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

ΚΩΔΙΚΟΣ 012709
ΚΕΜΠΑΘ

4225

Υδρογονάνθρακες: Όχι στην έρευνα και στην εξόρυξη  
Αφιερώνουμε το πρωτοσέλιδο αυτού του φύλλου της
εφημερίδας μας στο ανωτέρω, ιδιαίτερα σημαντικό, θέμα
για ολόκληρη την Ήπειρο και κατ’ επέκταση στη δική μας
περιοχή. Ασχοληθήκαμε και σε άλλα φύλλα της εφημερί-
δας μας: Φ. Νο 257- Γιάννης Νάκης: «Έρευνα και παρα-
γωγή υδρογονανθράκων στην Ήπειρο» / Φ. 258 -
Κώστας Αλεξίου: «Και η ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ…χτενίζεται -
και όχι μόνο αυτή» / Φ. Νο 259 - Σαββούλα Κολιούλη:
«ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΞΟΡΥΞΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑ-
ΚΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ».

Φ αίνεται, όμως, ότι κάποια ιδιαίτερα σοβαρά θέματα πρέπει
να εμφανίζονται πρωτοσέλιδα και εκλαϊκευμένα, για να τα

προσέξει κανείς και όχι σε άλλες σελίδες, γιατί ίσως τα θεω-
ρούν επιστημονικά ή ότι αφορούν μόνο ένα μέρος της κοινω-
νίας. Βλέποντας ότι α) το θέμα όσο πάει γίνεται κλιμακούμενο,
για να προχωρήσουν οι έρευνες στην περιοχή της Άρτας (που
μας αφορά ιδιαίτερα), όπως και σε όλη την Ήπειρο και β) από
τη στιγμή που τα ΕΛ.ΠΕ (Ελληνικά Πετρέλαια) στα οποία έχει
παραχωρηθεί η έρευνα για την ύπαρξη υδρογονανθράκων,
έχουν απευθυνθεί στις δημοτικές αρχές του νομού μας και
έχουν πάρει αρνητικές απαντήσεις, θα επιχειρήσουμε μία όσο
γίνεται περιεκτική ενημέρωση στους συγχωριανούς μας, κα-
ταλήγοντας και στη θέση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας, όσον
αφορά στο θέμα αυτό.

Το καταστατικό μας προβλέπει:
Άρθρο 2γ, σκοπός του Σωματείου είναι: “Η προστασία του

περιβάλλοντος του Βουργαρελίου, η έρευνα και μελέτη της
ιστορίας, των παραδόσεων και των λαογραφικών στοιχείων
της περιοχής και η ανάπτυξη των πλουτοπαραγωγικών
πηγών του Βουργαρελίου’’ και ο σκοπός πραγματοποιείται
(πέραν των άλλων) με  υποδείξεις και συμβουλές και άλλες
ενέργειες για βελτίωση της ποιότητας ζωής των μελών του
Σωματείου και των κατοίκων του Βουργαρελίου και για πα-
ράλληλη βελτίωση των καλλιεργειών, της κτηνοτροφίας και
των δασών και ανάπτυξη των τουριστικών δυνατοτήτων του
Βουργαρελίου.

Με το σκεπτικό, λοιπόν, του καταστατικού μας, στο οποίο
κυρίαρχο είναι το περιβάλλον και ό,τι έχει σχέση με αυτό, επι-
χειρούμε αυτή την ενημέρωση για να διασφαλίσουμε την
προστασία του και παράλληλα την προστασία του ανθρω-
πογενούς παράγοντα που δραστηριοποιείται με οποιονδή-
ποτε τρόπο μέσα σε αυτό. Εξάλλου πρωταρχικό καθήκον και
υποχρέωση της Πολιτείας ήταν η ενημέρωση, συστηματική
και πλήρης, των κατοίκων των περιοχών και όχι οι  συμβάσεις
και οι προδιαγραφές προστασίας του περιβάλλοντος σε χαρ-
τιά που εμφανίζουν θετικές πλευρές. Παράδειγμα παρατηρή-
σαμε σε τίτλο τοπικής εφημερίδας του νομού μας: Τον Μάρτιο
ξεκινούν οι έρευνες των ΕΛ.ΠΕ. στην Ήπειρο / Το 2022 οι γε-
ωτρήσεις - 5% των εσόδων θα αποδίδεται ως ενίσχυση στην
Περιφέρεια  Ηπείρου!

Πρωταρχικά, για μία επαφή με το θέμα μας, κάποιοι
όροι για να ξέρουμε για το τι μιλάμε.

Υδρογονάνθρακες: Είναι μία μεγάλη ομάδα ενώσεων που,
όπως δηλώνει και το όνομά τους, αποτελούνται μόνο από
άτομα άνθρακα και υδρογόνου. Το πετρέλαιο και το φυσικό
αέριο είναι η κύρια πηγή παραγωγής υδρογονανθράκων. Η
καύση τους είναι μία εξώθερμη αντίδραση, η οποία ελευθε-
ρώνει την απαραίτητη ενέργεια για τις ανάγκες της κοινωνίας
μας. Άρα με τα δύο αυτά στοιχεία συνδέεται το θέμα μας, για
να γίνει πιο κατανοητό. Ένα μεγάλο μέρος της ατμοσφαιρικής
ρύπανσης, η οποία αποτελεί ένα φλέγον περιβαλλοντικό
πρόβλημα, οφείλεται στα καυσαέρια, δηλαδή τα αέρια τα
οποία εκπέμπονται κατά την καύση του πετρελαίου, της βεν-
ζίνης ή του φυσικού αερίου.                                                           

Εξόρυξη: Είναι πρακτική που χρησιμοποιείται από πολύ
παλιά από τον άνθρωπο για την απόκτηση πόρων, όπως ο
σίδηρος, ο χαλκός, το μάρμαρο και τα πετρώματα. Η εξόρυξη

μπορεί να γίνει στο υπέδαφος ή
ακόμη και σε βουνά. Θεωρείται
πρωτογενής παραγωγικός το-
μέας, γιατί παράγονται πρώτες
ύλες.

Μετά τη διασάφηση αυτή, θα
επιχειρήσουμε μία πληροφόρηση
για το θέμα: “Έρευνα και εξόρυξη
υδρογονανθράκων’’, από τη
στιγμή της ενημέρωσης από την
εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια(
ΕΛ.ΠΕ) στους Δήμους του νομού
μας (Άρτας), για το θέμα της
έρευνας υδρογονανθράκων σ’
αυτόν και στη συνέχεια τοποθε-
τήσεις και αντιδράσεις πάνω στο
θέμα.

Μία κατατοπιστική ενημέρωση
παρουσίασε το μέλος του Συλλό-
γου μας και της Ομοσπονδίας
Τζουμερκιωτών Σαββούλα Κολι-
ούλη στο φύλλο Νο 259, σελ. 9
της εφημερίδας μας με τίτλο “ΟΧΙ
ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΞΟΡΥΞΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ
ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ’’, στην οποία μπορείτε να ανατρέξετε για να
μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια.

Το 2014 από τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων (ΣΜΠΕ) έγινε εκπόνηση του οικοπέδου ΑΡΤΑ-
ΠΡΕΒΕΖΑ για έρευνα και εξορύξεις. Στις 7 Μαρτίου με ευρεία
κοινοβουλευτική πλειοψηφία η Ολομέλεια της Βουλής ενέ-
κρινε την κύρωση των τεσσάρων συμβάσεων μεταξύ του Ελ-
ληνικού Δημοσίου και τριών εταιρειών, για την παραχώρηση
του δικαιώματος εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θα-
λάσσια περιοχή 2 του Ιονίου Πελάγους και στις χερσαίες πε-
ριοχές της Άρτας – Πρέβεζας, Αιτωλοακαρνανίας και
βορειοδυτικής Πελοποννήσου.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, από την εταιρεία Ελλη-
νικά Πετρέλαια, οι γεωφυσικές έρευνες θα γίνουν στους Δή-
μους Κεντρικών Τζουμέρκων, Αρταίων, Νικολάου Σκουφά και
Γεωργίου Καραϊσκάκη, σε ένα μέτωπο αρκετών χιλιομέτρων.

Οι αντιδράσεις για την κύρωση των συμβάσεων ήταν πολ-
λαπλές και από διάφορους φορείς. Από Ομοσπονδίες, Συλ-
λόγους, ομάδες διαμαρτυρίας και συγκεντρώσεις σε όλες τις

πόλεις της Ηπείρου, ψηφίσματα. Μέλη
του Δ.Σ. του Συλλόγου μας συμμετεί-
χαν σε συγκεντρώσεις στην Πανηπει-
ρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος
(αυτές έγιναν με πρωτοβουλία της
Ηπειρωτικής Συσπείρωσης), όπου
εξαίρετοι επιστήμονες παρουσίασαν
τις τραγικές επιπτώσεις από τις έρευ-
νες και τις εξορύξεις των υδρογοναν-
θράκων. 

Ιδιαίτερα η προβολή βίντεο από περιο-
χές όπου έλαβαν χώρα αυτές και πα-
ρουσίαζαν τις θλιβερές και τραγικές
επιπτώσεις στον ανθρωπογενή παρά-
γοντα και το περιβάλλον μάς συγκλόνισε
όλους. Δεν μπορούμε να διανοηθούμε
τέτοιες εικόνες για το Βουργαρέλι και για
την γύρω περιοχή. Γι’ αυτό και τα ψηφί-
σματα που εκδόθηκαν ήταν αρνητικά, με
κυρίαρχο στόχο “ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ
ΚΑΙ ΕΞΟΡΥΞΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ
ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ’’.

Από την άλλη πλευρά έρχονται δη-
μοσιεύματα του τύπου:

“Ο τυχόν εντοπισμός κοιτασμάτων στη Δυτική Ελλάδα και
στην Ήπειρο θα μπορούσε να προκαλέσει πραγματική επα-
νάσταση  στην εθνική και φυσικά στην τοπική οικονομία. Μία
οικονομία που μέχρι σήμερα στηρίζεται στη φθίνουσα αγρο-
τική παραγωγή και τον ευάλωτο και εύθραυστο τουρισμό’’. Ή
“Δράσεις για τον αθλητισμό στην Κέρκυρα από τον όμιλο ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ: Παραδόθηκαν 9.000 λίτρα πετρελαίου
θέρμανσης για τις ανάγκες του Κλειστού Γυμναστηρίου’’. Ή τα
10.000 ευρώ που δόθηκαν στην ΠΣΕ για την εκδήλωση στο
Ηρώδειο.

Και προβάλλουν αμείλικτα τα ερωτήματα:
Γιατί οι ενημερώσεις γίνονται από τα ΕΛ.ΠΕ.;
Γιατί προβάλλονται δράσεις για όφελος της κοινωνίας,

με βασικούς άξονες τη νέα γενιά, τις ευπαθείς ομάδες, τις
βιώσιμες πόλεις και κοινωνίες, τον πολιτισμό και τον
αθλητισμό, ενώ αιωρούνται ερωτήματα για τα οποία δεν
δίνονται υπεύθυνες απαντήσεις στις τοπικές κοινωνίες
και επιπλέον δεν υπάρχουν ενημερώσεις από υπεύθυ-
νους φορείς και όχι από τα Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛ.ΠΕ.);

Συνυπολογίζονται σε επίπεδο Ηπείρου: α) τα εμπορικά - οι-
κονομικά οφέλη από τη διαδικασία έρευνας και εξόρυξης
υδρογονανθράκων, σε αντιπαράθεση με τα αντίστοιχα που η
περιοχή διαθέτει ως αγροτοδιατροφικός χώρος υψηλού κύ-
ρους διεθνώς και τουριστικός προορισμός αντίστοιχα; β) οι
επιπτώσεις στο περιβάλλον από τις έρευνες που προκαλούν
μικρούς σεισμούς για να εντοπίσουν κοιτάσματα και να εξά-
γουν συμπεράσματα για τα γεωλογικά χαρακτηριστικά του
τόπου; γ) γιατί οι ελεγκτικοί μηχανισμοί για το περιβάλλον
είναι ανύπαρκτοι, αφού σε αυτό το στάδιο τοπικά έχει οριστεί
η ίδια εταιρεία(!) υπεύθυνη για την επίβλεψη των περιβαλ-
λοντικών επιπτώσεων, αντί για κάποιον ανεξάρτητο ελεγκτικό
μηχανισμό ή έστω την τοπική αυτοδιοίκηση;

Και πόσα άλλα ερωτήματα και αντιδράσεις που δεν έχουν
τέλος… Και θα έχουν κορυφώσεις όσο μεγαλύτερη ενημέ-
ρωση γίνεται και βγαίνουν στο προσκήνιο οι ζημιογόνες
πλευρές του θέματος.

Ερχόμαστε στα “καθ’ ημάς’’, μετά την ενημέρωση από τα
Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛ.ΠΕ.) στο Δήμο Κεντρικών Τζου-
μέρκων: Κάθετα αντίθετος στην προοπτική εξορύξεων στην
Ήπειρο δήλωσε ο Τρύφωνας Παπαϊωάννου ως αγρότης καλ-
λιεργητής και αντιπρόεδρος της Ένωσης για τον Αγροτουρι-
σμό.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 3

Παραχωρήσεις για εξορύξεις υδρογονανθρά-
κων (Δυτ. Ελλάδα και Ν. Κρήτη).

Χρόνια Πολλά 
Καλή Ανάσταση!
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Το Βουργαρέλι είναι ο γενέθλιος τόπος, που μας εμπνέει και μας δίνει δύναμη στην καθημερινότητά μας.

Κοινωνικά

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΩΤΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ

“ΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ”
ΦΕΙΔΙΟΥ 18, 106 78 ΑΘΗΝΑ

ΕΚΔΟΤΗΣ:
ΛΟΥΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Πρόεδρος Συλλόγου

Θεοτοκοπούλου 54-56
162 31 Βύρωνας

Τηλ.: 210 7667549
Κινητό: 6977 550119

*
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Ηπειρωτικές Εκδόσεις “Πέτρα”
Οικονόμου 32, 106 83 Αθήνα

Τηλ.: 210 8233830 
Fax: 210  8238468

e-mail:ekdoseispetra@hotmail.com

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
“ΓΑΛΗΝΗ”

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΥΤΡΑΣ
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΑΡΤΑΣ

ΤΗΛ.: 26850
22380
22135

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ 
ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ!

