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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Σ

την προµετωπίδα του προηγούµενου
φύλλου της εφηµερίδας µας υπήρχε
ο σχεδιασµός και η ανακοίνωση των καλοκαιρινών µας εκδηλώσεων. Όλες
πραγµατοποιήθηκαν µε µεγάλη επιτυχία.
Σάββατο 1 Αυγούστου 2009 ώρα 8 µ.µ
στο αµφιθέατρο του ∆ηµαρχείου δόθηκε η
παράσταση του έργου του Αλέξανδρου
Παπαδιαµάντη «Η Φόνισσα» από τη θεατρική οµάδα µαθητών του 2ου Λυκείου
Βύρωνα µε υπεύθυνη την υπογράφουσα.
Στο παρόν φύλλο της εφηµερίδας µέλη της
θεατρικής οµάδας µιλάνε µε ενθουσιασµό
για την εµπειρία τους.
∆ύο µέρες πριν ξεκίνησε και η έκθεση βιβλίου µε διάρκεια αναγραφόµενη στις αφίσες 1 έως 20 Αυγούστου, όµως παρέτεινε
τη λειτουργία της µέχρι 28 Αυγούστου ξεπερνώντας στις πωλήσεις κάθε προηγούµενη χρονιά.
Σάββατο 8 Αυγούστου στο αµφιθέατρο
του ∆ηµαρχείου έγινε η παρουσίαση του βιβλίου «Ιµαρέτ στη σκιά του ρολογιού» του
συµπατριώτη µας συγγραφέα Γιάννη Καλπούζου µε τεράστια αποδοχή από τον
κόσµο που παραβρέθηκε. Γι’ αυτή τη σηµαντική στιγµή το λόγο έχει η Μαίρη Στεφάνου.

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΩΤΙΚΑ
ΑΝΤΑΜΩΜΑΤΑ

1. Την Κυριακή 1 Νοεµβρίου
2009, ο Σύλλογός µας καλεί
τους Βουργαρελιώτες, που επιθυµούν να πάρουν το ΙΧ τους
και να συναντηθούµε στα Πολιτικά της Εύβοιας στη 1 το
µεσηµέρι, σε χώρο που θα επιλεγεί. Καταλήξαµε σ’ αυτόν τον
τρόπο, γιατί οι προηγούµενες
εξορµήσεις, που είχαν ανακοινωθεί µε λεωφορείο, δεν πραγµατοποιήθηκαν.
Για πληροφορίες
στα τηλέφωνα:
Λ. Αντωνίου 210-7667549,
6977550119
Ν. ∆ήµος 6974213630
Β. Σούσος 6977078113

2. Για τη Νεολαία: Το Σάββατο
28 Νοεµβρίου 2009 σε χώρο
διασκέδασης στου Ψυρρή, θα
πραγµατοποιηθεί η συγκέντρωση της νεολαίας µας.
Ήδη πέρασε ένας χρόνος από
την αναβολή της. Συγκεκριµένα
στοιχεία θα ανακοινωθούν στα
µέσα Νοεµβρίου.
Για πληροφορίες:
Λ. Αντωνίου 6977550119
Ν. ∆ήµος 6974213630

3. Και οι γυναίκες µας θα
πραγµατοποιήσουν συνάντηση µέσα στο Νοέµβριο. Οι
λεπτοµέρειες θα γίνουν γνωστές
µε τηλεφωνική επικοινωνία.

Πόλυ
Αλεξίου

Χρύσα ΤζουµάκαΜπακούλα

Άρτεµις
Τσίτσικα

Κυριακή 9 Αυγούστου 2009 πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη συµµετοχή του κοινού
η Ιατρική Ηµερίδα µε θέµα «Παιδί και οικογένεια, από τη γέννηση στην εφηβεία»
µε οµιλήτριες τις κυρίες Χρύσα Τζουµάκα
– Μπακούλα, καθηγήτρια Παιδιατρικής του
Παν/µίου Αθηνών, Άρτεµι Τσίτσικα, Παιδίατρο, Πόλυ Αλεξίου, Ψυχολόγο – Ψυχίατρο, αναπληρώτρια διευθύντρια του Γενικού
Κρατικού Νοσοκοµείου Αθηνών «Γ. Γεννηµατάς».(Φωτ.).
Η καλοκαιρινή δραστηριότητα του Συλλόγου µας:
1)Και φέτος όλα τα µέλη του Συλλόγου µας

ανάλογα µε τις επαγγελµατικές τους υποχρεώσεις ο καθένας συµµετείχαν στα πολιτιστικά δρώµενα του χωριού µας.
Για την Έκθεση Βιβλίου πρωταρχικά να τονιστεί η οργανωτική προσφορά του Γραµµατέα του Συλλόγου Νίκου ∆ήµου. Σ’ αυτή
βοήθησαν η πρόεδρος Λουκία Αντωνίου,
η Μαίρη Στεφάνου και η Μαίρη ∆ήµου.
Στο στήσιµό της στο χωριό ο Θανάσης Γεωργάρας, η Ντίνα ∆ήµου και στη λειτουργία της εκτός απ’ αυτούς οι κυρίες
Σπυριδούλα ∆ήµου, Κατερίνα Γούλα,
Φανή Γεωργάρα και ο Νίκος Μπάµπαλης.

2)Για τη θεατρική παράσταση της «Φόνισσας» συνέβαλε ο Σύλλογός µας µε την οικονοµική κάλυψη της µετακίνησης της
θεατρικής οµάδας και την αµέριστη βοήθεια
προς την υπεύθυνη, καθηγήτρια Λουκία Αντωνίου πρόεδρο του Συλλόγου. Η πιο σηµαντική και πολύπλευρη βοήθεια όµως ήταν
από τον Βασίλη Σούσο.
3) Την Κυριακή 2 Αυγούστου η θεατρική
οµάδα του 2ου Λυκείου Βύρωνα µε επικεφαλής την υπεύθυνη καθηγήτρια Λουκία Αντωνίου παρακολούθησαν στην πλατεία του
Αθαµανίου τη θεατρική παράσταση «Την
αγαπήσαµαν κι εµείς» από το θεατρικό εργαστήρι Πρέβεζας. Την παράσταση παρακολούθησαν και αρκετοί Βουργαρελιώτες.
Επίσης µε τη θεατρική οµάδα κάναµε µια
περιοδεία όσο το επέτρεπε ο χρόνος µας
στα χωριά Κυψέλη-Καταρράκτη-Άγναντα.
Τα παιδιά θαύµασαν τις φυσικές οµορφιές
ειδικά στον Καταρράκτη. Εκείνο όµως που
πρέπει να µνηµονευθεί είναι η επίσκεψη
στο Λαογραφικό Μουσείο στα Άγναντα.
Έργο σπουδαίο της ΙΛΕΤ. Τα παιδιά για αρκετή ώρα στάθηκαν µε ευλάβεια και προσοχή στο µέγεθος τόσου λαϊκού πλούτου
που έχει συγκεντρωθεί στο µουσείο.
Λουκία Αντωνίου

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

Μ

ε µεγάλη επιτυχία έγιναν όλες οι εκδηλώσεις που προγραµµάτισε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο τον Αύγουστο στο ∆ήµο
Αθαµανίας. Και αυτό οφείλεται σε όλα τα
µέλη της Ένωσης, στου Συλλόγους και τις
Αδελφότητες, που βοήθησαν να γίνουν οι εκδηλώσεις αυτές.
Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν στις 2 Αυγούστου
2009 µε τη θεατρική παράσταση «Την αγαπήσαµαν κι εµείς»,που δόθηκε στην κεντρική πλατεία του Αθαµανίου, από το θεατρικό εργαστήρι
της Πρέβεζας. Το θεατρικό αυτό έργο βασίζεται
στο βιβλίο της Γεωργίας Σκοπούλη «Αυτές που
γίναν ένα µε τη γη» και αναφέρεται στη ζωή της
Ηπειρώτισσαςτης προηγούµενης γενεάς. Της
Ηπειρώτισσας που µε ελάχιστα εφόδια προσπαθούσε να δηµιουργήσει σπιτικό,να µεγαλώσει παιδιά, να τα στείλει να µάθουν γράµµατα.
Στις γυναίκες που έκαναν τη νύχτα ηµέρα, για
να τα βγάλουν πέρα. Στις γυναίκες, που δεν
είχαν καµιά διασκέδαση, που δεν µπορούσαν
ούτε την πλατεία του χωριού τους να διασχίσουν
και έπρεπε να βρουν παράδροµο για να την
προσπεράσουν. Στις γυναίκες που δούλεψαν
χωρίς σταµατηµό, για να δουν καλύτερες ηµέρες. Οι περισσότερες δεν τις είδαν. Έφυγαν
από τη ζωή παραπονεµένες. Γιατί πράγµατι
ήλθαν οι καλύτερες ηµέρες, αλλά γι’ αυτές ήταν
πολύ αργά.
Με το θεατρικό αυτό έργο η Ένωση θέλησε να
τιµήσει αυτή τη γυναίκα της ορεινής Ηπείρου. Η
παράσταση µολονότι δόθηκε σε ανοικτό χώρο,
και χωρίς την απαιτούµενη υποδοµή, ήταν πολύ
ωραία και συγκίνησε τους θεατές, που την παρακολούθησαν µε µεγάλη ησυχία.
Οι ηλικιωµένες γυναίκες δε χόρταιναν να βλέπουν και στη σκηνή «όσα οι ίδιες είχαν τραβήξει» στα περισσότερα χρόνια της ζωή τους. Και
η καλύτερη κριτική δόθηκε από µια κυρία πολ-

λών -πολλών δεκαετιών, που είπε: «Ναι µου
άρεσε το έργο αλλά ήταν λίγο».
Μεταξύ των θεατών ο ∆ήµαρχος κ. Οδυσσέας
∆ράκος µε τη σύζυγο του Αγάπη, ο αντιδήµαρχος κ. Λεωνίδας Γκόρος, ο δηµοτικός σύµβουλος κ. ∆ηµητρίου, η πρόεδρος του Συλλόγου
Βουργαρελιωτών Αττικής κ. Λουκία Αντωνίου,
την οποία συνόδευε η Θεατρική Οµάδα µαθητών του 2ου Λυκείου Βύρωνα, που έπαιξε το
προηγούµενο βράδυ στο Βουργαρελι το έργο
«Φόνισσα» του Αλέξανδρου Παπαδιαµάντη, και
πολλοί δηµότες που ήλθαν από τα υπόλοιπα δηµοτικά διαµερίσµατα.
Την όλη διοργάνωση της παράστασης την είχε
αναλάβει ο Πρόεδρος του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Αθαµανίου «ΑΘΑΜΑΣ» κ. Βασίλειος Μάλλιος, ο οποίος, µε τη βοήθεια του υπόλοιπου
∆ιοικητικού Συµβουλίου, κατάφερε να δοθεί µια
θεατρική παράσταση στην πλατεία και να µεί-

Από τη δηµιουργική
απασχόληση των παιδιών.

νουν όλοι ευχαστηµένοι, ηθοποιοί και θεατές .
Από τις 7 Αυγούστου µέχρι τις 13 δόθηκαν µαθήµατα ζωγραφικής και πηλού από τη ζωγράφο
κ. Σοφία Σταύρου στο Βουργαρέλι στην αίθουσα
δηµιουργικής απασχόλησης παιδιού. Την όλη
οργάνωση την είχε αναλάβει ο Σύλλογος Βουργαρελιωτών.
Τα µαθήµατα αυτά τα παρακολούθησαν πολλά
παιδιά από όλο το ∆ήµο. Στις 14 Αυγούστου έγιναν τα εγκαίνια της έκθεσης µε τις δηµιουργίες
των παιδιών, στα οποία παραβρέθηκαν ο ∆ήµαρχος Αθαµανίας κ. Οδυσ. ∆ράκος, δηµοτικοί
σύµβουλοι και ο γνωστός ζωγράφος κ. Βασίλειος Σταύρου. Όλοι έδωσαν συγχαρητήρια στα
παιδιά για τα έργα τους και στους οργανωτές της
προσπάθειας αυτής.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 3

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

2

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009

Το Βουργαρέλι είναι ο γενέθλιος τόπος, που µας εµπνέει και µας δίνει δύναµη στην καθηµερινότητά µας.

Κο ι ν ω ν ι κά

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

- Η Στέλα Κολοκύθα και ο Χρήστος Τσιλώνης απέκτησαν κοριτσάκι.
- Η Κατερίνα Κολοκύθα και ο Αλκιβιάδης Κατσάνος απέκτησαν κοριτσάκι.
- Η Κατερίνα Μπακάλη και ο Βασίλειος Καραγιάννης απέκτησαν
αγόρι.
- Η ∆ήµητρα Γεωργακογιάννη και ο Γιώργος Μπακάλης απέκτησαν αγόρι.
- Η Μαρία Τάσιου και ο Χρήστος Τριαντούλης απέκτησαν κοριτσάκι.
- Η Βασιλική Πλεύρη και ο Χαράλαµπος Σκένδρος απέκτησαν κοριτσάκι.
Να τους ζήσουν τα νεογέννητα!

ΓΑΜΟΙ

- Ο ∆ηµήτρης Κολιούλης του Γεωργίου και της Σαββούλας και η
Κωνσταντίνα ∆ουκάκη του Σπύρου και της Νότας παντρεύτηκαν
στις 20 Αυγούστου 2009 στην Κέρκυρα.
- Ο Χαράλαµπος Σκένδρος και η Βασιλική Πλεύρη παντρεύτηκαν
στην Κέρκυρα.
Να ζήσουν ευτυχισµένοι!

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

Ο Φώτης Κυριαζόπουλος και η Ελένη Στέργιου βάφτισαν την κόρη
τους και την ονόµασαν Αριάδνη.
Να τους ζήσει η νεοφώτιστη!

ΘΑΝΑΤΟΙ

- Απεβίωσε στις 4-9-2009 και κηδεύτηκε στο Βουργαρέλι η Κωνσταντίνα Τσιλώνη σε ηλικία 99 ετών.
- Απεβίωσε στις 16-8-2009 και κηδεύτηκε στην Αβαρίτσα ο Αποστόλης Κίτσιος σε ηλικία 76 ετών.
- Απεβίωσε στις 10-9-2009 και κηδεύτηκε στην Άρτα η Σταυρούλα
Τζιόκα σε ηλικία 75 ετών.
- Απεβίωσε στις 19-9-2009 και κηδεύτηκε στο Βουργαρέλι ο Αθανάσιος Νίκου σε ηλικία 80 ετών.
- Απεβίωσε και κηδεύτηκε στην Αθήνα η Υβόνη Γαλανή.
- Απεβίωσε και κηδεύτηκε στο Παλαιοκάτουνο η Αµαλία ∆ηµητρίου
σε ηλικία 93 ετών.
- Απεβίωσε στις 24-9-2009 και κηδεύτηκε στην Αθήνα ο Νίκος Τσουµάνης σε ηλικία 47 ετών.
- Σε ένα τραγικό τροχαίο που έγινε στις 2 Αυγούστου κοντά στην Πρέβεζα σκοτώθηκε ο 37 χρονος χωριανός µας Γιώργος Καυκιάς που
επέστρεφε µε την γυναίκα του και το παιδί του από µπάνιο στη θάλασσα. Η κηδεία του έγινε στην Αβαρίτσα µέσα σε γενικό πένθος και
θλίψη για τον άδικο χαµό ενός νέου του χωριού µας.
Θερµά συλλυπητήρια στους οικείους τους.

