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Για 5η συνεχόµενη χρονιά στον ιστορικό
χώρο του Μοναστηριού του Άι-Γιώργη που

χαρακτηρίστηκε ως Αγία Λαύρα της περιοχής,
πραγµατοποιήθηκε η εκδήλωση ιστορικής µνή-
µης για την έναρξη της Επανάστασης στα Τζου-
µέρκα και το Ραδοβύζι το 1821. Να επισηµανθεί
εδώ ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κεντρι-
κών Τζουµέρκων σε συνεδρίαση της 27ης Σεπτεµ-
βρίου 2013 αποφάσισε οµόφωνα την καθιέρωση
της τελευταίας Κυριακής του Ιουλίου, ηµέρα µνήµης
της έναρξης της Επανάστασης του 1821 στα Τζου-
µέρκα και το Ραδοβύζι, ως επίσηµης εκδήλωσης
του ∆ήµου. Μπορεί να επαναληφθεί η ενηµέρωση
αυτή, είναι όµως ένα µικρό δείγµα της σηµασίας του
γεγονότος όχι µόνο για το χωριό µας αλλά για την
περιοχή ολόκληρη και πρέπει να δίνεται η ανάλογη
τιµή και αξία, διότι η συνέχεια της ιστορικής µνήµης
είναι σηµαντική. Αλίµονο στους λαούς που λησµο-
νούν ιδιαίτερα στους χαλεπούς καιρούς ή ευκαι-
ριακά θυµούνται τις ιστορικές επετείους.

Το τελετουργικό και εθιµοτυπικό το ίδιο όπως γί-
νεται σ’ αυτού του είδους τις εκδηλώσεις. Επιµνη-
µόσυνη δέηση στο ναό και στη συνέχεια κατάθεση
στεφάνων στο χώρο που είναι τοποθετηµένη η ανα-
µνηστική πλάκα µε αναφορά στο γεγονός. Τελετάρ-
χης η κ. Ντίνα Μπαλατσούκα από τον Πολιτιστικό
Σύλλογο του Βουργαρελίου, φορώντας την παρα-
δοσιακή στολή.

Η Αναπαράσταση του γεγονότος στον αύλειο
χώρο του Μοναστηριού συγκλόνισε και φέτος. Όλοι
οι παρευρισκόµενοι παρακολουθούσαν µε θρη-
σκευτική κατάνυξη τα δρώµενα που για κάποια
λεπτά της ώρας µέσα στην απόλυτη σιωπή, µας µε-
τέφεραν σε κείνους τους αλλοτινούς χρόνους. Η ορ-
κωµοσία των παλληκαριών, τα λόγια του
ηγούµενου Χριστόφορου, η ύψωση της σηµαίας
από τον Καραϊσκάκη στο καµπαναριό. Το κεί-
µενο είχε γράψει ο δάσκαλος από τις Σκιαδάδες Πα-
ναγιώτης Χρηστίδης και αφηγήτρια ήταν η Ντίνα
Μπαλατσούκα.

Η συνέχεια της υπόλοιπης εκδήλωσης έγινε κάτω
από τον ίσκιο των αιωνόβιων πλατάνων στο χώρο
της βρύσης. Τον πανηγυρικό της ηµέρας εκφώνησε
η Λουκία Αντωνίου Πρόεδρος του Συλλόγου Βουρ-
γαρελιωτών Αττικής και στο τέλος της οµιλίας απαγ-
γέλθηκαν τρία ποιήµατα µε αναφορές στους τρεις
πρωταγωνιστές της Έναρξης της Επανάστασης:
Καραϊσκάκη, Γώγο Μπακόλα, Γιάννη Κοτελίδα. Πα-
ράλληλα χαιρετισµούς απηύθυναν ο δήµαρχος Κεν-
τρικών Τζουµέρκων κ. Χρήστος Χασιάκος και ο
Αντιπεριφερειάρχης Άρτας κ. Βασίλειος Ψαθάς.

Παραβρέθηκαν και τίµησαν την εκδήλωση εκτός
από τους προαναφερθέντες οι: Αντιδήµαρχοι κ.κ.
Γιώργος Παππάς και Αποστόλης Τυρολόγος,
δηµοτικοί σύµβουλοι καθώς και ο πρόεδρος του ∆η-
µοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Καραϊσκάκη κ. Γεωρ-
γούλας, εκπρόσωπος του ΑΤ Βουργαρελίου και της
Πυροσβεστικής. Επίσης ο κ. Αντώνιος Βασιλείου,
αντισυνταγµατάρχης ε.α., εκπρόσωπος των Ανε-
ξάρτητων Ελλήνων, ο οποίος τόνισε την αγάπη του
για τέτοιου είδους εκδηλώσεις, γι’ αυτό και η πα-
ρουσία του.

Στην ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ συµµετείχαν οι: Βαγγέ-
λης Καραβασίλης (Ηγούµενος Χριστόφορος),
Βασίλης Σούσος (Γεώργιος Καραϊσκάκης), λοι-
ποί οπλαρχηγοί και παλληκάρια: Γιώργος
∆.Πλούµπης, ∆ηµήτρης Χ.Σόφης, Κώστας Μπα-
κάλης, ∆ηµήτρης Ε.Καραβασίλης, Γιώργος
Ε.Καραβασίλης, Στάθης Χ.Πλεύρης, Κώστας
Λ.Σόφης, Βαγγέλης Τζούµας, Περικλής Γ. Κολο-
κύθας, Ηλίας Κουτρουµάνης, Νίκος Θ. Πλεύρης,
Αποστόλης Λ. Μπακάλης, Πέτρος Γεωργάρας
(δάσκαλος χορευτικού).

Το χορευτικό του Πολιτιστικού Συλλόγου Βουργα-
ρελίου έκλεισε το τέλος της εκδήλωσης µε παραδο-
σιακούς χορούς υπό τους ήχους της ορχήστρας του
Ντίνου Αγγέλου. Υπήρξε και συνέχεια στους χορούς
από τους παρευρισκόµενους.

ΛΟΥΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Εκδήλωση ιστορικής µνήµης
στο Μοναστήρι του Αγίου
Γεωργίου στο Βουργαρέλι

Κυριακή 27 Ιουλίου 2014

Ο Γεώργιος Στύλιος
Υφυπουργός Παιδείας

Στις 2 Σεπτεµβρίου 2014 έγινε η ορκωµοσία και η ανάληψη
καθηκόντων του Γεωργίου Στύλιου, βουλευτή Άρτας της
Ν∆, ως Υφυπουργού Παιδείας.
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βουργαρελίου και ο Σύλλογος
Βουργαρελιωτών Αττικής εκφράζουν τα θερµά τους συγ-
χαρητήρια για τη θέση αυτή. Επίσης συγχαρητήρια από το
∆Σ του Συνεταιρισµού Βουργαρελίου - Παλαιοκατούνου.
Η επιλογή αποτελεί µεγάλη τιµή για το Βουργαρέλι, τόπο
καταγωγής του αείµνηστου πατέρα του, το Νοµό Άρτας και
την Περιφέρεια Ηπείρου. Κύριε Στύλιο, σας ευχόµαστε ολό-
ψυχα καλή δύναµη και επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα.

Η διαχρονικότητα
της Ηπειρωτικής Ευεργεσίας

Ηµερίδα µε τον ΚΩΣΤΑ ΑΛΕΞΙΟΥ

Την Κυριακή 10 Αυγούστου 2014 πραγµατοποιήθηκε
στο Αµφιθέατρο του ∆ηµαρχείου η ηµερίδα µε το ανω-

τέρω θέµα που διοργάνωσε ο Σύλλογος Βουργαρελιωτών
Αττικής. Κύριος οµιλητής ο συγχωριανός µας κ.Κώστας
Αλεξίου. Την ηµερίδα άνοιξε η Πρόεδρος του Συλλόγου κ.
Αντωνίου µε τον εξής χαιρετισµό:
‘‘Ο Σύλλογος Βουργαρελιωτών Αττικής έχει τη χαρά και την τιµή
να βρίσκεται κοντά µας ο συγχωριανός µας, ο καθηγητής Ια-
τρικής και πρώην Πρόεδρος για πολλά χρόνια της Π.Σ.Ε
κ.Κώστας Αλεξίου, επίσης µέλος του Συλλόγου µας.
Το θέµα µε το οποίο θα µας απασχολήσει είναι η «∆ιαχρονι-
κότητα της Ηπειρωτικής Ευεργεσίας». Το θέµα αυτό ο κ.Αλε-
ξίου το έχει παρουσιάσει αρκετές φορές ως Πρόεδρος της
Πανηπειρώτικης αλλά και στη συνέχεια, διότι είναι ένα θέµα
που απασχολεί ολόκληρη την Ήπειρο σε διαφορετικό βαθµό
όµως κάθε περιοχή της.
Είναι γνωστή σε όλους µας η Ηπειρωτική Ευεργεσία σε πα-
νελλήνια κλίµακα, διότι Ηπειρώτες Ευεργέτες µε τεράστια οικο-
νοµική ενίσχυση συντέλεσαν στην ίδρυση σπουδαίων
πνευµατικών ιδρυµάτων και όχι µόνο στην Ελληνική Πρω-
τεύουσα, την Αθήνα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ακαδηµία,
Ζάππειο Μέγαρο, Παναθηναϊκό Στάδιο κ.α., αναφέρονται εδώ
τα σπουδαιότερα.
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Το Βουργαρέλι είναι ο γενέθλιος τόπος, που µας εµπνέει και µας δίνει δύναµη στην καθηµερινότητά µας.

Κοινωνικά

∆ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ
Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΩΤΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ

“ΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ”
ΦΕΙ∆ΙΟΥ 18, 106 78 ΑΘΗΝΑ

ΕΚ∆ΟΤΗΣ:
ΛΟΥΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Πρόεδρος Συλλόγου

Θεοτοκοπούλου 54-56
162 31 Βύρωνας

Τηλ.: 210 7667549
Κινητό: 6977 550119

*
ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Ηπειρωτικές Εκδόσεις “Πέτρα”
Οικονόµου 32, 106 83 Αθήνα

Τηλ.: 210 8233830
Fax: 210 8238468

e-mail:ekdoseispetra@hotmail.com

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ
“ΓΑΛΗΝΗ”

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΥΤΡΑΣ
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΑΡΤΑΣ

ΤΗΛ.: 26850 22380
22135

∆ΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ!

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.

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:
Μαίρη Στεφάνου: marystef7@gmail.com
Νίκος Τσιούνης: tsiounisnikos@gmail.com
ή ταχυδροµικώς στη διεύθυνση του Συλλόγου

Φειδίου 18, 108 78 Αθήνα.
Η Συντακτική Επιτροπή

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΜΑΣ

Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι
διώροφη πέτρινη

κατοικία
στο Βουργαρέλι.
Πληροφορίες στα

τηλέφωνα
210 2585854 και

6974575294

Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι ∆ Ι Ω Ρ Ο Φ Η Π Ε Τ Ρ Ι Ν Η Ο Ι Κ Ι Α 1 3 5 τ . µ .
Σ Τ Ο Β Ο Υ Ρ Γ Α Ρ Ε Λ Ι Σ Ε Ο Ι Κ Ο Π Ε ∆ Ο 7 0 0 τ . µ .
( Π Ρ Ω Η Ν Ο Ι Κ Ι Α Σ Α Β Β Ο Υ Λ Α Σ Π Α Π Α Κ Ω Σ Τ Α )

Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ : 2 1 0 7 4 8 1 7 6 2 , 6 9 7 4 9 1 6 1 6 2

Χειροποίητα
Κοσµήµατα & ∆ώρα

Ειρήνη Βιτώρου
Παλλάδος 24-26
Αθήνα
τηλ. 697 8215823

Facebook page :
Κουµπάκι
koumpaki.com

Γάµοι
• Η Γιαννούλα Β.Σούσου και ο Κώστας Σιακός παν-
τρεύτηκαν στο ∆ηµαρχείο ∆ροµολαξιάς - Μενεού στην
Κύπρο στις 17/6/2014.
• Ο Λευτέρης Βαγενάς (γιος της Εριέττας Θεµελή και
του Πολυχρόνη Βαγενά) και η Μαίρη Ανδρεάκου παν-
τρεύτηκαν στην Αθήνα στις 25 /7/ 2014.
• Η Κλεοπάτρα (Ρούλα) Κ. Μασούρα και ο Βαγγέ-
λης Μάλλιος παντρεύτηκαν στο Βουργαρέλι στις
16/8/2014.
• Η Μαριάννα Τρύπα (κόρη της Ευαγγελίας και του
Πέτρου Τρύπα) και ο Οδυσσέας Πουλάκης παντρεύ-
τηκαν στις 21/9/2014 στην Αθήνα.
• O Λευτέρης Σπ. Σόφης και η Ελένη Γεώργου παν-
τρεύτηκαν στην Άρτα. Κουµπάρα η Κυριακή Κολι-
ούλη.Παράλληλα βάπτισαν και το κοριτσάκι τους και
το όνοµά της Γεωργία.
Ευχόµαστε βίον ανθόσπαρτον!

Γεννήσεις
• Η Γιαννούλα Β.Σούσου και ο Κώστας Σιακός απέ-
κτησαν αγοράκι στα Περβόλια Λάρνακας Κύπρου.
• Η Ελευθερία (Ελίνα) Μπαρτσούλη (κόρη του Γιώρ-
γου Μπαρτσούλη) και ο Γιάννης Πασχάλης απέκτη-
σαν κορίτσι.
Να τους ζήσουν τα νεογέννητα!

Βαφτίσεις
• Η Νάνσυ Ντζιόκα και ο Χρήστος Μουραφέτης βά-
πτισαν το αγοράκι τους µε νονά την Κατερίνα Ντζιόκα,
στις 28-6-2014, στον Άγιο Θωµά στο Μαρούσι και το
όνοµά του Ηλίας.
• Η Γωγώ Ζάχαρη και ο Γιώργος Κουτσοσπύρος
βάφτισαν το αγοράκι τους και το όνοµά του Ορφέας.
• Η Κατερίνα Τσιλώνη και ο Ανδρέας Μπαρούνης
βάφτισαν το αγοράκι τους και το όνοµά του Φαίδωνας.
• Ο Χρήστος Τ. Παπακώστας και η Γεωργία Σταµατή
βάφτισαν το κοριτσάκι τους και το όνοµά της Μαρία.
• Η Κωνσταντίνα Σιαπάτη και ο Αργύρης Ψωράκης
βάφτισαν το κοριτσάκι τους και το όνοµά της Ταρσί-
τσα.
Να τους ζήσουν τα νεοφώτιστα!

Θάνατοι
• Χριστίνα Κουτρουµάνη. Απεβίωσε 15 Μάρτη σε
ηλικία 108 ετών.
• Ελευθερία Κυρίτση. Απεβίωσε στην Άρτα και κη-
δεύτηκε στο Βουργαρέλι.

• Στράτος Γαλανής. Απεβίωσε και κηδεύτηκε στην
Αθήνα.
• Κώστας ∆ράκος. Απεβίωσε και κηδεύτηκε στην Κα-
τερίνη στις 19/9/2014.
• Λευτέρης Τρύπας. Απεβίωσε και κηδεύτηκε στο
Βουργαρέλι στις 22/9/2014.
• Νικόλαος Σταύρου απεβίωσε και κηδεύτηκε στο Πα-
λαιοκάτουνο.
• Θεόφιλος Κατσαούνος απεβίωσε και κηδεύτηκε στο
Λούρο Πρέβεζας.
• Αµαλία Ν. Κολιούλη-Τσιλώνη, απεβίωσε στην
Αθήνα και κηδεύτηκε στο Βουργαρέλι.
Θερµά συλλυπητήρια στους οικείους τους.

Προσφορά εις µνήµην
Ο Ευθύµιος Κολιούλης προσέφερε 100 ευρώ στη
µνήµη των γονιών του Γεωργίου και Ουρανίας Κολι-
ούλη, για ενίσχυση του Συλλόγου.

Μνηµόσυνο
Την Κυριακή 16 Νοεµβρίου 2014 στην Αβαρίτσα θα
τελεστεί το εξάµηνο µνηµόσυνο του αξέχαστου
Νίκου ∆ήµου, που διετέλεσε Γραµµατέας του Συλ-
λόγου.