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΙ 

ΤΙΣ ΕΠΩΝΥΜΕΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΩΝ 
ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΙΣ 

ΛΟΓΟΚΡΙΝΕΙ. 
ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ
ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ 

ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ 
ΚΑΤ’ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ 

ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

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  
Λουκία Αντωνίου:  loukiac.antonoiou@gmail.com
ή  ταχυδρομικώς στη διεύθυνση του Συλλόγου
Φειδίου 18, 108 78  Αθήνα.
Συνεργάτης στην ψηφιοποίηση των κειμένων Νίκος Τσιούνης:
tsiounisnikos@gmail.com

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ

Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι
διώροφη πέτρινη 

κατοικία 
στο Βουργαρέλι.
Πληροφορίες στα 

τηλέφωνα 
210 2585854 και

6974575294

Χειροποίητα 
Κοσμήματα & Δώρα

Ειρήνη Βιτώρου
Παλλάδος 24-26
Αθήνα
τηλ.  697 8215823 

Facebook page :
Κουμπάκι 
koumpaki.com

Παρακαλούμε, για κάθε κοινωνικό γεγονός που αφορά το χωριό μας 
και τους συγχωριανούς, να ενημερώνετε άμεσα την πρόεδρο 

του Συλλόγου Λουκία Αντωνίου, στα τηλ.  210-7667549, 6977550119

ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ - ΨΗΣΤΑΡΙΑ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΙΟΥΛΗΣ

ΤΗΛ.: 26850 24669
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Κωλέτση Πολυτίμη ( Τιμούλα ) Νο 3356 ......10 Ε
Σόφη Ευαγγελία ( Λίτσα ) Νο 3357 ..............10 Ε
Στεφάνου Βασιλική Νο 3358 ........................20 Ε
Στεφάνου Μαίρη Νο 3359 ............................20 Ε
Αποστόλου Άννα Νο 3360 ...........................20 Ε
Ζαχαρή Άννα Νο 3361 .................................20 Ε
Ζμπλούχου Βίκη Νο 3362 ............................20 Ε
Λαγού Ευαγγελία Νο 3363 ..........................20 Ε
Πλεύρης Παύλος Νο 3364 ...........................20 Ε
Ζιώρης Ηλίας Νο 3365 ................................50 Ε
Στεφανάκη Αγγελική Νο 3366 ......................10 Ε
Στύλιος Γεώργιος Νο 3367 ..........................50 Ε
Μίχαλου – Γούλα Ευτυχία Νο 3368 .............20 Ε
Τσιώρη Ειρήνη Νο 3369 ..............................20 Ε
Τσιώρης Άγγελος Νο 3370 ...........................30 Ε
Πλεύρης Χρήστος Νο 3371 .........................20 Ε
Σιώζιος Δημήτρης Νο 3372 ..........................20Ε
Μάντζιου Μαίρη Νο 3375 .............................30Ε
Ζέρβας Νίκος Νο 3376 ................................50 Ε
Μπράτης Άγγελος Νο 3379 ......................... 20 Ε
Κατσαούνος Λάμπρος Νο 3380................... 10 Ε
Γαλάνης Παντελής Νο 3381 ........................ 10 Ε
Τσιώρη Αικατερίνη Νο 3382......................... 20 Ε
Τσιλώνης Δημήτρης Νο 3383 ...................... 20 Ε
Τζέτζου Αρτεμισία Νο 3384.......................... 20 Ε
Δημητρίου-Παπαγεωργίου Μαρία Νο 3385. 25 Ε
Πλεύρης Σπύρος Νο 3311 ........................... 20 Ε
Στέργιος Χρήστος Νο 3312 ..........................20 Ε
Βασιλάκης Σόλων Νο 3313 .........................10 Ε
Παππά Ιουλία Νο 3314 ...............................10 Ε
Κούκος Δημήτριος Νικ. Νο 3315.................. 10 Ε
Ζήκου Αντιγόνη Νο 3316 .............................20 Ε

Λενιώ μου, Αγάπη μου!

Πέρασαν κιόλας 30 χρόνια
από τότε που γνωριστήκαμε
και ερωτευθήκαμε με μια
ματιά. 

Σε αυτήν εδώ την εκκλησία
μάς ένωσε με τα δεσμά του
γάμου ο παπα -Κίμων και δώ-
σαμε τον όρκο να μην μας χω-
ρίσει τίποτε και ποτέ, παρά
μόνο ο θάνατος. Και νάτος ήρθε σήμερα να μας χωρί-
σει. Περνάγαμε τόσο καλά, τόσο όμορφα, που δεν κα-
τάλαβα πότε γεράσαμε και ήρθε να σε πάρει. Δεν ήσουν
απλώς μια γυναίκα, ήσουν θησαυρός για μένα, ήσουν
ένας άγγελος, αυτό που έψαχνα και το βρήκα. Περά-
σαμε μια τέλεια, μια ευτυχισμένη, αλλά σύντομη ζωή.
Όπως μου έλεγες και συ, ήσουν ευτυχισμένη και δεν θα
ήθελες κάτι καλύτερο από αυτό που είχαμε. Δεν μας
έλειψε τίποτε. Είχαμε τα πάντα, μα πάνω από όλα την
αγάπη μας. Πόναγε ο ένας, πόναγε και ο άλλος. Είχαμε
τις βόλτες μας, τις εκδρομές μας, τις διακοπές μας. Απο-
κτήσαμε δύο υπέροχα παιδιά, που τα λάτρευες υπερ-
βολικά, και σε λατρεύουν το ίδιο, ανησυχούσες κάθε
λεπτό πού είναι και τι κάνουν, έτσι όμως σε είχαν και
αυτά, δεν σου αντιμίλησαν ποτέ, ποτέ δεν σε πίκραναν,
γι’ αυτό δεν θα σε ξεχάσουν ποτέ μα ποτέ. Ούτε μια
στιγμή. Και για μένα ήσουν η κολώνα του σπιτιού μας,
ξέρεις πόσο σε αγάπησα και ξέρω πόσο με αγαπού-
σες, κανείς άλλος δεν θα το μάθει. Ήσουνα σε όλα τέ-
λεια. Θα μου λείψει το ζεστό φαγητό που εύρισκα πάντα
στην ώρα του κουπομένο όταν γυρνούσα από τη δου-
λειά. Τα σιδερωμένα ρούχα στην κρεμάστρα, μα πιο
πολύ θα μου λείψει η ζεστή αγκαλιά σου το βράδυ. Εδώ
θα πρέπει να σου πω, απόψε που ήμουν μόνος, δεν
μπόρεσα να κοιμηθώ καλά, γιατί δεν σε είχα δίπλα μου
και κρύωνα. Ξέρω ότι δεν θα ζεσταθώ ποτέ από εδώ
και πέρα. Αλλά και συ να ξέρεις ότι τώρα που μου λεί-
πεις σε αγαπώ ακόμη περισσότερο. Θα μιλάμε κάθε

μέρα, γιατί για μένα δεν έφυγες. Θα σε περιμένω να γυ-
ρίσεις και αν δεν μπορείς εσύ να έρθεις, κάποια στιγμή
θα έρθω εγώ να σε βρω. Θέλω μόνο να με περιμένεις,
όπως μου είπες. Καλό σου ταξίδι, αγάπη μου, στους
ουρανούς που πετάς και να είσαι καλά. Εμείς θα σε σκε-
φτόμαστε πάντα και θα σε αγαπάμε όπως σου άξιζε.

ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ

ΘΑΝΑΤΟΙ
- Απεβίωσε στην Αθήνα και κηδεύτηκε σε χωριό του
Καρπενησίου ο Κώστας Ελεφαντής (σύζυγος Ναυσι-
κάς Παπαδοπούλου). 
- Απεβίωσε στην Αθήνα και κηδεύτηκε στο Βουργαρέλι
η Ελένη Νάκου (σύζυγος Κώστα Χατζηγιάννη) ετών 52. 
- Απεβίωσε  και κηδεύτηκε στην Αθήνα (Βύρωνας) ο
Άγγελος Λαμπράκης ετών 94.
- Απεβίωσε και κηδεύτηκε στο Βουργαρέλι στις 21 Φλε-
βάρη 2019 η Γιαννούλα Παπαλαμπίδη.
- Απεβίωσε και κηδεύτηκε στο Βουργαρέλι στις 12 Μάρτη
2019 ο Χρήστος Λύτρας.
Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους τους.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ
- Η οικογένεια Άγγελου Λαμπράκη (Καίτη – Γιώρ-
γος – Δημήτρης) πρόσφερε στη μνήμη του Άγγελου
Λαμπράκη το ποσό των 150 Ε (απόδειξη Νο 3373).
- Η οικογένεια Λευτέρη Λαμπράκη πρόσφερε στη
μνήμη του Άγγελου Λαμπράκη το ποσό  των 50 Ε
(απόδειξη Νο 3374 ).

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βουργαρελίου εκφράζει τις
ιδιαίτερες ευχαριστίες του: Στο Δήμο Κεντρικών
Τζουμέρκων για τη βοήθεια στη συνδιοργάνωση
των εκδηλώσεων το τριήμερο της Αποκριάς, στις γυ-
ναίκες και στους άντρες του χωριού που βοήθη-
σαν με κάθε τρόπο να γίνουν αυτές οι εκδηλώσεις.
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Η προστασία του περιβάλλοντος, βασικός στόχος του Συλλόγου μας!
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 1

Σφόδρα αντίθετη εμφανίστηκε επίσης, η περιβαλλοντολό-
γος  Ελένη Σκουλίδα, μέλος της πρωτοβουλίας ενάντια

στην έρευνα και εξόρυξη των υδρογονανθράκων στην
Ήπειρο, θέτοντας ερωτήματα σχετικά με το περιβαλλοντικό
αποτύπωμα στην περιοχή.

Οι επικεφαλής συνδυασμών του Δημοτικού Συμβουλίου, Λε-
ωνίδας Τσίπρας και Παναγιώτης Σκαλτσογιάννης, παρακο-
λούθησαν την παρουσίαση και επέμειναν στην αυστηρή
τήρηση κανόνων για την έρευνα στην περιοχή. Ο πρώην δή-
μαρχος Αγνάντων και επικεφαλής συνδυασμού στον ίδιο
Δήμο, Χρήστος Χασιάκος, μετέφερε τη θετική του στάση
απέναντι στην έρευνα και την εξόρυξη για εκμετάλλευση των
ενεργειακών αποθεμάτων της χώρας, ενώ την άποψη της
αξιοποίησης του ενεργειακού δυναμικού προς όφελος της
εθνικής και τοπικής οικονομίας μετέφερε και ο αντιδήμαρχος
Νίκος Σιμόπουλος. (Αναδημοσίευση από την εφημερίδα Τα-
χυδρόμος της Άρτας).

Όταν έφτασε η ώρα για αποφάσεις στα Δημοτικά Συμβού-
λια, μετά το ΟΧΙ του Δήμου Αρταίων (αναδημοσίευση από
ALFAVITA GR): «Τα Τζουμέρκα λένε όχι στην εξόρυξη υδρο-
γονανθράκων». 

«Ιστορική απόφαση από τον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων».
Αυτή τη φράση χρησιμοποίησαν ο Δήμαρχος Μαρίνος Γαρ-
νέλης και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικών Τζου-
μέρκων, για να χαρακτηρίσουν την απόφαση που πήραν
χθες, 1 Φεβρουαρίου 2019, η οποία ουσιαστικά σταμάτησε
τα σχέδια της πετρελαϊκής εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια
(ΕΛ.ΠΕ) για έρευνες  και εξόρυξη υδρογονανθράκων στο
Δήμο.

Το πλήθος πολιτών που παρακολούθησε την πολύωρη συ-
νεδρίαση είναι ενδεικτικό για την εγρήγορση της τοπικής κοι-
νωνίας, που εξέφρασε καθαρά την εναντίωσή της για
οποιαδήποτε εξορυκτική δραστηριότητα στα Τζουμέρκα. Εκ-
πρόσωποι των Πρωτοβουλιών της Ηπείρου ενάντια στην
έρευνα και την εξόρυξη υδρογονανθράκων, παρακολούθη-

σαν τη διαδικασία και με τις τεκμηριωμένες τοποθετήσεις τους,
συνέβαλαν στην εξέλιξη μιας υποδειγματικής συζήτησης που
οδήγησε σε μια ορθή απόφαση’’.

Από όλα αυτά προκύπτει ότι, παρά τις φιλότιμες προσπά-
θειες των πετρελαϊκών ομίλων, οι πολίτες της Ηπείρου δεν
πείστηκαν για τις ευεργεσίες των εξορύξεων στην περιοχή. Η
ωρίμανση σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας, σχετικά με την απο-
δοχή ή μη αυτής της επένδυσης, καταδεικνύει πως οι πολίτες
της Ηπείρου στη συντριπτική τους πλειοψηφία δεν διαπραγ-
ματεύονται την υγεία τους, το φυσικό και πολιτιστικό κεφά-
λαιο του τόπου και τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα. Είναι
σαφές πως η βαθιά αντίθεση της τοπικής κοινωνίας στις
έρευνες- εξορύξεις, εκφράζεται πια καθαρά μέσα από τα θε-
σμικά όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αφού ο αντίλαλος
του δυνατού ΟΧΙ της Άρτας έφτασε ώς τα Τζουμερκιώτικα
βουνά!

Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ολόκληρο κατάλογο ενη-
μερώσεων και διαμαρτυριών κατά της έρευνας και εξόρυξης
υδρογονανθράκων στην Ήπειρο. Σκοπός μας, όμως, είναι η
όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των πολιτών -
κατοίκων των χωριών μας, για να μπορούμε να ζούμε σε
αυτά, σε ένα περιβάλλον όπως το παραλάβαμε και να το κα-
λυτερέψουμε όσο μπορούμε και όχι να το παραδώσουμε στα
χέρια των πετρελαϊκών εταιρειών για χάρη του κέρδους.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:
- Στην Πίτα του Ηπειρώτη στις 3 Φεβρουαρίου 2019 στο

Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ανάρτηση πανώ με σύνθημα κατά
της έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων στην Ήπειρο
από την Ηπειρωτική Συσπείρωση.

- Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019, συγκέντρωση στα Προ-

πύλαια και πορεία στη Βουλή, με συνθήματα: STOP στις εξο-
ρύξεις υδρογονανθράκων σε Ήπειρο, Δυτική Ελλάδα, Ιόνιο,
Κρήτη και παντού. / Κοινωνία και φύση πάνω από τα κέρδη
των ενεργειακών κολοσσών.

- Πρωτοβουλίες: Αθήνας, Άρτας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας.
- Ανοιχτή συνέλευση στα Γιάννενα.
- Ομάδα για τη δημιουργία ανοιχτής συνέλευσης σε Κεφα-

λονιά-Ιθάκη.
- Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης (Εκλογοαπολογιστική

για την Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος)  στις 31
Μαρτίου 2019 για την αναγκαιότητα της δράσης της Συνομο-
σπονδίας, όλης της Ηπειρωτικής Αποδημίας ενάντια στις
συμβάσεις έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων.

- Στο διαδίκτυο, την ώρα που γράφονται αυτές οι  γραμμές,
εκδηλώσεις διαμαρτυρίας γι’ αυτό το θέμα ανακοινώνονται
καθημερινά.

Εμείς όσο μπορούμε θα σας κρατούμε σε εγρήγορση με
όσες ενημερώσεις είναι δυνατόν και από εδώ και εξής είναι
και θέμα ατομικό του καθενός να τοποθετηθεί απέναντι σ’
αυτό το σοβαρό πρόβλημα, παίρνοντας μέρος σε συλλογι-
κές προσπάθειες ενημέρωσης και διαμαρτυρίας.

Κλείνοντας υιοθετούμε την ανακοίνωση του Ορειβατικού
Συλλόγου Άρτας: “Σε όλη τη Γη η ανυπόταχτη, άγρια φύση
χάνεται. Η Ήπειρος είναι από τα τελευταία προπύργια αυτής
της ευλογίας, από μόνη της ένα μνημείο φύσης, με ποικιλό-
τητα τοπίων και οικονομιών, όπως εσπεριδοειδή, κτηνοτρο-
φία, μελισσοκομία, ιχθυοκαλλιέργειες, φυσικά προϊόντα,
τουρισμό, καθώς και αξιών, όπως ομορφιά, ελευθερία, ζωή
μέσα στη φύση. Ως ορειβάτες και γεννήματα αυτού του τόπου,
είμαστε ευγνώμονες γι’ αυτή την κληρονομιά-ευλογία. Ακούμε
πολλά όμορφα λόγια γι’ αυτή την επένδυση. Όμως είμαστε για
πάντα υπόλογοι στις επόμενες γενιές. Δεν κληρονομούμε τη
Γη από τους προγόνους μας, τη δανειζόμαστε από τα παιδιά
μας’’.