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.

∆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:
ΜΑΙΡΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Τηλ.: 210 9880873
mary@vourgarelinet.gr
*
ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Ηπειρωτικές Εκδόσεις “Πέτρα”
Οικονόµου 32, 106 83 Αθήνα
Τηλ.: 210 8233830
Fax: 210 8238468
e-mail:ekdoseispetra@hotmail.com

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

Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι

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

«Καλό ταξίδι»
µπάρµπα Νάσιο Νίκο

αυλή του σπιτιού µας ή στο συνεργείο. Στιγµές αλησµόνητες γειτονικές. Και έλειψε αυτή η παρέα, όταν
αποσυρθήκατε από την ενεργό
δράση κουρασµένοι πια από τη
βιοπάλη. Ευτυχώς η επικοινωνία
σας δεν έπαψε.

Ήµουν στο γραφείο του Συλλόγου
µας την Τρίτη 22 Σεπτέµβρη, όταν
από τη συνοµιλία µου µε την Τέτα
Βαγενά, έµαθα ότι πριν λίγο οι χωριανοί µου κατευόδωναν µε το
στερνό αντίο µια ακόµα χαρακτηριστική φυσιογνωµία του χωριού,
έναν εξαιρετικό τεχνίτη στο είδος
του, τον ξυλουργό τον µπάρµπα –
Νάσιο. Έτσι είχα συνηθίσει από
µικρή να τον φωνάζω.
Μετά τους Πρασαίους ήταν η αντικρινή γειτονιά µας. Ήταν η παρέα
του µπάρµπα Τάκη στον πρωϊνό
καφέ και στο τσιπουράκι µαζί µε το
συνεργάτη του τον Νίκο Λύτρα.
Έπιναν κουβέντιαζαν, είχαν ανάγκη
ο ένας τον άλλο.
∆ε θα ξεχάσω εκείνο το καθηµερινό
σφύριγµα για το κάλεσµα στην

Τα τελευταία όµως χρόνια η µοίρα
σου έπαιξε άσχηµο «παιχνίδι» µε
το χάσιµο του αγαπηµένου σου εγγονού, του Θανασάκη. ∆εν θα ξεχάσω όµως και τα προηγούµενα
χτυπήµατα της µοίρας σε σένα,
γιατί έχασες τρία αδέρφια σου. Παρόλα αυτά διατηρούσες το χιούµορ
και το χαµόγελό σου. Το τελευταίο
όµως χτύπηµα σε κατέβαλε, δεν
άντεξες. Τα Παπούλια µετά το φίλο
σου τον µπάρµπα Τάκη χάσανε ένα
ακόµα αγαπηµένο πρόσωπο. Φαίνεται πήγες να τον συναντήσεις να
του κάνεις παρέα στην κουβέντα
και στο καφεδάκι. «Καλό ταξίδι»

- Η Χρυσάνθη Λαµπράκη πρόσφερε 150 € για την ενίσχυση του
Συλλόγου στη µνήµη της αδελφής
της Ελένης Σταύρου το γένος Κολοκύθα.
- Ο Στέφανος Στεφάνου πρόσφερε 200 € για την ενίσχυση του
Συλλόγου στη µνήµη του πατέρα
του ∆ηµήτρη Στεφάνου.
- Η Ρούλα Στεφάνου πρόσφερε
100 € για την ενίσχυση του Συλλόγου στη µνήµη του συζύγου της
∆ηµήτρη Στεφάνου.
- Ο Ανδρέας Στεφάνου πρόσφερε
50 € για την ενίσχυση του Συλλόγου στη µνήµη του πατέρα του ∆ηµήτρη Στεφάνου.

Από τον Αθαµανιώτη γιατρό κο Κώστα Μπασιούκα πήραµε την παρακάτω επιστολή.
Αγαπητοί Συνδηµότες
Σας ευχαριστώ πολύ για την εφηµερίδα, το Βουργαρέλι, που µου στείλατε.
Θα ήθελα επίσης να σας συγχαρώ για το έργο σας γιατί έτσι βοηθάτε σηµαντικά στην µεταξύ µας επικοινωνία που τόσο µας λείπει όσο περνάει ο
καιρός.
Με αυτή την ευκαιρία σας παρακαλώ, αν είναι δυνατόν, να µεταβιβάσετε
µέσω της εφηµερίδας σας τις εγκάρδιες ευχαριστίες µου προς όλους τους
συνδηµότες αναγνώστες σας για την εµπιστοσύνη και την αγάπη που µου
έδειξαν τιµώντας µε µε την ψήφο τους στις πρόσφατες Ευρωεκλογές όπου
συµµετείχα ως υποψήφιος µε το Συνασπισµό της Ριζοσπαστικής Αριστεράς (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.).
Εύχοµαι υγεία σε όλους σας και κουράγιο για το έργο που κάνετε.
Με εκτίµηση και αλληλεγγύη,
Κώστας Μπασιούκας
Αν. Καθηγητής ∆ερµατολογίας-Αφροδισιολογίας
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ

Ένα ακόµα σπίτι στην επάνω γειτονιά του χωριού µας έκλεισε. Η
ανιψιά τής Αγλαΐας Σιµετζή η δασκάλα Υβόνη Γαλανή που τόσο
πολύ αγαπούσε η µακαρίτισσα
Αγλαΐα έφυγε αθόρυβα από τη ζωή.
Η προσφορά και η αγάπη της ήταν
πάντοτε αθόρυβη, διακριτική και
χαµηλών τόνων. Με το χαµόγελο
στα χείλη ενέπνεε εµπιστοσύνη
στον άνθρωπο. Κάθε καλοκαίρι καθόταν στο µπροστινό µπαλκονάκι
του σπιτιού της και σε προσκαλούσε να σε κεράσει ό,τι είχε.
Υβόνη οι γείτονες σού εύχονται να
είναι ελαφρύ το χώµα που σε σκεπάζει. Θα σε θυµόµαστε για
πάνταA
Ντίνα Μπαλατσούκα

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ

Ε∆Ω ΑΘΑΜΑΝΙΟ

Μετά από µια τυχαία κουβέντα µε τον Γραµµατέα της ΙΛΕΤ κο Ναπολέοντα Καραγιάννη βρέθηκα την Παρασκευή 28.7.2009
στα Αµπέλια Αθαµανίου στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου. Ο Ναπολέων µου είχε πει σχετικά µε την εκδήλωση που διοργανώνουν οι ενορίτες του Αγίου Γεωργίου και ήθελα να δω µε τα µάτια µου αν όλα αυτά γίνονται πράγµατι. Η πραγµατικότητα
που βίωσα ξεπέρασε κατά πολύ την αφήγηση του φίλου Ναπολέοντα. Έφτασα µε τη δύση του ήλιου. Μπροστά στο χώρο της
εκκλησίας είχαν στρωθεί τα τραπέζια µε τα σερβίτσια περιµένοντας τους καλεσµένους. Καλεσµένοι όλο το χωριό και όποιος
ξένος – διαβάτης. Με µπροστάρη τον πρόεδρο του Αθάµα κο Μάλλιο οι ενορίτες του Αγίου Γεωργίου ήταν όλοι στο πόδι για
να σερβίρουν τις νοστιµότατες πίτες και τα κεφτεδάκια τις σαλάτες και τις µπύρες και ό,τι άλλο είχαν φτιάξει οι νοικοκυρές του
συνοικισµού. Όλα αυτά προσφορά των κατοίκων δωρεάν για τους καλεσµένους τους. Το καλωσόρισµα το έκανε ο σεβάσµιος
93χρονος παπά ∆ηµήτρης Τσίπρας αγέρωχος και µε λαγαρή φωνή τραγούδησε: «Φίλοι µου καλώς ορίσατε να φάµε και να
πιούµε κι αύριο καλές αντάµωσες καλώς ν ανταµωθούµε, πόχουν οι κλέφτες µάζωξη πόχουν παλιά ληµέρια, πόχουν αρνιά που
ψήνονται κριάρια σουβλισµένα, πόχουν κι ένα γλυκό κρασί από την Άγια Λαύρα». Ακολούθησε γλέντι που µάγεψε µε το
κλαρίνο του ο µικρός ∆ηµήτρης Αγγέλου. Έφυγα εντυπωσιασµένος από την
όµορφη αυτή εκδήλωση, που οι κάτοικοι
του συνοικισµού Αµπέλια ξεκίνησαν πριν
πέντε χρόνια προς τιµή, όπως είπε ο
πρόεδρος κος Μάλλιος, του προστάτη
media productions
τους Αγίου Γεωργίου και έκτοτε πραγµατοποιείται κάθε χρόνο την τελευταία Παρασκευή του Ιουλίου µε εθελοντική
Καρπενησίου
3
Περιστέρι
Παναγιώτης Αµπατζίδης
συµµετοχή όλων των κατοίκων του συ121 31 Αθήνα
νοικισµού από το µαγείρεµα, τη διαµόρΤηλ.: 210 5761469
φωση του χώρου, το σερβίρισµα, αλλά
Τηλεοπτικές παραγωγές - ∆ιαφήµιση - Φωτογραφία
και την οικονοµική στήριξη της εκδήλωFax: 210 5761473
σης γιατί όπως προείπα όλα είναι δωΚιν.: 6974 685491
Ψηφιακή επεξεργασία ΟπτικοακουστικούΥλικού
ρεάν. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους
Αµπελιώτες και µακάρι ο εθελοντισµός
Οργάνωση εκδηλώσεων - Εκθέσεων - Συνεδρίων
E-mail: info@avpbediapro.com
τους να βρει παντού µιµητές!
www.avpbediapro.com
Web Siates - 3D Animation
Νίκος ∆ήµος

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ
“ΓΑΛΗΝΗ”

ΤΑΒΕΡΝΑ - ΞΕΝΩΝΑΣ
ΤΟ ΧΑΓΙΑΤΙ

Άννας & Κώστα Τάσιου
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΑΡΤΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΤΗΛ.
ΚΑΤΑΣΤ.: 26850 22674
ΟΙΚΙΑΣ: 26850 22502

µπάρµπα Νάσιο και κουράγιο στην
οικογένειά σου.
Λουκία Αντωνίου

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΥΤΡΑΣ
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΑΡΤΑΣ

∆ΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ!

ΤΗΛ.: 26850

22380
22135
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Η Αδελφότητα είναι ο συνδετικός κρίκος των απανταχού συγχωριανών µε το όµορφο χωριό µας.

ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ»
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Ο κ. Σταύρου επισήµανε όµως ακόµη πόσο
σηµαντικές είναι οι καλές τέχνες, ζωγραφική,πυλός κ.λπ για τον άνθρωπο, αλλά και
για την κοινωνία γενικά, γιατί είναι αυτές που
τον εξυψώνουν, δίνουν νόηµα στη ζωή του,
δίνουν πολιτισµό στον κόσµο που ζει.
Στις 11 Αυγούστου, µε τη βοήθεια του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Τερτρακωµιτών « Η
ΜΗΓΕΡΗ» και ιδιαίτερα µε τη βοήθεια του
Προέδρου του ∆οικητικού Συµβουλίου και
∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Κων/νο Κοτσιάνη ,ο
οποίος είχε και την ιδέα της εκδήλωσης
αυτής, έγινε αγώνας δρόµου, που ξεκίνησε
από τη θέση Σταυρός του Αθαµανίου και κατέληξε στην πλατεία Τετρακώµου. ∆ιαδροµή
12 περίπου χιλιοµέτρων, η οποία ονοµάσθηκε «1η Αθαµάνιος ∆ιαδροµή, ∆ρόµοι του
Βασιλιά Αθάµα».
Η κεντρική πλατεία του Τετρακώµου από
νωρίς γέµισε κόσµο που περίµενε να ιδεί
τους αθλητές να τερµατίζουν. Μαζί τους και
οι: ∆ήµαρχος Αθαµανίας κ. Οδυσσέας ∆ράκος, ο αντιδήµαρχος κ. Λεωνίδας Γκόρος, ο
γιατρός κ. Τσιάκας, που είχε αναλάβει και
υπηρεσία, εάν χρειάζονταν κάτι οι αθλητές
κ.ά. Ακόµη πολλοί ήταν και αυτοί που παρακολούθησαν από κοντά τους αθλητές να τρέχουν σε όλη τη διαδροµή, µε τα αυτοκίνητά
τους βέβαια ή και µε ποδήλατα.
Αθλητές που ήλθαν από διάφορες περιοχές
έλαβαν µέρος στον παραπάνω αγώνα. Γυναίκες και άνδρες, κάθε ηλικίας, από µικρά
παιδιά 10 ετών έως και 75 ετών.Και όλοι τερµάτισαν και µάλιστα µέσα σε λίγο χρόνο.
Ένας-ένας χαµογελαστοί και καµαρωτοί, κατέφθαναν στην πλατεία και καταχειροκροτούνταν από όλους τους παρευρισκόµενους.
Από νωρίς οι αθλητές που ήλθαν µε τα δικά
τους αυτοκίνητα µαζεύθηκαν στην πλατεία
Τετρακώµου. Από εκεί πούλµαν, που είχε µισθωθεί από την Ένωση, τους µετέφερε στην
αρχή της διαδροµής.
Όλοι οι αθλητές που έλαβαν µέρος ενθουσιάστηκαν από τη διαδροµή. Έτρεχαν σ'έναν
δρόµο γεµάτο από έλατα, ανάµεσα σε βουνοκορφές πυκνά δασωµένες.
Πολλοί αθλητές, που είχαν έλθει µε τις οικογένειες τους, ζητούσαν κατάλυµµα να κάνουν διακοπές για λίγες ηµέρες «σε αυτά τα
ωραία µέρη», όπως χαρακτηριστικά έλεγαν,
στα οποία οι περισσότεροι δεν είχαν ξαναέλθει.
Μέσα από τους Συλλόγους και τις Αδελφότητες, αλλά και τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους
του ∆ήµου Αθαµανίας, κινητοποιήθηκαν πολλοί δηµότες, αλλά και πολλοί επισκέπτες που
ήλθαν στον αγώνα αυτόν είτε ως αθλητές είτε
ως παρατηρητές. Όλοι ευχήθηκαν στους
διοργανωτές να οργανώσουν και πάλι αυτόν
τον αγώνα και όχι µόνον µια φορά το χρόνο.
Η διαδροµή αυτή, όπως χαρακτηριστικά
είπαν, προσφέρεται για πολλούς αγώνες, σε
όλες τις εποχές του χρόνου.
Στις 12 Αυγούστου άρχισαν οι αθλητικές εκδηλώσεις, οι οποίες τελείωσαν στις 18 Αυγούστου. Οι εκδηλώσεις που έγιναν για τη
νεολαία. Και οι νέοι ανταποκρίθηκαν. Ήταν
σαν να τις περίµεναν αυτές τις εκδηλώσεις,
που έγιναν στο ∆ήµο τους. Γιατί τους δόθηκε
η ευκαιρία να γνωρίσουν και τα υπόλοιπα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα και τους άλλους νέους
που ζουν σε αυτά ή έρχονται για τις διακοπές
τους. Και µέσα σε λίγο χρόνο τα παιδιά έφτιαξαν οµάδες ποδοσφαίρου, βόλεϋ, µπάσκετ
και ξεκίνησαν τους αγώνες.
Την οργάνωση και το συντονισµό, που
πραγµατικά ήθελε πολύ δουλειά για να γίνει,
τον ανέλαβαν οι Σύλλογοι από το Κεντρικό.

