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Στην “Αυλή του Αντώνη” έγινε το καθιερωµένο αντάµωµα του Συλλόγου µας και η κοπή της πίτας. Στη δεξιά φωτογραφία η πρόεδρος του Συλλόγου µας Λουκία Αντωνίου
απευθύνει χαιρετισµό, πλαισιωµένη από την αντιπρόεδρο Μαίρη Στεφάνου και την ταµία Κατερίνα Γούλα. Φωτ. Κατερίνα Παπαϊωάννου.

Κ

υριακή 1 του Φλεβάρη 2015 µεσηµέρι στην "Αυλή του Αντώνη"
στο Γαλάτσι, όπως προαναγγείλαµε
έγινε το καθιερωµένο αντάµωµα των
συγχωριανών µας για την κοπή της βασιλόπιτας, την ανταλλαγή ευχών και κυρίως για όλο αυτό που περικλείει η ουσία
της λέξης αντάµωµα.
Υπήρξε µια σηµαντική προσέλευση, όχι
όπως τα προηγούµενα χρόνια, οι λόγοι
διάφοροι και µην τα εκλάβετε ως έκφραση παραπόνου. Πένθη αρκετά που
µας στέρησαν από κοντά µας ολόκληρες
οικογένειες µε παρουσία 10 και 15 ατόµων η κάθε παρέα. Έντονη ήταν και η
απουσία του Νίκου ∆ήµου, προηγούµενου γραµµατέα του Συλλόγου µας που
έδινε άλλο τόνο στη συγκέντρωσή µας
και η αναφορά αυτή είναι ένα είδος µνηµόσυνου (ο Νίκος ποτέ δεν ξεχνιέται).
Επίσης και η διεξαγωγή των εκλογών
µέσα στο Γενάρη µετέθεσε την κοπή της
πίτας µε ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Η ατµόσφαιρα ήταν ζεστή στο φιλόξενο
όπως πάντα χώρο του Αντώνη. Κουβεντούλα στην αρχή, ειδικά ανάµεσα στους
ηλικιωµένους που ήταν µια ευκαιρία σηµαντική να βρεθούν στην πόλη και αρκετοί µαζί, κάτι που γίνεται στο χωριό
αλλά όχι σε τόση έκταση το καλοκαίρι.
Όλο το ∆.Σ. του Συλλόγου µας ήταν εκεί
και από τον Πολιτιστικό Σύλλογο του
Βουργαρελίου ο γραµµατέας Βασίλης
Σούσος που καλωσόρισε θερµά τους
συγχωριανούς µας και παρουσίασε το
Ηµερολόγιο του Πολιτιστικού Συλλόγου
για την καινούργια χρονιά.
Η βασιλόπιτα που µε περισσή τέχνη
έφτιαξε η Πολυτίµη (Τιµούλα) Κωλέτση µοιράστηκε σε όλους (µέχρι αυτή τη

στιγµή όµως δεν βρέθηκε ο τυχερός µε
το φλουρί). Και µια και αναφερόµαστε σε
γλυκές γεύσεις, σειρά έχουν οι υπέροχες
τηγανίτες της Έλλης που προσφέρθηκαν προς το τέλος της εκδήλωσης. Σηµειωτέον ότι και το φαγητό του Αντώνη
ήταν εξαιρετικό και πλούσιο, ιδιαίτερα
προσεγµένο.
Πέρα όµως από την υλική απόλαυση, η
µουσική απόλαυση είχε ξεχωριστή θέση
στο αντάµωµα αυτό. Ο Παναγιώτης µε
το Σωτήρη, µε µπουζούκι και κιθάρα
µας χάρισαν ξεχωριστές µουσικές στιγµές. Κάποια τραγούδια τα τραγούδησαν
ο Μέµος Κολιάτσος µε τον Τάκη Κρανιώτη ειδικά προς το τέλος που το κλίµα
έγινε πιο παρεΐστικο, αφού είχαν προηγηθεί και αρκετές χορευτικές πενιές διαχέοντας ένα ξεχωριστό κέφι στην
ατµόσφαιρα.
Άφησα για το τέλος τη νεανική παρουσία
για να έχει ο επίλογος αυτής της µάζωξης το δροσερό του χαρακτήρα αλλά παράλληλα να απευθύνει και µια έκκληση
στη νεολαία του χωριού µας. Ξεκινώ από
τη χαρακτηριστική παρουσία της γραµµατέα του Συλλόγου µας Κατερίνας Παπαϊωάννου
(που
κάλυψε
και
φωτογραφικά την εκδήλωση) και συνεχίζω µε τις ξεχωριστές κορούλες του
Κώστα Μπαλατσούκα, τη ∆ήµητρα και
τη Νεφέλη και τα νεαρά βλαστάρια του
Μέµου Κολιάτσου και της Μαρίας Νικόλτσιου, την Αθηνά και τον Λευτέρη.
Μέσα σ' αυτή την ατµόσφαιρα θα ήταν
παράλειψη να µην αναφερθεί ο αεικίνητος και ιδιαίτερα εξυπηρετικός, πάντα γελαστός Νίκος Βαγενάς.
Θα θέλαµε όλους τους νέους του χωριού
µας κοντά µας. ∆εν τα καταφέραµε

όµως. Ίσως δεν πιάσαµε τον παλµό
τους, ίσως διανύουν άλλη φάση της
ζωής τους. ∆ώστε µας όµως ένα ερέθισµα, ένα φωτάκι να σας φέρουµε όλους
µαζί κοντά µας µε σηµείο αναφοράς
πάντα το Βουργαρέλι. Μεταξύ σας ανταµώνεστε αλλά ας βρισκόµαστε όλοι µαζί
να κάνουµε κάτι για το Βουργαρέλι για

να µην γίνει µόνο ο χώρος των καλοκαιρινών µας διακοπών.
Και του χρόνου να είµαστε καλά µε υγεία
και περισσότερη συµµετοχή.

Για το ∆.Σ.
Η Πρόεδρος
Λουκία Αντωνίου

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
ΠΩΣ ΨΗΦΙΣΑΝ ΣΤΗΝ ΑΡΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥ
Εγγεγραµµένοι: 85.130 - Ψηφίσαντες: 51.683
Έγκυρα: 50.388
ΣΥΡΙΖΑ: 22.240 (44,14%)
Ν∆: 15.138 (30,04%)
ΠΑΣΟΚ: 2.652 (5,26%)
ΚΚΕ: 2.574 (5,11%)
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: 1.894 (3,76%)
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: 1.696 (3,37%)
ΚΙΝΗΜΑ: 1.292 (2,56%)
ΑΝΕΛ:1.249 (2,48%)
ΤΕΛΕΙΑ: 380 (0,75%)
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ: 369 (0,73%)
ΑΝΤΑΡΣΥΑ: 314 (0,62%)
ΛΑΟΣ: 286 (0,57%)

Οι βουλευτές του
νοµού µας:

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
7.996 (ΣΥΡΙΖΑ)
ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΡΚΑΣ
4.721 (ΣΥΡΙΖΑ)

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ
6.237 (Ν∆)

1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ
Εγγεγραµµένοι: 455 - Ψηφίσαντες: 247
Έγκυρα: 239
ΣΥΡΙΖΑ: 93, Ν∆: 92, ΚΚΕ:6, ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: 7, ΠΑΣΟΚ: 10
ΚΙΝΗΜΑ: 9, ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: 14, ΑΝΕΛ: 4, ∆ΗΜ. ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 1
2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ
Εγγεγραµµένοι: 449 - Ψηφίσαντες: 251
Έγκυρα: 248
ΣΥΡΙΖΑ: 93, Ν∆: 116, ΚΚΕ:3, ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: 5, ΠΑΣΟΚ: 7
ΚΙΝΗΜΑ: 1, ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: 10, ΑΝΕΛ:2, ∆ΗΜ. ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 0

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΘΑΜΑΝΙΟ

∆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

Γάµος

Ο Νεκτάριος Μυτέλλας και η Βασιλική Κουτσουρούµπα τέλεσαν το γάµο τους στα Γιάννενα, στις 31-12-2014.
Ευχόµαστε βίον ανθόσπαρτον!

Θάνατοι

- Η Ελένη Παπαδηµητρίου - Παύλου απεβίωσε και κηδεύτηκε στο Ξυλόκαστρο.
- Η Αντιγόνη Σόφη απεβίωσε στην Τρίπολη και
κηδεύτηκε στο Βουργαρέλι, στις 8-1-2015, ετών
88.
- Η Ελένη Χρηστάκη απεβίωσε και κηδεύτηκε
στην Αθήνα στις 11-1-2015.
- Η Αντιγόνη Φωτάκη απεβίωσε στις 25-12015 στην Άρτα και κηδεύτηκε στο Βουργαρέλι την εποµένη, ετών 93.
- Η Αντιγόνη Τσαµπούλα απεβίωσε στην
Αθήνα και κηδεύτηκε στο Βουργαρέλι, ετών
87.
- Η Βασιλική Τσιώρη απεβίωσε στην Αθήνα
και κηδεύτηκε στο Βουργαρέλι, ετών 90.
- Η Μαίρη ∆ήµου απεβίωσε και κηδεύτηκε
στην Αθήνα στις 27-2-2015.
- Ο Βασίλης Κατέρος απεβίωσε και κηδεύτηκε στο Παλαιοκάτουνο στις 19-2-2015, ετών
72.
- Ο Παντελής Κατσάνος απεβίωσε και κηδεύτηκε στο Παλαιοκάτουνο, ετών 75.
Θερµά συλλυπητήρια στους οικείους τους.

Προσφορές εις µνήµην

- Τα παιδιά της Αντιγόνης Σόφη, ΓιώργοςΜαρίνα και Ιωάννα, προσέφεραν στη µνήµη
της 100 ευρώ.

Ευχαριστήριο

Οι αδελφές του Νίκου ∆ήµου, Ρένα, Ντίνα
και Γεωργία, καθώς και οι οικογένειές τους,
ευχαριστούν όλους όσους συµπαραστάθηκαν
στο βαρύτατο πένθος για τη νύφη τους Μαίρη
και ανακοινώνουν ότι το ετήσιο µνηµόσυνο
του Νίκου ∆ήµου θα γίνει στις 17 Μαΐου 2015.