Οι διαφηµιζόµενοι στην εφηµερίδα
µας οφείλουν να τακτοποιούν τη συν-
δροµή τους σε ετήσια βάση. ∆εν είναι
υποχρέωσή µας η διαφήµιση, ισχύει και
γι’ αυτούς το ίδιο µε τους άλλους συνδρο-
µητές και ακόµη περισσότερο.
Μέχρι αυτή τη στιγµή που εκδίδεται η εφη-
µερίδα µας κανένας εκτός πέντε περι-
πτώσεων δεν εκπλήρωσε αυτή την
υποχρέωση προς την εφηµερίδα. Είναι η
δεύτερη ειδοποίηση.
Ευχαριστούµε τους συνδροµητές της εφη-
µερίδας που το καλοκαίρι ανταποκρίθηκαν
αρκετά ικανοποιητικά στην “υποχρέωση”
αυτή.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ∆Σ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΣΤΡΑΤΟΣ ( ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ) ΓΑΛΑΝΗΣ ( † 3 / 8 / 2014 )

Εκλεκτό τέκνο των Τζουµέρκων, γιος του δα-
σκάλου Γιώργη Γαλανή από τα Θεοδώριανα
και της Άννας Σιµεντζή από το Βουργαρέλι,
γεννήθηκε στο Βουργαρέλι. Σπούδασε Μα-
θηµατικά στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, όπου
διακρίθηκε ως «µαθηµατικός νους». Για οι-
κονοµικούς λόγους δίδαξε αρχικά στα Φρον-
τιστήρια Κανέλλου. Όταν το επέτρεψαν οι
συνθήκες, πραγµατοποίησε µεταπτυχιακές
σπουδές στην Αγγλία και στη Γαλλία. Έλαβε
το ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµά του από το Πανεπι-
στήµιο του Καίµπριτζ. Εκλέχτηκε καθηγητής
Μαθηµατικής Ανάλυσης στο Μετσόβιο Πο-
λυτεχνείο (Σχολή Εφαρµοσµένων Μαθηµα-
τικών και Φυσικών Επιστηµών) και δύο
φορές Αντιπρύτανης. ∆ιετέλεσε Πρόεδρος
της Ελληνικής Μαθηµατικής Εταιρείας κατά

τα έτη 1983-1985. ∆υστυχώς, τα τελευταία δύο χρόνια αντιµετώπισε σο-
βαρά προβλήµατα υγείας, στα οποία είχε την αδιάλειπτη και τρυφερή συµ-
παράσταση της συζύγου του Άννας και του γιου του Γιώργου. Τελευταία
φορά που µιλήσαµε ήταν την περασµένη άνοιξη. Ο νους του ήταν στο
σπίτι της µητέρας του στο Βουργαρέλι. Ήθελε να προλάβει να το ανακαι-
νίσει για να έχει ο γιος του δεσµούς µε το Βουργαρέλι . Αλλά η κατάσταση
της υγείας του επιδεινώθηκε ραγδαία. Με τον ξάδελφό µου Στράτο µε συ-
νέδεε µια ωραία φιλία. Αυτά που θα θυµάµαι εγώ από τον Στράτο είναι η
καλή του, άδολη καρδιά, ο αλτρουισµός του, τα πατρικά αισθήµατά του για
τους φοιτητές του, οι αγώνες του για την αξιοκρατία στο Πολυτεχνείο και
για τον επαναπατρισµό διακεκριµένων Ελλήνων επιστηµόνων. Το τελευ-
ταίο σκόνταφτε συνήθως «στο ζαβό το ριζικό µας», κι αυτό τον πλήγωνε
βαθύτατα. Για τα υπόλοιπα, επισυνάπτω τo ψήφισµα της Συγκλήτου του
Πολυτεχνείου, την ανακοίνωση της Ελληνικής Μαθηµατικής Εταιρείας και
ένα απόσπασµα από τον επικήδειο λόγο του Προέδρου της. Θα µας λεί-
ψει ο Στράτος, πάρα πολύ !

Μαίρη Μάντζιου
ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
Η Σύγκλητος του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου εκφράζει τη βαθιά της
θλίψη για τον θάνατο του Οµότιµου Καθηγητή της Σχολής Εφαρµοσµέ-
νων Μαθηµατικών & Φυσικών Επιστηµών και τ. Αντιπρύτανη ΕΜΠ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΓΑΛΑΝΗ

Ο οποίος µε την προσφορά του στην Επιστήµη, την προσωπικότητά του
ως γνήσιου ∆άσκαλου, αλλά και την κατ' επανάληψη συµβολή του στη ∆ι-
οίκηση του Ιδρύµατος συνέβαλε σηµαντικά στην ανάπτυξη της εκπαιδευ-
τικής και της ερευνητικής διαδικασίας στο Ίδρυµα.
ΨΗΦΙΖΕΙ
• Να παραστεί η Σύγκλητος στην κηδεία του
• Να καταθέσει στεφάνι στη σορό του
• Να διατεθεί το ποσό των 500 € στη µνήµη του για υποτροφίες στους
σπουδαστές του ΕΜΠ
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Γ Ε Ν Ι ΚΟ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Ο
ΧΡΩΜΑΤΑ - ΣΙ∆ΗΡΙΚΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ
ΕΙ∆Η ΚΥΝΗΓΙΟΥ”Η ΒΟΛΗ”

Σ Τ Ο Β Ο Υ Ρ ΓΑ Ρ Ε Λ Ι Α Ρ ΤΑ Σ
Χ . Τ Σ Ι Λ Ω Ν Η

Τ Η Λ . : 2 6 8 5 0 - 2 4 5 6 5
Κ Ι Ν . : 6 9 7 3 - 8 8 7 9 8 6

Η ε φ η µ ε ρ ί δ α µ α ς π ρ ο β ά λ λ ε ι τ ο Β ο υ ρ γ α ρ έ λ ι κ α ι τ ο υ ς α ν θ ρ ώ π ο υ ς τ ο υ !

Η εφηµερίδα µας προβάλλει

το Βουργαρέλι, καταγράφει

την ιστορία του, ενηµερώνει

και διεκδικεί!

• Να αναρτηθεί µεσίστια η σηµαία επί τριή-
µερο
• Να δηµοσιευθεί το ψήφισµα αυτό στον
Τύπο.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ: Σ.Ε. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ:

Ι. ΑΒΑΡΙΤΣΙΩΤΗΣ, Α. ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΚΟΣΜΗΤΟΡΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Σηµαντική απώλεια για τη Μαθηµατική Κοι-
νότητα
Aγαπητοί Συνάδελφοι,
Θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι µε µε-
γάλη µας λύπη πληροφορηθήκαµε σήµερα
το θάνατο του αγαπητού συναδέλφου, Κα-
θηγητή, πρώην Αντιπρύτανη του ΕΜΠ και
πρώην Προέδρου της ΕΜΕ (1983-1985)
Στρατή Γαλανή.
Κατά τη διετία της προεδρίας του συντέ-

λεσε στην αναβάθµιση των περιοδικών επι-
στηµονικών εκδόσεων της Εταιρείας,
προχώρησε στη µετάφραση αξιόλογων
ξένων διδακτικών συγγραµµάτων, θεµε-
λίωσε και ίδρυσε το θεσµό της Βαλκανικής
Μαθηµατικής Ολυµπιάδας και συγκρότησε
τα Πανελλήνια Συνέδρια Μαθηµατικής Παι-
δείας.
Το ∆.Σ. της Ε.Μ.Ε. εκφράζει τα θερµά του
συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

Απόσπασµα του επικήδειου λόγου του
Προέδρου της Ελληνικής Μαθηµατικής
Εταιρείας (Ε.Μ.Ε.) καθηγητή Γεωργίου
∆ηµάκου:
∆ύο ήταν οι άξονες στα πλαίσια των οποίων
αγωνίστηκε µε όλες του τις δυνάµεις. Ο
πρώτος ήταν η προσφορά υψηλής µαθη-
µατικής παιδείας. Πίστευε ότι η Μαθηµατική
παιδεία δεν µεταδίδει στατικές γνώσεις και
πέρα από τη µάθηση επιδιώκει την ολοκλη-
ρωµένη µόρφωση του ατόµου. Θεωρούσε
ότι η Μαθηµατική παιδεία αποτελεί µια ακα-
τάλυτη ανθρωποπλαστική δύναµη που τεί-
νει στην πνευµατική ανανέωση του
ανθρώπου.
Πίστευε ότι είναι ασύγκριτη η οµορφιά της
λογικής που περικλείει κάθε µαθηµατική θε-
ωρία και συνεπώς αναντικατάστατη για τη
διαµόρφωση µιας ολοκληρωµένης προσω-
πικότητας. Για την υλοποίηση του πρώτου
άξονα ανέπτυξε τις ακόλουθες δραστηριό-
τητες: συστηµατική και εντατική προετοιµα-
σία των Ελλήνων µαθητών για τις
Ολυµπιάδες, διοργάνωση σεµιναρίων κάθε
χρήσιµου κλάδου, ποιοτικό εµπλουτισµό
των περιοδικών εκδόσεων της ΕΜΕ και έκ-
δοση βοηθηµάτων για κάθε εκπαιδευτική
βαθµίδα. Όλες οι παραπάνω δραστηριότη-
τες αποτέλεσαν οδηγό δράσης για τις επό-
µενες δεκαετίες της ΕΜΕ.
Ο δεύτερος άξονας ήταν ο ανυποχώρητος
και συνεχής αγώνας για ειρήνη – αφοπλι-
σµό και ατοµικά δικαιώµατα ανά την υφή-
λιο. Πίστευε ότι ο πνευµατικός άνθρωπος
δεν έχει σαν µοναδικό σκοπό το ατοµικό
συµφέρον και δεν πρέπει να υποτάσσει σε
αυτό τα πάντα. Είχε πίστη στην κοινωνική
αποστολή του ανθρώπου που αποτελεί την
ηθική πηγή του καθήκοντος, αφού µέτρο
της αξίας ενός ατόµου πρέπει να είναι η κοι-
νωνική προσφορά και καταξίωσή του.
Ο φίλος και συνάδελφος Στράτος υπήρξε
συνεπής, αξιοπρεπής άνθρωπος του µέ-
τρου, της συνεννόησης, της συναίνεσης.
Μια ισχυρή προσωπικότητα που στηριζόταν
στη λογική της δικαιότητας, της κοινωνικής
προσφοράς, της ηπειρώτικης επιµονής και
όλα αυτά διαχέονταν από ένα ανεξάντλητο
χιούµορ. Αποτέλεσε για µας τους νεώτε-
ρους ζωντανό παράδειγµα προτύπου, ακε-
ραιότητας και εθελοντικής δράσης.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 1

Πέρα όµως απ’ αυτού του είδους την οικονοµική προσφορά
άφησαν και τεράστιες περιουσίες για να χρηµατοδοτούνται
έργα, ιδρύµατα.
Τέτοιου είδους κληροδοτήµατα είναι αυτά που αφορούν κυρίως
το Νοµό Ιωαννίνων, τα οποία διέπει ένα ιδιαίτερο καθεστώς (θα
σας πει για αυτά λεπτοµέρειες ο κ.Κώστας Αλεξίου στην οµιλία
του).
Πριν δοθεί ο λόγος στον κ.Αλεξίου θα ήθελα να αναφέρω εδώ
σήµερα µια και κλείνει ένας χρόνος από την παρουσίαση της
Συλλογής ∆ηµοτικών Τραγουδιών του καθηγητή από τις Σκια-
δάδες Χ.Ν. Λαµπράκη, τη µεγάλη προσφορά του στην Ελλη-
νική Γλώσσα µε το κληροδότηµα που άφησε στο Πανεπιστήµιο
της Γενέβης από τη µεγάλη περιουσία της γυναίκας του Λεωνί.
Επίσης όπως είχα προαναγγείλει στο προηγούµενο φύλλο της
εφηµερίδας µας για τη σηµερινή εκδήλωση το θέµα αυτό αφορά
και ιδιαίτερα το χωριό µας, γιατί υπάρχουν δύο κληροδοτήµατα
ανεκµετάλλευτα για πάνω από 30 χρόνια. Για αυτά θα σας ενη-
µερώσω εκ µέρους του Συλλόγου στο τέλος κατά τη διάρκεια
της συζήτησης.
Άφησα για το τέλος το πιο σηµαντικό. Η οικογένεια Αλεξίου
έκανε πράξη την αρετή της ευεργεσίας πριν 16 χρόνια. Η
αδερφή του Κώστα η Ειρήνη Τσουµάνη-Αλεξίου, η Ρηνούλα
µας, όπως την αποκαλούσαν, δώρισε το σπίτι της στην άκρη
της πλατείας, πατρική κληρονοµιά, στους Συλλόγους του χω-
ριού µας, για να έχουν στέγη και για Λαογραφικό Μουσείο. Πέ-
ρυσι την αντίστοιχη Κυριακή του Αυγούστου κάναµε µνηµόσυνο
στη µνήµη της. Και σήµερα µνηµόσυνο γίνεται όχι κατά το «εθι-
µικό δίκαιο» αλλά διαρκής αναφορά στην προσφορά της, αυτό
το χαρακτήρα έχει’’.
Ο κ.Αλεξίου στην οµιλία του αναφέρθηκε διεξοδικά στην Ηπει-
ρωτική Ευεργεσία, στους Ηπειρώτες Ευεργέτες τονίζοντας τη
µεγάλη αρετή, αλλά και το νοµικό καθεστώς που διέπει τα κλη-
ροδοτήµατα γενικότερα αλλά και ειδικότερα. (Η οµιλία του είναι
στη διάθεση της εφηµερίδας µας όπως και το Ντοκιµαντέρ που
ακολούθησε η προβολή του µε αυτό το θέµα)
Μετά την προβολή του Ντοκιµαντέρ επακολούθησε συζήτηση,
η οποία επικεντρώθηκε στα δύο κληροδοτήµατα που αφορούν
το χωριό µας.

Επίλογος-Αποτελέσµατα
Η ενηµέρωση για τα κληροδοτήµατα έγινε από την Πρόεδρο
Λουκία Αντωνίου και αφορά τα: Ιωάννη Παπακώστα που πέ-
θανε το 1982 και Νικολάου Κατσαούνου που πέθανε το 1984.
Σηµειωτέον ότι ο Σύλλογός µας έχει ασχοληθεί µε τα εν λόγω
κληροδοτήµατα, διότι η συγχωριανή µας και δικηγόρος και
µέλος του συλλόγου µας Αικατερίνη Γούλα έχει ορισθεί νοµική
αντιπρόσωπος του ∆ήµου όσον αφορά την ενασχόληση της µε
τα κληροδοτήµατα, επί δηµαρχίας Οδυσσέα ∆ράκου. Έχει γίνει

αποδοχή της διαθήκης του Ιωάννη Παπακώστα και µέχρι αυτή
τη στιγµή δεν έχει γίνει αποδοχή της διαθήκης του Νικόλαου Κα-
τσαούνου, έχουν αρχίσει όµως ενέργειες για αυτό το σκοπό.
Όµως τόσα χρόνια δεν αξιοποιήθηκε στο ελάχιστο κάτι από τα
δύο κληροδοτήµατα που αφορούν την Τοπική Κοινότητα Βουρ-
γαρελίου.
Κατόπιν τούτου µε πρωτοβουλία της Προέδρου του Συλλόγου
Βουργαρελιωτών Αττικής πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη 13
Αυγούστου 2014 σε αίθουσα του ∆ηµαρχείου συνάντηση
µε θέµα τα κληροδοτήµατα που αφορούν το Βουργαρέλι.
Το πρώτο θετικό αποτέλεσµα µετά την οµιλία του κ.Κώστα Αλε-
ξίου- και κατέληξαν στη εξής ενηµέρωση, η οποία θα τεθεί και
υπόψη του ∆ηµάρχου Κεντρικών Τζουµέρκων.
Στις 13-8-2014 συναντήθηκαν οι εξής χωριανοί: Λουκία Αντω-
νίου, Πρόεδρος Συλλόγου Βουργαρελιωτών Αττικής, Βασίλειος
Σούσος, Γραµµατέας του Πολιτιστικού Συλλόγου Βουργαρελίου,
Κωνσταντίνος Κατσάνος (νεοεκλεγείς) Πρόεδρος της Τοπικής
Κοινότητας Βουργαρελίου και Γιώργος ∆.Πλούµπης απερχόµε-
νος, Κώστας Αλεξίου, καθηγητής Ιατρικής, π. Πρόεδρος Π.Σ.Ε.,
Μαίρη Στεφάνου, Αντιπρόεδρος Συλλόγου Βουργαρελιωτών Ατ-
τικής, Νάκος Παπαδόπουλος δικηγόρος (ο οποίος σε πρώτη
φάση είχε ασχοληθεί µε τη διαθήκη Παπακώστα, Σταυρούλα Κα-
ραβασίλη (ως δηµοτική σύµβουλος και Πρόεδρος ∆ηµοτικού
Συµβουλίου επί ∆ηµαρχίας Οδυσσέα ∆ράκου), Νίκος Μανού-
σης µε θέµα: Τα κληροδοτήµατα Ιωάννη Παπακώστα και Νι-
κολάου Κατσαούνου που αφορούν το Βουργαρέλι. Μετά από
ενηµέρωση όσων γνωρίζουν τα σχετικά θέµατα τα διαπιστώ-
θηκε η επί δεκαετίες πλήρης παραµέληση που αφορά τα εν
λόγω κληροδοτήµατα).
Μετά από αυτό συστήθηκε Επιτροπή Πρωτοβουλίας αποτε-
λούµενη από τους Προέδρους των Πολιτιστικών Συλλόγων
κ.Λουκία Αντωνίου Συλλόγου Βουργαρελίου Αττικής και κ.Αν-
τώνη Μασούρα, Πολιτιστικού Συλλόγου Βουργαρελίου και του
κ.Κώστα Αλεξίου (ο οποίος έχει ασχοληθεί µε τα κληροδοτήµατα
εν γένει) µε σκοπό την πραγµατοποίηση παρεµβάσεων στο
∆ήµο Κεντρικών Τζουµέρκων, στον εκπρόσωπο της Τοπικής
Κοινότητας Βουργαρελίου για προώθηση και ενεργοποίηση των
ανωτέρων θεµάτων.
Λουκία Αντωνίου
(Y.Γ. Για οποιαδήποτε εξέλιξη πάνω στο θέµα αυτό µε τη νέα ∆η-
µοτική Αρχή θα γίνει ενηµέρωση από την εφηµερίδα µας).