στους αθλητές να αγωνιΟ κ. Ευάγγελος. Κουτσοπάνος, που είχε
σθούν.
αναλάβει την προετοιµασία των χορευτικών
Ο αγώνας όµως αυτός, και την επιλογή του µουσικού συγκροτήµαεκτός του ότι είναι πολύ ελ- τος, κατάφερε µε την παράσταση να τους ευκυστικός, γίνεται και σε µια χαριστήσει όλους, όσους παρευρέθηκαν τη
πολύ ωραία τοποθεσία, γε- βραδιά αυτή στην Κυψέλη.
µάτη από υπεραινόβια
Στις 22 Αυγούστου έγινε στην πλατεία
πλατάνια, δίπλα από τα Βουργαρελίου αφιέρωµα στον Γιάννη Ρίτσο,
ήσυχα νερά του ποταµού για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Στη
Αράχθου. Προφανώς οι συναυλία έλαβαν µέρος γνωστοί καλλιτέχνες.
νέοι δεν ήθελαν να τον χά- Τραγούδησαν η Καλλιόπη Βέττα και ο Γιάνσουν. Για το λόγο αυτό νης Θωµόπουλος. Στο πιάνο ήταν ο Γιάννης
πολλές οµάδες πήγαν και Ιωάννου, στο µπουζούκι ο Χρήστος Κωνέπαιξαν
την
επόµενη σταντίνου, στην κιθάρα ο ∆ηµ. Παπαγγελίδης
ηµέρα στις 15 Αυγούστου... και στο κόντρα µπάσο ο Θανάσης Σοφράς.
Στις 16 Αυγούστου οι νέοι Ενώ η κ. Λουκία Αντωνίου αναφέρθηκε στο
βρέθηκαν πάλι στη Γέφυρα µεγάλο έργο και στη ζωή του ποιητή και η κ.
Βουργαρέλι, µπάσκετ, κύπελλο 3ης θέσης. Σκούπα 16-8-09.
Τζαρή, όπου οι οµάδες Βάσω Πλεύρη, απήγγειλε, µε καταπληκτικό
αγωνίσθηκαν στο Μπά- τρόπο, ποιήµατά του. Ήταν πράγµατι µια
σκετ.
βραδιά ξεχωριστή και σ’ αυτό βοήθησε ο κ.
Με όλες αυτές τις αθλητι- Γεώργιος Χατζηγιάννης, που οργάνωσε το
κές εκδηλώσεις οι νέοι µουσικό κοµµάτι της.
γνωρίσθηκαν µεταξύ τους
Τη συναυλία την παρακολούθησαν ο Υφυκαι έτσι εύκολα έφτιαξαν πουργός Υγείας κ. Γεώργιος Παπαγεωργίου,
και ποδοσφαιρική οµάδα ο Νοµάρχης Άρτας κ. Γεώργιος Παπαβασιτου ∆ήµου Αθαµανίας, η λείου και πολλοί δηµοτικοί Σύµβουλοι.
οποία έδωσε αγώνα στις
Ο πολιτιστικός Σύλλογος Βουργαρελίου και
17 Αυγούστου στον Καταρ- ο Σύλλογος Βουργαρελιωτών Αττικής που
ράκτη µε την αντίστοιχη είχαν αναλάβει τη διοργάνωση της εκδήλωΒουργαρέλι, Οµάδα Ποδοσφαίρου.
οµάδα του ∆ήµου Αγναν- σης αυτής προσέφεραν και µε την προσωΚύπελλο 2ης θέσης, Παλαιοκάτουνο 12-8-2009.
των. Στον αγώνα αυτόν νι- πική τους εργασία στο ∆ήµο Αθαµανίας, µια
κήτρια αναδείχθηκε η ιδιαίτερη βραδιά.
οµάδα του ∆ήµου ΑθαµαΌλες αυτές οι εκδηλώσεις έγιναν και ήταν
Ο Πρόεδρος της Αδελφότητας Κεντρικού «Η νίας µε σκορ 3-0 και πήρε το κύπελλο από τα όλες επιτυχηµένες, γιατί βοήθησαν τα µέλη
ΝΗΣΙΣΤΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ» κ. ∆η- χέρια του ∆ηµάρχου του ∆ήµου Αγνάντων κ. της Ένωσης, που είναι όλοι οι Σύλλογοι και
µοσθένης Αναγνωστάκης, ακούραστος, κα- Χασιάκο. Στον αγώνα παρευρίσκονταν και ο οι Αδελφότητες του ∆ήµου Αθαµανίας. Όλα
τάφερε µέσα σε λίγο χρόνο να οργανώσει ∆ήµαρχος Αθαµανίας µε πρωτοβουλία του τα µέλη γνωρίζουν ότι η προβολή του τόπου,
όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Μαζί του και ο κ. οποίου συγκροτήθηκε η οµάδα του ∆ήµου η προβολήτων των ηθών και εθίµων της πε∆ηµήτριος Τάτσης από τον Πολιτιστικό Σύλ- και οργανώθηκε ο αγώνας αυτός. Την προ- ριοχής θα γίνει περισσότερο αποτελεσµατική
λογο Κεντρικιωτών Αρτας «Ο ΑΡΑΧΘΟΣ», πόνηση και το συντονισµό της οµάδας, µέσα εάν συµµετέχουν όλοι που ασχολούνται µε
έδινε κάθε δυνατή βοήθεια για την καλύτερη στο λίγο αυτό χρόνο, ανέλαβε ο κ. Σπύρος τον πολιτισµό, µε τον αθλητισµό, µε τις τέδιεκπεραίωση τους.
Παπαγιώτης από το Κεντρικό. ∆ιαιτητής δε χνες. Γιατί όλα αυτά είναι που ενώνουν τους
Στις 12 του µηνός έγινε το « Τουρνουά» πο- ήταν ο Μένιος Κουτσιαύτης από το Αθαµά- ανθρώπους. Αυτά είναι που φέρνουν επισκέδοσφαίρου στο Παλαιοκάτουνο και έλαβαν νιο.
πτες σε έναν τόπο. Και ο τόπος µας, που ξεµέρος επτά οµάδες των ∆ηµοτικών ∆ιαµεριΣτις 19 Αυγούστου έγινε στην πλατεία Κυ- χωρίζει για την οµορφιά του, έχει ανάγκη από
σµάτων του ∆ήµου Αθαµανίας. Νικήτρια η ψέλης το Α' Φεστιβάλ Παραδοσιακών χορών προβολή. Από την προβολή κάθε περιοχής
οµάδα του Παλαιοκάτουνου, η οποία
του, γιατί όλες είναι πανένίκησε στον τελικό την οµάδα του
µορφες.
Το χορευτικό Βουργαρελίου στο Φεστιβάλ
Βουργαρελίου.Το κύπελλο στην νικήΜέσα σε λίγο χρόνο ετοιΠαραδοσιακών Χορών στην Κυψέλη.
τρια οµάδα το έδωσε ο ∆ήµαρχος Αθαµάσθηκε όλη η τεχνική
µανίας κ. Οδυσσέας ∆ράκος.
υποδοµή που απαιτούνταν
Την προετοιµασία του γηπέδου και
για να γίνουν οι εκδηλώσεις
την αγορά όλων των υλικών που απαιαυτές. Όλοι δούλεψαν αφιτούνταν για να γίνουν οι αγώνες, ανέλοκερδώς και µε έναν
λαβε ο Σύλλογος Παλαιοκάτουνου. Οι
στόχο, να γίνει κάτι καλό για
αγώνες άρχισαν µε βροχή, αλλά αυτό
τον τόπο µας. Για µια ακόµη
δεν εµπόδισε τους νέους να παίξουν...
φορά αποδείχθηκε ότι µε
Έπαιζαν και ας έβρεχε. Ώσπου σταµάτην ενότητα µπορούµε να
τησε η βροχή. Αυτοί δε σταµάτησαν. Η
βοηθήσουµε καλύτερα τον
πρόεδρος του Συλλόγου κ. Μασούρα
∆ήµο µας, αλλά και τα
έκανε κάθε δυνατή προσπάθεια, για να
χωριά µας. Και αυτός είναι
γίνει µια ωραία εκδήλωση. Και έγινε.
ο κύριος στόχος της ΈνωΣτις 13 Αυγούστου οι νέοι µαζεύθησης. Αυτός είναι ο κύριος
καν στη Γέφυρα Τζαρή.Εκεί οι οµάδες
λόγος σύστασής της.
των γυναικών αγωνίσθηκαν στο RIVER του ∆ήµου Αθαµανίας. Οµάδες χορευτών
Βέβαια όλες αυτές τις εκδηλώσεις δεν θα γίβόλεϋ. Νικήτρια η οµάδα του Κεντρικού. Συγ- από το Αθαµάνιο, το Βουργαρέλι, την Κυ- νονταν εάν δεν καλύπτονταν τα αναγκαία
χρόνως άλλοι νέοι αγωνίζονταν στο Τρία- ψέλη και το Παλαιοκάτουνο, χόρεψαν χορούς έξοδα από τον ∆ήµαρχο κ. Οδυσέα ∆ράκο
θλο,που περιελάµβανε διάβαση του ποταµού από πολλά µέρη της Ελλάδας. Όλα τα χο- και από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου
Αράχθου µε βάρκες, ποδηλατοδροµία και ρευτικά έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους και Αθαµανίας, το οποίο οµόφωνα αποφάσισε
αγώνα ανώµαλου δρόµου.
οι παρευρισκόµενοι, που γέµισαν την πλα- να βοηθήσει την Ένωση να κάνει αυτές τις
Στις 14 Αυγούστου οι νέοι είχαν µαζευθεί τεία, τα απόλαυσαν όπως και τη µουσική που εκδηλώσεις.
στο Βαθύκαµπο, σύµφωνα µε το πρό- τα συνόδευε. Ήταν µια βραδιά υπέροχη.
Για την Ένωση Συλλόγων και Αδελφοτήτων
γραµµα, για να λάβουν µέρος στο RIVER Ήταν µια βραδιά που αντάµωσε δηµότες από του ∆ήµουΑθαµανίας ήταν µια αρχή. Μια δύβόλευ ανδρών. Όλα ήταν προετοιµασµένα όλα τα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα του ∆ήµου.
σκολη αρχή,που έφερε όµως αποτέλεσµα.
από τον πρόεδρο της Αδελφότητας ΚεντριΗ Αδελφότητα και ο Σύλλογος Κυψελιωτών,
κού κ. ∆. Αναγνωστάκη. Γήπεδο µε άµµο, που είχαν αναλάβει την οργάνωση της εκδήαποδυτήρια, φαρµακείο, νερά, αναψυκτικά... λωσης, είχαν καταφέρει και µε την προσωΛαµπρινή Παπαδήµα-Σπαή
Όλα όσα απαιτούνται για να γίνουν ωραίοι πική τους εργασία να µην παρατηρηθεί καµιά
Πρόεδρος της Προσωρινής ∆ιοίκησης της
αγώνες. Η βροχή όµως που άρχισε ραγδαία έλλειψη στη διοργάνωση και στην εκτέλεση
Ένωσης των Συλλόγων και Αδελφοτήτων
πριν καλά - καλά αρχίσουν, δεν επέτρεψε του προγράµµατος της βραδιάς αυτής.
του ∆ήµου Αθαµανίας
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ΧΡΩΜΑΤΑ - ΣΙ∆ΗΡΙΚΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ
ΕΙ∆Η ΚΥΝΗΓΙΟΥ”Η ΒΟΛΗ”
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ΤΣΙΛΩΝΗ