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Βουργαρελιωτών Αττικής
ΛΟΥΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Υδρογονάνθρακες: 
Όχι στην έρευνα και στην εξόρυξη  

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26 Μαΐου 2019, θα διεξαχθούν στη
χώρα μας εκλογές για την ανάδειξη δημοτικών και πε-
ριφερειακών αρχών, καθώς και ευρωβουλευτών, ενώ
την επομένη Κυριακή 2 Ιουνίου 2019 θα διεξαχθεί ο β΄
γύρος στους Δήμους και στις Περιφέρειες που δεν θα
εκλεγεί δήμαρχος ή περιφερειάρχης από την πρώτη
Κυριακή.

ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ αυτές ψηφίζουν για πρώτη φορά και οι
νέοι 17 ετών, δηλαδή όσοι έχουν γεννηθεί μέχρι και
31 Δεκεμβρίου 2002.

ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΛΕΓΕΙ κάποιος δήμαρχος, θα πρέπει ο συν-
δυασμός του να λάβει την απόλυτη πλειοψηφία του
συνολικού αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων (50%
+1 ψήφο) από τον πρώτο γύρο της εκλογικής διαδι-
κασίας. Αν δεν συμβεί αυτό τότε η διαδικασία επανα-
λαμβάνεται σε δεύτερο γύρο μεταξύ των δύο
συνδυασμών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους
στην αρχική εκλογική διαδικασία.

ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ αυτές ισχύει η απλή αναλογική για την
εκλογή των δημοτικών συμβούλων. Το εκλογικό
μέτρο, που προκύπτει από τα έγκυρα ψηφοδέλτια δι-
αιρούμενα με τον συνολικό αριθμό των εδρών, καθο-
ρίζει από τον πρώτο γύρο τον αριθμό των δημοτικών
συμβούλων που θα εκλέξει ο κάθε συνδυασμός. 

ΣΥΜΦΩΝΑ με τον νέο νόμο (“Κλεισθένης”) σε χωριά
πάνω από 300 κατοίκους (τα κοινοτικά συμβούλια
είναι πενταμελή), κατέρχονται συνδυασμοί με επικε-
φαλή υποψήφιο πρόεδρο, πέντε υποψηφίους συμ-
βούλους μίνιμουμ και επτά μάξιμουμ. 

ΧΡΕΟΣ μας είναι να συμμετέχουμε όλοι και να ψηφί-
σουμε τους, κατά τη γνώμη μας, καλύτερους, αυτούς
που μπορούν να προωθήσουν και να επιλύσουν τα
προβλήματα του Δήμου μας και του χωριού μας. 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ & 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Στις εκλογές της Πανηπειρωτικής Συ-

νομοσπονδίας Ελλάδος που έγιναν
πρόσφατα, μετά τη Γενική Συνέ-
λευση της Κυριακής 31 Μαρτίου
2019, στην οποία καταψηφίστηκαν
και ο διοικητικός και ο οικονομικός
απολογισμός της απερχομένης διοί-
κησης, ψήφισαν 436 αντιπρόσωποι
και τα αποτελέσματα έχουν ως εξής: 

- “Ενότητα για την  Ήπειρο”:
45,87% με 200 ψηφοδέλτια και 12
έδρες.
− “Ηπειρωτική Συσπείρωση”: 39,68% με 173 ψη-
φοδέλτια και 10 έδρες.
− “Εθελοντική Συμμαχία Ηπειρωτών”: 12,85% με
56 ψηφοδέλτια και 3 έδρες.  
− Μεμονωμένος υποψήφιος: 1,60% με 7 ψηφοδέλ-
τια χωρίς έδρα.

ΝΕΟ Δ.Σ. ΣΤΗΝ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ
Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της
Πανηπειρωτικής Ελλάδας. Μέσα σε κλίμα γενικής ομο-
θυμίας και ύστερα από μυστική ψηφοφορία εκλέχτη-
καν οι εξής:

Πρόεδρος: Μάκης Κιάμος
Α΄ Αντιπρόεδρος: 
Βασίλης Παπαϊωάννου
Β΄ Αντιπρόεδρος: Κώστας Γαβριήλ
Γενικός Γραμματέας: 
Σωτήρης Κολιούσης
Ειδικός Γραμματέας: 
Αλέξανδρος Σπύρου
Ταμίας: Προκόπης Γκογιάννος 
Αναπληρωτής Ταμίας: 
Νίκος Παπαθανασίου 

Έφορος Τύπου: Χρήστος Τούμπουρος
Έφορος Δημοσίων Σχέσεων: Μαρίκα Γκόνη
Έφορος Πολιτισμού: Αλέξανδρος Λαμπρίδης
Έφορος Πνευματικού Κέντρου: Κώστας Λιάγκος

Σύμβουλοι:
Γιαννούλης Νίκος, Δάλλας Δημήτριος, Ευθυμίου
Χριστόφορος, Ζηκόπουλος Κώστας, Κοντός Αν-
τώνης, Κοντούλη Νατάσσα, Λάππας Κώστας,
Νάκης Γιάννης, Παπαδοπούλου Λίλιαν, Παπαπά-
νος Κώστας, Σπυράκος Αθανάσιος, Τζάκου Μα-
ρίνα, Τζομάκας Γιώργος, Χατζής Αναστάσιος. 

ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ

Με αφορμή τα θέματα των εκλογών,
στα οποία γίνεται αναφορά σ’ αυτή τη
σελίδα, σκέφτηκα ότι πρέπει να πα-
ρουσιάσω μερικές σκέψεις όσον
αφορά τις αρμοδιότητες και δραστη-
ριότητες του Συλλόγου, όσον αφορά
το Σύλλογό μας και τα μέλη του για
προβληματισμό, αφύπνιση και υπο-
δείξεις για την καλύτερη λειτουργία και
τη συνέχειά του…
Είναι γεγονός ότι υπάρχει μία υποτο-

νικότητα. Οι δραστηριότητες και εκδη-
λώσεις είναι περιορισμένες. Η κοπή
της πρωτοχρονιάτικης πίτας (φέτος η
συμμετοχή ήταν μικρή) είναι αφορμή
για μία συνάντηση των χωριανών αλλά
δεν φτάνει. Βέβαια υπάρχει η κορυ-
φαία εκδήλωση του Συλλόγου το κα-
λοκαίρι στο χωριό, η Έκθεση Βιβλίου
με μεγάλη επιτυχία, που συγκεντρώνει
το ενδιαφέρον όλης της περιοχής. Από
την άλλη υπάρχει η συνεργασία με τον
τοπικό Σύλλογο, που αφήνει την ενα-
σχόληση σ’ εκείνον, με άλλες εκδηλώ-
σεις, από τη στιγμή που διαισθάνεται
τις ανάγκες των κατοίκων.

Επίσης μπορεί να υπάρξει μέσα στο
χρόνο η παρακολούθηση κάποιας θεα-
τρικής παράστασης (φέτος το Φλεβάρη
παρακολουθήσαμε την παράσταση “Η
Λάμψη μιας Ασήμαντης Νύχτας’’ από
την ομάδα ΝΑΜΑ στο Θέατρο επί Κο-
λωνώ ) ή καμία εκδρομή εφόσον το επι-
τρέπουν οι συνθήκες. Όλα αυτά θέλουν
διαρκή ενασχόληση και τρέξιμο και τα
μέλη του Δ.Σ. δεν μπορούν να ανταπο-
κριθούν όσο θα επιθυμούσαν λόγω και
των δικών τους υποχρεώσεων, ενώ
ελάχιστη είναι η συμμετοχή άλλων
μελών σ’ αυτό.

Και ερχόμαστε στην Εφημερίδα μας
που με τόση ανυπομονησία περιμέ-
νετε. Για να κυκλοφορήσει και να είναι
επιμελημένη σε ύλη, ποιότητα και ενη-
μέρωση χρειάζεται μεγάλος κόπος. Ας
σκεφθεί ο καθένας από τα μέλη πόσο
έχει συμβάλλει σ΄αυτή τη διαδικασία.
Δεν σημαίνει, επειδή η Πρόεδρος του
Συλλόγου είναι υπεύθυνη έκδοσης
σύμφωνα  με το νόμο, ότι πρέπει να
επιφορτιστεί με όλη τη διαδικασία και
να ακούγονται παράπονα: για παρα-

λείψεις στα κοινωνικά και στις συνδρο-
μές (πού είναι η δική σας ενημέρωση
γι’ αυτά; - Τα τηλέφωνα υπάρχουν για
κάθε θέμα που έχει σχέση με το Σύλ-
λογο και την Εφημερίδα) ή του τύπου:
γιατί να βγαίνει με τόσες σελίδες ή δεν
χρειάζεται η συνδρομή, γιατί την πα-
ρακολουθώ στο ίντερνετ κ.λπ.

Και για να μην πλατιάσω θα ανα-
φέρω και θέματα του χωριού μας, τα
οποία είναι σε εκκρεμότητα και εκτός
από τους συλλόγους πρέπει να ενδια-
φερθούμε όλοι: 

α) Κατασκηνώσεις β) Μποτσαρέϊκο
γ) Πέτρινα Γεφύρια δ) Κληροδοτήματα
ε) Θρησκευτικά Μνημεία και άφησα
για το τέλος την επίσημη αναγνώριση
των δύο επετείων μεγάλης εμβέλειας,
την Έναρξη της Επανάστασης του
1821 στα Τζουμέρκα και την Επέτειο
του Βομβαρδισμού του Βουργαρελίου
στις 5 Μαΐου 1943.

Η Πρόεδρος του Συλλόγου 
Βουργαρελιωτών Αττικής

Λουκία Αντωνίου

Εκλογές στο Σύλλογό μας. Ένα χρόνο μετά…Η εφημερίδα μας...
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Ο  Σ ύ λ λ ο γ ό ς  μ α ς  π ρ ο β ά λ λ ε ι  τ ο υ ς  ν έ ο υ ς  κ α ι  τ ι ς  δ η μ ι ο υ ρ γ ί ε ς  τ ο υ ς !

ΚΟΒΕΤΑΙ - ΨΗΝΕΤΑΙ
ΚΑΦΕ- ΨΗΣΤΑΡΙΑ 

ΤΑΒΕΡΝΑ - ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ
ΠΛΟΥΜΠΗΣ

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΑΡΤΑΣ
ΤΗΛ.: 26850 22110 

6973 006532

Γ Ε Ν Ι ΚΟ  Ε Μ Π Ο Ρ Ι Ο
ΧΡΩΜΑΤΑ - ΣΙΔΗΡΙΚΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
ΕΙΔΗ 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

Δημήτρης Μελικέρτης
“Ουφόψαρα – Στα πέρατα 
του Σύμπαντος”

Το Σάββατο 19 Γενάρη 2019, στο IANOS Café,
πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του βιβλίου τού
Δημήτρη Μελικέρτη “Ουφόψαρα – Στα πέρατα του
Σύμπαντος’’. Συνδιοργανωτές τα Εκπαιδευτήρια Γεί-
τονα, οι εκδόσεις Πατάκη και ο IANOS. Για το βιβλίο
μίλησε ο Ελευθέριος Γείτονας, ιδρυτής και γενικός
διευθυντής των Εκπαιδευτηρίων.

Ακολούθησαν θεατρικά, μουσικά δρώμενα και
αφήγηση τμημάτων του βιβλίου από μαθητές των
Εκπαιδευτηρίων και ο συγγραφέας εξήγησε πώς
προέκυψε η ιδέα για το νέο βιβλίο του. Παρέμβαση
έκανε ο συγγραφέας Γιάννης Καλπούζος.

Ποιος είναι ο συγγραφέας:
Ο Δημήτρης Μελικέρτης γεννήθηκε το 1988 στην

Αθήνα. Είναι Dr. Δημιουργικής Γραφής του Royal
Holloway University of London. Από τις εκδόσεις
Πατάκη κυκλοφόρησε το 2017 το πρώτο του βιβλίο
για παιδιά άνω των 8 ετών με τίτλο “Ο Γιγαντοκυνη-
γός’’ και το 2018 το νεανικό μυθιστόρημα επιστημο-
νικής φαντασίας “Ουφόψαρα – Στα πέρατα του
Σύμπαντος’’.

Στη συνέχεια κάποιες πληροφορίες από συνέν-
τευξη που έδωσε στην εφημερίδα “Ταχυδρόμος’’ της
Άρτας, μετά την παρουσίαση του βιβλίου του, το
Σάββατο 15 Δεκέμβρη 2018 στον Μουσικοφιλολο-
γικό Σύλλογο “Σκουφάς’’.

Η χρήση ψευδώνυμου Μελικέρτης, αντί για το
πραγματικό του επώνυμο Καλπούζος, οφείλεται στο
ότι επιθυμεί να διαχωρίζεται το έργο του από εκείνο
του πατέρα του. Ωστόσο δεν κρύβουν τη συγγένεια
που τους ενώνει, καθόσον η σχέση τους είναι αρ-
μονική και ο διαχωρισμός ισχύει κυρίως για τα εξώ-
φυλλα των βιβλίων και τις πρώτες εντυπώσεις που
θα σχηματίσει ο αναγνώστης. Με το Μελικέρτης,
επειδή το όνομα Καλπούζος φέρει ένα ιδιαίτερο
βάρος στη λογοτεχνία, αφενός δεν θέλει να το εκμε-
ταλλευτεί ως ταύτιση έργου, αφετέρου αισθάνεται
πιο ελεύθερος να χαράξει το δικό του δρόμο. Στις
υπόλοιπες ιδιότητές του παραμένει ο Δημήτρης Καλ-
πούζος.

Το όνομα Μελικέρτης από τη μυθολογία: Γιος
της Ινούς (Λευκοθέας) και του Αθάμαντα. Μετά την
πτώση της Ινούς στη θάλασσα, ο Μελικέρτης έγινε
θαλάσσιος θεός και έλαβε το όνομα Παλαίμων. Για
να τιμήσει τον Παλαίμονα ο Σίσυφος, βασιλιάς της
Κορίνθου, καθιέρωσε τους γνωστούς, κατά την αρ-
χαιότητα, αγώνες Ίσθμια και έχτισε ναό του.Σε κο-
ρινθιακά νομίσματα ο Παλαίμονας εμφανίζεται με τη
μορφή ενός παιδιού που βρίσκεται πάνω σε δελφίνι.

Για το βιβλίο:
Από το οπισθόφυλλο:
Στον αστερισμό του Τετράγωνου και Πεινασμένου

Κυνός, ένα ορφανό αγόρι εργάζεται στο άθλιο παν-
δοχείο του Ζεφιράτ και υπομένει την κακομεταχείριση
των μεταλλωρύχων θαμώνων. Ώσπου εμφανίζεται ο
ταυρόμορφος ξένος με το μυστηριώδες πακέτο και η
ζωή του ανατρέπεται.

Μέσω ρηγμάτων στον χωροχρόνο, μεταφέρονται
από τη Γη ο Ορέστης, μανιώδης gamer, και η Βερε-
νίκη, παθιασμένη με το μποξ, και όλοι μαζί παρα-
σύρονται στη δίνη μιας εξωφρενικής διαγαλαξιακής
περιπέτειας.

