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ΚΕΜΠΑΘ
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Αναβίωση ιστορικής μνήμης 
(Κυριακή 28 Ιουλίου 2019)

Επέτειος κήρυξης 
της Επανάστασης στο Βουργαρέλι
Στο χώρο της Ι. Μ. του Αγίου Γεωργίου στο Βουρ-
γαρέλι, θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις για την
ιστορική επέτειο της έναρξης της Επανάστασης
του 1821 στα Τζουμέρκα, για 10η συνεχή χρονιά
από τη στιγμή τής καθιέρωσής της.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1. Τέλεση Δοξολογίας, ώρα 10.30
2. Επιμνημόσυνη Δέηση, ώρα 11.00
3. Κατάθεση στεφάνων, ώρα 11.15
4. Χαιρετισμός Δημάρχου, ώρα 11.25
5. Χαιρετισμός Προέδρου Πολιτιστικού 

Συλλόγου, ώρα 11.35.
6. Πανηγυρικός ημέρας, ώρα 11.40
7. Ιστορικό θεατρικό σκετς, ώρα 11.55
8. Χορευτικά από τον Πολιτιστικό 

Σύλλογο, ώρα 12.20
Ο Δήμαρχος Μαρίνος Γαρνέλης      
Ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Νικόλαος Πλεύρης

ΙΟΥΛΙΟΣ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019  ΣΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ

Πολιτιστικό Πανόραμα
“Εθιμικό δίκαιο’’ οι εκδηλώσεις του καλοκαιριού, κυρίως το πρώτο δεκαπενθήμερο
του Αυγούστου στο Βουργαρέλι. Αρχίζουν όμως από τον Ιούλιο και η κορύφωση έρ-
χεται τον Αύγουστο. Όλοι τις περιμένουν, μικροί και μεγάλοι, με κοινό στόχο και
των διοργανωτών και των συμμετεχόντων την ψυχαγωγία, τη διασκέδαση και την
επικοινωνία των ντόπιων και των απόδημων μεταξύ τους. Και η Πλατεία θα πάρει
ζωή, όλοι μαζί θα απολαύσουμε τη φυσική δροσιά, θα “χορτάσει’’ το μάτι και η
ψυχή, θα “γεμίσουν” κατά κάποιο τρόπο “οι μπαταρίες’’ για το υπόλοιπο χρονικό
διάστημα. Οι Σύλλογοι του χωριού μας σάς προσφέρουν τις παρακάτω προγραμ-
ματισμένες εκδηλώσεις, ένα συνδυασμό υλικών απολαύσεων και πνευματικών σε
ταιριαστή ισορροπία.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ, 1-25 Αυγούστου 2019
Θα πραγματοποιηθεί στο γνωστό πλέον στέκι στην άκρη της Πλατείας το “Βακού-
φικο”, όπου ο εξωτερικός χώρος γίνεται κάθε καλοκαίρι ένας φανταστικός παιδό-
τοπος. Φέτος γιορτάζουμε τα 25 χρόνια λειτουργίας της και σας
επιφυλάσσουμε πολλές εκπλήξεις και εκδηλώσεις.
- Τρίτη 13 Αυγούστου 2019 παρουσίαση του βιβλίου του Θανάση Γεωργάρα
“ΕΛΑ ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ’’ (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΚΤΟΣ), σε συνεργασία με το ΚΥΤΤΑΡΟ ΤΕ-
ΧΝΗΣ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
- Τετάρτη 14 Αυγούστου 2019, ώρα 19.00 παράσταση από την καλλιτεχνική
ομάδα «La Petite Marguerite», που ασχολείται με την επιστήμη της Σαπουνόφου-
σκας.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ
- Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019 στην πλατεία του χωριού: 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ με την ορχήστρα του Θωμά Χαλιγιάννη.

- Τρίτη 6 Αυγούστου 2019: Εθελοντική αιμοδοσία στο Δημαρχείο.
- Κυριακή 11 Αυγούστου 2019: Δημοτική βραδιά στην πλατεία. Τραγούδι Γιώρ-
γος Βελισσάρης. Συμμετέχουν: Μάκης Αριστόπουλος, Ματίνα Μέρη και Δάφνη
Νικολάου.  
- Δευτέρα 12 & Τρίτη 13 Αυγούστου 2019: 3Χ3 μπάσκετ.
- Τετάρτη 14 Αυγούστου 2019: Λαϊκή βραδιά με τον Γιώργο Ντζιόκα.
- Σάββατο 17 Αυγούστου 2019: Βραδιά Νεολαίας στη θέση “Σταυρός’’.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2019 [29 ΙΟΥΛΙΟΥ - 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ]
- Μαθήματα ζωγραφικής για τα παιδιά στο χώρο του Κ.Δ.Α.Π. και έκθεση των
έργων τους στο ΚΥΤΤΑΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ, υπό την καθοδήγηση της
Βαρβάρας Μάγκου.
- Παραστάσεις Καραγκιόζη από τους μικρούς μας Καραγκιοζοπαίκτες Ανδρό-

νικο και Θέμη στον χώρο του Κ.Δ.Α.Π. 
- Αφηγήσεις παραμυθιών στην πλατεία του χωριού, μπροστά στην Έκθεση Βι-
βλίου. 
- Κινούμενα σχέδια και σχετικό ντοκιμαντέρ από τη Μαργαρίτα Σιμοπούλου
για μικρούς και μεγάλους στον χώρο του Κ.Δ.Α.Π. 
- Έκθεση χειροποίητης φιγούρας θεάτρου σκιών με θέμα «ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΩΝ
ΗΡΩΩΝ ΜΟΥ» του Βασίλη Τσίτσικα στο ΚΥΤΤΑΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ. 
- Σάββατο, 10 Αυγούστου 2019 – ώρα 20:30 – Αμφιθέατρο Δήμου Κ. Τζου-
μέρκων. Μουσική βραδιά «ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΣΤΟΝ ΤΣΙΤΣΑΝΗ» με τρα-
γούδια και χορό από τη χορωδία παιδιών της περιοχής, υπό την καθοδήγηση του
Θανάση Γεωργάρα. Μουσική θα παίξουν οι Τίμος Παπαδόπουλος (μπουζούκι),
Θαλής Παπαδόπουλος (μπουζούκι), Άγγελος Πλεύρης (κιθάρα) και Θανάσης
Γεωργάρας (μπουζούκι). 
- Δευτέρα, 12 Αυγούστου 2019 – ώρα 21:00 – Αμφιθέατρο Δήμου Κ. Τζουμέρ-
κων. “Συ που σέρνεις το χορό κάνε διπλοκάγκελο...”. Τζουμερκιώτικο Πανηγύρι με
τον Νίκο Κολιοκώστα (τραγούδι), Δημήτρη Αγγέλου (κλαρίνο), Μάριο Τούμπα
(λαούτο), Μάριο Αναστασιάδη (βιολί-τραγούδι) και Άκη Σαγάνη (ντέφι).
- Τρίτη, 13 Αυγούστου 2019 – ώρα 10:00. Περπάτημα και παιχνίδι με τους μι-
κρούς μας φίλους στο ρέμα της Λεπτοκαρυάς. Συγκέντρωση στο Κ.Δ.Α.Π. 
- Τρίτη, 13 Αυγούστου 2019 – ώρα 20:30 – Αμφιθέατρο Δήμου Κ. Τζουμέρ-
κων. Παρουσίαση βιβλίου «ΕΛΑ ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ» του Θανάση Γεωργάρα σε συ-
νεργασία με τον Σύλλογο Βουργαρελιωτών Αττικής. 

ΠΕΖΟΠΟΡΙΕΣ • Καθημερινή αναχώρηση στις 10:30 για ένα περπάτημα από την
πλατεία του χωριού, Λεπτοκαρυά – Νεραϊδογέφυρο – Μύλος – Γέφυρα Κοραή και
επιστροφή στην πλατεία – χρόνος 60΄- βαθμός δυσκολίας 1 – υπεύθυνος Νίκος
Μανούσης – τηλέφωνο επικοινωνίας 697 991 2980. • Αναχώρηση Δευτέρα, 12 Αυ-
γούστου – ώρα 10:00 από την πλατεία του χωριού – Λεπτοκαρυά – Άγιος Γεώργιος
– Προφήτης Ηλίας – Αγία Παρασκευή (Σταυρός) – πλατεία – βαθμός δυσκολίας 2
– υπεύθυνος Νίκος Μανούσης – τηλέφωνο επικοινωνίας 697 991 2980. 

Οι εκδηλώσεις με τα παιδιά γίνονται σε συνεργασία με το Κ.Δ.Α.Π. 
Υπεύθυνος Βαγγέλης Τριάντος – τηλέφωνο επικοινωνίας 699 278 3833. 

Συνεχίζονται στο ΚΥΤΤΑΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ οι εκθέσεις φωτογραφίας
του Κώστα Μπαλάφα με θέματα από την Ήπειρο και αγιογραφιών από μοναστή-
ρια της περιοχής των Τζουμέρκων, καθώς επίσης τοπικών ενδυμασιών και μικρο-
αντικειμένων της παράδοσής μας. 

Α΄Κυριακή 26/5/2019
Εγγεγραμμένοι: 12.465, Συμμετοχή: 6.820, Έγκυρα: 6.497,  Άκυρα: 235, Λευκά: 88    

Έλαβαν: Ψήφοι              Ποσοστό         Έδρες
- Γαρνέλης Μαρίνος-ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΚΟΜΜΑΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 2.337                   35,97%               7

- Χασιάκος Χρήστος-ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΠΟΡΕΙΑ                                                                                   2.132                   32,82%               7

- Σκαλτσογιάννης Παναγιώτης-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ                                                
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ 1.409                   21,69%               5

- Κανής Δημήτριος-ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ                                                                               352                    5,42%               1

- Λύκος Χρήστος-ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 267                     4,11%               1

Β΄ Κυριακή 2/6/2019
Εγγεγραμμένοι: 12.465, Συμμετοχή: 4.626-37,11%, Έγκυρα: 4.516-97,62%, Άκυρα: 35-0,76% Λευκά 75 -1,62%
Έλαβαν:
- Χασιάκος Χρήστος-ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ   Ψήφοι 2.391 - 52,95%
- Γαρνέλης Μαρίνος-ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΚΟΜΜΑΤΙΚΟΣ 
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ                                 Ψήφοι 2.125 - 47,05%

Κατόπιν των αποτελεσμάτων της Β΄Κυριακής Δήμαρχος εκλέγεται ο Χρήστος Χασιάκος (φωτ.) και εκλέγει
ανά εκλογική περιφέρεια τους εξής συμβούλους:
1.Χάϊδος Ιωάννης  Θεοδωριάνων           193 σταυροί
2.Τζουμάκας Νικόλαος  Αγνάντων          366
3.Ριζάκης Παναγιώτης  Αγνάντων           339
4.Καραβασίλης Δημήτριος  Αγνάντων    288
5.Στασινός Γεώργιος  Αθαμανίας            378
6.Τσιάτσιος Ευάγγελος   Αθαμανίας        322
7.Τυρολόγος Απόστολος  Αθαμανίας      288
Οι άλλοι συνδυασμοί εκλέγουν ανά εκλογική περιφέρεια τους εξής συμβούλους:
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΚΟΜΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ:7 δημοτικούς συμβούλους
1.Γαρνέλης Μαρίνος, ως επικεφαλής του συνδυασμού,  Αθαμανίας
2.Γκίζας Κωνσταντίνος  Μελισσουργών       102
3.Αντωνάκη Παναγιώτα  Αγνάντων              371

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 3

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ



2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

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 συγχωρια-

νούς, να ενημερώνετε άμεσα την πρόεδρο
του Συλλόγου Λουκία Αντωνίου, στα τηλ.

210-7667549, 6977550119

ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ - ΨΗΣΤΑΡΙΑ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΙΟΥΛΗΣ

ΤΗΛ.: 26850 24669
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
- Ο Γιώργος Τυρολόγος (γιος του Χρήστου Τυρολό-
γου) και η Άννα Δεληκούρα απέκτησαν κοριτσάκι στις
24 Ιανουαρίου 2019.
- Η Παρασκευή (Βιβή) Πλούμπη (κόρη του Βασίλη
Ηλία Πλούμπη και της Μαρίας) και ο Γιάννης Δέρβας
απέκτησαν κοριτσάκι στις 19 Φεβρουαρίου 2019.
Ευχόμαστε να τους ζήσουν τα νεογέννητα!

ΓΑΜΟΣ - ΒΑΦΤΙΣΗ
Σάββατο 22 Ιουνίου 2019.
Ένα νεανικό ζευγάρι, η Κα-
τερίνα Παπαϊωάννου
(κόρη της Αθηνάς Αντωνίου
και του Χρήστου Παπαϊ-
ωάννου) και ο Σεραφείμ
Τσαβαλιάς παντρεύτηκαν
στον Ιερό Ναό της Αγίας
Τριάδας στο Καματερό σε
μία σεμνή και συγκινητική
τελετή, την οποία ακολού-
θησε και η δεύτερη, η βά-
φτιση της κορούλας τους, που πήρε το όνομα Κυριακή.
Η Κατερίνα υπήρξε μέλος του Δ. Σ. του Συλλόγου μας.
Το Δ. Σ. τους εύχεται να ζήσουν ευτυχισμένοι και να
χαίρονται το κοριτσάκι τους!