ΤΗΛ.: 26850 - 24565
ΚΙΝ.: 6973-887986

ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΣ

ενηλίκων - παίδων

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΚΑΛΟΜΠΑΤΣΟΥ

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

ΘΕΑΤΡΙΚΗ

ΟΜΑ∆Α – ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ

Στην προηγούµενη εφηµερίδα µας φιλοξενήσαµε µια αναφορά-µελέτη για την παράσταση
της θεατρικής οµάδας του 2ου Λυκείου Βύρωνα «Η Φόνισσα» του Αλέξανδρου Παπαδιαµάντη. Θεωρήσαµε ότι η επιβεβαίωση αυτής της αναφοράς µε λόγια βγαλµένα από την ψυχή
αυτής της οµάδας θα ήταν ό,τι καλύτερο γι’ αυτή την προσπάθεια. Ακόµη για να δείξει πολύ
απλά ότι το σχολείο δεν είναι µόνο γνώση και ότι οι ποιοτικές πολιτιστικές δραστηριότητες
προσφέρουν στους µαθητές εµπειρίες πρωτόγνωρες και ανεπανάληπτες που δεν έχουν
καµία σχέση µε τις προτάσεις των
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τουριστικών γραφείων και τις κατευθυνόµενες και πολυδάπανες εκδροµές. Με τίτλο το
«Μπουλούκι» επιστρέφοντας από το Βουργαρέλι φιλοξενούµε τις εµπειρίες µερικών µελών
της θεατρικής οµάδας.
Εδώ θα πρέπει να εκφράσω τις θερµές ευχαριστίες από µέρους του Συλλόγου µας στον ∆ασάρχη Άρτας κο ∆. Τσιώρη για την παραχώρηση του οικήµατος του ∆ασαρχείου Βουργαρελίου για την διαµονή των παιδιών της θεατρικής οµάδας.
ΛΟΥΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Στιγµιότυπο
ίγες µέρες µέτα την επιστροφή
από τη “Φόνισσα”
στην Αθήνα από το Βουργαρέλι... και προσπαθώ να θυµηθώ τι
ακριβώς έγινε και µου δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσω και να επισκεφτώ
αυτό το µέρος...
Ένα βιβλίο Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β' Λυκείου µε ένα απόσπασµα
από το έργο του Αλέξανδρου Παπαδιαµάντη "Η Φόνισσα" και βέβαια η
αγάπη της κυρίας Αντωνίου για αυτό
το έργο και τον ίδιο το δηµιουργό...
Βρέθηκε το κίνητρο... Προσπαθήσαµε να αγαπήσουµε το έργο... Με
την κυρία Αντωνίου και τον κύριο
Μουρελάτο ταξιδέψαµε στα χρόνια
του Παπαδιαµάντη. Γνωρίσαµε τα κίνητρα της Φόνισσας...και είδαµε τη
διαχρονικότητα του έργου ακόµα και
στις µέρες µας... 'Ενα άρθρο στην
εφηµερίδα µε τίτλο "Σύγχρονες Μήδειες" µας επιβεβαίωσε ότι ακόµα και
στις µέρες µας σε πολλές χώρες υπάρχουν γυναίκες "Φόνισ29 Ιουλίου 2009
σες"...
Κατευθυνόµαστε στο Βουργαρέλι – ένα ορεινό χωριό
Αρχίσανε οι πρόβες... ∆υσκολευτήκαµε.. 'Αγνωστες λέξεις...
λίγο έξω από την ΄Αρτα.
∆ύσκολο έργο... Αλλά ο καιρός περνούσε και όλοι µας αγαΌλοι είµαστε τόσο ενθουσιασµένοι, που το ταξίδι φάπήσαµε τη "Φόνισσα"... "Αν πιστέψουµε εµείς στη Φόνισσα
νηκε σαν να διήρκεσε πολύ λίγο.
θα κάνουµε και το κοινό να πιστέψει σε αυτή... Αν καταλάΠολλές φορές κάναµε υποθέσεις για το πώς θα ήταν
βουµε εµείς το έργο θα το καταλάβουν και αυτοί...".
το χωριό, αλλά τελικά η πραγµατικότητα ξεπέρασε
Λίγους µήνες µετά, όσα είχαν ειπωθεί εκείνες τις µέρες επικατά πολύ τις προσδοκίες µας.
βεβαιώθηκαν... Η "Φόνισσα" αγαπήθηκε από µικρούς και µεΤο χωριό βρισκόταν ανάµεσα σε επιβλητικά έλατα και
γάλους... Κάποιοι από µας πιστεύαµε ότι θα µας πετάξουνε
τα σπίτια ήταν γραφικά, όπως ταιριάζει σε ένα παντοµάτες οι συµµαθητές µας... Αλλά τελικά τo αποτέλεσµα
ραδοσιακό Ελληνικό χωριό.
ήταν τελείως διαφορετικό...
Το µέρος που φιλοξενηθήκαµε ήταν ένα λυόµενο της
Και εκεί που νοµίζαµε ότι η "Φόνισσα" είχε κλείσει τον κύκλο
∆ασονοµίας και θέλω να ευχαριστήσω τη ∆ασονοµία
της στις δύο παραστάσεις στο θέατρο "Λουίζα", ήρθε η πρόγια την προσφορά τους αυτή.
ταση για να κάνουµε ακόµα µια παράσταση στο περιβόητο
Οι κάτοικοι ήταν πολύ φιλόξενοι και δεκτικοί απέναντί
Βουργαρέλι... Και εκεί που δεν το περιµέναµε, βρεθήκαµε
µας και πραγµατικά νιώσαµε σαν στο σπίτι µας. Αυτό
µετά τις εξετάσεις να κανονίζουµε για το πότε φέυγουµε...
φάνηκε και από την ανταπόκριση του κόσµου στην
Και η ηµεροµηνία ήρθε... 29 Ιουλίου σε ένα ΚΤΕΛ "Αθήναπαράστασή µας.
Άρτα"...και από εκεί στο Βουργαρέλι...
Όλα ήταν πραγµατικά υπέροχα και ήταν µια πρωτό'Εξι µέρες εκεί µια ανεπανάληπτη εµπερία... Μακάρι να µη
γνωρη εµπειρία.
χρειαζόταν να φύγουµε... Σε ένα ξύλινο σπιτάκι του ∆ασαρΕυχαριστούµε ολόψυχα την κυρία Αντωνίου Λουκία,
χείου φιλοξενηθήκαµε... Και περάσαµε τέλεια... 'Εγινε µια
που µας χάρισε την ευκαιρία αυτή και τους κατοίκους
φωλιά για άπειρες συζητήσεις και τραγούδι! Ακόµα και εµείς
του Βουργαρελίου, που πίστεψαν σ’ εµάς και όσους
οι ίδιοι ήρθαµε κοντά...
συνέβαλαν στην παρουσίαση της παράστασής µας.
Η πρώτη µας γνωριµία µε τη µαγεία του Βουργαρελίου ήταν
Κοτοπούλου Νάνσυ
ένα µικρό γεφυράκι που υπήρχε πριν µπεις στην πόλη...
Μέσα στα δέντρα µε το νερό να τρέχει από παντού... Σαν να
ζούσαµε ένα παραµύθι... Γιατί πραγµατικά ήταν ένα παρα- άγχος που µας είχε δηµιουργηθεί... Πιστεύουµε ότι όλοι καµυθένιο µέρος... Και εµείς ήµασταν εκεί να το ζήσουµε... τάλαβαν την παράσταση...ακόµα και δύο µικρά κοριτσάκια,
Εµείς οι Αθηναίοι που το µόνο που βλέπουµε γύρω µας είναι η Βασιλική και η Κατερίνα, που δεν έχουν καµία σχέση µε την
οι πολυκατοικίες, είχαµε την ευκαιρία να γνωρίσουµε κάτι καθαρεύουσα, κατάλαβαν όλο το έργο...
Τι άλλο να πω...Το Βουργαρέλι ήταν πραγµατικά τέλειο... ∆εν
υπέροχο...
Και έπειτα οι άνθρωποι που µας δέχτηκαν... καλοσυνάτοι θέλαµε να φύγουµε...Και το µόνο σίγουρο είναι ότι οι κάτοικοι
και φιλόξενοι... Γυρνούσαµε και λέγαµε σε όλους καληµέρα... θα µας ξαναδούν σύντοµα...
Τέτοια µέρη όπως το Βουργαρέλι, µέσα στη φύση και τον καακόµα και σε άγνωστους... Νιώσαµε από την πρώτη στιγµή
θαρό αέρα πρέπει να διατηρούνται αναλοίωτα κατά τη διάρσαν να ήµασταν στο σπίτι µας...
Εξερεύνησαµε πολλά δροµάκια του Βουργαρελίου καθώς κεια του χρόνου... Και εύχοµαι ο "κακός" τουρισµός που
και γειτονικά χωριά... Βγάλαµε εκατοντάδες φωτογραφίες για καταστρέφει την οµορφιά της φύσης να µη φτάσει σ'αυτό το
να απαθανατίσουµε κάθε στιγµή... Οι πηγές µε το νερό που χωριό...
Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω και προσωπικά για µία
κυλούσαν από παντού µας µάγεψαν... "Είναι κρίµα να αγοράζετε µπουκαλάκια µε νερό όταν έχετε το νερό στα χέρια ακόµη φόρα όλους όσους βοήθησαν στο να γίνει η διαµονή
µας τέλεια... Το ∆ασαρχείο, το ∆ηµαρχείο, τον Σύλλογο Βουρσας" µας έλεγε η κυρία Αντωνίου και είχε απόλυτο δίκιο...
Η παράσταση που δώσαµε αγαπήθηκε µε κάθε σεβασµό γαρελιωτών Αττικής και όλους τους κατοίκους για τη φιλοξεαπ’ όλους τους κατοίκους... Η προσοχή όλων βοήθησε και νεία τους και την ξενάγησή µας...
Κλεφτάκη Ματίνα
εµάς τους ίδιους να αποµακρύνουµε όλη την αµηχανία και το
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ωή τύψεων και ανησυχίας έζησε
η ηρωίδα του έργου µας. Φραγκοφιαννού η αλλιώς ``φόνισσα``.
∆ραµατικό έργο που λαµβάνει χώρο
σ’ ένα όµορφο νησί του Αιγαίου, πατρίδα του συγγραφέα του έργου Αλ.
Παπαδιαµάντη. Βεβαίως όταν παρουσιάζαµε την πρώτη µας παράσταση στο πλαίσιο του παιδικού
φεστιβάλ του δήµου µας, δεν φανταζόµασταν ότι το έργο, θα έχουµε την
ευκαιρία να το παρουσιάσουµε και
στο πολυαγαπηµένο χωριό της δασκάλας και µαµάς µας κ. Λουκίας Αντωνίου. Το πανέµορφο Βουργαρέλι
λοιπόν σκαρφαλωµένο στις πλαγιές
της Ηπείρου µάς περίµενε µε ανοιχτές αγκάλες. Λοιπόν τα πάθια και οι
καηµοί που παρουσιάζαµε στο έργο
καµία σχέση δεν είχαν µε τις απίθανες στιγµές, τις ταυτόχρονα γεµάτες
από γέλιο, διασκέδαση και µε τα πανέµορφα τοπία µιας µαγεµένης φυσικής οµορφιάς. Μέρες του
Ιούλη πέντε µέρες στον παράδεισο, πέντε παραµυθένιες
µέρες νεραϊδίσιας ιστορίας περάσαµε στο χωριό. Βγαλµένο
από παραµύθι, το όµορφο Βουργαρέλι αλλά και οι καλοσυνάτοι και πάντα φιλόξενοι κάτοικοι του µας χάρισαν απίθανες
στιγµές. Ευχαριστούµε την κυρία µας κ. Λ Αντωνίου για το
``δώρο`` της, ελπίζουµε να την ανταµοίβουµε όσο το δυνατόν καλύτερα. Τέλος θα θέλαµε και εγώ και οι συµµαθητές
µου να ευχαριστήσουµε το δασαρχείο, το δηµαρχείο και
όλους τους συντελεστές που βοήθησαν την παράστασή µας,
καθώς και τον Σύλλογο Βουργαρελιωτών Αθήνας για όλα
αυτά που µας παρείχε. Ευχή όλων µαςA να ξαναβρεθούµε
στο χωριό αυτό, γιατί πραγµατικά πιστεύουµε πως έχουν µείνει ανεξερεύνητες πολλές όµορφες πτυχές και γωνιές του
Βουργαρελίου.
∆ήµητρα Βεργίνη
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΕΛ. 5

Μέρες του Ιούλη πέντε µέρες στον
παράδεισο, πέντε παραµυθένιες
µέρες νεραϊδίσιας ιστορίας περάσαµε στο χωριό. Βγαλµένο από
παραµύθι, το όµορφο Βουργαρέλι
αλλά και οι καλοσυνάτοι και
πάντα φιλόξενοι κάτοικοι του µας
χάρισαν απίθανες στιγµές.
Ευχή όλων µας… να ξαναβρεθούµε στο χωριό αυτό, γιατί πραγµατικά πιστεύουµε πως έχουν
µείνει ανεξερεύνητες πολλές όµορφες πτυχές και γωνιές του Βουργαρελίου.
ΑΝ∆ΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Γ. ΑΡΕΤΗ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ
Γ’ ΤΑΞΗΣ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 37
ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ
ΤΗΛ.: 210 68.26.823
ΚΙΝ.: 6974 109210
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Βουργαρέλι 20092..
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Το µέλλον του χωριού µας και της Αδελφότητας είναι η νέα γενιά. Ας τη φέρουµε πιο κοντά µας!

ταν µια ξεχωριστή εµπειρία για µένα, µια
εµπειρία που ξέρω ότι δεν θα ξαναζήσω,
όσες στιγµές κι αν έρθουν στη ζωή µου.
Τα συναισθήµατα της οµαδικότητας, της
ελευθερίας, της ξενοιασιάς και ταυτόχρονα
της υπευθυνότητας, γέµιζαν την κάθε µέρα
κάνοντάς τες όλες πιο µοναδικές και αξέχαστεςA
Η φιλοξενία και η ζεστασιά που βρήκαµε
από τους Βουργαρελιώτες, µου δηµιούργησε
µια οικειότητα και µε συγκίνησε ιδιαίτερα ο
τρόπος που µας υποδέχτηκαν από την
πρώτη κιόλας µέραA
Η υπέροχη υποδοχή και από µέρους της καθηγήτριάς µας και του συζύγου της, επίσης
ήταν κάτι που σπάνια συναντάει κανείς και
νιώθω, όπως όλοι φαντάζοµαι, ιδιαίτερη ευγνωµοσύνη προς τους ανθρώπους αυτούς.
Η παράσταση που δώσαµε στο Βουργαρέλι
ήταν η πιο συγκινητική από όλες όσες κάναµε εδώ στην περιοχή µαςA
∆εν µπορώ να το εξηγήσω αυτό, αλλά ειδικά για µένα τα συναισθήµατα που ένιωθα
την ώρα της παράστασης ήταν πρωτόγνωρα. Ίσως επειδή ήξερα ότι οι άνθρωποι
που παρακολουθούσαν από τις θέσεις των
θεατών δεν θα σκεφτόντουσαν τίποτα κακοπροαίρετο, αλλά θα κάλυπταν µε ένα απλό
χαµόγελο τα λάθη µας.
Ίσως επειδή είχα αναπτύξει σχέσεις οικειότητας µε ένα τµήµα του κοινού αυτού, που
ερχόταν και παρακολουθούσε τις πρόβες
µας, τα αστεία µας.
Παρακολουθούσε εµάς σαν παιδιά, που κάνουµε κάτι που αγαπάµε χωρίς να χάνουµε
την παιδικότητά µας και όχι σαν σοβαροφανείς έφηβοι που θέλουν να το παίξουν ηθοποιοί.
Σας ευχαριστώ πολύ γι’ αυτό.
Τέλος δεν θα µπορούσα να ξεχάσω τις σχέσεις που δηµιουργήσαµε µε τα παιδιά του
Βουργαρελίου.
Οι παρέες µας ήταν γεµάτες γέλιο, ξεγνοιασιάA
Περνούσε η ώρα και νοµίζαµε πως είχαν πε-

Α

ράσει µόνο λίγα λεπτά. Ήταν πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι δεθήκαµε τόσο πολύ µε
αυτά τα παιδιά, που παρόλο που έχουν µεγαλώσει κατά ένα µέρος διαφορετικά από
εµάς, ήταν ταυτόχρονα τόσο ίδια µε µας και
ακόµα καλύτερα!
Καταλάβαµε και πήραµε αρκετά... και χαίροµαι που ακόµα κρατάµε επαφές!!
Σας ευχαριστώ µέσα από την καρδιά µου
όλουςA
Όλο το Βουργαρέλι και πάνω από όλα εσάς
κυρία Λουκία, που µου δώσατε την ευκαιρία
να το ζήσω αυτό.
Υ.Γ. Του χρόνου να µας περιµένετε A ξανά!!!
«Η Φόνισσα»
Ανγκέλη Παναγιώτα

