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

1.Παπούλια και Παρασπόρια εφέτος αναβαθµί-
στηκαν! Με την επετειακή εκδήλωση για την

επανάσταση του 1821 στα Τζουµέρκα, το αντάµωµα
των Σαρακατσαναίων Άρτας και τη συναυλία µε
Αχαλινωτόπουλο – Τσαλιγοπούλου, αναδείχτηκε ο
χώρος πέριξ του Μοναστηριού του Αη Γιώργη,
καθώς και το γήπεδο σε παρακείµενο χώρο. Επί-
σης µε το τουρνουά µπάσκετ έγινε ευρύτερα γνω-
στό ένα κανονικό γήπεδο µπάσκετ. Μήπως είναι
καιρός η ∆ηµοτική Αρχή να δει σοβαρά τη µόνιµη
αξιοποίηση των παραπάνω χώρων κι όχι µόνο την
περιστασιακή χρησιµοποίησή τους;

2. «Πολιτιστικός Αύγουστος» τέλος! Υπήρξε και
ολίγος Ιούλιος! Του χρόνου πάλι! Εκτός κι αν

η Ένωση Συλλόγων ετοιµάζει εκπλήξεις, όπως για
παράδειγµα η εκδροµή που οργάνωσε για τις 18 Σε-
πτεµβρίου στο Ελληνικό Ιωαννίνων (Μουσείο Σύγ-
χρονης Τέχνης «Θ. Παπαγιάννης» και Μοναστήρι
Τσούκας) και στα Πράµαντα (σπήλαιο και άλλα αξιο-
θέατα). Καλές οι εκδηλώσεις - και πολλές- µε αρκετή
κούραση των εµπλεκοµένων ως την πραγµατοποί-
ησή τους, αλλά και αρκετό προβληµατισµό εκ των
υστέρων για τα «κέρδη» και τη «χασούρα» και δεν
εννοώ τους οικονοµικούς όρους. Αλλά κι έτσι αν το
δει κανείς, η ιστορική επέτειος στο Βουργαρέλι, τα
αθλητικά και το σεµινάριο ζωγραφικής κόστισαν
πολύ λιγότερο απ’ ό,τι οι ψυχαγωγικές εκδηλώσεις
(ας εξαιρέσουµε το θέατρο). Όπου δεν υπάρχει «κο-
ψίδι» για τους επίσηµους και µη, το κόστος είναι
µικρό. Μήπως απ’ του χρόνου να πηγαίνουµε όλοι
«φαγωµένοι»;

3. Τα παιδιά στο Βουργαρέλι µέσα απ’ τις αθλη-
τικές εκδηλώσεις έφεραν µε τις οµάδες ποδο-

σφαίρου, βόλεϊ και µπάσκετ τρία µετάλλια, δύο
χρυσά και ένα χάλκινο αντίστοιχα. Συγχαρητήρια σ’
όλους, πάντα επιτυχίες! Τώρα αν δεν υποβαθµιζό-

ταν το τουρνουά µπάσκετ µε την απουσία οργανω-
τών σε σηµείο να µην υπάρχει επίσηµος να δώσει
τα κύπελλα, άλλη ικανοποίηση θα είχαµε. Και να
σκεφτεί κανείς πως ήταν η επίσηµη λήξη των αθλη-
τικών εκδηλώσεων. Τέλος πάντων, ο Νίκος ο Μα-
νούσης νάναι καλά έχει µια λύση για όλα...

4. Χρειάστηκε να περάσουν σχεδόν σαράντα
χρόνια για να λειτουργήσει η ιστορική µας

µνήµη και να πραγµατοποιηθεί η επετειακή εκδή-
λωση για την κήρυξη της επανάστασης του 1821
στα Τζουµέρκα στον ίδιο ιστορικό χώρο του Μονα-
στηριού του Αη Γιώργη. Έστω κι αργά, µε τις όποιες
δυσκολίες και παραλείψεις, έγινε η αρχή. Θέλω να
πιστεύω πως του χρόνου, µε τη συµπλήρωση 190
χρόνων απ’ την επανάσταση, θα δοθεί πανηγυρι-
κός χαρακτήρας στον εορτασµό. Ας έχουµε στο
µυαλό µας από τώρα, µιας κι οι ιδέες θέλουν το
χρόνο τους να ωριµάσουν!

5. Το πανό έγραφε «1ο αντάµωµα Σαρακατσα-
ναίων Νοµού Άρτας» και το ζητούµενο ήταν

(όπως και η ευχή όλων µας να θεσµοθετηθεί. Μόνο
που δεν δόθηκε βαρύτητα στη λέξη κλειδί «αντά-
µωµα», κατά την ταπεινή µου γνώµη. Γιατί δεν
µπορώ να φαντασθώ πως η µεγάλη προσέλευση
κόσµου (800; άτοµα) η δηµοτική ορχήστρα και δύο
αχυρένιες καλύβες «ξεκάρφωτες» σε µια γωνιά αν-
τιπροσωπεύουν τη σαρακατσάνικη κουλτούρα. Ευ-
τυχώς υπήρξαν τα χορευτικά τµήµατα κι είχαµε µια
εικόνα το «τι είναι τούτο», γιατί τα σουβλάκια και το
ουίσκι µάλλον είναι από άλλο έργο. Πρόσεξέ το το
κοµµάτι αυτό κε ∆ηµήτρη, δεν έχουµε όλοι σαρακα-
τσάνικη καταγωγή για να γνωρίζουµε. Να µάθουµε
θέλουµε.
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ

Αποτελέσµατα Α΄ Κυριακής 7/11/2010
Εγγεγραµµένοι ...........................................................................................14.781
Ψήφισαν ........................................................................................8.787 - 59,71%
Άκυρα ..............................................................................................................256
Λευκά ................................................................................................................86
Έγκυρα......................................................................................................... 8.445
Έλαβαν
Χασιάκος ......................................................................................3.034 – 35,91%
Γαρνέλης ......................................................................................2.517 – 29,79%
Καραβασίλη.................................................................................. 2.502 – 29,62%
Νάκης ................................................................................................395 – 4,68%
Αποτελέσµατα Βουργαρελίου
Εγγεγραµµένοι ............................................................................................... 985
Ψήφισαν ..........................................................................................626 – 63,55%
Άκυρα ................................................................................................................19
Λευκά .................................................................................................................. 3
Έλαβαν
Γαρνέλης ..............................................................................................292 – 48%
Καραβασίλη ..........................................................................................187 – 31%
Χασιάκος ..............................................................................................114 – 19%
Νάκης .......................................................................................................11 – 2%
Αποτελέσµατα Β΄ Κυριακής 14/11/2010
Εγγεγραµµένοι ...........................................................................................14.781
Ψήφισαν ........................................................................................ 6454 – 43,66%
Άκυρα ..............................................................................................................163
Λευκά .............................................................................................................. 192
Έγκυρα ..........................................................................................................6099
Έλαβαν
Γαρνέλης ......................................................................................3.155 – 51,73%
Χασιάκος ......................................................................................2.944 – 48,27%
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Η ΠΙΤΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΧΡΟΝΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΓΕΝΑΡΗ
στις 12,30 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ

ΣΤΗΝ «ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ»
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο Σύλλο-
γός µας σας καλεί να υποδεχτούµε όλοι
µαζί τον καινούριο χρόνο κόβοντας την κα-
θιερωµένη βασιλόπιτα. Είναι ευκαιρία να
ανταµώσουµε κι αν µπορούµε να «ξεφαν-
τώσουµε» εδώ στο µεγάλο χωνευτήρι της
Αθήνας που µας έχει καταπιεί.
Φέτος, στην εποχή του ∆.Ν.Τ. της τρόϊκας
και των «ισχνών αγελάδων» είπαµε να
προσαρµοστούµε στο γενικό κλίµα. Έτσι
αποφασίσαµε να µαζευτούµε στην «Αυλή
του Αντώνη» του πατριώτη µας από την
Κυψέλη (Χώσεψη) Αντώνη Βαγενά που
βρίσκεται στο Γαλάτσι, λεωφόρος Γαλατσίου 88 και ∆ιογένους 6 τηλ.210 2921 249. Μπορείτε να φτάσετε και
µε το λεωφορείο Νο 608 Ζωγράφου – Γαλάτσι που περνάει από Βασ. Σοφίας- Πανεπιστηµίου- Πατησίων- Ι.
∆ροσοπούλου και κατεβαίνετε στη στάση Λιναρά. ∆είτε και το σχετικό σχεδιάγραµµα. Επίσης αποφασίσαµε
να µην κάνουµε λαχειοφόρο για να αποφύγουµε πρόσθετες επιβαρύνσεις. Τη διασκέδασή µας έχει αναλάβει
ο χωριανός µας Στέφανος Στεφάνου µε την κιθάρα του και την παρέα του. Όσον αφορά το µενού, την ποι-
ότητά του εγγυάται ο Αντώνης Βαγενάς. Η συµµετοχή µας κοστίζει 20 ευρώ που περιλαµβάνει και το κρασί-
Ηπειρώτικο κι αυτό από τη Ζίτσα.
Σας περιµένουµε.

Το ∆Σ του Συλλόγου

∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

ΕΥΧΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Κ Α Ι Τ Ο Ν Κ Α Ι Ν Ο Υ Ρ Ι Ο Χ Ρ Ο Ν Ο

Μέρες γιορτών κυκλοφορεί το φύλλο της εφηµερίδας µας. Το ∆Σ του Συλλό-
γου µας αισθάνεται την ανάγκη να απευθύνει σ’ όλους τους Βουργαρελιώτες
τις καλύτερες ευχές του για ήρεµες οικογενειακές γιορτές και η καινούρια χρο-
νιά να είναι καλύτερη απ’ την προηγούµενη. Αρκετά απλές οι ευχές, αλλά βγαί-
νουν «εκ βαθέων», διότι υπάρχει η ανάγκη να νιώσουµε πιο κοντά ο ένας στον
άλλον, να ζεστάνουµε τις καρδιές µας µε λόγια απλά, χωρίς βαρύγδουπες λέ-
ξεις, να απλώσουµε τα χέρια στον διπλανό που µας έχει ανάγκη, να σκε-
φτούµε αυτούς που υποφέρουν. Μ’ αυτά δεν τονίζουµε µια επιστροφή στο
παρελθόν, γιατί δεν υπάρχει άλλη λύση στα σηµερινά µας προβλήµατα. Ας
αναπολήσουµε όλοι ξεσκαλίζοντας µνήµες, τις οικογενειακές συγκεντρώσεις
κοντά στο τζάκι µε τη σούπα και το σουβλιµά των Χριστουγέννων (δε νοµί-
ζουµε ότι χάναµε κάτι από το ρεβεγιόν της καταναλωτικής κοινωνίας).

Το ∆Σ του Συλλόγου

Ένα ποίηµα επίκαιρο για τα Χριστούγεννα έχει τη θέση του σ’ αυτή τη σελίδα.
Το έγραψε ο χωριανός µας µεγάλος δάσκαλος Γιώργης Παπαδηµητρίου στο
Βουργαρέλι το 1939 λίγο πριν την έκρηξη του «ανθρωποφάγου» για την υφή-
λιο και την πατρίδα µας Β΄ παγκοσµίου πολέµου.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
«Και επί γης ειρήνη / εν ανθρώποις ευδοκία»

Έλα, Χριστέ στη φάτνη σου και φέρε την ειρήνη
στον κόσµο που σκοτώνεται, στον κόσµο που µισεί.
∆ροσιά αγάπης σκόρπισε και σβήσε το καµίνι
του µίσους, που ακοίµητο ξερνά χολή κι αφρύ.

Στείλε τ’ αστέρι το λαµπρό, που οδήγησε τους µάγους
να χύσει όλη τη λάµψη του στην κολασµένη γη
και µε τη φλόγα τη θερµή να λιώσει όλους τους πάγους
που των Μεγάλων σκλήρυναν την άπονη ψυχή.

Προστάτης Συ και αδελφός φτωχών και αδυνάτων
σήκωσε το µαστίγι σου και χτύπα µε οργή
εκείνους που εµόλυναν για τα συµφέροντά των
τον Οίκο σου τον ιερό µε ανθρωποσφαγή.

Και δώσε θεία ∆ύναµη στα έθνη, που ποθούν
στον κόσµο αγάπη αδελφική, οµόνοια, λευτεριά
κι ανάµεσά τους εύχονται και θέλουν να ιδούνε
να βασιλεύει µέσ’ στη γη η Ειρήνη η γλυκιά!

Γιώργης Παπαδηµητρίου
Βουργαρέλι 1939
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Το Βουργαρέλι είναι ο γενέθλιος τόπος, που µας εµπνέει και µας δίνει δύναµη στην καθηµερινότητά µας.

Κοινωνικά

∆ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ
Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΩΤΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ

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

ΕΚ∆ΟΤΗΣ:
ΛΟΥΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Πρόεδρος Συλλόγου

Θεοτοκοπούλου 54-56
162 31 Βύρωνας

Τηλ.: 210 7667549
Κινητό: 6977 550119
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ:

ΛΟΥΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΝΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΣ

Τηλ.: 210 8259644
6974213630

dimosnikolaos@gmail.com
*

ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Ηπειρωτικές Εκδόσεις “Πέτρα”

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

e-mail:ekdoseispetra@hotmail.com

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ
“ΓΑΛΗΝΗ”

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΥΤΡΑΣ
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΑΡΤΑΣ

ΤΗΛ.: 26850 22380
22135

∆ΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ!

ΤΑΒΕΡΝΑ - ΞΕΝΩΝΑΣ
ΤΟ ΧΑΓΙΑΤΙ

Άννας & Κώστα Τάσιου
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΑΡΤΑΣ

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

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΜΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΕΙ
ΤΙΣ ΕΠΩΝΥΜΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ∆ΕΝ ΤΙΣ
ΛΟΓΟΚΡΙΝΕΙ. ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ
∆ΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ
ΚΑΤ’ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι

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

Παναγιώτης Αµπατζίδης

Τηλεοπτικές παραγωγές - ∆ιαφήµιση - Φωτογραφία

Ψηφιακή επεξεργασία ΟπτικοακουστικούΥλικού

Οργάνωση εκδηλώσεων - Εκθέσεων - Συνεδρίων

Web Siates - 3D Animation

Καρπενησίου 3 Περιστέρι
121 31 Αθήνα

Τηλ.: 210 5761469
Fax: 210 5761473
Κιν.: 6974 685491

E-mail: info@avpbediapro.com
www.avpbediapro.com

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΠΕΤΡΙΝΗ

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΣΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ 2

ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΡΕΜΑΤΩΝ
ΤΗΛ, 6974 439 385

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

Η Συντακτική Επιτροπή

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΜΑΣ

Ε Φ Υ Γ Ε Σ Ν Ω Ρ Ι Σ , Σ Π Υ Ρ Ι ∆ Ο Υ Λ Α . . .