Στερνό αντίο γι’ αυτούς που “έφυγαν”
τους µήνες Γενάρη και Φλεβάρη

Και είναι πολλοί. Και αυτή η στήλη σ’ αυτό το
φύλλο της εφηµερίδας µας µόνο µε θλιβερά γεγονότα έχει να κάνει.
Το πιο δυσάρεστο, ο χαµός ενός νέου ανθρώπου
γεµάτου ζωντάνια, της Ελένης Χρηστάκη, µοναχοκόρης της Φωφώς Γιάννου. ∆εν υπάρχουν
λόγια για τον ανείπωτο πόνο της χαροκαµένης
µάνας, που η σκληρή µοίρα της επιφύλασσε ό,τι
χειρότερο µπορεί να συµβεί σε µια µάνα, να
χάσει το παιδί της και µάλιστα τη µονάκριβη κόρη
της.
Στη συνέχεια ένας άλλος περίεργος συνδυασµός. “Έφυγαν” τρεις Αντιγόνες στη σειρά. Την
αρχή έκανε η Αντιγόνη του Σόφη και ακολούθησαν η Αντιγόνη Φωτάκη και η Αντιγόνη
Τσαµπούλα. Εδώ πρέπει να αναφερθεί και η
Βασιλική Τσώρη. Πλήρεις ηµερών και οι τέσσερις, αλλά ο πόνος των παιδιών για τις µανάδες
µεγάλος, γιατί αισθάνονται το µέγεθος του ξεριζωµού.
Ακολούθησε η Μαίρη ∆ήµου, η γυναίκα του
Νίκου ∆ήµου, δεν άντεξε το χαµό του, ήθελε να
τον ακολουθήσει, µόνο εννέα µήνες κατάφερε να
αντέξει µακριά του.
Και τέλος να αναφερθώ σε µια άλλη Βουργαρελιώτισσα την τελευταία από το σόι το Παπαδηµητρέικο, την Ελένη Παπαδηµητρίου Παύλου, που πέθανε το καλοκαίρι, αλλά η εφηµερίδα µας δεν είχε ενηµερωθεί για το χαµό της.
Ελαφρύ το χώµα των προσφιλών σας προσώπων και θερµά συλλυπητήρια σε όλους τους οικείους.
Λουκία Αντωνίου

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

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.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ∆.Σ.
Παραµένουν οι διαφηµίσεις στην εφηµερίδα µας,
όσων τακτοποιήθηκαν
οικονοµικά.

ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ

Κούκος ∆ηµήτριος του Γεωργίου............. Νο 2509 10 €
Κούρτη Ρίτα............................................. Νο 2510 20 €
Γεωργούλα Αµαλία και Ερµιόνη............... Νο 2511 20 €
Τσίτσικα Ν. Τούλα ....................................Νο 2512 35 €
Χούσος Κωνσταντίνος............................. Νο 2513 20 €
Νταλαγεώργος Νικόλαος......................... Νο 2553 35 €
Βαρλαµίτη Αγγελική................................. Νο 2554 20 €
Κούκος Παναγιώτης ................................ Νο 2555 30 €
Κίτσιος Γ. Βασίλειος .................................Νο 2556 15 €
Μάντζιου Μαίρη .......................................Νο 2557 30 €
Τσιλώνης Χρήστος .................................. Νο 2558 20 €
Πλεύρης Χρήστος ....................................Νο 2559 20 €
Τζέτζου Αρτεµισία ....................................Νο 2560 20 €
Γιώτης Χρήστος....................................... Νο 2561 20 €
Νάκος Λάµπρος του ∆ηµητρίου .............. Νο 2562 20 €
Ζέρβας Νίκος ..........................................Νο 2563 40 €
Αγγέλης Λεωνίδας ................................... Νο 2564 20 €
Παπαδόπουλος Χρήστος ........................Νο 2565 20 €
Ζµπλούχου Βίκη ......................................Νο 2566 10 €
Νίκου Μαριάνθη ......................................Νο 2567 10 €
∆ηµητρίου Θεοδώρα ...............................Νο 2568 10 €
Κατσάνος Κωνσταντίνος, ιερέας ............. Νο 2569 20 €
Γεωργοκώστας Αντώνης .........................Νο 2570 20 €
Γεωργοκώστα-Μπαστέα Ουρανία ...........Νο 2571 40 €
Κωλέτση Πολυτίµη .................................. Νο 2572 10 €
Κωλέτση Ευαγγελία................................. Νο 2573 10 €
Κρανιώτης Χρήστος ................................ Νο 2574 20 €
Στεφάνου Μαίρη, Βασιλική, Στέφανος ......Νο 2575 50 €
Λαµπράκη Χρυσάνθη ..............................Νο 2576 35 €
Ζέρβα Παναγιώτα ....................................Νο 2577 20 €
Καρακίτσος Γιώργος ................................Νο 2578 20 €
Κόνιαρης Νίκος ....................................... Νο 2579 20 €
Βασιλάκης Σόλων, ιερέας........................ Νο 2580 10 €
Βαγενάς Αντώνης .................................... Νο 2581 60 €
Τσιλώνης ∆ηµήτρης .................................Νο 2582 20 €
∆ηµητρίου Μαρία ....................................Νο 2583 20 €
Ίσκου Μαίρη ............................................Νο 2584 50 €
Κουτρουµάνης Βασίλειος ........................ Νο 2585 20 €
Βαγενά Εριέττα ........................................Νο 2586 25 €
Βαγενάς Νίκος......................................... Νο 2587 25 €
Φλώρος Γεώργιος ................................... Νο 2588 50 €
Σόφης Γιώργος, Μαρίνα, Ιωάννα .......... Νο 2589 100 €

Χειροποίητα
Κοσµήµατα & ∆ώρα
Ειρήνη Βιτώρου
Παλλάδος 24-26
Αθήνα
τηλ. 697 8215823

Facebook page :
Κουµπάκι
koumpaki.com

ΠΕΤΡΙΝΗ ΟΙΚΙΑ
135 τ.µ.

ΣΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ

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

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 210

7481762, 6974916162

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ
“ΓΑΛΗΝΗ”

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΥΤΡΑΣ
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΑΡΤΑΣ

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΩΡΟΦΗ

∆ΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ!

ΤΗΛ.: 26850

22380
22135
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Η παράδοσή µας δεν είναι νεκρό παρελθόν. Είναι οι ρίζες για το σύγχρονο πολιτισµό µας!

Γεφύρι της Πλάκας - Μποτσαραίικο

Μόλις διαβάσατε τον τίτλο και εκπλαγήκατε. Τι σχέση έχει το ένα κτίσµα
µε το άλλο; Θα πάρετε αµέσως την απάντηση.
Την Κυριακή 1 Φλεβάρη 2015 έγινε πανελλήνια γνωστή η κατάρρευση του ιστορικού γεφυριού της Πλάκας. (Εµείς είχαµε την εκδήλωση για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας και εκεί έπεσε η είδηση
ως κεραυνός). Έπεσε θύµα της σφοδρής και παρατεταµένης νεροποντής
που έπληξε την Ήπειρο ξεσπώντας το πρωί του Σαββάτου (31 Ιανουαρίου 2015) και ενταφιάστηκε (1 Φλεβάρη 2015) στον υγρό τάφο, τον
Άραχθο. Το ιστορικό γεφύρι της Πλάκας, το σηµείο κάθε Τζουµερκιώτικης
αναφοράς, το καµάρι των Τζουµέρκων δεν υπάρχει πια, γι αυτό θρηνούν
οι Τζουµερκιώτες, οι Ηπειρώτες, οι Έλληνες.
Και λίγα ιστορικά: Κτίστηκε το 1866 από τοπικούς µαστόρους µε πρωτοµάστορα τον Πραµαντιώτη Κώστα Μπέκα και τοπικά υλικά. Μέχρι το
1913 ήταν το σύνορο µεταξύ της ελεύθερης µε τη σκλαβωµένη Ήπειρο.
Επρόκειτο για το µεγαλύτερο µονότοξο (άνοιγµα τόξου 40,20 µέτρα και
ύψος στο κέντρο 21 µέτρα) γεφύρι στα Βαλκάνια. Εκεί λειτουργούσε το τελωνείο της ελεύθερης Ελλάδας µε τη σκλαβωµένη Ήπειρο. Εκεί έγινε στις
29 Φεβρουαρίου 1944, η συµφωνία της Πλάκας - Μυρόφυλλου ανάµεσα
στον Ε∆ΕΣ (Ναπολέων Ζέρβας), τον ΕΛΑΣ (Άρης Βελουχιώτης), την
ΕΚΚΑ και των εκπροσώπων του Στρατηγείου της Μέσης Ανατολής και της
Ελληνικής Στρατιωτικής ∆ιοίκησης, του Αµερικανού ταγµατάρχη Ουάινς
και του Βρετανού συνταγµατάρχη Γουντχάους.
Με αυτή τη σύντοµη αναφορά θρηνεί και η εφηµερίδα µας την απώλεια
αυτή, θα ήταν σοβαρή παράλειψη να µην έθιγε το γεγονός αυτό. Σηµειωτέον ότι εκείνη την ηµέρα όλα τα ΜΜΕ και ο τύπος αναφέρθηκαν εκτενώς στο τραγικό συµβάν.
Το αφιέρωµα που έχει ο "Ταχυδρόµος" της Άρτας (αριθµ. φύλλου 690, Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2015) είναι συγκλονιστικό από κάθε άποψη. Τίτλοι:
Ατελείωτο µοιρολόι για την Ακρόπολη των Τζουµέρκων. Ποιο γεφύρι θα
τους δικάσει; Γκρεµίστηκε η Ακρόπολη των Τζουµέρκων. Θρηνεί το Τζουµέρκο.
Η φύση συντέλεσε στην καταστροφή του, αυτή βέβαια τη δουλειά της
κάνει, αλλά το σπουδαιότερο είναι η ανυπαρξία οικολογικής, πολιτιστικής
και ιστορικής συνείδησης. Ό,τι δηµιούργησαν οι πρόγονοί µας µε κόπο,
πόνο, αίµα και θυσίες, όλα αυτά γίνονται θυσία στο βωµό της αλλοπρόσαλλης "ουδετερότητας" και αδιαφορίας για τον εθνικό µας πλούτο. Και
αυτός είναι ο άνθρωπος, τα µνηµεία της ιστορίας µας, η πολιτιστική µας
κληρονοµιά και η εθνική µας συνείδηση. Η αδιαφορία καταστρέφει και η
εκ των υστέρων αποτίµηση των ζηµιών δεν ωφελεί.
Και να έρθω στη σύνδεση µε το Μποτσαραίικο. Μνηµείο ιστορικό, συνδεµένο µε τη φάρα των Μποτσαραίων λόγω της εγκατάστασής τους εκεί,
όταν είχαν γίνει κύριοι του αρµατολικίου των Τζουµέρκων. Πολιτιστική
κληρονοµιά µεγάλης σπουδαιότητας για το χωριό µας. Τη στιγµή που
γράφονται αυτές οι γραµµές είµαι ακόµη το περισσότερο µέρος του όρθιο.
(Εδώ η φύση µε τον κισσό που το "έσφιξε ζεστά στην αγκαλιά του" έκανε
το έργο της το σωστικό), όταν έρθει το καταστροφικό τότε θα αρχίσουµε
κάποιες κουβέντες και µετά ... θα έχει χαθεί ένα πολύτιµο µνηµείο για τον
τόπο µας. Και δεν θα ήθελα να ακούσω αυτά που άκουσα πριν λίγο καιρό,
"θα το φτιάξουν όπως ήταν παίρνοντας πέτρα, πέτρα". Το θέµα είναι να
µη φτάσουµε ως εκεί. Ας συνειδητοποιήσουµε αυτό που έγινε µε το γεφύρι
της Πλάκας και ας ενδιαφερθούµε πολλοί µαζί Βουργαρελιώτες και µη για
το Μποτσαραίικο και όχι µόνο. Υπάρχει το Μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου, οι τοιχογραφίες του καταρρέουν τα δυο µας πέτρινα γεφύρια, η
βρύση Μπάρδα (δεν ξέρω αν αυτή τη στιγµή έχει αφήσει κάτι το ορµητικό νερό του ποταµού).
Για ενηµέρωσή σας θα αναφέρω ξανά το ενδιαφέρον που έδειξαν για το
Μποτσαραίικο και τις ενέργειές τους. Πρωταρχικά η συγχωριανή µας κ.
Μαίρη Μάντζιου, Καθηγήτρια στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων µε δηµοσίευµα στην εφηµερίδα µας (φύλλο Νο 233) και παράλληλα στον "Ταχυδρόµο" της Άρτας (Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2013), επαφές µε τον τότε
∆ήµαρχο Κεντρικών Τζουµέρκων κ. Χρήστο Χασιάκο που τελεσφόρησαν
µε την επιστολή που απηύθυνε στους ιδιοκτήτες του οικοπέδου όπου βρίσκεται το κτίσµα Μποτσαραίικο για την αγορά του (αριθµ. φύλλου 240). Η
επιστολή βρήκε ανταπόκριση ιδιαίτερα από τον κ. Μέµο Κολιάτσο, έναν
των ιδιοκτητών.
Για το θέµα αυτό η κ. Μαίρη Μάντζιου ενηµέρωσε και έθεσε όλες τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της την ΙΛΕΤ, καθώς και τη 18η Εφορεία
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Άρτας - Πρέβεζας (υπόψη κ. Βαρβάρας Παπα-