Μ

πορώ να πω µε βεβαιότητα πως όταν
πρωτακούσαµε για την επερχόµενη εκδροµή µας στο Βουργαρέλι, κανείς µας δεν
είχε φανταστεί αυτό που θα ακολουθούσε.
Η αφορµή για την εκδροµή αυτή µε τη θεατρική οµάδα του σχολείου µας, υπό την καθοδήγηση της φιλολόγου µας κυρίας Λουκίας
Αντωνίου, στάθηκε η παράσταση που ανεβάσαµε, η γνωστή πλέον «Φόνισσα» του
Αλέξανδρου Παπαδιαµάντη.
Τα συναισθήµατα πριν το ταξίδι µας ήταν
ανάµεικτα: ενθουσιασµός, ανυποµονησία,
προσµονή, ακόµη και λίγο άγχος για το πώς
θα πήγαινε η παράσταση και γενικά για το τι
θα συναντούσαµε σε αυτό το πολλά υποσχόµενο χωριό, που µέχρι στιγµής µόνο σε
φωτογραφίες είχαµε δει (ναι, η κυρία Αντωνίου έχει το Βουργαρέλι σε αφίσα στο γραφείο των καθηγητών!).
Οι προετοιµασίες έγιναν, οι βαλίτσες µας γέµισαν και επιτέλους η στιγµή της αναχώρησης έφτασε.
Όταν όµως φτάσαµε στο Βουργαρέλι αυτό
που αντικρύσαµε ξεπερνούσε πραγµατικά
κάθε προσδοκία µας. Από πού να ξεκινήσουµε;
Από το φανταστικό ∆ασονοµείο που τόσο ευγενικά µας προσέφεραν οι κάτοικοι του χω-

ν και προσπάθησα να είµαι διαλεκτικός και προσπαθώ
να µην κάνω πράξη την παροιµία «απ’ έξω απ’ το
χορό, πολλά τραγούδια λένε», εν τούτοις, η υπευθυνότητα
από την πλευρά δυο αντιδηµάρχων του ∆ήµου Αθαµανίας
µε συγκλόνισε, διότι η συµπεριφορά τους είναι παράδειγµα
προς µίµηση...
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ 1η
Αγαπητέ κ. Κουτσάφτη αντιδήµαρχε καθαριότητας
∆ήµου Αθαµανίας:
Υπόσχεση 1η: (18/7/2009). «Θα πλυθούν και θα απολυµανθούν οι κάδοι απορριµµάτων».
Αποτέλεσµα: Ενάµισι µήνα µετά κατάσταση ίδια και απαράλλαχτη.
Υπόσχεση 2η: «Θα καθαριστεί ο χώρος της έκθεσης Μπαλάφα».
Αποτέλεσµα: ∆υο µήνες µετά οι βάτοι και τα χόρτα έφτασαν στη σκεπή. Ευτυχώς στις εκλογές είχε καθαριστεί, µε
ευθύνη και έξοδα του Συλλόγου Βουργαρελιωτών Αττικής.
Υπόσχεση 3η: «Θα καθαριστεί το οικόπεδο δίπλα από το
∆ηµοτικό Σχολείο Παλαιοχωρίου (έκθεση Μπαλάφα) για να
γίνει χώρος στάθµευσης. Ακόµα καθαρίζεται από πέρυσι...
Κ. Αντιδήµαρχε. Γνωρίζω ότι οι υποσχέσεις δεν γκρεµίζουν
σπίτια. Κάτι όµως συµβαίνει. Ή δεν θέλετε ή αδιαφορείτε, ή
δεν γνωρίζετε τι σας γίνεται. Εκτός και αν το κάνετε επίτηδες. Πάντως, ό,τι και να συµβαίνει, ένα είναι γεγονός. Τίποτε
από αυτά που υποσχεθήκατε δεν έγινε στην ώρα του. Ενδεικτικά θα σας θυµίσω: Τετράκις σε µε προσωπικώς υποσχεθήκατε, ότι θα επιµεληθείτε το θέµα της καθαριότητας.
Παρόλα αυτά παραµονή εκδήλωσης για το Ρίτσο στις 22-82008 τα σκουπίδια στην πλατεία του Βουργαρελίου και τις
σκάλες σωρός. Ευτυχώς που κάποιες κυρίες σας έβγαλαν
ασπροπρόσωπο, παίρνοντας σκούπες και σακούλες.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

διώροφη πέτρινη
κατοικία
στο Βουργαρέλι.
Πληροφορίες
στα τηλέφωνα
210 2585854
και
6974575294
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ριού για να µείνουµε; Τα πεντανόστιµα φαγητά που µας περίµεναν; (Ευχαριστούµε
πολύ για την περιποίηση!), το υπέροχο ∆ηµαρχείο µε το θέατρο στο οποίο έγινε η παράσταση, η φιλοξενία των ανθρώπων (γειά
σας κυρία Κωνσταντίνα!), η προσέλευση των
κατοίκων στην παράσταση ή µήπως τα φανταστικά παιδιά του χωριού, που µας έκαναν
να αισθανόµαστε σα στο σπίτι µας;
Σας χαιρετώ όλους, περάσαµε πραγµατικά
καταπληκτικά! Αναµφισβήτητα καλύτερα από
οποιαδήποτε σχολική εκδροµή και να είστε
σίγουροι πως θα ξανάρθουµε.
Το γεγονός και µόνο ότι ένιωσα το χρόνο να
σταµατάει και τους ρυθµούς της πόλης να
µην υπάρχουν ούτε στο ελάχιστο, φτάνει για
να µε κάνει να θέλω να το ξαναεπισκεπτώ.
Και φυσικά δεν εξαιρούµε τις απίστευτες φυσικές οµορφιές, τα µαγευτικά τοπία και το γεφυράκι που µας θύµιζε παραµυθένιο δάσος.
Αγαπήσαµε το Βουργαρέλι σαν δικό µας
χωριό και σίγουρα φεύγουµε µε τις καλύτερες αναµνήσεις.
Υ.Γ. 1: Ευχαριστώ πολύ τα παιδιά που χάρη
στη σύνδεσή τους στο Internet είδα τα αποτελέσµατα του πτυχίου µου!
Υ.Γ. 2: Μικρέ Κωνσταντίνε να θυµάσαι πως
θα γίνεις επιστήµονας.!
Ελπίδα

∆
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εν ξέρω τι να πρωτογράψω. Όταν η καθηγήτριά µας, µας ανακοίνωσε ότι το καλοκαίρι θα πηγαίναµε στο χωριό της, στο
Βουργαρέλι για να ανεβάσουµε την παράστασή µας, αµέσως ενθουσιαστήκαµε.
Όµως παρόλο τον ενθουσιασµό µας, προβληµατιστήκαµε. Εγώ από την πρώτη στιγµή
κατάλαβα, πως το κοινό εκεί θα είναι σίγουρα
πιο απαιτητικό, πιο ώριµο, γι’ αυτό το λόγο
θα έπρεπε να δώσουµε τον καλύτερο εαυτό
µας.
Επιπλέον ανησυχούσα και για τον τρόπο
που θα µας αντιµετώπιζαν οι άνθρωποι εκεί.
Εγώ όπως και η υπόλοιπη οµάδα πιστεύαµε
πως σίγουρα θα µας θεωρούν «Αθηναίους»,

Καλοκαίρι 2009 στο Βουργαρέλι
Έξω απ’ τα δόντια...
και τα εξ αµάξης2

Το πατάρι της εκδήλωσης έµεινε τρεις µέρες µετά την εκδήλωση, µε το δικαιολογητικό «δεν ήξερα τίποτε...δεν βρήκα
εργάτες» (ψάξατε άραγε;) Ευτυχώς που πάλι φρόντισε κάποιος να ξηλωθεί.
Υπόψη: Ο ∆ήµος Αθαµανίας ήταν συνδιοργανωτής της εκδήλωσης...
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ 2η
Αγαπητέ κ. Γκόρο, Αντιδήµαρχε ∆ήµου Αθαµανίας,
∆/ντή Α/θµιας Εκπ/σης Ν. Άρτας
Παρακολουθήσατε την 1-8-2009 την παράσταση «Φόνισσα» του Παπαδιαµάντη από τους µαθητές της Γ΄τάξης
του 2ου Λυκείου Βύρωνα, στο χώρο πολλαπλών χρήσεων
του ∆ήµου Αθαµανίας εκπροσωπώντας τον κ. ∆ήµαρχο.
Προκάλεσε χείριστη εντύπωση, πρώτιστα σ’ αυτούς τους
µαθητές που άφησαν τις καλοκαιρινές τους διακοπές για να
δώσουν αυτή την παράσταση, αλλά και στους παρισταµένους, που δεν καταδεχτήκατε, αν και σας ανήγγειλαν να
απευθύνετε έναν χαιρετισµό και να αρθρώσετε τη λέξη συγχαρητήρια και µπράβο. Τι µήνυµα περάσατε σ΄ αυτούς τους
17χρονους µαθητές σαν δηµοτικός άρχοντας, αλλά και σαν
δάσκαλος και µάλιστα ∆/ντής Α/θµιας Εκπ/σης Ν. Άρτας;
Κατά την ταπεινή µου γνώµη άξιζε ένας χαιρετισµός και µια
θετική ενίσχυση.
Επ’ ευκαιρία, θα ήθελα να µε πληροφορήσετε τι έγινε µε το
περιβαλλοντικό κέντρο στις κατασκηνώσεις του Βουργαρελίου. (Ευτυχώς µε πρωτοβουλία του δηµάρχου κ. ∆ράκου

ΕΛΕΝΗ Ν. ΚΟΛΙΟΥΛΗ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

ΒΕΛΒΕΝ∆ΟΥ 12
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΥΨΕΛΗΣ
113 63 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 8822688
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διαφορετικούς από εκείνους. Ίσως και
ψώνια. Ναι ψώνια.
Όταν φτάσαµε στο χωριό όµως διαπιστώσαµε πως όλα αυτά ήταν µόνο στο µυαλό
µας.
Οι κάτοικοι εκεί µας φέρθηκαν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο και µας άνοιξαν την αγκαλιά τους.
Γρήγορα κάναµε πολλές γνωριµίες µε τα
παιδιά του χωριού και γενικά όλα κυλούσαν
υπέροχα χωρίς προβλήµατα.
Όταν έφτασε η µέρα της παράστασης τα περισσότερα παιδιά νιώθαµε ένα τρελό άγχος.
Έπρεπε να αποδείξουµε ότι η Κυρία µας είχε
δίκιο που µας εµπιστεύθηκε µε κλειστά τα
µάτια και έπρεπε να της το ανταποδώσουµε.
Γι’ αυτό και πριν αρχίσει η παράσταση είπα
στον εαυτό µου «πρέπει να τα δώσω όλα».
Έτσι και έγινε. Η παράστασή µας βγήκε υπέροχη. Το κοινό από κάτω ενθουσιάστηκε µαζί
µας και µας καταχειροκρότησε. Σ’ αυτό το σηµείο συνειδητοποίησα ότι όποια κούραση και
άγχος και να είχαµε υποστεί, άξιζαν όλα.
Τώρα ύστερα από ενάµιση µήνα από όλα
αυτά όταν σκέφτοµαι τις στιγµές εκείνες, ένα
µεγάλο χαµόγελο κάνει την εµφάνισή του στο
πρόσωπό µου.
Ήταν µια αξέχαστη και ανεπανάληπτη εµπειρία για µένα. Ό,τι ζήσαµε ήταν πραγµατικό, αληθινό.
Καταφέραµε να περάσουµε καλά και να
“προσφέρουµε” στο χωριό.
∆εθήκαµε µεταξύ µας ακόµα περισσότερο
αλλά και κρατήσαµε επαφή µε πολλά αξιόλογα παιδιά του Βουργαρελίου.
Μάθαµε πολλά µέσα από την εµπειρία, που
ίσως δεν θα είχαµε ποτέ την τύχη να µάθουµε.
Γι’ αυτό θα ήθελα µέσα από αυτό το κείµενο
να πω ένα ακόµα µεγάλο ευχαριστώ στην καθηγήτριά µας την κυρία Αντωνίου, που µας
έδειξε εµπιστοσύνη, αλλά και που µας έδωσε
µια τέτοια ευκαιρία στη ζωή µας. Σας αγαπάµε.
Βασιλική Κοµπογιάννη

τουλάχιστον περιφράχτηκαν). Τα δικαιολογητικά ταχυδροµήθηκαν εµπρόθεσµα στις 11-4-2008 και έκτοτε αγνοείται η
τύχη τους. Νοµίζω ότι αναλάβατε να το διεκπεραιώσετε.
Μήπως σας διέφυγε ή το αµελήσατε;
Και µια παράκληση: Μήπως ως ∆/ντής Α/µιας Εκπ/σης
Ν. Άρτας θα µπορούσατε να κάνετε γνωστό µε ένα έγγραφό
σας στις σχολικές µονάδες του νοµού, αλλά και γιατί όχι της
Ηπείρου, ότι στην έδρα του ∆ήµου Αθαµανίας υπάρχει
(καλώς-κακώς) ένα πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, ώστε να
συµπεριληφθεί στις προγραµµατισµένες επισκέψεις των
σχολείων; Με αυτή σας την πρωτοβουλία και λόγω των θέσεων που κατέχετε, θα δίνατε ζωή σ’ όλα τα ορεινά χωριά
του ∆ήµου Αθαµανίας.
Κ. Αντιδήµαρχοι: Γνωρίζω τις δυσκολίες, αλλά υπάρχουν
και λύσεις των προβληµάτων µε λίγη καλή θέληση και συνεργασία, όπως και η λύση της παραίτησης. Με αυτή σας
τη στάση, αδικείτε τον κ. δήµαρχο και τα έργα που έχουν
γίνει επί των ηµερών σας και οµολογουµένως τα περιµέναµε πολλά χρόνια. Ενδεικτικά αναφέρω: α). Την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης β). Την ανάδειξη των πέτρινων
γεφυριών του δήµου µας γ). Την περίφραξη των κατασκηνώσεων δ).Την πλακόστρωση της πλατείας του Βουργαρελίου ε). Τη διαπλάτυνση – χαλικόστρωση - ασφαλτόστρωση
του δρόµου προς το ξηρολίβαδο κ.ά. Και µια «ξεκάρφωτη»
ερώτηση: Θα πρέπει κάποιο παιδί να πάθει ατύχηµα για να
επισκευαστεί η παιδική χαρά του Βουργαρελίου;
Υ.Γ: Περιµένω µια ενηµέρωση για τη διαθήκη Παπακώστα, τη διαθήκη Κατσαούνου και µη µου πείτε ότι εσείς οι
Αθηναίοι όλα τα βλέπετε στραβά. Αν δεν έχω καλή πληροφόρηση ή κάνω λάθος, ζητώ ειλικρινώς συγγνώµη.

