τελευταίος αγροτικός γιατρός και µένει
µόνη της η ∆ιευθύντρια του Κέντρου Υγείας. Από 17 Ιουλίου θα έρθουν
δύο (2) αγροτικοί γιατροί από το Κέντρο Υγείας Αγνάντων.
3. Στο προσωπικό παραµένουν οι µειώσεις, π.χ. οδηγοί είναι δύο, όταν
ο ένας έχει ρεπό, στην ουσία υπάρχει µόνο ένας.
4. Η συνταγογράφηση, δυστυχώς, αλλάζει διαρκώς.
Η ∆ιευθύντρια κ. Τσιάκα διαρκώς ενοχλεί τους ανωτέρους της και την
πολιτική ηγεσία. Εµείς διαρκώς θα είµαστε συµπαραστάτες για τη διεκδίκηση των δίκαιων αιτηµάτων που αφορούν το Κέντρο Υγείας.
Στο τέλος τόνισε ότι για το φυσικό και λογικό για το καλοκαίρι που ο κόσµος καταφεύγει στις επαρχίες να είναι στελεχωµένα όπως πρέπει τα
Κέντρα Υγείας, χρειάζεται να γίνουν ιδιαίτερες ενέργειες και τις περισσότερες φορές χωρίς αποτέλεσµα.
Θα επανέλθουµε.
Λουκία Αντωνίου

ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΩΝ
ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Προς τους Συλλόγους και τις Αδελφότητες της ∆ηµοτικής Ενότητας Αθαµανίας του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων
Το ∆.Σ. της Ένωσης καλεί τα ∆.Σ των Συλλόγων και Αδελφοτήτων
καθώς και τους εκπροσώπους που έχουν εκλεγεί για την Ένωση, στο
∆ηµαρχείο του Βουργαρελίου την Κυριακή 10 Αυγούστου 2014 και
ώρα 10.30 το πρωί στην γενική συνέλευση της Ένωσης.
ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Απολογισµός πεπραγµένων ∆.Σ.
2. Οικονοµικός απολογισµός
3. Προτάσεις και απόψεις µελών

“ΑΘΑΜΑΝΙΟΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ”

Η Ένωση των Συλλόγων και Αδερφοτήτων της ∆ηµοτικής Ενότητας
Αθαµανίας του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων, σε συνεργασία µε τον
∆ήµο Κεντρικών Τζουµέρκων , τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Αθαµανίου
"Ο ΑΘΑΜΑΣ" και τον Σύλλογο Τετρακοµιτών Άρτας ' Η ΜΕΓΕΡΗ" διοργανώνουν και εφέτος την 6η "Αθαµάνιο διαδροµή" το Σάββατο 9 Αυ-

γούστου 2014 . Από την πλατεία του Αθαµανίου στις 5.30 το απόγευµα
θα γίνει εκκίνηση της περιπατητικής διαδροµής και κατόπιν στις 6.00
( µισή ώρα αργότερα ) θα γίνει η εκκίνηση του αγώνα δρόµου .
Η συµµετοχή είναι ελεύθερη για όλους. Όλοι τους, όσοι τερµατίσουν ,
θα λάβουν αναµνηστικά µετάλλια και διπλώµατα. Κύπελλα θα λάβουν
οι τρείς πρώτοι-ες της γενικής κατηγορίας. Μετάλλια ( χρυσό, αργυρό,
χάλκινο ) θα λάβουν οι τρεις πρώτοι-ες κάθε κατηγορίας.
Εφέτος θα δοθούν και αναµνηστικές πλακέτες στους χορηγούς που
όλα αυτά τα χρόνια στηρίζουν την "Αθαµάνιο διαδροµή".
ΓΙΑ ΤΟ ∆.Σ.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΝΤΟΣ
ΝΤΙΝΑ ΤΣΙΠΡΑ

Εκδηλώσεις της Ι.Λ.Ε.Τ. το 2014

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Τζουµέρκων έχει προγραµµατίσει για το έτος 2014 τις ακόλουθες εκδηλώσεις:
1.Συνάντηση (ετήσια) των Υπευθύνων και των µελών των Οµάδων
Έρευνας (ΟΕ) της Ι.Λ.Ε.Τ., που θα γίνει την 1 Αυγούστου 2014, ηµέρα
Παρασκευή και ώρα 10.00’ π.µ., στους Κτιστάδες, στην αίθουσα του
Πνευµατικού Κέντρου Κτιστάδων του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων.
2.Συνδιοργάνωση µε την Πανηπειρωτική Συνοµοσπονδία Ελλάδος και
την Οµοσπονδία Τζουµερκιωτών, επιστηµονικής ηµερίδας µε θέµα:
«Τζουµέρκα: Ανάπτυξη και Πολιτισµός», που θα πραγµατοποιηθεί στις
2 Αυγούστου 2014, ηµέρα Σάββατο και ώρα 10.00’ π.µ., στην Άγναντα,
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γυµνασίου – Λυκείου Αγνάντων
(∆άφνη).
3.Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση (Απολογιστική) των µελών της
Ι.Λ.Ε.Τ., που θα συγκληθεί στις 3 Αυγούστου 2014, ηµέρα Κυριακή και
ώρα 10.00’ π.µ., στο Βουργαρέλι, στο Αµφιθέατρο του ∆ηµαρχείου Κεντρικών Τζουµέρκων.
4.Συνδιοργάνωση µε τον συνεργάτη της Ι.Λ.Ε.Τ. κύριο Νικόλαο Μανούση, έκθεσης φωτογραφίας µε θέµα: «Με το βλέµµα της καθηµερινότητας», η οποία θα λειτουργήσει από τις 20 Ιουλίου έως τις 20
Αυγούστου 2014, στο Βουργαρέλι.
5.Στις προθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας είναι η
πραγµατοποίηση της 3ης Συνάντησης του Θερινού Σχολείου Τζουµέρκων και Ν.Α. Πίνδου, σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας,
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._
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τηλέφ. για επικοινωνία:
210 3826232 – 6976687076 (Κων. Μαργώνης)
26510 32996 – 6932997380 (Αθαν. Μπαζούκας)
2310 464848 – 6946017461 (Παύλος Σµύρης)

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)