ΘΑΝΑΤΟΙ
- Απεβίωσε και κηδεύτηκε στην Αθήνα ο Παντελής
Σόφης στις 27 Μαρτίου 2019, ετών 65.
- Απεβίωσε στην Αθήνα την 1η 1ουνίου 2019 και κη-
δεύτηκε στο Βουργαρέλι στις 3 Ιουνίου 2019 η Βασι-
λική Στεφάνου-Φλώρου.
- Απεβίωσε και κηδεύτηκε στην Αθήνα ο Γιώργος Σα-
λαγιάννης (σύζυγος της Μαρίνας Γιαννέλου).
- Απεβίωσε στην Αθήνα στις 15 Ιουνίου 2019 η Ελένη
Μέτη-Τσέλιου (κόρη της Γιαννούλας το γένος Μιχα-
λάκη Παπαδόπουλου) και κηδεύτηκε στην Άρτα στις 17
Ιουνίου 2019.
- Απεβίωσε και κηδεύτηκε στο Παλαιοκάτουνο η Ευαγ-
γελία Μασούρα.
Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους τους.

Μνήμη Ελένης Νάκου – Χατζηγιάννη
Ο Μάιος είναι ο μήνας που γιορτάζουν οι μανούλες. Μία μάνα όμως, η Βάσω
Νάκου  αυτό το μήνα δεν γιορτάζει, δεν έχει την Ελένη της να της πει “χρό-
νια πολλά’’, ούτε να της τα ανταποδώσει στην ονομαστική της γιορτή (21
Μάη) που στο σπίτι της είχε διπλό γιορτάσι με τον άντρα της, τον  Κώστα
Χατζηγιάννη. Και στέλνει αυτά τα λόγια από καρδιάς στη μνήμη της Ελένης
της σαν αντίδοτο στη λησμοσύνη, αλλά η μάνα μέχρι να πεθάνει, αυτόν τον
καημό θα τον πάρει μαζί της.

Γεννήθηκες στις 17 Ιουλίου 1968 στο Βουργαρέλι.
Εκεί μεγάλωσες με στοργή και αγάπη από τους γο-
νείς σου, παρέα με τον μοναδικό αδερφό σου Δη-
μήτρη. Πήγες Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο στο
Βουργαρέλι. Πέρασες στα Τ.Ε.Ι. με δική σου προ-
σπάθεια και χωρίς βοήθεια. Φοίτησες ένα χρονικό
διάστημα, ύστερα όμως σταμάτησες τις σπουδές
σου για να κάνεις οικογένεια. Παντρεύτηκες έναν
αξιόλογο άνθρωπο που σε αγαπούσε πάρα πολύ.
Αποκτήσατε δύο παιδιά, τον Άγγελο και τη Γεωρ-
γία. Τα μεγαλώσατε με μεγάλη αγάπη και στοργή.
Τελείωσαν Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο στο
Βουργαρέλι. Πέρασαν στο Πανεπιστήμιο, όμως
πριν καλά τελειώσουν τις σπουδές τους, το 2016
σε βρήκε η ασθένεια. Πάλεψες γενναία, αλλά δεν μπόρεσες να τη νικήσεις. Στις 10
Γενάρη 2019 έφυγες από τη ζωή στα 50,5 χρόνια σου. Η είδηση ήρθε σαν κεραυ-
νός! Πλήθος κόσμου βρέθηκαν στον ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Βουργαρέλι,
συγκλονισμένοι όλοι για να σου πουν το τελευταίο αντίο. Συντετριμμένοι σε απο-
χαιρετήσαμε οι γονείς σου, τα παιδιά σου, ο σύζυγός σου, ο αδερφός σου, η νύφη
σου, τα ανίψια σου, τα κουνιάδια σου, οι συνυφάδες σου και 17 πρώτα ξαδέρφια
σου μαζί με τις οικογένειές τους. Μαζί σου πήρες το πλατύ χαμόγελο και το χα-
ρούμενο βλέμμα, αλλά εμείς δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ, θα έχουμε πάντα μπρο-
στά μας αυτή σου την εικόνα, άγγελέ μου και θησαυρέ μου.
Σήμερα 21η Μαΐου, μεγάλη γιορτή του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης,
ήταν ημέρα χαράς και γλεντιού. Ήταν η ονομαστική σου εορτή όπως και του συ-
ζύγου σου Κωνσταντίνου. Ήταν χρόνια ευτυχισμένα. Σήμερα είναι όλα βουβά, δεν
δείχνουν τίποτα με τα προηγούμενα χρόνια.  Ήθελα να σε έπαιρνα μία μεγάλη αγ-
καλιά, να σου πω τα χρόνια σου πολλά και πόσο σε αγαπώ… Δεν μπορώ να
γράψω άλλα, το χέρι μου τρέμει και το χαρτί μούσκεψε από τα δάκρυά μου. Πο-
λυαγαπημένη μου Ελενίτσα, ωραία μου Ελένη, πάντα θα σε έχω στην καρδιά μου.

Η μάνα σου
Βασιλική Νάκου

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Καυκιά Πολυξένη Νο 3317 ....................... 10 Ε
Μπράτης Βασίλης Παντελή Νο 3318 ....... 20 Ε
Μπράτης Παντελής Νο 3319  ....................20 Ε
Μπράτη Λαμπρινή Νο 3320  .....................20 Ε
Μπράτης Γιάννης Ηλία Νο 3321 .............. 20 Ε
Τυρολόγος Χρήστος Νο 3322.................... 20 Ε
Χούσος Κώστας Νο 3324.......................... 15 Ε
Αντωνίου Γιαννούλα Νο 3384................... 20 Ε
Χατζηγιάννης Κώστας Νο 3385................ 20 Ε
Νάκος Λάμπρος Νο 3386.......................... 20Ε
Βαγενά – Θεμελή Εριέττα Νο 3387 ........... 25 Ε
Βαγενάς Νίκος Νο 3388 ............................ 25 Ε
Φλώρος Γιώργος Νο 3391 ...................... 100 Ε
Νάκος Βασίλης Νο 3393 ........................... 20 Ε

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
- Η οικογένεια Βασιλικής και Λάμπρου Νάκου
πρόσφερε το ποσό των 100 ευρώ στη μνήμη της
κόρης τους Ελένης Νάκου – Χατζηγιάννη
(απόδειξη Νο 3392).
- Η Νατάσσα Αθανασίου πρόσφερε το ποσό
των 20 ευρώ στη μνήμη του πατέρα της Χρή-
στου (Τάκη) Αθανασίου (απόδειξη Νο 3323).
- Η Μαίρη και ο Στέφανος Στεφάνου πρόσφεραν
στη μνήμη της μητέρας τους Βασιλικής Στεφά-
νου το ποσό των 50 ευρώ (απόδειξη Νο 3394).

Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΣ
Σας ενημερώνουμε ότι ο Σύλλογός μας ορ-
γανώνει τακτικά την παρακολούθηση - συμ-
μετοχή των μελών του σε πολιτιστικές και
ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, όπως εκδρομές,
θεατρικές και μουσικές παραστάσεις κ.ά.
Επειδή ως γνωστόν η εφημερίδα μας κυ-
κλοφορεί 4 φορές τον χρόνο, δεν υπάρχει η
δυνατότητα έγκαιρης ενημέρωσης όλων των
μελών μας για τις εκδηλώσεις αυτές. Ως εκ
τούτου καλούμε όσους ενδιαφέρονται να
συμμετέχουν σε πολιτιστικές ή ψυχαγωγικές
εκδηλώσεις του Συλλόγου μας στο διάστημα
Σεπτεμβρίου - Μαΐου, να μας ενημερώσουν
στα παρακάτω τηλέφωνα ή e-mail , ώστε να
ειδοποιηθούν όταν αυτές προγραμματι-
στούν και να έχουν τη δυνατότητα να λάβουν
μέρος σε αυτές.
Τηλέφωνα -  E-mail  
Αντωνίου Λουκία : 
6977550119, loukiac.antoniou@gmail.com
Σόφη Μαρίνα : 
6977356393, sofimarinada@gmail.com
Γούλα Κατερίνα : 
6946330619, goulakat@hotmail.com
Στεφάνου Μαίρη : 
6973302224, marystef7@gmail.com
Παρακαλούμε όσοι στείλετε e-mail ή sms
γράψτε μας, εκτός από το όνομά σας, 
τα τηλέφωνα και το e-mail σας.



3ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

Η προστασία του περιβάλλοντος, βασικός στόχος του Συλλόγου μας!

Με τον τίτλο αυτόν (προσθέτοντας τον επιπλέον “Όχι
στον εφησυχασμό’’) δημοσιεύσαμε εκτενώς στο

προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας, Νο 261, για το
θέμα των υδρογονανθράκων, σημαντική ενημέρωση
όπως και τις αντιδράσεις Δημοτικών Συμβουλίων  του
Νομού Άρτας και ειδικά του Δήμου μας, για την έρευνα
και την εξόρυξη των υδρογονανθράκων στην ΄Ηπειρο.

Με δεδομένο ότι επιχειρούνται έρευνες, ακόμη και τη στιγμή
που γράφονται αυτές οι γραμμές, ότι μέσα στον Μάιο απευ-
θύνθηκε έκκληση από οικολογικές οργανώσεις για προστα-
σία των θαλασσίων περιοχών και ειδικά της πανίδας τους και
ότι στις 27 Ιουνίου 2019 υπογράφηκε σύμβαση για έρευνα
υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές δυτικά και νο-
τιοδυτικά της Κρήτης, παρατηρούμε ότι το θέμα έρχεται διαρ-
κώς στο προσκήνιο και δεν πρέπει να υπάρξει επανάπαυση
και εφησυχασμός.

Παραθέτουμε εδώ κάποια στοιχεία απ’ αυτά που έπεσαν
στην αντίληψή μας από τις εξελίξεις στο θέμα της έρευνας και
της εξόρυξης (δεν είναι δυνατόν να παραθέσουμε περισσό-
τερες λεπτομέρειες στον περιορισμένο χώρο της εφημερίδας
μας), για να έχουμε ανοιχτές τις “κεραίες’’ μας και γιατί με την
ομαδική ευαισθητοποίηση μπορούν να αποφευχθούν οι
άσχημες συνέπειες.

Μέσα στον Μάιο επιστήμονες και ελληνικές περιβαλλοντικές
οργανώσεις, [12 τον αριθμό, ενδεικτικά WWF Ελλάς, ΑΡΙΩΝ-
Ερευνητικό Κέντρο Διάσωσης και Περίθαλψης Κητωδών, Αρ-
κτούρος, ΑΡΧΕΛΩΝ - Σύλλογος για την Προστασία της
Θαλάσσιας Χελώνας, Δίκτυο Μεσόγειος SOS, Ελληνική Εται-
ρεία Προστασίας της Φύσης, Greenpeace κ.ά.],εξέδωσαν
ψήφισμα στο οποίο τονίζουν ότι το πρόγραμμα θα έχει ολέ-
θριες επιπτώσεις στο περιβάλλον και στη θαλάσσια ζωή της
χώρας, ήδη από το πρώτο κιόλας στάδιο των σεισμικών
ερευνών... Στο ψήφισμα, με αποδέκτη τον Πρωθυπουργό,
επισημαίνουν όλες τις συνέπειες στο θαλάσσιο περιβάλλον
και καταλήγουν: “Απευθύνουμε έκκληση προκειμένου να λη-
φθούν άμεσα οι αναγκαίες πρωτοβουλίες για την άμεση προ-
στασία της ελληνικής Τάφρου και να προχωρήσετε στην
ακύρωση όλων των διαδικασιών αδειοδότησης γα την πραγ-
ματοποίηση εργασιών έρευνας και εξόρυξης πετρελαίου και
φυσικού αερίου, ενόψει της οριστικής απαγόρευσής τους στην
Ελλάδα”.

Και έρχεται, παρόλα αυτά και τις άλλες διαμαρτυρίες ειδικά

στις περιοχές που πλήττονται άμεσα, η υπογραφή συμβά-
σεων για την έρευνα και εξόρυξη υδρογονανθράκων στην
Κρήτη με εκπροσώπους των εταιρειών, της αμερικανικής
Exxon Mobil, της γαλλικής Total και των ΕΛΠΕ (Ελληνικά Πε-
τρέλαια) με την παρουσία των πρέσβεων των δύο χωρών και
του Έλληνα υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώρ-
γου Σταθάκη.

Τονίστηκε η οικονομική και γεωπολιτική τους σημασία αλλά
και προϋπόθεση για να γίνουν οι έρευνες αλλά και παράγον-
τας για την ειρήνη και την συνεργασία στην περιοχή, είναι να
πρυτανεύσει η λογική του διαλόγου, της συνεργασίας και του
σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου. Εκ πρώτης όψεως οφέλη,
αλλά δεν πείθουν και τους πιο απλούς ανθρώπους, όταν είναι
στο προσκήνιο το θέμα της Κυπριακής ΑΟΖ για το φυσικό
αέριο, άλλος ένας κίνδυνος πολέμου από την εξόρυξη υδρο-
γονανθράκων πέρα από τους άλλους που αναφέραμε όσον
αφορά τη στεριά.

Στις συμβάσεις αυτές αναφέρονται οικονομικά κέρδη και
ανοίγονται δυνατότητες για θέσεις εργασίας, τόσο στη φάση
της έρευνας όσο και της αξξιοποίησης. Τα κέρδη θα φορολο-
γούνται 20% υπέρ του δημοσίου και 5% υπέρ των περιφε-
ρειών. Επίσης στην επόμενη φάση το κέρδος για το δημόσιο
θα είναι 30%-40% των κερδών. Παράλληλα έχουν ενσωμα-
τωθεί όλες οι περιβαλλοντικές ρυθμίσεις που είναι και οι πιο
αυστηρές διεθνώς.

Παρόλο που υπάρχει η τελευταία δεσμευτική πρόταση, θα
πρέπει να υπάρχει επαγρύπνηση, γιατί μερικές φορές τα
κέρδη είναι που εκμαυλίζουν με μία πρώτη ματιά και παρα-
σύρουν.

Όσον αφορά στο θέμα των συμβάσεων, θα πάνε στη
Βουλή, θα αρχίσει η έρευνα και σε δύο με τέσσερα χρόνια θα
έχουμε εικόνα για το τι κοιτάσματα υπάρχουν.