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
- Ο Κώστας Μπακάλης και η Αγγελική Τσιώρη απέκτησαν κοριτσάκι.
- Ο Σπύρος Καραβασίλης και η Ειρήνη Καραµπίνα απέκτησαν κορι-
τσάκι.
- Ο Παναγιώτης Τσιλώνης και η Ντίνα Κοτσιά απέκτησαν κοριτσάκι
- Ο Βασίλης Νάκος και η Γεωργία Κατέρου απέκτησαν αγοράκι.
Να τους ζήσουν τα νεογέννητα!
ΓΑΜΟΣ
Ο ∆ηµήτρης Τυρολόγος και η Αικατερίνη Τσίρκα παντρεύτηκαν στο
Βουργαρέλι.
Να ζήσουν και να ευτυχήσουν!
ΘΑΝΑΤΟΙ
- Απεβίωσε στις 13.10.2010 και κηδεύτηκε στο Παλαιοκάτουνο η Σοφία
Κατσινέλη σε ηλικία 89 ετών.
- Απεβίωσε στις 22.10.2010 και κηδεύτηκε στο Βουργαρέλι η Μαρία
Γκούµα σε ηλικία 98 ετών.
- Απεβίωσε στις 27.10.2010 και κηδεύτηκε στην Κέρκυρα ο Χρήστος
Πλεύρης σε ηλικία 70 ετών.
- Απεβίωσε στις 4.11.2010 και κηδεύτηκε στο Παλαιοκάτουνο η Αργυρώ
Σακκά σε ηλικία 74 ετών.
- Απεβίωσε στις 9.11.2010 στην Αθήνα και κηδεύτηκε στο Παλαιοκάτουνο
η Παναγιώτα Σταύρου σε ηλικία 90 ετών.
- Απεβίωσε στις 13.11.2010 και κηδεύτηκε στο Αγρίνιο ο Βαγγέλης Κο-
λέτσης σε ηλικία 63 ετών.
- Απεβίωσε στις 13.11.2010 και κηδεύτηκε στον Πειραιά η Μαρία Λεω-
νίδα ∆ήµου σε ηλικία 78 ετών.
- Απεβίωσε στις 19.11.2010 στην Αθήνα και κηδεύτηκε στο Βουργαρέλι η
Σπυριδούλα ∆ήµου σε ηλικία 58 ετών.
-Απεβίωσε στις 2.12.2010 και κηδεύτηκε στην Άρτα ο Βασίλης Αντωνίου
σε ηλικία 80 ετών.
- Απεβίωσε στις 13.12.2010 στο Παλαιοκάτουνο και κηδεύτηκε στη Αβα-
ρίτσα η Βασιλική Σαρλή σε ηλικία 91 ετών.
Θερµά συλλυπητήρια στους οικείους τους.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
- Η Οικογένεια Γωργίου Κοντοδήµα προσέφερε για τους σκοπούς του
Συλλόγου 500 ευρώ στη µνήµη του.
- Η Ρένα ∆ήµου – Αραβαντινού προσέφερε για τους σκοπούς του Συλ-
λόγου 50 ευρώ στη µνήµη της Σπυριδούλας ∆ήµου.
- Η Χριστίνα Μπούτικου – Πλούµπη στη µνήµη του γιου της Χρήστου
πρόσφερε στο Σύλλογο 50 ευρώ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούµε τους συγχωριανούς µας που µας συµπαραστάθηκαν στο
βαρύ πένθος µας.

Η οικογένεια του Γιώργου Κοντοδήµα

Γυναίκα µε προσωπικότητα, φινέτσα
και χιούµορ, δεν πέρασες ποτέ απα-
ρατήρητη. Μπήκες από µικρή στη
ζωή και ήξερες να διαβάζεις καλά τα
γράµµατά της, κι απ’ την καλή κι απ’
την ανάποδη. Γενναιόδωρη σε
χρόνο, σε λόγο, δεν λογάριαζες τον
κόπο. Έτρεχες όπου ένιωθες ότι
υπήρχε ανάγκη κι έδινες απλόχερα
χωρίς να ζητάς ποτέ τίποτε για σένα.
Είχες έγνοια για τον σύντροφό σου
και αγωνία για τα παιδιά και τα εγγό-
νια σου. Όλοι τους σ’ είχαν στήριγµά
τους. Ποτέ δεν επέτρεπες να δουν οι
άλλοι τις αδυναµίες σου ό,τι κι αν βά-
ραινε το σώµα ή την ψυχή σου. Είχες
µια περηφάνεια µαζί κι ευαισθησία κι
έτσι ισορροπούσες και προχωρούσες
µε το γνωστό εκείνο, δικό σου χαµό-
γελο.

Ίσως κάποιοι να εκµεταλλευτήκαµε
την ανθρωπιά σου, άλλοι τις αδυνα-
µίες σου, κάποιοι να κλέψαµε το
χρόνο σου κι άλλοι τη σκέψη σου. Ο καθένας µας όµως πήρε
ένα κοµµάτι από σένα. ∆εν ξέρω αν αντιπροσφέραµε τα ίσα.
Εσύ τόξερες και το πήρες µαζί σου.

Η δική µου γνωριµία µαζί σου συµπτωµατική, αλλά µοιραία
και καθοριστική. Η φίλη που χρειαζόµουν, η µάνα που δεν
είχα, αν και µας χώριζαν πολύ λίγα χρόνια. Σε χαρές και λύπες
δίπλα µου, χωρούσες παντού στην οικογενειακή µου ζωή.
Φρόντισες το γάµο µου µε κάθε λεπτοµέρεια. Κι όταν ο γιος
µου ήρθε στη ζωή τον ανέλαβες. Από την πρώτη του µέρα.
Μαζί σου περπάτησε, µαζί σου µεγάλωνε. Τον λάτρεψες, κι
αυτός το ίδιο. Έγινες η «γιαγιά Σπυριδούλα». ∆εν το ξεχνάει,
αναγνωρίζει την προσφορά σου. Στις παιδικές του αναµνή-
σεις ξεχωρίζουν τα παιχνίδια κι η φροντίδα σου.

∆εν έχω δεχτεί ακόµη ότι έφυγες, όπως αρνήθηκα κι αυτό
που σ’ έφτασε ώς εκεί. Λίγος ο χρόνος, µεγάλος ο παιδεµός
σου, κόλαση. Ξαφνικό, άδικο, άκαιρο, πρόωρο, όλα µαζί. ∆υ-
σκολεύοµαι να το φιλοσοφήσω. Θα συµβεί µε το πέρασµα
του χρόνου, το ξέρω. Αλλά ζήσαµε πολλά. Γι’ αυτό και η
µορφή σου δε θα ξεθωριάσει, η αύρα σου δε θα χαθεί.

Μιλήσαµε πριν φύγεις, για λίγο, κι όµως νιώθω πως είπαµε
πάρα πολλά. Ίσως είπαµε όσα έπρεπε. ∆ώσαµε υπόσχεση
να τα ξαναπούµε. Ο χρόνος, δυστυχώς, είχε το δικό του πρό-
γραµµα. Αναπαύσου τώρα, ήρεµα, γαλήνια, ατάραχα. Το δι-
καιούσαι.

Χαρά

ΣΤΕΡΝΟ ΑΝΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΥΜΜΑΘΗΤΡΙΑ ΜΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ

Η Σπυριδούλα έφυγε. Αυτό το οδυνηρό έφυγε, όσο λιτό κι αν
είναι, από το στόµα του Νίκου ∆ήµου µε προσγείωσε σε µια
πραγµατικότητα σκληρή χωρίς τη Σπυριδούλα. Αισθάνοµαι
για ξέσπασµα του πόνου από αυτό τον ξαφνικό χαµό να µε-
ταφέρω στο χαρτί κάποιες σκέψεις µου. Είναι η δεύτερη φορά
που το κάνω για συµµαθήτρια, παρόλο που έχασα δύο µέχρι
τώρα.

Θυµάµαι, όταν ήµουν στην Πέµπτη ∆ηµοτικού και ο δάσκα-
λός µας ∆ηµητράκης Κρανιώτης µάς παρουσίασε την και-
νούρια µας συµµαθήτρια, τη Σπυριδούλα. Η οικογένειά της
ήρθε και εγκαταστάθηκε στο Βουργαρέλι, γιατί εδώ ο πατέ-
ρας της είχε δουλειά. Έτσι περάσαµε τα δυο χρόνια του ∆η-

µοτικού ανέµελα µε παιχνίδι και καλή
παρέα, παρόλες τις αντιξοότητες που
αντιµετώπιζε η κάθε οικογένεια. Βλέ-
πετε τα παιδικά χρόνια αυτό το χαρα-
κτηριστικό έχουν και παραµένουν
ανεξίτηλα στη ζωή του ανθρώπου.
Από κει και πέρα οι δρόµοι µας χώρι-
σαν, όπως και µε τις δυο άλλες συµ-
µαθήτριές µου, τη Βαγγελιώ και την
Κατίνα. Για πολλά χρόνια µετά την
έβλεπα στη γειτονιά µας, είχε κάνει
την οικογένειά της, τα δυο θαυµάσια
παιδιά της, τη Σόνια και τον Τέλη.
Αλλά η µοίρα της επεφύλαξε το
άσχηµο παιχνίδι της. Νωρίς έχασε
αιφνίδια τον σύντροφό της. Όµως
στάθηκε στα πόδια της και µεγάλωσε
τα παιδιά της, τα οποία µε τη σειρά
τους δηµιούργησαν τις δικές τους οι-
κογένειες.

Και θα έρθω στη Σπυριδούλα,
όπως τη γνώρισα τα τελευταία χρό-
νια, ευτυχισµένη γιαγιά να ασχολείται

µε τα εγγόνια της καλοκαίρι στο χωριό.
Ήταν ένα Αυγουστιάτικο βραδάκι στο γραφείο του Συλλό-

γου στο χωριό, όπου τακτοποιούσαµε τα βιβλία για την Έκ-
θεση. Ένα χαµογελαστό αγοράκι ο Κωνσταντίνος µπήκε µέσα
και άρχισε να κάνει διάφορες ερωτήσεις για τα βιβλία, τους
ήρωές τους. Έµαθα ότι είναι εγγονός της Σπυριδούλας, της
Σόνιας µου είπε. Και από τότε έγινε ο καθηµερινός µας επι-
σκέπτης, ο καθηµερινός φίλος µαζί µε τη γιαγιά του, που πρό-
σφερε απλόχερα την εθελοντική της εργασία στη λειτουργία
της Έκθεσης και µε τον Κωνσταντίνο «βιβλιοφάγο»και αγο-
ραστή.

Με αφορµή αυτό, τα τρία τελευταία καλοκαίρια πέρα από
την Έκθεση καθόµαστε πολλά βραδάκια µε ωραίες συζητή-
σεις, καλή συντροφιά. Με αυτή τη διάθεση ήταν και η παρου-
σία της το φετινό καλοκαίρι. Ήταν η πρώτη που είπε ναι στην
εθελοντική προσφορά στην εκδήλωση της 25ης Ιουλίου στο
Μοναστήρι.

Και µετά την εκδήλωση 2-3 µέρες αργότερα η τελευταία µας
συνάντηση κάτω από τον πλάτανο για απογευµατινό καφε-
δάκι στην πλατεία. Εκεί µου είπε ότι θα ασχοληθεί για λίγο µε
την υγεία της, γιατί είχε κάποιες ενοχλήσεις, και στη συνέχεια
ακµαία και δυνατή θα επιστρέψει στο χωριό, για να περιµένει
τα εγγονάκια της, ακόµη και να βοηθήσει στην Έκθεση και να
κάνουµε την παρέα µας. ∆υστυχώς όµως άρχισε η αντί-
στροφη µέτρηση και κανένα από τα σχέδιά της για το καλο-
καίρι δεν πραγµατοποιήθηκαν. Η µοίρα της έπαιξε το δεύτερο
σκληρό παιχνίδι και τελευταίο. Στο Βουργαρέλι επέστρεψε
στο τελευταίο της ταξίδι να συναντήσει τον σύντροφό της.
Τώρα είναι συντροφιά µαζί του. Μόνο που στερήθηκε πολύ
νωρίς και αυτή και ο Κώστας τα παιδιά και τα εγγόνια της
τώρα που θα τα απολάµβαναν περισσότερο, θα τα καµάρω-
ναν, θα µπορούσαν να ξανασάνουν, όπως λέει η λαϊκή σοφία,
η οποία λέει και κάτι άλλο «άλλαι αι βουλαί ανθρώπων άλλα
Κύριος κελεύει».

Επειδή όµως η µεµψιµοιρία δε θα ταίριαζε στη Σπυριδούλα,
ας ευχηθούµε ο χρόνος να απαλύνει τον πόνο των δικών της
ανθρώπων, των παιδιών και εγγονών της. Για τη µανούλα της
είναι πολύ δύσκολο, γιατί µέσα σε λίγους µήνες στάθηκε
πάνω από δυο φέρετρα. Και από µένα καλό ταξίδι Σπυρι-
δούλα στη γειτονιά των αγγέλων, θα σε θυµάµαι πάντα µε
αγάπη.

Λουκία Αντωνίου
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Η Αδελφότητα είναι ο συνδετικός κρίκος των απανταχού συγχωριανών µε το όµορφο χωριό µας.
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ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΚΑΛΟΜΠΑΤΣΟΥ
Επιστηµονικός Συνεργάτης Αλλεργιολογικού Τµήµατος

Β’ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστηµίου Αθηνών
Μέλος Ευρωπαϊκής Ακαδηµίας Αλλεργιολογίας (E.A.A.C.I.)

Μαντζαγριωτάκη 34, Καλλιθέα - Τηλ. 210 9594040
Fax:210 9594014 - Κιν. 6945 494575

akalobatsou@gmail.com

Ε Ι ∆ Ι Κ Η Α Λ Λ Ε Ρ Γ Ι ΟΛΟ Γ Ο Σ
ενηλίκων - παίδων

Ε µβρόντητη κρατούσα το ακουστικό του τηλεφώνου
εκείνο το βραδάκι της ∆ευτέρας 29 Σεπτεµβρίου στο

άκουσµα της µοιραίας είδησης από το στόµα της πεθεράς
µου – ο καθηγητής σου και του Βασίλη, ο Γιώργος Κοντοδή-
µας πέθανε, εδώ µπροστά στα µάτια µας, στη λαϊκή συνέ-
λευση στην αίθουσα του ∆ηµαρχείου. Πρώτη φορά είδα
άνθρωπο να πεθαίνει µπροστά µου, τη στιγµή που αποτε-
λείωσε την κουβέντα του προς τους συγχωριανούς µας. Αυτά
µου είπε κλαίγοντας η πεθερά µου, ενώ εγώ δεν µπορούσα
να αρθρώσω λέξη. Μια µόνο κουβέντα – δεν µπορώ να το
πιστέψω – και ενώ προσπαθούσε να µου πει κάποιες λε-
πτοµέρειες δεν ήµουν σε θέση να τις δεχτώ. Έτσι συµβαίνει
όταν έρχεσαι αντιµέτωπος µε το ξαφνικό, το αναπάντεχο, το
πέρα απ΄ τις ανθρώπινες δυνάµεις.