Σούσος Βασίλειος του ∆ηµητρίου

ΘΕΟ∆ΩΡΑ Γ. ΣΙ∆ΕΡΗ - ΑΛΕΤΡΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Πτυχιούχος Πανεπιστηµίου Αθηνών

ΣΟΥΡΜΕΛΗ 5
6ος όροφος
(όπισθεν νέου ∆ηµαρχείου
Αθηνών, Λ. Λιοσίων)

ΤΗΛ. ΙΑΤΡΕΙΟΥ: 210 5228923

ΤΗΛ. ΑΝΑΓΚΗΣ: 210 5233069
ΚΙΝΗΤΟ: 694 6264309
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Η παράδοσή µας δεν είναι νεκρό παρελθόν. Είναι οι ρίζες και η βάση για τον σύγχρονο πολιτισµό µας!

ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ

∆ηµήτρης Κολέτσης
Χρήστος Τυρολόγος
Κρίτων Λαµπράκης
Βασιλική Βούλγαρη
Παναγιώτης & Ευθυµία Αµπατζίδη
Χρήστος Σιµόπουλος
Γιώργος & Κατερίνα Κοντοδήµα
Γιώργος Ν. Τάσιος
Γεώργιος Τζιόκας
Γεώργιος Τζιόκας
Αθανάσιος Αντωνίου
Βασίλειος Τραπέτζας
Κώστας Σούσος του Ιωάννη
Γεώργιος Μπαρτσούλης
Θεόδωρος Κούκος
Κική Κούκου
Γεώργιος Τσιώρης
Ισµήνη Λαµπράκη
Αγγελική Αντωνίου
Κωνσταντίνος Μπαλατσούκας
Βασίλειος Κολοκύθας του Προκ.
Ευάγγελος Βάγγης
Γεώργιος Πανάγος
Χρήστος Στέργιος
Στέφανος Κούρτης
Βασίλειος Βασιλείου
Άννα Αποστόλου
Φώτης Μπράτης
Ιωάννης Μπράτης
∆ήµητρα Μπράτη
Τσίτσικα Ειρήνη
Αρτεµισία Τσίτσικα – Βιτώρου
Ερήνη Τσίρκα
∆ηµήτριος Αγγελοµένος
Ευριπίδης Ρυακιωτάκης
Αφροδίτη Τάσιου – Χανδρινού
Πολυξένη Καυκιά
Χριστιάνα Λαναρά – Καϊπαλέξη
Ηλίας Λαναράς
Γούλα Τούλα
Κρίτων Λαµπράκης
Ελένη Πλεύρη
Ακριβή Τσαµπούλου
Αικατερίνη Τσαµπούλα
Ελευθερία Κυρίτση
Τζένη Κολιούλη
Χρήστος Κατσαδωράκης
Βασίλειος Τσαµπούλας
Βασιλική Τσαµπούλα
Χρυσούλα Τσαµπούλα
Χρήστος Γούλας
Σωτήρης Γούλας
Θωµάς Κούρτης
Ολυµπία Κούρτη
Γιάννης Κατσαούνος
Βάσω Μποχώτη
Ευγενία Χοτζάκη
Πέτρος Κούρτης
Καίτη Στούµπα
∆ηµήτρης Γ .Τάσιος
Βασίλης ∆. Σιµόπουλος
Κατσάνου Παρασκευή
Ειρήνη Κορέλη
Παρασκευούλα Λαµπράκη
Μαριάνθη Μενέγια
Νίκος Ζαβιτσιάνος
Βασίλειος Κούρτης
Παύλος Πλεύρης
Σοφία Πλούµπη
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∆ΙΚΤΥΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΏΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
«ΤΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ»

Στον Ταχυδρόµο της Άρτας διαβάσαµε ότι ιδρύθηκε
δίκτυο τουριστικών επιχειρήσεων µε την επωνυµία
«Τα Τζουµέρκα» µε έδρα τους Καλαρρύτες.
Σκοπός του δικτύου είναι η προβολή και προώθηση
προϊόντων και παρεχοµένων υπηρεσιών, η αναβάθµιση της ποιότητας των προϊόντων, η προβολή και η
ανάδειξη της περιοχής, η στήριξη των επιχειρήσεων
του δικτύου για τον εκσυγχρονισµό και την επέκτασή
τους, η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς και
του φυσικού κάλλους της περιοχής.
Στο δίκτυο συµµετέχουν 10 σύλλογοι ιδιοκτητών καταλυµάτων από διάφορα χωριά των Τζουµέρκων.
Από το Βουργαρέλι συµµετέχει στο δίκτυο η Σταυρούλα Καραβασίλη µε το Ξενοδοχείο «Πάνθωρον».

ΑΡ. ΑΠ.
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Βασιλική Στεργιοπούλου
Χριστίνα Βάγγη
Χρήστος Βούλγαρης
Αχιλέας Παπακώστας
Μαργαρίτα Κούρτη
Ευθύµιος Κούρτης
Ιωάννα Κατερινοπούλου
Γιώτα Χρηστίδη
Βασιλική Πλεύρη – Τριάντη
Λάκης Παπαβασιλείου
Χρυσάνθη Λαµπράκη
Παναγιώτα Ζέρβα
Χρυσάνθη Λαµπράκη
Γιάννης Γεωργοκώστας
Χριστίνα Παπαδοπούλου
Κώστας Χρηστίδης
Σπύρος Πλεύρης
∆ήµητρα Ντζιόκα
Αφροδίτη Πλεύρη
Παναγιούλα Χρηστίδη του Νικολ.
Πέτρος Τρύπας
Χριστίνα Αναγνώστου
Ελένη Κατσάνου – Νάκου
Κώστας Κατσάνος
Αντώνης Τυρολόγος
∆ήµητρα Τσίπη
Χριστίνα Λαµπράκη-Ανδρουτσοπούλου
Ευαγγελία Μπάρτση
Κώστας Παπαγεωργίου
Βασίλειος Πλούµπης
Περικλής Κολιάτσος
Παναγιώτης Καραβασίλης
Αντιγόνη Τρύπα του ∆ηµητρίου
Μαρίνα Βρατσίστα
Βίκη Λώλη
Άννα Νίκου
Κασσιανή Παπαδοπούλου
Παντελής Γαλάνης
∆ήµος Γιάννης
Νίκος Μανούσης
Αντώνης Ανδρέας
Αφροδίτη Σιαπάτη
Βασιλική Γκανέτσου
Λίτσα Καραγιάννη
Χρήστος ∆ήµος του Φώτη
Φώτης ∆ήµος
Σούλα ∆ήµου
Χρήστος Ρούµπος του Γ.
Ευρυδίκη Χήρα
Βασίλειος Κίτσιος
Βασίλειος Κίτσιος
∆ηµήτριος Παπαδόπουλος
Αντώνης Κολιάτσος
∆ηµήτρης Κολιούλης του Γεωργίου
Χρυσούλα Καλλινίκου
Γεώργιος Χ. Φλώρος
Ελένη Παππά
Σοφία Παππά
Ελένη Τσιώρη του Γεωργίου
Παναγιώτης Τσιώρης του Γεωργίου
Στέφανος Στεφάνου του ∆ηµητρίου
Ρούλα Στεφάνου
Ανδρέας Στεφάνου του ∆ηµητρίου
Αλεξία Γούλα
Νίκος ∆ήµος του Βασ.
Χρήστος Παπακώστας
∆ηµήτρης Παπακώστας
Χρήστος Ρούµπος
Βασίλειος Λαµπράκης

Το Ξενοδοχείο «Πάνθωρον».
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΉΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βουργαρελίου ευχαριστεί για
την προσφορά τους (υλική και ηθική) και την όποια βοήθειά τους στις θερινές εκδηλώσεις- και όχι µόνο- τους:
1)την κα Μαρία Νικόλτσου – Κολιάτσου (οικονοµική ενίσχυση του Συλλόγου µε 1500 ευρώ).
2)τον κο Ηλία Λαναρά (οικονοµική ενίσχυση για αγορά
παραδοσιακών φορεσιών µε 200 ευρώ)
3)τις γιατρούς κ.κ. Τσουµάκα ,Αλεξίου και Τσίτσικα
καθώς και τον κο Παύλο Πλεύρη για την επιτυχία της
ιατρικής ηµερίδας που οργάνωσε ο Σύλλογος.
4)τον κο Γ. Μπουρελάκη ,πρόεδρο του Συλλόγου Μεσούντας ( παραχώρηση δωρεάν καθισµάτων για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις).
5)τον κο Γ. ∆ηµητρίου (προσφορά υπέροχου κόκκινου
κρασιού).
6)τις κυρίες Ντίνα Μπαλατσούκα και Ντίνα ∆ήµου (προσφορά ειδών για τα δώρα – καλάθια σε οµιλητές εκδηλώσεων).
7)τον κο Βασίλη Κούκο (προσφορά πιάτων για σερβίρισµα στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Συλλόγου).
Επίσης ευχαριστεί όλους ,χωριανούς και φίλους, όσους
µε οποιοδήποτε τρόπο βοήθησαν , ώστε να πετύχουν
κι εφέτος οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του Συλλόγου.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Με την ιδιότητα του µέλους του ∆.Σ. της Ένωσης Συλλόγων , θα ήθελα να ευχαριστήσω κάποιους ανθρώπους που βοήθησαν ουσιαστικά την Ένωση αλλά και
εµένα προσωπικά, και συνέβαλαν στην επιτυχία των
θερινών εκδηλώσεων της Ένωσης.
1) Το ∆ήµαρχο κο Οδυσσέα ∆ράκο ,αλλά και τα µέλη
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, καθώς και τους υπαλλήλους του ∆ήµου Αθαµανίας για την άριστη συνεργασία
που είχαµε κι απ την οποία εισπράξαµε ένα θετικό αποτέλεσµα.
2) Την κα Λαµπρινή Παπαδήµα – Σπαή, πρόεδρο της
ένωσης µε την οποία συνεργάστηκα άψογα κι όπως
αποδείχτηκε απ το αποτέλεσµα αποτελέσαµε το «δίδυµο της επιτυχίας» των εκδηλώσεων της Ένωσης,
όσο κι αν ακούγεται αυτό εγωιστικό και περιαυτολογία.
3) Τις κυρίες Λουκία Αντωνίου και Βάσω Ράπτη, στις
οποίες οφείλεται κατά µεγάλο µέρος η επιτυχία της βραδιάς – αφιέρωµα στο Γιάννη Ρίτσο.
4) Τον κο Γιώργο ∆ηµητρίου, ∆ηµοτικό Σύµβουλο για
την προσφορά του σε κρασιά δικής του παραγωγής.
5) Τον κο Γιώργο Μπουρελάκη, πρόεδρο του Συλλόγου
Μεσούντας που φρόντισε µε δική του ευθύνη για την
παραχώρηση 500 καθισµάτων για τη βραδιά Ρίτσου.
6) Τον κο ∆ηµοσθένη Αναγνωστάκη πρόεδρο του Συλλόγου Κεντρικού, για την ουσιαστικότατη βοήθειά του
στις αθλητικές εκδηλώσεις της Ένωσης αλλά και τη µεσολάβησή του στον κο Γιολδάση για τη χορηγία των εµφανίσεων µπάσκετ της οµάδας του Βουργαρελίου.
7) Τους κ.κ Βαγγέλη Κουτσοπάνο (βραδιά φεστιβάλ
παραδοσιακών χορών) , Κώστα Κοτσιάνη ( αγώνας
δρόµου 12 χιλ.) αλλά και όσα µέλη πολιτιστικών συλλόγων βοήθησαν στην πραγµατοποίηση των εκδηλώσεων της Ένωσης.
8) Τους Νέους του Βουργαρελιού, που στελέχωσαν τις
οµάδες ποδοσφαίρου και µπάσκετ κι έφεραν στο Σύλλογο δύο κύπελα νίκης, καθώς και τα κορίτσια του χορευτικού που έκλεψαν την παράσταση τη βραδιά του
φεστιβάλ των παραδοσιακών χορών.
9) Τον κο Νίκο Μανούση για τις «καλλιτεχνικές» φωτογραφίες των εκδηλώσεων.
Τελειώνοντας θα ήθελα να αναφερθώ σ αυτούς που
τους «έπεσε βαρύς» ο Ρίτσος (ας µου επιτραπεί η έκφραση) και φρόντισαν να µε «στολίσουν» τη βραδιά της
εκδήλωσης για το µεγάλο ποιητή.
Θέλω λοιπόν, να τους ενηµερώσω πως οι χαρακτηρισµοί τους δεν µε άγγιξαν, απαξιώ ακόµη και να τους ανταποδώσω, να τους δηλώσω πως χαρακτηριζόµαστε σ
αυτή τη ζωή όλοι µας απ τις πράξεις και τα λόγια µας
και κυρίως να τους υπενθυµίσω πως το πολιτικό καθεστώς στη χώρα µας άλλαξε εδώ και πολλά χρόνια,
έχουµε Προεδρευόµενη Κοινοβουλευτική ∆ηµοκρατία
και ο αριθµός επτά (καθώς και όλα τα παράγωγα της
λέξης όπως π.χ. επταετία ) δεν θεωρείται πλέον γούρικος.
Χαρά Βρατσίστα – Γκόγκου

στην καθηµερινότητά σας
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Η εφηµερίδα µας προβάλλει το Βουργαρέλι, καταγράφει την ιστορία του, ενηµερώνει και διεκδικεί!