Τα αναφέραμε όλα αυτά, παρόλο που αφορούν άλλη πε-
ριοχή, γιατί τα προβλήματα είναι κοινά πέρα από τα εδικό-
τερα και γιατί το θέμα έρχεται διαρκώς στο προσκήνιο, γι’
αυτό δεν χρειάζεται εφησυχασμός.

Πρέπει να παρακολουθούμε τις εξελίξεις στο θέμα αυτό, τις
αντιδράσεις των περιοχών και των φορέων και να ζητούμε
διαρκή ενημέρωση.

Αναφέρουμε ενδεικτικές κινητοποιήσεις το διάστημα (Απρί-
λιος- Μάϊος- Ιούνιος), όσες έπεσαν στην αντίληψή μας:
1. Ανοιχτή Συνέλευση στα Γιάννενα, 4 Απριλίου 2019,
ενάντια στις εξορύξεις πετρελαίου με σύνθημα: 
“Πετρέλαιο και αέριο να μείνουνε στη Γη
η ανάπτυξη φέρνει καταστροφή’’
2. Ανοιχτή Συνέλευση Κεφαλονιάς – Ιθάκης 
ενάντια στην εξόρυξη υδρογονανθράκων
Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων
Σάββατο 13 Απριλίου 2019 
3. Πανελλαδική πορεία ενάντια στις εξορύξεις  
11 Μαΐου 2019 - Γιάννενα 

Για το Δ. Σ. του Συλλόγου 
Βουργαρελιωτών Αττικής     

Η πρόεδρος  Λουκία Αντωνίου

Υδρογονάνθρακες:
- Όχι στην έρευνα 
και στην εξόρυξη

- Όχι στον εφησυχασμό

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 1

4. Αλυμάρας Κωνσταντίνος  Αθαμανίας          552
5. Καψάλης Απόστολος  Αθαμανίας                474
6. Κοντοδήμας Γεώργιος   Αθαμανίας             369
7. Τσίπρας Γεώργιος   Αθαμανίας                   348
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ: 5 δημοτικούς συμβούλους:
1. Σκαλτσογιάννης Παναγιώτης, ως επικεφαλής του συνδυασμού, Αθαμανίας
2. Καπέλης Όμηρος Αγνάντων                        287
3.Τσίπρας Λεωνίδας Αθαμανίας                      327
4.Παπαϊωάννου Αντώνιος

(Τετραπέρατος) Αθαμανίας                           300
5.Τζαλοκώστας Παναγιώτης Αθαμανίας          224
ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
1. Κανής Δημήτριος, ως επικεφαλής του συνδυασμού  Αθαμανίας
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
1. Λύκος Χρήστος, ως επικεφαλής του συνδυασμού      Αγνάντων

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ
Στις εκλογές για την ανάδειξη νέου Τοπικού Συμβουλίου 
συμμετείχαν δύο συνδυασμοί:
“ΟΡΑΜΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ’’ & “ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ’’.

Έλαβαν: 
‘’ΟΡΑΜΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ’’ 249 σταυρούς
“ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ’’  243 σταυρούς

Νέος Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Βουργαρελίου
εκλέγεται ο Χρήστος Πλεύρης του Ευαγγέλου με 183       
σταυρούς προτίμησης.

Το νέο Τοπικό Συμβούλιο αποτελούν οι:
Πλεύρης Χρήστος “ΟΡΑΜΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ’’ - Πρόεδρος
Κολιούλης Γεώργιος “ΟΡΑΜΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ’
Σόφης Δημήτριος “ΟΡΑΜΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ’
Πλεύρης Νικόλαος “ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ’’
Κατσάνος Αλκιβιάδης “ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ’’

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ

Ο νέος Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Βουργαρε-
λίου μετά το εκλογικό αποτέλεσμα της Κυριακής 26
Μαΐου 2019  απηύθυνε το εξής μήνυμα:

Το νέο Τοπικό Συμβούλιο της
Κοινότητας Βουργαρελίου του
Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων
ευχαριστεί θερμά τους συγχω-
ριανούς μας που μας τίμησαν
με την ψήφο τους. Στη νέα τε-
τραετία θα πορευτούμε με
ήθος, ειλικρίνεια και συνέπεια.
Θα εργαστούμε  όλοι μαζί για
τη βελτίωση της εικόνας του
χωριού μας και για τα προβλή-
ματα της καθημερινότητας,
πάντα σε πνεύμα συνεργασίας

και με βάση τη λογική. Η προσπάθεια θα είναι συλλογική, συ-
νεχής, επίμονη και μεθοδική.

Με εκτίμηση 
Πλεύρης Χρήστος του Ευαγγέλου

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Το Διοικητικό Συμβού-
λιο του Συλλόγου μας
συγχαίρει τους νέους
δημοτικούς και κοινοτι-
κούς άρχοντες και τους
εύχεται κάθε επιτυχία
στους στόχους τους για
το καλό του Δήμου, της
Κοινότητας και της ευ-
ρύτερης περιοχής. Δη-
λώνει δε ότι επιθυμεί
πάντα τη συνεργασία
με τη Δημοτική και την
Κοινοτική Αρχή, αφού
οι επιδιώξεις και οι
δράσεις είναι κοινές.

Στις περιφερειακές εκλογές στην Ήπειρο στις 26 Μαΐου
2019 νικητής αναδείχτηκε ο Αλέξανδρος Καχριμάνης, Πε-
ριφερειάρχης Ηπείρου για 3η συνεχή θητεία από το 2011.
Στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας αναδείχτηκαν οι εξής Πε-
ριφερειακοί Σύμβουλοι:
-Από τον συνδυασμό “Αξιοβίωτη Ανάπτυξη’’ του Αλέξανδρου
Καχριμάνη: 1. Ψαθάς Βασίλειος,  2. Πατήλας Κωνσταντί-
νος, 3. Κατέρης Ιωάννης, 4. Σίμου – Τάσιου Αναστασία.
- Από τον συνδυασμό “Κοινό των Ηπειρωτών’’ του Γιώργου
Ζάψα: 1. Τρομπούκης Δημήτριος, 2. Γκίζα Ουρανία (Ράνια)

- Από τον συνδυασμό “’Ορίζοντες Ηπείρου’’ του Σπύρου Ρι-
ζόπουλου: 1. Νάνος Ευστάθιος.
- Από τον συνδυασμό “Ήπειρος Όλον’’ του Δημήτρη Δημη-
τρίου  1. Λίγκας Νικόλαος. 
- Από τον συνδυασμό “Λαϊκή Συσπείρωση” του Γεωργίου
Πρέντζα: 1. Ζιώβας Βασίλειος.
- Από την “Ανυπότακτη Ήπειρο’’ ο Νουτσόπουλος
Κων/νος, επικεφαλής 
- Από την  “Ελληνική Αυγή’’ ο Αναγνώστου Κων/νος, επι-
κεφαλής.

Περιφερειακές Εκλογές - Περιφερειακή Ενότητα Άρτας
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Πάντα στο προσκήνιο  η  τοπική ιστορία σε  όλες  τ ις  εκφάνσεις  του πολιτ ισμού!   

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

Ό πως είναι γνωστό ο λόφος της Τσιούκας
βρίσκεται στην περιοχή του Παλαιοκα-

τούνου και απέναντι από το Παλαιοχώρι
Βουργαρελίου. Πολλοί έχουν ασχοληθεί
μέχρι σήμερα τόσο με την ιστορία της Τσιού-
κας όσο και με τα ευρήματα που ανακαλύ-
φθηκαν εκεί. Επίσης, αρκετοί έχουν γράψει
σχετικά με τον ιστορικό αυτό λόφο. 

Όμως, όλοι στην γύρω περιοχή, δηλαδή
το Βουργαρέλι, το Παλαιοκάτουνο, την Αβα-
ρίτσα και τους λοιπούς οικισμούς, ταυτίζουν
το φρούριο της Τσιούκας με κάποιον βασιλιά
ο οποίος είχε συνεχώς διαμάχη με εκείνον
της "Μπούγας". Σύμφωνα με την  τοπική
ιστορία η οποία διασώθηκε στην Αβαρίτσα, ο
βασιλιάς αυτός ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος ο
οποίος είχε εγκαταστήσει φρουρά στην Τσι-
ούκα. Κάποιοι άλλοι έλεγαν πως ήταν ο Φί-
λιππος. Όμως, γενική ήταν η αντίληψη ότι ο
βασιλιάς αυτός ήταν Μακεδόνας.

Η απόσταση της Τσιούκας από την κοι-
λάδα της Αβαρίτσας είναι περί τα 2,5 χιλιό-
μετρα. Όμως, δεν υπάρχει άμεση οπτική
επαφή με αυτή, καθόσον ενδιάμεσα παρεμ-
βάλλεται η λοφοσειρά του "Ασπροχάλικου".
Σε προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας, ανα-
φέρθηκε ότι άμεση οπτική επαφή υπάρχει
από το ύψωμα του "Ασπρόχορτου" στο
οποίο υπήρχε και φυλάκιο, καθώς και από
άλλα υψώματα γύρω από την Αβαρίτσα
όπου επίσης και εκεί ήταν εγκατεστημένα φυ-
λάκια. 

Το ύψωμα της Τσιούκας και η Αβαρίτσα
έχουν μια άμεση σχέση μεταξύ τους διότι βρί-
σκονται και τα δύο στο δρόμο των Αθαμάνων
που ένωνε την Άρτα με τα Τρίκαλα. Επίσης,
όλες οι ιστορικές περιγραφές αναφέρουν ότι
οι φονικές μάχες μεταξύ των δύο αντίπαλων
στρατευμάτων των φρουρίων της Τσιούκας
και της "Μπούγας", έγιναν στα περάσματα
της κύριας οδού των Αθαμάνων, κοντά στην
Αβαρίτσα. Αυτά περιγράφονται με βεβαι-
ότητα και ταυτίζονται απόλυτα με τα μνήματα
στο "Κλείσμα" και στα "Μακελειά". Βεβαίως,
υπάρχουν και κάποια άλλα στοιχεία τα οποία
προϊδεάζουν μια ακόμα μεγαλύτερη σχέση
μεταξύ των δύο τοποθεσιών και η οποία σύμ-
φωνα με τις τοπικές διηγήσεις ανάγεται στο
μακρινό παρελθόν.  

Όμως, επειδή όλα αυτά τα δεδομένα χρει-
άζονται μια ιδιαίτερη επεξεργασία, θα πρέπει,
αφού πρώτα αξιολογηθούν και συσχετιστούν
με άλλα στοιχεία, να παρουσιαστούν μετά το
τέλος του πρώτου μέρους της ερευνητικής
μας εργασίας, καθόσον μέχρι τώρα γίνεται
απλή περιγραφή τόσο της διασωθείσης προ-
φορικής ιστορίας όσο και των ευρημάτων,
αλλά και κάθε άλλου αξιολογήσιμου στοι-
χείου. 

Το υδραγωγείο της Τσιούκας

Στο φύλλο 258 της εφημερίδας και στο επί
μέρους κεφάλαιο με θέμα "Κεραμοποιείο - κε-
ραμιδαριό", αναφέρθηκε ότι στο κεραμοποι-
είο της Αβαρίτσας φτιάχτηκαν, εκτός των
άλλων και οι σωληνώσεις για την κατασκευή
του υδραγωγείου της Τσιούκας. 

Βέβαια, είναι ευρύτατα γνωστό όχι μόνο
στην Αβαρίτσα αλλά και σε ολόκληρη την πε-
ριοχή και φημολογείται ως απόλυτα σίγουρο,
ότι στο λόφο της Τσιούκας υπήρχε υδραγω-
γείο, με νερό το οποίο είχε μεταφερθεί από
συγκεκριμένη πηγή, δηλαδή από το "Μαρ-
κένι". Εξάλλου, κάποιοι έλεγαν πως όταν
έσκαβαν να καλλιεργήσουν τα κτήματά τους
στη βόρεια πλαγιά της Τσιούκας, συναντού-
σαν κεραμικά αντικείμενα ή και τμήματα από
κεραμικές σωλήνες. 

Το γεγονός πως οι πήλινες σωληνώσεις,

όπως λέγεται, κατασκευάστηκαν στην Αβαρί-
τσα αλλά και το ότι οι επί πλέον λεπτομερείς
πληροφορίες σχετικά με την κατασκευή του
υδραγωγείου έχουν συλλεχθεί από διηγήσεις
κατοίκων της Αβαρίτσας, μας επιτρέπουν να
συσχετίσουμε και αυτό το μοναδικό έργο της
περιοχής μας με την Ιστορία της Αβαρίτσας.
Βέβαια, δεν αρκούν μόνο οι διηγήσεις αλλά
θα πρέπει αυτές να πηγάζουν από πραγμα-
τικά γεγονότα και φυσικά να υπάρχουν και τα
σχετικά ευρήματα.

Πέραν αυτού, σχετικά με το φημισμένο δί-
κτυο του υδραγωγείου της Τσιούκας, θεωρή-
θηκε αναγκαίο να προστεθούν κάποιες
ειδικές πληροφορίες οι οποίες αφορούν τους
τρόπους που χρησιμοποιούσαν τότε οι κά-
τοικοι της περιοχής μας για να αντιμετωπί-
σουν και να επιλύσουν τα εκάστοτε
σημαντικά προβλήματά τους.

Για να καταστεί απόλυτα κατανοητό, θα
πρέπει να τονιστεί με κάθε τρόπο ότι η εξέ-
λιξη του ανθρώπου αντιμετώπιζε πάντοτε τα
φυσικά φαινόμενα καθώς και τους κανόνες
που ακολουθεί η ίδια η φύση, ανάλογα με τα
δεδομένα της εποχής του. Αφού πρώτα έδινε
τη λύση με τον τρόπο που γνώριζαν οι πρό-
γονοί του, προσπαθούσε όχι μόνο να αναζη-
τήσει ευκολότερους τρόπους αντιμετώπισης
των προβλημάτων, αλλά και να χρησιμοποι-
ήσει τις γνώσεις του προσθετικά στις νέες και
τολμηρές συνήθως για την εποχή του προ-
σπάθειες. Έτσι, προέκυπταν οι ανακαλύψεις
και οι εφευρέσεις. 