δοπούλου). Τα σχετικά έγγραφα είναι στη διάθεση του Συλλόγου µας.
Τελευταία προσπάθεια είναι η ανοιχτή επιστολή που απευθύνει η κ. Μαίρη Μάντζιου στο ∆ήµαρχο Κεντρικών Τζουµέρκων κ. Μαρίνο Γαρνέλη (φύλλο Νο 242) µε επίλογο: "Το άλλο µνηµείο το Μποτσαραίικο καιρός είναι να καταγραφεί, να µελετηθεί από ειδικό αρχιτέκτονα, για
να µείνει τουλάχιστον δηµοσιευµένο, προτού χαθεί από προσώπου γης, αφού είναι ετοιµόρροπο! Βεβαίως ας ευχηθούµε να πραγµατοποιηθεί η αγορά του µνηµείου από το ∆ήµο".
Μέχρι αυτή τη στιγµή δεν έχει έρθει στην εφηµερίδα µας κάποια ενέργεια προς αυτή την κατεύθυνση.
Επίσης θα ήταν παράλειψη να µην τονιστεί το ιδιαίτερο ενδιαφέρον και η προσφορά του κ.
Νίκου Μανούση, όσον αφορά το Μποτσαραίικο.
Λουκία Αντωνίου

Γκραβούρα του 19ου αι. που απεικονίζει αυθεντικό Μποτσαραίικο στο Σούλι
(κατεστραµµένο σήµερα). Τη φωτογραφία µας απέστειλε η κ. Μαίρη Μάντζιου.

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

3

το Βουργαρέλι, καταγράφει
και διεκδικεί!
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Η εφηµερίδα µας προβάλλει την ιστορία µας, το Βουργαρέλι και τους ανθρώπους του!

Ένα τσιπράκι

Συνηθισµένη φράση στους Hπειρώτικους καφενέδες τώρα που χειµώνιασε για να δοκιµάσουµε τη νέα σοδειά. Ο Οκτώβρης και ο Νοέµβρης
είναι οι µήνες παραγωγής του τσίπουρου. Ξεκινώντας από το Σεπτέµβρη τον Τρυγητή, το µήνα που γίνεται ο τρύγος των σταφυλιών, φτάνουµε
στους δυο επόµενους µε την ολοκλήρωση της ζύµωσης των στέµφυλων
(τσάµπουρων) και την εξαγωγή του παραδοσιακού τσίπουρου.
Για την περιοχή µας όµως, χρόνια τώρα η διαδικασία εξαγωγής ήταν ιεροτελεστία., η σηµασία της ήταν πάντα ξεχωριστή, και συνέχεια µιας παράδοσης, η οποία επιµένει να αναβιώνει ακόµα από την εποχή της
τουρκοκρατίας.
Έτσι ρέει άφθονο και έχει καθιερωθεί στα καφενεία και τις ταβέρνες, ως
κύριο ποτό, που συνοδεύει τις παρέες και τους µοναχικούς και έχει αντικαταστήσει άλλα ποτά. Μαζί µε το κρασάκι έχει υµνηθεί πολύ, έχουν καθιερωθεί γιορτές σε πολλά χωριά της Ηπείρου και στην περιοχή µας όταν
υπήρχαν αµπέλια, είχαµε και το δικό µας ντόπιο τσίπουρο. Ας θυµηθούµε
το Γάκια και το Χριστόφορο Κολιάτσο µε το καζάνι τους και το Μήτσο
Σούσο στο Βουργαρέλι,το Γιώργο Καραµπά (Κολοκύθα) στο Γιαννίτσι ,τον
Αντώνη Αγγέλη στ΄ Αµπέλια, το Λευτέρη Τρύπα και το Γιάννη Παππά στο
Παλιοκάτουνο κ.α. Πολλοί από µας έχουµε περάσει βράδια απόλαυσης
δίπλα στη φωτιά και το καζάνι µε µεζεδάκι και τσίπουρο. Για να µην ξεχνούµε και να µαθαίνουν και οι νεώτεροι, δίνουµε κάποια στοιχεία εγκυκλοπαιδικά για το τσίπουρο, καθώς και δείγµατα από τη νεώτερη
στιχουργική και ένα ποίηµα-τραγούδι καθαυτό Ηπειρώτικο .

Μια Κυριακή
ποιός το περίµενε πως θάταν Κυριακή
ήρθες µε τσίπουρο πιωµένος και ρακί
µπήκες και πήρες το παιδί το παιδί µου....
Λευτέρης Παπαδόπουλος
Βάρα νταγερέ, βάρα νταγερέ
σαν το κύµα να χορέψω
σαν φωτιά µωρέ
Άιντε βρε παιδιά, φέρτε τσικουδιά
ρίξτε τσίπουρο στ’αστέρια
να καεί η βραδιά....
Λευτέρης Παπαδόπουλος.

Το τσιπουροτράγουδο
Το Τζουµερκιώτικο ρακί, του Αθάµα είναι δάκρυ
µόνο µε λίγες ρουφηξιές, πιάνουν οι έγνοιες άκρη.
Είναι αγνό απόσταγµα από ζουµί ζαµπέλας
από την τσίτσα τόπινε, ο Φώτος ο Τζαβέλλας.
Από αλσάτο τσίπουρο, µεθούσαν οι Σουλιώτες
ο Λάµπρος και ο Μπότσαρης και άλλοι πατριώτες.
Από αυτό η Τζαβέλλαινα και του Ζαλόγγου όλες
γι’ αυτό και γράφαν τον Αλή, στον πάτο από τις σόλες.
Και από σας όποιος ποθεί, δικτάτορας να γίνει
ένα µπουκάλι τού αρκεί, κάθε βραδιά να πίνει.
∆εν είναι µόνο ωφέλιµο, σε πόλεµο και δόξα,
είναι βοτάνι λησµονιάς, στου πλουτισµού τη λόξα.
Και είναι φάρµακο καλό, σε πολλαπλές παθήσεις
αν το ασκί σου το κρατάς να πιείς και να µεθύσεις.
Αν από κρύο δυνατό, πονόκοιλος σε πιάνει
µόνο µε τσίπουρο βραστό, ο πόνος σου θα γιάνει.
Για τα συνάχια, για ιούς, για γρίπες και για τάλλα
να πίνεις τσίπουρο βραστό, ν’ αδειάζεις τη µπουκάλα.
Κράτησε πρωτοστάλαµα, στα τσίπρα σου αν µπορέσεις
να ρίχνεις στα κρυώµατα, βεντούζες και κοµπρέσες.
Για αρτηρίες, για καρδιές, είναι µικρή η δόση
ζήτα ριτσέττα γιατρική, για βρώση και για πόση.
Πανάκεια το τσίπουρο, απ’ τα Τζουµερκοχώρια,
γουλιά, γουλιά που θα ρουφάς, πες!... «έξω στεναχώρια».