Κ

Συναυλία - Αφιέρωµα στον Γιάννη Ρίτσο στο Βουργαρέλι

ατά την καθιερωµένη καλοκαιρινή διαµονή µου στο Βουργαρέλι µε µεγάλη (και πολύ ευχάριστη) έκπληξη πληροφορήθηκα ότι φέτος, υπό τη διοργάνωση της ένωσης
συλλόγων του ∆ήµου θα πραγµατοποιείτο µια εκδήλωση
αφιερωµένη στον Γιάννη Ρίτσο µε αφορµή τα 100 χρόνια από
τη γέννησή του. Η έκπληξή µου µεγάλωσε καθώς έµαθα ότι
η εκδήλωση θα είχε τη µορφή συναυλίας µε την Καλλιόπη
Βέττα και την ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης. Τα ονόµατα και
το ειδικό βάρος των καλλιτεχνών που συµµετείχαν έδειξαν ότι
ο σύλλογος κατάφερε φέτος και έκανε την υπέρβαση καλώντας ανθρώπους καταξιωµένους που πρωταγωνιστούν και
διαµορφώνουν εδώ και χρόνια την πολιτιστική σκηνή της
χώρας. Εποµένως αυτό που είχαµε να περιµένουµε ήταν µια
άρτια εµφάνιση και το στοίχηµα που έπρεπε να κερδηθεί ήταν
το οργανωτικό.
Η αλήθεια είναι ότι µια εκδήλωση για τον Γιάννη Ρίτσο δε θα
προκαλούσε κάποιον ιδιαίτερο προβληµατισµό σε κάποιο
αστικό κέντρο και δε θα χρειαζόταν να διεκδικήσει τη νοµιµοποίησή της. Σύντοµα όµως αντελήφθην ότι για το χωριό µας
ήταν µια περίσταση ειδικών συνθηκών όπου κάποια πράγµατα δεν είναι αυτονόητα. Χωρίς να θέλω να επεκταθώ περαιτέρω αρκεί να επισηµανθεί ότι ο λόγος του Ρίτσου είναι
πανανθρώπινος και δεν απευθύνεται σε συγκεκριµένες κάστες ανθρώπων ούτε µπορεί να περιχαρακωθεί σε πακέτα
και ασάλευτα σχήµατα ιδεολογιών. Αυτό βέβαια ισχύει και για
κάθε άλλη σπουδαία προσωπικότητα που από το µετερίζι της
πρόσθεσε έστω και ένα λιθαράκι για τη διαµόρφωση του πολιτιστικού κεφαλαίου του σύγχρονου ανθρώπου. Όµως οι βασικές αυτές αλήθειες φαίνεται ότι δεν είναι κοινός τόπος για
όλους και έτσι είχαµε κάποιες (ευτυχώς ελάχιστες) µικροπρεπείς συµπεριφορές στις οποίες δεν αξίζει να σταθούµε περισσότερο.
Ο Γιάννης Ρίτσος έχει µελοποιηθεί κατά κόρον και κυρίως
από τον Μίκη Θεοδωράκη. Εποµένως κάθε εκδήλωση προς
τιµήν του δε µπορεί παρά να βασίζεται στη µουσική παράσταση. ∆εν πρέπει όµως να ξεχνάµε ότι ο Ρίτσος δεν ήταν
στιχουργός τραγουδιών αλλά ποιητής. Ευτυχώς αυτό αναδείχθηκε µέσα από την παρουσίαση που πραγµατοποιήθηκε
προτού αρχίσει η συναυλία. Μετά από ένα καλωσόρισµα της
εκπροσώπου του πολιτιστικού συλλόγου Βουργαρελίου, κ.
Χαράς Βρατσίστα, η οποία µόχθησε αρκετά γι αυτή την εκδήλωση, οι κυρίες Λουκία Αντωνίου και Βάσω Ράπτη, φιλόλογοι και οι δύο στο επάγγελµα και γνώστριες του θέµατος
ήταν τα κατάλληλα πρόσωπα για να µας εισάγουν στο
πνεύµα της βραδιάς. Η .Λουκία Αντωνίου έκανε µια σύντοµη
αναφορά στα κύρια γεγονότα της ζωής του ποιητή σε συνδυασµό µε την προβολή διαφανειών. Από την άλλη η Βάσω
Ράπτη απήγγειλε ορισµένα αποσπάσµατα από το έργο του
Ρίτσου όντας συγκινητική, εκφραστική και αποφεύγοντας το
σκόπελο της υπερβολής ο οποίος ελλοχεύει σε κάθε απαγγελία.

Σ

τα της συναυλίας τώρα: η Καλλιόπη Βέττα, µια από τις σηµαντικότερες και πληρέστερες τραγουδίστριες των τελευταίων ετών ήταν η βασική ερµηνεύτρια. Έχοντας
παρακολουθήσει την Καλλιόπη Βέττα άλλες δύο φορές σε
προσωπικές της συναυλίες γνώριζα πολύ καλά τις δυνατότητές της. Με σπουδές κλασσικού τραγουδιού, δουλειές µε
κορυφαίους τραγουδιστές και µουσικούς της χώρας, προσωπική δισκογραφία αλλά και διεθνείς συνεργασίες (όπως
µε τη Loreena Mckennit), είναι µια καλλιτέχνης πρώτης γραµµής. Το ρεπερτόριό της είναι ευρύτατο και µεταξύ άλλων περιλαµβάνει το παραδοσιακό τραγούδι, τη λεγόµενη world ή
ethnic µουσική, τη new age, το λυρικό τραγούδι αποδίδοντάς
τα τέλεια. Φυσικά προτείνω να τη δει κανείς ζωντανά και στις
προσωπικές της συναυλίες όπου το ρεπερτόριό της είναι πολυσυλλεκτικό! Από την άλλη συνοδευόταν από µέλη της Λαϊκής Ορχήστρας Μίκης Θεοδωράκης. Η ορχήστρα αυτή
δηµιουργήθηκε το 1997 από µουσικούς γνώστες του έργου
του Μίκη Θεοδωράκη µε σκοπό να αναδείξουν το έργο του
συνθέτη. Από την ορχήστρα έχουν περάσει κατά καιρούς µερικοί από τους καλύτερους Έλληνες µουσικούς. Ειδική µνεία
πρέπει επίσης να γίνει στον Γιάννη Ιωάννου, που έπαιζε ηλεκτρικό πιάνο, µόνιµο συνεργάτη της Καλλιόπης Βέττα και
ενορχηστρωτή της συναυλίας ο οποίος έχει να επιδείξει και
σηµαντικό συνθετικό έργο. Ακόµη να αναφερθούµε και στον
ηχολήπτη της βραδιάς, το Νίκο Λαγό που είναι και ο µόνιµος
ηχολήπτης των συναυλιών της Καλλιόπης Βέττα και τυχαίνει
να είναι και συντοπίτης µας αφού κατάγεται από το Παλαιοκάτουνο! Χαρακτηριστικές ήταν και οι µουσικές επιλογές του
πριν, κατά το διάλειµµα αλλά και µετά το τέλος της συναυλίας
µε κλασσικά κοµµάτια από θρύλους όπως οι Deep Purple, Pink Floyd, Whitesnake και Animals δείχνοντας µε
χαρακτηριστικό τρόπο ότι η µουσική είναι µία και µόνο
κριτήριο είναι η ποιότητά της. Μετά απ’όλα αυτά καταλαβαίνει κανείς µε τι έκπληξη άκουσα την άποψη «κάποιων
ειδηµόνων» ότι η ορχήστρα ήταν κακή! Το µόνο που θα
µπορούσα να σχολιάσω είναι πως όταν κάποιος εκτίθεται συνεχώς στη µετριότητα, τότε εθίζεται σε αυτή...
Με µια µπάντα λοιπόν που αποτελείτο από ηλεκτρικό
πιάνο (Γιάννης Ιωάννου), µπουζούκι (Χρήστος Κωνσταντίνου), κλασσική κιθάρα (∆ηµήτρης Παπαγγελίδης),
και ηλεκτρικό κοντραµπάσο (Θανάσης Σοφράς) και τον
τραγουδιστή Γιάννη Θωµόπουλο µαζί µε την Καλλιόπη
Βέττα ακούσαµε κοµµάτια από κύκλους τραγουδιών

ΒΡΑ∆ΙΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ
ΣΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟ
Βουργαρέλι 22.8.2009

Φίλες και φίλοι καλησπέρα σας.
Εκ µέρους της Ένωσης Συλλόγων
και Αδελφοτήτων του ∆ήµου Αθαµανίας σας καλωσορίζω απόψε
στο όµορφο Βουργαρέλι, σ ένα
χωριό µε µακρόχρονη πολιτιστική
παράδοση. Η αποψινή βραδιά είναι µια βραδιά πολιτισµού, αφιερωµένη στο µεγάλο µας ποιητή Γιάννη Ρίτσο. Η
εκδήλωση που θα παρακολουθήσουµε είναι η τελευταία
µιας σειράς αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων
της Ένωσης Συλλόγων .Όλες στέφθηκαν µε επιτυχία .Το
ίδιο προβλέπω και για την αποψινή.Για την επιτυχία των
εκδηλώσεων της Ένωσης σηµαντικό ρόλο έπαιξαν οι Σύλλογοι και οι Αδελφότητες του ∆ήµου Αθαµανίας που ήταν
κοντά µας, µας βοήθησαν και τους ευχαριστούµε γι
αυτό.Συµπαραστάτη είχαµε το ∆ήµαρχο του ∆ήµου µας κο
Οδυσσέα ∆ράκο, αλλά και σύσσωµο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, που πίστεψαν στην Ένωση και την στήριξαν υλικά
και ηθικά.
Η Ένωση Συλλόγων προσπαθεί να προβάλλει τον τόπο
µας, αυτός άλλωστε είναι ο κύριος λόγος ύπαρξής της. Η
αναγκαιότητά της φάνηκε απ τη συµµετοχή του κόσµου σ
όλες τις θερινές της εκδηλώσεις. Έντονη και καταλυτική,
προπάντων στ αθλητικά, ήταν η παρουσία της νεολαίας, η
οποία δείχνει µε τον τρόπο αυτό πως αποδέχεται και επικροτεί την προσπάθειά µας. Κι αυτό µας ικανοποιεί ιδιαίτερα. Το ζεστό και αυθόρµητο αντάµωµα ντόπιων και
απόδηµων στα αθλητικά και πολιτιστικά δρώµενα που οργανώσαµε και η µεγάλη συµµετοχή του κόσµου σε όποια
εκδήλωση πραγµατοποιήσαµε, µας δίνει δύναµη για τη
συνέχιση της προσπάθειάς µας. Μιας προσπάθειας την
οποία πιστεύουµε πως θα στηρίξετε το ίδιο θερµά και µαζικά όπως το κάνατε ως τώρα. Κι εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ µέρους της Ένωσης, όλους εσάς που δείχνετε
µε την παρουσία σας ότι µας εµπιστεύεστε για τη συνέχιση
της προβολής της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς...
(Απόσπασµα οµιλίας της κας Χαράς Βρατσίστα –
Γκόγκου, υπεύθυνης δηµοσίων σχέσεων της Ένωσης Συλλόγων).
όπως ο «Επιτάφιος» ή τα «18 Λιανοτράγουδα της Πικρής Πατρίδας» σε άψογες εκτελέσεις (όπως προβλεπόταν άλλωστε).
Προσωπική µου άποψη πάντως είναι ότι έλειπε η παρουσία
drums ή έστω κρουστών οργάνων που θα προσέδιδαν δυναµική στις εκτελέσεις. Κατά τα άλλα µετά από µια «µαγκωµένη» αρχή, η ατµόσφαιρα σιγά σιγά ζεστάθηκε µε τη
συµµετοχή όλο και περισσότερου κόσµου. Μετά από ένα
πρώτο µέρος (που αποτελούσε και το αφιέρωµα στον Γιάννη
Ρίτσο) µεσολάβησε ένα διάλειµµα για να ακολουθήσει το δεύτερο µέρος µε µια σειρά κλασσικών και αγαπηµένων λαϊκών
τραγουδιών. Αν και αυτό άρεσε, δεν µπορώ να παραγνωρίσω το γεγονός ότι «µπαστάρδεψε» λίγο την εκδήλωση, ειδικά από τη στιγµή που δεν αναφερόταν κάτι τέτοιο και στην
ανακοίνωση. ∆εν είναι όµως και τεράστιο ατόπηµα και
εφ’όσον ο κόσµος το απολάµβανε κρίνεται τελικά επιτυχηµένη επιλογή. Οι αντιδράσεις του κοινού ήταν θετικές στη µεγάλη πλειοψηφία τους και πολλοί ενθουσιάστηκαν,
εγκαταλείποντας τα τραπέζια της πλατείας για να παρακολουθήσουν τη συναυλία από τις καρέκλες που είχαν στηθεί
µπροστά από τη σκηνή και να συµµετέχουν τραγουδώντας!

Σ

ε αντίθεση όµως µε αυτό το κλίµα υπήρξαν και κάποιες
αντιδράσεις από ανθρώπους που προφανώς δεν ήξεραν
τι ήρθαν να δουν και οι οποίες φυσικά µειώνουν τους ίδιους.
Εδώ εντοπίζεται και η πρώτη ένστασή µου ως προς το οργανωτικό. Η είσοδος ήταν ελεύθερη κάτι που από µια οπτική
γωνία είναι θετικό γιατί δίνει σε όλους την ευκαιρία να έρθουν
σε επαφή και να παρακολουθήσουν κάτι σηµαντικό. Από την
άλλη όµως η θέσπιση ενός µικρού αντιτίµου (της τάξεως των
5 ευρώ για παράδειγµα) θα δηµιουργούσε συµβολικά τις συνθήκες σεβασµού απέναντι στο παρουσιαζόµενο θέαµα και θα
απέτρεπε κάποια φαινόµενα όπως αυτά που αναφέρθηκαν
παραπάνω. Αυτός που θα πληρώσει έστω και ένα µικρό αντίτιµο, δείχνει την επιθυµία του να παρευρεθεί και να παρακολουθήσει κάτι δείχνοντας και τον ανάλογο σεβασµό. Το
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εισιτήριο λειτουργεί δηλαδή συµβολικά. Μια δεύτερη παρατήρησή µου είναι ότι καλό θα ήταν η συναυλία να µη συνοδεύεται από την ευωδία του ψητού κρέατος και την τσίκνα
των µεζέδων γιατί δεν είναι όλες οι καταστάσεις ίδιες και δεν
µπορούν να έχουν όλες την ίδια αντιµετώπιση. Και στην προκειµένη περίπτωση δεν επρόκειτο για ένα πανηγύρι στο
χωριό... Αντίθετα µια είσοδος µε ποτό θα ήταν πιο ταιριαστή.
Ακόµη θεωρώ ότι η παρουσία ενός πολιτικού στο κοινό δεν
είναι επαρκής λόγος για να διακοπεί µια συναυλία ώστε να
γίνει ανακοίνωση (εάν αυτό ήταν τόσο απαραίτητο θα έπρεπε
να γίνει ή στην αρχή ή στο διάλειµµα). Σε συµβολικό επίπεδο
κάτι τέτοιο δείχνει µια υποτέλεια του πολιτισµού στην πολιτική εξουσία, τη στιγµή που θα έπρεπε να είναι υπεράνω
αυτής. Φυσικά η κριτική αυτή είναι καλοπροαίρετη και αντιλαµβάνοµαι, βέβαια, ότι αυτά δεν αλλάζουν από τη µια µέρα
στην άλλη. Ευελπιστώ όµως σε βήµατα προόδου στο µέλλον.