Γιατί τους καταδιώκει η αινιγματική οργάνωση με
αρχικά ΧΧΑ:

Πώς αντιδρούν απέναντι σε διαστημικούς πειρα-
τές, νοήμονα αστροσκάφη, ντρόουν, λεπτούς σούμα
σάι και τέρατα, όπως ο Τσιπουρόσαυρος Ρεξ;

Ποια είναι η θαυματουργή ιδιότητα των “ουφόψα-
ρων”;

Μάχες, φιλίες, προδοσίες, συγκρούσεις, διαφορε-
τικά όντα και κόσμοι, οι ανατροπές, η αγωνία, το
άγνωστο κι ένας έρωτας έξω απ’ τον χώρο και τον
χρόνο συνθέτουν το πιο χιουμοριστικό, ασυνήθιστο

και ταξίδι στα πέρατα του σύμπαντος.
Στην επιλογή του θέματος έφτασε με την εξής πο-

ρεία: Για χρόνια υπήρχε στο ράφι των ιδεών του η
ιστορία που εκτυλίσσεται στα “Ουφόψαρα’’. Δηλαδή
η ζωή ενός ορφανού αγοριού δίχως όνομα, κατα-
φρονημένου και παραμελημένου στην άκρη του
σύμπαντος. Αποτελούσε ιδέα που προόριζε για μυ-
θιστόρημα ενηλίκων στα Αγγλικά και δεν σκόπευε
να καταπιαστεί ακόμη μαζί της. Κάποια στιγμή σκέ-
φτηκε ότι η συγκεκριμένη μυθοπλασία ίσως ταίριαζε
σε νεανικό βιβλίο και τότε ένιωσε όπως πρέπει να
αισθάνθηκε ο Έντισον όταν άναψε για πρώτη φορά
στα χέρια του ο ηλεκτρικός λαμπτήρας.Τα θέματα
που πραγματεύεται το βιβλίο γεννήθηκαν στην πο-
ρεία, μέσα από τη μαγική και επώδυνη διαδικασία
της γραφής.

Για την εισβολή της τεχνολογίας στη ζωή μας από
τη στιγμή που στα “Ουφόψαρα’’ έγινε “πετυχημένος
γάμος’’ μεταξύ της αστροφυσικής και της τεχνολο-
γίας: Η περιστροφή του πλανήτη Μπλου63 στα “Ου-
φόψαρα’’ρυθμίζεται με τεχνητά μέσα, με ενεργειακά
πεδία, έτσι ώστε η διάρκεια της ημέρας να είναι με-
γαλύτερη και οι κάτοικοι του πλανήτη να εργάζονται
περισσότερο.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι Ορειχάλκινοι Σο-
φιστές Ζιλκ (όπως ονομάζεται ο φανταστικός τους
πολιτισμός) χρησιμοποιούν το θαυμαστό τεχνολο-
γικό τους επίπεδο με τρόπο που αποβαίνει σε
βάρος τους. Αντί η τεχνολογία να είναι όργανό τους
και να την αξιοποιούν ώστε να τους λύνει τα χέρια
και να αισθάνονται ελεύθεροι να εξερευνήσουν τα
μυστήρια της ζωής, γίνονται σκλάβοι της. Αυτό απο-
τελεί απάντηση και σχόλιο πάνω στην ανθρώπινη
φύση. Δηλαδή ότι η τεχνολογική μας πρόοδος μάς
δίνει μεγαλύτερες δυνάμεις. Τι πρόσημο, θετικό ή
αρνητικό θα προκύψει, κρίνεται πάντα απ’ το χαρα-
κτήρα και τις προτεραιότητές μας.

Και στον επίλογο με δεδομένο ότι τα “ουφόψαρα’’
απευθύνοναι σε εφήβους και αν πρέπει να είναι κα-
νείς αιώνια έφηβος για να μπορέσει να μιλήσει στην
ψυχή τους,  η άποψη τού συγγραφέα: “Δεν θα ήθελα
να επιστρέψω στην εφηβεία ούτε μου λείπουν
(ακόμη τουλάχιστον) τα εφηβικά μου χρόνια, κι ας
ήταν ευτυχισμένα. Μου αρέσει η ελευθερία, οι προ-
κλήσεις, αλλά και η αυτογνωσία της ενήλικης ζωής.
Νομίζω ότι δεν πρέπει να σκέφτεται κανείς πώς να
απευθυνθεί σε εφήβους, σε παιδιά ή σε ενήλικες,
αλλά να προσπαθεί να γράψει ένα βιβλίο που να
μιλά στην ανθρώπινη ψυχή, ανεξαρτήτως ηλικίας.
Φυσικά υπάρχουν θέματα που απασχολούν ειδικό-
τερα κάποιες ηλικίες”.  

ΜΙΑ ΖΩΗ: ΤΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΝΤΙΝΟΥ ΓΙΩΤΗ

Παρουσιάζουμε πρωταρχικά τα δύο πρόσωπα συντελεστές του ντοκι-
μαντέρ: Ο δημιουργός του, συγγραφέας Ντίνος Γιώτης μάς είναι γνω-
στός από την παρουσίαση δύο μυθιστορημάτων του: Η Γαλλίδα
δασκάλα (Βουργαρέλι – Αύγουστος 2016) και Ο Άγγελος που έχασε το
δρόμο για τον Παράδεισο (Εφημερίδα). Από τους πρωταγωνιστές ο
Δημήτρης Καραβασίλης, ο νεαρός συγχωριανός μας, στο ρόλο του
άντρα (στη φωτ. με την Αγγελίνα Διαμάντη στο ρόλο της γυναίκας).
Στη συνέχεια παραθέτουμε δύο άρθρα, ένα ενημερωτικό για το ντοκι-
μαντέρ και ένα φιλοσοφικού στοχασμού πάνω στο θέμα του:

Το ντοκιμαντέρ ΜΙΑ ΖΩΗ, σε σκηνοθεσία και σενάριο Ντίνου Γιώτη,
αφήγηση Γιάννη Φέρτη, παραγωγή KFILMS, ξεκινάει το ταξίδι του
από το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, όπου επι-
λέχθηκε για το επίσημο πρόγραμμά του (1-10 Μαρτίου 2019).

Στο ντοκιμαντέρ ξετυλίγεται η ζωή ενός παιδιού, παράλληλα με τον
πλου ενός μικρού ξύλινου καραβιού: από τις πηγές ενός ποταμού έως
τις εκβολές του στη θάλασσα, σε αντιστοίχιση με την πορεία του αν-
θρώπου από τη γέννηση μέχρι το θάνατο. Ταυτόχρονα δεκαέξι σπου-
δαίοι ΄Ελληνες, στο μεταίχμιο της ζωής τους, μιλούν για την εμπειρία
και τη γνώση που αποκόμισαν και αφήνουν ως αποφθεγματική πα-
ρακαταθήκη στις μέλλουσες γενιές. Τα εξωτερικά γυρίσματα του ντο-
κιμαντέρ έγιναν στην 'Ηπειρο και πιο συγκεκριμένα: στα Τζουμέρκα,
στη Βωβούσα, στο Σούλι, στην Κόπραινα, στον Άραχθο, στον Καλαμά,
στον Αχέροντα, στην Πρέβεζα, στον Αμβρακικό και στο Ιόνιο.

Η ταινία ΜΙΑ ΖΩΗ παρουσιάστηκε στο επίσημο πρόγραμμα του 21ου
Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης και η πρώτη δημόσια
προβολή της έγινε στην κατάμεστη αίθουσα "Παύλος Ζάννας" του κι-
νηματογράφου Ολύμπιον, στις 7 Μαρτίου 2019.
ΘΝΗΤΑ ΦΡΟΝΕΙΝ
Από τον Γιάννη Ν. Γακίδη
Ο συγγραφέας και σεναριογράφος Ντίνος Γιώτης έφτιαξε ένα ντοκι-
μαντέρ δοκίμιο πάνω στην αναπόφευκτη αντιπαράθεση του ανθρώ-
που με τον θάνατο. Ο θάνατος που έτσι κι αλλιώς ορίζει και καθορίζει
τι είναι ζωή. Έχει τοποθετήσει 16 ανθρώπους της διανόησης και της τέ-
χνης μπροστά στην κάμερα, ενώ παράλληλα τρέχει και ένα κομμάτι
δραματοποίησης, με εικόνες και λόγο voice over. Το δέσιμο ανάμεσα
στον δοκιμιακό λόγο του αφηγητή, τον λόγο των διανοούμενων και των
εικόνων εξαιρετική. 

Υπάρχει βέβαια μία συμπύκνωση λόγου, ωστόσο αφενός μεν είναι
κατανοητή, αφετέρου η ροή του κάθε άλλο παρά κουραστική. Η απάν-
τηση-λύση, όπως μπορεί ο καθένας να καταλάβει, δεν υπάρχει, αλλά
ο δημιουργός καταλήγει στο μότο ζωής «θνητά φρονείν». Με απαρχή
τον θάνατο γίνεται να προσπάθεια να οριστεί η ζωή και να αναζητηθεί
το νόημά της. Μπροστά από την κάμερα παρελαύνουν: Νίκος Κούν-
δουρος, Αδαμάντιος Πεπελάσης, Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ, Μα-
νώλης Γλέζος, Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος, ο Γιάννης
Διακογιάννης, Άλκη Ζέη, Γεώργιος Κασιμάτης, Σταμάτιος Κριμι-
ζής, Ηλίας Μαριολάκος, Μπάμπης Μπίζας, Ευτύχης Μπιτσάκης,
Ηλίας Παπαδημητρακόπουλος, Λήδα Πρωτοψάλτη, Τόμας Σκοτ,
Παναγιώτης Τέτσης. Με τον έναν ή άλλον τρόπο, κανείς εξ αυτών,
στον απολογισμό ζωής δεν δηλώνει μετάνοια για τα πεπραγμένα του,
τουναντίον εμμένει στη διαγραφείσα πορεία του. Το σίγουρο είναι, πως
τελικά και παρά την όποια ανθρώπινη σοφία ως απόσταγμα εμπειρίας
και μελέτης, ο θάνατος δεν κουλαντρίζεται. Μπορεί το «θνητά φρο-
νείν» να σε κάνει πιο στανιαρισμένο, να αποτρέπει πράξεις ματαιοδο-
ξίας, αλλά απαιτείται και η ψευδαίσθηση αθανασίας, τουλάχιστον για
τα νιάτα. Εξάλλου η ζωή ως προετοιμασία θανάτου, κατά την Πλατω-
νική προσέγγιση, δεν είναι και ο καλύτερος οδηγός αισιοδοξίας. Βέ-
βαια υπάρχει και η οπτική των θρησκειών που πουλάνε ελπίδα στο
χρηματιστήριο της ζωής, αλλά τούτη δεν δείχνουν να την ασπάζονται
οι πρωταγωνιστές της ταινίας. Άξια θέασης από κάθε άποψη, η πρώτη
ταινία του Ντίνου Γιώτη.
(Αναδημοσίευση από το Κέντρο Ερευνών και Μελετών 
για το Σινεμά, https://kemes.wordpress.com/2019/03/08)
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Η εφημερίδα μας προβάλλει τους πνευματικούς ανθρώπους του τόπου μας!

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

κτήμα τεσσάρων 
στρεμμάτων με 

καρποφόρα δέντρα.
Περιοχή 

Μεγάλη Βρύση.

Τηλ.: 6977202384
Κώστας Π. Τάσιος 

ΚΩΣΤΑΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ
Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Το πολύ αξιόλογο βιβλίο
του Ανδρέα Ρίζου (επι-
μελητή της εφημερίδας
μας ) των Ηπειρωτικών
Εκδόσεων “Πέτρα”
παρουσιάσαμε στο
φύλλο της εφημερίδας
μας Νο 259. 

Μία ξεχωριστή όμως
και συγκινητική παρου-
σίαση έγινε την Παρα-
σκευή 1η Φεβρουαρίου
2019, στις 6 το από-
γευμα, στην αίθουσα
συνεδριάσεων του εμ-
πορικού κέντρου
Atrium (Χ.Τρικούπη 6-
10, Αθήνα) με πρό-
σκληση των
Ηπειρωτικών εκδόσεων “Πέτρα”.
Την εκδήλωση έθεσαν υπό την αιγίδα τους οι Ηπειρωτικοί φορείς:
Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Τζουμέρκων – Ομοσπον-
δία Τζουμερκιωτών – Σύνδεσμος Συρρακιωτών Αττικής –
Αδελφότητα Παλαιοχωρίου Συρράκου – Σύλλογος Βουργα-
ρελιωτών Αττικής – Αδελφότητα Μελισσουργιωτών Αθήνας –
Αδελφότητα Θεοδωριανιτών Άρτας – Σύνδεσμος Αρτινών Ατ-
τικής.
Την εκδήλωση παρουσίασε και συντόνισε η Δρ. Ελευθερία Γκαρ-

τζονίκα, από το Συρράκο, τη γενέτειρα του Κ. Κρυστάλλη και πρό-
εδρος του Συνδέσμου Συρρακιωτών Αττικής.  Χαιρετισμό στην
αρχή της εκδήλωσης απηύθυνε ο Δημήτριος Κρυστάλλης, από-
γονος του ποιητή και πεζογράφου, ο οποίος εκτός από τον χαιρε-
τισμό του απήγγειλε και ένα ποίημα αφιερωμένο στον Κρυστάλλη.
Μίλησαν για το βιβλίο: 

Η Λουκία Αντωνίου, φιλόλογος, πρόεδρος του Συλλόγου Βουρ-
γαρελιωτών Αττικής, παρουσιάζοντας ένα οδοιπορικό της ζωής
του Κρυστάλλη από τον πρώτο
σταθμό στα Γιάννενα, δεύτερο
στην Αθήνα και τελευταίο στην
Άρτα, όπου άφησε και την τελευ-
ταία του πνοή, τόνισε: “Υπάρχει
ανάγκη γι’ αυτό το οδοιπορικό και
για τους μεγαλύτερους να ξαναθυ-
μηθούν και για τους νεότερους να
μάθουν για την επαναστατημένη
φυσιογνωμία του, τη δύναμη για ζωή, τη διάθεση για ελευθερία και
φυσική ζωή και μια προσέγγιση του έργου του χωρίς παρωπίδες
και ταμπέλες’’.
Στη συνέχεια ξετυλίχτηκε αυτό το οδοιπορικό μεσα από τις σελί-

δες τού βιβλίου με επισημάνσεις σημαντικές. Πρώτος σταθμός τα
Γιάννενα απ’ όπου φεύγει καταδιωκόμενος από την τουρκική διοί-
κηση, διότι η κυκλοφορία της ποιητικής του συλλογής “ΑΙ ΣΚΙΑΙ
ΤΟΥ ΑΔΟΥ’’ αποτέλεσε επαναστατική πράξη. Δεύτερος σταθμός η
Αθήνα όπου γίνεται ο πρόσφυγας των Αθηνών, χωρίς καμία αν-
ταπόκριση από την επίσημη πολιτεία. Μόνος συμπαραστάτης ο
καθηγητής Σπυρίδων Λάμπρος που τον συστήνει σε ένα τυπο-
γραφείο για εργασία. Ασκεί με δυσκολία το βιοποριστικό επάγ-
γελμα, αλλά φουντώνει και ανθίζει η ποιητική του δημιουργία, η
οποία έρχεται σε αντίθεση με την αστική ποίηση των Αθηνών. Η
συλλογή “ΑΓΡΟΤΙΚΑ’’ παίρνει τον έπαινο στο Φιλαδέλφειο ποι-
ητικό διαγωνισμό, όπως και η συλλογή “Ο ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ ΤΟΥ
ΒΟΥΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΝΗΣ’’ με πιο γνωστό ποίημα το διαχρονικό
“Σταυραϊτός’’. Με αυτή τη συλλογή αρχίζουν τα επαινευτικά σχόλια,
όπως από το Βλάση Γαβριηλίδη στην εφημερίδα “Ακρόπολις’’.
Δυστυχώς, όμως, αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για την υγεία του

και τη ζωή του. Έχοντας αποκτήσει κάποια οικονομική ανάκαμψη
εκδίδει τα ΠΕΖΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ και στην εφημερίδα “Άστυ” ο Γρηγό-
ριος Ξενόπουλος θα γράψει το εγκώμιό τους. Όμως η αρρώστια
φθείρει τα σωθικά του και την ίδια χρονιά 1894 γράφεται ο επίλογος
της ζωής του στην Άρτα σε ηλικία 26 ετών.
Στη συνέχεια υπήρξε αναφορά στην παραδοχή και την απόρριψη
του έργου του Κρυστάλλη επικεντρώνοντας στους εγκωμιαστές,
σημαντικά ονόματα της λογοτεχνίας μας: Κωστής Παλαμάς (και
ποίημα με τίτλο “Κρυστάλλης”, ως χαιρετισμό του στην Επιτροπή
που οργάνωσε τον Απρίλη του 1930 τη γιορτή των αποκαλυπτη-
ρίων της προτομής του Κώστα Κρυστάλλη στην Άρτα). Μιχαήλ
Μητσάκης, Γ. Γάγαρης, Χ. Χρηστοβασίλης, Παύλος Νιρβάνας,

Κώστας Χατζόπουλος. Και η αποκάλυψη: Η Ευτυχία Παπα-
γιαννοπούλου για τον Κρυστάλλη, ποίημα γραμμένο το 1946,
όπως καταγράφεται από το Λευτέρη Παπαδόπουλο στο περιο-
δικό “Δίφωνο’’.