Η καταγεγραμμένη ιστορία και οι επιστη-
μονικές μελέτες αναφέρουν ότι όχι μόνο
υπήρχαν υδραγωγεία με πήλινες σωληνώ-
σεις από την Πρώτη ΜεσοΜινωική περίοδο,
περίπου το 2.000 π.Χ. (σύστημα αποχέτευ-
σης και υδροδότησης στην αρχαία Κνωσό
της Κρήτης), αλλά και ότι αυτές συνδέονταν
μεταξύ τους με ειδικό τρόπο για την στεγα-
νοποίηση και την αποφυγή διαρροών. 

Στη συνέχεια της ιστορικής διαδρομής του
ανθρώπου, ανάλογα με τις ανακαλύψεις
νέων υλικών, όπως των διαφόρων ειδών των
μετάλλων, εξελίσσονταν και ο τρόπος αντι-
κατάστασης αυτών σύμφωνα με την ευκολία
και την αντοχή που πρόσφερε το καθένα
κατά περίπτωση. Βεβαίως, οι νόμοι της
φύσης και της υδροστατικής παραμένουν
πάντα οι ίδιοι. Όμως, ο άνθρωπος είναι το
μόνο ον το οποίο σκέπτεται, ερευνά, ανακα-
λύπτει, εξελίσσεται, βρίσκει λύσεις και δημι-
ουργεί πολιτισμό. Σήμερα ο άνθρωπος
διαχειρίζεται τεράστιες ατμοσφαιρικές πιέσεις
υγρών ή αερίων χάρη στις προσπάθειες και
το ευρηματικό μυαλό των προγενέστερων.     

Ένα απλό παράδειγμα μας διέσωσαν και
οι δικοί μας πρόγονοι με το δίκτυο ύδρευσης
της Τσιούκας. Όπως μας έλεγαν, κάποιες
από τις δικές μας απορίες και ερωτήσεις, τις
υπέβαλαν και οι ίδιοι στους δικούς τους παπ-
πούδες και προγόνους ακριβώς με τον ίδιο
τρόπο και τους δόθηκαν οι ίδιες απαντήσεις. 

Ως γνωστόν η κορυφή της Τσιούκας βρί-
σκεται σε υψόμετρο 600 μέτρων και το ση-
μείο της θέσης "Μαρκένι" σε υψόμετρο 1245
μέτρα περίπου. Ενδιάμεσα και πριν την κο-
ρυφή της Τσιούκας διέρχεται ρέμα που στο
κατώτερο τμήμα του έχει υψόμετρο 440
μέτρα, στο δε ανώτερο λόγω της κατωφέ-
ρειας 470 μέτρα περίπου. 

Σε ότι αφορά τόσο την θέση "Μαρκένι"
όσο και την ευρύτερη περιοχή "Μαρκένι" το
υψόμετρο δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Επι-
πλέον δεν γνωρίζουμε αν το δίκτυο του υδρα-

γωγείου έφτανε ακριβώς μέχρι την κορυφή
της Τσιούκας ή μέχρι το υψομετρικό σημείο
όπου αυτό ήταν απαραίτητο και αναγκαίο!
Προφανώς και έφτανε μέχρι εκεί που ήταν όχι
μόνο αναγκαίο αλλά και εφικτό να πραγμα-
τοποιηθεί. Έτσι, οι διηγήσεις που διασώθη-
καν αναφέρουν τα εξής:

Κατά πρώτον μέσα στο φρούριο της Τσι-
ούκας χρειάζονταν πόσιμο νερό, καθόσον
δεν τους ήταν πάντοτε εφικτό και ασφαλές να
επισκέπτονται τις διάφορες πηγές πέριξ της
βάσης του λόφου και κυρίως από τη βόρεια
πλευρά αμφιθεατρικά απέναντι από αυτόν
όπου υπήρχαν όλες οι πηγές. Για το λόγο
αυτό αποφάσισαν να προβούν στην κατα-
σκευή δικτύου ύδρευσης με τα υλικά που διέ-
θεταν τότε, δηλαδή με πήλινες σωληνώσεις.

Όμως, εκτός από την αντιμετώπιση των
πιέσεων υπήρχε και το πρόβλημα της καθα-
ρότητας του νερού που θα περνούσε μέσα
από τις σωληνώσεις. Έπρεπε το νερό να μην
αφήνει κατάλοιπα, δηλαδή άλατα και άλλα
ιχνοστοιχεία με τα οποία θα αποφράσσονταν
οι σωληνώσεις, κυρίως στο βαθύτερο σημείο
του δικτύου. 

Σύμφωνα με τις διηγήσεις, έψαξαν πρώτα
να βρουν στην περιοχή το πιο καθαρό νερό
που υπήρχε χωρίς "π'ρί" δηλαδή χωρίς να
περιέχει πουρί. Εκτός από τον οπτικό έλεγχο
που έκαναν για κατάλοιπα πορώδους εδά-
φους ή πωρόλιθων κοντά σε όλες τις πηγές
της περιοχής από την πλευρά του Βουργα-
ρελίου, έκαναν και έλεγχο επαλήθευσης
αυτού: Έβρασαν χωριστά το νερό από κάθε
πηγή για να ελέγξουν καλύτερα τα κατάλοιπα
που μένουν στο σκεύος μετά το βρασμό και
την ολική εξάτμιση του νερού! Έτσι κατέλη-
ξαν στο νερό της πηγής του "Μαρκένι" το
οποίο ήταν το πιο καθαρό απ' όλα και δεν
άφηνε καθόλου κατάλοιπα στερεών ιχνοστοι-
χείων. 

Συνεπώς, το γεγονός ότι προτίμησαν μια
πολύ μακρινή πηγή, σύμφωνα και με τα δε-
δομένα της εποχής, καταμαρτυρεί την ανα-
γκαιότητα και τη σπουδαιότητα αυτού του
υδραγωγείου. Επίσης, όλη η διαδικασία φα-
νερώνει έναν καλά μελετημένο αρχιτεκτονικό
σχεδιασμό ο οποίος στηρίζονταν στις ιδιαίτε-
ρες γνώσεις που είχαν γύρω από τους κανό-
νες της υδροστατικής, αλλά και μια
μεθοδικότητα την οποία ακολουθούσαν
ακόμα και στις λεπτομέρειες για την εγκατά-
σταση αυτού του τεράστιου έργου για την
εποχή τους!

Όμως, εύλογα ήταν και τα ερωτήματα που
είχαν για τις αντοχές των πήλινων σωληνώ-
σεων, δηλαδή των υλικών τα οποία ήταν τότε
γνωστά και διαθέσιμα για αυτή την κατα-
σκευή. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η ση-

μερινή υψομετρική διαφορά ανάμεσα στο
διερχόμενο ρέμα και την κορυφή της Τσιού-
κας κυμαίνεται από 130 έως 160 μέτρα περί-
που. Προφανώς επέλεξαν το "πέρασμα" με
την μικρότερη υψομετρική διαφορά σε ότι
αφορά το ύψωμα της Τσιούκας, δηλαδή σε
υψόμετρο 600-130= 470 μέτρα περίπου. 

Αν λάβουμε υπόψη ότι η περιοχή τότε
ήταν δασωμένη με αιωνόβιες βελανιδιές,
ίσως το ανάγλυφο της περιοχής στους πρό-
ποδες της Τσιούκας να ήταν διαφορετικό, κα-
θόσον τα δέντρα  του δάσους συγκρατούσαν
το έδαφος αρκετά ψηλότερα στην περιοχή
του ρέματος. Επίσης, το δίκτυο δεν ήταν
απαραίτητο να φτάνει ακριβώς στην κορυφή
του λόφου και επομένως αν αφαιρέσουμε
περί τα 20 έως και 30 μέτρα από την από-
τομη κορυφή του λόφου, τότε η υψομετρική
διαφορά είναι γύρω στα 100 μέτρα. Με άλλα
λόγια οι απαραίτητες ατμοσφαιρικές πιέσεις
που απαιτούνταν για την αντοχή των πήλι-
νων σωληνώσεων ήταν περίπου 10 ατμό-
σφαιρες.

Όμως, τις τεράστιες αυτές πιέσεις για την
εποχή εκείνη, οι σοφοί και ευρηματικοί πρό-
γονοί μας τις υπερνίκησαν με τον εξής απλό
και φυσιολογικό τρόπο ο οποίος ακολουθείται
εν πολλοίς μέχρι και σήμερα, αλλά με διαφο-
ρετικά υλικά. Οι διηγήσεις αναφέρουν τα
εξής: 

Από το σημείο της υδροληψίας, δηλαδή
την πηγή του "Μαρκένι" η οποία βρίσκεται
από την πλευρά του Βουργαρελίου, μέχρι το
σημείο του υψόμετρου που έφτανε το υδρα-
γωγείο στην αντίστοιχη πλευρά της Τσιούκας
και όπως συγκεκριμένα έλεγαν "μέχρι την αλ-
φαδιά με την Τσιούκα", οι σωληνώσεις ήταν
καλυμμένες μέσα στο έδαφος, αλλά με απλό
τρόπο αφού το νερό κατέβαινε με φυσική
ροή, χωρίς πίεση. Στη συνέχεια και σε όλη τη
διαδρομή ανάμεσα από τις δύο αμφίπλευρες
πλαγιές του Βουργαρελίου και της Τσιούκας,
διανοίχτηκε τάφρος. Η τάφρος είχε βάθος
ανάλογο με τις αναμενόμενες πιέσεις του
υπό κατασκευή δικτύου. Δηλαδή, στο χαμη-
λότερο τμήμα και ιδίως στο μεσοδιάστημα
πέριξ του ρέματος, η τάφρος ήταν περισσό-
τερο βαθιά. 

Στη συνέχεια για να υπερνικήσουν τις
αναμενόμενες ασκούμενες δυνάμεις των πιέ-
σεων, εντοίχισαν όλο το δίκτυο σε τοίχο από
πέτρες χτισμένο με κονίαμα από κοκκινό-
χωμα, δηλαδή με πηλό παρόμοιο με αυτόν
που είχαν κατασκευαστεί οι σωληνώσεις. Οι
πέτρες του τοίχου ήταν κατάλληλα "κλειδω-
μένες" ώστε οι αντιστάσεις να είναι μεγαλύ-
τερες και να μην "ανοίγει" εύκολα! Για να
πετύχουν την καλύτερη συμπαγή στερέωση
στα σημεία ενδιάμεσα στις πέτρες του τοίχου

Η Τσιούκα

Η κοιλάδα της Αβαρίτσας και στο βάθος, σε δεύτερο πλάνο, διακρίνεται ο λόφος της Τσιούκας.
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Σ η μ α ν τ ι κ ή  η  π ρ ο β ο λ ή  τ ο υ  τ ό π ο υ  μ α ς  μ ε  ο π ο ι ο ν δ ή π ο τ ε  τ ρ ό π ο !  

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

κτήμα τεσσάρων 
στρεμμάτων με 

καρποφόρα δέντρα.
Περιοχή 

Μεγάλη Βρύση.

Τηλ.: 6977202384
Κώστας Π. Τάσιος 

όπου δημιουργούνταν μεγαλύτερα κενά,
τοποθετούσαν μέσα στον πηλό ψιλά χα-
λίκια ώστε να προκύψει μετά το στέ-
γνωμα ένας ατόφιος υπόγειος τοίχος ο
οποίος προστάτευε μέσα του (στα σπλά-
χνα του) τις πήλινες σωληνώσεις! 

Η σύνδεση και η στεγανοποίηση των
σωληνώσεων γινόταν με ειδικό μείγμα
πηλού το οποίο ετίθετο προσθετικά στα
ειδικά κουμπώματα αυτών με λεπτομερή
και σχολαστικό τρόπο. Οι σωληνώσεις
δεν εφάπτονταν απευθείας στον πέτρινο
τοίχο, αλλά μεσολαβούσε ο προσεκτικά
τοποθετημένος πηλός ο οποίος μετά το
στέγνωμα τις προστάτευε από γεωλογικά
φαινόμενα ή από αλλαγές του χώρου
στον οποίο ήταν τοποθετημένες μέχρι να
σταθεροποιηθεί πλέον το έδαφος.

Πλέον οι κατάλληλα τοποθετημένες και
επιμελώς συνδεδεμένες σωληνώσεις βρι-
σκόταν στο ανάλογο βάθος της τάφρου
θωρακισμένες μέσα σε έναν συμπαγή
πέτρινο τοίχο χτισμένο με κόκκινο πηλό.
Δηλαδή, ήταν σαν να βρισκόταν σήμερα
οι πήλινες αυτές σωληνώσεις εγκιβωτι-
σμένες μέσα σε μια τεράστια θωρακι-
σμένη τσιμεντένια κατασκευή με σχήμα
ανοικτού -V- οπλισμένη με σίδερα, η
οποία είχε μήκος περί τα χίλια μέτρα πε-
ρίπου, δηλαδή όσο οι αμφίπλευρες πλα-
γιές και με ανάλογες διαστάσεις πλάτους
και ύψους κατά περίπτωση, όπως μια
δοκός, ώστε να επιτύχουν τις πιο άριστες
αντοχές! 

Τέλος, γέμισαν την τάφρο με διαδοχι-
κές στρώσεις χώματος το οποίο συμπίε-
σαν προοδευτικά και κάλυψαν το δίκτυο.
Μάλιστα για την αποτελεσματικότερη
συμπίεση των πιο επάνω στρώσεων των
υλικών επιχωμάτωσης χρησιμοποιούσαν
τις οπλές των ζώων τους τα οποία οδη-
γούσαν να πηγαινοέρχονται από τα τμή-
ματα της τάφρου που ήθελαν να
διαμορφώσουν, δηλαδή κατά κάποιο
τρόπο όπως ο σημερινός οδοστρωτήρας!