Π

έρα, όµως, από αυτές τις παρατηρήσεις αξίζουν συγχαρητήρια στους ανθρώπους του συλλόγου γι αυτή τη βραδιά. Ήταν πολύ διαφορετική και σίγουρα ήταν ό,τι καλύτερο
έχει συµβεί σε πολιτιστικό επίπεδο στο Βουργαρέλι-τουλάχιστον για όσα χρόνια θυµάµαι εγώ. Η ένωση συλλόγων έκανε
ένα βήµα µπροστά, έδωσε λίγο πολιτιστικό οξυγόνο στο
χωριό µας και ευελπιστώ να συνεχίσει έτσι. Φυσικά πάντα θα
υπάρχουν φαινόµενα αντίστασης στην αλλαγή, αλλά αυτό
που πρέπει να θυµόµαστε είναι πως αυτό που αξίζει στο
τέλος θα αναγνωριστεί. Ήταν, λοιπόν, µια από τις καλύτερες
βραδιές στο Βουργαρέλι (η οποία είχε και συνέχεια µε µια αυτοσχέδια συναυλία για όσους επέλεξαν να παραµείνουν στην
πλατεία!.) ∆ε µένει τίποτα άλλο να πούµε παρά να ευχηθούµε
και για του χρόνου κάτι αντίστοιχο µε µεγάλη επιτυχία!
∆ηµήτρης Σταύρος

Λ Α Ϊ Κ Η Β ΡΑ ∆ Ι Α

Μ

ια ουσιαστική παράλειψη από µέρους του Συλλόγου µας οδήγησε σε µερική αποτυχία τη λαϊκή
βραδιά. Ενώ είχαµε οργανώσει τα πάντα µε κάθε λεπτοµέρεια ξεχάσαµε να υπογράψουµε το συµβόλαιο
µε τον Μεγαλοδύναµο. Είχαµε φροντίσει να ενηµερώσουµε όλο το νοµό µε αφίσες και ραδιοφωνικές
διαφηµίσεις για το λαϊκό ξεφάντωµα µε σηµαντικούς
καλλιτέχνες από την οµάδα του Φέρη της ΕΤ3 µε επί
κεφαλής το Στράτο Παγιουµτζή. Η επιτυχία φαινόταν
εξασφαλισµένη. Αλλά «άλλαι µεν βουλαί ανθρώπων
άλλα δε θεός κελεύει».
Κι έτσι ενώ είχε να βρέξει 15 µέρες λες και το φύλαγε
για τις 8 Αυγούστου άρχισε το απογευµατάκι µε
µπουµπουνητά και διαδοχικά κύµατα που κράτησαν
µέχρι τις 10,30 το βράδυ. Τι να κάναµε; Πήγαµε να
σκάσουµε .Απελπιστήκαµε.

Σ

το τέλος αποφασίσαµε µια και σταµάτησε η βροχή
να παίξουν τα παιδιά παρά το γεγονός ότι ο κόσµος που είχε έρθει για την εκδήλωση είχε σκορπίσει είτε στις ταβέρνες είτε στα χωριά του. Όσοι
µείνανε - και ήταν αρκετοί- αποζηµιώθηκαν µε το παραπάνω. Η βραδιά από τις 11,30 και µετά ήταν θαυµάσια και η κοµπανία υπερέβαλε και ανέβασε το κέφι
στα ύψη.
Πέρα από τον αξεπέραστο Στράτο Παγιουµτζή ξεδίπλωσε το ταλέντο του στο τραγούδι και το µπουζούκι
ο χωριανός µας Ηλίας Σιµόπουλος. Εδώ πρέπει να
πω ότι η όλη εκδήλωση δεν θα µπορούσε να γίνει
χωρίς τη καθοριστική και αφιλοκερδή συµβολή του
Ηλία και θέλω γι αυτό να τον ευχαριστήσω θερµά. Στο
αρµόνιο διέπρεψε ο επίσης χωριανός µας Γιάννης
Καυκιάς από τους κορυφαίους στο είδος του.

Γ

ια την επόµενη φορά που θα αποφασίσουµε να
κάνουµε παρόµοια εκδήλωση θα φροντίσουµε για
στέγαστρο η θα υπογράψουµε το «συµβόλαιο» που
παραπάνω ανέφερα. Τέλος θέλω να ευχαριστήσω
όλους όσους βοήθησαν στο «χαµαλίκι» που χρειάστηκε για να πραγµατοποιηθεί η εκδήλωση.

Νίκος ∆ήµος
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Το Βουργαρέλι µάς περιµένει πάντα! Η επικοινωνία µαζί του και µε τους ανθρώπους του µας αναζωογονεί!

Βουργαρελιώτικα Ηπειρωτικά & άλλα...

Ο ι µαθητές του χωριού µας σηµείωσαν επιτυχίες στις πανελλαδικές εξε-

τάσεις για την εισαγωγή στα Ανώτατα και Ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύµατα.
Έτσι τα κάτωθι παιδιά του χωριού µας πέτυχαν στις αντίστοιχες σχολές.
- Λάουρα Γούλα στο Παιδαγωγικό ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας.
- Άγγελος Χατζηγιάννης στο Εκπαιδευτικών ΑΣΠΑΙΤΕ Αθήνας.
- Άγγελος Αγγέλης στο Επιστήµης Φυτικής Παραγωγής Γεωπονικού
Παν/µίου Αθήνας.
- ∆ηµήτρης Καραβασίλης στο ∆ιαχείρισης Πολιτισµικού Περιβάλλοντος
και Νέων Τεχνολογιών Ιωαννίνων (Αγρίνιο).
- ∆ηµήτρης Ψυχογιός στο Λογιστικής ΤΕΙ Ηπείρου (Πρέβεζα).
- Λίνα Φώτη στο ΤΕΙ Ηπείρου (Ηγουµενίτσα) Εφαρµογή Ξένων Γλωσσών ∆ιοίκησης και Εµπορίου.
- Αγνή Στεφάνου στο Φυσικό Ιωαννίνων.
- Θωµάς Κούρτης Βιολογικών Εφαρµογών και Τεχνολογιών Ιωαννίνων.
- Χριστίνα Πλούµπη στο Παιδαγωγικό ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης (Αλεξανδρούπολης).
- Βαρβάρα Στασινού στο Νοσηλευτικής ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο).
- Άρτεµις Γκεσούλη Μαθηµατικών Αιγαίου (Σάµος ).

Μ

ε πρωτοβουλία του τοµέα εθελοντισµού του ΠΑΣΟΚ και την αρωγή
του ∆ήµου Αθαµανίας οµάδα γιατρών από Νοσοκοµεία της Αθήνας βρέθηκε στο Βουργαρέλι από τις 28-30/9/2009 και ενηµέρωσε µε ενδιαφέρουσες οµιλίες των γιατρών στο αµφιθέατρο του ∆ηµαρχείου .1)Πρόληψη
καρκίνου και κάπνισµα µε οµιλητή τον χωριανό µας Κώστα Αλεξίου 2)
Πρόληψη για τον καρκίνο του µαστού µε οµιλητή τον κο Α. Νησιώτη χειρούργο δ/ντη ΕΣΥ.
Ακολούθησε την επόµενη µέρα εξέταση των χωριανών στο Κέντρο Υγείας
από τους συµµετέχοντες γιατρούς 1) Κώστα Αλεξίου χειρούργο δ/ντή
ΕΣΥ. 2) Θάνο Αναστάσιο, ουρολόγο δ/ντή ΕΣΥ. 3) Γεώργιο Μπουλούκο
οφθαλµίατρο αναπλ. δ/ντή ΕΣΥ. 4) Θανάση Νησιώτη χειρούργο δ/ντή
ΕΣΥ 5) Γιώργο Φαρµακίδη γυναικολόγο δ/ντή ΕΣΥ.

Σ τις 16 και 17 Ιουλίου 2009 βρέθηκε στο Κέντρο Υγείας Βουργαρελίου,
µε πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας, κινητή µονάδα µαστογραφίας.
Εξετάστηκαν 107 κυρίες από όλα τα διαµερίσµατα του ∆ήµου Αθαµανίας.

Ν έο κατάστηµα στο Βουργαρέλι µε αντικείµενο την τοποθέτηση γυψοσανίδας από τον συγχωριανό µας Κώστα Μπαλατσούκα που επέλεξε
τον επαναπατρισµό, οικογενειακά, από Γερµανία. Έτσι αυξάνονται και οι
επαγγελµατίες, αλλά κυρίως οι οικογένειες στο χωριό. Καλή διαµονή και
καλές δουλειές.
Η µαθητιώσα νεολαία του χωριού µας φθίνει. Για τη σχολική χρονιά 20092010 οι αριθµοί είναι: Νηπιαγωγείο 3, ∆ηµοτικό 15, Γυµνάσιο 52, Λύκειο 40.
ΧΑΡΑ ΒΡΑΤΣΙΣΤΑ - ΓΚΟΓΚΟΥ

Ο Σύλλογος Βουργαρελιωτών Αττικής ευχαριστεί τον

Νοµάρχη Άρτας κο Γιώργο Παπαβασιλείου, καθώς και
τη Νοµαρχιακή Σύµβουλο κα Ντίνα Μπαλατσούκα για
τη χορηγία στην έκδοση εντύπου για την προβολή του
χωριού µας που θα διανέµεται στους επισκέπτες της έκθεσης φωτογραφιών του Κώστα Μπαλάφα, αλλά και
από καταστήµατα του χωριού µας.

ΒΙΒΛΙΟ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η εφηµερίδα

Γιάννης Καλπούζος: ΙΜΑΡΕΤ,
Στη σκιά του ρολογιού

Ο Σύλλογος Βουργαρελιωτών
Αττικής µε τη συµπαράσταση
του ∆ήµου Αθαµανίας, του Πολιτιστικού Συλλόγου Βουργαρελίου
και των εκδόσεων ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ,
διοργάνωσε εκδήλωση στο
Βουργαρέλι για την παρουσίαση
του τελευταίου βιβλίου του Γιάννη
Καλπούζου, «ΙΜΑΡΕΤ στη σκιά
του ρολογιού».
Η παρουσίαση έγινε στο Αµφιθέατρο του ∆ηµαρχείου Αθαµανίας το Σάββατο, 8 Αυγούστου
2009. Για τον συγγραφέα και το
έργο του συνολικά µίλησε η Πρόεδρος του Συλλόγου µας , φιλόλογος Λουκία Αντωνίου, ενώ στο ΙΜΑΡΕΤ αναφέρθηκε η φιλόλογος
Βάσω Ράπτη. Ο συγγραφέας διάβασε αποσπάσµατα από το βιβλίο,
αλλά αναφέρθηκε και σε ό,τι τον παρακίνησε για να ασχοληθεί µ’ ένα
κόσµο που υπήρξε κάποτε, για να ανακαλύψει τον «άλλον». Συγκινηµένος, ευχαρίστησε τις οµιλήτριες, όσους συνέβαλαν στη διοργάνωση
και επιτυχία της παρουσίασης, τον δήµαρχο Οδυσσέα ∆ράκο που
παρευρίσκετο, τον εκδότη του Νώντα Παπαγεωργίου και τη σύζυγό
του Βάσω που µας τίµησαν µε την παρουσία τους και όλους όσους
παρακολούθησαν την εκδήλωση.
Και επειδή ο Γιάννης κυρίως είναι ένας σπουδαίος ποιητής, µας αποχαιρέτησε, κατ’ απαίτηση, µε λίγους στίχους από την ποιητική συλλογή «Το νερό των ονείρων».
Ήµουν βουνό
ήσουν θάλασσα
κι άλλο τρόπο δεν είχαµε
να έλθουµε κοντά
έκανες εσύ τα όνειρά σου βροχή και χιόνι
κι έκανα τα όνειρά µου ρέµατα και ποτάµια
κι έτσι µένουµε
δεµένοι µε το νερό των ονείρων.
ΜΑΙΡΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Από τις Ηπειρωτικές Εκδόσεις “Πέτρα” κυκλοφόρησε η συλλογή
διηγηµάτων του Στράτου Στασινού µε τίτλο “Ιστορίες του άλλου”.
Πρόκειται για την πρώτη λογοτεχνική εργασία του καταξιωµένου
συµπατριώτη µας σκηνοθέτη. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210
8233830.

Έκθεση φωτογραφιών Κώστα Μπαλάφα

Μετά την παραχώρηση από τον ∆ήµο Αθαµανίας της έκθεσης
φωτογραφιών του συµπατριώτη µας καλλιτέχνη φωτογράφου
Κώστα Μπαλάφα στον Σύλλογο Βουργαρελιωτών Αττικής και
στην Ιστορική και Λαογραφική Εταιρία Τζουµέρκων (Ι.Λ.Ε.Τ.),
αυτή άρχισε να λειτουργεί καθηµερινά, τις ώρες πρωί 10.30 1 µ.µ και απόγευµα 6 µ.µ - 8.30 µ.µ.

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
Ο Σύλλογος Βουργαρελιωτών Αττικής ευχαριστεί τον
∆ήµαρχο κο Οδυσσέα
∆ράκο για την ανταπόκρισή
του στο αίτηµά µας για την
παραχώρηση της αίθουσας
στα Σεπόλια του κληροδοτήµατος Παπακώστα, για
να αξιοποιηθεί για τις ανάγκες του συλλόγου µας. Τον
ευχαριστούµε επίσης για
την παραχώρηση της αίθουσας του ∆ηµαρχείου για
την πραγµατοποίηση της
θεατρικής παράστασης της
«Φόνισσας» και για την παρουσίαση του βιβλίου του
Γιάννη Καλπούζου «Ιµαρέτ».

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

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΥΣΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡ. ΣΟΥΣΟΣ

Ξενοδοχείο
στο Βουργαρέλι

Σταυρούλα Καραβασίλη

Τηλ.: 26850 22111
Κιν.: 6972 425591
Fax: 26850 22251
e-mail:
info@panthoron.gr
www.panthoron.gr

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ
∆ΩΜΑΤΙΑ

e-mail: sousos@yahoo.com

ΟΡΕΙΝΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

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

ΣΟΦΙΑ ΚΩΝ.
ΓΟΥΣΙΑ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ
Τ.Κ. 47045
ΤΗΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ:
26850 22644
ΚΙΝ.: 6972 194054

ΣΧΟΛΗ Ο∆ΗΓΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΑΣΙΟΣ

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΑΡΤΑΣ
ΤΗΛ.: 26850 22254

Τζαβέλλα 7

47 100 ΑΡΤΑ
Τηλ.: 26810 21066

Κιν.: 6977 049729

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

ΘΩΜΑΣ Λ. ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ
ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΝΟΣΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΒΛΑΧΟΥΤΣΗ 3
ΠΛ. ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
47 1200 ΑΡΤΑ

ΤΗΛ.: - Fax: 26810 21035
ΚΙΝ.: 6944 557715
e-mail: thomaskm@hol.gr

ΕΣΩΡΟΥΧΑ
ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

“ΕΡΜΙΝΑ”

Αµαλία & Ερµιόνη
Γεωργούλα
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 3 - ΑΡΤΑ
ΤΗΛ.: 26810 70857