Συγχαρητήρια στην µαθήτρια του ∆ηµοτικού Σχολείου Κοµποτίου
Θεοδώρα Βαρέλη για την επιτυχία της! Είναι µεγάλη τιµή για την
Άρτα που ξεχώρισε ανάµεσα σε τόσους µαθητές για την έκθεσή
της µε θέµα την Εθνο-ευεργεσία και της απονεµήθηκε το αριστείο
«Μαθητικής Ολυµπιάδας Ευεργεσίας». Της εύχοµαι η επιτυχία
αυτή να είναι η αρχή για πολλές διακρίσεις στη ζωή της και να απο-
τελέσει παράδειγµα για όλους τους µαθητές του τόπου µας.

ΝΤΙΝΑ ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ

Η διαχρονικότητα της Ηπειρωτικής Ευεργεσίας

Ο Γιώργος Στύλιος γεννήθηκε στην Άρτα το 1971, πέρασε τα παιδικά του
χρόνια στα ορεινά χωριά της Άρτας και ξεκίνησε τις γυµνασιακές του σπου-
δές στο 3ο γυµνάσιο και λύκειο της Άρτας, όπου συµµετείχε ενεργά στα
µαθητικά δρώµενα. Το 1989 εισήχθηκε στο Φυσικό τµήµα του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Από την πρώτη στιγµή δραστηριο-
ποιήθηκε στα φοιτητικά δρώµενα, διετέλεσε πρόεδρος του συλλόγου
φοιτητών Φυσικού, µέλος του Πρυτανικού συµβουλίου της συγκλήτου του
Α.Π.Θ. (1990-1994). Παράλληλα µε τις σπουδές του έγινε µέλος της φοι-
τητικής οργάνωσης ∆ΑΠ-Ν∆ΦΚ, στην οποία διετέλεσε υπεύθυνος για τη
σχολή του, και γραµµατέας πόλης Θεσσαλονίκης (1992-1994) και εκπρό-
σωπος της στο κεντρικό συµβούλιο της ΕΦΦΕ (1992-1994) και της
ΦΕΑΠΘ (1991-1994). Στο διάστηµα που ο Γιώργος Στύλιος ήταν υπεύθυ-
νος της ∆ΑΠ στη Θεσσαλονίκη, το ποσοστό της στις φοιτητικές εκλογές ξε-
πέρασε τα 44%, ποσοστό ρεκόρ για µια παράταξη. Ήταν η εποχή που η
∆ΑΠ κυριαρχούσε στα αµφιθέατρα και βοήθησε σηµαντικά στις δύσκολες
εθνικές εκλογικές αναµετρήσεις του 1989-1990.
∆ιετέλεσε πρόεδρος της ΟΝΝΕ∆ Θεσσαλονίκης και µέλος του Εκτελεστικού
γραφείου της ΟΝΝΕ∆ (1994-1995) µια περίοδο δύσκολη για την Ν.∆.
καθώς µόλις είχε φύγει από την κυβέρνηση, οπότε σε συνεργασία µε τον
Πρόεδρο της ΟΝΝΕ∆ Ευριπίδη Στυλιανίδη και τον πρόεδρο του κόµµατος
Μιλτιάδη Έβερτ επιχειρήθηκε να υιοθετήσει και η ΟΝΝΕ∆ ένα νέο πολιτικό
λόγο.
Υπηρέτησε στο ελληνικό στρατό και µετά την ολοκλήρωση των στρατιωτι-
κών του υποχρεώσεων επέστρεψε στην Άρτα όπου από το 1997 έως και
το 2001 δραστηριοποιήθηκε επαγγελµατικά εργαζόµενος σε φροντιστήρια
µέσης εκπαίδευσης ως καθηγητής. Συνέχισε ως την πολιτική του δραστη-

ριότητα και το 1998 εκλέχτηκε Νοµαρχιακός Σύµβουλος µε τον συνδυασµό
του Λάµπρου Ρίζου. Από το 1996, ο Γιώργος Στύλιος είναι µέλος της Κεν-
τρικής Επιτροπής της Ν.∆.
Έχοντας πολλές ανησυχίες πήγε στην Αγγλία για µεταπτυχιακές σπουδές
στο Πανεπιστήµιο City του Λονδίνου µε θέµα τα ‘Πληροφοριακά Συστήµατα
και την Τεχνολογία’ το χρονικό διάστηµα 2001-2002. Με την επιστροφή του
στην Άρτα εργάσθηκε στο τµήµα Τηλεπληροφορικής και ∆ιοίκησης του ΤΕΙ
Ηπείρου ως καθηγητής και ως στέλεχος του ΤΕΙ για θέµατα παρακολού-
θησης και διαχείρισης Ελληνικών και Ευρωπαικών προγραµµάτων.
To 2006 εκλέχτηκε καθηγητής εφαρµογών στη τµήµα Εφαρµογές Πληρο-
φορικής στην ∆ιοίκηση και στην Οικονοµία του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στη Λευ-
κάδα και από το Σεπτέµβριο 2006 είναι υποψήφιος διδάκτορας στο τµήµα
µηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπι-
στηµίου Πατρών. Από το Σεπτέµβριο 2008 είναι προιστάµενος στο ίδιο
τµήµα και έχει αναλάβει την οργάνωση και λειτουργία και δεύτερου τµήµα-
τος.
Από τον Απρίλιο του 2004 έως και το 2006, ο Γιώργος Στύλιος ήταν Επι-
στηµονικός συνεργάτης του υφυπουργού Αθλητισµού Γ. Ορφανού µε αρ-
µοδιότητα τα αθλητικά έργα και τις υποδοµές. Μετά το Σεπτέµβριο του 2007
βρέθηκε δίπλα στον Κωστή Χατζηδάκη, αρχικά στο Υπουργείο Μεταφο-
ρών και Επικοινωνιών και στη συνέχεια στο Υπουργείο Ανάπτυξης.
Ο Γιώργος Στύλιος είναι παντρεµένος µε δύο παιδιά και ζει στην Άρτα
Ας σηµειώσουµε επίσης ότι ο Γιώργος Στύλιος παρευρίσκεται σε όλες τις
εκδηλώσεις των Συλλόγων µας, όταν το επιτρέπουν οι υποχρεώσεις του
και προσφέρει τη βοήθειά του.

Η πολιτική και πνευµατική πορεία του Γιώργου Στύλιου, µέσα από το βιογραφικό του
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Η παράδοσή µας δεν είναι νεκρό παρελθόν. Είναι οι ρίζες για το σύγχρονο πολιτισµό 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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Στην τοποθεσία Καρυά Βουργαρελίου

αγρόκτηµα 3 στρεµµάτων και

600 µέτρων.

Πληροφορίες στο τηλ. 210 4611115

Αθανάσιος Σπ. Λαζαρίδης
Ουρολόγος - Χειρούργος

Ειδικευθείς στο Πανεπιστηµιακό
Νοσοκοµείο Ιωαννίνων

Επιστηµονικός συνεργάτης
Πανεπιστηµιακής Ουρολογικής

Κλινικής Ιωαννίνων
Νικ. Σκουφά 38 - Άρτα

Τηλ.: 2681400427, 6977509592

Προσφορές-Μηνύµατα

Πέρα από τα διαδραµατισθέντα την Κυριακή 27
Ιουλίου πρέπει να αναφερθούν και άλλα που
βοήθησαν στην πραγµατοποίηση αυτής της εκ-
δήλωσης, ενέργειες ουσιαστικές και σηµαντικές.
Πρωταρχικά η εθελοντική προσφορά ατόµων
που ασχολήθηκαν µε την περιποίηση των
χώρων του Μοναστηριού και την προσφορά πα-
ραδοσιακών εδεσµάτων. Εδώ η προσφορά της
Γεωργίας Τσιώρη είναι ιδιαίτερη, διότι ως γνω-
στόν φροντίζει το Μοναστήρι κατά τη διάρκεια
όλης της χρονιάς αλλά και τώρα ένας επιπλέον
λόγος να είναι πανταχού παρούσα, γιατί η εκδή-
λωση πέρα από τη γιορτή του Αγίου αποτελεί ξε-
χωριστό γεγονός. Στον περιβάλλοντα χώρο,
ειδικά στις βρύσες πρόσφεραν τις υπηρεσίες
τους δύο εργάτες του ∆ήµου µε µηχάνηµα, ο
Βασίλης Σούσος, η Νίκη και ο Λάκης Κατσα-
ούνος, ο Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας
Βουργαρελίου Γιώργος ∆. Πλούµπης. Τα στέ-
φανα για την κατάθεση φρόντισε η Γεωργία Μα-
σούρα.
Τα παραδοσιακά εδέσµατα κυρίως πίτες που
προσφέρθηκαν σε όλους τους παρευρισκόµε-
νους κατασκεύασαν αφιλοκερδώς οι γυναίκες
του χωριού µας: Αθανασία Σόφη, Ντίνα
∆ήµου, Γεωργία Μασούρα, Ντίνα Σόφη, Νίκη
Κατσαούνου, Γεωργία Τσιώρη, Τούλα Μπα-
λατσούκα, Σωτηρία Τυρολόγου, Ζωή και Κα-
τερίνα Κατσάνου. Από την οµιλία της
Προέδρου Λουκίας Αντωνίου θα αναφερθούν
µόνο τα Μηνύµατα προς τους νέους, διότι σε αυ-
τούς παραδίδουµε τη σκυτάλη. Αναφορά στα
ιστορικά γεγονότα έχει γίνει µέχρι τώρα σε άλλα
φύλλα της εφηµερίδας µας.

Μηνύµατα και προβληµατισµοί
από την εκδήλωση
Σήµερα σε δύσκολους καιρούς έχουµε ανάγκη
τα στηρίγµατα και παραδείγµατα του παρελθόν-

τος για να πάρουµε δυ-
νάµεις να αντιµετωπί-
σουµε ίδιες ή παρόµοιες
καταστάσεις και ειδικά
να αφήσουµε κάτι στη
νέα γενιά, µία παρακα-
ταθήκη. Οι νέοι µας
έχουν ανάγκη την ιστο-
ρία και την καλλιέργεια
της γλώσσας, γιατί το
αντίθετο φέρνει την ισο-
πέδωση, την κατρα-
κύλα.

Ας προβληµατιστούµε όλοι, ας µη δούµε την εκ-
δήλωση πανηγύρι και ας µην την καταντήσουµε
έτσι. Ο σεβασµός στο γεγονός, τον τόπο και τα
πρόσωπα δε θα φέρει το αποτέλεσµα αυτό.
Το χωριό µας το Βουργαρέλι έχει ανάγκη από
την ενεργή συµµετοχή όλων µας να κρατηθεί
ζωντανό στην πορεία, όχι µόνο µε αναδροµή σε
ιστορικές επετείους, τις οποίες κάποιοι θεωρούν
επαναλήψεις χωρίς ουσία αλλά µε συλλογική κι-
νητοποίηση, µία ανάδειξη του ΕΜΕΙΣ κατά τη
ρήση του Μακρυγιάννη. Όσον αφορά τον ιερό
χώρο που βρισκόµαστε, το Μοναστήρι του Άη-
Γιώργη, δεν έχει ανάγκη για τη συντήρησή του
µόνο την εθελοντική προσφορά. Υπάρχουν προ-
βλήµατα που µόνο η αρωγή της πολιτείας και
της εκκλησίας µπορεί να επιλύσει.
Μόλις πριν από λίγο πληροφορηθήκαµε ότι η
αρωγή της πολιτείας είναι σε εξέλιξη. Ο αντιπε-
ριφερειάρχης κ.Βασίλειος Ψαθάς ενηµέρωσε
ότι τα χρήµατα για επισκευές στα κτίσµατα
του Μοναστηρίου έχουν εγκριθεί και άµεσα
θα αρχίσουν οι εργασίες. Γι’ αυτό τον ευχα-
ριστούµε ιδιαίτερα.

Σχόλια
Η συµµετοχή του κόσµου ήταν µικρότερη από
τις προηγούµενες χρονιές. Επίσης και η εκπρο-
σώπηση της επίσηµης Πολιτείας ελάχιστη, αυτή
που προαναφέρθηκε. Όµως η κατανυκτική
ατµόσφαιρα που επικράτησε, καθώς και η προ-
σοχή και ο σεβασµός σε όλη τη διάρκεια της εκ-
δήλωσης ήταν το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της.
Πέρα όµως από την αναγνώρισή της ως επίση-
µης εκδήλωσης του ∆ήµου, θα πρέπει να απο-
κτήσει µεγαλύτερη εµβέλεια όχι µόνο σε επίπεδο
νοµού αλλά και πανελλήνια, γιατί όντως είναι
ισάξιας σηµασίας µε την έναρξη της Επανάστα-
σης σε άλλες περιοχές, Καλαµάτα, Αγία Λαύρα
κ.ά. (Το είχαµε αναφέρει όταν προβλήθηκε η εκ-
ποµπή “Τα Μοναστήρια του Αγώνα”).

ΛΟΥΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Η εκδήλωση στον Άι-Γιώργη
Το χορευτικό
του Συλλόγου µας
στην εκδήλωση και
συµµετέχοντες στην
Αναπαράσταση.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΑΡΧΟ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Κύριε ∆ήµαρχε,

Στις αρχές Οκτωβρίου, ο Γιαννιώτης Υπουργός Πολιτισµού κ. Κ. Τα-
σούλας περιόδευσε επί τριήµερο στον Νοµό Ιωαννίνων συνοδευόµενος
από µεγάλο κλιµάκιο στελεχών του Υπουργείου Πολιτισµού. Σκοπός
αυτής της περιοδείας ήταν η ενηµέρωση για σοβαρά θέµατα που σχετί-
ζονται µε την ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου του Νοµού Ιωαννίνων
και η εξέταση των δυνατοτήτων ένταξης στο πρόγραµµα νέων έργων.
Αυτά τα αναφέρω για τον εξής λόγο : Το πρόγραµµα της περιοδείας πε-
ριελάµβανε χώρους και µνηµεία ευθύνης του Υπουργείου, κι ανάµεσά
τους ένα µοναστήρι του 19ου αιώνα στο χωριό Ρωµανός της Λάκκας
Σουλίου. Η επίσκεψη στον Ρωµανό οφειλόταν σε προεργασία της τοπι-
κής κοινωνίας, πρωτίστως του ∆ήµου (∆ωδώνης), που ενδιαφέρεται
για τη διάσωση και προβολή του εν λόγω µοναστηριού, και του τόπου
τους. Και τους αξίζουν συγχαρητήρια γι αυτό.
Όπως γνωρίζετε κύριε ∆ήµαρχε, στο Βουργαρέλι υπάρχουν δύο ξε-
χασµένα αλλά σηµαντικά µνηµεία πολιτιστικού πλούτου και ιστο-
ρίας, πέραν των ορίων του χωριού: το Μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου
(κατά πολύ παλαιότερο από το µοναστήρι στον Ρωµανό της Λάκκας Σου-
λίου) και το «Μποτσαραίικο», µοναδικό σωζόµενο στο είδος του µνη-
µείο στην Ήπειρο. Και τα δύο µνηµεία ανήκουν στη Μεταβυζαντινή
εποχή. Στο Μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου χρειάζεται να γίνουν επεί-
γουσες εργασίες συντήρησης των διαφόρων χώρων (π.χ. στέγες). Αλλά
και οι σπουδαίες τοιχογραφίες του ναού έχουν υποστεί τεράστια ζηµιά
από την υγρασία και τον χρόνο, µε κίνδυνο να αφανισθούν ολοκληρω-
τικά. Ουδείς ενδιαφέρθηκε ποτέ για τον καθαρισµό τους, τη συντήρησή
τους και την ανάδειξή τους. Μήπως είναι καιρός να ενδιαφερθεί ο ∆ήµος
και να υποβάλει συγκεκριµένη µελέτη -πρόταση στο Υπουργείο Πολιτι-
σµού, όπως ἐπραξε και ο ∆ήµος ∆ωδώνης για το µοναστήρι του Ρωµα-
νού; ( Το Υπουργείο ενέταξε πάραυτα στον προγραµµατισµό του την
πρόταση του ∆ήµου ∆ωδώνης). Το άλλο µνηµείο, το «Μποτσαραίικο»,
είναι καιρός να καταγραφεί, να µελετηθεί από ειδικό αρχιτέκτονα, για να
µείνει τουλάχιστον δηµοσιευµένο, προτού χαθεί από προσώπου γης,
αφού είναι ετοιµόρροπο! Βεβαίως, ας ευχηθούµε να πραγµατοποιηθεί η
αγορά του µνηµείου από τον ∆ήµο.