Αθανάσιος Σπ. Λαζαρίδης
Ουρολόγος - Χειρούργος

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

Λ. Αντωνίου

Παραδοσιακή
απόσταξη

Κάθε χρόνο από τις 10 Σεπτεµβρίου µέχρι της 15
Οκτωβρίου γίνεται ο τρύγος των σταφυλιών. Τα
σταφύλια
µεταφέρονται
από το αµπέλι µε πλαστικές κλούβες ή µε µεταλλικές κόφες σε ειδικές
δεξαµενές (στέρνες) φτιαγµένες συνήθως από µπετόν µε χωρητικότητα από 4
έως 20 τόνους. Τοποθετούνται στις δεξαµενές και
ακολουθεί η ζύµωση τους
(δηµιουργία µυκήτων που
µετατρέπει τη ζάχαρη σε οινόπνευµα). Φτάνουµε,
λοιπόν, στην εποχή που είναι για την περιοχή
µας ιδιαίτερη, αφού η παραγωγή του παραδοσιακού τσίπουρου αποτελεί ολόκληρη ιεροτελεστία.
Οκτώβριος-Νοέµβριος-∆εκέµβριος είναι οι µήνες
που σηµατοδοτούν την έναρξη της χειµερινής περιόδου και το οριστικό τέλος κάποιου ζεστού καλοκαιριού. Για την περιοχή µας όµως χρόνια
τώρα, η σηµασία τους ήταν πάντα ξεχωριστή, µια
που αποτελούν τη συνέχεια µιας παράδοσης η
οποία, επιµένει να αναβιώνει ακόµα από την
εποχή της τουρκοκρατίας. Βρισκόµαστε λοιπόν,
στην εποχή των «καζανιών» εκεί που οι άµβυκες
και οι αποστακτήρες δουλεύουν νύχτα-µέρα
γύρω απ’τη φωτιά ακολουθώντας χρόνια τώρα το
ίδιο τελετουργικό.
Εν αρχή ην τα στέµφυλα (Στέµφυλα ή Τσίπουρα
είναι το στέρεο υπόλειµµα των σταφυλιών µετά
την αποµάκρυνση του µούστου.
Τα στέµφυλα ή τσίπουρα τοποθετούνται µε κουβάδες µέσα στον άµβυκα (καζάνι), πρόκειται για
ένα βραστήρα χωρητικότητας συνήθως 130
κιλών. Στα στέµφυλα προστίθεται ένα µέρος από
τα υγρά της ζύµωσης (τσιπριάζι) (τρύξ - τρυγός =
νέος οίνος µη υποστάς την ζύµωσιν και µη
στραγγισθείς, οίνος µετά τηςτρυγός, γλεύκος
αδιήθητον) και λίγο νερό αλλά και διάφορα µυρωδικά, που οι αναλογίες και τα είδη τους αποτελούν επτασφράγιστό µυστικό (πιο συνηθισµένο
µυρωδικό είναι το γλυκάνισο).
Στη συνέχεια το καζάνι κλείνεται ερµητικά µ’ένα
µπρούτζινο καπάκι. Κάτω από το καζάνι υπάρχει
ένας φούρνος και σ’αυτόν καίει η φωτιά η οποία
ρυθµίζεται να καίει σιγά-σιγά και αρχίζει το βράσιµο. Μόλις το υλικό του καζανιού αρχίζει να βράζει, σηµατοδοτείται η έναρξη της απόσταξης. Οι
υδρατµοί µέσω ενός σωλήνα ξεκινά από την κορυφή του καπακιού κατευθύνονται στο τόξο (λουλάς) που δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας ακόµη
σωλήνας σε σχήµα Π, ο οποίος καταλήγει µε ει-

δική υποδοχή σ’ένα φαρδύτερο σωληνοειδές
εξάρτηµα, τη λάντζα βουτηγµένη σε µια µεγάλη
δεξαµενή µε κρύο νερό ώστε οι ατµοί να ψύχονται και να υγροποιούνται. Η πορεία των υδρατµών συνεχίζεται στο κάτω µέρος της δεξαµενής
σε στενότερους σωλήνες που βρίσκονται γύρωγύρω στα τοιχώµατα (σερπαντινα) µε ελαφρά
κλίση για να µην κρατούν τα υγρά. (Το νερό της
δεξαµενής αντικαθίστανται διαρκώς για να παραµένει κρύο).
Τώρα πια φτάνουµε στο τέλος της πρώτης απόσταξης. Οι βαθµοί στο πρώτο απόσταγµα ξεκινούν από 27 και πρέπει να φτάσουν στο τέλος
της καζανιάς τους 17. 15 ή και 14. Μόλις τους
φτάσουν το πρώτο βράσιµο που κράτησε περίπου 1 ώρα ξεκαζανιάσµατος. ∆εν τελείωσε όµως
και η διαδικασία παραγωγής του τσίπουρου.
Αυτή η πρώτη απόσταξη λέγεται «σούµα» ή «χάµικο» γιατί µυρίζει και καίει πολύ στη γεύση. Έτσι
λοιπόν αποστάζεται και για δεύτερη φορά, αφού
ξανατοποθετηθεί στο καθαρό από στέµφυλα καζάνι.
Είναι ο λεγόµενος µεταβρασµός που έχει γράψει
ιστορία στην περιοχή µας, αφού σ’αυτή τη δεύτερη φάση κρίνεται το καλό τσίπουρο. Το δεύτερο
αυτό βράσιµο «ραφινάρει» το τσίπουρο και το
κάνει πιο εύγεστο. Όλη αυτή η διαδικασία κρατάει
αδιάκοπα από τις 15 Οκτωβρίου ως τις 15 ∆εκεµβρίου στα καζάνια της περιοχής µας. Πολλές
φορές µέρα και νύχτα η φωτιά καίει ασταµάτητα
για να προλάβουν οι παραγωγοί στα «διήµερα»
που δικαιούνται να τελειώσουν την ποσότητα
σταφυλιών που διαθέτουν. Είναι µέρος της αδιάκοπης δουλειάς αλλά και χαράς και ευχαρίστησης, µιας και όλη η διαδικασία έχει συνδεθεί λόγω
της φύσης του προϊόντος ίσως µε φαγοπότι και
διασκέδαση, µε αποτέλεσµα οι ώρες γύρω από
τα καζάνια να κυλούν εύκολα, ευχάριστα, µε µεγάλες παρέες, µε τραγούδια και πολλές φορές και
χορούς.
Λ. ΑΝΤ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Στην τοποθεσία Καρυά Βουργαρελίου
αγρόκτηµα 3 στρεµµάτων και
600 µέτρων.

Πληροφορίες στο τηλ. 210 4611115
ΠΡΟΤΥΠΟΣ
ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΡΤΑΣ
Γ. ΜΠΑΦΑΣ ΑΕ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΡΤΙΝΟ ΓΑΛΑ

ΓΡΑΒΙΕΡΑ- ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ
ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ - ΦΕΤΑ
ΑΝΘΟΤΥΡΟ - ΜΥΖΗΘΡΑ
ΑΝΕΖΑ ΑΡΤΑΣ
26810 41292, 41388
FAX6810 - 42173
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Όλες οι πλευρές του πολιτισµού κρύβουν µεγαλείο. Ας το απολαύσουµε!

ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΙΚΩΝ ΣΠΟΡΩΝ!

Με µεγάλη χαρά ξεκινήσαµε µια νέα οµάδα ανταλλαγής και διάδοσης παραδοσιακών σπόρων και ντόπιων ποικιλιών στην ευρύτερη περιοχή των
Τζουµέρκων την «ΚΙΒΩΤΟ ΤΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΙΚΩΝ
ΣΠΟΡΩΝ»
Η ιδέα γεννήθηκε το .....καλοκαίρι του 2014 µε την
πρώτη γιορτή των σπόρων που πραγµατοποιήσαµε στο
Βαθύκαµπο Κεντρικού µε µεγάλη επιτυχία.
Είµαστε µια οµάδα εθελοντών που βασίζεται στις αρχές
της αυτοοργάνωσης χωρίς κεντρική διαχείριση, που
ασχολούνται ή θέλουν να ασχοληθούν µε την καλλιέργεια
και τη διατήρηση σπόρων παραδοσιακών ποικιλιών και
τη διάσωση της βιοπολιτιστικής µας κληρονοµιάς.
Πηγή έµπνευσης και δηµιουργίας για µας, αποτέλεσε
η εναλλακτική κοινότητα «ΠΕΛΙΤΙ».
Οι παραδοσιακοί σπόροι και οι ντόπιες ποικιλίες απειλούνται σήµερα από την παγκόσµια βιοµηχανία των σπόρων, οι κοινωνικές οργανώσεις εκπέµπουν σήµα
κινδύνου. Στην Ελλάδα, στη Γαλλία, την Αγγλία, την Ισπανία, τη Γερµανία, την Ελβετία κ.λ.π. διάφορες κοινωνικές
οµάδες προσπαθούν να «αναστήσουν» τις ποικιλίες που
έχουν πάρει το δρόµο της εξαφάνισης. Πεποίθησή µας
είναι ότι οι παραδοσιακοί σπόροι παράγουν προϊόντα
ανώτερης βιολογικής αξίας σε (γεύση και άρωµα),συµβάλλουν στην αγροτική βιοποικιλότητα και απαιτούν χαµηλού επιπέδου εισροές(λιπάσµατα-φυτοφάρµακα-νερό)
και έτσι είναι καταλληλότεροι για τη βιοκαλλιέργεια,συνδέονται δε µε την πολιτιστική παράδοση της κάθε περιοχής.
ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΙΝΑΙ

-- Η συλλογή των σπόρων της περιοχής µας και η ανταλλαγή ποικιλιών µε άλλες περιοχές της Ελλάδας και όχι
µόνο.
-- Η διαφύλαξη και διάδοση του φυτικού Βασιλείου και των
ντόπιων ποικιλιών σαν µοναδική ασφάλεια για τη γεωργία µας .
-- Η ελεύθερη διακίνηση των σπόρων και το δικαίωµα των
γεωργών να φυλάνε, να αναπτύσσουν, να διαµορφώνουν
και να εµπορεύονται τους σπόρους.
Είµαστε αντίθετοι µε την παγκόσµια βιοµηχανία που
µας επιβάλλει τους γενετικά τροποποιηµένους οργανισµούς (µεταλλαγµένα) µολύνοντας τους αγρούς µας τα
νερά µας και κατ’επέκταση τις ζωές µας.
Όλοι έχουµε την ίδια ευθύνη απέναντι στη βιοπολιτιστική µας κληρονοµιά, «καθηµερινά ψηφίζουµε µε το πηρούνι µας για το µέλλον της γεωργίας της Ελλάδας ας
πάρουµε λοιπόν την ευθύνη που µας αναλογεί. Παναγιώτης Σαϊνατούδης κοινότητα ΠΕΛΙΤΙ»
Ας ξεκινήσουµε λοιπόν από χέρι σε χέρι, από γενιά σε
γενιά για να µη χάσουµε αύριο αυτά που έχουµε σήµερα
και ας µην ξεχνάµε ότι ο σπόρος για το γεωργό, δεν είναι
απλώς η πηγή της µελλοντικής σοδειάς και της τροφής,
είναι η αποθήκη του πολιτισµού και της ιστορίας.
ΧΡΥΣΑ ΣΦΗΚΑ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ

ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆ΕΙΑ
ΤΟΥ ΠΑΤΕΡ ΚΟΣΜΑ ΣΤΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ

Όπως είναι γνωστό ο Πάτερ Κοσµάς πέρασε από την
περιοχή των Τζουµέρκων, βαδίζοντας «στα ριζά» του
βουνού, δηλαδή στους δρόµους-µονοπάτια µέσα στο
δάσος µε τα απόσκια και τα έλατα.
∆εν είναι απόλυτα σαφές αν ήρθε από τα δυτικά όπως
λένε αρκετοί από τους ντόπιους ή αν πήγε προς τα δυτικά όπως ισχυρίζονται άλλοι. Πάντως, όπως αφήνεται
να εννοηθεί από τις καταγραφές της βιογραφίας που
αναφέρονται στη ζωή και το έργο του Αγίου και τη σειρά
που απαριθµούνται τα µέρη που επισκέφθηκε στις τρεις
ή τέσσερις περιοδείες του, φαίνεται ότι µάλλον όδευσε
προς τα δυτικά, αν και αυτό δεν έχει και τόσο µεγάλη
σηµασία.
Περνώντας από την περιοχή κοντά στη "Μεγάλη Βρύση"
ή "Βρύση του Καπετάνιου", στα Ριζά, κάθισε να πιει λίγο
νερό και να ξεκουραστεί κάτω από τον παχύ ίσκιο ενός
γέρικου έλατου. Από εκεί κοίταξε κάτω την περιοχή και
αντίκρισε την καταπράσινη κοιλάδα της Αβαρίτσας που
τη διαρρέει το µικρό ποταµάκι Αβαρτσιώτης.
Θαύµασε τη σπάνια οµορφιά µε την καλλιεργηµένη και
εύφορη γη καθώς και το καταπράσινο περιβάλλον, κάτι
ίσως σκέφτηκε µέσα του και δείχνοντας µε το χέρι του
την περιοχή, µονολόγησε: «Ευλογηµένος τόπος....!»
Στα δυτικά της περιοχής µας επισκέφτηκε άλλα χωριά
όπου ταλαιπωρηµένος και πεινασµένος ζήτησε σε κάποιο σπίτι λίγο φαγητό να ξεγελάσει την πείνα του.
Όµως, αντί για φαγητό, όπως λένε, του έδωσαν γάλα
θηλυκού όνου, γαϊδούρας.
Κατά την περιοδεία του στην ορεινή περιοχή των Τζουµέρκων, βρέθηκε στο σηµείο όπου σήµερα βρίσκεται το
πανέµορφο και µοναχικό εκκλησάκι του Πάτερ Κοσµά,
εκεί που τελειώνουν τα έλατα και υπάρχουν µόνο λίγα
"απαλόκεδρα", µε το βραχάκι δίπλα επάνω στο οποίο
ανέβηκε να µιλήσει σε όσους έσπευσαν να ακούσουν τη
σοφή και ελπιδοφόρα διδαχή του, κάτω από τον πρόχειρο σταυρό που ύψωσε και εκεί, όπως εξάλλου συνήθιζε πάντα κατά τις οµιλίες του στους συγκεντρωµένους.
Όµως, έκπληκτος ο Άγιος πρόσεξε ότι εκεί, µεταξύ των
συγκεντρωµένων δεν παραβρέθηκε να ακούσει την οµιλία του ο ιερέας του χωριού.
Όπως λένε, ο Άγιος από τα δύο αυτά περιστατικά, δηλαδή το «γοµαρόγαλο» που του πρόσφεραν για φαγητό
και από το γεγονός ότι ο ιερέας τον αγνόησε, καταράστηκε την περιοχή αυτή και είπε να µην στεριώσουν
ποτέ παπά, δηλαδή ιερέα στο χωριό τους.
Τελικά, όπως φαίνεται, τα λόγια του Πάτερ Κοσµά, σύµφωνα µε τα λεγόµενα των κατοίκων της περιοχής µας,
αποδείχτηκαν προφητικά.
Η περιοχή της κοιλάδας της Αβαρίτσας που τη διαρρέει
το κελαριστό ποταµάκι που πηγάζει κοντά στον καταρράκτη Παλιόµυλο και φτάνει µέχρι τη Σµίξη στου Καυκιά, είναι πράγµατι ιδιαίτερα εύφορη και παραγωγική.
Αυτό, κυρίως χάρη στα λιγοστά νερά που της χάρισε η
φύση και τα ρύθµισε η ίδια σοφά έτσι ώστε µε θαυµαστό
τρόπο να διαρρέουν την περιοχή επιφανειακά καθ' όλη
τη διάρκεια του έτους και να δίνουν ζωή στα αρδεύσιµα
αλλά και ιδιαίτερα γόνιµα κτήµατα, να κινούν νερόµυλους, να ποτίζουν ζώα, να συντηρούν τη σπάνια χλωρίδα και πανίδα της περιοχής, να δίνουν χαρά και
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Η καταπράσινη κοιλάδα της Αβαρίτσας
από τη Βρύση του Καπετάνιου.

διάθεση για δουλειά στους κατοίκους. Έτσι, τα ιδιαίτερα
αυτά χαρακτηριστικά της περιοχής σε συνδυασµό µε το
ευνοϊκό κλίµα που διαµορφώνεται αρµονικά στη λεκάνη
απορροής του Αβαρτσιώτη, διατηρούν τον τόπο αυτό
καταπράσινο και ολοζώντανο και τον καθιστούν πραγµατικά σπάνιο αλλά (και γιατί όχι) και χωρίς υπερβολή
ευλογηµένο!
Επίσης, τα λόγια του Αγίου επαληθεύονται και αποδεικνύονται προφητικά και από το εξής επί πλέον γεγονός:
Από την περιοχή της Αβαρίτσας και τη λεκάνη απορροής του Αβαρτσιώτη, φαίνεται πως δεν είναι καθόλου
τυχαίο που έχουν φορέσει το ράσο και έχουν χειροτονηθεί ιερείς µέχρι σήµερα, αρκετοί από τους χωριανούς.
Έτσι, απαριθµούνται οι εξής ιερείς:
1. Παπά-Γιώργης Νίκος ή Παπά-Σταµούλης
2. Πατήρ-Γεώργιος Βάγγης
3. Παπά-Κώστας Κατσάνος
4. Παπά-Κώστας Λαγός
5. Παπά-Στέφανος Τσιούνης
6. Πατήρ-Χρήστος Αντώνης, γιος του Μήτσιου Αντώνη.
7. Παπά-Παύλος Κοντοδήµας, εγγονός του Παύλου
Σαρλή από τον Άγιο Στέφανο.
8. Παπά-Πάνος Μαρίας, ο οποίος γεννήθηκε στην περιοχή της Αγίας Φανερωµένης, στο Αραδιτσικό αλλά οι
ρίζες του προέρχονται από την Αβαρίτσα. (Εκτός αυτού,
φαίνεται πως το βλέµµα του Αγίου αντίκρισε και ευλόγησε όλη την περιοχή µέχρι το Αραδιτσικό!)
Ο παραπάνω αριθµός ιερέων σε σχέση µε τον λιγοστό
πληθυσµό και σε σύγκριση ακόµα και µε µεγαλύτερα
χωριά της περιοχής, είναι αναλογικά εντυπωσιακά µεγάλος, ώστε δίκαια να πιστεύουν οι χωριανοί και να
λένε: «Κάτι ήξερε και ο Άγιος!»
Αντίθετα, στην περιοχή που του πρόσφεραν για φαγητό
το κοινώς «γοµαρόγαλο», αλλά και που ο ιερέας δεν παραβρέθηκε στην οµιλία του, µε δυσκολία βρίσκει κανείς
ντόπιο παπά!
Ποιος ξέρει, αν στο µέλλον η περιοχή της λεκάνης απορροής του Αβαρτσιώτη θα εξακολουθήσει να «βγάζει»
παπάδες και αν αυτός ο «ευλογηµένος τόπος», σύµφωνα µε τα λόγια του Αγίου, θα συνεχίσει να διαρρέεται
από τα γάργαρα νερά της πηγής του Παλιόµυλου για να
είναι πάντα εύφορη η καταπράσινη κοιλάδα της Αβαρίτσας αλλά και ολόκληρης της περιοχής µε τους πολλούς
νερόµυλους, τις νεροτριβές, τις ιτιές, τα αιωνόβια πλατάνια, αλλά και µε τα µοναδικά ψάρια του γλυκού νερού
που συντηρούνται ανέκαθεν στα λιγοστά νερά της χαρακτηριστικά ιδιαίτερης κοίτης του σπάνιου αυτού ποταµιού των Τζουµέρκων!
Πάντως, µέχρι στιγµής τα λόγια του Πάτερ Κοσµά βγαίνουν προφητικά και θέλουµε να πιστεύουµε ότι και στο
µέλλον αυτός ο τόπος θα παραµείνει «ευλογηµένος»,
γιατί σίγουρα «κάτι θα ήξερε και ο Άγιος» όταν συνάµα
µε τα προφητικά του λόγια φαίνεται πως απλώνοντας τα
άγια χέρια του για να δείξει και να ορίσει την ευρύτερη
περιοχή της Αβαρίτσας, έδωσε όχι µόνο την ευλογία
αλλά την προστασία του στην ιδιαίτερη αυτή περιοχή
του τόπου µας για να παραµείνει για πάντα.... ευλογηµένη!
Νίκος Τσιούνης

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.
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Η εφηµερίδα µας προβάλλει το Βουργαρέλι και τους ανθρώπους του!