Και οι νεότεροι υμνητές: Δημήτρης Παπαχρήστος, Βασίλης
Γκουρογιάννης, Άννα Μπουρατζή – Θώδα, Ευάγγελος Αυδί-
κος, Παντελής Μπουκάλας, Βαγγέλης Χατζηβασιλείου.

Για το αξιόλογο πεζογραφικό του έργο, που έμεινε στη σκιά του
ποιητικού του λόγου, πρώτος ασχολήθηκε ο Γρηγόριος Ξενό-
πουλος και από τους νεότερους ο Βαγγέλης Χατζηβασιλείου και
ο Ευάγγελος Αυδίκος “Η ουρανογείτων ταξιδιωτική πεζογραφία
του Κώστα Κρυστάλλη’’, συστηματική μελέτη και αναφορά σε πε-
ζογραφήματά του.
Και ο επίλογος

Ο Κρυστάλλης επιστρέφει, ιδίως η πεζογραφία του, εκατόν είκοσι
οκτώ χρόνια μετά την πρώτη αξιολόγηση που επιχείρησε ο Ξενό-
πουλος. Εμείς ευχαριστούμε για την επιστροφή τού Κώστα Κρυ-
στάλλη 150 χρόνια από τη γέννησή του (1868- 2018) τον Ανδρέα
Ρίζο με αυτό το σπουδαίο πόνημα, καθώς και τους συνεργάτες
του και να ευχηθούμε “Καλοτάξιδο’’ και να αποτελέσει απαραίτητο
απόκτημα του καθενός μας ιδιαίτερα των Ηπειρωτών’’.

Στη συνέχεια της εκδήλωσης μίλησαν: ο Βασίλης Γκουρογιάν-
νης, λογοτέχνης και ο Βαγγέλης Αυδίκος, καθηγητής του Πανε-
πιστημίου Θεσσαλίας, επιμελητής της έκδοσης.

Ο Β. Γκουρογιάννης υπογράμμισε πως ένας “τρόπος να ανακα-
λέσουμε τον Κ. Κρυστάλλη, αν μπορεί να υπάρξει “ανάκληση” δη-
λαδή επιστροφή από τον κάτω κόσμο, είναι το δημοτικό τραγούδι.
Αν το καταφέρναμε να τον φέρουμε κοντά μας θα του λέγαμε τι
έχασε από τα 124 χρόνια που λείπει. Για τους καϋμούς και τους
πόθους που τον έκαιγαν όσο ζούσε. Θα του λάγαμε ότι η Ήπειρος
δεν σε ξεχνά και δεν σε απαρνιέται.

Ο Β. Αυδίκος τόνισε ότι δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε τον Κ.
Κρυστάλλη μόνο ως ποιητή, αλλά και ως εξαίρετο πεζογράφο. Θα
πρέπει ακόμη να δούμε αν είχαν δίκιο ή όχι όσοι τον κατηγορού-
σαν για μία αβαθή ποίηση που στέκονταν στην επιφάνεια. Η μόνη
οδός γι’ αυτό είναι η επιστροφή στη μελέτη του έργου του με νη-
φαλιότητα μακριά από φανατισμούς και σκοπιμότητες.

Τις ομιλίες έκλεισε με την παρέμβασή του ο Ανδρέας Ρίζος, ο
οποίος αναφέρθηκε στη “γνωριμία” του με τον Κ. Κρυστάλλη, με τη
ζωή και το έργο του, στον γενέθλιο τόπο του την Άρτα. “Είμαι”, τό-
νισε, “όχι κριτικός της λογοτεχνίας αλλά συντοπίτης του και ψάχνω
να βρω τα χνάρια του στους Μελισσουργούς, στο Συρράκο και στο
Παλαιοχώρι Συρράκου”.

Διαβάστηκαν αποσπάσματα από τα έργα του, ποιητικά και πε-
ζογραφικά, από τους ηθοποιούς Ιωάννα Τσαρούχα και Δημήτρη
Κοράκη. Η μουσική των ‘’Λαλητάδων’’, που διάνθισε την εκδή-
λωση, έδωσε μία ξεχωριστή νότα που μας μετέφερε στον κόσμο
και τον καημό του ποιητή. Στο τέλος οι παρευρισκόμενοι απόλαυ-
σαν το ηπειρωτικό τσίπουρο και τις ηπειρωτικές πίτες.

Στιγμιότυπα από την εκδήλωση. Φωτ. Κ. Μπατσής.

Νέο βιβλίο από την 
Παναγιώτα Λάμπρη

Η φιλόλογος, συγγρα-
φέας, την οποία γνω-
ρίσαμε από την
παρουσίαση του συγ-
γραφικού της έργου
τον Αύγουστο του
2017 στο Βουργαρέλι.
έρχεται να μας παρου-
σιάσει το καινούργιο
της πόνημα “Λιανο-

τράγουδα’’ με το παρακάτω δελτίο τύπου:

Κυκλοφόρησε το καινούργιο βιβλίο της Πα-
ναγιώτας Π. Λάμπρη με τον τίτλο «Λιανοτρά-
γουδα» (αυτοέκδοση, Πάτρα 2019). 

Η δημιουργός, μέχρι τώρα, πέραν άλλων
δημοσιεύσεων, έχει εκδώσει τέσσερα βιβλία,
τα οποία είναι εμπνευσμένα από τη γενέτειρά
της, τη Ροδαυγή Άρτας, δύο ποιητικές συλλο-
γές, καθώς και τις ταξιδιωτικές εντυπώσεις
«Σε δρόμους της Κίνας». Ας σημειωθεί πως,
τόσο η ποιητική της συλλογή «Χαρμολῦπες»,
όσο και οι ταξιδιωτικές εντυπώσεις της «Σε
δρόμους της Κίνας», προσφέρονται δωρεάν
στους φιλαναγνώ-στες μέσω της ηλεκτρονι-
κής διεύθυνσης https://issuu.com/panagiota-
lampri/docs  

Η ποιητική συλλογή «Λιανοτράγουδα» πε-
ριλαμβάνει δίστιχα, τα οποία έχουν γραφεί
από τις αρχές του 2015 έως το τέλος του
2018, και η Παναγιώτα Π. Λάμπρη δημοσιεύει
και τούτο το βιβλίο της, το οποίο αφιερώνει
«Στον σύντροφό της», μόνο σε ηλεκτρονική
μορφή και το διαθέτει δωρεάν στο αναγνω-
στικό κοινό. 

Όποιος, λοιπόν, επιθυμεί να μελετήσει τα
«Λιανοτράγουδά» της ή να τα χαρίσει σε φί-
λους του, μπορεί να το κάνει μέσω της ακό-
λουθης ηλεκτρονικής διεύθυνσης: 
https://issuu.com/panagiotalampri/docs/

Και μερικά δείγματα της ποιητικής 
της γραφής σε δίστιχα όπως αναφέρει:

Σε αμμουδιά ερημική βότσαλο άσπρο τσάκισα,
τον ήλιο που ‘χε μέσα του για σένανε ζωγράφισα.

Της θάλασσας τα βότσαλα με την καρδιά σου μοιάζουν,
όταν το κύμα τα κυλά αχούς ωραίους βγάζουν.

Κόκκινη κορδέλα στα μαλλιά σου έδεσα,
της πρώιμης αγάπης μου μηνύματα σου έστειλα.

Στεφάνι αγριομυρτιά θα βάλω στα μαλλιά μου,
ωσάν ιέρειας των Μουσών να μοιάζει η θωριά μου.

Τις παλάμες μου με πεφταστέρια γέμισα
και πεθυμιές σ’ όλο το σύμπαν έσπειρα.

Του ολόγιομου του φεγγαριού τη λάμψη την εζήλεψα, 
Στις χούφτες μου την άθροισα και για τα’ εσένα κίνησα.
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ΕΣΩΡΟΥΧΑ    
ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ “ΕΡΜΙΝΑ”

Αµαλία   &   Ερµιόνη
Γεωργούλα

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ  3 - ΑΡΤΑ
ΤΗΛ.: 26810 70857

ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ 6

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΤΗΛ.:
210 2921249

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

Ο Παλιόμυλος 

Σ τη βόρεια πλευρά της περιοχής της Αβαρίτσας και
στους πρόποδες των Τζουμέρκων στέκει σήμερα

αγέρωχος και υπερήφανος ο καταρράκτης Παλιόμυλος.
Το όνομά του οφείλεται στον "παλαιό  νερόμυλο" που
υπήρχε εκεί, λίγα μόλις μέτρα πιο πάνω από αυτόν και
κοντά στις πηγές του ποταμού Αβαριτσιώτη. Απομεινά-
ρια του παλιού αυτού νερόμυλου υπάρχουν ακόμα και
βρίσκονται κοντά στις πηγές, στη δυτική όχθη του ρέ-
ματος. 

Το "μυλαύλακο" που οδηγούσε το νερό μέχρι τον "παλαιό
νερόμυλο" φαινόταν, τουλάχιστον, μέχρι και πριν λίγα χρό-
νια. Μέχρι το έτος 1978 που ανέβαινα και εγώ την πλαγιά
από εκεί, όπως και άλλοι χωριανοί για να πάμε την ημέρα της
γιορτής στην Αγία Κυριακή, έβλεπα από απέναντι τον τοίχο
του αυλακιού ο οποίος βρισκόταν σε πάρα πολύ καλή κατά-
σταση. 

Εκεί υπήρχε και η μυλόπετρα. Αυτή ήταν η κάτω, δηλαδή η
σταθερή μυλόπετρα, η οποία όπως μας έλεγαν όσοι την είδαν
από κοντά, ήταν από "ατόφια" πέτρα με ένα μικρό άνοιγμα
ακριβώς στο κέντρο. Όμως, δυστυχώς τόσο τα απομεινάρια
του νερόμυλου όσο και η σπάνια αυτή μυλόπετρα μετακινή-
θηκαν από την αρχική τους θέση κυρίως από επίδοξους χρυ-
σοθήρες, όπως λένε, αλλά και από την σχετική διάβρωση του
εδάφους. 

Ο παλιός αυτός νερόμυλος δεν είναι σαφές πότε κατα-
σκευάστηκε. Κάποιοι έλεγαν ότι ίσως χτίστηκε από τους κα-
τοίκους του παλιού χωριού της Αγίας Κυριακής το οποίο
βρισκόταν λίγο πιο επάνω από αυτόν, θεμέλια και ίχνη του
οποίου διακρίνονται ακόμα. Άλλοι, πως τον έφτιαξαν οι κά-
τοικοι της περιοχής της Αβαρίτσας. Σε κάθε περίπτωση,
όμως, τόσο από τις διηγήσεις των κατοίκων όσο και από τα
ευρήματα του χώρου, η κατασκευή του νερόμυλου προσδιο-
ρίζεται και ανάγεται στο μακρινό παρελθόν το οποίο χάνεται
στα βάθη των αιώνων…

Η πρόσβαση στο νερόμυλο από την πλευρά του απότομου
σήμερα καταρράκτη, ήταν παλαιότερα πιο ομαλή, εύκολη και
φυσιολογική! Όπως μου διηγούνταν η γιαγιά μου, η οποία την
εποχή της κατάρρευσης του βουνού και του πνιγμού της Αβα-
ρίτσας ήταν περίπου 25 ετών, ο καταρράκτης αυτός δεν
υπήρχε καν στην περιοχή. Πριν τη μεγάλη καταστροφή, η
οποία δυστυχώς ακολούθησε μετά την υλοτόμηση του ελα-
τοδάσους το έτος 1905, το ανάγλυφο και η μορφολογία του
εδάφους της περιοχής ήταν εντελώς διαφορετικά. Τα λιγοστά
νερά της πηγής έρρεαν ήσυχα ανάμεσα από τις βελανιδιές
και τα άλλα δέντρα που υπήρχαν στην ομαλή πλαγιά, η οποία
εκτεινόταν μπροστά από το νερόμυλο. Το σημερινό φαράγγι
με τις επιρρεπείς και απότομες πλαγιές δεν υπήρχε τότε. Η
ανατολική γειτονική πλαγιά κάλυπτε ομαλά όλη την περιοχή
από το ύψος της κεφαλής του σημερινού καταρράκτη και αμ-
φίπλευρα προς τα δυτικά μέχρι τη θέση "Καταφύγι" φτάνον-
τας υψομετρικά πάνω από το μέσο του απότομου γκρεμού
της Αγίας Κυριακής, το "Παιδάκι" όπως λέγεται σήμερα. Εξάλ-
λου, όπως διηγούνται οι υπερήλικες, στο χείλος του γκρεμού
"Παιδάκι" διασώζονταν και φαινόταν ο τοίχος της παλιάς εκ-
κλησίας της Αγίας Κυριακής η οποία βρισκόταν εκεί και η
οποία, βέβαια, δεν ήταν χτισμένη εξ αρχής στην άκρη του
γκρεμού. Αυτό σημαίνει πως εκεί το έδαφος εκτεινόταν ομαλά
νοτιοανατολικά ως λόφος και αργότερα δημιουργήθηκε ο τε-
ράστιος γκρεμός! Κάπως έτσι ήταν εκεί το έδαφος πριν την
καταστροφή!  

Τόσο οι κάτοικοι της Αβαρίτσας όσο και αυτοί της ευρύτε-
ρης περιοχής που είχαν τότε ζώα στο βουνό, ανέβαιναν συ-
νήθως από το "καγκελωτό" μονοπάτι που διέσχιζε την πλαγιά
και το οποίο βρισκόταν ακριβώς δίπλα από το ρυάκι της
πηγής του "Παλιόμυλου" το οποίο κατηφόριζε κελαριστά
προς το Γιαννίτσι. Το μονοπάτι αυτό το προτιμούσαν γιατί
ήταν περισσότερο ομαλό και βατό από τα υπόλοιπα, ενώ οι
τεράστιες βελανιδιές πρόσφεραν τη σκιά τους κατά τους θε-
ρινούς κυρίως μήνες στους οδοιπόρους. 