Με τιµή,
Μαίρη Μάντζιου

Ιωάννινα

Ο Σύλλογος Βουργαρελιωτών Αττικής συγχαίρει την κ. Μάντζιου για την
πρωτοβουλία που ανέλαβε. Ο Σύλλογός µας είναι σε συνεργασία µαζί
της και µε το ∆ήµο, για τη διάσωση των ανωτέρω µνηµείων. Προέχει
άµεσα η διάσωση του “Μποτσαραίικου”, γιατί ο κίνδυνος κατάρρευσης
είναι προ των πυλών. Προς αυτή την κατεύθυνση παρακαλούµε για
άµεση συνεργασία µε τον νέο ∆ήµαρχο κ. Γαρνέλη.
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Μια ευχάριστη έκπληξη περίµενε όλους στο Βουργαρέλι, µονίµους κατοίκους και
επισκέπτες, αυτό το καλοκαίρι. Ο γνωστός κεντρικός δρόµος του χωριού παρου-
σίαζε µια διαφορετική εικόνα : τα δύο παλαιά, σφραγισµένα µαγαζιά της οικίας
Μπαρτσούλη ήταν ανοιχτά, µε πρωτότυπους φωτισµούς, και στους κατάλευκους
τοίχους κρεµασµένες φωτογραφίες ασπρόµαυρες, όλες σε µαύρο πλαίσιο, πολλές
φωτογραφίες, υψηλής αισθητικής και τεχνικής. Ο δρόµος απέκτησε µιαν ιδιαίτερη
ατµόσφαιρα και το Βουργαρέλι µιαν ωραία αίθουσα τέχνης! Μια σφήνα τέχνης µέσα
στη βοή των τροχοφόρων και της κρίσης. Ο Νίκος Μανούσης, µε την υποστήριξη
της Ι.Λ.Ε.Τ. και του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων, τάραξε τα ύδατα! Έστησε
την αναδροµική έκθεσή του φωτογραφίας, εµπλουτισµένη µε πολλές, πάρα πολλές
φωτογραφίες από τα Τζουµέρκα, κι έβαλε έτσι «στον πολιτιστικό χάρτη» το Βουρ-
γαρέλι αυτό το καλοκαίρι. Αφιέρωσε άπειρες ώρες τα τελευταία χρόνια που ζει πλέον
µόνιµα στο Βουργαρέλι, για να αποτυπώσει µε ευαισθησία, εξειδικευµένη γνώση
και ταλέντο εικόνες της καθηµερινότητας και του ορεινού τοπίου των Τζουµέρκων
που το περπατούσε ατελείωτες ώρες. Οι φωτογραφίες ήταν εσκεµµένα ατιτλοφό-
ρητες , για να προτρέψουν τον θεατή να αφήσει ελεύθερη τη φαντασία του, τη σκέψη
του και το συναίσθηµά του και να βάλει τους δικούς του τίτλους, ανάλογα µε την
πρόσληψη της εικόνας. Έτσι η µέθεξη γίνεται ουσιαστική.

Τα αγέρωχα πορτρέτα των Τζουµερκιωτών στην έκθεση ήταν εναρµονισµένα
µε τις γεµάτες συµβολισµούς εικόνες του σκληρού τοπίου των Τζουµέρκων. Και το
άφθαρτο κάλλος του τοπίου των Τζουµέρκων έµοιαζε να αντιστέκεται στη φυσική
φθορά του χρόνου. Ο φακός του Ν.Μ. θαρρείς και αποτύπωσε εικόνες που φιλοτέ-
χνησαν γλύπτες ή έστησαν σκηνοθέτες. Κάθε τι που ερχόταν από την καθηµερινό-
τητα είτε στο Βουργαρέλι, είτε στην Αθήνα, προκαλούσε γλυκούς συνειρµούς και
συγκινήσεις ( όπως για παράδειγµα η εµβληµατική ταµπέλα του µαγαζιού της κυρα-
Σοφίας, που συµβόλιζε το τέλος µιας εποχής) . Αλλά και µας προέτρεπε να αλλά-
ξοµε την αντιµετώπιση της απλής, καθηµερινής ζωής µας και της φύσης,
ενεργοποιώντας όλες τις αισθήσεις µας. Το βλέµµα του Νίκου κρύβει ιδιαίτερη ευαι-
σθησία, ευρηµατικότητα και εικαστική δύναµη ! Πέραν αυτού, πολλές από τις φω-
τογραφίες του είναι και ντοκουµέντα της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς. Εν τέλει, η
ἐκθεση ήταν το αποτέλεσµα της προσωπικής έρευνας του Ν.Μ. για τη ζωή, τη φύση,
το ωραίον, και τα Τζουµέρκα. Και µια προτροπή να τον ακολουθήσοµε σ’ αυτή την
έρευνα, σ’αυτή την αισθητική προσέγγιση του τοπίου και της καθηµερινότητας.
Οι αµέτρητοι επισκέπτες της έκθεσης έφευγαν ενθουσιασµένοι και πολλοί την επι-

σκέφθηκαν πολλές φορές. Το σηµαντικότερο ήταν ότι την επισκέφθηκαν πολλά παι-
διά και νεαρά άτοµα που ίσως δεν είχαν προηγούµενη επαφή µε την τέχνη της
φωτογραφίας και την τέχνη γενικότερα. Η φωτογραφία - ιδιαίτερα η ασπρόµαυρη
- είναι µέσον καλλιτεχνικής έκφρασης, και για τον λόγο αυτό η έκθεση του Νίκου Μα-
νούση έβαλε, πιστεύω, την µαγιά για να γίνει η ζύµωση στο µυαλό και στην ψυχή
αυτών των παιδιών και να στραφούν σε δηµιουργικές και καλλιτεχνικές δραστηριό-
τητες, αφήνοντας στην άκρη το διαδίκτυο και την τηλεόραση. Η τέχνη συµβάλλει
στη δηµιουργία ενός καλύτερου κόσµου, που τον χρειαζόµαστε, ενός κόσµου που
γεννά συναισθήµατα και διάθεση για την επαφή µε το ωραίο και τις αληθινές αξίες
της ζωής . Ας ευχηθούµε η προσπάθεια του Μανούση να έχει συνέχεια και να στη-
ριχθεί από τον ∆ήµο και τους πνευµατικούς φορείς των Τζουµέρκων. Είθε να απο-
λαύσοµε κι άλλες ατοµικές ἠ οµαδικές εκθέσεις, φωτογραφίας, ζωγραφικής,
λιθογλυπτικής, ξυλογλυπτικής, κ.ά., όπως συµβαίνει κάθε χρόνο στα Ζαγοροχώρια
και στα νησιά, για παράδειγµα. Γιατί όχι και στο Βουργαρέλι ; Ο σπόρος έπεσε, εύ-
χοµαι να καρπίσει, αλλά για να συµβεί αυτό, χρειάζεται πότισµα9 ∆εν αρκεί η ιδιω-
τική πρωτοβουλία.
Ως γνωστόν, η Ήπειρος έχει µεγάλη παράδοση στην τέχνη της φωτογραφίας. Εκτός
από τους αδελφούς Μανάκη (γνωστούς και από την ταινία του Θ.Αγγελόπουλου,
Το Βλέµµα του Οδυσσέα) , θα αναφέρω τα ονόµατα του Γεωργίου Πανταζίδη, του
Νίκου ∆ηµητριάδη, του ∆ηµητρίου Σαλαµάγκα, του Κώστα Μπαλάφα, του Από-
στολου Βερτόδουλου, του Γιάννη Κόντου , του Κωνσταντίνου Ιγνατιάδη, κ.ά. Σ΄
αυτή την οµάδα παίρνει τώρα επαξίως µια θέση και ο Νίκος Μανούσης. Κι ας µην
ξεχνάµε ότι αυτοί οι φωτογράφοι επέδρασαν εικαστικά στη δική µου γενιά που αριθ-
µεί πολλούς Ηπειρώτες γλύπτες και ζωγράφους, όπως ο Θόδωρος Παπαγιάννης, ο
Κυριάκος Ρόκος, οι αδελφοί Νίκος και Γιώργος Χουλιαράς, ο ∆ηµήτρης Ράτσικας, ο
Βασίλης Καζάκος, η Ευδοκία Παπαγεωργίου , και άλλοι πολλοί.
Οφείλοµε ένα µεγάλο ευχαριστώ στον Νίκο για το ωραίο ταξίδι που µας πρόσφερε
αυτό το καλοκαίρι , µέσα από το βλέµµα του και τον φακό του. Κι ένα µεγάλο ευχα-
ριστώ σ΄ όσους συνέβαλαν για να πραγµατοποιηθεί αυτό το ταξίδι, στην Ι.Λ.Ε.Τ. ,
στην προηγούµενη ∆ηµοτική Αρχή, και στον Γιώργο Μπαρτσούλη που διέθεσε αφι-
λοκερδώς τις δύο αίθουσες. Μακάρι και του χρόνου!

Μαίρη Μάντζιου

ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ
Η έκθεση φωτογραφίας του Νίκου Μανούση

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ
Έκθεση βιβλίου- 20 χρόνια πορείας στο χρόνο

Το πιο σηµαντικό γε-
γονός, µείζονος πολι-
τιστικής σηµασίας,
για το Σύλλογο
Βουργαρελιωτών Ατ-
τικής πραγµατοποι-
ήθηκε και φέτος για
20η συνεχή χρονιά
στο γνωστό πλέον
χώρο στην άκρη της
πλατείας (το «Βακού-
φικο», έτσι είναι γνω-
στό), πέρα από την
εξαγγελία της διάρ-
κειάς της 1-20 Αυ-
γούστου έφτασε
µέχρι το τέλος του
µήνα χάρη στη ση-
µαντική βοήθεια της
Φανής Γεωργάρα (Η
Φανή ακούραστη ήταν παρούσα σε όλη τη διάρκεια της έκθεσης) και του ∆ηµήτρη Σταύρου,
ο οποίος κάθε χρόνο, όταν το επιτρέπουν οι υποχρεώσεις του, βοηθά µε τον καλύτερο
τρόπο. Πέρυσι στο φύλλο της εφηµερίδας µας Νο 237, είχε αναφερθεί διεξοδικά µε θέµα:
“Έκθεση Βιβλίου στο Βουργαρέλι - Αύγουστος 2013” (Πολιτιστικό γεγονός - ο χώρος - η συλ-
λογή - το κοινό - συµπεράσµατα). Τα ίδια ισχύουν και για φέτος. Το ∆.Σ. του Συλλόγου εκ-
φράζει τις ευχαριστίες του σ' αυτούς όπως και στους παρακάτω οι οποίοι βοήθησαν να
στηθεί αυτή η Έκθεση: Άντα Β. Τρύπα, Μαργαρίτα και Βιβή Σιµοπούλου που φιλοτέχνησαν
την αφίσα και το πανό της Έκθεσης, Βασίλη Σούσο που φρόντισε για τη µεταφορά των βι-
βλίων στο χώρο. Επίσης τους ∆ηµήτρη και Νίκο Πλεύρη, Νίκο Μανούση και το ‘’επιτελείο’’
από τους Κωνσταντίνο Α.Κατσάνο, Ζωή ∆.Τσίπη µαζί µε την Πρόεδρο Λουκία Αντωνίου που
βοήθησαν στην τακτοποίηση των βιβλίων.Και δύο φοιτήτριες που πρόπερσι είχαν έρθει µε
τη θεατρική οµάδα του 1ου Λυκείου Βύρωνα η Ηρώ Κόκκινου και η Λυδία Κουρούση ‘’έβα-
λαν το χεράκι τους’’ τις µέρες που έµειναν στο Βουργαρέλι στη λειτουργία της Έκθεσης. Ευ-
χαριστίες στη Μαίρη Στεφάνου και τη Μαρίνα Σόφη, µέλη του ∆.Σ του Συλλόγου µας που
έφτιαξαν σπιτικές µαρµελάδες και τις πρόσφεραν για οικονοµική ενίσχυση του Συλλόγου.
Άφησα για το τέλος το Βασίλη Τσίτσικα που µετά το ∆εκαπενταύγουστο και για µια βδοµάδα
έδωσε άλλη νότα στο χώρο µπροστά από την Έκθεση µαζεύοντας τους µικρούς µας φίλους
αλλά και µεγάλους µε την προβολή ταινιών και του Καραγκιόζη.

