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∆είτε την ιστοσελίδα µας στο Internet, στη διεύθυνση: www.vourgarelinet.gr
Επικοινωνείστε µαζί µας ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: syllogos@vourgarelinet.gr

Η οικονοµική κρίση που βιώνουµε ως χώρα και ως λαός δεν ήταν
δυνατόν να µην πλήξει και την εφηµερίδα µας. Μετά το µεσο-
πρόθεσµο του Ιουνίου ο ΕΛΤΑ κατάργησε τη µερική ατέλεια στην
αποστολή των εντύπων των Συλλόγων. Μέχρι τώρα ο Σύλλογός
µας µε οµόφωνη απόφαση έστελνε την εφηµερίδα σε όλους τους
χωριανούς µας ανεξάρτητα αν πλήρωναν η όχι τη συνδροµή. Το
παρόν φύλλο είναι το τελευταίο που αποστέλλεται µε τον ίδιο
τρόπο.
∆υστυχώς είµαστε υποχρεωµένοι λόγω της υπερβολικής επιβά-
ρυνσης στην αποστολή, από το επόµενο φύλλο η εφηµερίδα να
αποστέλλεται µόνο σε όσους πληρώνουν τη συνδροµή τους.
Λυπούµαστε που αλλάζουµε µια απόφαση χρόνων και παίρνουµε
αυτό το µέτρο, αλλά τα οικονοµικά του Συλλόγου δεν επιτρέπουν
τη συνέχιση αυτής της τακτικής.

ΘΥΜΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ
Κ Α Ι Η Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι ∆ Α Μ Α Σ

ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ
ΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ - 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

Για δεύτερη χρονιά φέτος έγινε απλά και λιτά όπως ταιριάζει σ αυτή την
περίπτωση η εκδήλωση «Αναβίωση ιστορικής µνήµης»- Έναρξη επα-
νάστασης στα Τζουµέρκα το 1821 την Κυριακή 24 Ιουλίου 2011. Συν-
διοργανωτές ο τοπικός Πολιτιστικός Σύλλογος, ο Σύλλογος
Βουργαρελιωτών Αττικής, η Ένωση Συλλόγων του ∆ήµου Αθαµανίας
και ο ∆ήµος Κεντρικών Τζουµέρκων.
Η προετοιµασία από τον τοπικό Σύλλογο άψογη, όσον αφορά την ορ-
γάνωση, την τακτοποίηση του χώρου µε την ιδιαίτερη συµβολή του το-
πικού προέδρου κου Κώστα Κατσάνου. Συγκινητική επίσης η
συµµετοχή των γυναικών του χωριού στην Παρασκευή και προσφορά
των παραδοσιακών εδεσµάτων ( πίτες κλπ). Η Κυριακή µας βρήκε πα-
νέτοιµους.
Και αρχίζει η εκδήλωση. Μετά τη θεία λειτουργία και τη ∆οξολογία έγινε
κατάθεση στεφάνων από όλους τους φορείς και τις αρχές µε τελετάρχη
την κα Ντίνα Μπαλατσούκα, αντιπρόεδρο του τοπικού συλλόγου και στη
συνέχεια στο χώρο της βρύσης κάτω από τα αιωνόβια πλατάνια πραγ-
µατοποιήθηκε το υπόλοιπο πρόγραµµα. Τελετάρχης εδώ η κα Σαβ-
βούλα Κολιούλη, ταµίας του συλλόγου µας. Στην αρχή ένα κλέφτικο
τραγούδι από το Χρήστο Πανάγο και την ορχήστρα του έδωσε τον τόνο
και την ατµόσφαιρα. Ακολούθησε η οµιλία της υπογράφουσας, απαγ-
γελίες ποιηµάτων από την Ντίνα Μπαλατσούκα που αναφερόταν στους
Κουτελίδα και Μπακόλα και συνοδευόταν από τα αντίστοιχα κλέφτικα
τραγούδια της ορχήστρας. Αξιοθαύµαστη και ιδιαίτερα οργανωµένη η
παρουσία του χορευτικού του χωριού

Λουκία Αντωνίου

Μεγάλη επιτυχία σηµείωσαν και φέτος
όλες οι εκδηλώσεις που έκανε η ΄Ενωση
µε τη συµµετοχή των µελών της, Συλλό-
γων και Αδελφοτήτων, τον Αύγουστο,
στον πρώην ∆ήµο Αθαµανίας.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν στις 6 Αυγούστου 2011 µε
την Αθαµάνιο ∆ιαδροµή « ∆ρόµοι του Βασιλιά Αθά-
µαντα».Για Τρίτη συνεχή χρονιά οι αθλητές έτρεξαν
στην όµορφη αυτή διαδροµή ,που ξεκίνησε από την
πλατεία Αθαµανίου και τελείωσε στην πλατεία Τετρα-
κώµου . Απόσταση 12 και πλέον χιλιοµέτρων .

Εκατό περίπου αθλητές από όλη την Ελλάδα έλαβαν
µέρος ,µεταξύ αυτών και ο πρωταθλητής Ελλάδας
στα 5.000 µ., Κων/νος Τουσιάς .

Πολλοί όµως ήταν και οι περιπατητές που τερµάτι-
σαν περπατώντας την απόσταση αυτή. Ξεπέρασαν τα
πενήντα άτοµα.
Στον αγώνα αυτόν συµµετείχαν και µικρότερα παιδιά

που µαζεύθηκαν πριν ακόµη ξεκινήσει ο αγώνας των
µεγάλων, στην πλατεία του Τετρακώµου και αγωνί-
σθηκαν εκεί σε µικρότερες διαδροµές.
Την οργάνωση όλων των διαδροµών είχαν αναλάβει

οι Σύλλογοι Αθαµανίου και Τετρακώµου, οι οποίοι εκ-
προσωπήθηκαν επάξια από τον κ.Ηλία Γεωργιάδη ,εκ
µέρους του Συλλόγου Αθαµανιωτών και από τον κ.
Κων/νο Κοτσιάνη εκ µέρους του Συλλόγου των Τετρα-
κωµιτών. ΄Εµπειροι και οι δυο στις αθλητικές εκδηλώ-
σεις οργάνωσαν τις διαδροµές αυτές ,χωρίς να
παρατηρηθεί κανένα έλλειµµα ,κανένα κενό, ούτε όταν
οι αθλητές ξεκίνησαν από την πλατεία του Αθαµανίου,
ούτε κατά τη διαδροµή ,ούτε όταν τερµάτισαν στην
πλατεία του Τετρακώµου.
Εστησαν µια πολυπληθή γραµµατεία από νέα παιδιά

στην πλατεία του Αθαµανίου και έτσι η καταχώρηση
των αθλητών σε οµάδες ήταν πολύ εύκολη. Όπως εύ-
κολη ήταν και η απονοµή των βραβείων ,που έγινε στο
Τετράκωµο.

Κάθε χρόνο η διαδροµή αυτή φέρνει και περισσό-
τερο κόσµο στα µέρη µας. Αρχίζουν να τη γνωρίζουν
περισσότεροι αθλητές. Και αυτό οφείλεται επίσης
στους κ.κ. Ηλία Γεωργιάδη και Κων/νο Κοτσιάνη που
κάνουν την ανάλογη διαφήµιση, ιδιαίτερα σε ηλεκτρο-
νική µορφή.

Το σύνθηµα της έναρξης του αγώνα το έδωσε µε
«τουφεκιά» που έριξε ο Αντιπύραρχος και ∆ιοικητής
της Π.Υ Αµφιλοχίας και πρόεδρος της Αδελφότητας
Κεντρικού « Η ΝΗΣΙΣΤΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ» κ.
∆ηµοσθένης Αναγνωστάκης.

Γέµισε η πλατεία του Αθαµανίου µε άτοµα κάθε ηλι-
κίας. ΄Αλλοι ήταν εκεί για να τρέξουν και άλλοι για να
θαυµάσουν τους αθλητές.
Περισσότερος όµως κόσµος είχε µαζευθεί από νωρίς

στην κεντρική πλατεία του Τετρακώµου για να ιδεί τους
αθλητές να τερµατίζουν.

Πολλοί ήταν και αυτοί που παρακολούθησαν από
κοντά τους αθλητές να τρέχουν σε όλη τη διαδροµή, µε
τα αυτοκινητά τους βέβαια ή και µε ποδήλατα. .
Οι αθλητές ένας- ένας , τρέχοντας και χαµογελαστoί

, κατέφθαναν στην πλατεία και καταχειροκροτούνταν
από όλους τους παρευρισκόµενους. Είναι αυτοί που
θα γυρίσουν στην πόλη τους .στο χωριό τους και θα
µιλήσουν για τα όµορφα Τζουµέρκα. Είναι αυτοί που
υποσχέθηκαν να ξανάρθουν και µάλιστα όχι µόνοι
τους, αλλά και µε άλλους αθλητές των συλλόγων τους.

Η αρχή έγινε πριν από δυο χρόνια και από ότι φαί-
νεται η Αθαµάνιος διαδροµή έγινε θεσµός. Θα γίνεται
κάθε χρόνο και σίγουρα θα προσελκύει περισσότερο
κόσµο κάθε φορά. Αυτός άλλωστε ήταν και ο στόχος
της ΄Ενωσης όταν ξεκίνησε τη διαδροµή αυτή.
Από τις 7 µέχρι τις 13 Αυγούστου δόθηκαν για Τρίτη
συνεχή χρονιά µαθήµατα ζωγραφικής και πηλού από
τη ζωγράφο κ. Κατερίνα Πειρουνίδου, στο Βουργαρέλι,
στην αίθουσα δηµιουργικής απασχόλησης παιδιού . Τα
µαθήµατα αυτά τα παρακολούθησαν πολλά παιδιά από
όλο τα διαµερίσµατα του πρώην ∆ήµου Αθαµανίας.

Στις 14 Αυγούστου έγιναν τα εγκαίνια της έκθεσης µε
τις δηµιουργίες των παιδιών .Στην έκθεση παραβρέ-
θηκαν πολύς κόσµος και δηµοτικοί σύµβουλοι από την
περιφέρεια του πρώην ∆ήµου Αθαµανίας. Μεταξύ των
άλλων και ο γνωστός ζωγράφος κ. Βασίλειος Σταύρου
,που µε µεγάλη προσοχή παρατηρούσε όλα τα έργα
των παιδιών, και έδειχνε φανερά ικανοποιηµένος και
από τα έργα που έβλεπε ,αλλά και από όλη την προ-
σπάθεια που γίνεται σε αυτόν το τοµέα από την
΄Ενωση.
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ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΩΝ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ»

Γράφει η Μαίρη Στεφάνου

Και ξαφνικά, φέτος το καλοκαίρι, ολόκληρη η
πλατεία ζωντάνεψε! Η δυτική της πλευρά
που για µια δεκαετία ήταν σκοτεινή και εγκα-
ταλειµµένη φωτίστηκε και γέµισε κόσµο!
Αιτία, η απόφαση του Συλλόγου µας να απο-
καταστήσει το κατεστραµµένο βακούφικο*
και να λειτουργήσει εκεί η Έκθεση Βιβλίου
που διοργανώνει κάθε Αύγουστο στο Βουρ-
γαρέλι. Τις εργασίες ανέλαβε να δροµολογή-
σει και να συντονίσει ο Βασίλης Σούσος που
ως συνταξιούχος πλέον δάσκαλος αφιερώ-
νει αρκετό χρόνο στο χωριό και σε δραστη-
ριότητες κοινής ωφέλειαςD. Βρήκε
µαστόρους, µαραγκούς, µπογιατζήδες αλλά
και µε προσωπική του εργασία κατάφερε
στις αρχές Αυγούστου να είναι έτοιµο σαν
καινούριο! Να θυµίσουµε ότι το κτίριο ανήκει
στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου και έχει
παραχωρηθεί στο Σύλλογο Βουργαρελιω-
τών Αττικής για χρήσεις πολιτιστικού ενδια-
φέροντος.
Τα βιβλία, όπως κάθε καλοκαίρι, βρήκαν το
δρόµο τους για την πλατεία, στην άλλη άκρη
αυτή τη φορά, στολίστηκαν κι απλώθηκαν

και περίµεναν τους πιστούς τους φίλους. Κι
αλήθεια δε χάθηκε κανείς, όλοι βρήκαν το
καινούριο στέκι τους υπό την σκέπη του Αι
Νικόλα και τη σκιά του αιωνόβιου πλάτα-
νουD. Είχαν όµως και µια άλλη ξεχωριστή
συντροφιά! Μορφές από χρόνια περασµένα,
σχολιαρόπαιδα και βασανισµένες µάνες,
τσελιγκάδες µε τις γκλίτσες και τα κοπάδια

στα βουνά, πραµατευτάδες στις Γιαννιώτικες
αγορές, βουνά ανταριασµένα και τόσα άλλα
πολύτιµα που µας άφησε ο σπουδαίος Κώ-
στας Μπαλάφας µέσα στις σπάνιες φωτο-
γραφίες του. Καλή συγκυρία, οι απόγονοι
του Νίκου Τενέζου µε τις δωρεές τους µας
εξασφάλισαν το στοιχειώδη εξοπλισµό µε

γραφείο, βιβλιοθήκη, καρέκλες και ψυγείο
για τις πρώτες ανάγκες λειτουργίας.
Το στρογγυλό πεζούλι του πλάτανου έγινε

σηµείο συνάντησης για βιβλιόφιλους και µη
που αναζητούσαν µεσηµεριανή δροσιά και
παρέα αλλά και βραδινή ησυχία όταν τα
µικρά ποδηλατάκια και οι έφηβοι µπαλαδό-
ροι αποσύρονταν. Εδώ έκαναν στάση όµως
και όσοι πιστοί κατηφόριζαν από τα σκαλιά
της εκκλησίας µετά τις παρακλήσεις για λίγη
δειλινή συντροφιά και κουβεντούλα.
Και σε όλα τούτα ήρθαν κι έψαχναν χώρο
και τελικά θρονιάστηκαν για τα καλά ένα
σωρό αναµνήσεις. Όχι µόνο οι δικές µου
αλλά και των περισσότερων συγχωριανών
µας που περνούσαν από κει. Άλλος παράγ-
γελνε ούζο µε µεζέ (την περιζήτητη βραστή
πατάτα), άλλος έψαχνε τέταρτον για δη-
λωτή, άλλος άκουγε τον Μπιθικώτση και το
µπουζούκι του Χιώτη από τα µικρά δισκά-
κια, άλλος δεν έβρισκε καρέκλα για να πα-
ραγγείλει το διάφανο και τραγανό γλυκό
καρπούζι, α να κι ο κυρ Αντώνης που θέλει
να δηλώσει στο γραµµατέα τις ζηµιές για την
αποζηµίωση του ΟΓΑ!!!
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ΦΥΛΛΟΜΕΤΡΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ…
… µε αφορµή την Έκθεση Βιβλίου

1965 και όλοι χορεύουν γιάνγκα! Μικροί βιβλιόφιλοι
στην έκθεση βιβλίου.
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Το Βουργαρέλι είναι ο γενέθλιος τόπος, που µας εµπνέει και µας δίνει δύναµη στην καθηµερινότητά µας.
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∆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
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ:

ΛΟΥΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΝΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΣ

Τηλ.: 210 8259644
6974213630

dimosnikolaos@gmail.com
*

ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Ηπειρωτικές Εκδόσεις “Πέτρα”

Οικονόµου 32, 106 83 Αθήνα
Τηλ.: 210 8233830
Fax: 210 8238468

e-mail:ekdoseispetra@hotmail.com

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ
“ΓΑΛΗΝΗ”

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΥΤΡΑΣ
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΑΡΤΑΣ

ΤΗΛ.: 26850 22380
22135

∆ΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ!

ΤΑΒΕΡΝΑ - ΞΕΝΩΝΑΣ
ΤΟ ΧΑΓΙΑΤΙ

Άννας & Κώστα Τάσιου
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΑΡΤΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΤΗΛ.
ΚΑΤΑΣΤ.: 26850 22674
ΟΙΚΙΑΣ: 26850 22502

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.

Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι

m e d i a p r o d u c t i o n s

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 ΣΤΟ
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΠΕΤΡΙΝΗ

ΟΙΚΙΑ 90 Μ2 ΣΕ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 525 Μ2
ΤΗΛ. 6974 439 385

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΣΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ 2

ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΡΕΜΑΤΩΝ
ΤΗΛ, 6974 439 385

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

Η Συντακτική Επιτροπή
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Κ ΑΤΟ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι ΤΩ Ν Α Π Ο∆ Η Μ Ω Ν Σ Υ Γ Χ Ω Ρ Ι Α Ν Ω Ν !

Α Υ Τ Ο Ι Π Ο Υ Φ Ε Υ Γ Ο Υ Ν Α Π Ο Κ Ο Ν Τ Α Μ Α Σ

ΓΑΜΟΙ
- Ο Θωµάς Πλεύρης και η Παναγιώτα
Κούρτη παντρεύτηκαν στο Βουργα-
ρέλι.
- Η Κατερίνα Σόφη και ο Κώστας Χάϊ-
δος παντρεύτηκαν στο Βουργαρέλι.
- Η Τζοβάνα Τσιώρη και ο Γιώργος
Μπόσµος παντρεύτηκαν στο Βουργα-
ρέλι.
- Η Αριάδνη Στέργιου και ο Βαγγέλης
Τσοπάνος παντρεύτηκαν στο Βουργα-
ρέλι.
- Η Μαρίνα Τυρολόγου και ο ∆ηµή-
τρης Χάνδρας παντρεύτηκαν στο
Βουργαρέλι.
Ευχόµαστε βίον ανθόσπαρτον!
ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
- Η Ελένη Στέργιου και ο Φώτης Κυ-
ριαζόπουλος βάφτισαν την κορούλα
τους και την ονόµασαν ∆ανάη.
- Ο Λάµπρος Μπακάλης και η Χρυ-
σούλα Μιτέλα βάφτισαν το αγοράκι
τους και το ονόµασαν Άγγελο.
- Ο Βασίλης Νάκος και η Γεωργία Κα-
τέρου βάφτισαν το αγοράκι τους και το
ονόµασαν Χρυσοβαλάντη.
- Ο Αλκιβιάδης Κατσάνος και η Κατε-
ρίνα Κολοκύθα βάφτισαν το αγοράκι
τους και το ονόµασαν Άγγελο.
Να τους ζήσουν τα νεοφώτιστα!
ΘΑΝΑΤΟΙ
- Απεβίωσε στις 2/8/2011 και κηδεύτηκε
στο Βουργαρέλι η Ουρανία Κολιούλη
σε ηλικία 86 ετών.
- Απεβίωσε στις 6/8/2011 στην Άρτα και
κηδεύτηκε στο Βουργαρέλι ο Απόστο-
λος Τζιόκας σε ηλικία 75 ετών.
- Απεβίωσε στις 23/8/2011 στα Γιάννενα
και κηδεύτηκε στο Παλαιοκάτουνο ο
∆ηµήρτης Ζµπλούχος σε ηλικία 52
ετών.
- Απεβίωσε στις 31/8/2011 στην Αθήνα
και κηδεύτηκε στο Βουργαρέλι η Ανα-
στασία Σούσου σε ηλικία 86 ετών.
- Απεβίωσε στις 11/9/2011 στο Παλαι-
οκάτουνο και κηδεύτηκε στις Σκιαδάδες
ο Παναγιώτης Λαµπράκης ( Πάνο
Λάµπρης) σε ηλικία 103 ετών.
- Απεβίωσε στις 20/9/2011 και κηδεύ-
τηκε στο Βουργαρέλι η Σταυρούλα
Εξάρχου σε ηλικία 96 ετών.
- Απεβίωσε στις 12/7/2011 και κηδεύ-
τηκε στο Παλαιοκάτουνο η Αφροδίτη
Μαρία σε ηλικία 93 ετών.
- Απεβίωσε στις 6/7/2011 και κηδεύτηκε

στο Βύρωνα ο Χρήστος Στύλιος σε
ηλικία 93 ετών.
Θερµά συλλυπητήρια στους οικείους
τους.
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ
- Η Χρυσούλα Καλεβρά, τα παιδιά και
τα εγγόνια της προσέφεραν για την ενί-
σχυση του Συλλόγου µας 150 € στη
µνήµη της Ρηνούλας Σόφη.
- Η Χαριτίνη Σόφη και οι Γιώργος και
Θωµάς Σόφης προσέφεραν για την
ενίσχυση του Συλλόγου µας 150 € στη
µνήµη της Ρηνούλας Σόφη.
- Η Χρυσάνθη Λαµπράκη εκ µέρους
όλης της οικογένειας, στη µνήµη του
συζύγου της ∆ηµητρίου Λαµπράκη
που συµπληρώθηκαν 20 χρόνια από το
θάνατό του προσέφερε 200 € για τις ερ-
γασίες ανακαίνισης του Βακούφικου.
- Η Αλεξάνδρα Βαρδάκη το γένος
Ζέρβα προσέφερε 50 € για την ενί-
σχυση του Συλλόγου στη µνήµη του
θείου της ∆ηµήτρη Λαµπράκη.
- Ο Κώστας Σούσος προσέφερε 50 €
για την ενίσχυση του Συλλόγου στη
µνήµη της µητέρας του Σίας (Αναστα-
σίας) Σούσου.
- Ο Ελευθέριος Στύλιος προσέφερε 50
€ για την ενίσχυση του Συλλόγου στη
µνήµη του αδελφού του Χρήστου Στύ-
λιου.
- Η Ακριβή Τσαµπούλα προσέφερε 50
€ για την ενίσχυση του Συλλόγου στη
µνήµη του πατέρα της Παναγιώτη
Τσαµπούλα.
- Η Ρούλα Στεφάνου του ∆ηµητρίου
προσέφερε 100 € για την ενίσχυση του
Συλλόγου στη µνήµη της Ουρανίας
Χρηστίδη.
- Η Ειρήνη Τσίτσικα προσέφερε 50 €
για την ενίσχυση του Συλλόγου στη
µνήµη της αδελφής της Ουρανίας Χρη-
στίδη.
- Η Μαίρη Στεφάνου προσέφερε 50 €
για την ενίσχυση του Συλλόγου στη
µνήµη της θείας της Ουρανίας Χρη-
στίδη.
- Η Ασηµίνα Κρανιώτη προσέφερε
100 € για την ενίσχυση του Συλλόγου
στη µνήµη του πολυαγαπηµένου της
συζύγου Σπύρου Κρανιώτη.
- Ο ∆ηµήτρης Πίστης προσέφερε 50 €
για την ενίσχυση του Συλλόγου στη
µνήµη του αγαπηµένου του νονού Σπύ-
ρου Κρανιώτη.