Επίσης, η μητέρα μου Σπυριδούλα Τσιούνη μας διηγούνταν
ότι η προγιαγιά της, δηλαδή η μητέρα του παππού της Γιάννη
Κολοκύθα, ανέβαινε το μονοπάτι στην επικλινή μεν αλλά όχι
απότομη πλαγιά, εκεί που σήμερα βρίσκεται ο καταρράκτης
και πήγαινε στον "παλιόμυλο" για να αλέσει τα "γεννήματά"
της. Σύμφωνα με άλλες διηγήσεις ο νερόμυλος αυτός λει-
τουργούσε μόνο κατά τους χειμερινούς μήνες, καθόσον η πο-
σότητα του νερού της πηγής κατά τη θερινή περίοδο του

έτους ήταν λιγοστή και δεν επαρκούσε για την περιστροφή
της μυλόπετρας. 

Όμως, λίγο μετά την υλοτόμηση του ελατοδάσους και την
τεράστια κατολίσθηση, το τοπίο άλλαξε ριζικά. Εκεί που τα
νερά της πηγής κατέβαιναν ήσυχα ανάμεσα από τις βελανι-
διές, δίπλα από το μονοπάτι που ανέβαινε προς το νερόμυλο,
παρασύρθηκαν και κατέρρευσαν τα πάντα. Έτσι, το ομαλό
τοπίο άλλαξε οριστικά και δημιουργήθηκε ένας απότομος
γκρεμός. Πλέον τα νερά της πηγής πέφτουν από εκεί κάθετα
από αρκετό ύψος δημιουργώντας τον επιβλητικό σήμερα κα-
ταρράκτη Παλιόμυλο. 

Εδώ θα ήθελα να αναφέρω την παρακάτω αποκλειστική
διήγηση σχετικά με την εμφάνιση του καταρράκτη Παλιόμυ-
λου στην περιοχή, αφού σημειώσω πρώτα τα εξής: 

Το σπίτι μας στην Αβαρίτσα είναι από τα λίγα που βρίσκον-
ται σε περίοπτη θέση ώστε να έχουμε τη δυνατότητα και την
τύχη να αντικρίζουμε καθημερινά την όμορφη σιλουέτα του
καταρράκτη Παλιόμυλου. Η γιαγιά μου Σαββούλα Τσιούνη,
κόρη του Φώτη Κατσαούνου η οποία γεννήθηκε το έτος 1882,
μεγάλωσε, παντρεύτηκε, δημιούργησε οικογένεια και έμεινε
όλη της τη ζωή σε αυτό το σημείο. Ως αυτόπτης μάρτυρας και
η ίδια, μας έλεγε χαρακτηριστικά το εξής: 

«Όταν ήρθε η μεγάλη "σάρα" από το βουνό και πνίγηκε το
χωριό, ξυπνήσαμαν ένα πρωί και είδαμαν το νερό να "κρέ-
μεται" εκεί που είναι σήμερα ο καταρράχτης! Τότε πρωτοεμ-
φανίστηκε ο καταρράχτης στον Παλιόμ'πλο!!»   

Δηλαδή, σύμφωνα με την αναμφισβήτητη αυτή διήγηση, ο
καταρράκτης Παλιόμυλος είναι ένας σχετικά νεαρός καταρ-
ράκτης ηλικίας περίπου 110 χρόνων!! 

Πάντως, οι διηγήσεις πως οι προ-παππούδες μας ανέβαι-
ναν εκεί για να αλέσουν τα "γεννήματά" τους, καταμαρτυρεί
πως ο νερόμυλος αυτός ήταν ενεργός μέχρι τα νεότερα χρό-
νια, αλλά και πως η περιοχή εκεί ήταν δασωμένη και είχε
άλλη μορφή! Εξάλλου η διατήρηση μέχρι τις μέρες μας σχε-
δόν άθικτου του τοίχου του μυλαύλακου καθώς και των τοί-
χων του οικήματος του νερόμυλου καταμαρτυρούν πως ο
νερόμυλος λειτουργούσε μέχρι σχετικά πρόσφατα. Έτσι, αν
συνυπολογίσουμε τα δεδομένα από τις διηγήσεις των κατοί-
κων σε συνδυασμό με τα απομεινάρια του νερόμυλου, θα
μπορούσαμε να δεχτούμε ότι ο νερόμυλος αυτός ήταν ενερ-
γός σε ένα χρονικό διάστημα βάθους γύρω στις έξι (6) γενεές
περίπου πριν από σήμερα, ίσως και λιγότερο! (Στατιστικά, η
μία γενεά ισούται με 25 έτη).

Επίσης, οι μαρτυρίες ότι δεν υπήρχε κανένας άλλος νερό-
μυλος στην περιοχή της Αβαρίτσας πριν το έτος 1905, ενι-
σχύει την αναγκαιότητα ύπαρξης και λειτουργίας αυτού του
νερόμυλου. Εξάλλου, ποιος θα ήταν ο λόγος κατασκευής
ενός νερόμυλου σε αυτό το σημείο αν δεν ήταν εύκολη η πρό-
σβαση σε αυτόν! 

Όμως, μία σημαντικότατη και μοναδική πληροφορία για τον
"παλαιό νερόμυλο", μου την έδωσε πρόσφατα ο 94χρονος

σήμερα Δημήτριος Κολοκύθας και η οποία είναι η
εξής: 

Πριν αρκετά χρόνια, πήγε ο ίδιος μαζί με τον αεί-
μνηστο Θωμά Φώτη στο σημείο που βρίσκεται το
ερειπωμένο κτήριο του "παλιόμυλου" για να εξερευ-
νήσουν την περιοχή και να δουν από κοντά πώς ήταν

φτιαγμένος αυτός ο παλιός ο μύλος. Εκεί
βρέθηκαν μπροστά σε μια μεγάλη έκπληξη
η οποία έχει σχέση με την κατασκευή του νε-
ρόμυλου. Όπως είναι γνωστό ο ίδιος ο Μή-
τσος Κολοκύθας είναι μυλωνάς και γνωρίζει
με κάθε λεπτομέρεια πώς κατασκευάζεται
και πώς λειτουργεί ο νερόμυλος. 

Για τον "παλιόμυλο" βρήκαν τα εξής: Στο
εσωτερικό του οικήματος βρήκαν τη βάση
καθώς και την απόληξη του άξονα επάνω
στην οποία στηριζόταν και γύριζε η μυλόπε-
τρα, τα οποία ήταν μεταλλικά και σκουρια-
σμένα. Όμως, έξω από το μισογκρεμισμένο
οίκημα και συγκεκριμένα στην νοτιοανατο-
λική γωνία του βρήκαν πεταγμένα στην
άκρη δύο αντικείμενα τα οποία είχαν σχέση
με την κίνηση του νερόμυλου σε προηγού-
μενες εποχές. Ήταν δύο πέτρες από πολύ
σκληρό και ιδιαίτερα ανθεκτικό υλικό, (περί-
που σαν από διαμάντι όπως χαρακτηριστικά
θέλησε να μου τις περιγράψει), οι οποίες
είχαν απόλυτη σχέση μεταξύ τους.  Η μία
ήταν μεγάλη πλακοειδής πέτρα, η οποία
στο μέσο της είχε ένα βαθούλωμα ακριβώς
κυλινδρικό σαν το άνοιγμα ενός ποτηριού

και φαινόταν πως δημιουργήθηκε από τριβή, καθόσον αυτό
ήταν εντελώς συμμετρικό και λείο! Η άλλη πέτρα ήταν επίσης
από παρόμοιο πολύ ανθεκτικό υλικό, αλλά μακρόστενη και
σχεδόν κυλινδρική της οποίας το ένα της άκρο ήταν αντίθετα
εξωτερικά λειασμένο και απόλυτα ταιριαστό με το άνοιγμα
στην προηγούμενη πέτρα!! Το λειασμένο άκρο της κυλινδρι-
κής πέτρας ήταν σε μέγεθος όσο ακριβώς και το λειασμένο
άνοιγμα της άλλης πέτρας. Αυτό τους έκανε μεγάλη εντύ-
πωση. Όμως, από τα δεδομένα και την εμπειρία τους, κατέ-
ληξαν στο αυτονόητο συμπέρασμα ότι αυτά ήταν η βάση και
η απόληξη του κεντρικού άξονα επάνω στον οποίο στηριζό-
ταν και γύριζε η μυλόπετρα του νερόμυλου!!! Δηλαδή ήταν τα
εξαρτήματα της βάσης του νερόμυλου τα οποία βρίσκονται
ακριβώς κάτω από τον στρόβιλο, δηλαδή κάτω από τη "φτε-
ρωτή"! 

Όπως μου είπε, η κυλινδρική πέτρα πρέπει να ήταν προ-
σαρμοσμένη στον κεντρικό ξύλινο άξονα του νερόμυλου, δη-
λαδή στο "αδράχτι" και να αποτελούσε την ανθεκτική
απόληξη αυτού, δηλαδή το "κέντι" όπως το ονομάζουμε στην
περιοχή μας, επάνω στο οποίο στηρίζεται και γυρίζει η μυ-
λόπετρα για να αντέχει στις τριβές!  

Αν τελικά οι δύο αυτές πέτρες αποδειχτεί ότι αποτελούν
εξαρτήματα του νερόμυλου, όπως μου τα περιέγραψε ο αγα-
πητός Μήτσος Κολοκύθας, τότε θα τολμούσα να υποθέσω
ότι ο νερόμυλος αυτός λειτουργούσε από καταβολής χρόνων
και ίσως από την προ μετάλλου εποχή!! Για την πληροφορία
αυτή θέλω να τον ευχαριστήσω ιδιαίτερα καθόσον μου είπε
ότι την εκμυστηρεύτηκε μόνο σε εμένα, αν και τον πλησίασαν
κατά καιρούς και άλλοι για διάφορες πληροφορίες. Τον ευχα-
ριστώ πολύ και μακάρι η σημαντική αυτή πληροφορία του να
τύχει της ανάλογης προσοχής από κάθε ειδικό στην έρευνά
μας. 

Τα δύο αυτά λίθινα εξαρτήματα τα άφησαν εκεί στο μέρος
που τα βρήκαν. Αν δεν τα πείραξε κανένας άλλος ή αν δεν
διαβρώθηκε το έδαφος, θα πρέπει αυτά να βρίσκονται ακόμα
εκεί. Βέβαια, το μέρος εκεί σήμερα είναι αρκετά δύσκολο να
το προσεγγίσει κανείς και φυσικά αυτό μπορεί να γίνει μόνο
με τις οδηγίες των ντόπιων οι οποίοι γνωρίζουν καλά τα μυ-
στικά της περιοχής!

Πάντως, πέραν αυτού η συσχέτιση των δύο λίθινων εξαρ-
τημάτων του "παλιόμυλου" με το γεγονός ότι η κάτω μυλό-
πετρα ήταν από ατόφια πέτρα, μας επιτρέπει να
ισχυριστούμε ότι αυτά προφανώς έχουν μία χρονική και ιστο-
ρική συνάφεια.

Η διασωθείσα τοπική προφορική ιστορία αναφέρει ότι οι και
δύο μυλόπετρες κατά το αρχικό στάδιο της λειτουργίας του
νερόμυλου, ήταν από ιδιαίτερα ανθεκτικές "ατόφιες" πέτρες
και όχι από συναρμολογημένες μικρότερες πέτρες δεμένες
κατάλληλα στον εξωτερικό τους περίγυρο με μεταλλικό στε-
φάνι, όπως γίνεται σήμερα στους νεότερους νερόμυλους.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 8

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΒΑΡΙΤΣΑΣ
Γράφει ο ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΟΥΝΗΣ

Ο καταρράκτης Παλιόμυλος.
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Οι Σύλλογοι του χωριού μας φροντίζουν για την ψυχαγωγία και τη διασκέδασή μας!

ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Β. - ΦΑΚΙΝΟΣ Β. Ο.Ε.
Υπαπαντής & Μυτιλήνης, Αρτέμιδα Αττικής, Τ.Κ. 190 16
Τηλ.6972082923, E-mail: info@bandbdoors.gr

Ζεστή, φιλική ατμόσφαιρα, στον γνωστό πια ζεστό και φιλό-
ξενο χώρο του παραδοσιακού “Πάμε τσίπουρο…πάμε κα-
φενείο’’ στην Κυψέλη στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης
πίτας μας την Κυριακή 20 Γενάρη 2019. Ήταν η καθιερω-
μένη συνάντηση των χωριανών μας και των φίλων μας στην
αρχή του χρόνου. Η προσέλευση ήταν κατώτερη των προσ-
δοκιών μας (το συλλαλητήριο, τα πένθη;), όμως όσοι βρεθή-
καμε εκεί γίναμε μια υπέροχη, κεφάτη παρέα. Με την καλή
διάθεση  η συντροφικότητα, ο χορός και το τραγούδι κράτησαν
μέχρι αργά το απόγευμα. Σ’ αυτό συνετέλεσε η καταπληκτική
ορχήστρα με τον Τάσο Δερέσκο στο μπουζούκι, την Ευφρο-
σύνη Γιαννή στο τραγούδι, τον Λάμπρο Ευθυμίου κιθάρα
και τραγούδι.
Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας
παρόντα εκεί δίνοντας ξεχωριστή ζωντάνια, ιδιαίτερα οι νεαρές
κοπέλες του. Από τον Πολιτιστικό Σύλλογο του Βουργαρελίου
παραβρέθηκε ο Γραμματέας του Βασίλης Σούσος. Την εκ-
δήλωσή μας τίμησε με την παρουσία του ο συγχωριανός μας
βουλευτής Άρτας Γιώργος Στύλιος. Κοντά μας και ο γνωστός
συγγραφέας και φίλος μας Δημήτρης Στεφανάκης (φωτ. 2
κέντρο, με τους συγχωριανούς Παύλο Πλεύρη και Χρήστο
Κρανιώτη, φίλοι από τα παλιά).
Η βασιλόπιτα της Τιμούλας όπως πάντα εξαιρετική και η τυ-

χερή με το φλουρί η Σταυρούλα Καραβασίλη.
Και του χρόνου με υγεία!

ΛΟΥΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

“Πάμε τσίπουρο…
πάμε καφενείο...’’

Κοπή πίτας 2019

Πρωτοχρονιάτικο Αντάμωμα
Σάββατο 26 Γενάρη 2019. Στο καφέ Nitro πραγ-
ματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης
πίτας του Πολιτιστικού Συλλόγου Βουργαρε-
λίου. Μία εκδήλωση για την υποδοχή του και-
νούργιου χρόνου που είχε αναβληθεί λόγω
κακοκαιρίας από την προγραμματισμένη στις 4 Γε-
νάρη στην ταβέρνα του Θωμά Πλεύρη στη Γέφυρα.
Από νωρίς μετά τις 9 το βράδυ άρχισε η προσέ-

λευση των χωριανών και το μαγαζί γέμισε. Στις 10
έγινε η κοπή της πίτας από τον παπά-Κίμωνα.
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο γραμματέας του Πο-
λιτιστικού Συλλόγου Βουργαρελίου Βασίλης Σού-
σος, ο οποίος απηύθυνε τις ευχές εκ μέρους
όλων των μελών του Δ.Σ., τόνισε το θέμα της συ-
νεργασίας και της αλληλεγγύης και μίλησε για πο-
λιτικό ήθος στις επικείμενες δημοτικές εκλογές
από τη στιγμή που παραβρίσκονταν υποψήφιοι
δήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι και κοινοτάρ-
χες. Ακολούθως το λόγο έλαβε η Πρόεδρος του
Συλλόγου Βουργαρελιωτών Αττικής Λουκία Αν-
τωνίου (βρισκόταν στο χωριό), η οποία μετά τις
ευχές εκ μέρους του Δ.Σ. του Συλλόγου της τόνισε
τη συνεργασία μεταξύ των δύο Συλλόγων με
πνεύμα καλής θέλησης και διάθεσης.