Γιάννη Καλπούζου «Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου»
Η παρουσίαση του βιβλίου Πέµπτη 7 Αυγούστου 2014
στο Βουργαρέλι
«Ο τόπος, οι άνθρωποι, η ιστορία και όσα βίωσα στην παιδική µου ηλικία, µπόλιασαν την
ψυχή µου. Ό,τι
έκτισα στη συνέ-
χεια συντελέ-
στηκε πάνω σε
αυτό το πρώτο
α κ α τ έ ρ γ α σ τ ο
διαµάντι. Η Άρτα
και η Ήπειρος
γενικότερα, µου
έχει δώσει σχε-
δόν τα πάντα και
δεν της πρό-
σφερα ως αντί-
δωρο παρά ένα
φύλλο σε απέραντο δάσος. Αισθάνοµαι µόνιµα οφειλέτης» (Από τη συνέντευξη του Γιάννη
Καλπούζου στον Ταχυδρόµο της Άρτας).
∆ε θα πω ότι ο Γιάννης ήρθε σε µας ως οφειλέτης. Είναι γεγονός όµως ότι στο Βουργαρέλι
είναι η τρίτη παρουσίαση µετά το «Ιµαρέτ» και τους «Άγιους και ∆αίµονες». Λόγω ειδικών
συνθηκών δεν παρουσιάσαµε την «Ουρανόπετρα». Όλα τα βιβλία του όµως τα εκθέτουµε
κάθε χρόνο στην Έκθεση βιβλίου. Επίσης έχουν δηµιουργηθεί δεσµοί αγάπης, φιλίας και οι
επισκέψεις του γίνονται και σε άλλες στιγµές, ανθρώπινες, συγκινητικές που βάζουν τη
σφραγίδα αυτού του συναισθηµατικού δεσίµατος που βγαίνει µέσα και από τα λόγια του
Γιάννη. Εδώ και πολλά χρόνια που τον συνάντησα και παραβρέθηκα σε βιβλιοπαρουσίαση,
ως εκπρόσωπος του Συλλόγου µας αλλά και ως φιλόλογος εκείνο που αποκόµισα είναι αυτό
το πλησίασµα αλλά και το άγγιγµα ψυχής που πετυχαίνει µέσα από τα βιβλία του και αυτό
το δέσιµο και η αναφορά στον τόπο µιας και είναι συντοπίτης και αγγίζει τις ευαίσθητες χορ-
δές µας όσον αφορά τον τόπο καταγωγής µας.
Πολλά θα µπορούσα να γράψω για τα ο Γιάννη Καλπούζο. Για το βιβλίο του γράψαµε στο
φύλλο της εφηµερίδας µας Νο 240 (Μάιος-Απρίλιος).
Θα αναφερθώ στον απόηχο της βραδιάς µετά την παρουσίαση του βιβλίου του που σηµεί-
ωσε εξαιρετική επιτυχία.
Η Έκθεση Βιβλίου στο «Βακούφικο» ήταν ό,τι καλύτερο για να φιλοξενήσει το Γιάννη
Καλπούζο µετά την παρουσίαση. Σε αυτές τις στιγµές δίνει ιδιαίτερη σηµασία για αυτό και
αποφάνθηκε ότι ήταν η καλύτερη βραδιά που πέρασε στο Βουργαρέλι.
Εκεί µπροστά στα τραπεζάκια καφενείου στήθηκε µια ωραία συντροφιά µε υλική, πνευµα-
τική και µουσική τροφή.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 6

Ντίνα, Βησσαρίων και Νάκος, µαγεµένοι µέσα στα βιβλία...
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Το µέλλον του χωριού µας και του Συλλόγου είναι η νέα γενιά, ας τη φέρουµε πιο κοντά!
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 5

Ο Γιάννης, η γυναίκα του Σούλα, ο Ντίνος Γιώτης και η γυναίκα του, η Λουκία, ο Βασίλης, η Μαίρη, ο Παύλος,
η Βάσω, ο Κώστας, η Ντίνα, η Φανή, η Βίκυ, Άντα, Σταυρούλα κ.ά. (θυµάµαι αυτούς που το «ξενυχτήσαµε») µετά
τους παραδοσιακούς µεζέδες και το τσιπουράκι του Βασίλη ανοίξαµε συζήτηση για το βιβλίο, ειδικά σε µας έφερε
µπροστά µας σκηνές της νιότης µας, αλλά και για άλλα θέµατα. Γρήγορα όµως η συζήτηση έδωσε τη θέση στο
τραγούδι, τραγούδια αλλοτινών εποχών (που θύµισαν στιγµές αλλοτινών χρόνων στο Καφενείο του Γάκια) αλλά
και σύγχρονα ήρθαν στα χείλη όλων µε απίστευτη ροή.
Το τέλος ήρθε µε µια ανάταση ψυχής απίστευτη και ανεπανάληπτη.
«Ο έρωτας είναι η πεµπτουσία της ζωής. Η µόνη δύναµη µαζί µε την αγάπη, που µπορούν να ταρακουνήσουν
τον εγωκεντρισµό µας και να συµφωνήσουν οι αντωνυµίες σε ανταλλαγή αιχµαλώτων, όπως έγραφα στην
ποιητική µου συλλογή «Έρωτας νυν και αεί». Να γίνει δηλαδή, το «δικό µου», «δικό σου». Γ. Καλπούζος.

Λουκία Αντωνίου
Αθαµάνιος ∆ιαδροµή
Για 6η συνεχή χρονιά πραγµατοποιήθηκε στις 9 Αυ-
γούστου 2014 η Αθαµάνιος ∆ιαδροµή "ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΠΑΠΑ∆ΗΜΑ -ΣΠΑΗ". Μια διοργάνωση της Ένωσης
Συλλόγων ∆.∆ Αθαµανίας µε την αµέριστη βοήθεια
στην υλοποίηση των Συλλόγων Αθαµανίου ΑΘΑΜΑΣ
και Τετρακώµου ΜΗΓΕΡΗ, που συγκέντρωσε πλήθος
αθλητών απ' όλη την Ελλάδα για να τρέξουν ή να περ-
πατήσουν τον κατάφυτο δρόµο ανάµεσα στα δύο
χωριά. Η χαρά της συµµετοχής, τα έπαθλα και το αν-
τάµωµα στο χορό και το τραγούδι αντάµειψαν όσους
έφτασαν στον όµορφο τόπο µας.
Στη φωτ. οι Βουργαρελιώτες δροµείς που συµµετείχαν
στην "Αθαµάνιο ∆ιαδροµή" ποζάρουν µε τα αναµνη-
στικά τους. Τους αξίζουν συγχαρητήρια!

Οι µικροί µας φίλοι...
από το Κέντρο ∆ηµιουργι-
κής Απασχόλησης Παι-
διών, κατηφόρισαν µε τα
ποδήλατά τους στο Πάρκο
Κυκλοφοριακής Αγωγής
όπου µε τον δάσκαλο τους
Βαγγέλη Τριάντο εκπαι-
δεύτηκαν στην ασφαλή κυ-
κλοφορία στους δρόµους.
Γνώρισαν το οδικά σήµατα
και τους κανόνες κυκλοφο-
ρίας, τα φανάρια και τις
διαβάσεις πεζών ακολου-
θώντας τις οδηγίες ενώ γύ-
ριζαν µε τα ποδήλατά τους
στο Πάρκο. Η Έλια Στασι-
νού από τον Σύλλογο Αθα-
µανιωτών φρόντισε µεταξύ
άλλων και για τη σκιά και
τη δροσιά µε νερά και ανα-
ψυκτικά των παιδιών.

“Η διαχρονικότητα
της Ηπειρωτικής Ευεργεσίας”, Κυριακή 10 Αυγούστου (αναφορά στις σελ. 1 και 3)

Κι ένα απρόσµενο φινάλε...
Και κει µετά το ∆εκαπενταύγουστο
ήρθε και η έκπληξη! Κινηµατογρά-
φος και Καραγκιόζης στην πλα-
τεία! Πως; Χάρη στο µεράκι του
Βασίλη Τσίτσικα που µε τέχνη και
υποµονή έφτιαξε σε ξύλο όλα τα
πρόσωπα του Θεάτρου Σκιών, φτιά-
χνοντας µεγάλες φιγούρες κατ'
αρχήν. Παράλληλα για να τις ζωντα-
νέψει επέλεξε και τις ανάλογες ιστο-
ρίες. Ετοίµασε τα σκηνικά, τον
µπερντέ και τα ηχητικά, τα φόρτωσε
και κατέφτασε στο Βουργαρέλι. Για
όσους ξέρουν τον Βασίλη από µικρό
θα θυµούνται τις παραστάσεις Κα-
ραγκιόζη που έστηνε κρεµώντας ένα σεντόνι στην πόρτα στο χαγιάτι, κάνοντας µας να γνωρίσουµε από κοντά
αυτό που ακούγαµε από το ραδιόφωνο (ραδιοφωνικός σταθµός Άµφισσας ή Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου αν θυ-
µάµαι καλά). Σε όλα αυτά όµως δεν ήταν µόνος. Μαζί του ο 9χρονος γιός του Νικηφόρος, συνοδοιπόρος σε όλη
τη διαδροµή µέχρι την παράσταση, όπου αποδείχτηκε αληθινό ταλέντο.
Η αρχή έγινε µε δυο βραδιές κινηµατογράφου. Τα νέα µεταδόθηκαν από στόµα σε στόµα και το βράδυ, κάτω από
τον πλάτανο και µπροστά στο βακούφικο, κρεµάστηκε το πανί στον τοίχο. Τα παιδιά µαζεύτηκαν ανυπόµονα και
απόλαυσαν µια ταινία κινουµένων σχεδίων, χωρίς να πάνε πίσω και οι µεγάλοι. Το ίδιο επαναλήφθηκε και το επό-
µενο βράδυ συν τις εξαιρετικές παπαδέλες που ετοίµασε ο Βασίλης Σιµόπουλος και χάρηκαν τα µικρά!
Σειρά είχαν δυο βραδιές Θεάτρου Σκιών. " O µπάρµπα Γιώργος Λόρδος" και "Τα αινίγµατα της Βεζυροπούλας"
µάγεψαν µικρούς και µεγάλους , καθώς Νικηφόρος και Βασίλης Τσίτσικας αποδείχτηκαν άριστοι Καραγκιο-
ζοπαίχτες!!! Και βέβαια οι µεγαλύτεροι θυµηθήκαµε τον καιρό που το άσπρο πανί στήνονταν µπροστά στα
Κουρτέϊκα και όλοι µαζευόµασταν τα βράδια του καλοκαιριού, να διασκεδάσουµε µε τις ασπρόµαυρες ελληνικές
ταινίες, από την κινηµατογραφική µηχανή του Τάκη Στούµπα ή των ΤΕΑ ( θα µπει κι αυτό στο σεντούκι µε τα τι-
µαλφή της παιδικής ηλικίας). Αυτά βέβαια συνέβαιναν τη δεκαετία του '60, πριν εµφανιστούν οι τηλεοράσεις,
τότε που οι άνθρωποι αναζητούσαν την ψυχαγωγία εκτός σπιτιού, ανταµώνοντας µε τους συγχωριανούς τους.

ΜΑΙΡΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Ι.Λ.Ε.Τ.
Στο Αµφιθέατρο του ∆ήµου, στο Βουργαρέλι, έγινε την Κυριακή 3 Αυγούστου 2014, η ετήσια τακτική απολογι-
στική γενική Συνέλευση της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Τζουµέρκων.
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟ-
ΤΗΤΑΣ ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ.
Η Συνέλευση έγινε την Κυριακή 10 Αυγούστου 2014, µε θέµατα: Απολογισµός πεπραγµένων ∆Σ, οι-
κονοµικός απολογισµός, προτάσεις και απόψεις µελών.

"Τζουµερκιώτικα Λαογραφικά": η συνέχεια...
Ακούραστος υπηρέτης του λόγου, γραπτού και προφορικού (στον οποίο

είναι χείµαρρος) ο ∆ηµήτρης Στεφ. Παππάς µας εξέπληξε ευχάριστα
µε την κυκλοφορία του Γ΄ τόµου των Λαογραφικών του. Σε σύντοµο µά-
λιστα χρονικό διάστηµα απ' την έκδοση του Β΄, κάτι που αποδεικνύει τη
µεθοδικότητα και την οργάνωση στη συγκέντρωση του υλικού του, αλλά
κυρίως το µεράκι γι αυτό το πόνηµά του που το κατατάσσει - ας µου επι-
τραπεί η έκφραση - στους ... αυτοδίδακτους Λαογράφους.

Ανεκτίµητη η συµβολή του στην καταγραφή της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς,
η οποία καταγραφή βασίζεται σε ζωντανές µαρτυρίες και προσωπικές εµπειρίες,
πάνω σε µια πολύπλευρη αλλά και λεπτοµερή ποικιλία εκφάνσεων της ζωής.

Το τρίπτυχο "Γάµος - Γέννηση - Θάνατος" του Γ΄ τόµου των Λαο-
γραφικών αποδίδεται (όπως άλλωστε και οι δύο προηγούµενοι) µε
γλώσσα άµεση, αυθεντική και ανεπιτήδευτη, µε πιστή µεταφορά του γλωσ-
σικού ιδιώµατος των Τζουµερκιωτών και των ατόφιων χαρακτήρων τους.
Χάριν δε αυτής της αυθόρµητης, γλαφυρής περιγραφής, συνεπικουρου-
µένης και από µια πλούσια, σπάνια και κατατοπιστική εικονογράφηση, δια-
βάζεται ευχάριστα, µε άµεσο κέρδος για τον αναγνώστη τη γνώση ηθών,
εθίµων και άλλων λαογραφικών στοιχείων της περιοχής των Τζουµέρκων.

Το τρίτοµο - πλέον - έργο του ∆ηµήτρη Παππά "Τζουµερκιώτικα
Λαογραφικά" είναι ο καλλίτερος συνδετικός κρίκος της νεολαίας µας µε
το παρελθόν και τους προγόνους, ένας ξεχωριστός ύµνος στην καθηµε-
ρινότητα µιας ολόκληρης γενιάς που τόσο εµπεριστατωµένα περιγράφε-
ται από τον συγγραφέα, αλλά και µια σηµαντική παρακαταθήκη στις
επόµενες γενιές.

Φίλε ∆ηµήτρη, γνωρίζω πως σε ροκανίζει το ... λαογραφικό σαράκι και
πως το πλούσιο λαογραφικό υλικό σου δεν "στριµώχνεται" σε τρεις τό-
µους. Ελπίζω - και σου εύχοµαι ολόψυχα - στην κυκλοφορία και του τέ-
ταρτου. Οι βιβλιοθήκες µας έχουν χώρο και γι αυτόν!

Συγχαρητήρια και ευχές για καλή συνέχεια!!
Χαρά Βρατσίστα - Γκόγκου

Β Ι Β Λ Ι Ο - Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η

ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ

- Στις 20 Ιουλίου 2014 τ’ Αϊ-Λιος έγινε το πανηγύρι στην πλατεία
του χωριού µε επιτυχία. Συµµετείχε το χορευτικό του Συλλόγου
µας.

- Τετάρτη 6 Αυγούστου 2014 πραγµατοποιήθηκε για τρίτη συνε-
χόµενη χρονιά εθελοντική αιµοδοσία για την Τράπεζα Αίµατος.
Κινητή µονάδα αιµοληψίας του νοσοκοµείου Χατζηκώστα, στο
χώρο του ∆ηµαρχείου, συγκέντρωσε 21 φιάλες αίµατος γι’ αυτό το
σκοπό.
- Παρασκευή 8 Αυγούστου 2014 η προγραµµατισµένη δηµοτική
βραδιά δεν πραγµατοποιήθηκε γιατί ο καιρός “αντιµάχεται” τις πο-
λιτιστικές εκδηλώσεις τον Αύγουστο στο Βουργαρέλι.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ
-Τη γιορτή της Αγίας Αικατερίνης στις 25 Νοεµβρίου. Θα πραγ-
µατοποιηθεί προσκύνηµα στον ναό της, στον Καταρράκτη Άρτας.
Θα υπάρξει σχετική ενηµέρωση.
- Τη γιορτή του Αγίου Νικολάου,6 ∆εκεµβρίου, πολιούχου του
χωριού µας. Θα προσφερθούν γλυκίσµατα και τσιπουράκι, µετά
τη Θεία Λειτουργία, στο γραφείο του Πολιτιστικού Συλλόγου.

ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 'Ο ΑΡΙΩΝ'
31 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗ ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ

Με αγάπη στην διάσωση και διάδοση της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς, στους πα-
ραδοσιακούς ελληνικούς χορούς, στα ήθη και στα έθιµα του λαού µας και µε βαθιά
την πίστη στην πολιτιστική κληρονοµιά της πατρίδας µας ιδρύθηκε πριν από 31
χρόνια ο Χορευτικός 'Οµιλος 'Ο Αριών'. Άνθρωποι µε καταγωγή από διάφορα µέρη
της Ελλάδας, που κουβαλάνε µέσα τους την παράδοση του κάθε γενέθλιου τόπου,
ενώθηκαν και δηµιούργησαν µία ιδιαίτερη ''κοινότητα'' στην καρδιά της Αθήνας. Με
την πίστη οτι η παράδοση δεν διδάσκεται αλλά βιώνεται, διοργανώνουν κάθε µορ-
φής πολιτιστικές εκδηλώσεις και µέσω αυτών διαδίδεται στις νέες γενιές η πολιτι-
στική µας κληρονοµιά. Στην προσπάθειά τους αυτή αναζητούν συνεχώς
περισσότερους φίλους και φίλες που επιθυµούν να πλαισιώσουν τα χορευτικά τµή-
µατα του Οµίλου. Στον Όµιλο λειτουργούν τµήµατα για όλες τις ηλικίες. Οι υπεύ-
θυνοι του Οµίλου µας δήλωσαν πως ''είναι σηµαντική η προσπάθεια ιδιαίτερα,
στην εποχή µας, οι νέοι να γνωρίσουν την πολιτιστική µας ταυτότητα και µέσα από
την µουσική, τον χορό και το τραγούδι να την εκτιµήσουν και να δηµιουργήσουν
έτσι το δικό τους λαµπρό παρών και να κτίσουν ένα πιο όµορφο αύριο.'' Ψυχή του
Οµίλου ο Πρόεδρός του, Τζουµερκιώτης Χοροδιδάσκαλος Κουτσούκης Νίκος.
Στον Όµιλο λειτουργούν τµήµατα για όλες τις ηλικίες.
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΥΚΛΕΙ∆ΟΥ 32, ΚΟΛΩΝΟΣ ΤΚ: 104 42 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210-5142600, 6977 255448
Υ.Γ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑ∆Α ΤΟΥ

∆ΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΜΕ Ε∆ΡΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.
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Η εφηµερίδα µας προβάλλει το Βουργαρέλι, καταγράφει την ιστορία του, ενηµερώνει και διεκδικεί!