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
Με αφορµή τη συµπλήρωση
των 20 χρόνων από το θάνατο
του αγαπηµένου της συζύγου
η κα Χρυσάνθη Λαµπράκη ( το
γένος Μήτσου Κολοκύθα)
αφιερώνει δυο λόγια από καρ-
διάς: «οι άνθρωποί µας δεν
πεθαίνουν, όταν εµείς που µέ-
νουµε τους θυµόµαστε». Και
ένα σύντοµο βιογραφικό.
Ο ∆ηµήτριος Λαµπράκης ήταν
γιος του Ηλία Τρύπα από τις Σκιαδάδες και υιοθετήθηκε από
το Θύµιο Λαµπράκη (από τον οποίο κληρονόµησε το σπου-
δαίο σπίτι, το οποίο υπήρξε και στρατηγείο του Ναπολέοντα
Ζέρβα). Έφτασε στο βαθµό του συνταγµατάρχη και απο-
στρατεύτηκε µε το βαθµό του ταξιάρχου. Υπηρέτησε σε διά-
φορες στρατιωτικές µονάδες σε όλη την Ελλάδα και µεταξύ
αυτών µια τριετία στην Κύπρο. Με τη Χρυσάνθη απέκτησε
δυο γιούς, το Γιάννη και τον Ηλία. Ο γιος του Γιάννη, ∆ηµή-
τρης φέρει το όνοµα του παππού του. Επίσης στη µνήµη του
µε τη συµπλήρωση 20ετίας από το θάνατό του όλη η οικογέ-
νεια προσφέρει 200 € για εργασίες στο Βακούφικο. Επίσης
προσέφερε 1000 € για συντήρηση και επισκευές στην εκκλη-
σία του Νεκροταφείου Σκιαδάδων (Παναγία).

ΣΤΕΡΝΟ ΑΝΤΙΟ ΓΙΑ
ΤΡΕΙΣ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΩΤΙΣΣΕΣ
Νία (Ουρανία) Χρηστίδη, το γένος Στέφανου Τσιµπλοκούκου
– Ρηνούλα (Ειρήνη) Σόφη, το γένος Γιώργη Παπαδηµητρίου
– Σία (Αναστασία) Σούσου, το γένος Νίκου Μπαλατσούκα.
Με τη σειρά που έφυγαν για το τελευταίο ταξίδι αφήνοντας
ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην οικογένειά τους και µια θλι-
βερή διαπίστωση για µας τους συγχωριανούς ότι το Βουργα-
ρέλι γίνεται διαρκώς φτωχότερο από ανθρώπους
σηµαντικούς, της κοινωνικής προσφοράς και του παραδειγ-
µατισµού.
«Γυναίκες Ηπειρώτισσες Ξαφνιάσµατα της φύσης» κατά τα
λόγια του στιχουργού, «Αγίες των ηµερών τους» κατά τα
λόγια του συγγραφέα και οι τρείς τους άφησαν ανεξίτηλη τη
σφραγίδα τους στο χώρο και το παράδειγµά τους φάρο για
τις ερχόµενες γενιές.
Θα γράψω για δύο απ αυτές, τη Νία και τη Σία. Ο γιός της Ρη-
νούλας ο Γιώργος ζήτησε αυτός συντετριµµένος για το χαµό
της τη µέρα της κηδείας να γράψει (αυτός) για τη µάνα του.
Η δική µου µάνα χαρακτήρισε «άγιες γυναίκες» και τις δύο
γιατί υπήρξε µια περισσότερο προσωπική επαφή αλλά δεν
υπολείπεται καθόλου η Ρηνούλα η οποία όντας σε πολύ νέα
ηλικία χήρα πάλεψε για τα παιδιά της και όχι µόνο, γιατί ακού-
ραστα υπηρέτησε και το Σύλλογό µας για πολλά χρόνια.
Η Νία, η δασκάλα, όπως την αποκαλούσαν, γιατί ήταν σύν-
τροφος του δάσκαλου Λευτέρη Χρηστίδη. Η διαφορά της σ
αυτό το ρόλο ήταν ελάχιστη, γιατί εκείνος τον ασκούσε µέσα
στην τάξη και εκείνη αποτελούσε το συµπλήρωµά του έξω απ
αυτή. Το σπίτι τους ήταν κυψέλη αγάπης για όλα τα παιδιά

του σχολείου, γιατί τα παιδιά
ήταν φτωχά και ήθελαν την
υλική συµπαράσταση και αυτή
την πρόσφεραν απλόχερα και
οι δυο τους παρόλο που ο µι-
σθός του δασκάλου ήταν πενι-
χρός εκείνα τα χρόνια, αλλά
υπήρχαν δυο καρδιές µε
πλούσια συναισθήµατα και
δυο αγκαλιές ζεστές για όλα τα
παιδιά ιδιαίτερα στην Αβαρί-
τσα και το Παλιοχώρι που
υπηρέτησε ο Λευτέρης Χρη-
στίδης. Εγώ δεν τα έζησα αυτά
αλλά τα παιδιά που πέρασαν απ αυτά τα σχολεία το καθένα
κάτι έχει να θυµηθεί για τη Νία και το Λευτέρη. Αλλά και το
σπίτι τους στο Βουργαρέλι ήταν παιδική κυψέλη. Ο Λευτέρης
να παίζει µουσική και να αφηγείται ιστορίες µε το δικό του ιδι-
αίτερο τρόπο και η Νία να ετοιµάζει λιχουδιές για όλα τα παι-
διά, κάποιες φορές θυµάµαι και συγκέντρωση τριάντα
ατόµων.
Αγαπούσε πολύ τα παιδιά παρόλο που η µοίρα της στέρησε
δύο δικά της αγόρια αλλά από την άλλη της χάρισε τη µονά-
κριβή της Κυριακούλα.
Άνθρωπος της προσφοράς γενικότερα έτρεχε στη χαρά και
τη λύπη του καθενός ανεξάρτητα και συνέπασχε µαζί του.
Για µένα υπήρξε η πνευµατική µου µητέρα. Η σχέση µας ήταν
όλως ιδιαίτερη, ξεκινώντας από το ξεχωριστό όνοµα που µου
χάρισε µέχρι και τη διαρκή επικοινωνία που είχαµε όχι µόνο
στα υλικά που κάνει η νονά για το βαφτιστήρι αλλά σε συ-
στατικά που οµορφαίνουν τη ζωή, παραδειγµατίζουν και «ση-
µαδεύουν» τη ζωή του άλλου για πάντα. Έτσι η παρουσία της
στη ζωή µου ήταν καθοριστική και το κενό που αφήνει ανα-
πλήρωτο. Όµως αυτή είναι η µοίρα και η νονά µου µε το χαµό
του Λευτεράκη της. Έτσι τον έλεγε «πήρε την κάτω βόλτα»
βιαζόταν να τον συναντήσει, δεν µπορούσε µόνη χωρίς εκεί-
νον παρόλο που είχε κοντά της την κόρη της Κυριακούλα, το
γαµπρό της Βαγγέλη και τις εγγονούλες της Ράνια (Ουρανία)
και Σοφία. Ο χρόνος ας τους χαρίσει καταλάγιασµα του πόνου
από το χαµό αυτής της υπέροχης γυναίκας.
Καλό ταξίδι αγαπηµένη µου νονά, το παράδειγµά σου και η
παρουσία σου θα µε συντρο-
φεύουν.
Σία: αθόρυβη παρουσία αλλά
αγία µε όλη τη σηµασία της
λέξης. Υποµονετική καταδε-
χτική για όλους. ∆ε θα ξεχάσω
το πόσο φιλόξενα άνοιγε την
πόρτα της αυλής της να υπο-
δεχτεί ζεστά τον καθένα µέσα
στο πλήθος των λουλουδιών
που την κοσµούσαν. Και το
«ταρτάρισµα» απαραίτητο,
δεν µπορούσες να φύγεις, αν
δεν έπαιρνες κάτι, φτιαγµένο
από τα χεράκια της. ∆ούλεψε
σκληρά, δύσκολες εποχές στο χωριό για να αναστήσει τα τρία

ΣΙΑ ΣΟΥΣΟΥ
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Η Αδελφότητα είναι ο συνδετικός κρίκος των απανταχού συγχωριανών µε το όµορφο χωριό µας.
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Β’ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστηµίου Αθηνών
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Ε Ι ∆ Ι Κ Η Α Λ Λ Ε Ρ Γ Ι ΟΛΟ Γ Ο Σ
ενηλίκων - παίδων

της παιδιά µαζί µε το σύντροφό της το
Γιάννη, που έχασε πριν από αρκετά
χρόνια. Καµάρωναν όµως που αυτά
προόδεψαν και ξέφυγαν από τη φτω-
χική ζωή του χωριού και τους φρόντιζαν
όσο δεν έπαιρνε στα χρόνια τα στερνά.
Η προσφορά της αθόρυβη εκεί που
χρειαζόταν δεν είχε πολλά – πολλά
αλλά λίγα και ουσιαστικά. Στάθηκε µε το
παραπάνω στους ηλικιωµένους γονείς
µε απαράµιλλη αφοσίωση αλλά κα η
δική της επιθυµία ήταν να µην ξεπέσει
και ταλαιπωρήσει τα παιδιά της. Έτσι η
καρδιά της έκανε την επιθυµία της
πραγµατικότητα και έφυγε από κοντά
µας µια µέρα µετά, αφού αποχαιρέτησε
το χωριό και το σπίτι της. Τουλάχιστον
για 20 µέρες παρόλο που η εύθραυστη
υγεία της δεν το επέτρεπε απόλαυσε το
σπίτι της και τους δικούς της ανθρώ-
πους.
Για τα παιδιά της τον Κώστα, την Άννα,
τον Λάκη και την Άννα και την αγαπη-
µένη της εγγονή Αναστασία θα είναι
πάντα κοντά, παρουσία αγαπηµένη και
παντοτινή. Θα σε θυµόµαστε πάντα.

Λουκία Αντωνίου

ΕΝΑ ΣΤΕΡΝΟ
ΑΝΤΙΟ ΣΤΗ ΜΑΝΑ ΜΑΣ
Έφυγε για πάντα από κοντά µας ξηµε-
ρώνοντας της Αγίας
Μαρίνας η µάνα µας.
Εµείς τα τρία παιδιά
της, που τα µεγά-
λωσε µε τόσο µεγάλη
αξιοπρέπεια και πε-
ρηφάνια, νοιώθουµε
ένα µεγάλο χρέος να
την αποχαιρετίσουµε,
να της πούµε ένα
στερνό αντίο για τον
άνθρωπο αυτό που
µας έκανε να αισθα-
νόµαστε τόσο περή-
φανοι στη ζωή µας.
Όταν το 1963 έφυγε τόσο άδικα απ’ τη
ζωή ο σύντροφός της και πατέρας µας
Χρήστος πάνω στο άνθος της ζωής, η
γυναίκα αυτή πήρε τη µεγάλη απόφαση
να σηκώσει το βάρος της ευθύνης να
µεγαλώσει τρία παιδιά ούτε καν έφη-
βους ακόµα, µόνη της. Ξεκίνησε έτσι το
µεγάλο ταξίδι της ξενιτιάς στο µεγάλο
χωριό την Αθήνα µε µοναδικό εφόδιο
την απόφασή της να τα βγάλει πέρα!
Και τα κατάφερε!
∆εν λύγισε ούτε µια στιγµή. ∆εν δείλιασε
ούτε ένα δευτερόλεπτο. ∆εν φοβήθηκε
να κάνει την οποιαδήποτε δουλειά για

να µπορέσει να µας µεγαλώσει. Και τα
κατάφερε!
Όπλα της η αισιοδοξία, η ηρεµία και το
χαµόγελο που ποτέ δεν έλειψε απ’ τα
τόσο πικραµένα χείλη της. Ήταν τόσο
αγαπητή σε όσους την γνώριζαν, που
και οι φίλοι µας που έρχονταν στο σπίτι
την έλεγαν ΜΑΝΑ και το εννοούσαν
αφού όλους τους αγκάλιαζε µε µια απέ-
ραντη στοργή.
Μπορεί η ζωή µας να ήταν µετρηµένη,
µπορεί το σπίτι µας να ήταν φτωχικό.
Όµως η ίδια µε τη παρουσία της, µε το
ανάστηµά της το έκανε αρχοντικό, ανοι-
χτό σε κάθε φίλο, συγγενή ή και συγ-
χωριανό που έρχονταν στην πόλη και
έψαχνε µια γωνιά να ακουµπήσει.
Όµως να ήταν µόνο εµάς που φρόντιζε;
Ποιος γείτονας µας δεν ένιωσε τη
στοργή της όταν τη χρειάστηκε; Ακόµα
και όταν άρχισε να βαραίνει η ζωή της
από τα προβλήµατα υγείας που άρχισε
να αντιµετωπίζει, ποτέ δεν παραπονέ-
θηκε. Ποτέ δεν ζήτησε ούτε καν από
εµάς τα παιδιά της την παραµικρή βοή-
θεια. Πάντα µας έλεγε. Πηγαίνετε στα
σπίτια σας, φροντίστε τις οικογένειες
σας, δεν έχω τίποτε εγώ!
Είχε την τύχη να ζήσει πολλά χρόνια και
µέσα στις δυσκολίες της ζωής να δει τα
παιδιά της να µεγαλώνουν και να έχουν
αξιοπρέπεια. Είχε την τύχη να δει να µε-

γαλώνουν τα πέντε εγγόνια της
και µια υπέροχη δισέγγονη η λα-
τρευτή µας Νεφέλη. Αυτά ήταν
ό,τι εµείς τα παιδιά της µπορέ-
σαµε να της προσφέρουµε.

Αγαπηµένη µας µητέρα, ξέ-
ρουµε ότι έφυγες για πάντα από
κοντά µας.
∆υσκολευόµαστε να το πιστέ-
ψουµε και πολύ περισσότερο να
το δεχθούµε. Όµως αυτή είναι η
πικρή αλήθεια.
Σε τούτο το στερνό αντίο θέ-
λουµε να σου πούµε ένα πολύ
µεγάλο ευχαριστώ! Θέλουµε να

σου πούµε ότι είµαστε πολύ υπερήφα-
νοι που σε είχαµε ΜΑΝΑ!
Θέλουµε τέλος να σου πούµε ότι ποτέ
δεν πρόκειται να ξεχάσουµε το µεγάλο
µάθηµα που µας έµαθες να είµαστε
αξιοπρεπείς, αισιόδοξοι και να στηριζό-
µαστε στις δικές µας δυνάµεις!
Γλυκιά µας µάνα θα είσαι πάντα βαθιά
µέσα στη καρδιά µας! Σε ευχαριστούµε
για όλα όσα µας δίδαξες!

Τα παιδιά σου
Χαριτίνη-Θωµάς-Γιώργος

Τσίτσικας Νικόλαος ........................ 15 € Νο 1389
Τσίτσικας Απόστολος ..................... 15 € Νο 1390
Μπαλατσούκας Κώστας ................ 20 € Νο 1391
Ντζιόκας ∆ηµοσθένης.................... 20 € Νο 1392
Ντζιόκα ∆ήµητρα ........................... 30 € Νο 1393
Χρηστίδης Νικόλαος Γεωρ............. 20 € Νο 1394
Μήτσος Ηρακλής ...........................20 € Νο 1395
Ρούµπος Χρήστος ......................... 50 € Νο 1396
Γκανατσούλα Αφροδίτη.................. 50 € Νο 1608
Σπηλιωτοπούλου Ελευθερία.......... 20 € Νο 1609
Λαµπράκης Κρίτων ....................... 50 € Νο 1610
Κουτρουµάνης Βασίλειος............... 20 € Νο 1611
Κωλέτσης ∆ηµήτριος του Χρήστου 20 € Νο 1612
Στύλιος Ελευθέριος...................... 100 € Νο 1613
Βάγγης Νίκος .................................20 € Νο 1614
Σόφης Θωµάς του Νικολάου ......... 15 € Νο 1619
Ντζιόκας Σπύρος ........................... 20 € Νο 1616
Κούρτης Μάκης ............................. 20 € Νο 1617
Κούρτης Θωµάς ............................15 € Νο 1618
Κούρτη Ολυµπία............................ 10 € Νο 1619
Παπαδόπουλος Μιχάλης του Παντ. 50 € Νο 1620
Παπαδοπούλου Γεωργία Π. ......... 30 € Νο 1621
Λαµπράκη Ισµήνη ......................... 50 € Νο 1622
Λαµπράκης Βασίλης...................... 50 € Νο 1623
Κυρίτση Τούλα ...............................20 € Νο 1624
Πράσσου – Μενεγιά Μαριάνθη.......10 € Νο 1625

Μπάρτση Ευαγγελία ...................... 50 € Νο 1626
Παπαδόπουλος Κώστας................ 20 € Νο 1627
Τσαµπούλα Ακριβή ........................ 50 € Νο 1628
Κυρίτση Ελευθερία ........................10 € Νο 1629
Τσαµπούλα Ρήνα........................... 10 € Νο 1630
Στεφάνου Ρούλα ∆ηµ................... 100 € Νο 1631
Τσίτσικα Ειρήνη ............................. 50 € Νο 1632
Στεφάνου Μαίρη ............................ 50 € Νο 1633
Κούρτης Γιώργος του Στέφανου .... 50 € Νο 1634
Κούρτης Στέφανος .........................30 € Νο 1635
Τσίρκα Ειρήνη ................................10 € Νο 1636
Κατσαδωράκης Χρήστος ............... 20 € Νο 1637
Κρανιώτη Ασηµίνα ....................... 100 € Νο 1638
Αµπατζίδης Παναγιώτης ................20 € Νο 1640
Αγγελοµένος ∆ηµήτριος ................20 € Νο 1641
Καραβασίλης Βαγγέλης .................30 € Νο 1642
Μπράτης Φώτιος ...........................20 € Νο 1643
Γούλας Σωτήριος ...........................20 € Νο 1644
Γούλας Γεώργιος ...........................20 € Νο 1645
Γούλας Χρήστος ............................20 € Νο 1646
Κολιούλης Ηλίας ............................ 20 € Νο 1647
Κολιούλης Χρήστος .......................20 € Νο 1648
Κολιούλης Ευθύµιος ......................20 € Νο 1649
Καρακίτσου Βασιλική .....................15 € Νο 1650
Βούλγαρη Βασιλική ....................... 20 € Νο 1651
Χρηστίδη Γιώτα.............................. 20 € Νο 1652