Καλοτάξιδη
θεία Αντιγόνη

ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ

Τα λόγια που θα ακολουθήσουν δεν
είναι τυπική υποχρέωση απέναντι
στη θεία µου Αντιγόνη µια που διαθέτω την πένα και τη στήλη. Είναι
ένα κατευόδιο και πολύ λίγα για µια
σπουδαία Βουργαρελιώτισσα, µια
από τις λίγες που άφησαν το στίγµα
τους στο Βουργαρέλι.
Ήταν το τρίτο παιδί της Αθηνούλας
και του Κώτσιου-Τόλη γεννηµένη
στον συνοικισµό Παπούλια. χρόνια
παιδικά φτωχικά και σκληρά αλλά
και τα µετέπειτα µέσα στον πόλεµο
και τις κακουχίες. Μέσα σε αυτή τη
ζοφερή ατµόσφαιρα και την κακοτυχία του χωριού µας, ήταν τυχερή. Βρέθηκε µαζί µε την οικογένειά της στα Κατσανοχώρια και εκεί γνώρισε τον µετέπειτα σύζυγό της το Γιάννη Φωτάκη που
υπήρξε οπλαρχηγός του Ζέρβα. Μέσα στη δύνη του εµφυλίου σπαραγµού, έγινε
ο γάµος. Από εκείνες τις ευτυχισµένες στιγµές είναι η φωτογραφία που δηµοσιεύεται και την οποία η θεία Αντιγόνη είχε ως "εικόνισµα" πάνω από το τζάκι της.
Εκεί πάντα έπεφτε το βλέµµα της αλλά και τα βλέµµατα όλων όσων έµπαιναν
στο χειµωνιάτικο. Και πάντα µε αφορµή τη φωτογραφία αυτή διηγούνταν ιστορίες της Κατοχής µε τους Ιταλούς και τους Γερµανούς στο χωριό καθώς και της
Αντίστασης, από τη στιγµή που ο Γιάννης Φωτάκης υπηρέτησε στις τάξεις του
Ζέρβα. ∆εν ήξερε να λέει παραµύθια και όταν κάποιοι φοιτητές που επισκέφτηκαν το χωριό µας για να συλλέξουν µύθους και παραµύθια, η θεία Αντιγόνη µόνο
ιστορίες του πολέµου τους αφηγήθηκε: "Γεγονότα πραγµατικά παιδιά µου, αυτά
περάσαµε στο πετσί µας, αυτή την πραγµατικότητα ζήσαµε εµείς, πού καιρός για
παραµύθια, βασιλιάδες, βασιλοπούλες και µάγισσες, όλα ψέµατα, φαντασίες".
Το πιο σηµαντικό της προσόν η αξιοσύνη. ∆ούλεψαν σκληρά µε τον άντρα της
το Γιάννη Φωτάκη και στήσανε όλο το οικοδόµηµα, τα Φωτακέϊκα, που στέγασε
εκτός από το σπίτι τους και τρεις επιχειρήσεις ταυτόχρονα. Το εστιατόριο, το
µπακάλικο και το ξενοδοχείο "Η Κωστηλάτα". Αφέντρα και εργάτρια παράλληλα
και στις δύο, το εστιατόριο και το Ξενοδοχείο. Ακούραστη από το πρωί ως το
βράδυ µε τη βοήθεια ανθρώπων που ήταν στη δούλεψή της πρόσφερε υπηρεσίες σε όσους ερχόταν στο χωριό µας. Και υπήρχαν πολλοί στο Βουργαρέλι τότε
που είχαν ανάγκη απ' αυτές: εργάτες που δούλευαν σε εταιρείες (δρόµοι κ.λ.π.),
δηµόσιοι υπάλληλοι, επισκέπτες και παραθεριστές στο χωριό µας. Όλοι όσοι
πέρασαν από εκεί θυµούνται την κυρά Αντιγόνη µε τη φιλόξενη διάθεση και την
περιποίηση.
Το σπουδαιότερο όµως ήταν "ο αφανής ήρωας" που είχε αναλάβει όλα τα
βάρη όταν ο Γιάννης Φωτάκης ασχολήθηκε µε την Κοινότητα Βουργαρελίου. Υπήρξε Πρόεδρος για χρόνια µε αξιόλογο έργο, πίσω από το οποίο
"κρυβόταν" η κυρά Αντιγόνη µε τον τρόπο της.
Και όταν εκείνος έφυγε αρκετά νωρίς, συνέχισε να "µάχεται" αλλά από τη στιγµή
που οι τρεις κόρες τους αποκαταστάθηκαν, σταµάτησαν και οι επιχειρήσεις που
πρωτοστατούσε εκείνη και οι χώροι αξιοποιήθηκαν διαφορετικά και µέχρι σήµερα. Καιρός να ξεκουραστεί και η κυρά Αντιγόνη.
Όµως η χαρακτηριστική της φιγούρα ήταν αρκετές ώρες παρούσα στην πάνω
αυλή που ήταν και µαγαζιά, γιατί είχε µάθει µε κόσµο και δεν µπορούσε να κλειστεί στο σπίτι.
Έφυγε πλήρης ηµερών έχοντας υποστεί µια µεγάλη ταλαιπωρία στην υγεία της
τα τελευταία χρόνια.
Θα σε θυµόµαστε πάντοτε θεία Αντιγόνη Φωτάκαινα.
Λουκία Αντωνίου

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

∆ΙΟΓΕΝΟΥΣ 6
ΓΑΛΑΤΣΙ
ΤΗΛ.:

210 2921249

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βουργαρελίου προέβη στην έκδοση ηµερολογίου του 2015 µε φωτογραφικά
θέµατα από το ∆.∆. Βουργαρελίου.

ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ
Για ακόµη µια χρονιά ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βουργαρελίου διοργάνωσε την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας το Σάββατο 3/1/2015. Αυτή την φορά κατόπιν πρωτοβουλίας των µελών µας αλλά και
του ∆.Σ. του Συλλόγου αποφασίστηκε η εκδήλωση να πραγµατοποιηθεί στο κατάστηµα της Άννας και
Κων/νου Τάσιου ( Το Χαγιάτι). Για ακόµη µια φορά η συµµετοχή των χωριανών ξεπέρασε τις προσδοκίες του Συλλόγου µας, φτάνοντας στις 140 συµµετοχές. Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε καταρχάς
για την δωρεάν παραχώρηση του καταστήµατος στον σύλλογό µας την Άννα και Κων/νο Τάσιο. Για
την αφιλοκερδή συνεισφορά τους στην εκδήλωσή µας, την Κωνσταντινιά και ∆ηµήτρη Σόφη, την Κυριακή και Γεώργιο Κολιούλη, την Βασιλική Αλέτρα, τον Νικόλαο Πλεύρη, τη Νεκταρία ∆ηµητρέλου, τον
Περικλή Κολοκύθα το Γιώργο Κατσάνο, τη Γεωργία, Ρούλα και Κώστα Μασούρα, αλλά πάνω απ' όλα
τους χωριανούς µας που στηρίζουν όλες τις προσπάθειές µας µε την παρουσία τους. Η οµάδα του
χορευτικού παρουσίασε παραδοσιακούς χορούς της Θράκης και το γλέντι τελείωσε τις πρωινές ώρες
µε χορό και δηµοτικά τραγούδια από τη δηµοτική κοµπανία του ∆ηµήτρη Τζουµερκιώτη.
22/2/2015-ΚΥΡΙΑΚΗ
ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΑΣ
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος
Βουργαρελίου σε συνεργασία µε το χορευτικό του
συλλόγου πραγµατοποίησε εκδηλώσεις στην
πλατεία του χωριού µας
την Κυριακή της Αποκριάς. Η οµάδα του χορευτικού παρουσίασε
παραδοσιακούς χορούς
της Αποκριάς ( γαϊτανάκιγανωτζής) και η εκδήλωση έλαβε τέλος µε την
καύση του καρνάβαλου.
Παρόλο που οι καιρικές
συνθήκες ήταν κακές, οι
συγχωριανοί µας , µας τίµησαν µε την παρουσία
τους και η εκδήλωση
πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία για ακόµη µία
χρονιά. Παραβρέθηκε το τηλεοπτικό κανάλι
ART TV, το οποίο και παρουσίασε στιγµιότυπα από τις εκδηλώσεις.

23/2/2015 - ΚΑΘΑΡΑ ∆ΕΥΤΕΡΑ
Επίσης ο Πολιτιστικός Σύλλογος την Καθαρά
∆ευτέρα πρόσφερε στην πλατεία του χωριού
µε τη βοήθεια των γυναικών του χωριού και
των µελών του Συλλόγου νηστίσιµα παραδοσιακά εδέσµατα (φασολάδα, χαλβάς κ.ά.). Η
προσέλευση τόσο των χωριανών όσο και
ξένων επισκεπτών ήταν µεγάλη και η εκδήλωση διήρκησε µέχρι τις µεσηµβρινές ώρες,
καθώς διασκέδαζαν στους ήχους παραδοσιακών τραγουδιών του τόπου µας.
Φωτογραφίες από τη Ντίνα Μπαλατσούκα
και στο ρεπορτάζ ο γραµµατέας του Συλλόγου Βασίλης Σούσος.

Θα σε περιµένω
Εσύ φεύγεις µακριά µου
κι είναι µαύρη η καρδιά µου.
Θέλω πίσω να γυρίσεις
και µαζί µου για να ζήσεις.
Είν’ οι µέρες σκοτεινές
και οι νύχτες θλιβερές,
µου πλακώνουν την καρδιά
που ‘σαι µίλια µακριά
αχ! Στη µαύρη ξενιτιά.
Είναι δύσκολοι καιροί
κι εξαντλείται η υποµονή.
Το µέλλον µας αβέβαιο
στα χέρια κάποιων κέρβερων,
που είν’ αδίστακτοι πολύ
µε µία λογική ψυχρή.
∆εν έχουν συναισθήµατα
κι έχω µαύρα προαισθήµατα.
Θα σε περιµένω
να γυρίσεις πίσω
µαζί σου για να ζήσω
Παπαγεωργίου Ανθή

ΑΡΑΧΝΗ

Στήθηκε γύρω µας ένας αόρατος ιστός. Η αράχνη περιµένει µε στολή παραλλαγής σε κάποια γωνία. Όλες οι δίοδοι και οι ατραποί είναι φραγµένες. Μόνο οι ιδέες µπορούν να δραπετεύσουν. Μόνο αυτές θα σταθούν
ασπίδες στις επιθέσεις της αράχνης. Μόνο αυτές θα κόψουν τον ιστό στα
σηµεία στήριξης. Η αράχνη όµως έχει εναλλακτικές λύσεις. Σπεύδει ταχέως και κτυπά τις ιδέες ύπουλα, µε εφεδρείες ύπουλες. Έχει τοποθετήσει σε επίκαιρα σηµεία τα σκυλιά του Παυλώφ, το συµπεριφορισµό τα
µαζικά µέσα αποβλάκωσης και τη σύγχυση. Μοιάζει µε τα κεφάλια της
Ύδρας που αναγενν ώνται. Μια λύση µόνο υπάρχει: «επίσταµαι» κι ένας
Ηρακλής;.