στην καθηµερινότητά σας

ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ 2014
Ο ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΣ

Γεώργιος Μπαλατσούκας 1962
Παρουσιάζουµε ένα βιογραφικό του εικονιζόµενου ταχυδρό-
µου, όπως µας το παρέδωσε η κόρη του Αθηνά.

Γεώργιος Ευαγγέλου Μπαλατσούκας
1905-1973

Γεννήθηκε και µεγάλωσε στο Βουργαρέλι.
Το πρώτο του επέγγελµα ήταν ζαχαροπλάστης (καραµελάς).
Το εξάσκησε µε τέχνη και µεράκι.
Το 1935 προσλήφθηκε ταχυδροµικός διανοµέας στο Ταχυ-
δροµείο Βουργαρελίου.
Εξυπηρέτησε σχεδόν όλα τα τότε δροµολόγια του Ταχυδρο-
µείου Βουργαρελίου µε αυταπάρνηση και εντιµότητα. Τον
καιρό του εµφυλίου έλαβε µέρος στην αντίσταση µε τον Ε∆ΕΣ
και παρασηµοφορήθηκε από την πολιτεία για αυτό.
Το δυσκολότερο δροµολόγιο Θεοδωριάνων το εξυπηρέτησε
συνεχώς και τελευταία παρ’όλες τις αντίξοες καιρικές συνθή-
κες που επικρατούσαν τότε.
Μάλιστα όταν µε ακραίες καιρικές συνθήκες παρακάλεσαν
τον τότε προϊστάµενο να µην εκτελέσει το δροµολόγιο απει-
λήθηκε µε απόλυση!!!
Παντρεύτηκε την Φλωρεντία Μπαρτσούλη και απέκτησε δύο
κόρες, την Καίτη και την Αθηνά.
∆εν πρόλαβε να χαρεί τη σύνταξη και απεβίωσε στις 16-9-
1973.
Άρθρα για την προσφορά του δηµοσιεύτηκαν στις εφηµερίδες
«Θεοδώριανα», «Βουργαρέλι» και «Τζουµέρκα» από τον αεί-
µνηστο Πέτρο Σκουτέλα.
Οι παρακάτω πληροφορίες για τον ταχυδρόµο, βασίζονται
σε αφήγηση της κ. Ειρήνης Τσίτσικα, της οποίας ο σύζυ-
γος Νικηφόρος ήταν ταχυδρόµος µε συνηθέστερο δροµο-
λόγιο, Ανεµορράχη-Κάτω Αθαµάνιο-Άγιο Χαράλαµπο.
∆ύσκολο το επάγγελµα του ταχυδρόµου-ταχυδροµικού δια-
νοµέα. Η µετακίνηση γινόταν µε ζώο, άλογο ή φοράδα, το
οποίο ήταν υποχρεωµένος να συντηρεί ο ίδιος, γιατί ήταν το
µόνο µέσον µε το οποίο µπορούσε να διεκπεραιώσει τη δου-
λειά του. Το δροµολόγιο δεν ήταν συγκεκριµένο. µε κέντρο το
Βουργαρέλι οι ταχυδρόµοι εκτελούσαν µακρινά δροµολόγια
σχεδόν καθηµερινά και µε αντίξοες καιρικές συνθήκες, χωρίς
ιδιαίτερο εξοπλισµό, µόνο µια τσάντα κι ένα σάκκο και µε κίν-
δυνο της ζωής τους κάποιες φορές.
Με πόση ανυποµονησία οι κάτοικοι των χωριών περίµεναν
τον ταχυδρόµο. Όταν άκουγαν την ταχυδροµική σάλπιγγα
συγκεντρώνονταν στο καφενείο, περιµένοντας γράµµατα από
τους δικούς τους (τότε δεν υπήρχαν τηλέφωνα), µια επικοι-
νωνία µε τον έξω κόσµο, ας σκεφτούµε τα Θεοδώριανα το
χειµώνα. Επίσης κάποιο έµβασµα από τους ξενιτεµένους και
αργότερα τη σύνταξη του ΟΓΑ.
Στους ανήµπορους που δεν είχαν κάποιον να τους εξυπηρε-
τήσει, τα πήγαιναν οι ίδιοι οι ταχυδρόµοι. Παράλληλα άκου-

γαν και τον καθένα να του πει το παράπονό του και ο κάθε τα-
χυδρόµος όλο και κάτι ευτράπελο θα είχε να αφηγηθεί από τα
τόσα δροµολόγια που έκανε. Ας αναφερθούν εδώ και οι τα-
χυδρόµοι Λευτέρης Κοτελίδας από Χώσεψη, Χρήστος Κου-
τσιαύτης από Αθαµάνιο.

Ο ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ

∆ηµήτριος Σιµόπουλος 1981, ο οποίος έδωσε τις πλη-
ροφορίες.
Παλιό επάγγελµα όσον αφορά την πορεία του µέσα στο
χρόνο σε σχέση µε τα εργαλεία δουλειάς και τις δυσκολίες
που παρουσίαζε.
Ξεκινώντας από την κοπή των δέντρων που χρησιµοποιούν
την ξυλεία τους για τον ξυλότυπο της οικοδοµής (στέγη, κου-

φώµατα, παράθυρα, πόρτες, ταβάνια, πατώµατα) το πρώτο
εργαλείο ήταν το µπρατσόνι. ∆ιπλό πριόνι, σε σχήµα ορθο-
γώνιο µε σχοινί πίσω για να σφίγγει και µε το οποίο γίνονται
όλες οι ξυλουργικές εργασίες.
Για τη λείανση των επιφανειών των σανιδιών χρησιµοποιούν
οι ξυλουργοί-µαραγκοί την πλάνη. Άλλα εργαλεία για τις λε-
πτοµέρειες των εργασιών ήταν: το σκαρπέλο που έφτιαχναν
τις τρύπες για κλειδιά, το κινίσι πολυσύνθετο εργαλείο καθώς
και το τοµπλαρόκανο µε µεταλλικά κλειδιά που έκαναν όλες
τις κορνίζες, πατούρες και άλλα σχέδια πάνω στις σχετικές
επιφάνειες, ανάλογα και µε τις απαιτήσεις του πελάτη και την
οικονοµική του άνεση. Ειδικά σε µια πόρτα έπρεπε να χρη-
σιµοποιηθούν όλα τα παραπάνω εργαλεία, να αναφερθούν
εδώ και τα σφυριά.
Στην εξελικτική πορεία του επαγγέλµατος πρέπει να ανα-
φερθεί η κορδέλα, η οποία συντόµευσε το χρόνο των εργα-
σιών και τον κόπο του ξυλουργού, λειτουργούσε µε µηχανή
πετρελαίου.
Πέρα από την κοπή των ξύλων γινόταν και οι υπόλοιπες ερ-
γασίες για τις οποίες χρησιµοποιούσαν τα παραπάνω εργα-
λεία.
Το πρώτο ξυλουργικό εργαστήρι ήταν του Πάνου Τσιώρη και
του Νάσιου Νίκου στην παλαιά γέφυρα δίπλα από το εργο-
στάσιο της ∆ΕΗ. Μετά την ίδρυσή του η κορδέλα έγινε ηλε-
κτροκίνητη µε ακόµη µεγαλύτερη διευκόλυνση. Τις
παραπάνω πληροφορίες µας τις έδωσε ο εικονιζόµενος ο
οποίος µπήκε στη δουλειά σε ηλικία 15 ετών από τον αδερφό
του Νικηφόρο, ο οποίος µαθήτευσε κοντά στο Στέφανο Τσιµ-
πλοκούκο που ήταν άριστος µαραγκός. Ο γιος του Γάκιας
(Γιώργος Στεφάνου) εργάστηκε µαζί τους για 5 χρόνια.
Θα πρέπει επίσης να προστεθούν τα εξής: Τα δύο ξυλουργεία
του χωριού µας άλλαξαν θέση και βρίσκοντας όπου είναι σή-
µερα. Το αρχικό πλέον λειτουργεί στην άλλη άκρη στο έµπα
του χωριού από το Βασίλη Πανάγο.
Σε αυτούς που άσκησαν την τέχνη του µαραγκού πρέπει να
αναφερθεί ο Νίκος Νάκος (ασχολήθηκε κυρίως µε έπιπλα) ο

Γάκιας, ο Πέτρος και ο Κλέαρχος Σιαπάτης.
Τα περισσότερα σπίτια του χωριού φέρουν τη σφραγίδα της
τέχνης τους.

Ο ΠΕΤΡΑΣ

Κώστας Παπαϊωάννου, ένας από τους καλύτερους πετρά-
δες της Χόσεψης. Αυτοδίδακτος και δεξιοτέχνης είχε κατα-
κτήσει την τεχνολογία για την κατασκευή πλήθους πέτρινων
παραδοσιακών οικηµάτων, γεφυρών, υδραγωγίων, βρυσών.
Λόγω βιοππρισµού που δεν του άφηνε περιθώρια επιλογών
προκειµένου η οικογενειά του να αποκτήσει τα προς το ζειν,
µετακινούνταν σε πολλές περιοχές της Ηπείρου, της Θεσσα-
λίας και της Αιτωλοακαρνανίας όπου υπήρχε δουλειά.
Έπαιρνε µαζί του «ζαλιγκωµένος», φορτωµένος όπως έλεγε
το κινητό του εργαστήρι µε τις σφήνες, καλέµια, βελόνια, µα-
τρακάδες, αλφάδια.
Πολλές φορές δεν ήταν µόνος αλλά έπαιρνε µέρος σε όµάδες
«µπουλούκια» µαστόρων και αναλάµβανε την κατασκευή γε-
φυριών ή υδραγωγείων.
Ήταν καταπληκτικός µάστορας στον τεµαχισµό της πέτρας.
Τα κοµµάτια τα λάξευε µε περισσή δεξιοτεχνία χρησιµοποι-
ώντας τα βελόνια του, τα καλέµια του, το τσόκι και το µα-
τρακά. Έπειτα τα έκτιζε βάζοντας σαν συνοδευτικό υλικό το
«κουρασάνι» υλικό από σβησµένο ασβέστη κοκκινόχωµα,
µαλλί κατσίκας και αυγό. Ένα υλικό µε τα καλύτερα στερεω-
τικά αποτελέσµατα στο συναρµολόγηµα των λίθων (αργότερα
αυτό αντικαταστάθηκε µε το τσιµέντο).
Οι προσόψεις και οι γωνίες που κλείδωναν τα αγκωνάρια
ήταν η βάση του έργου του. Εξάσκησε την τέχνη του µέχρι τα
βαθιά γεράµατα. Πολλές φορές µιλώντας χρησιµοποιούσε τη
γλώσσα των µαστόρων, τα µαστορικά που ήταν διάλεκτοςε-
παγγελµατική για να συνεννοούνται µεταξύ τους, χωρίς να
τους καταλαβαίνουν οι εργοδότες.
Πάνω στο πελέκηµα τραγουδούσε ή σφύριζε δουλεύοντας
όσο πιο αργά για το καλύτερο αποτέλεσµα. Θυµάµαι που
έλεγε «µια ζουρλοτσουκανιά µια µέρα δουλειά» (µία άχηµη
καλεµιά ήθελε παραπάνω ώρες δουλειά).
Την τέχνη του πετρά άσκησε για χρόνια και στην Αθήνα κα-
τασκευάζοντας σπίτια και πολλά κτίσµατα-πεζούλια στη βάση
του Λυκαβηττού που πολλοί θαυµάζουν σήµερα, κάνοντας
εκεί τη βόλτα τους.
Ο µπάρµπα-Κώστας έφυγε αλλά άφησε σαν ντόπιος λαϊκός
τεχνίτης δείγµατα της υπέροχης τέχνης του στα σπίτια που
διατηρούν οι γιοι του στη Χόσεψη. Μια τέχνη που θα θαυµά-
ζουν για χρόνια εγγόνια και δισέγγονα.
Αυτός ήταν ο Κώστας Παπαϊωάννου, ο αφανής δηµιουργός,
ο ταξιδευτής που άφησε τη σφραγίδα του χωρίς να αγνοήσει
τη φύση. ΑΘΗΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΠΑΛΑΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Συνεχίζουµε την αναφορά µας στα παλαιά επαγγέλµατα
µε τους µήνες Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέµβριο, µε τις σχε-
τικές φωτογραφίεςκαι τα επαγγέλµατα που απεικονίζουν.
Οι πληροφορίες βασίζονται σε συγγενικά τους πρόσωπα.



Όχι, (αυτή τη φορά) δεν θα γκρινιάξω=

Αύγουστος, επίσκεψη (καθιερωµένη) στο χωριό!
Κόσµος αρκετός.
Τα καφενεία (cafe πλέον) γεµάτα, µε όλους εκείνους
τους «µετανάστες», που έρχονται, άλλος δέκα, άλλος
είκοσι µέρες στο χωριό κι όλα τους φταίνε και για όλα
τα στραβά (κυρίως) έχουν άποψη9
Ας τα πάρουµε όµως µε τη σειρά.
-Η κατάσταση µε τα δηµοτικά φώτα, που είναι σβηστά
το βράδυ, είναι απαράδεκτη!
-Ναι, αλλά ίσως να είµαστε το µόνο χωριό, παγκο-
σµίως, που γιορτάζει τα Χριστούγεννα, όλο το χρόνο.
Για ρίξτε µια µατιά στη φωτεινή επιγραφή δίπλα στο
σπίτι της Τσιάβως (Παπαδοπουλαίικο)9
Θέλετε κι άλλο; Αν, λέω αν, όλες οι νοικοκυρές του χω-
ριού, κάναν αυτό που κάνει κάθε χρόνο η µάνα µου,
µόλις ανέβει στο χωριό, ασπρίζει, δηλαδή, το δρόµο
έξω απ’ το σπίτι µας, για να φαίνεται τη νύχτα, τι θα
είχε να ζηλέψει το όµορφο χωριό µας από, τα ξακου-
στά στα πέρατα του κόσµου, σοκάκια των Ελληνικών
νησιών;
Το κυριότερο το άφησα για το τέλος.
Το χωριό µας, όπως τα περισσότερα Ελληνικά χωριά,
κουβαλάει την κατάρα του εµφύλιου9 Πολλοί είναι
εκείνοι που δεν έχουν στο καλύτερό τους το συναπάν-
τηµα µε άλλους (της άλλης κοσµοθεωρίας), πόσο µάλ-
λον και το να ανταλλάξουν χαιρετισµό µαζί τους9 Με
το χαµηλό, έως ανύπαρκτο φωτισµό, που υπάρχει τη
νύχτα στα σοκάκια του χωριού και µε δεδοµένη την πε-
ριορισµένη ορατότητα ενός µικρού φακού (που όλοι
έχουµε στην τσέπη µας), όλο και κάποια καλησπέρα
θα πούµε σε κάποιον, που τη µέρα δεν θέλουµε να τον
δούµε, ούτε στο απέναντι πεζοδρόµιο (αν υπήρχαν
στο Βουργαρέλι).
Έτσι λοιπόν, εµµέσως, γεφυρώνεται ένα χάσµα πολ-
λών χρόνων9
-Αυτές οι ριµάδες οι βρύσες της πλατείας γιατί δεν
έχουν νερό;
-Για σκέψου, µε δεδοµένες, πάλι, τις χαµηλές θερµο-
κρασίες του φετινού καλοκαιριού, απ΄ τη µια και την
επιθυµία, για µπουγέλα, των παιδιών απ’ την άλλη,
πόσα από δαύτα θα πλευριτώνονταν καλοκαιριάτικα9
Άσε που αν έτρεχε νερό, η πρασινάδα, που έχει µισο-
πνίξει τις βρύσες, θα τις αφάνιζε τελείως, µε την ανά-
πτυξή της9
-Η λακκούβα, στη µέση του δρόµου, λίγο πριν απ’ το
∆ηµαρχείο, γιατί δεν κλείνει;
-Έκλεισε, αλλά πειραµατικά! Ήθελε ο «εργολάβος» να
αποδείξει αυτό που χρόνια τώρα υποστήριζε: «το τσι-
µέντο ∆ΕΝ κάνει καλή ένωση µε την άσφαλτο»!!!
Το ότι ξανάνοιξε και στη θέα του πίδακα που δηµιουρ-
γείται µε το πέρασµα κάποιου γρήγορου οδηγού
(υπάρχουν πολλοί στο Βουργαρέλι), µπορεί να δηµι-
ουργηθεί η ιδέα ενός συντριβανιού στην εν λόγω θέση
και κατ’ επέκταση της πεζοδρόµησης του κεντρικού
δρόµου, πράγµα που θα επισπεύσει την κατασκευή
της περιφερειακής οδού «Παλαιοχώρι-Τσουκλερα-
Καλαµάς-Μεγάλη βρύση»9
-Τα σκουπίδια γιατί δεν τα µαζεύουν σύντοµα και γεµί-
ζει το χωριό βρωµιά;