Αντωνίου Ιωάννα ...........................20 € Νο 1653
Αντωνίου Γιαννούλα ......................20 € Νο 1654
Γιάννου Κούλα ...............................20 € Νο 1655
Χρηστάκη Ελενίτσα .......................30 € Νο 1656
Βασιλείου Βασίλειος ......................30 € Νο 1657
Πλούµπη Σοφία .............................20 € Νο 1658
Βρατσίστα – Γκόγκου Χαρά........... 20 € Νο 1659
Μανούσης Νίκος ............................20 € Νο 1660
Ζαχαρή Ευαγγελία .........................20 € Νο 1661
Κατσάνος Κώστας .........................20 € Νο 1662
Πλεύρη Ελένη ................................10 € Νο 1663
Τσιώρη Γεωργία ............................10 € Νο 1664
Στεφάνου Βασιλική ........................ 15 € Νο 1665
Στεφάνου Στέφανος ....................... 15 € Νο 1666
Στεργιόπουλος Κώστας ................. 20 € Νο 1667
∆ασκάλου Χρυσούλα .....................20 € Νο 1668
Χρηστίδη Γιούλα ............................15 € Νο 1669
Καλεβρά Χρυσούλα .....................150 € Νο 1670
Σόφη Χαριτίνη, Γιώργος, Θωµάς . 150 € Νο 1671
Βάγγη Χριστίνα.............................. 15 € Νο 1672
Βούλγαρη Μαίρη ........................... 15 € Νο 1673
Παπαδοπούλου Χριστίνα ..............30 € Νο 1674
Ρούσου Χριστίνα ...........................30 € Νο 1675
Πλούµπη Ευαγγελία ......................20 € Νο 1676
∆ηµητριάδης Λευτέρης .................. 20 € Νο 1677
Τρύπα Αντιγόνη .............................20 € Νο 1678

∆ήµου Ντίνα ..................................20 € Νο 1679
Ρυακιωτάκης Ευριπίδης ................20 € Νο 1680
Χανδρινός Απόστολος ................... 20 € Νο 1681
Φαρµάκης Γιώργος ........................30 € Νο 1682
Φαρµάκη Χριστίνα .........................20 € Νο 1683
Πανάγος Γιώργος ..........................20 € Νο 1684
Χρηστίδης Κώστας ........................20 € Νο 1685
Σόφης Λαµπράκης .........................20 € Νο 1686
Χοντζάκη Ευγενία ..........................20 € Νο 1687
Λαµπράκη Χρυσάνθη ..................200 € Νο 1688
Βαρδάκη Αλεξάνδρα...................... 50 € Νο 1689
Ζέρβα Πναγιώτα ............................20 € Νο 1690
Ζέρβας Νίκος .................................20 € Νο 1691
Γιώτης Χρήστος .............................20 € Νο 1692
Αντωνίου Αθηνά ............................ 20 € Νο 1693
Σούσος Κώστας .............................50 € Νο 1694
Κατσάνου Ελένη ............................50 € Νο 1695
Αντωνίου Αγγελική .........................20 € Νο 1701
Γεωργοκώστας Γιάννης ................. 20 € Νο 1702
Τσίπης ∆ηµήτριος ........................100 € Νο 1703
Μπράτης Ιωάννης ........................ 20 € Νο 1704
Κούρτης Πέτρος ............................20 € Νο 1705
Μπράτη – Καλιακάτσου ∆ήµητρα .. 20 € Νο 1706
Γεωργοκώστας Χρήστος ...............20 € Νο 1707

ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΜΑΣ

Οι φετινές πολιτιστικές θερινές εκδηλώσεις στο
Βουργαρέλι είχαν µια ιδιαιτερότητα : δεν περι-
λάµβαναν µουσική βραδιά. Αυτός ήταν κι ο λόγος
που πολλοί θεώρησαν ότι «δεν έκαναν τίποτε οι
Σύλλογοι». Και βέβαια, αφορίζοντας πρόσωπα
και φορείς, δεν µπήκαν στον κόπο να σκεφτούν
το λόγο που δεν ακούστηκε κλαρίνο και µπου-
ζούκι τον Αύγουστο στην πλατεία του χωριού.
Χρειαζόταν πολύ µυαλό να καταλάβουν πως σε
καιρούς οικονοµικής κρίσης και σ ένα γκρίζο σύν-
νεφο να «κρέµεται» απειλητικό στο Τζουµέρκο
κάθε φορά που επιχειρείται µουσική εκδήλωση
στο χωριό, µια αποτυχία θα έφερνε τα ταµεία των
Συλλόγων κάτω κι απ τον πάτο. Μια καλαίσθητη
αφίσα που ήταν αναρτηµένη σε πολλά σηµεία
της ευρύτερης περιοχής καθώς και στο διαδίκτυο
αλλά και η συνεχής και φιλότιµη προσπάθεια του
προέδρου Νίκου Μανούση να ενηµερώσει κόσµο
και κοσµάκη για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του
Αυγούστου φαίνεται δεν ήταν αρκετές και δεν
στάθηκαν ικανές να κεντρίσουν το ενδιαφέρον
των Βουργαρελιωτών. ∆εν µπορώ να εξηγήσω
αλλιώς την ελλιπή παρουσία (η την παντελή
απουσία ;) κυρίως των ντόπιων κατοίκων στις
εξαιρετικές και ιδιαιτέρως ενηµερωτικές ηµερίδες
που πραγµατοποιήθηκαν στις 5,7,10 και 18 Αυ-
γούστου. Οι παρουσίες σε κάθε µία ηµερίδα δεν
ξεπερνούσαν κατά µέσο όρο τις 30 (για Αύγου-
στο µήνα γίνεται λόγος, µην το ξεχνάµε) µε εξαί-
ρεση την παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη
Καλπούζου «Άγιοι και ∆αίµονες» αλλά εκεί συµ-
µετείχε η ευρύτερη περιοχή, άρα ο µέσος όρος
παραµένει ο ίδιος.
Η µεγάλη απογοήτευση ήρθε στις 18 Αυγούστου,
στην ανοιχτή συζήτηση για το παρόν και το µέλ-
λον του χωριού µας. Είχε προετοιµαστεί όσο καλ-
λίτερα γινόταν κοντά δυο µήνες από τον πρόεδρο
του Πολιτιστικού, που έκανε και την πρόσκληση,
και όχι µόνο. Υποσχέσεις περί παρουσίας και
συµµετοχής πολλές αλλά η απουσία και πάλι
Dπαρούσα. Αναλογικά των παρευρισκοµένων οι
ετεροδηµότες ήταν περισσότεροι των µόνιµων
κατοίκων. Ξέχασαν ; Αδιαφόρησαν ; Ήταν απα-
σχοληµένοι ; Ψάξε. Ψάξε, δε θα το βρεις. Οι ει-
σηγήσεις ήταν σύντοµες (η δική µου τράβηξε λίγο
παραπάνω, η αλήθεια είναιD) και οι τοποθετή-
σεις ενδιαφέρουσες σ ότι αφορά το µέλλον του

τόπου µας. Μόνο που ήταν ιδιαίτερα περιορι-
σµένη. Πέσαµε και σε ηµέρες λειψυδρίας στο
χωριό (πως θα µπορούσε άλλωστε να χαλάσει το
σερί χρόνων Αύγουστο µήνα) οπότε καταναλω-
θήκαµε στο νερό, τις αιτίες έλλειψής του, καθένας
κατέθετε την εµπειρία του από την 24ωρη σε µε-
ρικές περιοχές διακοπή νερού και η ώρα πέρασε
µ αυτά και µ αυτά τα καθηµερινά που απασχο-
λούσαν τον καθένα µας, µήνα Αύγουστο επανα-
λαµβάνω. Και οι τίτλοι της ηµερίδας
«Βουργαρέλι, το παρόν και το µέλλον ενός τόπου
µε ιστορία» πάει περίπατο.
Θίχτηκαν βέβαια κάποια ζητήµατα όπως για πα-
ράδειγµα τα κρυµµένα νερά που λειτουργούν ως
αποχετεύσεις, η ενεργός συµµετοχή των κατα-
στηµαταρχών – επιχειρηµατιών – επαγγελµατιών
της περιοχής µας στην τουριστική ανάπτυξη του
τόπου που είναι σχεδόν ανύπαρκτη, διαπιστώ-
θηκε πως αν το ζητούµενο είναι η επισκεψιµότητα
του χωριού θα πρέπει να προσέξουµε ( αλήθεια
τι, πόσα; ποια; ποιος;) πως τρία αιτήµατα θα
πρέπει να προωθήσουν οι σύλλογοι µε τη ∆ηµο-
τική Αρχή. α) τις κατασκηνώσεις, β) το Μποτσα-
ραίικο, γ) το κτίριο της ∆ΕΗ και τον περιβάλλοντα
χώρο, πως θα πρέπει να δοθεί ένα παραδοσιακό
χρώµα στο χωριό, θα πρέπει να υπάρξουν επαγ-
γελµατίες για παραδοσιακό φαγητό, καταστήµατα
µε παραδοσιακά προϊόντα, θα πρέπει, θα πρέ-
πει, θα, θαD..
Και φυσικά έµειναν απέξω θέµατα (αφού κι η
ώρα πέρασε και κούρασαν τα πολλά «θα πρέ-
πει») όπως η νεολαία και οι προτάσεις για την
προσέγγισή της, το µέλλον των σχολείων, το
Εθνικό Πάρκο Τζουµέρκων, η Βιβλιοθήκη Ιγ-
γλέση, το περιβάλλον, προτάσεις για το αδιαχώ-
ρητο του κοιµητηρίου, συγκεκριµένες προτάσεις
για ανάπτυξη, για το µέλλον του Συλλόγου, της
εφηµερίδας «το Βουργαρέλι» και άλλα πολλά.
Αλλά είπαµε, πέρασε κι η ώραD Του χρόνου
πάλι, για ένα φρεσκάρισµα των φετινών «θα πρέ-
πει». Και το Πάσχα του 2009 τα ίδια συζητού-
σαµε. Βηµατάκια επί τόπου, έτσι για
προθέρµανση. Γιατί το βασικό πρόγραµµα ασκή-
σεων (ανάπτυξης, προόδου, τουρισµού) θέλει
κόπο, Που τέτοια διάθεση ;

Χ. Β. Γ.

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΗΧΟΣ
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Τα όµορφα Τζουµερκοχώρια µάς περιµένουν πάντα! Τους δίνουµε ζωή µε την παρουσία µας!

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟ
ΟΛΟ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ 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

ΕΣΩΡΟΥΧΑ
ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

“ΕΡΜΙΝΑ”
Αµαλία

& Ερµιόνη
Γεωργούλα

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 3
ΑΡΤΑ

ΤΗΛ.: 26810 70857

Θα µου πείτε γιατί χρησιµοποιώ τη λέξη έκπληξη και όχι εκ-
δήλωση. Αυτό συµβαίνει γιατί δεν ήταν στο πρόγραµµα όπως
ανακοινώθηκε στο προηγούµενο φύλλο της εφηµερίδας µας
αλλά ήταν ευχάριστες πινελιές στο πολιτιστικό καλοκαίρι µας.
Ας ξεκινήσω από το θέατρο που προηγήθηκε. Υπήρξε µια
δυσκολία στη συγκέντρωση της θεατρικής οµάδας, υποχρε-
ώσεις διάφορες των παιδιών, παρόλα αυτά ξεπεράστηκαν και
23 Ιουλίου το «Μπουλούκι» ξεκίνησε για το Βουργαρέλι.
Πρώτη τους παρουσία στην εκδήλωση ιστορικής µνήµης στο
Μοναστήρι την Κυριακή 24 Ιουλίου. Την εποµένη, ∆ευτέρα
25 Ιουλίου δόθηκε η παράσταση στην αίθουσα εκδηλώσεων
του ∆ηµαρχείου. Κόσµος πολύς καταχειροκρότησε τη θεα-
τρική οµάδα που έδωσε τον καλύτερο εαυτό της στην παρά-
σταση µε τίτλο «Κοίτα τους» µια σάτιρα καταστάσεων και
χαρακτήρων της ελληνικής κοινωνίας σε κείµενα Μάριου

Ποντίκα, θεατρικής οµάδας ex animo και Έλενας Ακρίτα.
Τις επόµενες µέρες η θεατρική οµάδα απόλαυσε τις οµορφιές
του χωριού και ένα πρωϊνό βοήθησε στο βάψιµο του «Βα-
κούφικου».Πριν δώσω το λόγο στα παιδιά γ αυτή τους την
εµπειρία θέλω ως επικεφαλής της θεατρικής οµάδας αλλά και
την ιδιότητά µου ως πρόεδρος του Συλλόγου Βουργαρελιω-
τών Αττικής να εκφράσω τις θερµές µου ευχαριστίες προς τον
∆ασάρχη Άρτας κ. Μανώλη Γοργόλη, για την παραχώρηση
του ∆ασονοµείου για τη διαµονή των µαθητών το ∆ήµαρχο
κο Γαρνέλη για τη φιλοξενία των µαθητών και όσα µέλη του

∆ηµοτικού Συµβουλίου παραβρέθηκαν όπως και τον τοπικό
πρόεδρο κο Κώστα Κατσάνο, όλους τους χωριανούς που πα-
ραβρέθηκαν και µας τίµησαν µε την παρουσία τους. Τα µέλη
του συλλόγου που βοήθησαν και µας τίµησαν. Άφησα για το
τέλος χωρίς αυτό να σηµαίνει κάτι το ∆ιευθυντή µου κο ∆η-
µήτρη Κάρµα που µε ενίσχυσε σε αυτή την προσπάθεια και
συνόδευσε τα παιδιά αλλά και τους δύο συναδέλφους (που
δυστυχώς δεν παραβρέθηκαν στο Βουργαρέλι λόγω προ-
σωπικών δυσκολιών) το Μάριο Μουρελάτο και το Γιώργο
Πλακίδα, γιατί µαζί γευτήκαµε όλες τις στιγµές της προετοι-
µασίας της παράστασης µέχρι να φτάσουµε σ αυτό το απο-
τέλεσµα. Τον άντρα µου Βασίλη Σούσο που σε όλες αυτές τις
προσπάθειες ήταν δίπλα στους µαθητές µου µε κάθε τρόπο.

Λουκία Αντωνίου

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ
ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ - ΘΕΑΤΡΟ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Έρχοµαι στη δεύτερη πολιτιστική έκπληξη. Στις 19 Αυ-
γούστου στην αίθουσα του ∆ηµαρχείου µας περίµενε
κάτι διαφορετικό. Πρωτεργάτης ο Παύλος Πλεύρης που
εφαρµόζοντας την τεχνολογία µας παρουσίασε το φω-
τογραφικό αρχείο της Χριστίνας Παπαδοπούλου µε
πολλές ασπρόµαυρες φωτογραφίες από τις 10ετίες
1950 – 1960 καθώς και ένα βίντεο βασισµένο σε λήψεις
µε σκηνές από το χωριό που είχε κάνει ο Γιώργος Τζα-
νουδάκης. Στην αρχή χαιρέτησα την εκδήλωση και την
προσπάθεια του Παύλου µεταξύ άλλων : « Ο Παύλος
δεν είναι φωτογράφος. Μας παρουσιάζει τη δουλειά
άλλων και γι αυτό στο σηµείο αυτό θα κάνω αναφορά
στους φωτογράφους του χωριού µας.
Η πρώτη τιµή ανήκει στον µπάρµπα - Αποστόλη
Γιάννο. Οι άνω των 50 θα έχουν να θυµούνται τις φω-
τογραφίες του και τη φιγούρα του ως φωτογράφου.
Όλοι µας θα έχουµε στιγµιότυπα από το φακό του.
Άξιος συνεχιστής ο γιός του Παντελής που κληρονό-
µησε πολλά χαρίσµατα από τον πατέρα του.
Ο Γιωργος Σόφης, γιος του Μήτσου Σόφη ασχολήθηκε
νωρίς µε τη φωτογραφία. Όλοι µας έχουµε δει στιγµιό-
τυπα και εικόνες του χωριού τραβηγµένες µε ιδιαίτερο
µεράκι και ευαισθησία. Επίσης θα ήταν παράλειψη να
µην αναφέρω και τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλ-
λόγου το Νίκο Μανούση µε το ίδιο µεράκι του φωτο-
γράφου.
Η Βάσω Ράπτη – Πλεύρη µε αφορµή το συγκεκριµένο
φωτογραφικό αρχείο έκανε λόγο για την εποχή κάνο-
ντας αναφορά ιστορική, κοινωνική, πολιτισµική για να
καταλάβουµε ότι η φωτογραφία δεν είναι µόνο για να
ξυπνά µνήµες και συναισθήµατα αλλά µπορεί να γίνει
αντικείµενο µελέτης από διάφορες πλευρές γενικότερου
ενδιαφέροντος. Αρκετοί οι παραβρισκόµενοι και όλες οι
ηλικίες. Πέρα από το ενδιαφέρον που ανέφερα προ-
ηγουµένως η ατµόσφαιρα που δηµιουργήθηκε µε το
σχολιασµό προσώπων και καταστάσεων µε χιούµορ
ήταν κάτι το διαφορετικό γι αυτή την αίθουσα µε την
πρωτόγνωρη αυτή προβολή.
Πρέπει όµως να έχει και συνέχεια. Πολλοί χωριανοί
έχουν στα χέρια τους φωτογραφίες και µάλιστα
ασπρόµαυρες, µάρτυρες κάποιας άλλης εποχής µε
ενδιαφέρον ιστορικό, κοινωνικό και πολιτικό ακόµα
όπως ανέφερα πριν. Θα πρέπει κάποιοι να ασχο-
ληθούµε σοβαρά ιδιαίτερα αυτοί που έχουν τις γνώ-
σεις της τεχνολογίας για να συγκεντρωθεί το
πολύτιµο αυτό υλικό για κληροδότηµα άξιο µελέτης
από τους επόµενους.

Λουκία Αντωνίου

"Εκεί όπου ο χρόνος σταµατά"
Στον δρόµο για την Άρτα, κοίταξα γύρω µου και όλα τα γνωστά
µου πρόσωπα ήταν λες και τους είχαν τοποθετήσει προσωπείο
αρχαίας τραγωδίας. Νωθρές κινήσεις, καµία προθυµία για οµι-
λία, µάτια κουρασµένα και θλιµµένα. Όχι γιατί φεύγαµε από την
Αθήνα, αλλά γιατί γυρνούσαµε σε αυτή τη χαοτική σκηνή της ση-
µερινής κατάντιας των πόλεων από ένα πενθήµερο γεµάτο από
καινούριους ανθρώπους, πράσινο, πέτρινα γεφυράκια και φαϊ.
Ένα πενθήµερο σαν από όνειρο. Πέντε µέρες σε υψόµετρο που
αν άπλωνες το χέρι σου νόµιζες πως θα έφτανες σε Εκείνον'
Εκείνον που κατά τον δικό του Παράδεισο σχεδίασε και αυτόν
τον τόπο καταµεσής των Τζουµέρκων.
Για εµένα το ταξίδι προς το πολυσυζητηµένο Βουργαρέλι, χωριό
της καθηγήτριάς µου κυρίας Λουκίας Αντωνίου, άρχισε µε τις χει-
ρότερες προοπτικές. Ένιωθα άρρωστη, είχα ξεχάσει πολλά από
τα απολύτως απαραίτητα και τα µοναδικά άνετα παπούτσια µου
είχαν χαλάσει. Μόλις, όµως, το λεωφορείο µας άφησε έξω από
το ∆ασοπονείο Βουργαρελίου, εκατέρωθεν του οποίου βρίσκον-
ταν κατάµεστα στο πράσινο βουνά, προβληµατίστηκα. Εγώ που
δε συµπαθώ την τόση φύση, γιατί το ένιωθα σαν το σπίτι µου;
Ζέστη, ησυχία απόλυτη, λες και νύσταζε τούτος ο τόπος. Ήταν
σα να µπορούσαµε να γευτούµε αυτή την τέλεια γαλήνη. Γαλήνη
που κατέκλυζε αυτό το µέρος από την πιο ψήλή κορυφή µέχρι
κάτω στο δροσερό ποτάµι. Η µια µέρα ακολουθούσε την άλλη,
σαν χάντρες κοµπολογιού που γλιστράνε ανάµεσα στα ροζια-
σµένα γέρικα δάχτυλα και εµείς, ανίδεα πλάσµατα, τόσο µικρά
για να κρίνουµε ένα τέτοιο µεγαλείο, δε µπορούσαµε να κάνουµε
τίποτα για να σταµατήσουµε την ∆ύση που διαδεχόταν την Ανα-
τολή φέρνοντας όλο και καινούριες ηµέρες.
Ήταν τόσο όµορφη η γη, τόσο αγνή, τόσο αδιάφορη για τις τύχες
των πλασµάτων που νόµιζαν πως την εξουσίαζαν! Και ο ουρα-
νός! Αυτός ο ουρανός του Βουργαρελίου! Αξέχαστη θα µου µεί-
νει η πρώτη νύχτα, που µαζί µε κάποια κορίτσια βγήκα από το
ξύλινο δωµάτιο και όλες µαζί περπατήσαµε στην πράσινη αυλή
που ανέδιδε δροσιά. Σαν φτάσαµε εκεί που τελείωνε το γρασίδι,
σταθήκαµε και κοιτάξαµε ψηλά στον ουρανό, ψάχνοντας ενστι-
κτώδικα για τον Θεό. Μπορούσες να το νιώσεις ακόµα και στο
δέρµα σου που ανατρίχιαζε από το δέος του θεάµατος, ότι
κάπου ανάµεσα στα χιλιάδες απόκοσµα φωτάκια είχες την ικα-
νότητα να εντοπίσεις µια ατελή και φευγαλέα εικόνα της πραγ-
µατικότητας, ότι όντως, ο Θεός και το παντοτινό υπήρχαν και
διάλεξαν αυτή την τελίτσα του χάρτη για να βρίσκεται η Αρχή του
Παντός, το λίκνο του κόσµου και µετά να αναπαυθούν.
Σε αυτόν τον τόπο, το Βουργαρέλι, πήγαµε για να ανεβάσουµε
την παράσταση του 2ου Λυκείου Βύρωνα. Με το κοινό να µας
παρακολουθεί και να σχολιάζει ανενόχλητο, ένιωσα να υπηρετώ
µια τέχνη. Ένιωσα ότι τους διδάξαµε και µας διδάξανε πράγµατα

και αισθήµατα απαραίτητα. Γνώρισα άτοµα που συµ-
πάθησα αµέσως, πράγµα δύσκολο για έναν αντικοι-
νωνικό άνθρωπο σαν και εµένα, µε τους οποίους
χόρευα λες και τους ήξερα χρόνια, λες και δεν υπήρχε
αύριο. ∆εν ένιωθα την ανάγκη να κοιµηθώ. Φοβόµουν
µη χάσω έστω και µια στιγµή της ηµέρας σε αυτό το
χωριό.
Λίγες µέρες µετά ξύπνησα στο κρεβάτι µου. Απογοη-
τεύθηκα. Ξανακοιµήθηκα γρήγορα για να γυρίσω έστω
και έτσι στο Nitro, στην πλατεία µε τον Κώστα τον τρε-
χάτο σερβιτόρο, στο θέατρο του ∆ηµαρχείου, στο Νε-
ραϊδογέφυρο, στην εκκλησία του Αγίου Νεκτάριου, στη
γιορτή στο µοναστήρι του Αγίου Γεωργίου, στο Βουρ-
γαρέλι.