ΤΑΞΙ∆Ι ΖΩΗΣ

Ταξιδεύω στο δικό µου κόσµο ψεύτικο ή αληθινό
Αφήνοµαι στο ορµητικό ποτάµι του µυαλού µου και παρασύροµαι. Χτυπώ
στις λείες και γλιστερές πέτρες τη µια και στις απόκρηµνες και βραχώδεις
όχθες την άλλη. Οδεύω προς τη θάλασσα, εκεί που τα νερά είναι ήρεµα
και φαίνονται ότι δεν κινούνται καθόλου. Καταλήγω στη θάλασσα και
απολαµβάνω τη γαλήνη και την ηρεµία τη µια και παίρνω τη µορφή µανιασµένου κύµατος που στροβιλίζεται και κτυπά στα βράχια και ανακατεύει την άµµο και τα βότσαλα και τα φύκια και τη λάσπη και και ;και. Τα
πνευµατικά µου παιδιά καταπιεσµένα τη µια, ασύδοτα την άλλη, επαναστατηµένα, αναρχικά, ελεύθερα και ανελεύθερα στρέφονται συνέχεια
εναντίον µου. Χτυπούν ανελέητα όχι µε καίρια χτυπήµατα ,αλλά µε επιπόλαια στα χέρια και στα πόδια, για να µε τιµωρήσουν και να µην έχω τη
δυνατότητα να περπατώ, αλλά να µένω ηµιπαράλυτος ακίνητος, καρφωµένος. Ύστερα δείχνουν καλή διαγωγή και µε ανεβάζουν στους ώµους
των και µε περιφέρουν στο στάδιο, κάνοντας το γύρο του θριάµβου σαν
αρχαίο ολυµπιονίκη, αποδίδοντας φόρο τιµής στον γεννήτορά τους. Ο κόσµος παίρνει µαγικές διαστάσεις και παραδίδοµαι εκστασιασµένος και
απογειωµένος στους άκρατους ρυθµούς των.
Αυτό το παιχνίδι, αχ αυτό το παιχνίδι είναι το παιχνίδι της ζωής, της ύπαρξης ,η τραγικότητα της ύπαρξης, τα ετερώνυµα τα αντίθετα ,η τάξη και η
αταξία.
Φευγάτος Μπιλ
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Η εφηµερίδα µας προβάλλει το Βουργαρέλι, καταγράφει την ιστορία του, ενηµερώνει και διεκδικεί!
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ΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΚΑΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο Σύλλογος µας µέσα στα πλαίσια των σκοπών του, όπως ορίζονται από το καταστατικό
του, δεν έπαψε να δείχνει ενδιαφέρον για θέµατα που απασχολούν το χωριό µας, τα οποία
πάντοτε θέτει υπόψη της ∆ηµοτικής Αρχής. Έτσι αποφάσισε στη σελίδα αυτή της εφηµερίδας µας να δίνει το βήµα στους συµπολίτες µας που επιθυµούν να επισηµάνουν προβλήµατα που αφορούν το ∆ήµο και γενικότερα το χωριό µας, την ενασχόληση του
συλλόγου µε τα θέµατα αυτά, καθώς και τοποθέτηση της ∆ηµοτικής Αρχής ως απάντηση
σε αυτά.
∆ηµοσιεύουµε επιστολή του κ Χρήστου Παπαϊωάννου προς το ∆ήµαρχο Κεντρικών Τζουµέρκων, ενηµέρωση για θέµατα που έθεσε πρόεδρος του συλλόγου, Λουκία Αντωνίου
υπόψη της Νέας ∆ηµοτικής Αρχής.
Όταν η πρόεδρος του Συλλόγου βρέθηκε στο Βουργαρέλι στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του συλλόγου συναντήθηκε µε το ∆ήµαρχο κ. Μαρίνο Γαρνέλη, την αντιδήµαρχο κ.
Λίτσα Καραγιάννη και τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας κ. Κώστα Κατσάνο.
Στη συνάντηση µε το ∆ήµαρχο τέθηκαν τα θέµατα: α) Για τα κληροδοτήµατα Ιωάννου Παπακώστα και Νικολάου Κατσαούνου που αφορούν την Τοπική Κοινότητα Βουργαρέλι (για
αυτόν το σκοπό κατέθεσε και ενηµερωτικό έγγραφο που αφορά τη σύσταση Επιτροπής
Πρωτοβουλίας για τα εν λόγω κληροδοτήµατα). β) Για το Μποτσαραίικο µε αφορµή και την

επιστολή της κ. Μαίρης Μάντζιου που δηµοσιεύτηκε στο φύλλο της εφηµερίδας µας Νο243.
Στη συνάντηση µε την αντιδήµαρχο κ. Καραγιάννη το θέµα του ηλεκτροφωτισµού του χωριού µας, διότι η κατάσταση είναι επιεικώς απαράδεκτη (∆ε χωράει χαρακτηρισµό εν έτει
2014 να πηγαίνει κανείς στο σπίτι του µε φακό και να ασπρίζει τα σκαλοπάτια όπου υπάρχουν στους δρόµους, για να µην πέσει). ∆ήλωσε ενήµερη και το κύριο µέληµα της είναι προς
αυτή την κατεύθυνση. Απλά δεν είναι θέµα λαµπτήρων αλλά αντικατάστασης όλου του δικτύου.
Με τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας κ. Κώστα Κατσάνο ασχοληθήκαµε µε όλα τα
παραπάνω θέµατα και επιπλέον: α) Το θέµα της ράµπας στην πλατεία που όπως διαπίστωσα ήταν και θέµα των προηγούµενων τοπικών συµβουλίων. β) Με διαβεβαίωση κατηγορηµατικά ότι από την παρούσα ∆ηµοτική Αρχή δεν τέθηκε θέµα µεταφοράς της
παιδικής χαράς στην Πλατεία µπροστά από το Βακούφικο αλλά η εν λόγω χρειάζεται επισκευή, διότι παρουσιάζει πολλά προβλήµατα, θέµα ορατό από πολλά χρόνια πριν. γ) Το
µεγαλύτερο πρόβληµα που αντιµετωπίζει είναι η εξόντωση του κάτω µέρους της πλατείας
όπου µια πιθανή κατάρρευση θα έχει ανυπολόγιστες συνέπειες. Άρα προέχει αυτό το πρόβληµα και στη συνέχεια θα έρθει ο ευπρεπισµός του πρανούς της Πλατείας που τα τελευταία χρόνια κατάντησε σκουπιδότοπος µε πλήθος ξερά χόρτα,βάτα,κλαδιά και ό,τι άλλο.

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΞΙΟΤΙΜΟ ∆ΗΜΑΡΧΟ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Πήρα το θάρρος να γράψω τη συγκεκριµένη επιστολή µετά από πολύ σκέψη. Αφορµή
ήταν η συνέλευση που έγινε το καλοκαίρι στο χωριό µου την Κυψέλη. Θέµα τα προβλήµατα του χωριού .Μετά από διάφορες προτάσεις αναφέρθηκε από τα τοπικά όργανα, ότι
οι προτάσεις δεν µπορούν να υλοποιηθούν, γιατί υπάρχουν πολλαπλά προβλήµατα.
Από την ηµέρα που η περιοχή µας έγινε δήµος δε θυµάµαι κάτι καινούριο. Το µόνο που
ακούω είναι ότι δεν υπάρχουν χρήµατα και ότι τα προβλήµατα είναι πολλά. Εγώ δεν
µπορώ να δεχθώ της ίδιες µόνιµες απαντήσεις. Όταν η δηµοτική αρχή ζητά την ψήφο
των δηµοτών για ποιο λόγο το κάνει ; Ο λόγος ποιος είναι; για τον τίτλο του ∆ηµάρχου;
Το µισθό; Τις δηµόσιες σχέσεις; Τη στιγµή που δεν µπορεί να ξεπεράσει τα προβλήµατα
για ποιο λόγο χαραµίζει την ελπίδα των δηµοτών; Εύχοµαι στην καινούρια δηµοτική αρχή
καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο που έχει. Πιστεύω και ελπίζω ότι τα πιο πάνω λόγια µου
κύριε ∆ήµαρχε ότι δεν σας εκφράζουν ούτε στο ελάχιστο. ∆εν έχω µόνο παράπονα, έχω
και προτάσεις.
Θα ήθελα να ξεκινήσω µε ένα µεγάλο και µόνιµο πρόβληµα που αφορά το χωριό µου την
Κυψέλη, που είναι το νερό που πίνουµε. Κάθε καλοκαίρι αντιµετωπίζουµε πολύ σοβαρό
πρόβληµα ακόµη και το Πάσχα. Γνωρίζετε κύριε ∆ήµαρχε ότι είναι το µοναδικό χωριό
που έχει δικό του νερό και πληρώνει τα τέλη κανονικά χωρίς προβλήµατα; Θα κάνετε κάτι
για αυτό; Μην µου πείτε ότι δεν υπάρχουν χρήµατα; Γνωρίζετε για τα προγράµµατα
ΕΣΠΑ; Θα συγκροτήσετε υπηρεσία για να ασχοληθεί επιτέλους και ο ∆ήµος µας σοβαρά
µε το θέµα αυτό; Ο δηµοτικός φωτισµός είναι ανύπαρκτος. Κάθε καλοκαίρι τα σκουπίδια κάνουν πάρτι στις πλατείες των χωριών, παρά τις φιλότιµες προσπάθειες των συλλόγων. ∆εν θα έπρεπε να φροντίζουν τα καταστήµατα που εκµεταλλεύονται τους χώρους
αυτούς; Μήπως θα έπρεπε να δείτε τον κανονισµό καθαριότητος του ∆ήµου; Γνωρίζετε
ότι υπάρχουν µεγάλα κοντέινερ προσωρινής αποθήκευσης µε ελαφρά συµπίεση σκουπιδιών; Με αυτόν τον τρόπο θα έχετε µεγάλο όφελος στο κόστος µεταφοράς των σκουπιδιών. Θα µου πείτε ότι χρειάζεται σταθµός µεταφόρτωσης. Γιατί όχι, δεν απαγορεύεται.
Όλοι οι δρόµοι έχουν κλείσει από τα χόρτα και τα δένδρα. ∆εν πρέπει να γίνει επιτέλους
κάτι για αυτό πριν θρηνήσουµε θύµατα; Γνωρίζετε ότι υπάρχει µηχάνηµα πολλαπλών
χρήσεων που κόβει χόρτα, θάµνους, κλαδιά, καθαρίζει αυλάκια που παντού είναι σε
κακό χάλι; Σε ένα µηχάνηµα προσαρµόζοντας διάφορα εξαρτήµατα έχετε τη δυνατότητα
να κάνετε πολλές δουλειές, ακόµη και εκχιονισµό δρόµων. Θα µου πείτε που θα βρεθούν
όλα αυτά τα χρήµατα; Τα προγράµµατα ΕΣΠΑ επιδοτούν όλες τις καινοτόµες ιδέες. Πιστεύω ότι η εικόνα της εγκατάλειψης που βλέπουµε στα χωριά των Τζουµέρκων πρέπει