Σύμφωνα με τη διασωζόμενη τοπική
ιστορία το κατώτερο τμήμα του υδραγω-
γείου, δηλαδή κοντά στο ρέμα, όταν τέ-
θηκε σε λειτουργία και γέμισε μέχρι το
ανώτερο σημείο που επιθυμούσαν, αρ-
χικά δεν άντεξε τις πιέσεις και έσπασε.
Αυτό είχε σαν συνέπεια να ταλαιπωρη-
θούν ιδιαίτερα. Όμως, δεν εγκατέλειψαν
την προσπάθειά τους. 

Έτσι, αναγκάστηκαν να φτιάξουν ξανά
το τμήμα αυτό ενισχύοντας ακόμα περισ-
σότερο την κατασκευή. Τις σωληνώσεις
τις τοποθέτησαν σε μεγαλύτερο βάθος
και τις θωράκισαν επαρκώς μέσα σε πιο
ανθεκτικό τοίχο. Μάλιστα για να αντέχει
καλύτερα το δίκτυο, τις σωληνώσεις τις
πέρασαν μέσα από δεύτερη σειρά σωλη-
νώσεων οι οποίες ήταν πιο μεγάλες σε
άνοιγμα. Οι εξωτερικές τοποθετούνταν
έτσι ώστε η ένωση των εσωτερικών, δη-
λαδή του κυρίου δικτύου, να συμπίπτουν
με το μεσοδιάστημα των τμημάτων των
εξωτερικών, ακριβώς στα σημεία των
ενώσεων. Το μεσοδιάστημα μεταξύ των
δύο παράλληλα περαστών αυτών σωλη-
νώσεων το γέμιζαν επιμελώς με καλά
επεξεργασμένο πηλό. Για να ενισχύσουν
τα πιο ευαίσθητα σημεία της όδευσης του
πήλινου αγωγού του δικτύου, πέρασαν
τις σωληνώσεις με απόλυτη εφαρμογή σε
ειδικά πελεκημένα πέτρινα δακτυλίδια και
απέξω τις θωράκισαν με πιο ανθεκτικό
τοίχο και πηλό. 

Στο διάστημα που μεσολαβούσε το

ρέμα και στο οποίο το έδαφος ήταν μό-
νιμα υγρό, χρησιμοποίησαν πέραν των
άλλων και "ξυλοδεσιές", δηλαδή κατάλ-
ληλα τοποθετημένα ξύλινα στεφάνια, από
κορμούς χλωρών δέντρων και μάλιστα
όπως μας έλεγαν χλωρών ελάτων, για
μεγαλύτερη ενίσχυση και περισσότερη
αντοχή. Γνώριζαν ότι τα χλωρά ξύλα εάν
τοποθετηθούν μέσα σε μόνιμα υγρό έδα-
φος όπου δεν τα επηρεάζει το φως και ο
αέρας του περιβάλλοντος, μπορούν να
διατηρηθούν χλωρά και σε άριστη κατά-
σταση για πολλά χρόνια, ίσως και αι-
ώνες!! 

Όπως μας έλεγαν, στη δεύτερη προ-
σπάθεια άφησαν το δίκτυο για μια ολό-
κληρη χρονιά σκεπασμένο μεν αλλά κενό
ώστε με τις χειμωνιάτικες βροχές να στα-
θεροποιηθεί - "οστρακώσει" καλύτερα το
έδαφος γύρω από τις σωληνώσεις και να
"δέσει" περισσότερο με αυτές ώστε να γί-
νουν όλα μαζί ένα σώμα! Επίσης, τη
στάθμη της τελικής εξόδου του νερού από
το δίκτυο την ανέβαζαν προοδευτικά προ-
σθέτοντας τμήματα σωληνώσεων μέχρι
το τελικό σημείο που επιθυμούσαν, αλλά
και μέχρι εκεί που αυτό ήταν εφικτό!!

Την πηγή στην περιοχή του "Μαρκένι"
την έλεγχαν φύλακες οι οποίοι βρισκόταν
σε κάποια απόσταση από αυτή για να
μην κινούν υποψίες. Έτσι, ήταν σίγουροι
ότι το νερό που μεταφέρουν είναι καθαρό
και πόσιμο.

Σύμφωνα με τις διηγήσεις, τις περισ-
σότερες σωληνώσεις τις κατασκεύασαν
στο κεραμοποιείο της Αβαρίτσας, εκτός
από κάποιες ειδικές κατά περίπτωση που
τις έφτιαξαν επί τόπου. Επίσης και τον
πηλό για τις συνδέσεις τον έφτιαξαν επί
τόπου αλλά με εκλεκτό και ειδικό χώμα
που έφεραν από την Αβαρίτσα ώστε να
πετύχουν το καλύτερο αποτέλεσμα. 

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τις λεπτομέρειες για την κατασκευή του
δικτύου, μου τις διηγήθηκε πρωτίστως ο
πατέρας μου Γιώργος Τσιούνης, ο οποίος
ήταν ένας από τους πρωτομάστορες και
χτίστης από την περιοχή της Αβαρίτσας
και ο οποίος όχι μόνο γνώριζε για την αν-
τοχή στο χρόνο των χλωρών κορμών
δέντρων, ιδίως των ελάτων, αλλά το
εφάρμοζε ή το υποδείκνυε και σε άλλους
για την θεμελίωση οικημάτων σε υγρό
υπέδαφος μιμούμενος, όπως έλεγε, τους
τεχνίτες που κατασκεύασαν το υδραγω-
γείο της Τσιούκας, αλλά και όσους θεμε-
λίωναν κολώνες γεφυριών σε κοίτες
ποταμών όπου υπήρχαν απύθμενες προ-
σχώσεις, χωρίς στέρεα βάση. Επίσης, με
κάθε λεπτομέρεια διηγούνταν τόσο ο ίδιος
όσο και άλλοι, μεταξύ των οποίων ο επί-
σης αείμνηστος Χρίστος Δήμος, ο Βασί-
λης Τσιούνης, ο Βασίλης Καρακίτσος κ.ά.
για τον τρόπο εγκιβωτισμού των σωλη-
νώσεων και την πρώτη αποτυχία πλήρω-
σης του δικτύου με νερό, για τις διπλές
σωληνώσεις και τα λοιπά "δεσίματα", για
την επιλογή του νερού το οποίο δεν
έπρεπε να έχει ίχνος από άλατα, καθώς
και για τους φύλακες στο σημείο της
υδροληψίας. Τις ίδιες πληροφορίες τις
άκουσα και από τον δάσκαλο Κώστα
Πάνο ο οποίος είχε συγγενικές σχέσεις με
την οικογένεια του Καρακίτσου στην Αβα-
ρίτσα. 

Νίκος Τσιούνης

Είναι γνωστό το γεγονός ότι το Γεφύρι της
Πλάκας (φωτ.) κατέρρευσε από τις έντονες
βροχοπτώσεις την 1η Φεβρουαρίου 2015. Η
θλίψη ήταν τεράστια, ασχολήθηκαν όλα τα
ΜΜΕ πανελλαδικά, καθώς και ο Ηπειρωτικός
Τύπος, διότι το Γεφύρι έχει μεγάλη ιστορική
σημασία, όχι μόνο για την περιοχή αλλά και
για τη χώρα μας γενικότερα. Να τονιστεί εδώ
ότι είχε επισημανθεί χρόνια νωρίτερα ο κίνδυ-
νος αυτός και ότι έπρεπε να γίνουν εργασίες
πριν φτάσουμε στην καταστροφή.

Από τους πρώτους που κινητοποήθηκαν
ήταν το Πολυτεχνείο, το οποίο ανέλαβε όλες
τις μελέτες για την αναστήλωση.Το έργο δη-
μοπρατήθηκε  πριν από ένα χρόνο και το πε-
ρασμένο φθινόπωρο εγκαταστάθηκε ο
ανάδοχος.

Από τον περασμένο Μάιο κυκλοφορούν στο
διαδίκτυο αλλά και στον τύπο φωτογραφίες
(ενδεικτική είναι και αυτή που δημοσιεύουμε
στο τέλος του κειμένου) που καταδεικνύουν
την πορεία των εργασιών της αναστήλωσης
καθώς και δημοσιεύματα του τύπου:
45…μάστορες στο Γεφύρι - Πέτρα πέτρα
ξανακτίζεται η Γέφυρα Πλάκας -  Έτοιμη το
φθινόπωρο.

Σε φουλ ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες
στο Γεφύρι της Πλάκας. Όπως φαίνεται
έφτασε η στιγμή για την κυρίως αναστήλωση.
Το χτίσιμο ξεκίνησε με τις πρώτες πέτρες να
έχουν τοποθετηθεί στο ανατολικό βάθρο. Σκο-
πός μέχρι το φθινόπωρο το Γεφύρι να έχει

αποκατασταθεί πλήρως και να πάρει πάλι τη
θέση του πάνω από τον Άραχθο, στη ζωή των
κατοίκων και στην ιστορία.

Η επιστημονική επιτροπή παρακολούθησης
του έργου πραγματοποίησε αυτοψία και έδειξε
εντυπωσιασμένη όχι μόνο από την εξέλιξη
των εργασιών, αλλά και από τις λεπτομέρειες
με τις οποίες ξαναζωντανεύει. Βέβαια το γε-
φύρι του πρωτομάστορα Μπέκα δεν παύει να
εκπλήσσει τη σύγχρονη επιστήμη και να εν-
τυπωσιάζει με τα μυστικά του. Ένα από τα μυ-
στικά αυτά ήταν ο σφυρήλατος σίδηρος που
είχε χρησιμοποιηθεί, υλικό που ξεπερνά σε
αντοχή το σημερινό inox που χρησιμοποιείται
στους ουρανοξύστες.

Ο καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυ-
τεχνείου κ. Καλιαμπάκος υπογράμμισε ότι το
έργο εξελίσσεται σωστά και με στόχο να φτά-
σει όσο πιο κοντά σε αυτό που παρέδωσε ο
Κώστας Μπέκας.

Πρόκειται αναμφίβολα για ένα δύσκολο εγ-
χείρημα, στο οποίο δοκιμάζεται η επιστήμη και
ένα από τα μεγαλύτερα έργα στον συγκεκρι-
μένο τομέα.

Το Γεφύρι το φθινόπωρο θα έχει πάρει τη
θέση του και ο μεγαλότυπος που θα χρησιμο-
ποιηθεί θα το “αγκαλιάζει’’ τον χειμώνα, προ-
κειμένου να καταγραφούν οι αντιδράσεις του
νέου έργου.

Πληροφορίες: 
Αετός ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ  

EPIRUSPOST.gr

Η ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ: ΑΝΔΡΕΑ ΡΙΖΟΥ
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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 !

ΕΣΩΡΟΥΧΑ    
ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ “ΕΡΜΙΝΑ”

Αµαλία   &   Ερµιόνη
Γεωργούλα

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ  3 - ΑΡΤΑ
ΤΗΛ.: 26810 70857

ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ 6

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΤΗΛ.:
210 2921249

Ο Δημήτρης Κρανιώτης τα τελευταία έντεκα χρόνια
βρίσκεται στο Λονδίνο, όπου και δραστηριοποιείται
ενεργά στην προώθηση του ελληνικού πολιτισμού
στο εξωτερικό. Μέσα από αυτή την προσπάθεια γεν-
νήθηκε η Αrk4Art, μια εταιρεία παραγωγής εκδηλώ-
σεων ελληνικού χαρακτήρα με έδρα το Λονδίνο. Μέσα
στα πέντε χρόνια λειτουργίας της η εταιρεία άρχισε να
μεγαλώνει και να εξελίσσεται, ξεπερνώντας τα σύνορα
του Λονδίνου. Ο Δημήτρης, ως ένας εκ των συνι-
δρυτών της Ark4 Art, βρέθηκε στις 11 Μαΐου 2019
στο TEXxThessaloniki και μίλησε για το success
story της εταιρείας. Η φωτογραφία είναι γι’ αυτή του τη
συμμετοχή στην εκδήλωση.

Στο φύλλο Νο 257 της εφημερίδας μας αφιερώσαμε
ένα δισέλιδο στον Δημήτρη Κρανιώτη, το βιογραφικό του
και τη δραστηριοποίησή του στο Λονδίνο, μέσα στην
οποία είναι και η δημιουργία και λειτουργία της Ark4Art
με λεπτομέρειες, καθώς και οι εκδηλώσεις της εταιρείας
μέσα στο 2018. Σ’ αυτό το αφιέρωμα, με αφορμή τη
συμμετοχή του στο TEXxThessaloniki, παραθέτουμε
ένα τμήμα της συνέντευξής του στο BEATER. GR το
Μάιο του 2019, πριν την ομιλία του σ’ αυτό.
- Μίλησέ μας λίγο για την εξέλιξη της Ark4Art. Πώς
από ένα μικρό bar στο Νότιο Λονδίνο βρέθηκε σε
χώρους όπως το Royal Festival Hall και το Union
Chapel;

“Νομίζω η δική μας ανάγκη να αναδείξουμε μία πιο
σύγχρονη και εξωστρεφή Ελλάδα και να μοιραστούμε
με άλλους στιγμές που μας έχουν λείψει από την πα-
τρίδα, ήταν και ανάγκη πολλών Ελλήνων της Διασπο-
ράς. Απ’ ό,τι φαίνεται, ήταν και ανάγκη του κοινού που
αγαπά την τέχνη, χωρίς η γλώσσα να αποτελεί εμπό-
διο. Βρεθήκαμε από τα 60 άτομα στον μικρό χώρο του
Νότιου Λονδίνου, στα 200 άτομα στο Hellenic Centre,
στα 700 στο The Grand, στα 1000 στο Union Chapel
αλλά και σε ιστορικούς χώρους της πόλης όπως το
Barbicam Centre και το Royal Festival Hall. Πόλεις
σαν το Λονδίνο είναι μητροπόλεις της διεθνούς μουσι-
κής σκηνής και η Ελλάδα πρέπει να  είναι μέρος
αυτής”.
- Πριν από ένα μήνα η Ark4Art έκλεισε τα 5 χρόνια.
Ποιο πιστεύεις ότι είναι το μεγαλύτερο κατόρθωμα
του εγχειρήματος αυτού μέχρι τώρα;
“Ότι ένα σημαντικό ποσοστό του κοινού στις εκδηλώ-
σεις μας δεν είναι Έλληνες”.
-Ποια είναι τα επόμενά σας σχέδια;
“Μυρωδιές, γεύσεις και μουσικές Ελλάδας όπου υπάρ-
χουν άνθρωποι που τις εκτιμούν και τις αναζητούν”.
-Τι να περιμένουμε από σένα στις 11/5 στην ομιλία
σου ;
“Δεν θα σας πω, γιατί μετά δεν θα έρθετε”.