Νάσια Σταµατέλου

ΑΛΛΑ ∆ΥΟ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ
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Το φινάλε της παράστασης στο Βουργαρέλι.
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ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 1

Οι νεότεροι βέβαια νοσταλγούσαν τα γλέντια
και τα ξεφαντώµατα της δεκαετίας του ’90 όταν
ο Ντίνος Σιµόπουλος έδωσε σύγχρονο και νε-
ανικό αέρα στο καφενείο. Για µένα όµως αυτό
το κοµµάτι της πλατείας µαζί µε το καφενείο
του πατέρα µου είναι τα παιδικά µου χρόνια. Κι
αν κάνω, για πρώτη ίσως φορά από την εφη-
µερίδα, αναφορά σε προσωπικά µου βιώµατα
είναι γιατί όσα ζήσαµε όλοι σ’ αυτό το χώρο,
σηµατοδοτούσαν µια εποχή καθοριστική για τη
ζωή του χωριού. Ήταν η δεκαετία του ’60, τα νοι-
κοκυριά είχαν ξαναστηθεί αφήνοντας πίσω τα
δεινά και τις πληγές του πολέµου, οι άνθρωποι
οργανώνανε τις δουλειές τους στο χωράφι, στα ζωντανά, στο
µαγαζί, ο καθένας κατά τις δυνατότητές του, τα σχολεία γέµι-
ζαν µε παιδιά, οι γυναίκες στο σπίτι, στον κήπο, στον αργα-
λειό και στη σχόλη όλοι µαζί στην πλατεία, για συναναστροφή
και διασκέδαση στα καφενεία και στα πανηγύρια. Αν και αρ-
κετοί είχαν φύγει µετά το τέλος του εµφυλίου, κυνηγηµένοι ή
αναζητώντας καλύτερη τύχη, το χωριό κρατούσε πολύ κόσµο
ντόπιο και ξένο, κυρίως δηµόσιους υπάλληλους αλλά και πα-
ραθεριστές το καλοκαίρι. Οι σειρήνες των αστικών κέντρων
δεν είχαν ακουστεί ακόµα τόσο δυνατά στα µέρη µας.
Θυµάµαι αµυδρά το χτίσιµο του καφενείου και πολύ περισ-
σότερο την κατοπινή του διαδροµή. Το αδιαχώρητο για τον
πρωινό καφέ µετά το σχόλασµα της Κυριακάτικης εκκλησίας
όπου µαζεύονταν όλοι οι µεγάλοι (κυρίως το βαθύ Βουργα-
ρέλι όπως λέει κ ένας φίλος µου!), γύρω απ’ την ξυλόσοµπα
το χειµώνα ή κάτω απ΄ το φτελιά και τον πλάτανο το καλο-
καίρι, τα γλυκά του κουταλιού καµωµένα από τα χεράκια της
µάνας µου, καρυδάκι, νεράντζι, φιρίκι µε καρύδι στη µέση, κε-
ρασάκι την άνοιξη, σταφύλι και το περίφηµο καρπούζι αργό-
τερα, το τρίγωνο κόκκινο λουκούµι από την Άρτα αλλά και τα
ζαχαρώδη από τον Παπαµιχαήλ, το ούζο και το βερµούτ µε
παγάκι, τα παιδιά των κατασκηνώσεων που έτρεχαν για πορ-
τοκαλάδα µετά τον εκκλησιασµό, το νερό που κουβαλούσα
από τη βρύση στη µέση της πλατείας, αλλά και τα δάφνινα
στεφάνια που ο πατέρας µάς µάθαινε µε τον αδελφό µου να
πλέκουµε για τις καταθέσεις των επισήµων στις Εθνικές γιορ-
τές Dκαι πόσα άλλα. Εκείνα όµως που θυµάµαι πιο έντονα
ήταν τα γλέντια και οι χοροί, που γίνονταν ιδιαίτερα συχνά και
ήταν η κατ’ εξοχήν διασκέδαση κυρίως τους χειµωνιάτικους
µήνες. Ακόµα δεν είχε εµφανιστεί η τηλεόραση που τελικά
έκλεισε τον κόσµο στα σπίτια του.

Μαζεύονταν λοιπόν οι παρέες τα Σαββατόβραδα στο καφε-
νείο, έφερναν οι νοικοκυρές τις πίτες και τους µεζέδες από το
σπίτι, ο Γάκιας έβαζε το κρασί του και άρχιζε το γλέντι. Τα
αστεία, τα πειράγµατα, τα γέλια και το κέφι ήταν η αρχή και
όταν το φαγοπότι τελείωνε άρχιζε το τραγούδι µε το στόµα.
Θυµάµαι χαρακτηριστικά τη βροντερή φωνή του µπαρµπα-
Τάκη Αντωνίου µε το σεγκόντο της κυρα-Νούλας και των υπο-

λοίπων που τραγουδού-
σαν «για σήκ’ απάνω ∆ηµήτρω µ’ κι άλλαξε, άντε και βάλε τα
καλά, τα καλά σου ∆ήµητρούλα µουD» ήταν τραγούδι-ποτα-
µός! Ακολουθούσε ο χορός µε τα τραγούδια από το πικάπ.
Κυρίως από µικρά δισκάκια που ο πατέρας µου αγόραζε
κάθε φορά που πήγαινε στην Άρτα αλλά και αργότερα από
µεγάλους δίσκους. Μεγάλη πέραση είχε το «ΤΡΙΟ ΜΠΕΛ-
ΚΑΝΤΟ» µε συρτά και τσάµικα όπως και όλοι οι δηµοτικοί
τραγουδιστές της εποχής, αλλά στις δόξες τους ήταν και ο
Φώτης Πολυµέρης µε τον Νίκο Γούναρη. Το τι βαλς και ταγκό
έχουν δει τα µατάκια µου πίσω απ’ το µπεζαχτά δε λέγεται!
Μέγα σουξέ της εποχής βέβαια ήταν η γιάνκα** που χο-
ρεύονταν µετά µανίας και µέχρι τελικής πτώσεως. Φέτος που
ξαναείδα το χώρο απόρησα πως γίνονταν όλα αυτά σε τόσο
λίγα τετραγωνικά δεδοµένου ότι σχεδόν το µισό κτίριο ήταν το
γραφείο της Κοινότητας. Το άλλο καλό µε τα γλέντια των µε-
γάλων ήταν πως όταν φεύγαµε εµείς τα παιδιά από το καφε-
νείο, µας µάζευαν όλα σε ένα σπίτι και κοιµόµασταν όλα τα
ξαδέλφια στρωµατσάδα! Νύχτες αξέχαστεςD
Περνώντας τα χρόνια και µεγαλώνοντας άρχισα να βοηθάω
και γω στο καφενείο και µου άρεσε πολύ, η συνάφεια µε τον
κόσµο και το ότι δεν έπρεπε να έχω ιδιαίτερο λόγο για να είµαι
στην πλατεία όλη µέρα, στις διακοπές του σχολείου φυσικά.
Οι άνθρωποι άρχισαν να φεύγουν για τις µεγάλες πόλεις, οι
µικρότεροι για σπουδές και όταν ξαναβρεθήκαµε γύρω στο
1980 το καφενείο γνώρισε άλλες µέρες δόξας, µε τις παρέες
των νέων, κιθάρες µπουζούκια και τραγούδια ως τα ξηµερώ-
µατα. Έκλεισε το 1982 αφήνοντας τους πιστούς θαµώνες του
αµήχανους και µετέωρους να αναζητούν καινούριο στέκιD
Ως το 1986 παρέµεινε εκεί το Γραφείο της Κοινότητας, στο
χώρο του καφενείου στεγάστηκε για ένα διάστηµα η Κτηνια-
τρική υπηρεσία µε τον «γιατρό» και τη δεκαετία του ’90 λει-
τούργησε ως καφέ από τον Ντίνο Σιµόπουλο. Από το 2001
και ως σήµερα ήταν κλειστό και παρατηµένο, ας ελπίσουµε
πως η αρχή της Έκθεσης θα έχει και συνέχεια ώστε να µην
ερηµώσει ξανά αυτή η τόσο όµορφη γωνιά της πλατείας µας.
Αλλά επειδή πιστεύω πως δεν πρέπει να αντιµετωπίζουµε τη
νοσταλγία µόνο ως αναπόληση ενός χαµένου κόσµου αλλά
ως δίψα και περιέργεια να µάθουµε και κάτι άλλο, σηµαντικό

ή όχι, µια λεπτοµέρεια , ένα λησµονηµένο στιγ-
µιότυπο, βάλθηκα να ρωτάω και να ψάχνω για τα
χρόνια πριν. Στο σπίτι µου βρήκα το µισθωτήριο
µε το οποίο τον Αύγουστο του 1963 το Εκκλησια-
στικό Συµβούλιο δια του ιερέα Γεωργίου Γούλα και
ενώπιον των µαρτύρων Ευθυµίου Τσαµπούλα,
υποδηµατοποιού και Σωτηρίου Χοντζάκη, δικολά-
βου εκµίσθωνε στον πατέρα µου Γεώργιο Στεφά-
νου το «ερειπωµένον µαγαζείον» δια δεκατρία
συναπτά έτη κι εφόσον εντός έξι µηνών αποπε-
ράτωνε την εκ θεµελίων ανέγερσή του. Ο δάσκα-
λος ∆ηµήτρης Κρανιώτης µου ανέφερε ότι το
κτίριο πρέπει να κτίστηκε πρώτη φορά γύρω στο
1920 γιατί το θυµόταν ως µικρό παιδί που περ-
νούσε από κει για να πάει στο σχολείο. Κατά και-

ρούς έχουν στεγαστεί εδώ διάφοροι επαγγελµατίες. Ο
Αποστόλης Γιάννος µε το φωτογραφείο του. Ο Γιώργος
Στούµπας και η γυναίκα του Αµαλία είχαν καφενείο πριν απ’
τον πόλεµο όπου µεταξύ άλλων έφτιαχναν και πουλούσαν
τους περίφηµους ροζέδες, γλυκό µε τριµµένα καρύδια και ζά-
χαρη που ζυµώνονταν µαζί, στρώνονταν στο ταψί και κό-
βονταν κοµµάτια (το είχα πρωτακούσει από τον πατέρα µου).
Ο ∆ηµήτρης και η Σαββούλα Παπακώστα είχαν καφενείο στα
χρόνια του πολέµου ( η Εριέττα Βαγενά µου διηγιόταν κάποτε
πως θυµόταν τη φιγούρα της Σαββούλας να περπατάει πέρα
δώθε στην πλατεία κρατώντας το µύλο του καφέ και αλέθον-
τας) και, µε κάποια διακοπή στον εµφύλιο, έως το 1956-57
οπότε το έκλεισαν. Στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε έως ότου το
έχτισε από αρχής και στα ίδια µέτρα το 1963 ο πατέρας µου.
Ως Γραµµατέας της Κοινότητας από το 1960 διαµόρφωσε το
βόρειο τµήµα του κτιρίου σε γραφείο της Κοινότητας, το οποίο
ως τότε λειτουργούσε στο σπίτι µας.
Τέλος δεν έχουν όσα µπορούν να φέρουν οι αναµνήσεις, ας
κλείσω µε µια ευχή. Να ξαναγίνει αυτή η όµορφη γωνιά της
πλατείας µας ένα σηµείο αναφοράς, ένα στέκι που θα µαζέ-
ψει πάλι τους ανθρώπους µε κάποιο κοινό σκοπό: να γνωρι-
στούν, να µάθουν, να ψυχαγωγηθούν, να µοιραστούν κοινές
δράσεις, να ονειρευτούν και να ξεκινήσουν καινούρια πράγ-
µατα, να παίξουν, να χαρούν D

*Βακούφικο ή βακούφι: Στην αραβική γλώσσα η λέξη waqf
(τουρκικά: vakıf, ελληνική απόδοση: βακούφι) σηµαίνει στα-
µατώ, συγκρατώ, εµποδίζω, ακινητοποιώ. Κατά το µουσουλ-
µανικό δίκαιο, το βακούφι είναι µια δικαιοπραξία µέσω της
οποίας ένα φυσικό πρόσωπο παραιτείται από ένα ή περισ-
σότερα αγαθά του και τα θέτει εκτός εµπορικής συναλλαγής,
αφιερώνοντάς τα ισοβίως σε έναν ιερό, φιλανθρωπικό ή κοι-
νωνικό σκοπό.
**Γιάνκα: Το τραγούδι λεγόταν Jeronimo Yanka και το πα-
ρουσίασαν οι Formix του Βαγγέλη Παπαθανασίου ήταν δε εµ-
πνευσµένο από την διασκευή φιλανδικής παραδοσιακής
µελωδίας που έκανε το 1963 ο Jan Rohde.

ΦΥΛΛΟΜΕΤΡΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ… µε αφορµή την Έκθεση Βιβλ ίου
Η παράδοσή µας δεν είναι νεκρό παρελθόν. Μας εµπνέει και µας καθοδηγεί και σήµερα!

1970, Γλέντι στο "ΑΚΡΑΙΟΝ",
το καφενείο του Γιώργου Στεφάνου.

Στην είσοδο της έκθεσης βιβλίου.
Αύγουστος 2011

΄Ολοι έδωσαν συγχαρητήρια στα παιδιά για τα έργα
τους, και στους οργανωτές της προσπάθειας αυτής.
Περισσότερα όµως συγχαρητήρια δόθηκαν στη ζω-
γράφο, την κ. Πειρουνίδου, η οποία επί µία εβδο-
µάδα, ακούραστα ,προσπάθησε και επέτυχε να
κινήσει το ενδιαφέρον τόσων παιδιών για τις καλές
τέχνες Η ίδια έδειχνε πολύ ικανοποιηµένη από τα
έργα των παιδιών , και σε µια στιγµή ενθουσιασµού
είπε ότι µερικά παιδιά έχουν πραγµατικό ταλέντο στη
ζωγραφική, και τα µαθήµατα αυτά θα τα βοηθήσουν
να δουν το ταλέντο τους και να το αναδείξουν µε την
κατάλληλη εκπαίδευση.

Στις 8 Αυγούστου άρχισαν οι αθλητικές εκδηλώ-
σεις ,οι οποίες τελείωσαν στις 14 Αυγούστου.

Στις 8 9 και 10 Αυγούστου έγινε το « Τουρνουά»
ποδοσφαίρου. Στα γήπεδα του Παλιοκάτουνου και
της Ανεµορράχης έγιναν οι προκριµατικοί αγώνες
,ενώ ο τελικός έγινε στο γήπεδο του Παλαιοκάτουνου
στις 10 Αυγούστου .Σε όλους τους αγώνες οι οµά-
δες έπαιξαν δυναµικά και µε πολύ ενθουσιασµό. Τα
παιδιά βρέθηκαν στο χώρο που τους ανήκει και το
απόλαυσαν.
Νικήτρια οµάδα αναδείχθηκε η οµάδα του Παλαι-

οκάτουνου, η οποία έπαιξε στον τελικό µε την οµάδα
της Κυψέλης .Τον αγώνα τον παρακολούθησαν
πολλά νέα παιδιά, αλλά και µεγαλύτεροι που ήθελαν
να δουν ένα ποδοσφαιρικό αγώνα στην περιοχή
τους.

Η ΄Ενωση θα προσπαθήσει να γίνονται περισ-
σότεροι αγώνες και όχι µόνον τον Αύγουστο. Στόχο
έχει να καθαρισθούν και να επισκευασθούν όσα γή-
πεδα υπάρχουν .για να µπορούν να χρησιµοποι-
ηθούν από τις οµάδες και να γίνουν και άλλα γήπεδα
στην περιφέρεια ,για να µπορεί η νεολαία να τα χρη-
σιµοποιεί όλο το χρόνο.

Στις 11 Αυγούστου οι οµάδες αγωνίσθηκαν στο Βα-
θύκαµπο στο RIVER SOCHER.Για τους νέους ο
αγώνας αυτός είναι πολύ ελκυστικός. Χαίρονται να
αγωνίζονται παίζοντας µπάλα µέσα στην άµµο. Και

αυτοί όµως που παρακολουθούν µένουν ευχαριστη-
µένοι ,γιατί το παιγνίδι στην άµµο του ποταµού έχει
µια ιδιαίτερη οµορφιά και προκαλεί αφάνταστα γέλια
µε τα πεσίµατα των παικτών στην άµµο. ΄Εχουν δε
και την ευκαιρία να «τσαλαβουτήξουν» έστω και για
λίγο στα ήσυχα νερά του Αράχθου. Και εδώ
όλες οι οµάδες αγωνίσθηκαν δυναµικά . Νι-
κήτρια οµάδα στους αγώνες αυτούς αναδείχ-
θηκε η οµάδα από τις Κούνιες, η οποία είχε
αρχηγό το µουσικό Κώστα Μήτσιο .

Στις 12 και 14 Αυγούστου έγιναν οι αγώνες
µπάσκετ στο Αθαµάνιο. Και εδώ οι οµάδες
έπαιξαν σαν επαγγελµατίες του αθλήµατος
και ικανοποίησαν όλους τους θεατές ,που
ήταν πάρα πολλοί και την πρώτη και τη δεύ-
τερη ηµέρα . Νικήτρια οµάδα αναδείχθηκε η
οµάδα της Κυψέλης που έπαιξε στον τελικό
µε την οµάδα του Βουργαρελίου.
΄Ολη η οργάνωση είχε ανατεθεί στον κ. Ηλία

Γεωργιάδη, ο οποίος κατάφερε να εκτελε-
σθούν οι αγώνες άψογα ,να έχουν ενδιαφέ-
ρον µέχρι το τέλος και να µείνουν
ικανοποιηµένοι όλοι, αθλητές και θεατές.