Ο λόγος δόθηκε και στο Δήμαρχο Μαρίνο Γαρ-
νέλη που ανέφερε, σύντομα, έργα που πραγμα-
τοποιήθηκαν, με έμφαση στο Γυμναστήριο,
προσφορά στη νεολαία. Παραβρέθηκαν επίσης ο
τοπικός Πρόεδρος Κωνσταντίνος Κατσάνος,
δημοτικοί      σύμβουλοι, οι υποψήφιοι επικεφα-
λής παρατάξεων Χρήστος Χασιάκος, Λεωνίδας
Τσίπρας και Παναγιώτης Σκαλτσογιάννης. Τυ-
χερός με το φλουρί μετά το μοίρασμα της βασι-
λόπιτας ήταν ο Παύλος Κολιάτσος και της
λαχειοφόρου η Μαρίνα Πλεύρη.
Οι παρευρισκόμενοι χωριανοί διασκέδασαν για

πολλές ώρες με την επιλογή ποικίλης μουσικής
που επιμελήθηκε ιδιαίτερα ο Δημήτρης Καρα-
βασίλης. Κέφι και χορός ήταν κυρίαρχα όλη τη
βραδιά. Και του χρόνου με υγεία! 

Τριήμερο Αποκριάς στο Βουργαρέλι
8 - 9 - 10 Μαρτίου 2019
Και φέτος η νότα Αποκριάς κυριάρχησε στο
Βουργαρέλι. Βοήθησε πολύ και ο ανοιξιάτικος
καιρός για να φύγει η μελαγχολία του χειμώνα μια
που οι μέρες αυτές ευνοούν ιδιαίτερα με το ευχά-
ριστο κλίμα που αποπνέουν.

Πέμπτη πρωί. Στήνεται το κιόσκι με τις λατσού-
δες (κλωνάρια έλατου) μπροστά στο καφενείο του
Αλέκου Γούλα με ιδιαίτερο μεράκι.  

Παρασκευή βράδυ στην ταβέρνα «Η γέφυρα»
του Θωμά Πλεύρη δημιουργήθηκε αποκριάτικο
κέφι υπό τους μουσικούς ήχους της ορχήστρας
και το τραγούδι του Δημήτρη Τζουμερκιώτη.
Τραγούδι και χορός κράτησαν μέχρι τις πρωινές
ώρες με τη συμμετοχή αρκετού κόσμου.

Σάββατο απόγευμα. Μέσα στο κιόσκι οι φωτιές
είναι έτοιμες για να ετοιμαστεί η παραδοσιακή βρα-
στή γίδα από τις συγχωριανές μας που επιμελή-
θηκαν όλη τη διαδικασία. Παράλληλα στήθηκε  και
μια ψησταριά παραδίπλα με μια προβατίνα να σι-
γοψήνεται για ώρες και αργά το βράδυ φίλοι και
θαμώνες πήραν ένα μεζεδάκι και όσοι είχαν τις αν-
τοχές εκεί έστησαν χορό και έγινε αυτοσχέδιο
γλέντι. Όλο αυτό το ‘’νταβαντούρι ήταν αυτοσχέδιο
και εκτός προγράμματος.

Κυριακή Αποκριάς. Το βραστό έτοιμο και από
τις 11 άρχισε να μαζεύεται κόσμος στην Πλατεία.
Όλοι κάθονταν στα τραπέζια έξω, ο καιρός καλο-
καιρινός, φαγητό και κρασί άφθονο. Το μεσημέρι
άρχισαν οι παιδικές δραστηριότητες. Όλα τα παι-
διά μεταμφιεσμένα με ιδιαίτερο κέφι συμμετείχαν
σε διαγωνισμό χορού και μεταμφίεσης.  Ακολού-
θησαν από το χορευτικό τμήμα, το γαϊτανάκι , ο
γανωτζής και τοπικοί αποκριάτικοι χοροί και στη
συνέχεια το κάψιμο του Καρνάβαλου που περι-
στοιχιζόταν από τους Anonimus, (με αυτές τις
στολές παρουσιάστηκαν οι άνδρες , μέλη του ΔΣ
του Συλλόγου. Παρών και ο Δήμαρχος (συνδιορ-
γάνωση του Δήμου και του Πολιτιστικού Συλλό-
γου ήταν η εκδήλωση), δημοτικοί σύμβουλοι, ο
τοπικός Πρόεδρος. Το βράδυ έκλεισαν οι εκδη-
λώσεις με Αποκριάτικο πάρτυ στο Diverso Café.

Καθαρή Δευτέρα
Στο πρωτότυπο κιόσκι  το μεσημέρι ήταν έτοιμη η
φασολάδα, που ετοιμάστηκε από το βράδυ. Εκεί
στον πάγκο και η ταραμοσαλάτα, όπως πάντα κα-
τασκευή της Λέλας, χαλβάς, λαγάνες ελιές, τα κα-
θιερωμένα εδέσματα της Καθαρής Δευτέρας και
άφθονο κρασί. Τα τραπέζια στην πλατεία γέμισαν
και πάλι, στήθηκε και χορός. Η εκδήλωση κρά-
τησε μέχρι το απόγευμα, γιατί άρχισε η ψύχρα

Λ. ΑΝΤ.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ
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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

ΠΡΟΤΥΠΟΣ 
ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΑΡΤΑΣ

Γ. ΜΠΑΦΑΣ Α.Ε.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ 
ΑΡΤΙΝΟ ΓΑΛΑ

ΓΡΑΒΙΕΡΑ- 
ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ  

ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ - ΦΕΤΑ   
ΑΝΘΟΤΥΡΟ - ΜΥΖΗΘΡΑ

ΑΝΕΖΑ ΑΡΤΑΣ 
26810 41292, 41388

FAX6810 - 42173
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Το γεγονός αυτό μας παραπέμπει κατ’ ανάγκη στην
προ μετάλλου εποχή και θα τολμούσαμε να συνδυά-
σουμε όλα τα παραπάνω κάνοντας διάφορες σκέ-
ψεις, θέτοντας σε προεξέχουσα θέση την εξής:

Η χρήση αποκλειστικά και μόνο πέτρινων εξαρτη-
μάτων, χωρίς την παρουσία μετάλλου, ήταν τα μο-
ναδικά υλικά για την κατασκευή του νερόμυλου,
πέραν του ξύλου, τα οποία είχε στη διάθεσή του ο
άνθρωπος στην προ μετάλλου εποχή. Τόσο οι δύο
"ατόφιες" μυλόπετρες, δηλαδή η κάτω η οποία είναι
σταθερή όσο και η επάνω η οποία περιστρέφεται,
καθώς και οι δύο εφαπτόμενες απολήξεις των εξαρ-
τημάτων της τριβής στη βάση του νερόμυλου, απο-
τελούνταν από ιδιαίτερα ανθεκτικές πέτρες και μόνο.

Αυτό σημαίνει πως την εποχή της αρχικής κατα-
σκευής του νερόμυλου στην περιοχή μας, οι τότε τε-
χνίτες δεν είχαν στη διάθεσή τους το εύπλαστο υλικό
του μετάλλου!! Κατά συνέπεια, ίσως να ευσταθεί η
εξής υπόθεση η οποία εξηγεί και δικαιολογεί κατά
κάποιο τρόπο την όλη ιστορία του νερόμυλου.

Δηλαδή, ο νερόμυλος αυτός να κατασκευάστηκε
στο σημείο αυτό κατά την προ μετάλλου εποχή με
τα υλικά που είχε τότε στη διάθεσή του ο άνθρωπος.
Έτσι όλα τα υλικά κατασκευής, πλην του ξύλου,
αποτελούνταν από πέτρα. Στη συνέχεια μετά την
ανακάλυψη και χρήση του μετάλλου η κάτω μυλό-
πετρα παρέμεινε η ίδια στη θέση της ως ανθεκτική
και "ατόφια", η δε επάνω να αντικαταστάθηκε από
την λιγότερο κοπιώδη στην κατασκευή μυλόπετρα
αποτελούμενη από τμήματα ανθεκτικής πέτρας
προσδεμένης κυκλικά από μεταλλική στεφάνη. Η
αντικατάσταση μόνο της επάνω μυλόπετρας, ίσως
έγινε για λειτουργικούς λόγους ώστε να επιτευχθεί η
απαιτούμενη ισορροπία, η μεγαλύτερη ταχύτητα πε-
ριστροφής, η καλύτερη αντοχή στις τριβές της από-
ληξης του άξονα από το βάρος της κλπ. Το ίδιο
προφανώς συνέβη και με τα δύο εξαρτήματα της
απόληξης του αδραχτιού και της βάσης κάτω από
τη φτερωτή του νερόμυλου τα οποία αργότερα αντι-
καταστάθηκαν από το σίδηρο και στη συνέχεια από
το ανθεκτικό ατσάλι.

Βεβαίως, ουδείς μη ειδικός δικαιούται να προδια-
γράφει ιστορικά γεγονότα με υποθέσεις, ούτε να
αξιολογεί εκ του προχείρου ιστορικά και αρχαιολο-
γικά ευρήματα, άσχετα με το αν αυτά είναι οφθαλ-
μοφανή ή αν μας οδηγούν σε αυτονόητα
συμπεράσματα. 

Προφανώς, οι αρμόδιοι ή οι ειδικοί οι οποίοι έχουν
την επιστημονική κατάρτιση, τις γνώσεις και τη δυ-
νατότητα, μπορούν να αξιολογήσουν και να αξιο-
ποιήσουν όσα από τα στοιχεία αυτά θεωρήσουν
σημαντικά, τα οποία αφορούν την ιστορία του τόπου
μας και όχι μόνο, αλλά όμως δυστυχώς αυτά ακόμα
βρίσκονται στην αφάνεια, καλά κρυμμένα για αιώνες
μαζί με άλλα μυστικά, στην ιδιόμορφη περιοχή μας!        

Η μεγάλη πυρκαγιά του 1917 

Την περιοχή της Αβαρίτσας για μια δεκαετία, στις
αρχές του προηγούμενου αιώνα, την είχε σημαδέ-
ψει η μοίρα της από κάθε πλευρά με τον πιο ανε-

λέητο, καταστροφικό και μη αναστρέψιμο τρόπο. Το
έτος 1917, ο 35χρονος τότε Κώτσιος Στάθης (Κα-
τσαούνος) έβοσκε τα ζώα του κοντά στο δάσος λίγο
πιο νότια από τα "Μακελειά", στη θέση "Στρουγ-
κούλα". Τότε τα ζώα τα πρόσεχαν και τη νύχτα φο-
βούμενοι τα άγρια ζώα αλλά και τις ζωοκλοπές.  

Ένα βράδυ, ενώ βρισκόταν με τα ζώα του στην
ύπαιθρο και είχε ανάψει φωτιά για να προφυλαχτεί
από το κρύο, αποκοιμήθηκε. Όταν ξύπνησε από το
θόρυβο χλωρών δέντρων που καιγόταν, είδε έντρο-
μος τη φωτιά να έχει εξαπλωθεί ανεξέλεγκτη στο
δάσος. 

Δυστυχώς τόσο ο ίδιος όσο και οι υπόλοιποι χω-
ριανοί δεν κατάφεραν να εμποδίσουν την εξάπλωση
της πυρκαγιάς. Η τεράστια πυρκαγιά που ακολού-
θησε λόγω και της κατεύθυνσης του ανέμου, αφού
πέρασε από το "Κλείσμα", έφτασε ανεξέλεγκτα μέχρι
τις Σκιαδάδες, δηλαδή σε μια απόσταση μεγαλύτερη
από πέντε χιλιόμετρα. Όλη αυτή η έκταση ήταν κα-
λυμμένη με πυκνό και αδιαπέραστο δάσος από τε-
ράστιες και υπεραιωνόβιες βελανιδιές. Δυστυχώς
από αυτές έμειναν μόνο τα αποκαΐδια! Τα επόμενα
χρόνια η περιοχή καλύφτηκε πρώτα από λόγγους
ρείκης και κουμαριάς και σιγά-σιγά τα τελευταία χρό-
νια κάποιες πλαγιές καλύπτονται ξανά από βελανι-
διές. 

Όμως, δυστυχώς και από αυτή την πλευρά της
Αβαρίτσας, δεν έλειψε η δημιουργία αρκετών από-
τομων γκρεμών από τις κατολισθήσεις που ακολού-
θησαν συνεπεία της απογύμνωσης του εδάφους. 

Ευχή όλων μας είναι να μην ξαναδεί ποτέ πλέον η
πανέμορφη και καταπράσινη περιοχή της Αβαρί-
τσας, παρόμοιες καταστροφές από την ανθρώπινη
παρέμβαση είτε χάριν του αλόγιστου κέρδους ή από
την απροσεξία μιας άτυχης στιγμής. 

Μακάρι να μην βρεθεί ποτέ ξανά στο μέλλον άλλος
επιχειρηματίας "Κοτρώνης" όπως το έτος 1905, γιατί
αν εξ αιτίας της ανεξέλεγκτης υλοτόμησής του κα-
τέρρευσε και πνίγηκε όλη η περιοχή, σήμερα καιρο-
φυλακτεί ο ίδιος ακριβώς κίνδυνος από τυχόν
εκσκαφές στα υπόβαθρα των επιρρεπών και από-
τομων πλαγιών, κυρίως του φαραγγιού που οδηγεί
κοντά στον καταρράχτη Παλιόμυλο, για τη διάνοιξη
δρόμων διέλευσης οχημάτων ή την διαμόρφωση αν-
τισυμβατικών για το ανάγλυφο της περιοχής "οικο-
πέδων", προς χάρη πάντοτε του αλόγιστου κέρδους!  

ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΟΥΝΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Σε προγενέστερο φύλλο της εφημερίδας δημοσιεύ-

τηκε σχετικό άρθρο για τον Καταρράκτη Παλιόμυλο
με θέμα: «ΠΑΛΙΟΜ’ΛΟΣ - Πηγή ΖΩΗΣ»  αριθ. Φύλ-
λου 226 – Μάιος, Ιούνιος 2011. (Η Εφημερίδα είναι
αναρτημένη και στην ιστοσελίδα του Συλλόγου).

ΤΕΛΟΣ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΒΑΡΙΤΣΑΣ

Ο βομβαρδισμός του 
Βουργαρελίου το 1943

Όπως τον έζησε ο Ευριπίδης Κουτσοσπύρος 
από το διπλανό χωριό, τη Χώσεψη, 

απ’ όπου και κατάγεται…

Βρισκόμουν στη θέση Καλ-
τσιώνα στα πατρικά του πα-

τέρα μου. Ήταν πρωί, γύρω στις
5-6 ώρα, 5 Μαΐου 1943. Ήμα-
σταν στην αυλή του σπιτιού μαζί
με τη βάβω μου και τους μπαρμ-
πάδες μου, Γιώργο και Χρήστο,
αδέρφια του πατέρα μου. Ετοι-
μαζόμασταν για τις δουλειές,
όπου ξαφνικά ξεπροβάλλει από
δυτικά μία τριάδα στούκας σε
χαμηλό ύψος. Ακολούθησε και
άλλη και άλλη, προερχόμενα από τα Γιάννενα με κατεύθυνση προς το
Βουργαρέλι, όπου υπήρχε ένα τάγμα ανταρτών του ΕΔΕΣ με διοικητή τον
Αγόρο. Σ’ αυτό το τάγμα υπηρετούσε και ο πατέρας μου. 