Στη συνέχεια προσπαθούσα να το συνειδητοποιήσω αλλά
ήταν δύσκολο. Έτσι έκανα και δυο άλλα τηλεφωνήµατα και
πλέον η σκληρή αλήθεια έγινε βεβαιότητα. Έτσι «έφυγε» ο
καθηγητής µου ο Γιώργος Κοντοδήµας και µετά από κάποια
ώρα άρχισα να ανακαλώ τις παλιές µνήµες από κείνους τους
δύσκολους καιρούς, όταν άρχισε την εκπαιδευτική του πο-
ρεία από το Γυµνάσιο Βουργαρελίου.

Γενάρης του 1965 όταν ήρθε πρωτοδιόριστος καθηγητής
στο Γυµνάσιο Βουργαρελίου (∆ροσοπηγής τότε). Το νέο έγινε
δεκτό µε περίσσια χαρά, γιατί ένας χωριανός µας καθηγητής
ήρθε στο χωριό του για να µάθει τα παιδιά γράµµατα (σηµει-
ωτέον ότι τότε το Γυµνάσιο λειτουργούσε µόνο µε τρείς τά-
ξεις και µε πολλές ελλείψεις). Για µένα µετά το δάσκαλό µου
και γείτονα το ∆ηµητράκη Κρανιώτη θα είχα καθηγητή µου
ένα άλλο γείτονα το γιό του Μήτσου Κοντοδήµα και της Νί-
τσας, το Γιώργο, ανθρώπους πολύ αγαπητούς στη γειτονιά
και την οικογένειά µου. Το πάθος του για να µας µάθει ήταν
ακούραστο κάθε διδακτική ώρα και στα τρία χρόνια του Γυ-
µνασίου. Κάποιες φορές όµως έφτανε και σε αυστηρότητα
που εµείς τα παιδιά δεν µπορούσαµε να δεχτούµε (ας µην
ξεχνούµε όµως ότι οι εποχές ήταν δύσκολες και µάλιστα για
τις µικρές κοινωνίες και ότι τα παιδιά πάντα δεν µπορούν να
δικαιολογήσουν τους µεγάλους). Γεγονός όµως είναι ότι οι
γνώσεις που πήραµε στον τοµέα των Φυσικών επιστηµών
που ήταν η ειδικότητά του αλλά και στα Μαθηµατικά σε ανά-
θεση, γιατί δεν υπήρχε µαθηµατικός, ήταν τόσο στέρεες που
δεν τις ξεχνούµε µέχρι σήµερα. Εγώ παρόλο που είµαι φιλό-
λογος δεν ξεχνώ µε τίποτε αυτά που έµαθα στα Μαθηµατικά
και Φυσική εκείνα τα χρόνια. Κ αι όταν το λέω στους µαθητές
µου µε κοιτάζουν έκπληκτοι, γιατί δυστυχώς σήµερα αλλά-
ξαµε τη «ρότα» της εκπαίδευσης. Ήταν δε τόσο οργανωτικός
και απαιτητικός στην τάξη τόσο στην συµπεριφορά όσο και
στο γράψιµο που το µετέδωσε και σε µας και περισσότερο
σ΄αυτούς που ακολουθήσαµε τα βήµατά του. Όταν δείχνω τα
τετράδιά µου στους µαθητές µου στα µαθήµατα αυτά δεν το
πιστεύουν ότι λειτουργούσαµε έτσι.

Πολλά θα µπορούσα να πω ακόµα για τον καθηγητή µου τα
αποτύπωσε ο ίδιος σε µια οµιλία του σε τιµητικό αφιέρωµα
στους δασκάλους του χωριού στις 12 Αυγούστου 2006 στο
Βουργαρέλι. Θα ήθελα όµως να τονίσω και άλλες δύο πλευ-
ρές του Γιώργου Κοντοδήµα. Του συγχωριανού και του συγ-
γραφέα. Αγάπησε το χωριό όσο κανένας άλλος και τα
τελευταία χρόνια µετά τη σύνταξή του τον περισσότερο χρόνο
του τον περνούσε στο Βουργαρέλι. Έτσι ξεκίνησε και το σπίτι
του πάνω στα θεµέλια του πατρικού του σπιτιού και τώρα
φτάνοντας στα τελειώµατα το άσχηµο παιχνίδι της µοίρας δεν
τον άφησε να το απολαύσει. Πάντως στα µάτια µου σαν κι-
νηµατογραφική εικόνα θα περνάει πάντα η φιγούρα εκεί στην
αυλή του ανάµεσα στα λουλούδια του να χαιρετάει µε το χα-
µόγελό του. Και τέλος η Τρίτη του πλευρά του συγγραφέα.
Έγραφε όχι φιλοδοξώντας να γίνει συγγραφέας αλλά για να
αποτυπώσει τις αναµνήσεις του τα συναισθήµατά του. Τα πο-
νήµατά του, κατάθεση ψυχής, φιλοξένησε η εφηµερίδα µας
κατά καιρούς. Τώρα τελευταία δεν είχαµε την τύχη σ΄αυτό. Γι
αυτό δύο µέρες πριν από το θλιβερό συµβάν σκαλίζοντας πα-
λιές εφηµερίδες του χωριού βρήκα τα κείµενά του που είχα
κρατήσει, αυτά που περισσότερο µε άγγιξαν έχοντας στη
σκέψη µου να τον παρακαλέσω να µας προσφέρει πάλι τα
γραπτά του. Εκ των υστέρων χαρακτήρισα αυτή την κίνηση
προφητική για το αιφνίδιο γεγονός. Ως µνηµόσυνο παραθέτω
δυο αποσπάσµατα από τα κείµενά του αυτά που δείχνουν
την ευαισθησία του, την αγάπη για το χωριό.

«Το παράπονο του γεφυριού» . Ο διάλογος ανάµεσα σ εκεί-

νον και το γεφύρι που προσωποποιείται κατά τα πρότυπα
των δηµοτικών τραγουδιών όχι σε ποιητικό αλλά σε πεζό
λόγο για να εκφράσει το παράπονό του.( Σηµειωτέον ότι
βρήκε µια δικαίωση αλλά το ίδιο παράπονο θα µπορούσε να
εκφράσει η βρύση της Μπάρδας µέχρι αυτή τη στιγµή).

- Αλήθεια παππού, αισθάνεσαι ότι οι άνθρωποι σου φέρθη-
καν αχάριστα;

-Μόνος σου το είπες ! Τι θα σας στοίχιζε να ξαναχτίσετε µια
πέτρα που έφυγε απ΄ το κορµί µου, να ρίξετε λίγο τσιµέντο
στα θεµέλιά µου, να ξεκωλώσετε τα βάτα, τα κισούδια και τα
γκούρπενα που µε πεερικυκλώνουν ; ∆εν ζητάω εγώ προβο-
λείς και φώτα που µαθαίνω ότι έχουν τα άλλα γεφύρια για να
τα καµαρώνει ο κόσµος. Εµάς εδώ µας αρκεί να σταθούµε
όρθια, γιατί αν πέσουµε θα το ΄χετε κρίµα στο λαιµό σας. Και
όχι µόνο αυτό. Θα σας κακοχαρακτηρίσουν και οι τουρίστες
που έρχονται στο χωριό µας. Θα σκεφτούν: τι σόϊ άνθρωποι
είναι αυτοί που δεν σέβονται την κληρονοµιά τους, τα έργα
των παππούδων τους και τα αφήνουν να καταστρέφονται ;
Αλλά, δε µου λες, τι γράφεις τόση ώρα ;

-Το παράπονο σου γράφω παππού, όπως µου το λες τόση
ώρα, για να το περάσω στην εφηµερίδα του χωριού, να το
µάθει ο κόσµος και µήπως το διαβάσει και κανένας «αρµό-
διος».Εγώ όσο ζούµε θα ΄ρχοµαι να σε βλέπω και να κου-
βεντιάζουµε, θα σου φέρνω και τα νέα από τα αδέρφια σου, αν
ζούνε και σε τι κατάσταση βρίσκονται, κι από σένα θέλω να
µου λες ιστορίες από παλιά που έζησες και ξεχάστηκαν από
τους ανθρώπους. Καλό χειµώνα παππού !

Η Σπηλιά.
Η Σπηλιά λοιπόν λειτουργούσε σαν διαβατήριο για να πε-

ράσει κάποιος στην ανώτερη τάξη της παιδικής ηλικίας, αυτή
δηλαδή που έπαιζε µπάλα στη λάκα στο Μοναστήρι, που
έκανε ανεµόζυγο στη λάκα του Μότσιου, που παράγγελνε
υποβρύχιο στο καφενείο της πλατείας και το σηµαντικότερο
που φλέρταρε τα κορίτσια, χωρίς δυστυχώς την ανάλογη αν-
ταπόκριση. Πολύ θα ήθελα να ξέρω αν υπάρχει ακόµη η Σπη-
λιά. Μου είναι όµως δύσκολο, σχεδόν αδύνατο να κάνω αυτή
τη διαδροµή. Κι αν ο χρόνος την έσβησε, ποιος θα παρηγο-
ρήσει το παιδί που κουβαλάω ακόµη µέσα µου ;

Θα ήθελα να υπάρχει και να ξέρει πως της οφείλω ένα µε-
γάλο µέρος από την αυτοεκτίµησή µου και ότι η ανάµνησή της
µε συντροφεύει και σήµερα ακόµη. Υπήρξε ο παιδικός µου
µύθος, ο στόχος που έβαλα να κατακτήσω για να καταξιωθώ
στην κοινωνία των συνοµηλίκων µου. Το ότι ξανοιχτήκαµε σε
µεγάλες «θάλασσες» χωρίς να φοβόµαστε µην πνιγούµε, το
οφείλουµε σε ένα µεγάλο βαθµό στη θρυλική Σπηλιά. Όπως
άλλωστε όλοι οι µύθοι έτσι και η Σπηλιά είχε ηµεροµηνία
λήξης. Εύχοµαι οι καινούριοι που την αντικατέστησαν να είναι
αντάξιοί της.

Θα κλείσω το µνηµόσυνο αυτό, αφιέρωµα στον καθηγητή
µου Γιώργο Κοντοδήµα µε τους στίχους του πατέρα του Μή-
τσου δηµοσιευµένους και αυτούς στην εφηµερίδα µας, γιατί
ταιριάζουν στη θλίψη και το κενό που άφησε ο χαµός του.
Φύγαν της νιότης οι καιροί
Φύγαν της νιότης οι καιροί, του φεγγαριού τα χάδια
ο κήπος µου παντέρηµος, µονάχος µου τα βράδια.
Φύγανε, αχ αγύριστα, τα όµορφα τα χρόνια
και τα κλαδιά ξεράθηκαν και δε λαλούν τα αηδόνια.

Πέσαν τα φύλλα απ΄ τη µηλιά, βουβά και τα λιθάρια
εκεί που πρωτογνώρισα µιας όµορφης τα χάδια
Φύγανε όλα ,σβήσανε, τα γέλασε ο χρόνος
τα πλάνεψε στο διάβα του κι έµεινα τώρα µόνος

Τα βλέπω στην κατάντια τους, σηµάδια αντικρύζω,
στη θύµησή τους νοσταλγώ, γυρίζω και δακρύζω.
Κι αν κάπου κάπου τραγουδώ, σαν το φτωχό διαβάτη,
στη θλίψη και τον πόνο µου το βρήκα µονοπάτι.
Τώρα πια ο κήπος του θα είναι παντέρηµος µονάχος τα βρά-
δια χωρίς το Γιώργο και εµείς θα αισθανόµαστε το κενό κάθε
φορά που πηγαίνοντας στο Βουργαρέλι δε θα τον βλέπουµε
µπροστά µας, θα αισθανόµαστε όµως την «παρουσία» του
γιατί ο χρόνος και η λήθη δεν είναι δυνατόν να τη σβήσουν,
υπήρξε τόσο έντονο το πέρασµα από το χωριό, ώστε δεν
είναι δυνατόν να γίνει απουσία.

Λουκία Αντωνίου

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΓΙΩΡΓΟ ΚΟΝΤΟ∆ΗΜΑ
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ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ

1) Παναγιώτα Τσιώρη του Γ...................20 ευρώ Νο 1507
2) Ελένη Τσιώρη ..................................20 ευρώ Νο 1508
3) Άγγελος Λαµπράκης......................... 50 ευρώ Νο 1509
4) ∆ηµήτρης Στεφανάκης .....................50 ευρώ Νο 1510
5) Λάκης Παπαβασιλείου ......................50 ευρώ Νο 1511
6) Χριστίνα Μπούτικου - Πλούµπη........ 50ευρώ Νο 1512
7) Λίτσα Λύκου – Αµπάζη .....................20 ευρώ Νο 1513
8) Ελευθέριος Χρηστίδης ..................... 40 ευρώ Νο 1514
9) Σοφία Γούσια ................................... 50 ευρώ Νο 1515
10) ∆ηµοσθένης Ντζιόκας .................... 20 ευρώ Νο 1516
11) Οικογένεια Γεωργίου Κοντοδήµα . 500 ευρώ Νο 1517
12) Μαρία Τσίρκα – Βασδέκη ...............25 ευρώ Νο 1518
13) Κωνσταντίνος Κοντοδήµας ............ 50 ευρώ Νο 1519
14) Θεοδώρα ∆ηµητρίου ......................20 ευρώ Νο 1520
15) Λέλα Κολιούλη ...............................20 ευρώ Νο 1521
16) Έλλη Κρανιώτη ..............................20 ευρώ Νο 1522

17) Μαρία Σιάτρα – ∆ήµου ...................20 ευρώ Νο 1523
18) Χρήστος Αντώνης (ιερέας) .............50 ευρώ Νο 1524
19) Βιργινία Παπαδηµητρίου ................20 ευρώ Νο 1525
20) ∆ηµήτριος Παπαδηµητρίου ............20 ευρώ Νο 1526
21) Βίκη Παπαδηµητρίου .....................20 ευρώ Νο 1527
22) Θανάσης Κολοκύθας .....................20 ευρώ Νο 1528
23) Βασίλειος Κολοκύθας .....................20 ευρώ Νο 1529
24) Ρένα ∆ήµου – Αραβαντινού ...........50 ευρώ Νο 1530
25) Νικόλαος Χρηστίδης του Γ. ............20 ευρώ Νο 1365
26) Παναγιώτης Λύτρας ......................20 ευρώ Νο 1366
27) Τούλα Κυρίτση ...............................20 ευρώ Νο 1367
28) Γεώργιος ∆. Χρηστίδης .................. 20 ευρώ Νο 1368
29) Νικηφόρος Βίκης ..........................100 ευρώ Νο 1369
30) Αντιγόνη Ζήκου ..............................20 ευρώ Νο 1370
31) Αχιλέας Βίκης .................................20 ευρώ Νο 1371
32) Κατίνα Πουρναρά ...........................20 ευρώ Νο 1372
33) Γιώργος Κωσταβασίλης ................. 20 ευρώ Νο 1373
34) Αικατερίνη Τσίρκα – Τυρολόγου .....10 ευρώ Νο 1374
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Τα όµορφα Τζουµερκοχώρια µάς περιµένουν πάντα! Τους δίνουµε ζωή µε την παρουσία µας!