Στις 19 Αυγούστου έγινε στην πλατεία Αθα-
µανίου το Γ΄ Φεστιβάλ Παραδοσιακών χορών . Οµά-
δες χορευτών από το Αθαµάνιο και την Κυψέλη
χόρεψαν χορούς από πολλά µέρη της Ελλάδας. Όλοι
οι χορευτές µικροί και µεγάλοι χόρεψαν µε κέφι και
το χορό τους τον απόλαυσαν οι παρευρισκόµενοι,
που γέµισαν την πλατεία.
΄Εκπληξη προκάλεσε η συµµετοχή µερικών χορευ-

τών του Αθαµανίου ,από αυτούς που χόρεψαν για
πρώτη φορά, µε παραδοσιακές στολές το έτος 1968
στην ίδια πλατεία. Μετά από τόσα χρόνια συµµετεί-
χαν και αυτοί στο Φεστιβάλ , που έγινε στο χωριό
τους . Γεγονός που συγκίνησε µικρούς και µεγάλους.

Ο παραδοσιακός χορός είναι η ιστορία ή ένα
µέρος της ιστορίας µας. Και αυτό µας είπαν µε τη
συµµετοχή τους οι χορευτές του 1968

Η ορχήστρα του Κώστα Μήτσιου ήταν υπέροχη
και όταν έπαιζε για τα χορευτικά συγκροτήµατα και
όταν στη συνέχεια έπαιξε για όλους παραδοσιακή
µουσική από όλη την Ελλάδα. ∆ιασκέδασε τον κόσµο
που έµεινε στην πλατεία µέχρι τα ξηµερώµατα. ΄Ηταν

µια βραδυά υπέροχη. ΄Ηταν µια βραδυά που αντά-
µωσε δηµότες από όλα τα δηµοτικά διαµερίσµατα
του ∆ήµου.

Η κ. Βασιλική Ζορµπά εκ µέρους του Συλλόγου
Αθαµανίου και ο κ.Ευάγγελος. Κουτσοπάνος, εκ µέ-
ρους του Συλλόγου Κυψέλης που είχαν αναλάβει την
προετοιµασία των χορευτικών , κατάφεραν µε αυτή
την παράσταση να τους ευχαριστήσουν όλους
,όσους παρευρέθηκαν τη βραδυά αυτή στο Αθαµά-
νιο .

Την εκδήλωση αυτή τίµησαν µε την παρουσία
τους ο βουλευτής Άρτας κ. Παύλος Στασινός, ο Πρό-
εδρος του Νοσοκοµείου ΄Αρτας, ο πρώην ∆ήµαρχος
του ∆ήµου Αθαµανίας κ. Οδυσσέας ∆ράκος, ο αντι-
δήµαρχος κ. Γεώργιος ∆ηµητρίου ,οι ∆ηµοτικοί Σύµ-

βουλοι κ. Χρήστος Χασιάκος και η κ. Σταυρούλα Κα-
ραβασίλη κ.αλ.

Η ΄Ενωση αποφασίζει να γίνουν αυτές οι εκδη-
λώσεις γιατί γνωρίζει ότι τα µέλη της ,Σύλλογοι και οι
Αδελφότητες του πρώην ∆ήµου Αθαµανίας, θα βοη-
θήσουν να εκτελεσθούν όλα τα προγράµµατα µε τον
καλλίτερο δυνατό τρόπο. Η προβολή του τόπου ,η
προβολή των ηθών και εθίµων της περιοχής θα
φέρει καλλίτερο αποτέλεσµα εάν συµµετέχουν όλοι
που ασχολούνται µε τον πολιτισµό, µε τον αθλητισµό
,µε τις τέχνες .Αυτά είναι που ενώνουν τους ανθρώ-
πους. Αυτά είναι που φέρνουν επισκέπτες σε ένα
τόπο Και ο τόπος µας ,που ξεχωρίζει για την οµορφιά
του, έχει ανάγκη από προβολή. Από την προβολή
κάθε περιοχής του ,γιατί όλες είναι πανέµορφες.

Μέσα σε λίγο χρόνο ετοιµάσθηκε όλη η τεχνιτή
υποδοµή που απαιτούνταν για να γίνουν οι εκδηλώ-
σεις αυτές ΄Ολοι δούλεψαν αφιλοκερδώς και µε ένα
στόχο να γίνει κάτι καλό για τον τόπο µας. Για µια
ακόµη φορά αποδείχθηκε ότι µε την ενότητα µπο-
ρούµε να βοηθήσουµε καλλίτερα το ∆ήµο µας ,αλλά
και τα χωριά µας. Και αυτός είναι ο κύριος στόχος της
΄Ενωσης. Αυτός είναι ο κύριος λόγος σύστασής της.

Βέβαια η ΄Ενωση φέτος είχε προγραµµατίσει να
διευρύνει τα προγράµµατά της και να προσθέσει και
άλλα. Αυτό όµως δεν έγινε εφικτό γιατί δε δόθηκαν
από το ∆ήµο τα χρήµατα που απαιτούνταν .Ο ∆ήµος
έδωσε ένα µικρό ποσό (6.000 Ευρώ) που δεν κάλυ-
πτε όλες τις εκδηλώσεις που έγιναν Το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο όµως της ΄Ενωσης αποφάσισε να διαθέ-
σει το ποσό που υπολείπονταν από το Ταµείο της ,για
να γίνουν όλες οι παραπάνω εκδηλώσεις ,για να µη
ξεχασθεί µια αρχή που έγινε.

Η Πρόεδρος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της ΄Ενωσης

των Συλλόγων και Αδελφοτήτων
του πρώην ∆ήµου Αθαµανίας
Λαµπρινή Παπαδήµα-Σπαή

ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ»

Η οµάδα µπάσκετ του Βουργαρελίου.
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Ενισχύοντας τον Σύλλογό µας, ενισχύουµε τον γενέθλιο τόπο µας, το όµορφο Βουργαρέλι!

Όπως κάθε χρόνο από το 1977, συναντήθηκαν και φέτος στις 16
Αυγούστου σε ποδοσφαιρικό αγώνα στο ανακαινισµένο στάδιο
"Πατσαβάνα" οι αιώνιοι αντίπαλοι ΧΟΥΦΤΑΛΑ (µε παίκτες άνω
των 30 ετών) και ΘΥΕΛΛΑ (µε παίκτες 13 – 29 ετών), στα πλαίσια
των θερινών εκδηλώσεων που διοργανώνει κάθε χρόνο ο Ανα-
πτυξιακός Σύνδεσµος Σκιαδάδων.
Ο αγώνας (κανονικής διάρκειας 90') ήταν συναρπαστικός και κρά-
τησε αµείωτο το ενδιαφέρον των 60 και πλέον φιλάθλων που τον
παρακολούθησαν, ενισχύοντας τις οµάδες τους µε πρωτότυπα
σπαρταριστά συνθήµατα.
Στο 70' λεπτό του αγώνα και ενώ το σκορ ήταν ισόπαλο 5-5, µπήκε
αλλαγή ο εβδοµηντάχρονος (!) Λευτέρης Χρηστίδης, ο οποίος στα
20' που αγωνίσθηκε απείλησε 4 φορές την εστία της Θύελλας, µε
2 κεφαλιές και ισάριθµα σουτ, και ανάγκασε τους αντιπάλους του
να τον µαρκάρουν συνεχώς µε δύο παίκτες. Μετά το τέλος του
αγώνα, ο αειθαλής επιθετικός κρέµασε τα ποδοσφαιρικά του πα-
πούτσια σε µία γκλίτσα και έκανε τον γύρο του θριάµβου στο γή-
πεδο, καταχειροκροτούµενος από θεατές και συµπαίκτες.
Ο αγώνας έληξε µε νίκη των Χούφταλων 6-5, µε πέναλτυ που εκτέ-
λεσε εύστοχα ο διακριθείς µέσος των Χουφτάλων Χρίστος Παπα-
νικολάου.
Αποχωρώντας οι φίλαθλοι από το γήπεδο ευχήθηκαν να διατηρή-
σουν οι νεότεροι για πάντα αυτή την όµορφη παράδοση, που
έκλεισε φέτος 35 ολόκληρα χρόνια.

ΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΙ∆ΗΣ

ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΙΣ ΣΚΙΑ∆Α∆ΕΣ

Φάση από τον αγώνα: Ο Λευτέρης Χρηστίδης απειλεί την αντίπαλη
εστία µε κεφαλιά, που θα την αποκρούσει στη συνέχεια θεαµατικά ο
τερµατοφύλακας της Θύελλας.

Από τη Σαββούλα Κολιούλη

«Ο ασκός του Αιόλου»
Η συνήθεια να διορίζονται στις κυβερνήσεις των
ηµερών µας και µερικοί εξωκοινοβουλευτικοί
υπουργοί δεν είναι σηµερινή εφεύρεση. Την είχε
εφαρµόσει πρώτος στα πανάρχαια χρόνια ο µέ-
γιστος των θεών του Ολύµπου ο µεγαλειότατος
∆ίας ο οποίος εκτός από θεούςD.. υπουργούς
σύµφωνα µε τη µυθολογία είχε δώσει υπουργεία
και σε θνητούς ανθρώπους όπως για παρά-
δειγµα στον Αίολο. Σε αυτόν είχε αναθέσει το
υπουργείο του αέρα µε τον τίτλο «ταµίας του
αέρα».
Ο µύθος λέει ότι τον είχε φίλο. Μεταγενέστερος
όµως µύθος (Αινειάδα Βιργιλίου) λέει ότι ο Αίολος
χρωστούσε τη θέση αυτή στην εύνοια της Ήρας
συζύγου του ∆ία. Από το όνοµα του Αιόλου ονο-
µάστηκε στις µέρες µας η νέα µέθοδος παραγω-
γής ηλεκτρικού ρεύµατος µε τη δύναµη του αέρα
«αιολική ενέργεια» δηλ. ενέργεια µε τη µεσολά-
βηση του Αιόλου κυβερνήτη του αέρα. Ο Αίολος
πατέρας έξι αγοριών και έξι κοριτσιών που είχαν
παντρευτεί µεταξύ τους είχε εγκατασταθεί από
τον ∆ία βασιλιάς σε ένα πλωτό νησί την Αιολίνα
και εκεί ζούσε µε τη µεγάλη του οικογένεια xρυσή
ζωή.
Αυτό τo νησί που πήρε το όνοµά του, τοποθε-
τούνταν ΒΑ της Σικελίας. Ο Αίολος ήταν εξουσιο-
δοτηµένος από το ∆ία να περιορίζει η να αφήνει
ελεύθερους τους ανέµους όπως αυτός ήθελε.
Τους ανέµους τους κρατούσε κλεισµένους σε µια
µεγάλη σπηλιά (άντρο) κοντά στα ανάκτορά του
και όταν ήθελε να δηµιουργήσει τρικυµία στη θά-
λασσα χτυπούσε µε την τρίαινά του το βουνό
κάτω από το οποίο βρισκόταν η σπηλιά και οι
άνεµοι ορµούσαν έξω κατά το θέληµά του. Σε
εκείνο λοιπόν το νησί του Αιόλου έφτασε κάποτε
και ο πολυµήχανος ήρωας της Τροίας Οδυσσέας
επιστρέφοντας από τη χώρα των Κυκλώπων.
Ο Αίολος τον φιλοξένησε για κάποιο διάστηµα και
όταν έφυγε για να τον εξασφαλίσει από τους ανέ-
µους και να φτάσει γρήγορα στην πατρίδα του,
του έδωσε ένα ασκί από αγελαδινό τοµάρι στο
οποίο είχε µέσα όλους τους ανέµους εκτός από

τον ούριο Ζέφυρο που ήταν κατάλληλος για το τα-
ξίδι του.
Πραγµατικά το ταξίδι επί εννέα ηµέρες ήταν θαυ-
µάσιο και πολύ ξεκούραστο µια και βοηθούσε ο
ούριος άνεµος. Γρήγορα θα έφτανε στη Ιθάκη ο
Οδυσσέας. Όµως πάνω στη δέκατη µέρα έγινε
απροσδόκητα το µεγάλο κακό. Οι σύντροφοί του
που τους βασάνιζε η περιέργεια για το τι έκρυβε
µέσα το ασκί του Αιόλου πήραν απόφαση να το
ανοίξουν κρυφά από τον Οδυσσέα. Έτσι κάποια
στιγµή που πήρε ο ύπνος τον Οδυσσέα βρήκαν
την ευκαιρία να πραγµατοποιήσουν το σχέδιό
τους.
∆εν πρόλαβαν όµως να λύσουν καλά – καλά το
σκοινί του ασκιού και αµέσως ξεπετάχτηκαν από
µέσα µε µεγάλη ορµή προς τα έξω οι άνεµοι κι
άρχισαν να φυσάνε µανιασµένα αντίθετα µε την
πορεία τους και να σηκώνουν θεόρατα κύµατα.
Τα πλοίο ήταν δύσκολο να κυβερνηθεί και όλο
κινδύνευε να βουλιάξει. Πολλές µέρες κράτησε
αυτό το κακό.
Τελικά το πλοίο ξαναβρέθηκε στο νησί του Αι-
όλου. Ξαφνιάστηκε όταν τους είδε ο Αίολος και
θυµωµένος για την ανυπακοή τους, τους έδιωξε
αµέσως από το νησί. Ακολούθησαν έτσι νέες πε-
ριπέτειες και αγωνίες που κράτησαν πολλές
µέρες ώσπου στο τέλος το πλοίο τους ναυάγησε
πάνω σε βράχια και ο Οδυσσέας βρέθηκε µόνος
του ναυαγός στο νησί των Φαιάκων (Κέρκυρα)
όπου ως γνωστόν τον περιµάζεψε σε κακά χάλια
η κόρη του βασιλιά η Ναυσικά.
Από τότε και µέχρι σήµερα όταν η θάλασσα είναι
ήσυχη και γαλήνια και ξαφνικά αγριεύει και φουρ-
τουνιάζει σηκώνοντας απ’ τον αέρα φοβερά κύ-
µατα λέµε: «άνοιξε ο ασκός του Αιόλου ή οι ασκοί
του Αιόλου». Η ίδια όµως φράση λέγεται και για
τους ανθρώπους όταν οργίζονται και ξεσπάνε σε
βρισιές.
Λέµε τότε γι’ αυτούς ότι: «άνοιξαν τους ασκούς
του Αιόλου» ή ότι τους έπιασαν τα «µπουρίνια»
τους (φυσήµατα αέρα). Αλλά και σε άλλη ακόµη
περίπτωση όταν κάποιος είναι καλά και όλα του
πάνε ευνοϊκά στη ζωή και ξαφνικά πέφτουν
επάνω του αλλεπάλληλες συµφορές τότε λέµε
«άνοιξαν επάνω του οι ασκοί του Αιόλου».

ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ – ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Λεγόταν και «φαµιλιά» ή «φαµίλια» και τα
µέλη της «νοµάτοι ή νοµαταίοι» ή και
«ψυχές». Αρχηγός της οικογένειας ήταν ο
παππούς και η γιαγιά. Ακολουθούσε έπειτα
στην ιεραρχία ο πρωτότοκος γιος µε τη γυ-
ναίκα του. Και ύστερα οι άλλοι κατά σειρά ηλι-
κίας. Οι νυφάδες προσφωνούσαν τον
πεθερό τους πατέρα και την πεθερά τους
µάνα. Εκείνοι δε την έλεγαν «νύφη» ή µε το
όνοµά της ή µε το παράγωγο του άντρα της
όπως λ.χ. Χρήσταινα, αν ο άντρας της λεγό-
ταν Χρήστος. Τα πεθερικά της νύφης προ-
σφωνούνταν µεταξύ τους συνήθως µε τα
µικρά τους ονόµατα. Πολλές φορές όµως στα
γεράµατά τους ο γέρος έλεγε τη γριά του γυ-
ναίκα κάποτε γριά και κάποτε µε το παρά-
γωγο του δικού του ονόµατος λ.χ. Σπύραινα,
αν αυτός λεγόταν Σπύρος. Η γριά επίσης
έλεγε τον γέροντά της γέροντα ή νοικοκύρη.
Τα εγγόνια έλεγαν τον παππού τους παπ-
πούλη ή τρανό και τη γιαγιά τρανή ή βάβω ή
µάνα τρανή. Το θείο τον προσφωνούσαν
µπάρµπα και τη θεία, θειά ή θειάκω ή θείτσα.
Σε κάποια χωριά της Ηπείρου έβαζαν µπρο-
στά από τα µικρά ονόµατα το κάκω όπως λ.χ.
κακωΒαγγελή κακωΜαρία. Αλλά και κάθε γέ-
ροντα ή γριά οι νέοι στην ηλικία τους έλεγαν
άσχετα από συγγένεια του γέροντα,
µπάρµπα και τη γριά θεία ή κυραθειά. Οι γυ-
ναίκες σύζυγοι των αδερφών λεγόταν µεταξύ
τους συννυφάδες και προσφωνούσαν η µία
την άλλη µε το µικρό της όνοµα ή µε τα αν-
τρικά τους παράγωγα όπως Χρήσταινα,
Γιώργαινα κ.λπ. Η σύζυγος ενός αδερφού
προσφωνούσε τους κουνιάδους της, δηλ. τα
αδέρφια του άντρα της, αν ήταν µεγαλύτερες
από τον άντρα της µε το «αφέντη» ή και προ-

σθέτοντας σ’ αυτό και το µικρό τους όνοµα
λ.χ. αφέντη Νίκο ή Γιώργο αν όµως ήταν µι-
κρότερη µε το µικρό τους όνοµα. Τις µεγαλύ-
τερές κουνιάδες τις προσφωνούσαν «κυρά»,
τις δε µικρότερες µε το µικρό τους όνοµα. Οι
συγγενείς που προέρχονταν από γάµο λεγό-
ταν συγγενείς από συµπεθεριό ή αλλιώς «εξ
αγχιστείας», σε αντίθεση µε τις άλλες που
προέρχονταν από αίµα, τις «εξ αίµατος».

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Οι γυναίκες δεν ήταν ισότιµες µε τους άντρες.
Θεωρούνταν κατώτερες και δεν είχαν τα δι-
καιώµατα των αντρών, οι οποίοι ήταν αφέν-
τες και εξουσιαστές τους. Έπρεπε να
υπακούν στους άντρες και να σέβονται και να
µην αντιµιλούν στα πεθερικά τους. ∆εν είχαν
το δικαίωµα να παίρνουν το λόγο σε συζή-
τηση µπροστά στον άντρα τους. Έπρεπε να
κάνουν όλες τις δουλειές, όχι µόνο του σπι-
τιού, αλλά και τις αγροτικές, σε συνεργασία
µε τον άντρα τους ή και µόνες σε ορισµένες
απ’ αυτές. Να φορτώνονται τη βαρέλα και να
πηγαίνουν για νερό, να φορτώνονται µε ξύλα,
ασφάκες, χορτάρια, αλέσµατα και γενικά
κάθε φορτίο που έπρεπε να µεταφερθεί,
ιδίως όταν τα άλογα δεν ήταν διαθέσιµα.
Όταν υπήρχε µόνο ένα άλογο διαθέσιµο για
καβάλα καβαλίκευε ο άντρας και η γυναίκα
βάδιζε µπροστά ποδαρόδροµο και πολλές
φορές φορτωµένη µε ξύλα ή χορτάρια. Αν τύ-
χαινε να πάει κάπου το αντρόγυνο µέσα στο
χωριό, όπως στην εκκλησία, σε επίσκεψη ή
οπουδήποτε αλλού, δεν βάδιζαν ο ένας πλάι
στον άλλον, αλλά ο άντρας βάδιζε µπροστά

και η γυναίκα ακολουθούσε πίσω του. Σε
όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις η θέση της
γυναίκας ήταν πίσω. Στα πανηγύρια µόνο οι
άντρες διασκέδαζαν και στην εκκλησία η
θέση των γυναικών ήταν στο Γυναικωνίτη.
Ακόµη και στο καθηµερινό τους φαγητό οι γυ-
ναίκες έπρεπε να προσέχουν τον άντρα πε-
ρισσότερο από τον εαυτό τους.