-Πόσες και πόσες φορές έχουµε πετάξει, κατά λάθος,
κάτι στα σκουπίδια κι όταν µετά, µια βδοµάδα για πα-
ράδειγµα, το ψάχνουµε και θυµόµαστε που το έχουµε
πετάξει δεν βλαστηµάµε την ώρα και τη στιγµή; Ε, στο
Βουργαρέλι είναι εκεί και περιµένει, µέρες και µέρες,
υποµονετικά στη σακούλα του, µήπως και τυχόν το µε-
τανιώσεις και το ξαναµαζέψεις κοντά σου9
Όλα τούτα, τα καλοπροαίρετα, ας τα λάβει υπ’ όψιν
η νέα ∆ηµοτική αρχή και ας αποδείξει ότι δεν είµα-
στε για γέλια=

Με καλή διάθεση,
Βασίλης Τσίτσικας

∆ΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
Ανέλαβε τα καθήκοντά της η νέα ∆ηµοτική Αρχή
∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων, µε ∆ήµαρχο τον
κ. Μαρίνο Γαρνέλη.
Τα ∆Σ των Συλλόγων του Βουργαρελίου εύ-
χονται στη νέα ∆ηµοτική Αρχή κάθε επιτυχία
στο έργο τους και ευελπιστούν στην καλή συ-
νεργασία τους.
Στο προηγούµενο φύλλο της εφηµερίδας µας δη-
µοσιεύσαµε το νέο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Εκ πα-
ραδροµής έγιναν δύο λάθη, τα οποία
αποκαθιστούµε:
Από το συνδυασµό του Μ. Γαρνέλη εκλέχτηκε
από τα Θεοδώριανα ο Τζαλοκώστας Παναγιώ-
της και από τον συνδυασµό του Χρ. Χασιάκου ο
Φώτης Κων/νος από τη ∆ηµοτική Ενότητα Αθα-
µανίας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
Το ∆.Σ. του Συλλόγου Βουργαρελιωτών Αττικής
ευχαριστεί:
Α) Τον απερχόµενο ∆ήµαρχο κ.Χρήστο Χασιάκο
για την άψογη συνεργασία που είχε µαζί του όλα
τα χρόνια της θητείας του καθώς και για την πα-
ρουσία του στις εκδηλώσεις του Συλλόγου.
Τον απερχόµενο Αντιδήµαρχο κ. Γιώργο Παππά
για τη συνεργασία του. Ιδιαίτερα η Πρόεδρος
Λουκία Αντωνίου (η οποία έτυχε να βρίσκεται πε-
ρισσότερο στο Βουργαρέλι), διότι ο κ. Γ. Παππάς
ήταν πανταχού παρών σε ότι του ζητήθηκε, στο
«Βακούφικο» για εργασίες σχετικά µε την υγρα-
σία, για τη χρησιµοποίηση του Αµφιθεάτρου στο
∆ηµαρχείο, για την εκδήλωση στον Άι-Γιώργη και
κυρίως για τη µεταφορά των βιβλίων για την Έκ-
θεση βιβλίου για 3η συνεχόµενη χρονιά µέσω του
∆ήµου αλλά και της υπηρεσίας του ΚΤΕΛ.
Β) Το χορευτικό του Πολιτιστικού Συλλόγου Βουρ-
γαρελίου ευχαριστεί τον απερχόµενο ∆ήµαρχο
κ.Χρήστο Χασιάκο για την παραχώρηση χώρου
στο ∆ηµαρχείο για τις πρόβες του.
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Η ενηµέρωση για κοινωνικά και πολιτ ικά θέµατα είναι καθήκον όλων µας!

ΠΡΟΤΥΠΟΣ
ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΡΤΑΣ

Γ. ΜΠΑΦΑΣ ΑΕ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΡΤΙΝΟ ΓΑΛΑ
ΓΡΑΒΙΕΡΑ- ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ

ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ - ΦΕΤΑ
ΑΝΘΟΤΥΡΟ - ΜΥΖΗΘΡΑ

ΑΝΕΖΑ ΑΡΤΑΣ
26810 41292, 41388

FAX6810 - 42173

∆ΙΟΓΕΝΟΥΣ 6

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΤΗΛ.:
210 2921249

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ - ΨΗΣΤΑΡΙΑ

Τ Α Β Ε Ρ Ν Α

ΠΛΟΥΜΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΑΡΤΑΣ
ΤΗΛ.: 26850 22110, ΟΙΚ. 22675

6973 006532 - 6946 487295

ΕΣΩΡΟΥΧΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ “ΕΡΜΙΝΑ”
Αµαλία & Ερµιόνη Γεωργούλα

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 3 - ΑΡΤΑ
ΤΗΛ.: 26810 70857

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.

ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ -
∆ράσεις και νέα

Ευχαριστούµε, Τάκη!
Είναι αναµφισβήτητα ο πιο
πρόσχαρος και γελαστός, ο πιο
ακούραστος και εργατικός νέος
του χωριού..Ο λόγος για τον
Τάκη (∆ηµήτρη) Μποχώτη.
Χρόνια τώρα, ανά πάσα
στιγµή, είναι έτοιµος να πράξει
άµεσα και ευσυνείδητα, οποι-
αδήποτε εκδούλευση του ζητη-
θεί. Πάντα µε χαµόγελο και µε
το καλό το λόγο. Είναι χαρακτηριστική η έκφρασή του "πάω για δου-
λειά στα κορίτσια", αναφερόµενος σε κυρίες µιας κάποιας ηλικίας. Ο
αγαπητός σε όλους Τάκης είναι άτοµο της προσφοράς. Όποτε του ζη-
τήθηκε από ιδιώτη, σύλλογο ή φορέα να βοηθήσει εθελοντικά, πότε
µε αλυσοπρίονο, πότε µε χορτοκοπτικό ή χειρωνακτικά, ανταποκρί-
θηκε στο κάλεσµα και προσφέρθηκε αφιλοκερδώς. Αυτό συνέβη και
στις αρχές καλοκαιριού. Πρόθυµα και χωρίς δεύτερη σκέψη πήρε
µέρος στον καθαρισµό του µονοπατιού Αγία Παρασκευή - Προφήτης
Ηλίας, σε µία δράση της Οµάδας Εθελοντών και, όπως µόνο ο Τάκης
ξέρει να δουλεύει, "το πήρε προσωπικά". Το ότι δεν ζήτησε αµοιβή
είναι αυτονόητο. Γιατί αυτός είναι ο Μποχώτης, ένας συνειδητοποι-
ηµένος εθελοντής. ∆υο - τρεις Τάκηδες χρειάζεται το χωριό µας και θ'
αρχίσει να παίρνει τα πάνω του, µιας κι έχουµε όλοι την αίσθηση πως
τον τελευταίο καιρό κάπου βάλτωσε.

Λίγα φάρµακα για τη Γάζα
Καθηµερινά γίνεται βοµβαρδισµός ειδήσεων για εστίες πολέµου σε
πολλά σηµεία του πλανήτη: Συρία, Ιράν, Μέση Ανατολή, Ουκρανία και
αλλού. Μπορεί να ζούµε έξω και µακριά απ αυτά τα γεγονότα, σ ένα
χωριό ψηλά στα Τζουµέρκα, αυτό όµως δεν σηµαίνει πως µένουµε
αδιάφοροι κι ασυγκίνητοι στις φρικαλεότητες οποιουδήποτε πολέµου,
στη θέα νεκρών ή τραυµατισµένων παιδιών, στην εικόνα σφαγής αµά-
χων και άλλων παράπλευρων απωλειών πολεµικών συρράξεων. Μια
οµάδα συγχωριανών µας και φίλων του χωριού µας συγκέντρωσε λίγα
φάρµακα και τα έστειλε στη Γάζα για τους Παλαιστίνιους που υποφέ-
ρουν, ένα µικρό "λιθαράκι βοήθειας" στον πόνο και το δράµα που ζουν
καθηµερινά. Ένα δείγµα αλληλεγγύης στις δύσκολες µέρες που δια-
νύουµε.

Η στέγη του Γιάννη
Η Oµάδα Πρωτοβουλίας για το Βουργαρέλι ευχαριστεί χωριανούς και
φίλους, που µε την οικονοµική τους βοήθεια στάθηκε δυνατόν να επι-
σκευαστεί η στέγη του ξενώνα του Αγίου Νεκταρίου και να πληρωθεί
λογαριασµός της ∆ΕΗ, ο οποίος είχε λήξει και υπήρχε κίνδυνος δια-
κοπής του ηλεκτρικού ρεύµατος. Έτσι, ο συγχωριανός µας Γιάννης,
που όλοι ξέρουµε ότι στεγάζεται στον ξενώνα αυτόν, θα ξεχειµωνιάσει
άβρεχτος, αφού η στέγη πλέον θα συγκρατεί τα νερά της βροχής, και
ηλεκτροφωτισµένος! Για τα παραπάνω είχαν ενηµερωθεί οι αρµόδιοι
της εκκλησίας, οι οποίοι δήλωσαν αδυναµία να επιλύσουν τα προ-
βλήµατα αυτά καθώς και πρόθεση να διακόψουν οριστικά την ηλε-
κτροδότηση του κτιρίου (ναού και ξενώνα), λόγω οικονοµικής κρίσης.
Εµείς θα συνεχίσουµε τις προσπάθειες και προς την εκκλησία και
προς τους χωριανούς για να παραµείνει το ηλεκτρικό ρεύµα στον Άγιο
Νεκτάριο, άλλωστε πρόκειται για ελάχιστο ποσό µηνιαίως.
Όταν χρειαστεί, θα επανέλθουµε.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Πωλείται οικόπεδο
οικοδοµήσιµο
εντός οικισµού
Βουργαρελίου

περίπου 400 τ.µ.
Πληροφορίες

στο τηλέφωνο:
26850 22284

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. ΤΑΣΙΟΣ
∆ιπλ.Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.

Κατασκευή Ιδιωτικών & ∆ηµοσίων Έργων
Έκδοση Οικοδοµικών Αδειών

Τοπογραφικές Εργασίες σε Ε.Γ.Σ.Α 87
Νοµιµοποίηση - Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

Β. Κων/νου 24, 47 100 Άρτα
Τηλ. & Fax: 26810 72620 - Κιν.: 6972717200

ΑΤ Η παράδοσή µας δεν είναι νεκρό
παρελθόν. Είναι οι ζωντανές και

χειµώδεις ρίζες του λαού µας,
απ’ όπου βλασταίνει και

αναπτύσσεται ο σύγχρονος
λαϊκός µας πολιτισµός.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
Η δηµοσίευση της παρακάτω επιστο-
λής δε γίνεται για να φανεί η αντιδικία
µεταξύ των εµπλεκοµένων µερών,
αλλά για να πληροφοηθεί η γρά-
φουσα και όποιος άλλος ενδιαφέρε-
ται ποιοι είναι οι συνιδιοκτήτες των
οικοπέδων Ν. Κατσαούνου, εκτός
από τον ∆ήµο Κεντρικών Τζουµέρκων
(Τοπική Κοινότητα Βουργαρελίου). Η
επιστολή φέρνει επιτακτικά στο προ-
σκήνιο το θέµα των Κληροδοτηµά-
των, στα οποία γίνεται αναφορά στη
σελίδα 3.

Προς εφηµερίδα “Το Βουργαρέλι”
Παρά τις φιλότιµες προσπάθειες της το-
πικής αυτοδιοίκησης και των τοπικών
παραγόντων υπάρχουν ακόµα και σή-
µερα σπίτια στο Χωριό µας που δεν
έχουν πρόσβαση µε αυτοκίνητο δηµι-
ουργώντας προβλήµατα στα ηλικιωµένα
άτοµα και άτοµα µε ειδικές ανάγκες
καθώς και τις οικογένειές τους. Ένα από
αυτά είναι και το δικό µου απέναντι από
τον ξενώνα (ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ) και πίσω
από το ερειπωµένο σπίτι του µακαρίτη
ΝΙΚΟΥ ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΥ. Μετά από δια-
µαρτυρίες δικές µου και των γειτόνων,
επειδή ήταν επικίνδυνο και εστία µόλυν-
σης κατεδαφίστηκαν τα επικίνδυνα κοµ-
µάτια από συνεργείο του ∆ήµου µε την
επίβλεψη του τότε ∆ηµάρχου κ. Χασιά-
κου. Συγχρόνως έθεσα το θέµα δηµι-
ουργίας µίας ευκολότερης πρόσβασης
για την ηλικιωµένη (93 ετών και µε σο-
βαρά προβλήµατα υγείας) µητέρα µου
Παππά Κων/να. Κατά την επίσκεψή του
στο χώρο ο κ Χασιάκος έχοντας λανθα-
σµένη ενηµέρωση ότι το οικόπεδο Κα-
τσαούνου είναι δωρεά (στην
πραγµατικότητα είναι κληρονόµος κατά
το 1/5 µαζί µε άλλα περιουσιακά στοι-
χεία) προς το ∆ΗΜΟ (και µηχανικός
όντας) µας προέτρεψε να φτιάξουµε µια
σκάλα στο νοτιότερο σηµείο του οικοπέ-
δου µας και στο κοινό όριο µε το παρα-
πάνω οικόπεδο. Όταν τη φτιάξαµε (επτά
πέτρινα σκαλοπάτια το ένα πλατύσκαλο
για να ανοίγει µια πρόχειρη πόρτα) και
χωνευτή προς το οικόπεδο µας αρχίζει η
ιστορία ταλαιπωρίας. Νότια του οικοπέ-
δου µου και µε κοινό όριο είναι η διπλή
κατοικία των: Ντζιόκα Ευαγγελίας συζύ-
γου ∆ηµητρίου Τριάντου και Παρα-
σκευής Ντζιόκα, κόρες του Βασίλη
Ντζιόκα. Μέχρι το σηµείο εκείνο υπάρχει
πρόσβαση για αυτοκίνητο και χρησιµο-
ποιούσαµε όλοι το νοτιότερο κοµµάτι του
οικοπέδου κληρονόµων Κατσαούνου για
αναστροφή και πάρκινγκ χωρίς να δια-
µαρτύρονται οι παραπάνω. Ξέχασα εδώ
να σας αναφέρω για ενηµέρωση ότι τα
δύο ή τρία τελευταία χρόνια άρχισαν να
φυτεύουν θάµνους και δένδρα έβαλαν

αυτόµατο πότισµα και νωρίτερα είχαν
κατασκευάσει κληµαταριά. Επίσης είχαν
κάνει διάνοιξη του δρόµου προς το οικό-
πεδο κληρονόµων Κατσούνου ώστε το
αυτοκίνητο να φτάνει µέχρι το σπίτι τους
(δεν γνωρίζω αν είχαν τη συγκατάθεση
των συνιδιοκτητών) ώσπου ήρθαν τα
δικά µας σκαλοπάτια και η πρόχειρη
πόρτα µε αποτέλεσµα σειρά καταγγε-
λιών - ενεργειών του κ. Τριάντου. Λε-
πτοµέρειες είναι στην εφηµερίδα µας για
όποιον τις χρειαστεί. Όταν ενηµερώθηκε
ο κ Χασιάκος για την καταγγελία Τριάν-
του στην Πολεοδοµία και για την πραγ-
µατικότητα της δωρεάς Κατσαούνου
ενηµέρωσε όλους ότι για οποιαδήποτε
διαµόρφωση στο κοινό όριο χρειάζεται η
έγκριση όλων των συνιδιοκτητών και όχι
των χρηστών. Σε έρευνά µου δεν βρήκα
άλλον συνιδιοκτήτη εκτός από τον ∆ήµο
Κεντρικών Τζουµέρκων και παρακαλώ
όλους αν γνωρίζουν κάτι να µε πλη-
ροφορήσουν. Το ∆εκαπενταύγουστο
για 15 περίπου ηµέρες ήµασταν στο
χωριό εγώ µε την οικογένειά µου και την
µητέρα µου και οι Τριάντος ∆ηµήτριος,
Ευαγγελία και Παρασκευή Ντζιόκα και
παρότι έβλεπαν ότι η πόρτα δεν ανοίγει
οι ίδιοι προκαλούσαν έχοντας 4 αυτοκί-
νητα παρκαρισµένα και προγραµµατί-
ζοντας να µη µένει κενός χώρος για άλλο
αυτοκίνητο η κουρεύοντας και ποτίζον-
τας δένδρα και θάµνους χωρίς να έχουν
το θάρρος να αναφερθούν στην νέα ενό-
χληση που τους προκάλεσα. Η καταγγε-
λία έγινε 25 Αυγούστου από
Θεσσαλονίκη την εποµένη δηλαδή της
αναχώρησης τους από το Βουργαρέλι.
Όλα αυτά τα κάνω γνωστά γιατί δεν
υπάρχει διάθεση συνεννόησης και αφού
ενηµερώθηκε για το πρόβληµα ο και-
νούργιος ∆ήµαρχος στον οποίο εύχοµαι
και καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο του
άρχισα εγώ τις καταγγελίες αυθαιρεσιών
και παρανοµιών. ∆ε γίνεται όµως διαφο-
ρετικά.
Το Βουργαρέλι δεν κρατιέται µε δικοµα-
νείς και µε γερόντια που δύσκολα µε τους
υπάρχοντες δρόµους πάνε σπίτι τους µε
τη µαγκούρα. Θα τους πάρουν τα παιδιά
σπίτια τους ή θα καταλήξουν στα γηρο-
κοµεία. Συγνώµη αν σας κούρασα µε την
επιστολή µου αυτή, παρακαλώντας αν
µπορείτε να τη δηµοσιεύσετε για να µα-
θαίνουν και οι Βουργαρελιώτες την αλή-
θεια, αλλά και να πληροφορηθώ αυτό
που ζήτησα παραπάνω δίνοντας τα στοι-
χεία µου. Επίσης σας επισυνάπτω αντί-
γραφα της αλληλογραφίας για δική σας
χρήση.