Ο Δημήτρης Κρανιώτης θέλει να κάνει 
όλη την Ευρώπη να ακούει ελληνική μουσική!

Μαρίνα Τυρολόγου: “Χρειάζεται όραμα και πίστη, ώστε να
μετατρέψουμε την αγάπη για τον τόπο μας σε δημιουργία”

Σε μια εποχή που το σύστημα αξιών πάσχει και αποτρέπει τους νέους να ασχολη-
θούν με τα κοινά, υπάρχουν-ευτυχώς- και εξαιρέσεις. Άνθρωποι που έχουν και τη
διάθεση και τη γνώση, που θέλουν και μπορούν. Ένας τέτοιος άνθρωπος, γέν-
νημα-θρέμμα του Βουργαρελίου, χωρίς πρότερη επαφή με την πολιτική, το τόλ-
μησε και πέτυχε να την ψηφίσουν 2.400 άτομα, ως υποψήφια Περιφερειακή
Σύμβουλος (Άρτας) με τον συνδυασμό του Αλέξανδρου Καχριμάνη. (Στη φωτ. Η
Μαρίνα Τυρολόγου με τον ίδιο).  Ας δούμε τι είπε για την εμπειρία της:

- Τι αποκόμισες από την όλη εκλο-
γική διαδικασία; Ήταν εύκολη η
προσέγγιση των πολιτών και αν
όχι, τι σε δυσκόλεψε; 
“Η συμμετοχή μου σε αυτή τη διαδι-
κασία ήταν μία πραγματική εμπειρία
ζωής που με έκανε να κατανοήσω τις
διαφορετικές ανάγκες των πολιτών
και τα πολύπλευρα προβλήματα του
τόπου μας. Γνώρισα τον νομό από
άκρη σε άκρη, μαγεύτηκα από τις
ομορφιές του και συνειδητοποίησα
τις δυνατότητες που έχει. Η προσέγ-
γιση των πολιτών είναι πολύ εύκολη,
όταν τους πλησιάζεις αληθινά, τους
μιλάς με την καρδιά σου και τους εξη-
γείς το όραμα που έχεις για τον τόπο
σου. Γνώρισα πολλούς νέους φίλους και χαίρομαι ιδιαίτερα που σε αυτή την προ-
σπάθεια βρήκα πολλούς συνοδοιπόρους με το ίδιο όραμα και με φρέσκες ιδέες”. 

- Τι σκοπεύεις να κάνεις από δω κι εμπρός; Πού θα επικεντρωθείς τώρα που
τελείωσε η διαδικασία των εκλογών; 
“Τα τελευταία χρόνια μέσα από την επιχειρηματική μου δραστηριότητα ανέπτυξα
συγκεκριμένη και στοχευμένη δράση γύρω από την ανάδειξη, προώθηση και προ-
βολή της περιοχής των Τζουμέρκων, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με σκοπό το
άνοιγμα σε νέες αγορές επισκεπτών, καθώς και την προσέλκυση επισκεπτών 365
ημέρες το χρόνο. Θα συνεχίσω, λοιπόν, αυτό που ήδη έκανα και θα προσπαθήσω
να αξιοποιήσω τις γνωριμίες που έκανα αυτό το διάστημα, ώστε να διεκδικήσω
αυτά που χρειάζονται για την ανάπτυξη της περιοχής. Στόχος μου είναι τα Τζου-
μέρκα να ενσωματωθούν στο τουριστικό προϊόν της Ηπείρου με σκοπό την καθιέ-
ρωση τους ως Brand name. Φυσικά όλο αυτό προϋποθέτει την αξιοποίηση του
φυσικού πλούτου της περιοχής και τη βελτίωση των υποδομών”. 

- Και τέλος, ένα μήνυμα στους συντοπίτες- ψηφοφόρους σου. 
“Ευχαριστώ θερμά τους 2.400 ψηφοφόρους που με τίμησαν, με στήριξαν και με εμ-
πιστεύτηκαν με την ψήφο τους. Είναι πολύ ενθαρρυντικό και συνάμα τιμητικό για κά-
ποιον που ασχολείται πρώτη φορά με τα κοινά, να λαμβάνει τόση μεγάλη αποδοχή
και αγάπη. Θα ήθελα να πω σε όλους του συντοπίτες μου να μην περιμένουμε κά-
ποιο μαγικό χέρι να μετατρέψει τον τόπο μας σε καλύτερο. Εμείς οι ίδιοι πρέπει να
κάνουμε την αρχή. Η περιοχή μας και το χωριό μας συγκεκριμένα, έχει απίστευτες
δυνατότητες, θέλει όμως πολύ δουλειά και σχέδιο. Πρέπει να πιστέψουμε στην πε-
ριοχή μας, να αναδείξουμε τα αξιοθέατα και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις
ώστε τα χωριά μας να βγουν από την αφάνεια. Η προσπάθεια για να συμβεί αυτό
πρέπει να είναι συλλογική. Από μόνος του ένας ιδιώτης ή η Περιφέρεια δεν μπορεί
να καταφέρει τίποτα. Πρέπει να συνεργαστούν οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι, ο Δήμος, οι
επιχειρηματίες και η Περιφέρεια. Η ανάπτυξη θα έρθει από κάτω προς τα πάνω.
Από τον μικρότερο οργανισμό στο μεγαλύτερο. Είναι ευκαιρία να γίνει μια αναθεώ-
ρηση των εννοιών, π.χ. ένας Πολιτιστικός Σύλλογος πρέπει να προάγει τον πολιτι-
σμό. Δεν μπορεί να έχει ως κύριο μέλημά του μόνο το ετήσιο πανηγύρι. Ένας Δήμος
εν έτει 2019 δεν μπορεί να ασχολείται μόνο με τα αυτονόητα (σκουπίδια, νερό,
ρεύμα). Εμείς ως επιχειρηματίες πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας και να βελ-
τιωνόμαστε συνεχώς. Αν δεν ασχοληθούμε εμείς οι ίδιοι πώς θα ασχοληθούν οι
άλλοι για εμάς; Κατηγορούμε συχνά την Περιφέρεια και τα Γιάννενα ότι αδικούν την
περιοχή μας προβάλλοντας περισσότερο το Μέτσοβο, τα Ζαγοροχώρια και τον Δήμο
Βορείων Τζουμέρκων. Έχουμε αναλογιστεί όμως ποτέ τι προσφέρουμε εμείς ως
περιοχή; Δεν εννοώ ιδεατά. Εννοώ στην πραγματικότητα. Τι προσφέρουμε στους
επισκέπτες; Πόσο έχουμε δουλέψει θεματικά τους πυλώνες που ενισχύουν την επι-
σκεψιμότητα (γαστρονομία, θρησκευτικό-περιπατητικό, πολιτιστικό τουρισμό), ώστε
να μπορούμε να σταθούμε απέναντι στον ανταγωνισμό που υπάρχει; Ακούω συχνά
να λένε ότι αν γίνει το χιονοδρομικό ή ο παραλίμνιος θα έρθει η ανάπτυξη. Εκ των
προτέρων είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Δεν γίνεται να καθόμαστε με σταυρωμένα
χέρια, να μην βελτιωνόμαστε ως επαγγελματίες και ως πολίτες και να πιστεύουμε
ότι τα έργα υποδομής θα φέρουν από μόνα τους ανάπτυξη. Ο τόπος μας θα πάει
μπροστά μόνο αν το θελήσουμε οι ίδιοι. Χρειάζεται όραμα και πίστη ώστε να μετα-
τρέψουμε την αγάπη που τρέφουμε για τον τόπο μας σε δημιουργία”.

BIOΓΡΑΦΙΚΟ: Ονομάζομαι Μαρίνα Τυρολόγου, είμαι παντρεμένη με τον Δημήτρη
Χάνδρα και είμαι μητέρα δύο παιδιών. Τα τελευταία τρία χρόνια δραστηριοποιούμαι
επιχειρηματικά στον χώρο του τουρισμού έχοντας ιδρύσει με την οικογένεια μου μια
ξενοδοχειακή μονάδα το Rouista Tzoumerka Resort στα Τζουμέρκα, στο χωριό
που γεννήθηκα και μεγάλωσα, στο Βουργαρέλι Άρτας. Είμαι κάτοχος πτυχίου Λογι-
στικής και γνωρίζω άριστα την αγγλική γλώσσα. Έχω συμμετάσχει σε πολλές εκ-
θέσεις τουρισμού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχω παρακολουθήσει
επιμορφωτικά σεμινάρια με θέμα τον τουρισμό και το μάρκετινγκ. Από το 2004 έως
το 2010 εργάστηκα σε μεγάλη διαφημιστική εταιρεία της Αθήνας ως υπεύθυνη λο-
γιστηρίου. Από το 2010 έως το 2011 εργάστηκα σε μεγάλο ταξιδιωτικό πρακτορείο
της Ελλάδας ως υπεύθυνη εισερχόμενου τουρισμού. Από το 2011 έως το 2014 ερ-
γάστηκα ως Ηotel Μanager σε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα στη Λευκάδα.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑ

“ΜΙΑ ΖΩΗ” :
ΤΑΙΝΙΑ του ΝΤΙΝΟΥ ΓΙΩΤΗ 
Για το ντοκιμαντέρ του Ντίνου
Γιώτη “ΜΙΑ ΖΩΗ”, στο οποίο ένας
εκ των πρωταγωνιστών είναι ο νεα-
ρός Βουργαρελιώτης Δημήτρης
Καραβασίλης, με αφορμή τη συμ-
μετοχή του στο 21ο Διεθνές Φεστι-
βάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης και
την πρώτη δημόσια προβολή του
στην αίθουσα ‘’Παύλος Ζάννας’’ του
κινηματογράφου Ολύμπιον, στις 7
Μαρτίου 2019, κάναμε λόγο στο
προηγούμενο φύλλο της εφημερί-
δας μας, Νο 261.
Το ταξίδι όμως του ντοκιμαντέρ
“ΜΙΑ ΖΩΗ” έχει θριαμβική συνέχεια:

Πρώτο βραβείο 
καλύτερου ντοκιμαντέρ
Η ταινία του Ντίνου Γιώτη “ΜΙΑ
ΖΩΗ” πήρε το πρώτο βραβείο κα-
λύτερου ντοκιμαντέρ (1st Award
Best Documentary) στο Φεστιβάλ
Ελληνικού Κινηματογράφου Λονδί-
νου (London Greek Film Festival)
που έγινε στο διάστημα 15-18
Μαΐου 2019, στη βρεττανική πρω-
τεύουσα, διαγωνιζόμενη μαζί με
άλλα δεκαεπτά ντοκιμαντέρ για τα
Odysseus Awards.

Στο ντοκιμαντέρ, που είχε κάνει
πρεμιέρα στο 21ο Διεθνές Φεστι-
βάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης,
τον περασμένο Μάρτιο, παρακο-

λουθούμε τη ζωή ενός παιδιού πα-
ράλληλα με τον πλου ενός μικρού
ξύλινου καραβιού, από τις πηγές
ενός ποταμού έως τις εκβολές του,
σε αντιστοίχηση με την πορεία του
ανθρώπου από τη γέννηση και τη
νεότητα μέχρι τα γηρατειά και τον
θάνατο, ενώ εμβόλιμα δεκαέξι
σπουδαίοι Έλληνες αποφαίνονται,
σχεδόν αποφθεγματικά, για την εμ-
πειρία και τη γνώση που αποκόμι-
σαν από το ταξίδι της δικής τους
ζωής.

Μια ζωή, πέρα από τα σύνορα
Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ “Μια
ζωή’’, ένα δοκίμιο πάνω στη ζωή
και στον θάνατο, επιλέχθηκε από
το 4ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαν-

τέρ Καστελλορίζου για το διαγνω-
στικό του πρόγραμμα.

Το 4ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκι-
μαντέρ Καστελλορίζου “Πέρα από
τα Σύνορα’’, που θα λάβει χώρα
από τις 25 Αυγούστου έως την 1η
Σεπτεμβρίου 2019 στο ακριτικό νησί,
περιλαμβάνει για μία ακόμη χρονιά
στο διαγωνιστικό του πρόγραμμα
μία επιλογή από ελληνικά και ξένα
ντοκιμαντέρ υψηλής καλλιτεχνικής
αξίας. Οι ταινίες, ιστορικής  και κοι-
νωνικοπολιτικής θεματολογίας, θα
διαγωνιστούν για το βραβείο Καλύ-
τερο Ιστορικού Ντοκιμαντέρ, Καλύ-
τερου Κοινωνικού Ντοκιμαντέρ και
για το Ειδικό Βραβείο Μεσογειακής
Φιλίας (με την υποστήριξη του
ΕΚΟΜΕ).
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Το μέλλον του χωριού μας και του Συλλόγου είναι η νέα γενιά. Ας τη φέρουμε πιο κοντά μας!