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ – ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
∆εν γιόρταζαν γενέθλια, αλλά την ονοµαστική
τους γιορτή. Οι γυναίκες δεν γιόρταζαν παρά
µόνο οι άντρες και τα αγόρια. Γι’ αυτό και τις
γιορτές των γυναικών τις έλεγαν «κούφιες»
επειδή δεν ακούγονταν και περνούσαν απα-
ρατήρητες. Οι άντρες που γιόρταζαν πήγαι-
ναν αυτή τη µέρα στην εκκλησία. Κι εκεί ο
νεωκόρος τους πρόσφερε «φιόρο» επάνω σε
δίσκο δηλ. µικρό µπουκέτο από τριαντά-
φυλλα η γαρύφαλλα ή άλλα λουλούδια δώρο
της εκκλησίας, αυτοί δε άφηναν στο δίσκο
ένα νόµισµα για την εκκλησία. Έθιµο ήταν για
τους γιορτάζοντες να στέλνουν αυτή τη µέρα
από το σπίτι τους µε κάποια γυναίκα ή κορι-
τσάκι στην εκκλησία «ύψωµα» (µεγάλο πρό-
σφορο µε σφραγίδα) για να το «σηκώσει»
(διαβάσει) ο παπάς και να βγάλει από το κέν-
τρο της σφραγίδας τον «άρτο» που θα
έτρωγε ύστερα στο σπίτι αυτός που γιόρταζε.
Πολλοί αντί να στείλουν το «ύψωµα» για
«σήκωµα» στην εκκλησία καλούσαν τον
παπά να το «σηκώσει» στο σπίτι τους. Μετά
την εκκλησία και µέχρι το µεσηµέρι έκαναν
επίσκεψη στο σπίτι του εορτάζοντα οι άντρες
συγγενείς και φίλοι, το δε απόγευµα πριν νυ-

χτώσει πήγαιναν επίσκεψη µόνες τους οι γυ-
ναίκες. Στους επισκέπτες προσφέρονταν
γλυκό του κουταλιού µέσα απ’ το «φοκά»,
ούζο στους άντρες και λικέρ στις γυναίκες. Οι
επισκέπτες δεν πήγαιναν δώρο στους εορ-
τάζοντες όπως σήµερα. Επίσης οι επισκέψεις
αντρών και γυναικών µαζί το απόγευµα άρ-
χισαν να συνηθίζονται µετά τον πόλεµο του
‘40.
ΥΓ. Εδώ ολοκληρώνω λοιπόν την αναφορά
µου µε τους λίγους στίχους του Ηπειρώτη
ποιητή Β. Σαχίνη στίχους που χρησιµοποί-
ησα όταν άρχισα να γράφω τις Ματιές στη
Λαογραφία του τόπου µας:
Αγαπηµένες θύµησες
απ’ τ’ όµορφο χωριό µου
µου ‘χουν γεµίσει την ψυχή
και µέρος πια δε µένει
για να χωρέσουν οµορφιές
που βρίσκονται κι αλλούθε.

Στην εργασία µου αυτή ενδεχοµένως να
παρατηρήσατε ελλείψεις, παραλήψεις η και
ανακρίβειες πιθανόν διότι ούτε γραπτά βοη-
θήµατα είχα στη διάθεσή µου (το ανέφερα
άλλωστε από την αρχή που άρχισα την ανα-
φορά µου στη Λαογραφία του τόπου µας γε-
νικότερα) ούτε πολλές πληροφορίες είχα τη
δυνατότητα να συγκεντρώσω από ηλικιωµέ-
νους ανθρώπους (πολύ ελάχιστες). Στηρί-
χτηκα περισσότερο στις προσωπικές µου
αναµνήσεις και βιώµατα. Έτσι µπόρεσα να
σταχυολογήσω την όλη αναφορά µου στη
Λαογραφία του τόπου µας. Αν το κατόρθωσα
ή όχι δεν θα το κρίνω εγώ. Εύχοµαι τη δική
µου προσπάθεια να συνεχίσουν και ολοκλη-
ρώσουν άλλοι ικανότεροι ίσως από µένα.

Σας ευχαριστώ, µε εκτίµηση
Σαββούλα Κολιούλη

ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ
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Το µέλλον του χωριού µας και της Αδελφότητας είναι η νέα γενιά. Ας τη φέρουµε πιο κοντά µας!

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Πωλείται οικόπεδο
οικοδοµήσιµο
εντός οικισµού
Βουργαρελίου

περίπου 400 τ.µ.
Πληροφορίες

στο τηλέφωνο:
26850 22284

Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι
διώροφη πέτρινη κατοικία στο Βουργαρέλι.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα
210 2585854 και 6974575294

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.

«ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΡΥΦΕΡΕΣ ΚΑΙ
ΛΕΠΤΕΣ» ΣΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ

∆εν ξέρω τι να πρωτογράψω για αυτήν την καλοκαιρινή εµπειρία στο
Βουργαρέλι. Θεωρώ τις λέξεις που αποτυπώνω σ αυτό το χαρτί φτωχές
για τα συναισθήµατα και τις εντυπώσεις που αποκόµισα. Σε πρώτη φάση
µια φράση µου βγαίνει που κλείνει µέσα της πολλά . Το Βουργαρέλι χα-
ρακτηρίζεται από µία και µόνο λέξη : τέλεια !
Γύρω σου στον ορίζοντα ορθώνονται βουνά, η οροσειρά των Τζουµέρ-
κων στο µεγαλείο της και κάτω από τις πέτρινες κορυφογραµµές τα πάντα
πράσινα, έλατα, πολλά έλατα. Όλο αυτό το θέαµα σου κόβει την ανάσα,
παράλληλα όµως ο καθαρός, φρέσκος αέρας σε ξεκουράζει και σου δίνει
µια αίσθηση ευεξίας και πληρότητας και ακόµη όπου και να σταµατήσεις
ακούς τον κρυστάλλινο ήχο του νερού που κατηφορίζει από τις πλαγιές.
Στο Βουργαρέλι ξαφνικά ο χρόνος µοιάζει να σταµατά και έχεις την ψευ-
δαίσθηση ότι µένεις εκεί χρόνια.
Φυσικά όλα αυτά δεν ήταν αρκετά από µόνα τους για να περάσουµε
όµορφα. Το µεγαλύτερο ρόλο του έπαιξε ο ανθρώπινος παράγοντας. Ζε-
στοί και φιλόξενοι άνθρωποι, όλοι χωρίς καµία εξαίρεση. Αλλά το σπου-
δαιότερο η γνωριµία µας µε τα παιδιά του χωριού. Παρέα όµορφη,
καταπληκτική. Από τη στιγµή που γνωριστήκαµε δε χωρίσαµε καθόλου.
Γέλια, φωνές αστεία κάθε µέρα µέχρι τα ξηµερώµατα στο γνωστό µας
στέκι, τραγούδια, µουσική, χορός µε το ίδιο κέφι.
Θα ήθελα να αναφερθώ ιδιαίτερα στη µέρα στη µέρα της παράστασης
(αυτός ήταν ο κύριος σκοπός της επίσκεψής µας στο Βουργαρέλι). Η συγ-
κίνησή µας µεγάλη, αφού η προσπάθεια που καταβάλαµε όλη τη χρονιά
εκτιµήθηκε ιδιαίτερα τους κατοίκους που το απέδειξαν µε το πιο θερµό
χειροκρότηµα. Κατάµεστη η αίθουσα ακόµη και όρθιοι όλοι ενθουσιασµέ-
νοι. Και στο τέλος τα λόγια του ∆ηµάρχου και η προσφορά δώρων ανα-
µνηστικών καθώς και του προέδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου µε τις
ωραίες κάρτες. Το επισφράγισµα ήρθε µε το ζεστό δείπνο στην όµορφη
ταβέρνα στο δρόµο για το Σταυρό προσφορά του ∆ηµάρχου κου Γαρ-
νέλη που µας συνόδευσε µαζί µε τα άλλα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Ευχαριστούµε όλους από καρδιάς για τη βραδιά αυτή. Επίσης ευχαριστίες
απευθύνουµε όλη η οµάδα µε τη δική µου πένα στο ∆ασάρχη Άρτας για
το θαυµάσιο χώρο της διαµονής µας (∆ασονοµείο) που τόσο ευγενικά πα-
ραχώρησε και όλους τους κατοίκους. Επίσης την καθηγήτριά µας κα Αν-
τωνίου για αυτή την «περιπέτεια»που θα µας µείνει αξέχαστη σε όλη µας
τη ζωή. ∆εν ξεχνάµε όµως και το ∆ιευθυντή µας τον κο Κάρµα που µας συ-
νόδευσε από και προς την Αθήνα και συµµετείχε στην παράστασή µας. Η
παραµονή µας στο Βουργαρέλι υπήρξε απ όλες τις πλευρές µαγική. Ο
φωτογραφικός µας φακός έχει συλλάβει τη θέα των βουνών και την άγρια
οµορφιά του τοπίου. Στη µνήµη µας όµως οι άνθρωποι και όσα περάσαµε
µαζί τους θα αποτελούν τα οµορφότερα στιγµιότυπα D.
Είναι κάτι στιγµές τρυφερές και λεπτές
σαν κλωστές τυλιγµένες σ αδράχτι
σε γυρνούν απαλά σε µεθούν σιωπηρά
σε γεµίζουν µε πείσµα και άχτι.

Μαριάντζελα Αποστολίδη

Το θέατρο είναι µια παράλληλη ζωή, καµιά φορά κα-
λύτερη από την πραγµατική . Αφήνεσαι, δεν φοβάσαι
να ζήσεις, να νιώσεις , να εκφράσεις αυτό που νιώθεις.
Κοιτάω τα παιδιά καθώς παίζουν την τελευταία πρόβα
πριν την παράσταση, παρατηρώ τις κινήσεις τους και
τις εκφράσεις των προσώπων τους. Άραγε εκδηλώ-
νονται έτσι και στην πραγµατική τους ζωή? Φέτος ήρ-
θαµε πολύ κοντά και µε καθηγητές και µε µαθητές,
κατάλαβα τι σηµαίνει να έχεις ‘δεύτερη οικογένεια’ γιατί
δεν έτυχε να είµαστε όλοι µαζί, εµείς το θέλαµε και το
κάναµε πράξη. «∆εν θέλω να τους χάσω», σιγοψιθυ-
ρίζω . Αλήθεια, δεν θέλω. Όσο επαναλαµβάνονταν οι
πρόβες τόσο πιο κοντά ερχόµασταν, γνωρίζαµε όλο
και καλύτερα ο ένας τον άλλο. Κάναµε πρόβες στη
Λουίζα , ένα θεατράκι στο Βύρωνα, εκεί θα δίναµε και
την πρώτη µας παράσταση. Το µπορντό βελούδο στα
καθίσµατα, οι προβολείς που µας τύφλωναν, το τρίξιµο
της ξύλινης σκηνής καθώς παίζαµε, οι παλιές γκρι-
ζωπές κουρτίνες, τα καµαρίνια πληµµυρισµένα από
γέλια και φωνές, συναισθήµατα και λόγια. Όλες αυτές
οι στιγµές µαζεµένες τώρα µπροστά στα µάτια µου.
Και υπήρχε περίπτωση κάτι τέτοιο να το ξεχνούσα?
Αγαπώ όχι µόνο το θέατρο, αλλά και όσα µου θυµίζουν
την οµάδα, τις µουσικές, τους θεατές, την εναλλαγή
του φωτός και των συναισθηµάτων πάνω στην σκηνή,
το άγχος µην σου ξεφύγει κάτι από τα λόγια σου και
όλον αυτό τον ενθουσιασµό που ποτέ δεν τελειώνει.
Και εκεί που κάτι συζητούσαµε ένα βράδυ που είχαµε
βγει για φαγητό όλη η οµάδα, αποφασίζουµε στις 23
Ιουλίου να ξεκινήσουµε για Βουργαρέλι.
Είχα ακούσει τόσα πολλά για αυτό το χωριό και είµαι
από τους περίεργους και ανυπόµονους ανθρώπους
που αν βάλουν κάτι στο µυαλό τους, δύσκολα να το ξε-
χάσουν!
Κι όλα αυτά τα καλά λόγια ,κατάλαβα από την πρώτη
στιγµή που πήγα πως ήταν λίγα. Ένα υπέροχο, κατα-
πράσινο χωρίο, στη µέση του πουθενά, µε θέα κάτι πε-
λώρια βουνά Μ’ ανθρώπους φιλόξενους, ευγενικούς ,
χαµογελαστούς.. αληθινούς. ∆εν άργησα πολύ να εγ-
κλιµατιστώ , ίσα-ίσα το ένιωθα από την αρχή σαν
χωριό µου. Η ηµέρα της παράστασης (25-07-11) ήταν
αξέχαστη. Από το πρωί πρόβες µε κάποια µικρά δια-
λείµµατα και το απόγευµα η παράσταση. Το άγχος
µου, θυµάµαι, ήταν η απόσταση ανάµεσα σε σκηνή και
καθίσµατα, ένιωθα πως οι θεατές δεν παρακολουθού-
σαν την παράσταση , αλλά κάθονταν και αυτοί µαζί µας
επάνω στην σκηνή!
Πώς να εξηγήσεις το περίεργο εκείνο συναίσθηµα που

πριν βγεις στην σκηνή όλα σου φταίνε ,αλλά για να µην
ξεσπάσεις δεν µιλάς σε κανέναν τα πόδια σου τρέµουν
και είσαι σίγουρος ότι αργά ή γρήγορα θα λιποθυµή-
σεις . Το µετά? ∆εν µπορώ να το περιγράψω µε λόγια,
όλα αυτά τα χαµόγελα, ο χτύπος της καρδιάς σου, οι
αγκαλιές µε τα παιδιά και τους καθηγητές, αυτή η ανα-
κούφιση πως όλα κύλισαν έτσι ακριβώς όπως το είχες
φανταστεί. ∆ίνεις την ψυχή σου και τη παίρνεις πίσω
µόλις κλείσει η αυλαία. Καµιά φορά όµως, αφήνεις ένα
κοµµάτι σου , µικρό ,όχι µεγάλο, αλλά κοµµάτι σου εκεί
σ’ αυτούς που σε κοιτάνε. Οι µέρες που έζησα στο
Βουργαρέλι ήταν απ’ τις πιο ωραίες µου στιγµές που
έχω ζήσει µέχρι τώρα. Τα τραπέζια, τα ξενύχτια, τα
τοπία, οι άνθρωποι..
Κάποιος µου έµαθε ότι δεν υπάρχει ‘εγώ’ ή ‘εσύ’ ,
υπάρχει το ‘εµείς’. Εµείς λοιπόν σαν οµάδα καταφέ-
ραµε πολλά φέτος , ήρθαµε κοντά, δεν φοβηθήκαµε,
ανταλλάξαµε ιδέες, ‘πιστεύω’ και ‘θέλω’. Φέτος απέ-
κτησα άλλη µια οικογένεια, όπου αδέρφια µου είναι τα
παιδιά του θεατρικού και για γονείς µου έχω τρεις! Την
Λουκία Αντωνίου, τον Μάριο Μουρελάτο και τον
Γιώργο Πλακίδα. Και άλλο ένα χωριό ,το Βουργαρέλι.
Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν. Μέσα στο Σεπτέµ-
βρη λοιπόν έπρεπε να πάρω απόφαση πως τελείωσε
η παράσταση τελείωσαν πολλά. Κάθε τέλος , µια και-
νούργια αρχή λένε κάποιοι. Κι αν όµως το τέλος σε
έπιασε απροετοίµαστο? Αυτό που θέλω να τονίσω
είναι πως είµαι περήφανη για τους καθηγητές µας και
τον διευθυντή κ. ∆ηµήτρη Κάρµα. Όλους αυτούς που
µου έκαναν το καλοκαίρι οµορφότερο. Ένα µεγάλο ευ-
χαριστώ στο ∆ήµαρχο και τα µέλη του δηµοτικού συµ-
βουλίου που παραβρέθηκαν στην παράστασή µας ,το
δείπνο που µας παρέθεσαν και την φιλοξενία τους στο
∆ασαρχείο.
Aν δεν πάρεις τον ρίσκο να κάνεις τα όνειρα σου
πραγµατικότητα και τις επιθυµίες σου πράξη ..η αυλαία
θα πέσει και εσύ δεν θα έχεις προλάβει να χαρείς όλες
αυτές τις οµορφιές της ζωής.. Αυτό που είµαστε το
χρωστάµε σε ανθρώπους. Άλλοι το χρωστάνε στους
γονείς, άλλοι σε δασκάλους και καθηγητές ,άλλοι σε
φίλους και έρωτες. Μαθαίνουµε µέσα από τη ζωή και
ζούµε µε τις αναµνήσεις του χθες. Είµαι σίγουρη πως
οι αναµνήσεις που έχω απ’ όλα όσα ζήσαµε εκεί θα
µε συντροφεύουν για πάντα, γιατί αυτό σηµαίνει ευτυ-
χία. Σας ευχαριστώ για όλα

Μελίνα
2ο Λύκειο Βύρωνα

Θέατρο; Ναι, από την αρχή, χωρίς να έχω ψάξει το “γιατί”

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ
Από την 1η µέχρι την 31η Αυγούστου πραγµατοποι-
ήθηκε µε µεγάλη επιτυχία στην ∆ηµοτική Πινακοθήκη
του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων (πρώην ∆ηµοτικό
Σχολείο Παλαιοχωρίου) εικαστική έκθεση µε έργα ζω-
γραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής και σχεδίων των καλ-
λιτεχνών, Β. Καζάκου, Α. Μπούρα, Α. Μπενάκη, Θ.
Παπαγιάννη, Σ. Παπαγιάννη, Α. Πειρουνίδου, Β. Σταύ-
ρου, Σ, Σταύρου, Γ. Τσιούρη.
Προηγουµένως το Σάββατο 30 Ιουλίου στις 7,30 µµ στο
αµφιθέατρο του ∆ηµαρχείου ενώπιον πυκνού ακροατη-
ρίου έγινε οµιλία – συζήτηση µε θέµα « Ο Πολιτισµός, ο
Τόπος, η Τέχνη» µε οµιλητές τον Ζωγράφο κο Βασίλη
Σταύρου και τον Βασίλειο Παπαϊωάννου εκ µέρους του
µουσείου Σύγχρονης Τέχνης «Θ. Παπαγιάννης». Την οµι-
λία του κου Β. Σταύρου θα τη δηµοσιεύσουµε σε επόµενο
φύλλο.

Έκθεση ζωγραφικής µε µικρούς και µεγάλους!

Ολοκληρώθηκαν µε επιτυχία τα σεµινάρια ζωγραφικής
για τα παιδιά που διοργάνωσε η Ένωση Συλλόγων και
Αδελφοτήτων ∆ήµου ΑΘαµανίας σε συνεργασία µε το
Κ.∆.Α.Π.
Πλήθος κόσµου, µικροί και µεγάλοι έδωσαν το παρόν
στα εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής το Σάββατο 13-8-
2011!
Γεµάτα από ενθουσιασµό και µε τα πρόσωπά τους να
λάµπουν από χαρά, τα παιδιά έδειχναν τα έργα τους
στους γονείς τους και το πόσο απόλαυσαν την όλη δη-
µιουργική δραστηριότητά τους.
Είναι ήδη η τρίτη (3η) χρονιά που πραγµατοποιείται η κί-
νηση αυτή εκ µέρους της Ένωσης Συλλόγων & Αδελφο-
τήτων και του Κ.∆.Α.Π. και από την ανταπόκριση που
υπάρχει προβλέπεται να καθιερωθεί ως θεσµός.
Ραντεβού λοιπόν ξανά του χρόνου το καλοκαίρι για κάτι
ανάλογo!!!
Ως τότε, ελάτε οι µικροί µας φίλοι στο Κ.∆.Α.Π. για πολλά

παιχνίδια και δηµιουργική απασχόληση.
Νούσια Αννίτα

Ένας πίνακας από την έκθεση.
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Η παράδοσή µας δεν είναι νεκρό παρελθόν. Είναι οι ρίζες και η βάση για τον σύγχρονο πολιτισµό µας!