Ευχαριστώ
Παππά Ελένη

Κάτοικος Ναυαρίνου 15
141 21 Ηράκλειο Αττικής

Τηλ. 210 2819048 - 6977287844

Συνδροµές για εφηµερίδα
Ιούλιος-Αύγουστος-
Σεπτέµβριος

• Νο 2272 Γιάννος Παντελής . . . . . . . . . 20€
• Νο 2274 Βίκης Αχιλλέας . . . . . . . . . . .20€
• Νο 2275 Βίκη-Φώτη Ευαγγελία . . . . . . 20€
• Νο 2276 Αµπατζίδης Παναγιώτης . . . . 20€
• Νο 2277 Τυρολόγος Χρήστος . . . . . . . 15€
• Νο 2278 Ντζιάκος Σπύρος . . . . . . . . . .10€
• Νο 2279 Βίκης Χαράλαµπος . . . . . . . .20€
• Νο 2280 Κούκου Σταυρούλα . . . . . . . . 20€
• Νο 2281 Κούκος ∆ηµήτριος Σωτ. . . . .20€
• Νο 2282 Ντζιόκας ∆ηµοσθένης . . . . . . 20€
• Νο 2283 Σόφης Χρήστος Κων/νου . . . 10€
• Νο 2284 Τσιώρης ∆ηµήτριος Νικ. . . . .30€
• Νο 2285 Νίκου Σοφία . . . . . . . . . . . . .30€
• Νο 2286 Ντζιόκα ∆ήµητρα . . . . . . . . .20€
• Νο 2287 Τραπέτσας Βασίλης . . . . . . .20€
• Νο 2288 Ρυακιωτάκης Ευρυπίδης . . .20€
• Νο 2289 Χανδρίκος Αποστόλης . . . . .20€
• Νο 2290 Τσιώρη Παναγιώτα . . . . . . . .20€
• Νο 2291 Κολιούλης Ευθύµιος . . . . . . . 30€
• Νο 2292 Κολιούλης Ευθύµιος . . . . . .100€
• Νο 2293 Χρηστίδης Γ.Νικόλαος . . . . . 30€
• Νο 2294 Λαµπράκης Λευτέρης . . . . . .20€
• Νο 2295 Λαµπράκης Αλέκος . . . . . . . .20€
• Νο 2296 Παπαθανάσης Ορέστης . . . .20€
• Νο 2297 Κωλέτσης ∆ηµήτριος . . . . . .20€
• Νο 2298 Πλεύρης Σπύρος . . . . . . . . .20€
• Νο 2299 Βούλγαρη Κική . . . . . . . . . . . 20€
• Νο 2300 Τάσιος Κ.Αναστάσιος . . . . . . 20€
• Νο 2393 Τσίπης Νίκος . . . . . . . . . . . .50€
• Νο 2395 Μπακάλης Λάµπρος . . . . . . .20€
• Νο 2396 Φλώρος ∆ηµήτριος . . . . . . .100€
• Νο 2397 ∆ήµος Φώτιος . . . . . . . . . . . .10€
• Νο 2398 ∆ήµου Θεοδοσία . . . . . . . . .10€
• Νο 2399 Ανώνυµος Συνδροµητής . . . . 20€
• Νο 2400 Κατερινοπούλου Ιωάννα . . . . 20€
• Νο 2401 Κατσαούνος ∆ηµήτριος . . . . 20€
• Νο 2404 Παπαδοπούλου Κασσιανή . .25€
• Νο 2406 Κολοκύθας Βασίλης . . . . . . .30€
• Νο 2407 Κατσαούνος Λάµπρος . . . . .15€
• Νο 2408 Σπηλιωτοπούλου Ελευθεριά . 20€
• Νο 2411 Τσιαµπούλας Αριστοτέλης . . 40€
• Νο 2413 Κοντοδήµα Κατερίνα . . . . . .30€
• Νο 2416 Τρύπα Άντα . . . . . . . . . . . . .10€
• Νο 2417 Κατσαούνος Νικόλαος . . . . . 20€
• Νο 2418 Γούστα Σοφία . . . . . . . . . . . .10€
• Νο 2420 Αγγελωµένος ∆ηµήτριος . . . . 20€
• Νο 2421 Παπαδόπουλος Κων/νος . . . 20€
• Νο 2423 Τραµπαδούρος Άγγελος . . . .15€

• Νο 2425 ∆ήµου Ντίνα . . . . . . . . . . . . .20€
• Νο 2426 Καραβασίλης Σπύρος . . . . . . 20€
• Νο 2427 Στούµπα Καίτη . . . . . . . . . . .20€
• Νο 2431 Πλεύρης Γιώργος . . . . . . . . .20€
• Νο 2432 Γεωργοκώστας Γιάννης . . . .30€
• Νο 2433 Καραβασίλης Παναγιώτης . . 20€
• Νο 2435 Παπαδοπούλου Χριστίνα . . .30€
• Νο 2436 Παπαδοπούλου Ναυσικά . . .30€
• Νο 2437 Ρούσου-Αναγνώστου Χριστίνα 30€
• Νο 2438 Πλεύρη Μαρία . . . . . . . . . . .20€
• Νο 2439 Καρακίτσιου Κούλα . . . . . . . . 15€
• Νο 2442 Κούρτη Λέλα . . . . . . . . . . . . . 20€
• Νο 2443 Κούρτη Άννα . . . . . . . . . . . . .10€
• Νο 2444 Σούσου Μαρία . . . . . . . . . . .15€
• Νο 2446 Πανάγος Γιώργος . . . . . . . . .20€
• Νο 2447 Χοντζάκη Ευγενία . . . . . . . . .15€
• Νο 2448 Σόφης Λάµπρος . . . . . . . . . .20€
• Νο 2450 Συγγούνα Καλλιρόη . . . . . . .20€
• Νο 2451 Κατσάνου Ελένη . . . . . . . . . .20€
• Νο 2452 Κολιούλης ∆ηµήτριος Γεώργ. 20€
• Νο 2453 Γούλας Χρήστος . . . . . . . . . .20€
• Νο 2454 Μπάρτση Ευαγγελία . . . . . . .50€
• Νο 2455 Τυρολόγου Ευθυµία . . . . . . .20€
• Νο 2456 Τυρολόγος Κώστας . . . . . . .20€
• Νο 2459 Λαµπράκη Αριάδνη . . . . . . .30€
• Νο 2460 Λαµπράκη Παρασκευή . . . . . 30€
• Νο 2461 Κυρίτση Μ.Τούλα . . . . . . . . .20€
• Νο 2462 Μπράτης Ι.Φώτης . . . . . . . . .20€
• Νο 2463 Μπράτης Ι.Γεώργος . . . . . . .20€
• Νο 2464 Μπράτη Ι.∆ήµητρα . . . . . . . . 20€
• Νο 2465 Μπράτη Χαρίκλεια . . . . . . . .20€
• Νο 2466 Πλεύρη Ελένη . . . . . . . . . . .10€
• Νο 2467 Μωραΐτη Μαγδαληνή . . . . . .20€
• Νο 2472 Βασιλείου Βασίλειος . . . . . . .20€
• Νο 2474 Κολιάτσος Αντώνης . . . . . . .20€
• Νο 2475 Στεργιόπουλος Κώστας . . . . 20€
• Νο 2477 Μήτσος Ηρακλής . . . . . . . . .20€
• Νο 2478 Καρακίτσου Άννα . . . . . . . . .20€
• Νο 2479 Σταύρου Ελένη . . . . . . . . . . . 20€
• Νο 2480 Τασούλα-Νάκη Ελπίδα . . . . . 10€
• Νο 2481 Κούρτης Πέτρος . . . . . . . . . .20€
• Νο 2482 Γεωργοκώστας Χρήστος . . .40€
• Νο 2483 Τρύπα Αντιγόνη . . . . . . . . . .15€
• Νο 2484 Πλεύρη Αφροδίτη . . . . . . . . .50€
• Νο 2485 Σκαρτσέλα- Γιαννάκη Αρτεµισία 20€
• Νο 2486 Σταύρου Αργυρώ . . . . . . . . .20€
• Νο 2487 Κωστάκης Κώστας . . . . . .100€
• Νο 2488 Παπαστράτου Νίνα . . . . . . . .20€
• Νο 2489 Αντωνίου Χ.Αθανάσιος . . . . . 50€
• Νο 2490 Τσιώρη Γεωργία . . . . . . . . . .20€
• Νο 2501 Στέργιος Χρήστος . . . . . . . . . 20€
• Νο 2502 Ρούµπος Χρήστος . . . . . . . .50€
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Το Βουργαρέλι µάς περιµένει πάντα! Η επικοινωνία µαζί του και µε τους ανθρώπους του µας αναζωογονεί!

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)

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

Ευπρεπισµός Νεκροταφείου
Για το Νεκροταφείο του χωριού µας και
τον καθαρισµό του τον Απρίλιο είχε γίνει
λόγος στο φύλλο της εφηµερίδας µας Νο
240 (Μάρτιος-Απρίλιος). Η περιποίηση
του στηρίχθηκε σε εθελοντική προσφορά
χωριανών στους οποίους έγινε µνεία σε
εκείνο το φύλλο. Όµως δεν ήταν αρκετή η
προσφορά αυτή και ο χώρος παρουσίαζε
αρκετά προβλήµατα, αν εξαιρέσει κανείς
τους ατοµικούς τάφους. Έτσι η κ.Γεωργία
Τσιώρη, µέλος του ∆.Σ. του Πολιτιστικού
Συλλόγου ανέλαβε πρωτοβουλία για τη
συγκέντρωση χρηµάτων, τα οποία δόθη-
καν στον Τάκη Μποχώτη που µε βοηθό
του Κώστα Γκανατσούλα έκαναν το χώρο
αγνώριστο, ¨λαµπίκο¨ κατά τη λαϊκή έκ-
φραση.
Χρήµατα προσέφεραν (10€ έκαστος) οι:
Πλούµπη Σταυρούλα, Γούλα Ελευθερία
Μπράτη Χαρίκλεια, Μπράτης Ι.Γιώργος
Τσαµπούλας Βασίλης, Τάσιος ∆ηµ.Κώ-
στας, Νταλαγιώργος Νίκος, Πλούµπης
Γιαν.Χρήστος, Τσιώρης Γρ.∆ηµήτρης
Πλούµπης Η.Αποστόλης, Κολέτσος ∆η-
µήτρης, Τσιώρη Γεωργία, Φωτάκη - Γιώτη
Ρίτα, Τάσιος ∆ηµ.Γεώργιος, Καραβασίλης
Σωτήρης, Πλούµπης Η. Βασίλης, Κατσά-
νος Κώστας, Τρύπας Βασίλειος, Πλεύρη
Όλγα, Βαγενά Τέτα, Τάσιου Κούλα, Σού-
σου Κούλα, Σιαπάτη Αντριάνα, Λαµπράκη
Αριάδνη, Πλεύρη Νικ.Ελένη, Σόφης Λεω-
νίδας, Παπαδηµητρίου Βιργινία, Μπάγ-
κου-Αντωνίου Ζωή, Κούρτη Πετ.Μαρία,
Μπακάλη ∆ηµ.Χρυσούλα, Κούρτη Λέλα,
Καρακίτσου Άννα, Λουπέλη Ελένη,
Τρύπα Αντιγόνη, Πλούµπη Θ.Νούλα,
Χρηστίδη Κυριακούλα, Γιαννάκη Χρυ-
σάνθη, Ρούµπου Μαρία, Τσίπη Λαµπρινή
Τσίπη-Κρανά Ελευθερία.
Και από 5€ οι: Κολιούλη Τζένη, Νάκου
Βάσω.

Αναγκαστικός Συνεταιρισµός ∆ιαχείρι-
σης ∆άσους και Κοινής Χορτονοµής
Βουργαρελίου - Παλαιοκατούνου
Εκλογές 3-8-2014 - Νέο ∆Σ
Πρόεδρος:
Κατσάνος Κων/νος

Αντιπρόεδρος:
Κολιούλης Γεώργιος του Γεωργίου
Γραµµατέας:
Πλεύρης Γεώργιος
Ταµίας:
Μπαλατσούκα Κωνσταντίνα
Μέλος:
Ντζίµας Ευάγγελος

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΑΕΙ - ΤΕΙ
Λύκειο Βουργαρελίου
Λύκος Παντελής, ΤΕΙ Πληροφορικής
Άρτας.
Καραβασίλης Ορέστης, ΤΕΙ Πληροφο-
ρικής Καστοριάς.
∆ιαµάντη Λαµπρινή, ΤΕΙ ∆ιοίκησης Επι-
χειρήσεων Λευκάδας.
Κουτσάφτη Λαµπρινή, ΤΕΙ Λογιστικής
Πειραιά.
Κουτσάφτη Βασιλική, ΤΕΙ Λογιστικής
Πρέβεζας.
Καψάλης Γεώργιος, ΤΕΙ Λογιστικής
Πρέβεζας.
Μπαρκαλέξη Παρασκευή, Ιστορικό Κέρ-
κυρας.
Από άλλα Λύκεια
Σµαράγδα ∆ηµητρακοπούλου
(κόρη Μαρίνας Σόφη) Τµήµα Ψυχολο-

γίας Πανεπιστηµίου Αθήνας.
Αλεξάνδρα Μπ. Τζίµα, Τµήµα Φιλολο-
γίας Κοµοτηνής.
Ελίνα ∆ήµου του Βασιλείου και της Βα-
σιλικής Σταύρου, Τµήµα Γεωπονίας στο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονί-
κης.
Γιάννης Βάνας (γιος Ερµίνας Γεωρ-
γούλα) Οργάνωση και ∆ιοίκηση Επιχει-
ρήσεων Πανεπιστήµιο Μακεδονίας.
Σπύρος Χρ. Τόλης (γιος της Σταυρούλας
Κ. Κολιούλη), Μηχανικών Πληροφορικής
και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήµιο Μα-
κεδονίας(Κοζάνη).
Κωνσταντίνα Τσιρογιάννη (κόρη
Βάσως κ. Κολιούλη) ∆ιαχείριση Φυσικών
Πόρων ΤΕΙ Αγρινίου.
Ανδρέας Γεωργ. Κατσαούνος, Τµήµα
Χηµείας Πανεπιστηµίου Πατρών.
Νικηφόρος Τσίρκας (γιος Παρασκευής
Κ. Κατσάνου) Οργάνωση και ∆ιοίκηση
Επιχειρήσεων Πανεπιστηµίου Κρήτης.
Ηλίας Πλιάτσικας (γιος Μαρίνας Ηλ.
Σόφη) Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕΙ
Σερρών.

Καλές σπουδές και κάθε προκοπή στη
ζωή των παιδιών µας!

Γυναίκες του Παλαιοχωρίου, µετά τον στολισµό της Κόκκινης Εκκλησιάς
για τον εορτασµό της 8ης Σεπτεµβρίου.