Αφού μετρήσαμε τα αεροπλάνα, δεν θυμάμαι πόσα πάντως πάνω από
20, λέγει τότε ο μπάρμπα -Γιώργος: “Τώρα δεν γλυτώνει κανένας. Θα τους
βρούνε μέσα στα καφενεία στην πλατεία’’. Ακούω αυτά εγώ, ήμουν τότε 11
χρονών, το βάζω στα πόδια να πάω στο Βουργαρέλι. Φώναζαν αυτοί να
γυρίσω πίσω. Εγώ δεν άκουγα τίποτα. Αφού έφτασα στη θέση Αμπέλια,
ένα ύψωμα πάνω από το  χωριό (το Βουργαρέλι απέχει από το χωριό μου
12 χλμ. και από Καλτσιώνα μέχρι το κέντρο του χωριού μου είναι 5-6 χλμ.)
τα αεροπλάνα έριχναν τις βόμβες στο Βουργαρέλι και κάνανε στροφές
πάνω από το δικό μας χωριό. Κάνανε κάθετες εφορμήσεις. Ένα πέρασε
τόσο κοντά μου που είδα τον πιλότο. Φοβήθηκα. Νόμιζα πως κυνηγάνε
εμένα και έτσι δεν προχώρησα αλλά έκοψα κάτω σε μια πλαγιά απόκρη-
μνη με κίνδυνο να κατρακυλήσω κάτω σο ρέμα. 
Παρόλα αυτά τα κατάφερα και πήγα σπίτι μας στο μαχαλά Ευαγγελίστρια,

εκεί όπου είχε κτίσει καινούργιο σπίτι ο πατέρας μου. Την άλλη μέρα το πρωί
ήρθε ο πατέρας μου συνοδευόμενος από το νονό μου Αντώνη Τσιρώνη με
το ένα χέρι μπαταρισμένο και τη γενειάδα του κόκκινη, γιατί ένα βλήμα τον
είχε πάρει ξώφαλτσα πάνω από το αυτί. Απολογισμός, αρκετοί νεκροί και
πολλοί τραυματίες. Μεταξύ των νεκρών ήταν μια κοπέλα, Λέλα τη λέγανε,
κόρη του Κώστα Παπαδόπουλου, αξιωματικού του ΕΔΕΣ, Αυτή την κοπέλα
που ήταν , αν θυμάμαι καλά, 18-20 χρονών την πήρε ο πατέρας μου (πα-
ρόλο που ήταν τραυματίας ήταν πολύ δυνατός άνδρας στα χέρια) μέχρι τη
Δρακότρυπα1 όπου τη νύχτα κατέληξε. Την είχε χτυπήσει  βλήμα στην κοι-
λιακή χώρα. Προσπάθησαν οι γιατροί να τη σώσουν αλλά με τι μέσα;… Ο
πατέρας μου είχε το χέρι κρεμασμένο με επίδεσμο για πολύ  καιρό ώσπου
ένας Άγγλος χειρουργός τον χειρούργησε. Είχε δύο θραύσματα μέσα στο
χέρι , λίγο πιο πάνω από τον καρπό, από βόμβα. Οι Άγγλοι τότε κάνανε ρί-
ψεις σε μια θέση στο βουνό, πολεμοφόδια και ρουχισμό. Με αυτές τις ρίψεις
κατέβαιναν και Άγγλοι με αλεξίπτωτα. Έτσι βρέθηκε και ο γιατρός που έσωσε
το χέρι του πατέρα μου που κινδύνευε να πάθει γάγγραινα… 

1.(Δρακότρυπα: σπήλαιο μέσα στα έλατα χωρητικότητας 100 ατόμων 
περίπου 1,5 χλμ. Από το κέντρο του Βουργαρελίου).

ΜΑΡΤΥΡΙΑ

Οι Γερμανοί στο Παλαιοκάτουνο.



Την Πέμπτη 24 Γενάρη 2019
στο αμφιθέατρο του Δήμου  στο
Βουργαρέλι πραγματοποιήθηκε
ενημερωτική εκδήλωση για την
υπογεννητικότητα. Πρόκειται για
υλοποίηση προγράμματος εται-
ρικής κοινωνικής ευθύνης της
ΓΙΩΤΗΣ ΑΕ, με τίτλο «Μια ελ-
πίδα γεννιέται!». Θέμα της η
μείωση της υπογεννητικότητας
που υλοποιεί σε συνεργασία με
την αστική μη κερδοσκοπική
εταιρία HOPEgenesis. Μέσω
του προγράμματος, η ΓΙΩΤΗΣ
ΑΕ  «Υιοθετεί» για τέσσερα χρό-
νια, 86 χωριά στην Ηπειρωτική
Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και
τα 22 χωριά του Δήμου Κεντρι-
κών Τζουμέρκων, μεταξύ αυτών:
Βουργαρέλι, Αθαμάνιο, Ανεμορ-
ράχη, Δίστρατο, Κάτω Αθαμά-
νιο, Κάτω Καλεντίνη, Κάψαλα,
Κεντρικό, Κυψέλη, Μεσούντα,

Παλαιοκάτουνο, Τετρά-
κωμο, Θεοδώριανα και
Μελισσουργοί.
Με ανακοίνωσή της,
η εταιρεία ΓΙΩΤΗΣ
στηρίζει τις γυναίκες -
κατοίκους των χω-
ριών αυτών, οι
οποίες επιθυμούν να
γίνουν μητέρες, ανα-

λαμβάνοντας όλα τα έξοδα πα-
ρακολούθησης της εγκυμοσύνης
τους, τις εξετάσεις προγεννητι-
κού ελέγχου και του τοκετού,
όπως και όλα τα έξοδα μεταφο-
ράς και φιλοξενίας τους.

Επιπλέον, η εταιρεία θα καλύ-
ψει τις ανάγκες σε βρεφικές τρο-
φές των μωρών που θα
γεννηθούν στα χωριά που έχει
«υιοθετήσει» για τα δύο πρώτα
χρόνια της ζωής τους. 
Και το σχόλιο της εφημερίδας
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ της Άρτας, από
όπου πήραμε και τη σχετική εί-
δηση: 
Σημαντική η βοήθεια, μητέρες
όμως που θα βρεθούν στα
ορεινά χωριά για να γεννήσουν!
Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Δήμος
Κεντρικών Τζουμέρκων είναι ο
πιο γερασμένος πανελλαδικά!
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 

1.000 τ.μ. 
ή όλο μαζί 

με σπίτι μέσα
1.500 τ.μ.

(Οικία Βασιλειάδη)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
ΤΗΛ.: 6983010784
(Σπυριδούλα Βασιλειάδη)

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ.ΤΑΣΙΟΣ
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.

Κατασκευή Ιδιωτικών & Δημοσίων 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

Τα γραφεία μας που βρίσκονται στο κέντρο
της Άρτας αναλαμβάνουν τη σύνταξη κάθε εί-
δους τοπογραφικών διαγραμμάτων και συμ-
βολαιογραφικών πράξεων. Με την πολυετή
πείρα μας στον επαγγελματικό μας τομέα
αναλαμβάνουμε, προκειμένου να ολοκλη-
ρωθεί η τρέχουσα διαδικασία των δηλώ-
σεων στο Εθνικό Κτηματολόγιο, την ορθή
αποτύπωση, έλεγχο τίτλων ή σύνταξη ένορ-
κων βεβαιώσεων και τη συμπλήρωση των
αιτήσεων για τη δήλωση της κάθε ιδιοκτη-
σίας. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδή-
ποτε πληροφορία.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΟΦΗΣ
ΑΓΡ. & ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 37, 47132 ΑΡΤΑ

ΤΗΛ & FAX: 2681077728, ΚΙΝ: 6977571417
www.topografossofisarta.4ty.gr

ΚΑΣΣΙΑΝΗ Ε. ΣΟΦΗ
Συμβολαιογράφος

ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ 3 - 5
471 32 ΑΡΤΑ

ΤΗΛ./ΦΑΧ:
26810 77435

ΚΙΝ.: 6974 900 112

e-mail:
sofikassiani@
hotmail.com

Περί Φυσιολογίας
ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΑΡΤΑΣ

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 10 Μαρτίου 2019
7.30 το απόγευμα στην αίθουσα του Συλλόγου ‘’Σκουφάς’’ (συ-
νεργασία του εν λόγω Συλλόγου με την Ακαδημαϊκή Εταιρεία
Άρτας). Μετά τους χαιρετισμούς εισήγηση του θέματος έκανε ο
Γεώργιος Κολιός, καθηγητής Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής
στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και γραμματέας της
Ακαδημαϊκής Εταιρείας. Στη συνέχεια  έδωσε τη σκυτάλη στον
Μιχαήλ Κουτσιλιέρη, καθηγητή Φυσιολογίας στο Τμήμα Ια-
τρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη-
νών που ανέπτυξε το θέμα: «Φυσιολογία. Μια ακροβασία
ανάμεσα στη ζωή και στο θάνατο». Ακολούθησε συζήτηση.
Πρόεδρος της εκδήλωσης ήταν η και πρόεδρος της Ακαδημαϊ-
κής Εταιρείας Άρτας, Χρύσα Τζουμάκα – Μπακούλα, ομότιμη
καθηγήτρια Παιδιατρικής στο Τμήμα Ιατρικής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

.

Η ΓΙΩΤΗΣ ΑΕ «υιοθετεί» τα 22 χωριά
του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

Ένα  «Boulouki» 
στο Μποτσαρέικο

Συνεργασία με το Δήμαρχο Κεν-
τρικών Τζουμέρκων Μαρίνο
Γαρνέλη και τον Αντιδήμαρχο
Κώστα Αλυμάρα είχαν πολιτικοί
μηχανικοί και αρχιτέκτονες από
την ομάδα «Boulouki» .
Η ομάδα που αποτελείται από
πέντε μέλη, δραστηριοποιείται
στον ευρύτερο χώρο των Τζου-
μέρκων σε θέματα παραδοσια-
κής αρχιτεκτονικής και
κατασκευών.
Η συζήτηση διεξήχθη επί
τρίωρο και ο Δήμαρχος υποσχέ-
θηκε στους νεαρούς επιστήμο-
νες κάθε δυνατή βοήθεια στο
έργο τους. Παράλληλα τους
προσκάλεσε να κάνουν μία
πρώτη έρευνα για το περίφημο
«Μποτσαρέικο», ένα ιστορικό
κτίριο στο Βουργαρέλι, το οποίο
ο Δήμος , όταν περιέλθει νομί-
μως στην κατοχή του, προτίθε-
ται να αξιοποιηθεί ως μουσείο.
Πληροφορία:
EPIRUSPOST.GR.
13 Φεβρουαρίου 2019

Οξύτατο πρόβλημα το δημογραφικό
Κάνουμε μία μικρή νύξη εδώ, με αφορμή ότι στα δύο τελευταία
φύλλα της εφημερίδας μας, δεν υπήρχαν καθόλου στα κοινω-
νικά αναφορές σε γεννήσεις. Ο Δήμος μας, όπως αναφέρεται
και στο σχετικό άρθρο της παρούσας σελίδας, είναι ο πιο γερα-
σμένος πανελλαδικά.

Το πρόβλημα, βεβαίως, της υπογεννητικότητας είναι εθνικό
θέμα, καθώς η χώρα μας έχει χαμηλούς δείκτες. Ο ρυθμός γεν-
νητικότητας ήταν αυξανόμενος μέχρι το 2008, αγγίζοντας τις 1,5
γεννήσεις ανά γυναίκα. Η πρόοδος αυτή έχει από τότε χαθεί και
ο ρυθμός έχει φτάσει σήμερα στα χαμηλά επίπεδα, που βρι-
σκόταν στο τέλος της δεκαετίας του 1990 με τις αρχές του 2000.
Ο ρυθμός γεννητικότητας της χώρας είναι περίπου 1,35 γεννή-
σεις ανά γυναίκα και είναι από τους χαμηλότερους της Ευρώ-
πης, αρκετά κάτω από το 2,1 που είναι αναγκαίο για την ύπαρξη
σταθερού πληθυσμού, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η μετανά-
στευση. 

Η μετανάστευση των νέων Ελλήνων έχει οδηγήσει των αριθμό
των παιδιών που γεννιούνται στη χώρα να φτάσει σε ιστορικά
χαμηλά. Το 2009, λίγο πριν «χτυπήσει» η κρίση, οι γεννήσεις
έφτασαν στις 118.000 τον χρόνο. Ο αριθμός έχει υποστεί στα-
διακή μείωση, με τον αριθμό των θανάτων να τον «ξεπερνάει»
κατά πολύ. Οι συνολικές γεννήσεις για το 2017 ήταν 88.500, ο
χαμηλότερος αριθμός όλων των εποχών.
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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

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ 

ΔΩΜΑΤΙΑ

ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΤΑΣΙΟΣ

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΑΡΤΑΣ

ΤΗΛ.: 26850 22254

Βουργαρελιώτικα  Ηπειρωτικά & άλλα...

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ

e-mail: sousos@yahoo.com

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΥΣΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ 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

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

VILLA ELIA
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ

Άγιος Ιωάννης - Φρύνη - Λευκάδα
Appartments & Suites & Villas

ΤΗΛ.: 26450 24397 -  6973536887
Fax: 26450 26019

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

Β ο υ ρ γ α ρ έ λ ι  -  Ά ρτα  4 7 0  4 5
Τη λ . :  2 6 8 5 0  2 2 7 1 3 ,  6 9 7 2  4 0 8 8 8 8

E m a i l :  d i m i t r i s - p a p a d i m a s @ y a h o o . g r
w w w. v i l a s o f i a . g r

Ο πρωθυπουργός στο Βουργαρέλι

Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας επισκέφτηκε ιδιωτικά το
Βουργαρέλι, στις 3 Ιανουαρίου 2019, από το Αθαμάνιο όπου κα-
τέλυε. Τον υποδέχθηκαν μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Βουρ-
γαρελίου και εκπρόσωπος του Κυττάρου Τέχνης Τζουμέρκων,
από όπου και το σχετικό στιγμιότυπο.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βουργαρελίου πάντα φροντίζει
για την ψυχαγωγία και τη διασκέδαση των μικρών παι-

διών. Έτσι, την Τσικνοπέμπτη πρόσφερε σουβλάκια στα
παιδιά του ΚΔΑΠ, τηρώντας το έθιμο αυτής της ημέρας. 

Την Κυριακή της Αποκριάς, το μεγαλύτερο μέρος της εκ-
δήλωσης ήταν αφιερωμένο στα παιδιά, αλλά και σε παι-

διά επισκέπτες άλλων περιοχών. Τα παιδιά, υπέροχα
μεταμφιεσμένα, έγιναν πρωταγωνιστές σε αποκριάτικους

χορούς, κέρδισαν βραβεία και παρακολούθησαν, μέχρι
αργά το απόγευμα, όλες τις εκδηλώσεις και τα έθιμα που

διαδραματίστηκαν στην πλατεία του χωριού.

Τα παιδιά πρωταγωνιστές!