στην καθηµερινότητά σας

Τούτο το λόγο θα σας πω
δεν έχω άλλο κανένα
µεθύστε µε τ αθάνατο
κρασί του 21.
Αυτά τα λόγια είπε ο µεγάλος µας ποιητής
Κωστής Παλαµάς στους Έλληνες φαντά-
ρους τον Οκτώβρη του 1940, όταν τον
ρώτησαν ποια θα ήταν η συµβουλή του τη
στιγµή που αναχωρούσαν για το µέτωπο.
Θα πείτε τι σχέση έχουν αυτά τα
λόγια µε τη σηµερινή µας εκδή-
λωση; Και όµως έχουν, γιατί το 21
είναι πάντα επίκαιρο, πάντα δια-
τηρείται αθάνατο, για να οδηγεί
όχι σε καταστάσεις παραλογι-
σµού αλλά έµπνευσης, δύναµης,
ευδαιµονίας. Αυτή την έννοια έχει
η αναβίωση της ιστορικής µνήµης
όπως το αναφέρουµε στην πρό-
σκλησή µας για αυτήν την εκδή-
λωση. Ακριβώς δεν µπορούµε να
επαναφέρουµε στη ζωή (γιατί
αυτή είναι η σηµασία της λέξης
αναβίωση) πρόσωπα και καταστά-
σεις του 21, µπορούµε όµως λεκτικά η µε
αναπαράσταση να τα έχουµε εδώ µπρο-
στά µας για οδηγό στο σήµερα και στο
αύριο.
Αισθάνοµαι ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση
σήµερα για δυο λόγους: γιατί θα ανα-
φερθώ στο εξαιρετικής σηµασίας γεγονός
που διαδραµατίστηκε στον ιστορικό αυτό
χώρο 190 χρόνια πριν, αλλά και γιατί µου
ξανάρχονται στο νου µνήµες από µια πα-
ρόµοια αναβίωση πριν 40 χρόνια, το
1971, όταν φοιτήτρια τότε συµµετείχα
στην αναβίωση ιστορικής µνήµης που
έγινε στον ιστορικό τούτο χώρο µε µια
αναπαράσταση του σκηνικού της εξέγερ-
σης. Κάποια από τα πρόσωπα συγχω-
ριανών µας έφυγαν από κοντά µας,
κάποια άλλα όµως παραβρίσκονται και
θυµούνται.
Η έναρξη λοιπόν της επανάστασης από
τον ιστορικό αυτό χώρο ήταν ένα γεγονός
καθοριστικό για την περιοχή των Τζου-
µέρκων και του Ραδοβιζίου. Έτσι λοιπόν
επιχειρήσαµε από πέρυσι αυτή την εκδή-
λωση ιστορικής µνήµης για να µπορέ-
σουµε να µεταδώσουµε µηνύµατα και να
φέρουµε τον τόπο µας στο προσκήνιο.
Γιατί και σήµερα σε δύσκολους καιρούς,
όπως θα έλεγε ο ποιητής, έχουµε ανάγκη
τα στηρίγµατα και παραδείγµατα του πα-
ρελθόντος, για να πάρουµε δυνάµεις να
αντιµετωπίσουµε ίδιες η παρόµοιες κατα-
στάσεις και ειδικά να αφήσουµε κάτι στη
νέα γενιά, µια παρακαταθήκη, γιατί αυτή
τη στιγµή βλέπουµε ότι κάναµε λάθη.
Αυτά ας τα παραδεχτούµε και ας προ-
σπαθήσουµε κοιτάζοντας τους νέους στα
µάτια να τους κάνουµε κερδίζοντας κάτι
ελάχιστο για αρχή να το µεγιστοποιήσουν
οι ίδιοι στο πέρασµα του χρόνου.
Οι νέοι µας έχουν ανάγκη την ιστορία και
την καλλιέργεια της γλώσσας, γιατί το αν-
τίθετο φέρνει την ισοπέδωση, την κατρα-
κύλα. Ας προβληµατιστούµε λοιπόν όλοι,
ας µη δούµε την εκδήλωση πανηγύρι και
ας µην την καταντήσουµε έτσι. Ο σεβα-
σµός στο γεγονός και τα πρόσωπα δε θα
φέρει το αποτέλεσµα αυτό. Έχω τονίσει

κατά καιρούς ότι είναι απαραίτητη η ανα-
φορά στην τοπική ιστορία αλλά δεν πρό-
κειται εδώ για τοπική ιστορία µόνο. Το
γεγονός έχει ευρύτερη εµβέλεια και αν
δούµε κατάµατα πως αντιµετωπίζεται σή-
µερα η ιστορία µας, µε πρόσωπα να απο-
σιωπούνται π.χ από την ιστορία τοα
Λυκείου απουσιάζει ο Ρήγας Φεραίος και
ο Μακρυγιάννης, στους µαθητές την πα-

ρουσιάζουµε µάθηµα επουσιώδες και βα-
ρετό, πρέπει να συµβάλλουµε µε κάθε
τρόπο και συλλογικά στη διατήρηση της
άσβεστης µνήµης προσώπων και γεγο-
νότων της ιστορίας µας και ειδικά της νε-
ότερης.
Προτάσσοντας λοιπόν το σκοπό της επε-
τειακής εκδήλωσης θα επιχειρήσω µια
σύντοµη αναφορά στο γεγονός.
Θρύλος, παράδοση και ιστορία συνυφαί-
νουν αδιάσπαστα το σκηνικό που δια-
δραµατίστηκε το ιστορικό γεγονός. Ο
θρύλος θέλει ένα χώρο ιερό µε ένα προ-
στάτη Άγιο και τι πιο σηµαντικό από ένα
καβαλάρη τον Αη – Γιώργη και ένα παπά
να ευλογεί το λάβαρο της Επανάστασης.
Όλα αυτά τα διέθετε ο χώρος που βρι-
σκόµαστε τώρα. Το µοναστήρι του Αγίου
Γεωργίου και τον Ηγούµενο Χριστόφορο
να ευλογεί το λάβαρο της Επανάστασης.
Τα σηµεία κοινά µε την Αγία Λαύρα και ένα
ακόµη που θα αναφέρω παρακάτω: «Η
µονή αυτή είναι η Αγία Λαύρα της περιο-
χής. Εκεί τον Ιούλιο του 1821 είχαν συγ-
κεντρωθεί 200 κλέφτες µε τους
καπεταναίους Γώγο Μπακόλα, Γεώργιο
Καραϊσκάκη, Μήτρο Κουτελίδα, Τζουµερ-
κιώτες και Ραδοβιζινούς και τους Ξηροµε-
ρίτες Ράγκο, Κουτσονίκα και Ίσκο και
εκήρυξαν την επανάσταση, υψώσαντες τη
σηµαία µε τις ευλογίες του ηγουµένου
Χριστοφόρου», γράφει ο Κώστας Γ. Μαν-
τάς τον Οκτώβρη του 1952 στην «Ηπει-
ρωτική Εστία» σε δηµοσίευµά του µε τίτλο
«Το Βουργαρέλι της Άρτας και η µονή
Άγιος Γεώργιος».
Ίσως πάνω σ αυτή την πληροφορία η σε
άλλη παράδοση στηρίζεται και η αναµνη-
στική πλάκα που τοποθετήθηκε στο µο-
ναστήρι. Γράφει ο Γιάννης Κατσάνος στα
«Ιστορικά κείµενα Βουργαρελίου»: «Η
αναµνηστική πλάκα που τοποθετήθηκε
στο µοναστήρι του Βουργαρελίου είναι
ψευδεπίγραφη µε την έννοια ότι αναγρά-
φει ιστορικές ανακρίβειες. Οι ανακρίβειες
αυτές παρουσιάζουν το µοναστήρι του
Βουργαρελίου ως Αγία Λαύρα της περιο-
χής που κατά περίεργη σύµπτωση συµ-

βαίνει έτσι να έχει κάτι κοινό µε την Αγία
Λαύρα.
Ο Σπυρίδων Τρικούπης στην «Ιστορία της
Ελληνικής Επαναστάσεως, γράφει ότι
«ψευδή είναι η εν Ελλάδι επικρατούσα
ιδέα ότι εν τη µονή της Αγίας Λαύρας ανυ-
ψώθηκε κατά πρώτον η σηµαία της Ελλη-
νικής Επαναστάσεως»
Αλλά και ο ίδιος ο Παλαιών Πατρών Γερ-
µανός, στα αποµνηµονεύµατά του ανα-
φέρει ότι απ την Αγία Λαύρα είχε φύγει
πριν από τις 24 Μάρτη για τα Νεζερά και
βρίσκονταν από τις 24 Μάρτη και µετά
στην επαναστατηµένη Πάτρα. (Για την
ιστορία θα αναφέρω ότι η 25η Μαρτίου
είχε οριστεί µε βασιλικό διάταγµα που
υπέγραψε ο Όθων το 1838 να γιορτάζε-
ται ως ηµέρα που κηρύχθηκε η επανά-
σταση του 1821 και πρωτοϋψώθηκε η
σηµαία της στην Αγία Λαύρα από τον Πα-
λαιών Πατρών Γερµανό).
Ας πάρουµε όµως µε τη σειρά παράδοση
και ιστορικές πληροφορίες (αρκετές από
αυτές παρατέθηκαν στην οµιλία µου
όπως τις άντλησα από τα γραπτά της
Βάσως Ράπτη – Πλεύρη µε τίτλο « Ο
Άγιος Γεώργιος Βουργαρελίου και η εξέ-
γερση στα Τζουµέρκα» φύλλο 225 της
εφηµερίδας «το Βουργαρέλι» και η επα-
νάληψη εδώ δε θα ήταν σκόπιµη) για να
καταλήξουµε στην παραδοχή των στοι-
χείων όπως αναφέρει και πάλι ο Γιάννης
Κατσάνος : «Στο µοναστήρι του Βουργα-
ρελιού, τον καιρό που ήταν ηγούµενος ο
Χριστόφορος έγιναν δύο συσκέψεις κα-
πεταναίων. Η πρώτη έγινε το 1820 (σύµ-
φωνα µε παράδοση που κατέγραψε ο Ν.
Χ. Παπακώστας) και ασχολήθηκε µε τον
εθνικό ξεσηκωµό όταν έρθει η ώρα του. Η
δεύτερη µαρτυρείται από τοπική παρά-
δοση του Βουργαρελιού και πρέπει να
έγινε πριν από τις 30 Μάη του 1821 που
ο Καραϊσκάκης και ο Γιαννάκης Κουτελί-
δας µε 30άντρες Τζουµερκιώτες κατά
πάσα πιθανότητα χτύπησαν τους Τούρ-
κους στο Κοµπότι.». Ενώ ο ∆ηµήτριος
Καρατζένης αναφέρει πως πραγµατοποι-
ήθηκε στις 15 Μαϊου. Γι αυτό και στην
πρόσκληση για την εκδήλωσή µας ανα-
φέρουµε αυτή την ηµεροµηνία).
Γεγονός όµως είναι ότι η επανάσταση στα
Τζουµέρκα δεν κηρύχτηκε επίσηµα, γιατί
όπως αναφέρει ο Μακρυγιάννης : «εµείς
το πηγαίναµε σκεπασµένο» δηλαδή η εξέ-
γερση στην περιοχή παρουσιάστηκε ως
κίνηση που θα βοηθούσε τον Αλή – Πασά
κατά του Σουλτάνου για να µπορούν οι
Έλληνες να έχουν τη βοήθεια και την υπο-
στήριξη των Τουρκαρβανιτών του Αλή,
«γιατί δεν είχαµε ούτε όπλα οι περισσότε-
ροι, ούτε τα αναγκαία του πολέµου όλοι».
Μετά τα παραπάνω ερµηνεύονται τα γε-
γονότα που ακολούθησαν, καθώς οι
οπλαρχηγοί της περιοχής κατέλαβαν τις
διαβάσεις του Μακρυνόρους και απ τις 8
Ιουνίου ως τις 3 Ιουλίου 1821 συγκρού-
στηκαν µε τους Τούρκους, για να µην επι-
τρέψουν να διαβούν προς τη ∆υτική
Ελλάδα και να καταστείλουν την επανά-
σταση. Έτσι στις 3 Ιουλίου νίκησαν τους
Τούρκους στο Κοµπότι και παράλληλα οι
Σουλιώτες πολεµούσαν µε τα σουλτανικά

στρατεύµατα στην περιοχή δηµιουργών-
τας αντιπερισπασµό. Έτσι πέτυχαν µε
συντονισµένη δράση τη διατήρηση της
επανάστασης στη ∆υτική Ελλάδα. Αποτέ-
λεσµα αυτής ήταν και τρείς µάχες στην
περιοχή µας. Η πρώτη που αναφέρει η
παράδοση, γιατί δεν υπάρχουν συγκεκρι-
µένες ιστορικές πληροφορίες πρέπει να
έγινε µετά τις 29 Ιουνίου 1822, όταν ο
Μάρκος Μπότσαρης και οι Κουτελιδαίοι
συγκρούστηκαν στην Πλάκα µε τους
Τούρκους.
Η δεύτερη µάχη έγινε στο Βουργαρέλι
στις 23 Σεπτεµβρίου 1824 σε οχυρή θέση
που κατείχαν οι Τούρκοι. Σ αυτή συγ-
κρούστηκαν 1000 περίπου Έλληνες µε
τους Κουτελίδα, Σπαή, Ράγκο, Κουτσο-
νίκα, (χωρίς τον Καραϊσκάκη που ήταν
άρρωστος στον Προυσσό) µε µπουλούκια
του Οµέρ Βρυώνη που είχαν ξεκινήσει
από το Βάλτο.
Η πιο σηµαντική όµως µάχη, δόθηκε στην
περιοχή Σταυρός, µεταξύ Αθαµανίου και
Θεοδωριάνων στις 4 – 5 Αυγούστου 1822
και ήταν νικηφόρα για τους Έλληνες.
Ο Τοπάλ Πασάς θέλοντας να προελάσει
προς τη Στερεά Ελλάδα, λόγω των κλει-
στών διαβάσεων, επέλεξε τη διαδροµή
µέσω της Πλάκας – Βουργαρελίου να δια-
σχίσει τα Τζουµέρκα. Όµως ο Γώγο Μπα-
κόλας αντελήφθη τα σχέδιά του και
διασχίζοντας πρώτος τα Τζουµέρκα κατέ-
λαβε την οχυρή θέση στο Σταυρό. Στη
µάχη πήραν µέρος και οι Κουτελιδαίοι,
Ράγκος, Καραϊσκάκης, Τσαρακλής κ.α.
Μάλιστα ο Μακρυγιάννης που συµµετείχε
στη µάχη εξαίρει την ανδρεία του Γώγου
Μπακόλα : «και ο χειρότερος Έλλην
έκαµε ανδρείαν το χρέος του, όµως προ-
τιµάται και δοξάζεται ο Γώγος ο αθάνατος,
δε στοχάζεται θάνατο ο αγνός πατριώ-
της».
Όλες αυτές οι µάχες υπήρξαν αποτέλε-
σµα συλλογικής προσπάθειας. Και για να
κλείσω θα µεταφέρω το λόγο του Μακρυ-
γιάννη και τις αλήθειες του (πήρε µέρος
όπως προείπα στη µάχη του Σταυρού) και
όπως το κάνω σε κάθε ιστορική επέτειο :
«Και όσα σηµειώνω, τα σηµειώνω, γιατί
δεν υποφέρω να βλέπω το άδικο να πνί-
γει το δίκιο. ∆ια κείνο έµαθα γράµµατα εις
τα γεράµατα και κάνω αυτό το γράψιµο το
απελέκητο». « ∆ια όλα αυτά γράφω
εδώDD.δια να χρησιµεύσουν όλα αυτά
εις τους µεταγενέστερους και να µάθουν
να θυσιάζουν δια την πατρίδα τους και
θρησκεία τους περισσότερη αρετή. Χωρίς
αρετή και πόνο εις την πατρίδα και πίστη
εις την θρησκεία τους έθνη δεν υπάρ-
χουν».
«Πατρίς να µακαρίζεις όλους τους Έλλη-
νες, ότι θυσιάστηκαν για σένα να σ ανα-
στήσουνε, να ξαναειπωθείς άλλη µια
φορά ελεύθερη πατρίδα όπου ήσουνα χα-
µένη από τον κατάλογο των εθνών».
Τελειώνω µε τους στίχους του µεγάλου
µας ποιητή Νίκου Γκάτσου :

Μπάρµπα Γιάννη Μακρυγιάννη,
πάρε µαύρο γιαταγάνι
κι έλα στη ζωή µας πίσω
το στραβό να κάµεις ίσιο.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΟΥΚΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΣΤΗ 2Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Από την εκδήλωση στον Αϊ - Γιώργη.
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Η εφηµερίδα µας προβάλλει το Βουργαρέλι, καταγράφει την ιστορία του, ενηµερώνει και διεκδικεί!

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

∆ΙΟΓΕΝΟΥΣ 6

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΤΗΛ.:
210 2921249

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ

Το Γυµνάσιο και Λύκειο Βουργαρελίου στεγάζεται σε κτηριακό
συγκρότηµα, το οποίο χρονολογείται από τριακονταετίας. Η δε-
δοµένη παλαιότητά του συνεπάγεται και διάφορα προβλήµατα
δυσλειτουργίας των δύο σχολείων. Για παράδειγµα η µεγάλη
απόσταση του κλιµακοστασίου απ τις αίθουσες και η επιφανει-
ακή τοποθέτηση των σωληνώσεων επιφέρει την ελλιπή θέρ-
µανση αλλά και την µεγάλη κατανάλωση πετρελαίου. Απώλεια
θέρµανσης παρατηρείται και από τα πρώτης γενιάς αλουµινίου
πορτοπαράθυρα . Για όλα αυτά βέβαια αρµόδιος είναι –πλέον –
ο ∆ήµος. Με την παρούσα δε οικονοµική συγκυρία ίσως θεω-
ρηθεί πολυτέλεια να ζητηθούν χρήµατα για ανακαίνιση. Γι αυτό
και ο Σύλλογος Γονέων αποφάσισε να πάρει πρωτοβουλία βοή-
θειας. Κι επειδή οι δυνατότητές του είναι µικρές και περιορισµέ-
νες ξεκινάει απ τα πιο απλά, όπως είναι ο ευπρεπισµός των
αιθουσών και των κοινόχρηστων χώρων. Οι µαθητές, όπως όλοι
γνωρίζουµε, έχουν τη συνήθεια να γράφουν τοίχους και θρανία,
εκτονώνοντας έτσι τη νεανική τους ενέργεια στα διαλείµµατα και
τα κενά που έχουν. Μόνο που το αποτέλεσµα (πρόκειται και για
D.»συσσωρευµένη δουλειά» χρόνων !) είναι και για τους ίδιους
πλέον αντιαισθητικός. Ο Σύλλογος Γονέων σε συνεργασία µε το
Σύλλογο των καθηγητών αλλά και τους µαθητές που είναι πρό-
θυµοι να βοηθήσουν, αποφάσισαν να βαφτούν αρχικά οι τοίχοι
των αιθουσών και όποιων χώρων η εικόνα δεν είναι και η καλ-
λίτερη για σχολεία. Ο ∆ήµο, µέσω της Σχολικής Επιτροπής θέ-
λουµε να πιστεύουµε πως θα βοηθήσει, όσο τα οικονοµικά του
το επιτρέπουν. Εµείς, σαν Σύλλογος Γονέων, ζητάµε τη βοήθεια
οποιουδήποτε µπορεί να προσφέρει χρήµα η χρώµα (έχουµε
κάνει αίτηµα και σε εταιρείες βερνικιών τοίχου για δωρεάν προ-
σφορά χρωµάτων) για την κίνησή µας αυτή.
Επιπλέον να ενηµερώσουµε πως τα σχολεία χρειάζονται άµεσα
την προµήθεια πέντε ηλεκτρονικών υπολογιστών, αναγκαίων
για τη διδασκαλία του µαθήµατος της πληροφορικής, σε αντικα-
τάσταση των παλαιού τύπου και χαλασµένων εδώ και χρόνια
υπαρχόντων.
Θέλουµε να πιστεύουµε πως θα υπάρξει ανταπόκριση σε κά-
ποιο (γιατί όχι σ όλα;) απ τα αιτήµατά µας. Άλλωστε στους δύ-
σκολους καιρούς που ζούµε η αντικατάσταση του χρηµατικού
ποσού µε το είδος για το οποίο ζητείται το ποσό αυτό θεωρείται
ιδιαιτέρως εκτιµητέα κίνηση.
Για περισσότερες πληροφορίες : τηλ. 6972 206 503 κα Χαρά
Βρατσίστα -Γκόγκου.
Ο αριθµός των µαθητών στα σχολεία του Βουργαρελίου είναι:
α) ∆ηµοτικό Σχολείο: 9
β) Γυµνάσιο: 35
γ) Λύκειο: 48

Από το ∆Σ του Συλλόγου Γονέων µαθητών
Γυµνασίου – Λυκείου Βουργαρελίου

Ο Β Ο Μ Β Α Ρ ∆ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Ο Υ Β Ο Υ Ρ Γ Α Ρ Ε Λ Ι Ο Υ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΜΑΣ

Ο Αγναντίτης επίλαρχος Γ. Αγόρος είχε εγκατασταθεί
στο χωριό µας και είχε δηµιουργήσει την πρώτη
οµάδα ανταρτών αποτελούµενη από 50 άντρες µε την
βοήθεια του ∆ηµητρίου Αναγνώστου ιατρού ,του
Κων/νου Παπαδόπουλου υπολ/γού, και Επαµει-
νώνδα Στούµπα εφέδρου υπολοχαγού και εντάχτηκε
στο Γενικό Αρχηγείο του Ζέρβα και ανέλαβε τη διοί-
κηση των Τζουµέρκων.
Με την οπισθοχώρηση των Ιταλών στην Άρτα ο Ζέρ-
βας µαζί µε τον Άγγλο Αξιωµατικό Κρίς Γουντιχάους
επισκέπτονται τα Τζουµέρκα στις Αρχές Μάρτη και
συναντιούνται µε τα πρωτοκλασάτα στελέχη της οµά-
δας του Γ. Αγόρου. Επίσης συναντήθηκαν µε τους
δασκάλους Γεώργιο Παπαδηµητρίου και Αλκιβιάδη
Μπαλτσούλη.
Στις 23-3-1943 ο Ζέρβας προήγαγε την περιοχή των
Τζουµέρκων σε Αρχηγείο µε έδρα το Βουργαρέλι και
αρχηγό τον δοκιµασµένο πλέον επίλαρχο Γ. Αγόρο.
Από το Βουργαρέλι ο Ζέρβας έκανε περιοδείες στα
γύρω χωριά και συγκροτούσε επιτροπές εθνικού
αγώνα, Με την εµφάνιση του Στρατηγού µεταφέρεται
η φλόγα της επανάστασης και ενισχύεται η οργάνωση
του Ε∆ΕΣ. Όταν η οργάνωση απλώθηκε και πύκνωσε
στο Τζουµερκιώτικο Χώρο στα τέλη του Απρίλη µε-
ταφέρθηκε το Στρατηγείο στο Βουργαρέλι και στο Συ-
νοικισµό Σκιαδάδες στο σπίτι του Ταγµατάρχη
Ευθυµίου Λαµπράκη προσωπικού φίλου του Ζέρβα
και έτσι το Βουργαρέλι γίνεται κέντρο της Ανταρτικής
δράσης και µοιάζει µε Ελληνικό στρατόπεδο .Οι Γερ-
µανοί όµως και οι Ιταλοί έχουν πληροφοριοδότες
στην περιοχή και τα µαθαίνουν όλα. Έπρεπε λοιπόν
να τα καταστρέψουν όλα.
Τετάρτη 5 Μαΐου 1943 ώρα 5:45 οι φιλήσυχοι κάτοικοι
του χωριού δεν είχαν ακόµη ξυπνήσει και στη γύρω
περιοχή βασίλευε άκρα ησυχία καθώς ξεκινούσε µια
ανοιξιάτικη γλυκιά ηµέρα. Μόνο κάπου –κάπου ακου-
γόταν ουρλιαχτά σκυλιών και στην απέναντι πλαγιά
του Προφήτη Ηλία µια κουκουβάγια ξεχασµένη συ-
νέχιζε το µονότονο νυχτερινό της θρήνο, προµήνυµα
του µεγάλου χαλασµού. Ξαφνικά ο τόπος ταρακου-
νήθηκε από τις οβίδες των γερµανο-ιταλικών βοµ-
βαρδιστικών. Έντροµοι οι κάτοικοι δεν ήξεραν τη
δρόµο να πάρουν ύστερα από την αιφνιδιαστικοί αύτη
επίθεση απ τον αέρα. Οι επανειληµµένες εξορµήσεις
των αεροπλάνων που αδειάζουν το θανατηφόρο φορ-
τίο, συγκλονίζοντας τη γη κουρέλιασαν κυριολεκτικά
την ψυχική αντοχή των κατοίκων που έτρεχαν πανι-
κόβλητοι προς το βουνό για να γλυτώσουν από τη κό-
λαση της φωτιάς και του σιδήρου.
Τα αεροπλάνα εξορµούσαν πέντε –πέντε κατά κύ-

µατα και µε εκκωφαντικό βρυχηθµό σώριασαν σε
άµορφες µάζες τα πέτρινα σπίτια των άµοιρων κατοί-
κων. Περισσότερες από τριάντα βόµβες των οχτακο-
σίων λιβρών γυάλιζαν στον πρωινό ήλιο και σφύριζαν
δαιµονισµένα καθώς έσπερναν το θάνατο και την
ερήµωση στο όµορφο χωριό. Γέµισε το χωριό από
συντρίµµια, κουρνιαχτό και καπνούς. Σύννεφα µαύ-
ρου καπνού στροβιλίζουν για ολόκληρες ώρες πάνω
από τα χαλάσµατα και αργά- αργά τις βραδινές ώρες
ανεβαίνουν την πλαγιά προς το ριζό του βουνού που
στάθηκε σωτήρας για το χωριό , αφήνοντας πίσω
ανάγλυφη την εικόνα της καταστροφής. Ο τραγικός
απολογισµός 14 νεκροί και πάνω από 30 τραυµατίες.
Λέλα Παπαδοπούλου Κόρη του λοχαγού του Ε∆ΕΣ
Κων/νου Παπαδοπούλου
Βασιλική σύζυγος ∆ηµητρίου Σούσου
Μαρία Θυγατέρα ∆ηµητρίου Σούσου
Γεώργιος Γιός ∆ηµητρίου Σούσου
Ευαγγελία Θυγατέρα Νικολάου Πλούµπη
Μαγδαληνή Χήρα Θωµά Σόφη
Γεώργιος Τσιµποκούκος Μόνιµος Αντάρτης
Γεώργιος Μπιτχβάς Αντάρτης από την Άνω Καλεν-
τίνη
Γεώργιος Μπούρης Μόνιµος Αντάρτης από τα Λε-
πιανά.
Παπαχρήστος Θεοχάρης Ιερέας από την Ράµια
Γεώργιος Καρανάσιος Γραµµατέας Ειρηνοδικείου
από την Θεσσαλία
Μαρία σύζυγος Γεώργιου Καρανάσιου
Βούλα θυγατέρα Γεώργιου Καρανάσιου
Νεκρός άγνωστων στοιχείων
Τούτο τον όµορφο Μάη ύστερα από 68 χρόνια που ο
περήφανος λαός µας αµέριµνα συλλογιέται τα περα-
σµένα και πλάθει όνειρα για τα µελλούµενα ας θυ-
µηθούµε την στιγµή εκείνη της 5 Μάη .Ας
προσπαθήσουµε να αγγίξουµε τις ψυχές που χάθη-
καν για την ελευθερία.. Μπορεί να πέρασαν χρόνια
όµως δεν µπορεί να σβηστεί από τους ανθρώπους
του χωριού µας η µέρα εκείνη άλλωστε τα πειστήρια
της τραγωδίας παραµένουν στην πλατεία µας.
Έχουµε χρέος να τιµούµε τα θύµατα που έγιναν

στάχτη και κάρβουνο για να µείνουν ζωντανό παρά-
δειγµα και φωτεινή διδαχή στην πορεία του λαού µας
Να προσφέρουµε την ιστορία στους νέους στα παι-
διά µας .Να τους προσφέρουµε την αλήθεια που ανα-
πηδά από τα γεγονότα µόνο έτσι θα νιώσουν ότι είναι
οι κληρονόµοι και οι συνεχιστές.

΄΄Κι αν είναι να πεθάνουµε
Για την Ελλάδα
Θεία είναι η δάφνη
Μια φορά κανείς πεθαίνει
Λ. ΜΑΒΙΛΗΣ

Η ∆ ΡΑ Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η ΤΑ Τ Ο Υ Χ Ο Ρ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ
Όταν πριν 4 χρόνια ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βουργαρελίου αποφάσισε τη δηµιουργία δυο χορευτικών
συγκροτηµάτων (παιδικό – ενηλίκων) δηµιούργησε πολλές ελπίδες και προσδοκίες. Και παρά το γεγο-
νός ότι παιδικό χορευτικό δεν έγινε (ίσως ήταν πολύ φιλόδοξο σχέδιο) η απόφαση εκείνη δικαίωσε και
τις ελπίδες και τις προσδοκίες. Όλα αυτά τα χρόνια το χορευτικό του χωριού µας εκπροσωπεί επάξια το
χωριό µας σε κάθε εκδήλωση του πολιτιστικού Συλλόγου αλλά και σε κάθε άλλη εκδήλωση που καλεί-
ται να συµµετάσχει. Έτσι φέτος χόρεψε τους λεβέντικους και κλέφτικους χορούς στη επετειακή εκδή-
λωση στον Αη Γιώργη στις 24 Ιουλίου αλλά και στο πανηγύρι του Αη Λια στην πλατεία καθώς και στο
πανηγύρι στην Κόκκινη Εκκλησιά. Άξιες και άξιοι συγχαρητηρίων οι συµµετέχοντες και οι συντελεστές γι
αυτό το αποτέλεσµα. Για την περίοδο που τώρα ξεκινάει νοµίζω ότι πρέπει σαν στόχος του χορευτικού
πρέπει να γίνει η συµµετοχή του στην κορυφαία ετήσια εκδήλωση της Πανηπειρωτικής Συνοµοσπονδίας

Ελλάδος «Η πίτα του Ηπειρώτη» που θα γίνει στο στά-
διο Ειρήνης και Φιλίας το πρώτο δεκαήµερο του Φε-
βρουαρίου 2012. Ο Σύλλογος Βουργαρελιωτών Αττικής
θα βοηθήσει µε κάθε µέσο στο µέτρο των δυνατοτήτων
του µαζί βεβαίως και µε τον Πολιτιστικό Σύλλογο για την
όσο το δυνατό καλύτερη παρουσία του χορευτικού σε
όποια εκδήλωση θα συµµετέχει.

Το ∆Σ του Συλλόγου

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ - ΨΗΣΤΑΡΙΑ

Τ Α Β Ε Ρ Ν Α

ΠΛΟΥΜΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΑΡΤΑΣ
ΤΗΛ.: 26850 22110, ΟΙΚ. 22675

6973 006532 - 6946 487295
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Το Βουργαρέλι µάς περιµένει πάντα! Η επικοινωνία µαζί του και µε τους ανθρώπους του µας αναζωογονεί!

Ξενοδοχείο
στο Βουργαρέλι

Σταυρούλα Καραβασίλη
Τηλ.: 26850 22111
Κιν.: 6972 425591
Fax: 26850 22251

e-mail:
info@panthoron.gr
www.panthoron.gr

Ο Ρ Ε Ι Ν Η Φ Ι Λ Ο Ξ Ε Ν Ι Α

ΣΟΦΙΑ ΚΩΝ.
ΓΟΥΣΙΑ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ
Τ.Κ. 47045

ΤΗΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ:
26850 22644

ΚΙΝ.: 6972 194054

VILLA ELIA
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ

Άγιος Ιωάννης - Φρύνη - Λευκάδα

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

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

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ

∆ΩΜΑΤΙΑ

ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΑΣΙΟΣ

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΑΡΤΑΣ

ΤΗΛ.: 26850 22254

ΣΧΟΛΗ Ο∆ΗΓΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΣ

Τζαβέλλα 7

47 100 ΑΡΤΑ

Τηλ.: 26810 21066

Κιν.: 6977 049729

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

Βουργαρελιώτικα Ηπειρωτικά & άλλα...

ΣΧΟΛΗ Ο∆ΗΓΩΝ

e-mail: sousos@yahoo.com

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΥΣΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡ. ΣΟΥΣΟΣ

ΚΗΦΙΣΙΑΣ 72 (Αγ. Τριάδα)
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΤΗΛ.: 210 6982438
ΚΙΝ.: 6974305426

6972422536

Η εφηµερίδα
και ο Σύλλογος

στηρίζονται
στις δικές σας

συνδροµές.
Μπορείτε

να τις στέλνετε
και µε επιταγή
στη διεύθυνση:

Εφηµερίδα
“ΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ”

Φειδίου 18
106 78 Αθήνα

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
3,5 στρέµµατα

ποτιστικό χωράφι

στη θέση

Παρασπόρια

( Π. Μύλος).

Τιµή 3.500 € .

Τηλ. 6979 280 233

(απόγευµα)

ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ
-Η Έκθεση βιβλίου σηµείωσε για µια ακόµη
χρονιά µεγάλη επιτυχία. Υπήρξε µια επιφύλαξη
για την πορεία της, αφού µετά από πολλά χρό-
νια άλλαξε χώρο, αλλά φαίνεται πως το παλιό
καφενείο έφερε γούρι. Η ανακαίνιση, έτσι όπως
την επιµελήθηκε ο Βασίλης Σούσος, δηµιούρ-
γησε µια ιδιαίτερα ζεστή γωνιά φιλοξενίας του
βιβλίου. Η αίθουσα µαθαίνω ετοιµάζεται και για
άλλες δράσεις πολιτισµού. Μπράβο !
-Ιδιαίτερα ευχάριστη έκπληξη µέσα στο καλο-
καίρι υπήρξε η κυκλοφορία εντύπου των Συλ-
λόγων της Κυψέλης .Πρόκειται για ένα
καλαίσθητο, ενηµερωτικό, ψυχαγωγικό, σύγ-
χρονο και φρέσκο έντυπο, δηµιουργία ανθρώ-
πων µε αγάπη και µεράκι για τον τόπο τους.
∆εν µπορώ να παραβλέψω πως στο πρώτο
κιόλας τεύχος στη στήλη Ιστορία γίνεται ανα-
φορά στη µάχη του Βουργαρελίου (23/9/1824)
αν και θα µπορούσε να γίνει, ένα αφιέρωµα
στο Χώσεψίτη οπλαρχηγό της επανάστασης
του 21 Μήτρο Κουτελίδα και της φάρας του. Η
«Χώσεψη» θ αντέξει στο χρόνο. Συγχαρητήρια
στη συντακτική οµάδα.
- Η ιστοσελίδα του Πολιτιστικού Συλλόγου
(www.syllogos-vourgareliou.gr) απέσπασε (και
συνεχίζει) θετικότατα σχόλια και πολλά συγχα-
ρητήρια και αποδείχτηκε ιδιαιτέρως χρήσιµη
στην άµεση ενηµέρωση για εκδηλώσεις και
διάφορα δρώµενα στη διάρκεια του καλοκαι-
ριού. Συνεχίζει µε τον ίδιο ρυθµό και ο δείκτης
προτίµησής της ολοένα κι ανεβαίνει.
- Μια νέα ποδοσφαιρική οµάδα δηµιουργήθηκε
στο ∆ήµο Κεντρικών Τζουµέρκων. Συµµετέχει
στη β΄ τοπική κατηγορία Πρόκειται για τον
Αθλητικό Όµιλο Κεντρικών Τζουµέρκων. Προ-
πονητής του Συλλόγου είναι ο κος Αθανάσιος
Κολιοκώστας και γυµναστής ο κος Ηλίας Γε-
ωργιάδης. Περισσότερα στο www.kentrikont-
zoymerkon.gr.

Χ.Β.Γ.

ΚΑΛΟΠΡΟΑΙΡΕΤΑ ΚΕΝΤΡΙΣΜΑΤΑ
-Ωραίο το καλντερίµι στο Βουργαρέλι και αναµ-
φίβολα καλλίτερο απ τη χιλιοσκαµµένη
άσφαλτο.Σε πολλούς από εµάς θυµίζει το
καλντερίµι των παιδικών µας χρόνων. Αν τέ-
λειωνε και στην ώρα του θα ήταν ακόµη καλλί-
τερο (µε προϋπόθεση βέβαια ν άρχιζε στην

ώρα του). Γιατί δεν ήταν και η ιδανικότερη ει-
κόνα του χωριού εν µέσω τουριστικής περιό-
δου, λίθοι, πλίνθοι, κέραµοιD..ατάκτως
παρατηµένα. Πέραν των αντικειµενικών δυ-
σκολιών που επέφερε αυτή η κατάσταση πχ
δυσκολία πρόσβασης στις βρύσες Αρχόντω
και Κρυστάλλω των τουριστών αλλά και προ-
µήθειας των καταστηµάτων της πλατείας µε τα
αναγκαία για τη λειτουργία τους προϊόντα. Αν-
τίστοιχα φαινόµενα µισοτελειωµένων (η µισο-
αρχινισµένων) έργων είναι γνώριµα στο
Βουργαρέλι κάθε καλοκαίρι. Πως αλλιώς θα
διαπιστώσουν οι Αθηναίοι ότι γίνονται έργα
στην περιφέρειαD
Ας ελπίσουµε πως δεν θα χρειαστεί να Dστερ-
γιώσουµε άνθρωπο για να τελειώσει. Άλλωστε
το αποτέλεσµα, από αισθητικής πλευράς, είναι
όµορφο. Με τον πρώτο πάγο θα φανεί και
πόσο στέρεο και σίγουρο είναι. Κάποιες πε-
τρούλες, εδώ κι εκεί λίγο άτακτες τις βλέπω,
δεν δείχνουν να έχουν διάθεση να παραµεί-
νουν στη θέση τους. Και βέβαια ο Θεός να
βάλει το χέρι του (που λέει ο λόγος) να µην
προκύψει κάποια βλάβη σε ∆ΕΗ, ΟΤΕ και
ύδρευση κατά µήκος (η και πλάτος) του δρό-
µου και κάνει την εµφάνισή του κάποιο κοµ-
πρεσέρ !!!

Χ.Β.Γ.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
Λύκειο Βουργαρελίου
1) Χαντζηγιάννη Γεωργία: Εισήχθη στο τµήµα
Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
στο Πανεπιστήµιο Αθηνών.
2) Μαρέτη Λαµπρινή – Νεκταρία : Εισήχθη στο
Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Ιωαννίνων.
3) Πάνου Βασιλική : Εισήχθη στο τµήµα Πολ.
Έργων Υποδοµής στο ΤΕΙ Λάρισας.
4) ∆ήµος Βασίλειος : Εισήχθη στο τµήµα Ηλε-
κτρολογίας του ΤΕΙ Κοζάνης.
Εκτός Βουργαρελίου
1) Κούρτη Άννα του Βασιλείου : Εισήχθη στην
Ιατρική Ιωαννίνων.
2) Πλεύρη Όλγα (κόρη Τηλέµαχου Πλεύρη) Ει-
σήχθη στο Φυσικό της Πάτρας.
3) Πλεύρη Όλγα (κόρη του ∆ηµήτρη Πλεύρη)
Εισήχθη στη Νοµική Θεσσαλονίκης.
4) Καίσαρ Κων/νος (γιος της Μαρίνας Βρατσί-

στα): Εισήχθη στη Σχολή Πολιτικών Μηχανι-
κών Πάτρας.
5) Πάρις Αντωνίου (γιος Αποστόλη Β. Αντω-
νίου): Εισήχθη στη σχολή Πολιτικών Μηχανι-
κών Βόλου.

Χαρά Βρατσίστα – Γκόγκου

ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Στις 22 Οκτωβρίου 2011, ηµέρα
Σάββατο δεν υπήρχε απαρτία, γι’
αυτό οι αρχαιρεσιακές εκλογές για
την ανάδειξη του νέου ∆Σ του Πολι-
τιστικού Συλλόγου Βουργαρελίου,
διετούς θητείας θα διενεργηθούν
στις 29 Οκτωβρίου 2011, ηµέρα
Σάββατο και ώρα 10 π.µ. στο γρα-
φείο του Συλλόγου.
Παρακαλούνται οι χωριανοί και οι
φίλοι του Συλλόγου να εκδηλώ-
σουν ενδιαφέρον έγκαιρα για τη
συγκρότηση του ψηφοδελτίου των
εκλογών και να συµµετέχουν σ
αυτό. Επίσης παρακαλούνται να
προσέλθουν στην ψηφοφορία της
29ης Οκτωβρίου όσο το δυνατόν
περισσότεροι, µε σκοπό να παρα-
µείνει ο Σύλλογος ενεργός, δρα-
στήριος και δηµιουργικός και να
συνεχίσει το πολιτιστικό του έργο
Ένα έργο που αναγνωρίζεται και
επαινείται εδώ και 26 χρόνια.

Από το ∆Σ του Συλλόγου

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βουρ-
γαρελίου ευχαριστεί για την προ-
σφορά βιβλίων στη δανειστική
Βιβλιοθήκη τον κο Χρήστο Πα-
παδόπουλο, την κα Χρύσα
Τσουµάκα – Μπακούλα και την
κα Αθηνά Κούρτη.
Το ∆Σ του Συλλόγου Βουργαρε-
λιωτών Αττικής αισθάνεται την
ανάγκη να επαινέσει και να ευ-
χαριστήσει το Βασίλη Σούσο
για την αποφασιστική συµβολή
του για την ανακαίνιση του «Βα-
κούφικου». Είναι βέβαιο ότι
χωρίς την καθηµερινή ακούρα-
στη προσπάθεια του Βασίλη η
έκθεση βιβλίου δεν θα µπο-
ρούσε να γίνει σ αυτό το χώρο,
Επίσης ευχαριστεί τον Παντελή
Γιάννο για την προσφορά του
στα ηλεκτρικά.