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

Το Δημοτικό Σχολείο Βουργαρελίου, όπως συνηθίζει
στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς, προβαίνει σε έναν
απολογισμό δράσεων. Πέραν της σχολικής καθημερι-
νότητας υπάρχει και ο τριμηνιαίος προγραμματισμός
σχολικών δράσεων που εμπλουτίζουν επωφελώς το
πεδίο δραστηριοτήτων των μαθητών εκτός σχολείου,
πάντα σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις του αναλυτικού
προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας.

Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της
σχολικής χρονιάς 2018-2019, κινήθηκαν εντός των
ορίων του προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου
που εκπονήθηκε στο πρώτο εικοσαήμερο του Σεπτεμ-
βρίου από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου. Βέβαια
σημαντικός βοηθητικός παράγοντας σε αυτή την προ-
σπάθεια ήταν και η έγκαιρη τοποθέτηση των εκπαι-
δευτικών στο σχολείο από το υπουργείο Παιδείας.

Δίπλα μας στάθηκαν και συμμετείχαν με τον τρόπο
τους οι γονείς των μαθητών καθώς και οι σύλλογοι του
χωριού μας (Πολιτιστικός Σύλλογος Βουργαρελιωτών
Αττικής, Πολιτιστικός Σύλλογος Βουργαρελίου και Κύτ-
ταρο Τέχνης Τζουμέρκων). Επίσης κοντά μας στάθηκε
και ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων, ο οποίος, όταν ζη-
τήθηκε η βοήθειά του, ήταν παρών.

Οι δράσεις του σχολείου μας ήταν αρκετές. Επεκτεί-
νοντας, λοιπόν, τα γνωστικά αντικείμενα των διαφό-
ρων τάξεων ανοιχτήκαμε προς τα έξω και βοηθήσαμε
τους μαθητές μας στο να κατανοήσουν καλύτερα τον
κόσμο που τους περιβάλλει. Στοιχειοθετούμε μερικές
από τις δράσεις μας:
− Επίσκεψη στο ΚΠΕ Φιλιππιάδας: Παρακολού-
θηση προγράμματος για τις ανανεώσιμες και μη ανα-
νεώσιμες πηγές ενέργειας.
− Πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής
− Πρόγραμμα φιλαναγνωσίας και συμμετοχή για
έκτη φορά στη συγγραφή βιβλίου με άλλα δεκαο-
χτώ σχολεία από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Ο τίτ-

λος του φετινού βιβλίου είναι «ΤΗΛΕΜΑΧΙΑΔΑ»! 
− Δράσεις για την ημέρα κατά του σχολικού εκφο-
βισμού και της σχολικής βίας.
− Επίσκεψη στο εμφιαλωτήριο νερού «Πηγές Κω-
στηλάτας» στα Θεοδώριανα.
− Επίσκεψη στο Λύκειο Βουργαρελίου και μάλιστα
στη Βιβλιοθήκη και το εργαστήριο Φυσικής και Χη-
μείας. 
− Συμμετοχή στις εθελοντικές δράσεις της πανελ-
λήνιας ομάδας Let’s do it Greece.
− Εκδρομή στα Μετέωρα και επαφή με την κιβωτό
διαφύλαξης της χριστιανοσύνης που αποτελούν τα μο-
ναστήρια τους.
− Συμμετοχή στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνι-
σμό που πραγματοποίησε η Ύπατη Αρμοστεία του
ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα με θέμα: «Ένα
σπίτι μακριά από το σπίτι».

Τέλος του Μάη ολοκληρώθηκε και τυπώθηκε το βι-
βλίο των μαθητικών συγγραφικών ομάδων.  Μικρός
αριθμός βιβλίων με τίτλο «ΤΗΛΕΜΑΧΙΑΔΑ», θα διατί-
θεται κατά τη διάρκεια της έκθεσης βιβλίου που οργα-
νώνει τον Αύγουστο ο Πολιτιστικός Σύλλογος
Βουργαρελιωτών Αττικής στην πλατεία του χωριού
μας. (Μέρος των εσόδων θα δοθεί στο Αναρρωτήριο
Πεντέλης, παράρτημα του Κέντρου Προστασίας του
Παιδιού Αττικής «Η ΜΗΤΕΡΑ»).

Θεωρούμε πως ήταν μια πολύ επιτυχημένη σχολική
χρονιά και ευελπιστούμε να είναι εξίσου επιτυχημένη
και η επόμενη. Είναι δε ευτύχημα που ο μαθητικός
πληθυσμός του σχολείου μας έχει αυξητική τάση-κατά
τη σχολική χρονιά 2019-2020 θα έχει 23 μαθητές- και
αυτό προοιωνίζεται καλύτερες μέρες εκπαίδευσης και
συναγωνισμού των μαθητών μας.
Καλό καλοκαίρι σε όλους!

Ο Προϊστάμενος του Σχολείου
Παναγιώτης Καραβασίλης

Σε κάθε φύλλο της εφημερίδας μας προβάλ-
λουμε τις δημιουργίες και τις δραστηριότητες
του ΚΔΑΠ (Κέντρο Δημιουργικής Απασχό-
λησης Παιδιών). Είναι ένας πόλος έλξης για τα
παιδιά του χωριού και όχι μόνο. Στον φιλόξενο
χώρο του βρίσκουν παρέα, χαρά, δημιουργική
απασχόληση πάνω απ’ όλα.
Ειδικά τώρα το καλοκαίρι, στον χώρο του συγ-

κεντρώνονται και παιδιά που παραθερίζουν στο
Βουργαρέλι.

Πολύβουο και πολυδημιουργικό το ΚΔΑΠ, με
τους ακούραστους ανθρώπους του, επικεφαλής
τον Βαγγέλη Τριάντο, την Αννίτα και την Κα-
τερίνα.

Και οι πολιτιστικοί φορείς του χωριού μας, σε
συνεργασία με συγχωριανούς μας, ανθρώπους
των γραμμάτων, εκπαιδευτικούς, μουσικούς, εί-
μαστε δίπλα τους και ειδικά τώρα το καλοκαίρι,
προσφέροντάς τους διάφορες εκδηλώσεις και
δραστηριότητες (αναφέρονται
στο πρόγραμμα). Ειδικά ο Σύλ-
λογός μας (Βουργαρελιωτών Ατ-
τικής) ετοιμάζει για τους μικρούς
μας φίλους διάφορες δραστηριό-
τητες στον χώρο της Πλατείας
μπροστά στο “Βακούφικο”, όπου
γίνεται για 25η χρονιά η Έκθεση
Βιβλίου.

Δύο δείγματα από τις δημιουρ-
γίες των παιδιών του ΚΔΑΠ:
α. Καρδούλες, δωράκια αγάπης
για τις μανούλες που γιορτάζουν
κάθε χρόνο τη δεύτερη Κυριακή
του Μάη, β. Μια που έφτασε κα-
λοκαίρι και θυμίζει θάλασσα, πα-
ρόλο στα ορεινά, ψαράκια.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ

To ΚΔΑΠ πόλος έλξης για τα παιδιά του χωριού ΚΩΣΤΑΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ – 
Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Το εξαιρετικό βιβλίο των Ηπειρωτικών
Εκδόσεων “Πέτρα” του Ανδρέα Ρίζου
,αρχίζοντας το ταξίδι του από την αί-
θουσα του εμπορικού κέντρου ATRIUM
(Χαριλάου Τρικούπη, 6-10, Αθήνα)  και
την επιτυχημένη παρουσίασή του την
1η Φλεβάρη 2019 (λεπτομέρειες γι’
αυτήν έχουμε γράψει στο φύλλο Νο 261
της εφημερίδας μας), έφτασε στον δεύ-
τερο σταθμό: Δευτέρα 15 Απριλίου
2019 στο ΚΑΠΗ Αγίων Αναργύρων. 
Ατμόσφαιρα και πάλι συγκινητική, πλημ-
μυρισμένη από τον ποιητικό λόγο και την
πεζογραφία του Κρυστάλλη. Μίλησαν για
τον ποιητή: Λουκία Αντωνίου φιλόλο-
γος-πρόεδρος του Συλλόγου Βουργαρε-
λιωτών Αττικής, Νίκος Καλοσπύρος
φιλόλογος-συνεργάτης του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Χρήστος
Τούμπουρος φιλόλογος - συγγραφέας. Ποιήματα και αποσπάσματα από το βιβλίο
απέδωσε η Μαρίκα Γκόνη σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων της Πανηπειρωτικής
Συνομοσπονδίας Ελλάδος. Την εκδήλωση συντόνισε και παρουσίασε ο δημοσιο-
γράφος Ανδρέας Ρίζος.
Και τώρα το καλοκαίρι το βιβλίο θα ταξιδέψει  στην Ήπειρο από εκεί που ξεκί-
νησε ο ποιητής, για να γνωρίσουν και οι συμπατριώτες μας το οδοιπορικό της
ζωής και του έργου τού Κώστα Κρυστάλλη. Μελισσουργοί και Βουργαρέλι
περιμένουν την επιστροφή του Κρυστάλλη στα βουνά για να τον γνωρί-
σουν περισσότερο, πέρα από τον Σταυραητό, το πρώτο δεκαήμερο του
Αυγούστου σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν. 
Επίσης το βιβλίο θα διατίθεται στην Έκθεση Βιβλίου στο Βουργαρέλι .

ΛΟΥΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Γιορτή της Μητέρας,
δεύτερη Κυριακή του

Μαΐου.
Αφιερωμένη η εικόνα
σε όλες τις Μητέρες,

νέες και ηλικιωμένες. 
Στο επόμενο φύλλο της

εφημερίδας μας θα
επανέλθουμε με ειδικό
αφιέρωμα σε αυτές και
ειδικότερα στις ηλικιω-

μένες.
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Ο πολιτισμός, η ψυχαγωγία και η προσφορά των φορέων του χωριού μας.

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

Γιορτινές παραλαβές
Με αυτό τον τίτλο ο Πολιτιστικός Σύλλογος ενημερώνει συγ-
χωριανούς και επισκέπτες για τις καινούργιες πινακίδες που
αναδεικνύουν και κατευθύνουν στα αξιοθέατα του χωριού μας.

Ήταν μία επιβεβλημένη ανάγκη που έπρεπε να πραγματοποι-
ηθεί από καιρό. Βρήκε όμως τώρα την υλοποίησή της και μαζί
με τον ΧΑΡΤΗ του χωριού που τοποθετήθηκε σε εμφανή ση-
μεία,  προσφέρουν μία πρώτη καθοδήγηση στον επισκέπτη για
τα αξιοθέατα του χωριού.
Παρουσιάζουμε (στις δύο φωτ. αριστερά) την πιο ενδεικτική πι-
νακίδα με τις βρύσες Κρυστάλλω και Αρχόντω καθώς και τον
ΧΑΡΤΗ.

ΕΚΑΒ  Άρτας-Εκπαίδευση πολιτών στο Βουργαρέλι
Στις 15 Ιουνίου 2019 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του
Λυκείου Βουργαρελίου πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση πολι-

τών από την εκπαιδευτική ομάδα του ΕΚΑΒ Άρτας σε συνερ-
γασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο του Βουργαρελίου.
Εκ μέρους του ΕΚΑΒ υπήρξε η εξής ανακοίνωση:
Στη μνήμη του αδικοχαμένου συναδέλφου μας Καρακώστα

Νικόλαου, που εργαζόταν στον τομέα ΕΚΑΒ του Βουργαρελίου,
πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στο Βουργαρέλι Άρτας
εκπαίδευση πολιτών από την εκπαιδευτική ομάδα του ΕΚΑΒ
Άρτας. Για να γίνει η εκπαίδευση αυτή μας βοήθησε ο Πολιτι-
στικός Σύλλογος του χωριού και την παρακολούθησαν άν-
θρωποι από το Βουργαρέλι αλλά και από τα γύρω χωριά. Μας

έκανε την τιμή να παραβρεθεί στην εκπαίδευση ο διευθυντής
της 7ης περιφέρειας Παπαδιώτης Βασίλειος.
Εκ μέρους του Πολιτιστικού Συλλόγου, ευχαριστήριο:
Μεγάλη χαρά μάς γεμίζει το γεγονός ότι στα χωριά μας βρί-
σκονται πλέον ανάμεσά μας άτομα ικανά να βοηθήσουν συμ-
πολίτες μας τα πρώτα κρίσιμα λεπτά μιας κρίσης υγείας ενός
συνανθρώπου μας δυνητικά και της δικής μας.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ τους εκπαιδευτές και διασώστες του ΕΚΑΒ
που μας προσέφεραν τη γνώση τους αλλά και τους συγχω-
ριανούς και άλλους συμπολίτες μας για την παρουσία τους.

Για το 3on3 Basketball Βουργαρέλι ο Πολιτιστικός Σύλ-
λογος εξέδωσε την εξής ανακοίνωση:
Συμμετοχή άνω των 15 ετών με κόστος 10 ευρώ ανά ομάδα! Οι
εγγραφές ξεκίνησαν και πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά με
αποστολή μηνύματος στη σελίδα. Στο μήνυμα θα πρέπει να
συμπεριλαμβάνονται το όνομα της ομάδας, το όνομα του αρ-
χηγού, καθώς και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Περισσότερες
πληροφορίες στο τηλέφωνο 6982804635 (Κούρτης Θωμάς).
Μέγιστος αριθμός ομάδων 16.

Εθελοντική καθαριότητα
Με μία καλαίσθητη αφίσα ο Πολιτιστικός Σύλλογος καλεί όλους
τους συγχωριανούς στον καθαρισμό του χωριού, το Σάββατο
6 Ιουλίου 2019.