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.
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να αλλάξει, να σταµατήσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Κύριε ∆ήµαρχε πιστεύω ότι
έχετε τη δυνατότητα να πάτε τον τόπο µας ένα βήµα µπροστά, εάν τον αγαπάτε πραγµατικά. Μπορείτε να οργανώσετε συζητήσεις σε κάθε χωριό ξεχωριστά καταγράφοντας
τα προβλήµατα. Οι ηλικιωµένοι που έχουµε είναι πάρα πολλοί . ∆εν έχουν εύκολη πρόσβαση σε γιατρό και φάρµακα ακόµη και σε φαγητό!!!!!!! ∆εν θα πρέπει να αναπτύξουµε
ένα κοινωνικό έργο καταγράφοντας αυτούς τους ανθρώπους για άµεση παρέµβαση; Η
βοήθεια στο σπίτι πρέπει να είναι πολύ καλά οργανωµένη για να έχει αποτέλεσµα. ∆ιοργανώστε ηµερίδα µε άτοµα που γνωρίζουν καινοτόµες ιδέες πάνω στη γεωργία, κτηνοτροφία και ό,τι άλλο θα µπορούσε να βοηθήσει τους λίγους νέους που έχουν αποµείνει.
Θα µπορούσατε να καθιερώσετε ανοικτό ∆ηµοτικό συµβούλιο χωρίς θέµα δύο µε τρείς
φορές το χρόνο όπου θα κάνετε προσωπική ενηµέρωση στα τρέχοντα θέµατα του
∆ήµου. Μετά θα δέχεστε ερωτήσεις και προτάσεις. Ακόµη µπορείτε να καλείτε πνευµατικούς ανθρώπους και επιστήµονες. Έχουµε πάρα πολλούς που διαπρέπουν σε Ελλάδα
και σε όλο τον κόσµο να καταθέσουν την επιστηµονική τους άποψη. Με επικεφαλής το
∆ήµαρχο µπορεί να δηµιουργηθεί εθελοντική εργασία το καλοκαίρι µια µέρα σε κάθε
χωριό < τα κοιµητήρια είναι σε κακό χάλι >. Είναι απαραίτητη µια ηλεκτρονική σελίδα,
που θα κατατίθεται, το ετήσιο πρόγραµµα, ο προϋπολογισµός, η πρόοδος των εργασιών, έσοδα, δαπάνες, για καλύτερη διαφάνεια. Ηλεκτρονικό σύστηµα εξόφλησης λογαριασµών, πχ νερό εύκολα και γρήγορα. Μην µου πείτε ότι δεν µπορούν να γίνουν όλα
αυτά. Με δουλειά κούραση ιδρώτα και µεράκι όλα µπορούν να γίνουν αρκεί να υπάρχει
θέληση. Κύριε ∆ήµαρχε δεν θα ήθελα να σας κουράσω περισσότερο. Έχετε την ευκαιρία να γράψετε ιστορία ως ο πιο πετυχηµένος ∆ήµαρχος. Να σας θυµούνται για χρόνια.
Μην απογοητεύσετε τους ∆ηµότες. Μην αφήσετε πέντε χρόνια να πάνε χαµένα . Σας
κάνω γνωστό ότι την επιστολή αυτή θα την δηµοσιεύσω στα τοπικά φύλλα, για να γνωρίζουν και οι δηµότες τα πάντα. Είπαµε διαφάνεια στα πάντα. ∆ιότι µέχρι σήµερα δεν ξέρουµε τι µας γίνεται όλα στα κρυφά. Κάτω από το χαλί. Οι δηµότες καταβάλουν κάθε
µήνα φόρους. Πρέπει να ξέρουν τα πάντα τι γίνεται στο ∆ήµο, ανεξάρτητα πνευµατικού
επιπέδου και ηλικίας. Θα σας παρακαλούσα να µας κάνετε γνωστό το πρόγραµµα σας
σχετικά µε το τι θα κάνετε, τώρα που είστε µέσα στο ∆ήµο. Το φύλλο του Συλλόγου το
Βουργαρέλι θα χαρεί να σας φιλοξενήσει. Σας ευχαριστώ προκαταβολικά για το χρόνο
σας.
Με εκτίµηση
Χρήστος Παπαϊωάννου

Ανάδειξη των Αθαµανικών Ακροπόλεων
στην περιοχή των Κεντρικών Τζουµέρκων

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΛΕΤ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας, η οποία ανήκει στη
Γενική ∆ιεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής
Κληρονοµιάς του Υπουργείου Πολιτισµού και
Αθλητισµού, µε επιστολή της προς τον ∆ήµο Κεντρικών Τζουµέρκων και προς την Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Τζουµέρκων, την οποία
υπογράφει η Προϊσταµένη της Εφορείας ∆ρ Αρχαιολογίας Βαρβάρα Ν. Παπαδοπούλου, θέτει το θέµα
της ανάδειξης των Αθαµανικών Ακροπόλεων στην
περιοχή των κεντρικών Τζουµέρκων.
Στην επιστολή τονίζεται ότι “η Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας στο πλαίσιο της διάσωσης και προβολής των αρχαιολογικών χώρων της περιοχής του
∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων, επιθυµεί να προχωρήσει σε προώθηση ενός προγράµµατος που
θα περιλαµβάνει εργασίες βελτίωσης της προσβασιµότητας, συντήρησης της τοιχοδοµίας και καθαρισµού τριών, τουλάχιστον, Ακροπόλεων των
αρχαίων Αθαµάνων (Γουριανών, Κυψέλης και Παλαιοκάτουνου). Στόχος είναι να καταστεί εφικτή η
µεταξύ τους δικτύωση και η συµπερίληψή τους σε

µία εναλλακτικής µορφής τουριστική διαδροµή,
ώστε να τονωθεί η ήδη υπάρχουσα αγροτουριστική
κίνηση της περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό παρακαλούµε να προχωρήσετε σε µία πρόταση χρηµατοδότησης για τον εντοπισµό και την αποτύπωση του
συνόλου των αρχιτεκτονικών καταλοίπων, τη βελτίωση της προσβασιµότητας, τη συντήρηση της
τοιχοδοµίας και του καθαρισµού των ως άνω Ακροπόλεων, µε αποδέκτη την Υπηρεσία µας”.
Η επιστολή εστάλη στις 28 Νοεµβρίου 2014 και
έχει αριθµό πρωτ. 352.

Ανάλογη επιστολή µε το ίδιο θέµα απέστειλε προς
τον ∆ήµο Κεντρικών Τζουµέρκων και το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Τζουµέρκων (ΙΛΕΤ), µε ηµεροµηνία 30 Ιανουαρίου 2015.

Μέχρι αυτή τη στιγµή που εκδίδεται η εφηµερίδα
µας, δεν υπήρξε απάντηση και στις δύο επιστολές
από τον ∆ήµο.
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Η ενηµέρωση για κοινωνικά και πολιτικά θέµατα είναι καθήκον όλων µας!

Βουργαρελιώτικα Ηπειρωτικά & άλλα...

Κέντρο Υγείας Βουργαρελίου

Στο προηγούµενο φύλλο της εφηµερίδας µας (αριθµ. 243) αναφερθήκαµε στα προβλήµατα που αντιµετωπίζει το Κέντρο
Υγείας Βουργαρελίου σχετικά µε την υποστελέχωση τόσο σε
ιατρικό όσο και σε διοικητικό προσωπικό αλλά και για την αδυναµία συντήρησης των κτηριακών και λοιπών εγκαταστάσεων
λόγω έλλειψης σχετικών κονδυλίων.
Όµως, πέραν αυτών από τις αρχές του έτους ήρθαν να προστεθούν και άλλα προβλήµατα. Σύµφωνα µε τον νέο νόµο όλα
τα Κέντρα Υγείας από 1/1/2015 υπάγονται πλέον στις Υγειονοµικές Περιφέρειες της χώρας. Έτσι, το Κ.Υ. Βουργαρελίου υπάγεται στην 6η Υγειονοµική Περιφέρεια Πάτρας και διοικείται απ'
ευθείας από αυτή. Η διοικητική αυτή αλλαγή έχει ως συνέπεια
να µην µπορεί να ολοκληρωθεί άµεσα η διοικητική οργάνωση
του συστήµατος, µε αποτέλεσµα να δυσχεραίνεται η οµαλή λειτουργία του Κέντρου Υγείας. Μερικά από τα προβλήµατα που
φάνηκαν άµεσα είναι η δυσχέρεια και αναποτελεσµατικότητα
στην παραλαβή αναγκαίων ιατρικών υλικών, καθώς και η ελλιπής χρηµατοδότηση για την αγορά πετρελαίου θέρµανσης
κλπ. Η επικοινωνία του Κέντρου Υγείας µε τις νέες διοικητικές
υπηρεσίες αλλά και τα αιτήµατα που υποβάλλονται σ' αυτές γίνονται κατά κύριο λόγο µε Email και προφανώς δεν υπάρχει
πλέον το στοιχείο της αµεσότητας και του επείγοντος για την
επίλυση των άµεσων προβληµάτων, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά
τα αναγκαία!
∆υστυχώς, τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει πλέον το Κ.Υ.
Βουργαρελίου, συνεχώς πολλαπλασιάζονται και πηγαίνουν
από το κακό στο χειρότερο.
Κοινή θέληση όλων µας είναι να παραµείνει το Κ.Υ. Βουργαρελίου ανοιχτό γιατί οι υπηρεσίες που προσφέρει στην περιοχή
µας εκτός από αναγκαίες, πολλές φορές αποδεικνύονται και
σωτήριες για τους κατοίκους της ορεινής και αποµακρυσµένης
περιοχής µας.
Επειδή το µέλλον του Κέντρου Υγείας διαγράφεται αναµφίβολα
δυσοίωνο, µένει να δούµε πώς θα µπορούσαµε να δραστηριοποιηθούµε άµεσα όλοι µας, Σύλλογοι, φορείς, διοικούντες,
καθώς και µεµονωµένα άτοµα όχι µόνο του Βουργαρελίου αλλά
και της ευρύτερης περιοχής των Τζουµέρκων η οποία εξυπηρετείται από το Κ.Υ. Βουργαρελίου, για να δοθεί λύση, ώστε όχι
απλά να παραµείνει το Κέντρο Υγείας ανοιχτό, αλλά και να µπορεί να προσφέρει ξανά τις πολύτιµες υπηρεσίες του απρόσκοπτα στους ασθενείς συνδηµότες µας σε 24ωρη βάση. Οι καιροί
είναι δύσκολοι, αλλά η υγεία προέχει και θα πρέπει να φροντίσουµε γι αυτή όλοι µας.
Νίκος Τσιούνης

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ!

Το Αναστάσιµο µήνυµα του Κυρίου, ας
πληµµυρίσει τις καρδιές µας µε δύναµη
και αισιοδοξία, για
την Ανάσταση των
προσδοκιών και ελπίδων µας, για µια
καλύτερη ζωή στον
καθένα µας και στην
πατρίδα µας γενικότερα!
Το ∆Σ

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
∆ύο στιγµιότυπα από την κοπή της πίτας του Συλλόγου µας.
Φωτ. Κατερίνα Παπαϊωάννου.

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

ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΑΣΙΟΣ

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΑΡΤΑΣ
ΤΗΛ.: 26850 22254

VILLA ELIA

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

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

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ
Άγιος Ιωάννης - Φρύνη - Λευκάδα

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