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΑΝΤΑΜΩΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ!

Η 14η Ιουνίου κάθε χρόνου έχει καθιερω-
θεί ως παγκόσμια ημέρα  του εθελοντή
αιμοδότη, από τον Παγκόσμιο Οργανι-
σμό Υγείας, τον Ερυθρό Σταυρό,  την
Ερυθρά Ημισέληνο, την Παγκόσμια Ομο-
σπονδία Εθελοντών και τον Διεθνή Ορ-
γανισμό Μετάγγισης Αίματος.  

Αφορμή στάθηκαν τα γενέθλια του Αυ-
στριακού ιατρού Καρλ Λαντσάινερ, που
ανακάλυψε τις ομάδες αίματος το 1900 και

αργότερα τα ρέζους. Τιμήθηκε δε με το Nobel
Ιατρικής το 1930 για  τη σημαντική αυτή ανα-
κάλυψη.

Την ημέρα αυτή τιμάται ο ανώνυμος εθε-
λοντής αιμοδότης και ο αλτρουισμός που επι-
δεικνύει προς τον πάσχοντα συνάνθρωπό
του, προσφέροντας δύο πολύτιμα αγαθά του
χωρίς αμοιβή: 10 λεπτά χρόνο από τη ζωή
του και 400 κ.ε. αίμα από τα 6 λίτρα που δια-
θέτει. 

Το μήνυμα του εορτασμού της Ημέρας του
Εθελοντή Αιμοδότη δεν είναι μόνο να εξαλεί-
ψει την προκατάληψη, τον φόβο και την
άγνοια γύρω από την αιμοδοσία, αλλά κυ-
ρίως:
• Να προσελκύσει νέους εθελοντές αιμοδό-
τες

• Να ενθαρρύνει όσο το δυνατόν περισσότε-
ρους ανθρώπους να γίνουν κανονικοί αιμο-
δότες, δηλαδή τακτικοί εθελοντές αιμοδότες
• Να μεταγγίσει στη νέα γενιά αιμοδοτών την
ιδέα τής μη αμειβόμενης Εθελοντικής Αιμο-
δοσίας. 

Κάθε χώρα, για να καλύψει τις ανάγκες της
σε αίμα, χρειάζεται 60.000 φιάλες αίμα, σε
1.000.000 κατοίκους και άρα στην Ελλάδα
των 10 εκατομμυρίων απαιτούνται τουλάχι-
στον 600.000 μονάδες, από τις οποίες μόνο
το 40% καλύπτεται από εθελοντές αιμοδότες.

Κάθε χρόνο ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βουρ-
γαρελίου την 6η Αυγούστου την έχει καθιε-
ρώσει ως ημέρα αιμοδοσίας στο χωριό.
Επειδή τα δύο τελευταία χρόνια η προσέ-
λευση είναι μικρή και οι ανάγκες σε αίμα αυ-

ξάνουν μέσω της εφημερίδας μας γίνεται έκ-
κληση στους συγχωριανούς μας για μεγαλύ-
τερη συμμετοχή.
Με το παραπάνω κείμενο υπενθυμίζουμε το
καθήκον αυτό απέναντι όχι μόνο στους συγ-
χωριανούς αλλά σε όλους τους  συνανθρώ-
πους μας και παράλληλα απευθύνουμε
έκκληση για την προσφορά αίματος  στην
Τράπεζα του Συλλόγου.
’Όσοι θέλετε όχι μόνο την ημέρα αι-

μοδοσίας, αλλά και οποιαδήποτε
άλλη στιγμή, να πάτε σε οποιοδή-
ποτε νοσοκομείο και να δώσετε αίμα
για την ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ του Συλ-
λόγου, η οποία διατηρείται στο νοσο-
κομείο Χατζηκώστα στα Γιάννενα.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ: Πολλαπλή δραστηριότητα

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ  ΤΗΝ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ 

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
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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

Από τον αντιδήμαρχο Νίκο Σιμόπουλο και τον
πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Βουργαρελίου
Κώστα Κατσάνο, κατά την τελευταία εβδομάδα
του Ιουνίου, στη διάρκεια της παραμονής μου στο
Βουργαρέλι, ενημερώθηκα για τα εξής έργα, επτά
(7) που ολοκληρώθηκαν και το έργο της Πλατείας
το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη:

1. Δρόμος για την περιοχή “Καναβοτόπι’’.
Ολοκληρώθηκε και έτσι εξυπηρετούνται οι οικο-
γένειες που μένουν σ’ αυτή την περιοχή, διότι
μέχρι τώρα αναγκάζονταν να μεταφέρουν πράγ-
ματα από μεγάλη απόσταση, από τον χώρο της
μικρής πλατείας που είχε πρόσβαση το αυτοκί-
νητό τους.

2. Υδρομάστευση για συλλογή περισσότερο
νερού, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα τους κα-
λοκαιρινούς μήνες που τα τελευταία χρόνια ήταν
αρκετά έντονο.

3. Έγινε η σύνδεση  όλων των νοικοκυριών
με το νέο δίκτυο ύδρευσης, μία εκκρεμότητα
χρόνων που έληξε με αυτόν τον τρόπο.

4. Έγινε τσιμεντόστρωση στον εσωτερικό
δρόμο στο Παλαιοχώρι που οδηγεί στην Κόκκινη
Εκκλησιά.

5. Επίσης τσιμεντοστρώσεις για προσβάσεις
στα σπίτια π.χ. Γιαννέλου.

6. Ο φωτισμός  προς την τοποθεσία  “Σταυ-

ρός’’ αποκαταστάθηκε και έτσι ο βραδινός περί-
πατος δεν θα έχει πλέον πρόβλημα. Γενικά ο φω-
τισμός του χωριού είναι σε καλό επίπεδο και με
λίγη φροντίδα δεν θα υπάρχουν πλέον προβλή-
ματα πέρα από τα απρόβλεπτα.

7. Ένα άλλο επίσης σημαντικό έργο που διευκο-
λύνει τους περιπατητές προς την τοποθεσία
“Σταυρός’’ είναι η αποκατάσταση του πλακό-
στρωτου του πεζοδρομίου, εν μέρει όμως,
από το Νεκροταφείο μέχρι το Εστιατόριο του
Τάσιου. Το υπόλοιπο με νέο κονδύλιο. Καλό
έστω και αυτό, γιατί χρόνια ταλαιπωρούσε αυτή η
εκκρεμότητα και ευτυχώς που δεν έγινε κανένα
ατύχημα.

Η ΠΛΑΤΕΙΑ
Και ερχόμαστε στο θέμα της Πλατείας με το οποίο
έχουμε ασχοληθεί σε αρκετά φύλλα της εφημερί-
δας μας. 
Άρχισαν εδώ και ένα μήνα οι εργασίες  για τη

στήριξη της Πλατείας στην κάτω της πλευρά,
όπου παρουσίαζε σοβαρό πρόβλημα. Βέβαια
έχουν δημιουργηθεί από τις εργασίες προβλή-
ματα στον κεντρικό δρόμο και στην πρόσβαση
στην Πλατεία από το καλντερίμι από όπου δεν
μπορεί κανείς να ανεβοκατεβαίνει στην Πλατεία. 

Όμως ήταν επιβεβλημένη ανάγκη για το έργο,
αναχαιτίζοντας έτσι μία πτώση της πλατείας και
με δεδομένο ότι τα χρήματα για το έργο είχαν με-
ταφερθεί από πρόγραμμα για τη συντήρηση των
Κατασκηνώσεων, που αυτή τη στιγμή βρίσκονται
σε άθλια κατάσταση.

ΛΟΥΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
το Χιονοδρομικό Κέντρο Θεοδωριάνων

Η εξαγγελία του Αλέξη Τσίπρα στις 11 Μαΐου 2019 στη συγ-
κέντρωση στην κεντρική Πλατεία της Άρτας: “εντάσσεται το
χιονοδρομικό κέντρο στα Θεοδώριανα, που με τον δρόμο, ο
οποίος θα φτιαχτείι από το χωριό μου το Αθαμάνιο, μπορεί να
δώσει μεγάλη προοπτική στην περιοχή των Τζουμέρκων’’ έγινε
άμεσα πράξη.
Τρίτη 4 Ιουνίου 2019 ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών

Χρήστος Σπίρτζης υπέγραψε την απόφαση με θέμα:

“ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΝΕΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΔΕ 2019 ΣΑΕ
0732 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ ΠΑΡ-
ΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΗΣ Τ. Κ. ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΜΕ ΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 40205/ 2906  42528/3023”.

Προβλέπεται η κατασκευή πίστας χιονοδρομίας (δύο πίστες,
μία για ενήλικες και μία για ανήλικους), στίβος εκμάθησης ιπ-
πασίας μετά των απαραίτητων ζώων και σταύλων, τοξοβολία,
Paintball και αγορά εξοπλισμού για ορεινές δραστηριότητες
καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.
Επίσης προβλέπεται η λειτουργία εστιατορίου για πρόχειρα
εδέσματα και υπάρχει δυνατότητα να προστεθούν και άλλες
δράσεις σε ένα χώρο εμβαδού 200 στρεμμάτων.

Σχόλιο: Μπήκε λοιπόν το νερό στο αυλάκι για ένα έργο που
επί δεκαετίες ζητούσε η τοπική κοινωνά, όχι μόνο των Θεο-
δωριάνων, αλλά όλης της γύρω περιοχής, καθώς πρόκειται
πραγματικά για ένα έργο το οποίο, μόλις ολοκληρωθεί, θα
δώσει νέα πνοή ανάπτυξης στην περιοχή των Τζουμέρκων.

Λ. ΑΝΤ.

ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση του
υφυπουργού Περιβάλλοντος Γιώργου Δη-
μαρά, με την οποία δόθηκε ενιαία παρά-
ταση για την υποβολή δηλώσεων
ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο σε 19 πε-
ριοχές. Σ’ αυτές περιλαμβάνονται και οι
Περιφερειακές Ενότητες Πρέβεζας Άρτας
και Ιωαννίνων. Η παράταση ισχύει μέχρι
15 Σεπτεμβρίου 2019.
Ας το έχουν αυτό υπόψη τους οι δημότες
του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, για να
ρυθμίσουν μέχρι αυτή την ημερομηνία τις
εκκρεμότητές τους σχετικά με το Κτημα-
τολόγιο.

ΜΕΧΡΙ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ



10 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

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

76η Επέτειος
Βομβαρδισμού
Βουργαρελίου:
5 Μαϊου 1943

Στις 5 Μαΐου 2019 τιμήθηκε, σε
συγκινητική ατμόσφαιρα, η 76η
επέτειος του βομβαρδισμού του
Βουργαρελίου, γιατί υπάρχουν
έστω και λίγοι μάρτυρες εκείνης
της τραγωδίας, που κάθε χρόνο
παρίστανται στην τελετή.

Στο προηγούμενο φύλλο της
εφημερίδας μας δημοσιεύσαμε μαρτυρία συντοπίτη μας από
την τραγική εκείνη ημέρα. Σ’ αυτή τη στήλη μαζί με τις φωτο-
γραφίες, για να θυμίζουν εκείνη την ημέρα, δημοσιεύουμε λίγα
από το τραγικό εκείνο γεγονός για να μαθαίνουν οι νεότεροι
και να μην ξεχνούν. Κάθε χρόνο το κάνουμε αυτό, είτε με πε-
ρισσότερη αναφορά, είτε με λιγότερη (μπορείτε να ανατρέξετε
σε προηγούμενα επί σειρά ετών φύλλα της εφημερίδας μας).

Στην περίοδο της Ιταλογερμανικής κατοχής η περιοχή υπέ-
φερε πολλά, εξαιτίας της σκληρότητας των κατακτητών. Επι-
πλέον επιλέχτηκε, λόγω της στρατηγικής θέσης της, ως
χώρος δράσης των αντάρτικων ομάδων, τόσο του ΕΔΕΣ όσο
και του ΕΑΜ.

Τον Απρίλιο του 1943 ο Ναπολέων Ζέρβας εγκατέστησε το
αρχηγείο του στο σπίτι του γιατρού Αναγνώστου. Το Βουργα-
ρέλι έγινε η πρώτη πρωτεύουσα της ελεύθερης ορεινής Ελ-
λάδας.
Οι Γερμανοί προέβησαν σε αντίποινα και στις 5 Μαΐου 1943

βομβάρδισαν το χωριό. Τα γερμανικά αεροπλάνα έριξαν πάνω

από 400 βόμβες (ιταλικής
κατασκευής). Τα θύματα
ήταν 13 νεκροί και οι τραυ-
ματίες 30, οι περισσότεροι
κάτοικοι του χωριού. Πολλά σπίτια καταστράφηκαν και πολ-
λοί έμειναν άστεγοι. Το κακό ολοκληρώθηκε στις 3 Οκτωβρίου
1943, όταν οι Γερμανοί το έκαψαν μαζί με τα γύρω χωριά. Τότε
κάηκε και ο Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου, ο οποίος κτίστηκε
με σχέδιο του αρχιτέκτονα και ακαδημαϊκού Αναστασίου Ορ-
λάνδου.
Στον γερμανικό βομβαρδισμό δύο βόμβες δεν εξερράγησαν.

Σήμερα βρίσκονται στο μνημείο πεσόντων (φωτ. πάνω) της
Πλατείας, για να διατηρείται η ιστορική μνήμη.

Ένα άλλο γεγονός που σχετίζεται με τα χρόνια της Κατοχής
και της Εθνικής Αντίστασης, είναι η πρώτη θεατρική παρά-
σταση του Θεάτρου του Βουνού, του μορφωτικού τμήματος
του ΕΑΜ, που παίχτηκε στην Πλατεία του Βουργαρελίου και σ’
αυτήν πήραν μέρος και κάτοικοι του χωριού.

ΛΟΥΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ