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟ
ΟΛΟ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ∆ΩΡΕΑΝ

Σ Χ Ο Λ Η Χ Ο Ρ Ο Υ
G E N E K E L L Y

∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΧΟΡΟΙ

ΕΥΤΥΧΙ∆ΟΥ 7 - ΠΑΓΚΡΑΤΙ

∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΝΤΖΙΟΚΑ ΝΑΝΣΥ
ΤΗΛ.: 211 1182682

Φ έτος γιορτάστηκε µε µεγαλοπρέπεια η 70η επέ-
τειος του ιστορικού όχι της 28ης Οκτωβρίου

1940. Με αφορµή αυτή την επέτειο ο Φιλολογικός Σύλ-
λογος «Παρνασσός» οργάνωσε εκδήλωση στις 23
Οκτωβρίου 2010 στην αίθουσα εκδηλώσεων στην
πλατεία Αγ. Γεωργίου Καρύτση 8 σε δύο µέρη.(παρα-
βρέθηκαν από το Σύλλογό µας η κα Λουκία Αντωνίου
η κα Σαββούλα Κολιούλη και ο Νίκος ∆ήµος).Στο Α΄
µέρος µετά το « τη Υπερµάχω» ακολούθησαν χαιρετι-
σµοί του προέδρου του Φ.Σ. Παρνασσός κου Ιωάννη
Μαρκαντώνη και του εφόρου των σχολών συγχωρια-
νού µας κου Χρήστου Παπαδόπουλου που αναφέρ-
θηκαν στο νόηµα της επετείου και στα ιδιαίτερα
θέµατα της εκδήλωσης.

Ακολούθησε οµιλία µε θέµα « η γυναίκα της Πίνδου»
από την κα Ελένη ∆ούβλη, εκπαιδευτικό – λογοτέχνη, αν-
τιπρόεδρο του πολιτιστικού συνδέσµου Ζαγορισίων. Πα-
ρέµβαση από τον καθηγητή κο Β. Κωνσταντινόπουλο µε
θέµα «οι θυσίες των Ηπειρωτών κατά τη Γερµανική κα-
τοχή µέσα από τα γερµανικά αρχεία».

Στη συνέχεια είχε προβολή 15λεπτης ταινίας µε θέµα «
Μαρτυρικά χωριά » µε αναφορά στα χωριά που έδωσαν
µεγάλο φόρο αίµατος κατά τη διάρκεια της Γερµανικής κα-
τοχής ξεκινώντας από το µαρτυρικό Κοµµένο που έγινε η
µεγαλύτερη σφαγή και στην πορεία της ταινίας και σε άλλα
και µεταξύ αυτών και στο Βουργαρέλι, για την αποφράδα
ηµέρα της 5ης Μαϊου 1943 µε 13 νεκρούς 30 τραυµατίες
και µεγάλες καταστροφές.

Στο Β΄ µέρος παρουσιάστηκαν χοροί και τραγούδια της
Ηπείρου από τον Πολιτιστικό Σύνδεσµο Ζαγορισίων, από
την περιοχή της Βωβούσας, το Ζαγόρι και Σαρακατσάνικα.
Εκείνο που κυριάρχησε ήταν η παρουσία και η προσφορά
της Ηπειρώτισσας γυναίκας κατά τη διάρκεια του Ελλη-
νοϊταλικού πολέµου αλλά και κατά τη διάρκεια της κατο-
χής και της Αντίστασης.

Θεωρώ από την πλευρά µου ως φόρο τιµής στη Γυναίκα
Ηπειρώτισσα όχι µόνο της Πίνδου αλλά και διαχρονικά να
αναφέρω κάποιους από τους στίχους του τραγουδιού των
Πυθαγόρα – Κατσαρού :

Γυναίκες Ηπειρώτισσες
Μέσα στα χιόνια πάνε
Κι οβίδες κουβαλάνε.
Θεέ µου τι τις πότισες
Και δεν αγκοµαχάνε.
Γυναίκες Ηπειρώτισσες ξαφνιάσµατα της φύσης
εχθρέ γιατί δεν ρώτησες ποιόν πας να κατακτήσεις
Γιαννιώτισσες, Σουλιώτισσες ξαφνιάσµατα της φύσης
εχθρέ γιατί δεν ρώτησες ποιόν πας να κατακτήσεις

Και ένα απόσπασµα από το κείµενο του Μάνθου Σκα-
ριώτη

-Κούπωσες σβέλτα το ψωµί στη γάστρα, πέταξες δυο
κουβέντες στα µεγαλύτερα παιδιά, άφησες και το µωρό
στην ποδιά της µάνας σου. Και φορτώθηκες το κιβώτιο µε
τα µπαρουτόσκαγα. Η ανηφόρα χάρος και µαχαίρι, το µο-
λύβι του Ιταλού να σφυρίζει πάνω απ΄ το κεφάλι σου, ο
χιονιάς να πιρουνιάζει το κόκαλο. Καταπόδι ερχόταν κι η
Ρίνα µε τις οβίδες ,κι η Αγγέλω µ΄ ένα σακί φανέλες και
τσουρέπια. Πέρασες τη µια ράχη µετά την άλλη, έκαµες
καρδιά στο φαντάρο, ξεγέλασες το θάνατο.

-Κι όταν γύρισες στο σπίτι, προτού καλά – καλά ανασά-

νεις, πλάκωσαν οι Γερµανοί. Κι εσύ αλεύρωσες τα τσου-
κνίδια για να αναστήσεις τα παιδιά. Έκρυψες και τον
αδελφό σου στο ταβάνι, για να τον ξεπροβοδίσεις, τρία
χρόνια µετά, στο βουνό, µαζί µε τους άλλους. «Καλή αν-
τάµωση» του΄ πες. Μα γρήγορα σου ΄φτασε το µαντάτο.
Τον έθαψαν – έµαθες – σε µια χαράδρα, κοντά στον Άγιο
Σώστη. Τον µαυροφόρεσες, κι έστειλες πίσω τον αρρα-
βώνα του στην Ελένη, λίγο προτού παραλοϊσει η µαύρη
απ΄το χαµό του και γκρεµιστεί στο βράχο.

-Αν ήσουν απ΄ την Κρήτη, ο Ψηλορείτης δε θα΄ φτανε
ούτε στο γόνατό σου. Αν είχες γεννηθεί στη Μακεδονία,
θα΄ σουν των Θεών η οικοδέσποινα στα πάνω – πάνω πα-
τώµατα του Ολύµπου. Αν ήσουν απ΄ την Κύπρο, θα σκέ-
παζες µε το τσεµπέρι σου τα΄ άδεια σπίτια της Κερύνειας
και τα σκοτωµένα παιδιά του ΄74. Αλλά εσύ είσαι από την
Κόνιτσα και το Ζαγόρι, είσαι απ΄ τα Τζουµέρκα και τον Κα-
λαµά, και είσαι απ΄ την πέτρα που δεν µπόρεσε να τη
στρογγυλέψει µήτε άγιος µήτε διάβολος. ∆εν ήξερες από
θεούς και Ψηλορείτη, δεν είχες ακούσει για Άξονα και φα-
σισµό. Εσένα σ΄ είχαν µάθει να σφίγγεις το τσαπί και να
ζαλικώνεσαι το λόγκο, εσένα σου ΄δειξαν πώς να µετράς
στα δάχτυλα τα βάσανα και να τα κάνεις τραγούδι. Εσύ δεν
είσαι. Γιατί εσύ έζησες τυλίγοντας παραµύθια στην ανέµη,
για να υφάνεις την ιστορία του κόσµου.

Μ ε αφορµή την αναφορά στα Μαρτυρικά χωριά θα
µεταφέρω στο χαρτί κάποιες σκέψεις µου µε µια πα-

ράκληση να προσπαθήσουµε όλοι µαζί να τις υλοποι-
ήσουµε. Το χωριό µας όντως συγκαταλέγεται στα
Μαρτυρικά χωριά, γιατί θρήνησε νεκρούς από τη Γερµα-
νική λαίλαπα εκείνη την αποφράδα ηµέρα της 5ης Μαϊου
1943. Όµως η µέρα δεν τιµήθηκε ποτέ στο χωριό µας
µέχρι σήµερα που γράφονται αυτές οι γραµµές. Κατά και-
ρούς έχουν αναφερθεί στην εφηµερίδα µας συγχωριανοί
µας στο γεγονός αυτό µε πρόσφατο δηµοσίευµα της συγ-
χωριανής µας Ντίνας Μπαλατσούκα στο φύλλο 221 µε την
ευχή να τιµηθούν τα θύµατα. Όµως δεν αρκούν µόνο
αυτά. Πρέπει η µέρα αυτή να τιµηθεί όλως ιδιαίτερα , διότι
αποτελεί σηµαντικό τµήµα της ιστορίας του χωριού µας
και οι νέοι µας πρέπει να µαθαίνουν και την τοπική ιστο-
ρία µέσα στα γενικότερα πλαίσια εκµάθησης της ιστορίας.
Τα ο δικαιολογητικό ότι είναι γεγονός της πρόσφατης ιστο-
ρίας µας και θα σκαλίσει πληγές και θα φέρει στην επιφά-
νεια µνήµες που δεν π[ρέπει, θα πρέπει να µπει στο
περιθώριο. Θα προσπαθήσω την άποψη αυτή να τη στη-
ρίξω από την εµπειρία που έχω από εκδηλώσεις τέτοιων
γεγονότων.

- α) Η 28η Οκτωβρίου ως επετειακή εκδήλωση δεν είναι
αφιερωµένη µόνο στο έπος του 40 αλλά και στα µετέπειτα
γεγονότα της Γερµανικής κατοχής και της Αντίστασης του
Ελληνικού λαού απέναντι στον κατακτητή. Ήδη στα σχο-
λεία έχει έρθει εντολή να γιορτάζεται η 28η Οκτωβρίου την
ίδια µέρα µαζί µε την Αντίσταση. Ειδικά φέτος ήρθε εντολή
για εορτασµό της µέρας της Αντίστασης την 28η Νοεµ-
βρίου που ως ηµεροµηνία είναι κοντά µε την 25η Νοεµ-
βρίου ηµέρα της ανατίναξης της Γέφυρας του
Γοργοποτάµου ως πράξη των δύο κύριων αντιστασιακών
οργανώσεων µε επικεφαλής του δύο αρχηγούς, τον Να-
πολέοντα Ζέρβα και τον Άρη Βελουχιώτη.

- β) Στο Βύρωνα όπου ζω και ασχολούµαι µε τη διοργά-

νωση επετειακών εκδηλώσεων επανειληµµένα έχουµε
αναφερθεί και έχουµε δραµατοποιήσει το Μπλόκο του Βύ-
ρωνα. Το γεγονός αυτό συνέβη στις 7 Αυγούστου του
1944 όπου οι Γερµανοί εκτέλεσαν 11 παλληκάρια Βυρω-
νιώτες ως αντίποινα. Σηµειωτέον ότι το γεγονός αυτό εορ-
τάζεται επίσηµα από το ∆ήµο και τους Αντιστασιακούς την
πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου κάθε χρόνο, που απέχει
από το µήνα Αύγουστο. Επίσης πολλές φορές κάνουµε τι-
µητική αναφορά στην Αντίσταση π.χ. φέτος το θέµα της
εκδήλωσης του Σχολείου µου που διοργάνωσα προσω-
πικά ήταν:

«Οι γυναίκες της Πίνδου, της Κατοχής και της Αντίστα-
σης – τραγούδια του έπους και της Αντίστασης». Με αυτές
τις σκέψεις θέλω να πω ότι υπάρχει τρόπος αυτή τη χρο-
νική στιγµή να τιµηθεί η επέτειος αυτή που έκανε το χωριό
µας να συγκαταλέγεται ανάµεσα στα µαρτυρικά χωριά της
εποχής της Γερµανικής κατοχής, δηλαδή µαζί µε την επέ-
τειο της 28ης Οκτωβρίου και όχι το Μάϊο που έγινε το γε-
γονός. Επίσης είναι ανεξάρτητη από την άλλη εκδήλωση
για την έναρξη της επανάστασης στα Τζουµέρκα που
φέτος την πραγµατοποιήσαµε στις 25 Ιουλίου.

Αλλά πριν προχωρήσουµε σε εκδηλώσεις και εορτα-
σµούς πρέπει η εκδήλωση του σεβασµού µας σ΄ αυ-

τούς που θυσιάστηκαν την περίοδο εκείνη να
προσανατολιστεί σε δύο κατευθύνσεις πρώτα σε ευπρε-
πισµό του µνηµείου των πεσόντων του χωριού µας,
πράγµα που έχει να γίνει πολύ καιρό και µια στοιχειώδης
καθαριότητα σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς είναι εύκολο
να υπάρξει και όχι να περιµένουµε να καθαριστεί από επέ-
τειο σε επέτειο και το καλοκαίρι στις εκδηλώσεις. Επίσης
οι στήλες µε τα ονόµατα των πεσόντων πρέπει να καθα-
ριστούν ώστε να είναι ευανάγνωστα τα ονόµατά τους
καθώς και οι δύο βόµβες κατάλοιπα εκείνου του φοβερού
βοµβαρδισµού της 5ης Μαϊου του 1943. Και κάτι άλλο, τα
ονόµατα των θυµάτων αυτής της ηµέρας υπάρχουν στις
θύµησες των κατοίκων αλλά σιγά – σιγά φεύγουν και αυτοί
από τη ζωή και πλέον οι θύµησες θα ξεθωριάσουν. Υπάρ-
χουν βέβαια και γραπτά κείµενα που αναφέρονται σ΄ αυ-
τούς αλλά δικαιωµατικά ο χώρος που τους ανήκει είναι µια
αναµνηστικά στήλη µε τα ονόµατά τους στο µνηµείο των
πεσόντων, για να µην ξεχνούν οι νέοι την τοπική τους
ιστορία.

- Πρέπει όλοι να κινηθούµε προς την κατεύθυνση αυτή
(ήδη την πρόταση αυτή την έκανε ο συγχωριανός µας Κώ-
στας Αλεξίου, πρόεδρος της Πανηπειρωτικής που είχε
πολύ έντονες τις µνήµες εκείνης της ηµέρας σε µια αφή-
γησή του το καλοκαίρι). Καλό επίσης θα ήταν να συγκεν-
τρωθούν οι µνήµες όσων θυµούνται ακόµη (εγώ δεν
συγχωρώ στον εαυτό µου ότι τόσα χρόνια δεν ασχολή-
θηκα µε αυτό το σηµαντικό γεγονός καταγράφοντας µνή-
µες των γεροντότερων).

- Θα ήταν παράλειψη να µην αναφέρω και µια άλλη επε-
τειακή εκδήλωση που διοργανώθηκε την Πέµπτη 28
Οκτωβρίου 2010 στο 40ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αθηνών όπου
υπηρετεί ο συγχωριανός µας δάσκαλος Θανάσης Γεωρ-
γάρας. Ήταν η µουσική παράσταση «Ελλάς Ελλήνων»
του Σπύρου Κουρκουνάκη και του Γιάννη Σαµπά µε τρα-
γούδια για τη νεώτερη ελληνική ιστορία µέσα από την
ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Η παράσταση αυτή
ήταν κάτι ξεχωριστό να παρακολουθεί κανείς ιστορία µέσα
από το τραγούδι.

Λουκία Αντωνίου

Σ Τ Ι Σ 6 Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Υ Η “ Π Ι Τ Α Τ Ο Υ Η Π Ε Ι Ρ Ω Τ Η ”
Την Κυριακή 6 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 10 το πρωί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα γίνει η κο-
ρυφαία εκδήλωση της Πανηπειρωτικής Συνοµοσπονδίας Ελλάδος “ΠΙΤΑ ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΗ”. Όπως
κάθε χρόνο, θα υπάρχουν πλούσιο καλλιτεχνικό µουσικό παραδοσιακό πρόγραµµα, δεκάδες χο-
ρευτικά συγκροτήµατα και θα απονεµηθούν οι ετήσιες βραβεύσεις. Είσοδος ελεύθερη.

Ε Π Ε Τ Ε Ι Α Κ Α
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Το µέλλον του χωριού µας και της Αδελφότητας είναι η νέα γενιά. Ας τη φέρουµε πιο κοντά µας!

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Πωλείται οικόπεδο
οικοδοµήσιµο
εντός οικισµού
Βουργαρελίου

περίπου 400 τ.µ.
Πληροφορίες

στο τηλέφωνο:
26850 22284

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

διώροφη πέτρινη
κατοικία

στο Βουργαρέλι.
Πληροφορίες
στα τηλέφωνα
210 2585854

και
6974575294

ΕΛΕΝΗ Ν. ΚΟΛΙΟΥΛΗ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

ΒΕΛΒΕΝ∆ΟΥ 12
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΥΨΕΛΗΣ

113 63 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 8822688

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 1

ΤΟ ΝΕΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
∆ήµαρχος:
Μαρίνος Γαρνέλης (φωτ.)
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι πλειοψηφίας
1) Τσίπρας Γεώργιος (Αθαµάνιο)
2) Καραγιάννη Ευαγγελή (Βουργαρέλι)
3) Κωνσταντινίδης Βασίλειος
(Παλαιοκάτουνο)
4) ∆ηµητρίου Γεώργιος
(Παλαιοκάτουνο)
5) Σιλιόγκας Γεώργιος (Κ.Καλεντίνη)
6) Μαρία Μαριάνθη (Παλαιοκάτουνο)
7) Κουτσιαύτης Χρήστος (Αθαµάνιο)
8) Ξυνός Γεώργιος ( Βουργαρέλι)
9) Κοτσιάνης Κωνσταντίνος (Τετράκωµο)
10) Μπακαγιάννης Ιωάννης (Ράµια)
11) Τζούµας Γεώργιος (Γραικικό)
12) Χαχούλης ∆ηνήτριος (Καταράκτης)
13) Πολύζος Χρήστος (Κουκούλια)
14) Αηδόνη Σταυρούλα (Άγναντα)
15) Κατσούλας Κωνσταντίνος (Θεοδώριανα)
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Χρήστου Χασιάκου
1) Χασιάκος Χρήστος (επί κεφαλής παράταξης)
2) ∆ήµος Κωνσταντίνος (Λεπιανά)
3) Γιάπρος Ευάγγελος ( Γραικικό)
4) Τυρολόγος Απόστολος (Αθαµάνιο)
5) Στασινός Γεώργιος (Αθαµάνιο)
6) Ρίζος Βασίλειος (Μελισσουργοί)
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Σταυρούλας Καραβασίλη
1) Καραβασίλη Σταυρούλα (επί κεφαλής παράταξης)
2) Σκαλτσογιάννης Παναγιώτης (Ανεµοράχη)

3) Καπέλης Όµηρος (Άγναντα)
4) Σερδενέ Ελένη (Θεοδώριανα)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
1. Ο Συνδυασµός του εκλεγέντος ∆ηµάρχου Μ. Γαρνέλη δεν
εκλέγει ∆ηµοτικό Σύµβουλο στην Κοινότητα Μελισσουργών
επειδή δεν υπήρχαν υποψήφιοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι.
2. Ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»
Νάκης Ιωάννης δεν εκλέγεται επειδή ο συνδυασµός πήρε
τις περισσότερους ψήφους στον ∆ήµο Αθαµανίας όπου
όµως ο συνδυασµός δεν είχε υποψήφιους ∆ηµοτικούς Συµ-
βούλους.
Κατά συνέπεια αφαιρούνται δύο έδρες και ο ∆ήµος Κεντρι-
κών Τζουµέρκων θα λειτουργήσει µε 25 ∆ηµοτικούς Συµ-
βούλους αντί 27.

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ
Πρόεδρος: Κατσάνος Κωνσταντίνος
Μέλη: Καραβασίλης ∆ηµήτριος, Πλούµπης Γεώργιος

Το ∆Σ του Συλλόγου Βουργαρελιωτών Αττικής εύχεται
στο νέο ∆ήµαρχο κο Μαρίνο Γαρνέλη αλλά και σε όλους
τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους καλή επιτυχία στο δύ-
σκολο έργο που τους περιµένει. Επίσης εύχεται καλή
επιτυχία στο νέο πρόεδρο της κοινότητας Βουργαρελίου
κο Κωνσταντίνο Κατσάνο και στα µέλη του Τοπικού Συµ-
βουλίου. Το ∆Σ του Συλλόγου µας όπως πάντα θα είναι
δίπλα στην ∆ηµοτική Αρχή µε προτάσεις και όποια βοή-
θεια µπορεί να προσφέρει, προκειµένου να βρουν λύση
τα πολλά προβλήµατα που απασχολούν τον τόπο µας.

Ως υποψήφιος ∆ηµοτικός Σύµβουλος µε το συνδυασµό της
κας Σταυρούλας Καραβασίλη, τιµήθηκα στον υπερθετικό
βαθµό µε την ψήφο των Βουργαρελιωτών, λαµβάνοντας
142 ψήφους επί 187 ψηφισάντων το συνδυασµό.
Αισθάνοµαι την ανάγκη να ευχαριστήσω θερµά τους συγ-
χωριανούς µου και όχι µόνο, διότι εξέφρασαν την εµπιστο-
σύνη τους, στο πρόσωπό µου. Η στάση τους αυτή απέναντί
µου, µε οδηγεί στο να υποσχεθώ, ότι θα προσπαθήσω να
µην διαψεύσω τις προσδοκίες τους, να βρίσκοµαι δίπλα
τους, προκειµένου µε θετική σκέψη, διαλογική συζήτηση,
στα πλαίσια του εφικτού, να κάνουµε ότι είναι δυνατόν, προ-
κειµένου να συµβάλλουµε στη λύση προβληµάτων που χρο-
νίζουν. Λύσεις υπάρχουν, αρκεί να γίνουµε ενεργοί πολίτες
– δηµότες. Υπάρχει η τάση να εκµηδενίζουµε την προ-
σφορά, να κάνουµε κακόπιστη κριτική, να παραβλέπουµε
το καλό, να µεγαλοποιούµε το κακό.. Πρέπει να κάνουµε
πρώτιστα την αυτοκριτική µας και µετά την κριτική, να µπαί-
νουµε στη θέση του άλλου, όποιος κι αν είναι αυτός. Αυτό
είναι συναίσθηση. Εν κατακλείδι στη θέση του ΕΓΩ να βά-
λουµε το ΕΜΕΙΣ. Κλασικό παράδειγµα οι κοινωνίες των µε-
λισσών και των µυρµηγκιών!!!
Όσον αφορά την εκλεγείσα νέα ∆ηµοτική Αρχή να εκφράσω
και γραπτώς µέσω της εφηµερίδας µας τα συγχαρητήριά
µου και να ευχηθώ ολόψυχα καλή επιτυχία στο έργο της.
Επίσης να συγχαρώ τους συν υποψηφίους όλων των συν-
δυασµών για την επιτυχία τους και διότι η συµβολή τους
ήταν πολύτιµη ώστε οι εκλογές να διεξαχθούν σε κλίµα υψη-
λού πολιτισµού. Προσωπικά δηλώνω ότι θα βοηθήσω µε
όλες µου τις δυνάµεις τη νέα ∆ηµοτική Αρχή να κάνει πράξη
το πρόγραµµά της επικροτώντας τα θετικά και στιγµατίζον-
τας τα αρνητικά. Ο «Καλλικράτης» είναι αδήρητη πραγµατι-
κότητα έστω αν συµφωνώ η διαφωνώ. Επειδή όπως λέει η
λαϊκή σοφία «ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη» απαιτείται
συλλογική προσπάθεια από όποια θέση και αν κατέχει κα-
νείς, κατάθεση ψυχής και σκληρή δουλειά, προκειµένου να
επιτευχθεί το ελάχιστο για τον τόπο µας, µε δεδοµένη την
άσχηµη πολιτικοοικονοµική κατάσταση της Ελλάδας.
Επειδή τέλος είµαι θιασώτης της θετικής σκέψης και πι-
στεύω στο αξίωµα: ένας για όλους και όλοι για έναν, να
ευχηθώ χρόνια πολλά, καλά, ευτυχισµένα και το 2011
να εκπληρώσει όλες µας τις επιθυµίες. Ένα µεγάλο ευ-
χαριστώ, καλά Χριστούγεννα, ευτυχισµένο το 2011 και
όµορφες γιορτές.

Βασίλης Σούσος

Κλουβί Ισόβιο
Κρίµα πού ‘µαι παντρεµένος
αλλά τόσο ευτυχισµένος
που αναζητώ φυγή
κάθε µέρα απ’ το κλουβί.

Βγαίνω και πετώ για λίγο
προσπαθώντας να ξεφύγω
µα φοβάµαι τα πουλιά
που τα λέν’ αρπακτικά.

Στο κλουβί ξαναγυρνώ
και δηλώνω δε θα βγω
ύστερα το µετανιώνω
πάλι βρίσκοµαι στο δρόµο.

Έτσι όµως δυστυχώς
µας γερνάει ο καιρός
κι έρχεται µια ωραία πρωία
όπου τα κλουβιά είναι κρύα.

Όσο το λοιπόν µπορώ
έστω λίγο θα πετώ
τα φτερά να ξεσκουριάζω
και στα σύννεφα ν’ αράζω.

Αν και πρόσεχα πολύ
το κλουβί έγινε κελί
κι όσον ούπω το κλουβί
θα µου γίνει ένα κουτί.

Τότε φίλε βράσε ρύζι
τίποτε δε θα µ΄ αγγίζει
θάµαι ήσυχο πουλί
σ’ ένα ανοιχτό κλουβί.
Φευγάτος Μπιλ

∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ Ι.Λ.Ε.Τ. ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Στις 28 Νοεµβρίου 2010 τα µέλη και οι φίλοι της Ιστορικής και Λαο-
γραφικής Εταιρείας Τζουµέρκων είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν
στο ζεστό χώρο της Αδελφότητας Μελισσουργιωτών Αττικής. Ιδιαί-
τερη σηµασία είχε η παρουσία προέδρων και µελών των Αδελφοτή-
των των Τζουµέρκων. ∆ε θα µπορούσε βέβαια να απουσιάσει ο
πρόεδρος της Οµοσπονδίας, ο κ. Χρήστος Λαναράς, που επιβεβαί-
ωσε την εποικοδοµητική και ειλικρινή συνεργασία της Ι.Λ.Ε.Τ. µε την
Οµοσπονδία και αναφέρθηκε στην κοινή προσπάθεια για την επί-
λυση προβληµάτων και την ανάδειξη των Τζουµέρκων. Όσοι παρα-
βρέθηκαν στην Τοπική Συνέλευση, σ’ ένα περιβάλλον ζεστό και
φιλικό, είχαν το χρόνο και τη δυνατότητα να διατυπώσουν σχόλια και
προτάσεις, να αξιολογήσουν το έργο που επιτελεί η Ι.Λ.Ε.Τ., να στη-
ρίξουν την Εταιρεία, να αναλύσουν το ρόλο της στο πλαίσιο της αυ-
τοδιοικητικής µεταρρύθµισης του «Καλλικράτη», να δείξουν την
αγάπη τους για τη γενέθλια γη. Η παρουσία µας σε εκδηλώσεις των
απόδηµων Τζουµερκιωτών διατηρεί άσβεστη τη φλόγα της προσφο-
ράς στα Τζουµέρκα και σφυρηλατεί τη Τζουµερκιώτικη συνείδηση σε
χαλεπούς καιρούς.

ΤΟ ∆.Σ. ΤΗΣ Ι.Λ.Ε.Τ.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Ένας χρόνος θητείας του νέου ∆.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Βουργαρελίου. Ο
απολογισµός των πεπραγµένων του για το έτος 2010 «χρεώνει» στις δραστη-
ριότητες του πολλά πολιτιστικά και κοινωνικά δρώµενα. Για του λόγου το αληθές
παρουσιάζεται αναλυτικός πίνακας. Έτσι αποδεικνύεται πως ο Σύλλογος όχι µόνο
είναι ενεργός αλλά για πολλές εκδηλώσεις καθοριστικός και ως εκ τούτου κρίνε-
ται δεδοµένη η αναγκαιότητα της ύπαρξης του.
Στη διάρκεια της χρονιάς που πέρασε έγιναν πολλά. Βοήθησαν σ' αυτό τόσο τα
µέλη του Συλλόγου όσο και φίλοι και χωριανοί, τους οποίους ο Σύλλογος ευχαρι-
στεί θερµά. Ιδιαίτερες ευχαριστίες αξίζουν οι γυναίκες του χωριού, οι οποίες όταν
και όπου τους ζητήθηκε ήταν παρούσες µε χαµόγελο, διάθεση και προσφορά.
Ευχαριστίες επίσης - σε επίπεδο φορέων - εκφράζονται στη Νοµαρχία Άρτας, το
∆ήµο Αθαµανίας, την Ένωση Συλλόγων και το Σύλλογο Βουργαρελιωτών Αττι-
κής για τη στήριξη τους στο Σύλλογο.
Είναι κοινή διαπίστωση πως έργο έγινε και εξακολουθεί να γίνεται. Σαν Σύλλογος
καλούµε όσους είναι κοντά µας αλλά κι όσους εκτιµούν κι αναγνωρίζουν την προ-
σπάθεια µας να σταθούν δίπλα µας, υποστηρικτές και αρωγοί, είτε σαν µέλη του
Συλλόγου είτε σαν εθελοντές - ευαισθητοποιηµένοι δηµότες είτε σαν φίλοι. Όλοι
µαζί, ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ, να σπρώξουµε ένα βήµα µπροστά τον τόπο µας στην πρόοδο.
Όχι µόνο το αξίζει αλλά και το δικαιούται.

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
—Εγκαίνια ∆ανειστικής Βιβλιοθήκης και φροντίδα εµπλουτισµού της µε βιβλία
σύγχρονων εκδόσεων.
—Ανάδειξη του Γραφείου του Συλλόγου σε τοπικό Πολιτιστικό Κέντρο.
—Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση µε προβολή ταινίας - Άγιος Βασίλης µε γλυκά και
δώρα για τα παιδιά.
—Προσφορά πακέτων µε τρόφιµα σε άπορους συνδηµότες για τις γιορτές των
Χριστουγέννων.
—Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα από χορωδία µικρών και µεγάλων για οικονοµική
ενίσχυση του Συλλόγου.
—Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας σε χοροεσπερίδα.
—Εκδήλωση για τα Κούλουµα την Καθαρή ∆ευτέρα µε προσφορά νηστίσιµων
εδεσµάτων.
—Έκδοση καρτών µε τοπία του Βουργαρελίου για την προβολή του τόπου.
—Εορτασµός Πρωτοµαγιάς µε εγκαίνια περιπατητικού µονοπατιού «Σταυρός -
Αι-Λιας - Αι-Γιώργης».
—Εορτασµός Ηµέρας Περιβάλλοντος µε συµβολικό καθαρισµό του περιβάλλον-
τος χώρου της γέφυρας Κοραή.
—Καθαρισµός - µε οµάδα εθελοντών - µέρους από το πρανές µεταξύ πλατείας και
κεντρικού δρόµου. Μέριµνα για καθαρισµό του χώρου του Κοιµητηρίου.
— Συµµετοχή στη Θ' Μαθητιάδα (Πρώτη Σερρών) µε οικονοµική ενίσχυση της
µαθητικής αντιπροσωπείας και διακίνηση τουριστικού υλικού (έντυπα, γλυκά, τσί-
πουρο).
—Επετειακή εκδήλωση για την κήρυξη της Επανάστασης του 1821 στα Τζου-
µέρκα, στον ιστορικό χώρο του µοναστηριού του Αι-Γιώργη, µε τη βοήθεια της
Ένωσης Συλλόγων και του ∆ήµου Αθαµανίας.
—Συµµετοχή και παροχή βοήθειας στις αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις

της Ένωσης Συλλόγων (Αύγουστος 2010)
—Οδοντιατρική ηµερίδα (Αύγουστος 2010)
—Εκµάθηση παραδοσιακών χορών (µε ενέργειες του Συλλόγου) και εµφανίσεις
του χορευτικού τµήµατος σε εκδηλώσεις (π.χ. Κόκκινη Εκκλησιά).
—Οικονοµική ενίσχυση σχολικών εκδροµών.
—Λαϊκή Συνέλευση (26-09-2010) για την παρουσίαση, συζήτηση και καταγραφή
ανά κατηγορία των προβληµάτων του χωριού.
—Παράδοση αποτελεσµάτων Λαϊκής Συνέλευσης (σελιδοποιηµένο έντυπο) στους
υποψηφίους ∆ηµάρχους του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων. Στόχος η ενηµέρωσή
τους και η µελλοντική βοήθειά τους στον τόπο.
—-Έκδοση και διάθεση Ηµερολογίου 2011.
—Συνάντηση µε την εκπαιδευτική κοινότητα: καθηγητές - µαθητές - Σύλλογο Γο-
νέων. Στόχος η συνεργασία σε πολιτιστικό επίπεδο.
—Παραχώρηση Γραφείου Συλλόγου για δωρεάν υποστηρικτική βοήθεια σε µα-
θητές Γυµνασίου και Λυκείου από καθηγητή θετικών επιστηµών.
—Απολογισµός ενός έτους θητείας του νέου ∆.Σ., µε αντάµωµα φίλων και συ-
νεργατών (06-12-2010), κουβεντούλα, σχόλια, κρίσεις κι επιδοκιµασίες, µεταξύ
καφέ, τσίπουρου και παραδοσιακών εδεσµάτων.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Αγροτεµάχιο αρδευόµενο, 8,5 στρεµµάτων

(περίπου), στη θέση “Καλαµάς”Βουργαρελίου,
κατάλληλο και για επιδοτούµενα προγράµµατα:

αγροτουριστική µονάδα ή εναλλακτικές µορφές ενέργειας.
Πληροφορίες: 6976 927756.

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ∆ΡΩΜΕΝΑ - ΑΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΑ
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Η παράδοσή µας δεν είναι νεκρό παρελθόν. Είναι οι ρίζες και η βάση για τον σύγχρονο πολιτισµό µας!

στην καθηµερινότητά σας

Ιωάννινα 15 Οκτωβρίου 2010

Προς την εφηµερίδα
“Το Βουργαρέλι”

Πάντα µε χαρά παίρνω την εφηµε-
ρίδα µας “Το Βουργαρέλι” και µα-
θαίνω τα νέα για τις δραστηριότητες
των συγχωριανών µας, του Πολιτι-
στικού Συλλόγου του χωριού µας και
γενικά του τόπου µας.
Στο φύλλο, όµως, του Αυγούστου µε
περίµενε µια δυσάρεστη έκπληξη.
Ήταν το άρθρο του Νίκου Κώστα µε
τον τίτλο “Το καινοτόµο αντάµωµα”.
Το µέγεθος της µικροψυχίας, της

αλαζονίας και της µισαλαδοξίας που
αποπνέει είναι απύθµενο.
∆ικαίωµά του να µην συµφωνεί µε

µια εκδήλωση, όπως όλοι µας δεν
συµφωνούµε µε όλες τις εκδηλώσεις
που γίνονται στον κοινωνικό µας πε-
ρίγυρο. Αλλά από το σηµείο αυτό και
πέρα να νιώθει εµβρόντητος για την
εκδήλωση της Ένωσης Συλλόγων
του ∆ήµου Αθαµανίας στις 7 και 8 Αυ-
γούστου “ Το αντάµωµα των Σαρα-
κατσιάνων” και µάλιστα µε τέτοια
επιχειρήµατα που τα διατυπώνει µε
µορφή ειρωνικών ερωτηµάτων, δεν
το δικαιούται. Και δεν το δικαιούται,
γιατί οι αναγνώστες της εφηµερίδας
που δεν είναι Βουργαρελιώτες θα
σχηµατίσουν γνώµη για µας, για το
επίπεδο του πολιτισµού µας, µε
βάση το ύφος και το περιεχόµενο τού
άρθρου του.
Εσείς ως συντάκτες οφείλατε να κα-

ταχωρήσετε κάτωθι του άρθρου την
άποψή σας και τουλάχιστον ότι αυτό
εκφράζει µόνο τον συντάκτη, γιατί
έτσι µπορεί να σχηµατισθεί η γνώµη
ότι σιωπηρά συµφωνείτε µε το
άρθρο.

Και τέλος σχετικά µε τα επιχειρή-
µατα δυο λέξεις.
Κατά τον συντάκτη είναι µειωτικό πο-
λιτισµικά το ότι οι Σαρακατσιάνοι
ήταν νοµάδες κτηνοτρόφοι και ως εκ
τούτου µέναν σε αχυροκαλύβες και
όχι σε πέτρινα σπίτια. Για το επιχεί-
ρηµα αυτό οφείλω να παρατηρήσω
ότι το επίπεδο του πολιτισµού µιας
κοινωνίας προσδιορίζεται κυρίως
από την ποιότητα των ανθρωπίνων
σχέσεων και δευτερευόντως από
την τεχνολογική ανάπτυξή της.
Για τα όσα αναφέρονται στα ιστορικά
γεγονότα καλά θα κάνει ο συντάκτης
αντί για άστοχες τουλάχιστον κρίσεις
να µελετήσει την ιστορία από τα κεί-
µενα εγκύρων ιστορικών.
Ευτυχώς που δίπλα στο άρθρο αυτό
καταχωρίσατε το πολύ αξιόλογο
άρθρο της Βάσως Πλεύρη.

Με εκτίµηση
Ιουλία (Λίτσα) Κων/νου

Παππά-Αποστόλου

Σ.Σ.Ε.: Κα Παππά, η Συντακτική
Επιτροπή, όπως το αναφέρει σε
κάθε φύλλο της εφηµερίδας
(βλέπε 2η σελίδα), δηµοσιεύει
κάθε συνεργασία που της απο-
στέλλεται, χωρίς να την λογοκρίνει
και βέβαια ανεξάρτητα από το αν
συµφωνεί ή διαφωνεί µε τις από-
ψεις που διατυπώνει ο κάθε συν-
τάκτης. Μοναδική προϋπόθεση τα
κείµενα να είναι ενυπόγραφα.

Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Ε Σ
Π Ο Υ Λ Α Β Α Μ ΕΑ πό το 2006 έχω αρχίσει (και από την εφηµερίδα, αρ. φύλ-

λου 201) την αναφορά µου στη Λαϊκή Παράδοση. Είναι
µια αναδροµή στο παρελθόν, που έχει στόχο να µαθαίνουν οι
νεώτεροι, τα παιδιά µας και εµείς οι µεγαλύτεροι βέβαια που τα
ζήσαµε και τα θυµόµαστε µε αγάπη και ίσως νοσταλγία τα δύ-
σκολα, αλλά όµορφα χρόνια που χαράξανε για πάντα τη ζωή
µας θετικά.

Αναφέρθηκα, λοιπόν, στην υλική ζωή, (κατοικία, κατασκευή σπι-
τιών), Ηπειρώτικο νοικοκυριό, Ηπειρώτικες συνταγές, για το τραπέζι
του φαγητού, για τη διατήρηση τροφίµων, για το πλύσιµο ρούχων,
τρατάρισµα (κέρασµα επισκεπτών) και συνεχίζω µε το ρουχισµό
του σπιτιού (σκουτιά ή χοντρά). Με τον όρο ρουχισµός του σπιτιού
εννοούνταν τα υφαντά χοντρά σκεπάσµατα ύπνου και τα στρωσί-
δια του σπιτιού. Λεγόταν και σκουτιά η χοντρά.

Ήταν το πρώτο µέληµα κάθε γονιού και προπαντός της µάνας από
τη στιγµή που έφερε στον κόσµο κορίτσι. Από νήπιο ακόµη η µάνα
του άρχιζε να ετοιµάζει τα χοντρά µάλλινα ρούχα της προίκας του.
Όλα τα άλλα είδη προίκας υπήρχε καιρός να γίνουν ακόµη και µέχρι
την τελευταία στιγµή του γάµου. Τα υφαντά όµως χοντρά µάλλινα ή
και βαµβακερά ρούχα έπρεπε ν αρχίσουν να γίνονται από πολύ
νωρίς κι όχι την τελευταία στιγµή. Απαιτούνταν γι’ αυτή πολύς χρό-
νος, πολύς κόπος, αλλά και πολλά έξοδα. Γι’ αυτό άρχιζαν να τα
φτιάχνουν από λίγα-λίγα αµέσως σχεδόν µετά τη γέννηση του κορι-
τσιού. Αυτά ήταν:

Οι Βελέντζες: Υφαντά µάλλινα σκεπάσµατα πολύ βαριά συνήθως
λευκά στο χρώµα του µαλλιού και ολόγυρα στις άκρες τους φτιαγ-
µένο σε µαύρο χρώµα το «κλειδί της πόλης» ή ένας µαίανδρος. Το
στηµόνι της Βελέντζας ήταν από καλοστριµµένο µακρύ και εκλεκτό
πρόβειο µαλλί, το δε υφάδι της κι αυτό από πρόβειο µαλλί και αρνί-
σιο µαζί (αρνοπόκι) όχι όµως πολύ στριµµένο. Η κάθε Βελέντζα ζύ-
γιζε από 10-12 οκάδες (15 κιλά) και είχε διαστάσεις ώστε να
σκεπάζει όχι µόνο το αντρόγυνο, αλλά και 1-2 ακόµη παιδιά µαζί,
όταν κοιµούνταν στρωµατσάδα. Έφτιαχναν και ατοµικές (µονές) Βε-
λέντζες που τις έλεγαν Βελεντζοπούλες. Όταν έβγαζαν τις Βελέντζες
από τον αργαλειό τις πήγαιναν απαραίτητα νιτρουβιά (νεροτριβή)
για να πυκνώσουν και να χνουδιάσουν. Με τον ίδιο τρόπο έφτια-
χναν και ελαφρότερες Βελέντζες µικρών διαστάσεων και δεύτερης
ποιότητας και τις έλεγαν (απλάδια).

Οι Χασιές ή Φλοκάτες ή Φλοκιαστές: Ήταν χειµωνιάτικα σκε-
πάσµατα κι αυτές αργαλείσιες από πρόβειο µαλλί και µε «φλόκους»,
δηλαδή νήµατα πυκνά µε µάκρος 8-10 πόντους από τη µια µεριά.
Τις έκαναν λευκές ή χρωµατιστές. Οι µεγάλες ήταν βαριές όπως σχε-
δόν οι Βελέντζες. Έκαναν όµως και µικρές χασιές (φλοκάτες) που τις
έλεγαν «τσέργιες».

Οι Μπαντανίες ή Μαντανίες: Ελαφρότερα σκεπάσµατα πολύ-
χρωµα και µε διάφορα σχέδια που τα έκαναν κατά την ύφανσή τους
στον αργαλειό. Υπήρχαν πολλών ειδών Μαντανίες κι έφτιαχναν απ
όλα τα είδη, όπως: µαντανίες απλές χρωµατιστές και µε απλά σχέ-
δια, µαντανίες «µπαστές» χοντρότερες από τις πρώτες, νεροµαντα-
νίες σκέτες ή πολύχρωµες χνουδωτές, αφράτες και µαλακές σαν
κουβέρτες - αυτές περνούσαν από νεροτριβή-, µαντανίες «καραµε-
λωτές», δηλαδή µε τετράγωνα ή άλλα γεωµετρικά σχέδια φτιαγµένα
όχι κατά την ύφανση στον αργαλειό, αλλά κατά το «µίτωµα» που γι-
νόταν σε 4 µιτάρια και όχι σε 2 όπως οι άλλες µαντανίες. Εκτός από
σκεπάσµατα ύπνου οι µαντανίες χρησιµοποιούνταν για να σκεπά-
ζουν το κρεβάτι, τους καναπέδες, καθώς και το γιούκο τους µε τα
χοντρά ρούχα. Τις έβαζαν ακόµη και για στόλισµα του σαµαριού του
αλόγου όταν πήγαιναν σε πανηγύρια η γάµους. Την ίδια χρήση είχαν
και οι τσέργες (µικρές φλοκάτες) που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Τα Χειράµια η Χράµια: Τα έλεγαν και στρώµατα επειδή τα έστρω-
ναν πάνω από τις ψάθες για να κοιµούνται ή για να σκεπάζουν το
πάτωµα του σπιτιού. Αλλά και σαν σκεπάσµατα ελαφρά χρησιµο-
ποιούνταν στον ύπνο τους το καλοκαίρι. Ήταν όλα πολύχρωµα µε
κυρίαρχο το κόκκινο χρώµα. Τα σχέδιά τους που γίνονταν κατά την
ύφανση λεγόταν «βουλιά».

Η Στρώση: Ήταν µεγάλο χειράµι (χράµι στρώµα) που το έστρω-
ναν στο πάτωµα σαν χαλί. Στρώσεις ήταν δύο ειδών: Οι χειραµίσιες
που έµοιαζαν σαν χειράµια και οι µπαστές στρώσεις, δηλαδή χον-
τρές κατά την ύφανση. Γύρω στις άκρες τους κυριαρχούσε το «κλειδί
της πόλης» ή ένας µαίανδρος.

Τα Ταπέτα: Γινόταν όπως οι στρώσεις. Έφτιαχναν όµως και τα-

πέτα σαν τις φλοκάτες. Τα ταπέτα στρώνονταν µπροστά στο κρε-
βάτι, καθώς και έξω από την πόρτα του σπιτιού ή και από µέσα.

Οι Κουβέρτες του χεριού: Πλέκονταν στο χέρι µε βελονάκι και µε
µάλλινο νήµα (γνέµα). Αγόραζαν όµως και από το εµπόριο κουβέρ-
τες υφαντές βαµβακερές.

Οι Μπάντες: Υφαντά ορθογώνια, παραλληλόγραµµα µε πολύ-
χρωµα βουλιά. Με αυτές στόλιζαν τους τοίχους του σπιτιού. Μπάν-
τες µικρές ή µεγάλες κεντούσαν και µε το χέρι πάνω σε ύφασµα µε
χρωµατιστές µεταξωτές κλωστές.

Τα Μαξιλάρια: Μάλλινα αργαλείσια προσκέφαλα (µαξιλάρια) που
τα γέµιζαν µε κουρελόπανα διάφορα ή αχυρόχορτα. Τα χρησιµοποι-
ούσαν για να κάθονται πάνω σ’ αυτά, όταν κάθονταν στρωµατσάδα
ή ν’ ακουµπούν πάνω σ’ αυτά και στον τοίχο ιδίως οι γερόντοι. Ήταν
πολύχρωµα και µε πολλά και όµορφα βουλιά.

Οι Τρουβάδες (Ντορβάδες ή Ντρουβάδες): Αργαλείσια µάλλινα
και πολύχρωµα σακούλια που γινόταν όπως ακριβώς και τα µαξι-
λάρια. Τους πρόσθεταν και χοντρό γερό τρουβόσκοινο και τους χρη-
σιµοποιούσαν για µεταφορές πραγµάτων. Ήταν απαραίτητοι σε
κάθε προίκα. Τρουβάδες έφτιαχναν και σε µικρότερες διαστάσεις για
µαθητικές τσάντες (σάκες).

Τα ∆ισάκια: Ήταν διπλοί τρουβάδες, δηλαδή κάθε δισάκι είχε δύο
τρουβάδες. Γίνονταν από µάλλινο αργαλείσιο ύφασµα, όπως και οι
µονοί τρουβάδες και για την κατασκευή ενός δισακιού χρειαζόταν
ύφασµα µε µάκρος ένα µέτρο περίπου και πλάτος 30-35 εκατοστά.
Οι δύο άκρες του µήκους του διπλωνόταν προς τη µέση αντίκρυ η
µία µε την άλλη χωρίς να ανταµώνονται και σε απόσταση µεταξύ
τους 30 περίπου εκατοστά. Ραβόταν έπειτα τα πλαϊνά τους και σχη-
µάτιζαν έτσι δυο θήκες (τρουβές) µε το άνοιγµά τους το ένα απέ-
ναντι από το άλλο. Το ενδιάµεσο µέρος του υφάσµατος των 30 εκατ.
που µεσολαβούσε µεταξύ τους χρησίµευε για την ανάρτηση του δι-
σακιού. Έτσι όταν κάποιος κρεµούσε στον ώµο του το δισάκι από το
ενδιάµεσο αυτό µέρος ανάµεσα από τους δύο τρουβάδες τότε ο
ένας τρουβάς έπεφτε κρεµασµένος µπροστά του και ο άλλος πίσω
του. Αν πάλι το κρεµούσε στο σαµάρι του αλόγου από το ίδιο µέρος
δηλαδή ανάµεσα από τους δύο τρουβάδες τότε ο ένας τρουβάς κρε-
µόταν από τη µία πλευρά του σαµαριού κι ο άλλος από την άλλη.
Έµοιαζε δηλαδή σαν τη δερµάτινη µαρσίπια που έχουν οι σέλλες
των αλόγων που κρέµονται τα µαρσίπια τους ένα από τη µια πλευρά
και το άλλο από την άλλη. Τα δισάκια ήταν πολύχρωµα και µε πολλά
βουλιά, δηλαδή γεωµετρικά σχήµατα όπως και οι µονοί τρουβάδες.

Τα Σαΐσµατα ή Μιτάφια: Μικρά αργαλείσια στρωσίδια από τραγί-
σιο συνήθως µαλλί ή και πρόβιο. Τα έστρωναν για να κάθονται
κοντά στο τζάκι.

Οι Κουρελούδες: Στρωσίδια κι αυτά που γίνονταν στον αργαλειό
µε διάφορα κουρέλια υφασµάτων (ρέντζελα) από παλιόρουχα και
άλλα. Τα έστρωναν στο πάτωµα τις καθηµερινές µέρες του χειµώνα.

Αυτός ήταν ο ρουχισµός του σπιτιού ή µε άλλη ονοµασία «σκου-
τιά» ή «χοντρά». Κι έπρεπε όλα αυτά τα είδη και από πολλά το κα-
θένα να φτιάξει ο κάθε γονιός προίκα για το κορίτσι ή τα κορίτσια
του που θα άνοιγαν δικό τους σπίτι και νοικοκυριό. Μια συνηθισµένη
µέση προίκα από τέτοια σκουτιά είχε: δύο βελέντζες, δύο ή τρείς
φλοκάτες, πέντε ή έξι µαντανίες όλων των ειδών, έξι ή επτά χεράµια
(στρώµατα), µια στρώση, δυο – τρεις κουβέρτες βαµβακερές και µια
– δυο πλεχτές µάλλινες, έξι – επτά µαξιλάρια µάλλινα και τόσα άλλα
ακόµη.

Αν καλοσκεφτούµε το τι κόστιζαν όλα αυτά σε κόπο, σε χρόνο και
σε χρήµα θα σαλέψει σίγουρα ο νους µας για το πώς τα κατάφερ-
ναν µε τόση φτώχεια που τους έδερνε. Αν µάλιστα προσθέσουµε και
τις πολλές φορεσιές και αλλαξιές που συνήθιζαν να παίρνουν τότε
τα κορίτσια, τα χαλκώµατα, τα µετρητά ή τα ζωντανά ή και τα χωρά-
φια, δικαιολογηµένα θα συµφωνήσουµε για ποιο λόγο θεωρούνταν
τότε τα κορίτσια συµφορά και...κατάρα για τους γονείς.

Και δυο λόγια για τη λέξη «τσόλια». Όλα τα παλιά και φθαρµένα
σκεπάσµατα και στρωσίδια λέγονταν «τσόλια». Το ίδιο και τα παλιά
και φθαρµένα ρούχα ενδυµασίας. Τσόλια, επίσης, λεγόταν και τα
φθαρµένα σακιά ή στρώµατα που έβαζαν κάτω από το σαµάρι των
αλόγων για να µην πληγώνονται από το σαµάρι ή και πάνω από το
σαµάρι για να προστατεύεται από τη βροχή.

Σαββούλα Κολιούλη

Μ Α Τ Ι Ε Σ Σ Τ Η Λ Α Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Τ Ο Υ Τ Ο Π Ο Υ Μ Α Σ
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Η εφηµερίδα µας προβάλλει το Βουργαρέλι, καταγράφει την ιστορία του, ενηµερώνει και διεκδικεί!

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Ό π ο ι ο ς ξ ε χ ν ά ε ι
τ ο χ ω ρ ι ό τ ο υ ,

ε ί ν α ι σ α ν α ξ ε χ ν ά
τ ο ν ί δ ι ο τ ο υ τ ο ν ε α υ τ ό !

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ - ΨΗΣΤΑΡΙΑ

Τ Α Β Ε Ρ Ν Α
ΠΛΟΥΜΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΑΡΤΑΣ
ΤΗΛ.: 26850 22110, ΟΙΚ. 22675

6973 006532 - 6946 487295

Στο Βουργαρέλι, µε πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλ-
λόγου, µετά από επαφές, παρατηρήσεις και συζητήσεις

µηνών, συγκεντρώθηκαν και καταγράφηκαν τα προβλή-
µατα που υπάρχουν και απασχολούν τους κατοίκους του
χωριού.

Στη συνέχεια οµαδοποιήθηκαν σε κατηγορίες, µε σκοπό,
αφού γίνουν ευρύτερα γνωστά, να τεθούν υπόψη όσων
ασχοληθούν µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση στον ∆ήµο Κεν-
τρικών Τζουµέρκων.
Σίγουρα όσοι καταπιάνονται µε τα κοινά είναι ενήµεροι για

την κατάσταση που επικρατεί στον τόπο. Άρα, το εγχείρηµα
αυτό, ας µη θεωρηθεί υπόδειξη στη δουλειά και το έργο κα-
νενός.
Οι Βουργαρελιώτες, όµως θεωρούν πως γνωρίζουν καλύ-
τερα απ’ τον καθένα τα προβλήµατα του χωριού και συνε-
πώς είναι υποχρεωµένοι να συµβάλλουν, σε συνεργασία
πάντα µε τη ∆ηµοτική Αρχή, στην καλύτερη ποιότητα της
ζωής τους. Επέλεξαν να ζήσουν σ’ αυτόν τον τόπο, τον πο-
νάνε κι είναι υποχρέωσή τους να τον πάνε ένα βήµα πιο
µπροστά. Η κίνησή τους αυτή ελπίζουν πως θα τύχει ιδιαί-
τερης προσοχής, θα εκτιµηθεί, θα αξιολογηθεί και τελικά θα
πετύχει το στόχο της.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ
ΟΜΑ∆Α ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ∆ΗΜΟΤΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
- Σύσταση υπηρεσίας καθαριότητας (υπηρεσία του ∆ήµου).
- Τοποθέτηση µικρών και µεγάλων κάδων σκουπιδιών και
συχνό καθάρισµά τους.
- Καθαρισµός πλατωµάτων σε σηµεία του χωριού από οι-
κοδοµιά υλικά (π.χ. χαλίκια, ξύλα κ.ά.), καθώς και από
άχρηστα σιδερικά.
- Εύρεση χώρου εναπόθεσης µπαζών και ογκωδών άχρη-
στων αντικειµένων και συσκευών (π.χ. στρωµάτων, ηλε-
κτρικών συσκευών κ.ά.).
- Μέριµνα για ανακύκλωση (π.χ. χαρτιού, πλαστικών κ.ά.).
- Λειτουργία δηµοσίων αφοδευτηρίων.
- Φροντίδα για καθαρισµό του δρόµου Βουργαρέλι - Άρτα
από πέτρες τους χειµερινούς κυρίως µήνες, µετά από νε-
ροποντές, ιδίως τα Σαββατοκύριακα και γιορτές.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
- Προστασία και ανάδειξη της χλωρίδας (π.χ. φροντίδα δα-
σικών περιοχών, δεντροφύτευση, συντήρηση των φυτεµέ-
νων κ.ά.).
- Φρένο στην πολεοδοµική αναρχία (συγκεκριµένες άδειες
οικοδόµησης, διατηρώντας το παραδοσιακό στοιχείο
[πέτρα, αριθµός ορόφων, στέγη], κατασκευή γκαλντεριµιών
κ.ά.).
- Μελέτες και προγράµµατα για ανάπλαση χώρων, καθώς
και ανάδειξη – συντήρηση φυσικών και ιστορικών µνη-
µείων.
- Εύρεση χώρου πάρκινγκ.
- Συντήρηση της Παιδικής Χαράς και του περιβάλλοντα
χώρου.
- Αποπεράτωση δικτύου ύδρευσης.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
- ∆ηµιουργία Πολιτιστικού Οργανισµού του ∆ήµου ή άλλου
φορέα πολιτισµού µέσα στον ∆ήµο.
- Στενή συνεργασία µε πολιτιστικού και άλλους συλλόγους.
- Στήριξη της παράδοσης του τόπου (π.χ. αναζήτηση και
καταγραφή της ιστορίας του χωριού, των ηθών και εθίµων,
των παραδόσεων των τοπωνυµιών κ.ά.).
- Τύπωση και διακίνηση τουριστικού υλικού (π.χ. έντυπα,
DVD, υπηρεσίες διαδικτύου κ.ά.).
- Προϋποθέσεις για καθηµερινή επίσκεψη στην έκθεση φω-
τογραφίας Μπαλάφα.

ΠΑΙ∆ΕΙΑ
Οι προτάσεις είναι των µαθητών Γυµνασίου και Λυκείου

Βουργαρελίου, των άµεσα ενδιαφερόµενων.

1) ΣΧΟΛΙΚΑ:
- Συντήρηση – επισκευές στα σχολικά κτίρια (αντικατά-
σταση κουφωµάτων, υαλοπινάκων, βάψιµο κτιρίων µέσα -
έξω κ.ά.).
- Μέριµνα και εξοπλισµός του χώρου του Γυµναστηρίου
µέσα - έξω.
- Εξασφάλιση ικανής ποσότητας πετρελαίου για τη θέρ-
µανση των δύο σχολείων στη διάρκεια όλων των ωρών δι-
δασκαλίας.
- Αντικατάσταση των χαλασµένων και παλαιάς τεχνολογίας
Η/Υ, εργαλείων αναγκαίων στη διδασκαλία του µαθήµατος
Πληροφορικής.
- ∆ιορισµός επιστάτη και φύλακα για όλο το σχολικό συγ-
κρότηµα.

2) ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΑ:
- Γήπεδο ποδοσφαίρου για προπόνηση και αγώνες. Τελει-
οποίηση του ήδη υπάρχοντος στη θέση «Παπούλια».
- Επίστρωση του υπάρχοντος γηπέδου µπάσκετ µε ταρτάν.
Κλειστό γυµναστήριο για µπάσκετ, βόλεϊ και χώρου άσκη-
σης µε διάφορα όργανα γυµναστικής.
- ∆ηµιουργία πολυχώρου ψυχαγωγίας (π.χ. internet – café,
αίθουσα προβολών κ.ά.) ίσως στο χώρο των παλιών Κα-
τασκηνώσεων.
- Να δοθεί παραδοσιακό χρώµα στο Βουργαρέλι µε το να
γίνεται έλεγχος στις οικοδοµικές άδειες και τις άδειες λει-
τουργίας των καταστηµάτων, προκειµένου να µην ξεφεύ-
γουν από ένα συγκεκριµένο παραδοσιακό µοτίβο.
- Συντήρηση των µικρών πάρκων στη θέση «Σταυρός» και
«Παιδική Χαρά».
- Ηλεκτροφωτισµός περισσότερων σηµείων στους δρόµους
του χωριού και συχνή συντήρηση σηµείων στους δρόµους
του χωριού και συχνή συντήρηση του υπάρχοντος δικτύου.
- Συχνότερη συγκοινωνιακή σύνδεση µε την έδρα του
νοµού, την Άρτα.
- Να δοθεί έµφαση στη καθαριότητα δηµόσιων χώρων και
δρόµων.
- Μέριµνα για τη συνέχιση της λειτουργίας του Κ.∆.Α.Π.
- Αξιοποίηση του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής µε στόχο
όχι µόνο την ενηµέρωση αλλά και τον τουρισµό της περιο-
χής, µε την αύξηση της επισκεψιµότητάς του.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
- Λειτουργία γραφείου τουρισµού, µέσα ή έξω απ’ τον ∆ήµο,
µε υπεύθυνο τουρισµού στον ∆ήµο.
- Πρόγραµµα λειτουργίας καταστηµάτων για όλη την εβδο-
µάδα, όλο το χρόνο, εκ περιτροπής και στήριξη των επαγ-
γελµατιών, όπου αυτοί τη χρειάζονται.
- Μελέτες (και υλοποίησή τους) µέσω ∆ήµου για θέµατα
τουριστικής προβολής του τόπου.
- Υποδοµές για παρουσίαση συνεδρίων – συµποσίων – σε-
µιναρίων – ηµερίδων ποικίλου ενδιαφέροντος µε στόχο την
προσέλευση επισκεπτών ή και ξένων επενδυτών στην πε-
ριοχή.
- Άµεσο ενδιαφέρον για αξιοποίηση του χώρου και των κτι-
ρίων των παλιών Κατασκηνώσεων.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ . . .
- Ενδιαφέρον και ανάδειξη των συνοικισµών του ∆.∆. Βουρ-
γαρελίου (έργα οδοποιίας, ύδρευσης, προβολή φυσικών –
ιστορικών µνηµείων).
- ∆ηµιουργία δηµόσιου Κτηνιατρείου και ενδιαφέρον για την
κτηνοτροφική κοινότητα της περιοχής (ενηµέρωση, σεµινά-
ρια κ.ά.) σε ζητήµατα που αφορούν τους κτηνοτρόφους.
- Ενέργειες για λειτουργία υποκαταστήµατος τράπεζας ή το-
ποθέτηση µηχανήµατος αυτόµατης ανάληψης χρηµάτων.
- Μέριµνα (και υποδοµή αν χρειάζεται) για ψυχαγωγία των
κατοίκων καθ’ όλο το έτος (π.χ. εκδροµές, εκδηλώσεις, ηµε-
ρίδες κ.ά.).

Β ΟΥ Ρ ΓΑ Ρ Ε Λ Ι : Χω ρ ι ό µ ε ι σ το ρ ί α
Προτάσεις για ποιότητα ζωής και δηµιουργία

Π ολλές φορές παρακολουθώντας στην τηλεόραση τις συ-
νεδριάσεις της Βουλής των Ελλήνων ακούµε λόγους που

εκφωνούνται, και κάποτε και διαξιφισµούς µεταξύ πολιτικών
συµπολίτευσης και αντιπολίτευσης, οι µεν κατηγορούν τους
δε για διάφορες άστοχες ενέργειες ή παραλήψεις τους και
όταν οξύνεται πολύ η συζήτηση ακούµε τον αγορεύοντα µιας
κοµµατικής παράταξης να επικρίνει και να επιπλήττει την αν-
τίπαλή του παράταξη µε τη φράση «Αιδώς Αργείοι» που θα
πει ντροπή σας.

Η φράση αυτή ειπώθηκε από τον δεύτερο µετά τον Αχιλέα
οµηρικό ήρωα Αίαντα τον Τελαµώνιο (Σαλαµήνιο) σε µια από
τις µάχες µεταξύ Ελλήνων και Τρώων. Ήταν τον καιρό του
Τρωϊκού πολέµου που έγινε, κατά τα γραφόµενα των ιστορι-
κών, το 1193-1184 π.Χ., δηλαδή εδώ και τρεις χιλιάδες χρό-
νια από σήµερα. Τον πόλεµο αυτόν εξιστόρησε αργότερα (9ο
π.Χ. αιώνα) ο µέγιστος των ποιητών Όµηρος στο έπος
«Ιλιάδα». Μας πληροφορεί, λοιπόν, ο Όµηρος ότι οι Έλληνες
εξεστράτευσαν για να πάρουν (κυριεύσουν) την Τροία, επειδή
ο Πάρις, γιος του Πριάµου, βασιλιά της Τροίας, έκλεψε την
Ωραία Ελένη, σύζυγο του Μενέλαου, βασιλιά της Σπάρτης.

Φιλοξενούµενος του Μενέλαου ο Πάρης, βρήκε την ευκαι-
ρία, ενώ απουσίαζε κάπου ο Μενέλαος, ξεγέλασε την Ελένη
µε ερωτόλογα και την πήρε µαζί του στην Τροία. Η προσβολή
όλων των Ελλήνων ήταν µεγάλη από την ανίερη και ατιµωτική
αυτή πράξη του Πάρη, γι’ αυτό και αποφάσισαν όλοι µε µια
γνώµη να πάρουν εκδίκηση. Το αν ήταν στην πραγµατικότητα
αυτή η αιτία δεν είναι τόσο βέβαιο. Τέλος πάντων. Έφθασαν,
λοιπόν, όλοι οι Έλληνες Βασιλιάδες µε καράβια και στρατό
στην Τροία κι άρχισαν την πολιορκία της. ∆υστυχώς η άλωση
της Τροίας, καθώς έδειξαν τα πράγµατα, δεν ήταν και τόσο
εύκολη όσο νόµιζαν. Εννιά χρόνια την πολιορκούσαν, αλλά
χωρίς αποτέλεσµα.

Η Τροία, µε αρχηγό της τον γενναίο Έκτορα, κρατούσε καλά
και δεν λύγιζε. Οι Έλληνες κουρασµένοι πια άρχισαν ν’ απο-
γοητεύονται και να χάνουν τις ελπίδες τους, το ηθικό τους είχε
κλονιστεί και η νοσταλγία της πατρίδας τους συνεχώς φούν-
τωνε στην καρδιά τους. Και σαν να µην έφτανε αυτό, πάνω
στο µεγάλο αδιέξοδο που βρισκόταν, έπεσε µεταξύ τους και η
διχόνοια. ∆ύο από τους κυριότερους αρχηγούς της εκστρα-
τείας ο Αγαµέµνονας και ο Αχιλλέας ήρθαν σε µεγάλη ρήξη.
Αιτία; Όπως πάντα η γυναίκα. Αυτή, όµως, είναι µια άλλη ιστο-
ρία και όχι για την ώρα µας. Ο Αχιλέας, σφοδρά οργισµένος
κι αγανακτισµένος κατά του Αγαµέµνονα, απεχώρησε από το
στρατόπεδο µε τους Φθιώτες του κι έπαψε να παίρνει µέρος
στις µάχες των Ελλήνων κατά των Τρώων.
Η επιθετική δύναµη των Ελλήνων είχε πια εξασθενίσει και σε

λίγο οι Τρώες, παίρνοντας µεγάλο θάρρος, από αµυνόµενοι
έγιναν επιτιθέµενοι και πολύ επικίνδυνοι αντίπαλοι. Σε µια,
λοιπόν, από τις µάχες που ακολούθησαν, οι Έλληνες όχι µόνο
δεν νίκησαν, αλλά µπροστά στην αποφασιστικότητα και ορ-
µητικότητα των Τρώων αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν, φτά-
νοντας σχεδόν στην παραλία, όπου είχαν τα πλοία τους
τραβηγµένα στη στεριά. Εκεί έξω από τα οχυρά τους έγινε
φοβερή µάχη. Οι Τρώες προχωρούσαν ακάθεκτοι, ενώ οι Έλ-
ληνες άρχισαν να κλονίζονται και πολλοί να πισωγυρίζουν. Σ’
αυτή την κρίσιµη και απελπιστική στιγµή ο µαχόµενος µε αν-
δρεία επικεφαλής των Ελλήνων Αίας ο Τελαµώνιος, οργισµέ-
νος για τη δειλία των πολεµιστών του, φώναξε δυνατά,
λέγοντάς τους προσβλητικά: «Αιδώς Αργείοι» (Έλληνες, νυν
άρτιον ή απολέσθαι ή σωθήναι...), δηλαδή, “ντροπή σας Έλ-
ληνες, η ώρα ήρθε ή να πεθάνουµε ή να σωθούµε” και συνέ-
χισε: «Αν ο Έκτορας κυριέψει τα πλοία µας µην ελπίζετε ότι
θα ξαναγυρίσετε πεζοί στην πατρίδα µας».

Αυτή η φράση, δηλαδή «Αιδώς Αργείοι», που ο Όµηρος
έβαλε στα χείλη του µυθικού Αίαντα, γράφοντας την Ιλιάδα
του, έµεινε ιστορική και χρησιµοποιείται και σήµερα, ιδίως
από τους ρήτορες. Έτσι κάθε φορά που θέλουµε να επιπλή-
ξουµε µε αυστηρότητα κάποιους, για µια µεγάλη παράλειψη
καθήκοντος σε βάρος των συµφερόντων του λαού και της πα-
τρίδας, χρησιµοποιούµε και εµείς την ίδια Οµηρική φράση:
«Αδώς Αργείοι». “Ντροπή σας!”.

ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ – ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΕΣ
ΦΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ

Από τη Σαββούλα Κολιούλη

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

∆ιάβασα στην εφηµερίδα µας το τόσο γλυκό και συγκινητικό αφιέρωµα
στον Χρήστο µου και σας ευχαριστώ πολύ. Ένιωσα σαν να το άκουγα
µε µια φωνή από όλους τους Βουργαρελιώτες. Απ’ αυτούς τους «δι-
κούς µου», όπως τους αποκαλώ εγώ, ανθρώπους.
Μέσα από την εφηµερίδα µας επίσης εγώ και η οικογένειά µου θέλουµε
να ευχαριστήσουµε όλους αυτούς που στις δύσκολες στιγµές µας ήταν
δίπλα µας. Αυτούς που έκαναν τόσο κόπο να έρθουν στην κηδεία, σ’
αυτούς που κάποιες αξηµέρωτες νύχτες ήταν δίπλα µας, σ’ αυτούς που
χωρίς λόγια λέγαν τόσα πολλά.
Ευχαριστούµε κι αυτούς που δεν µπόρεσαν να έρθουν αλλά µας τηλε-
φωνούσαν και προσευχόταν για µας.
Ευχαριστούµε τον Πατέρα Ευθύµιο και τον Πατέρα Κίµωνα που ήρθαν
στην τέλεση του µυστηρίου να ζητήσουν απ’ το Θεό ανάπαυση της
ψυχής του παιδιού µας.
Σας ευχαριστούµε όλους. Ξέρουµε ότι συµπάσχετε µαζί µας και µας
σκέπτεστε. Να είστε όλοι καλά.

Οικογένεια Μπούτικου
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Το Βουργαρέλι µάς περιµένει πάντα! Η επικοινωνία µαζί του και µε τους ανθρώπους του µας αναζωογονεί!

Ξενοδοχείο
στο Βουργαρέλι

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

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

Ο Ρ Ε Ι Ν Η Φ Ι Λ Ο Ξ Ε Ν Ι Α

ΣΟΦΙΑ ΚΩΝ.
ΓΟΥΣΙΑ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ
Τ.Κ. 47045

ΤΗΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ:
26850 22644

ΚΙΝ.: 6972 194054

VILLA ELIA
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ

Άγιος Ιωάννης - Φρύνη - Λευκάδα

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

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

ΕΣΩΡΟΥΧΑ
ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

“ΕΡΜΙΝΑ”
Αµαλία

& Ερµιόνη
Γεωργούλα

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 3
- ΑΡΤΑ

ΤΗΛ.: 26810 70857

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ

∆ΩΜΑΤΙΑ

ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΑΣΙΟΣ

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΑΡΤΑΣ

ΤΗΛ.: 26850 22254

ΣΧΟΛΗ Ο∆ΗΓΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΣ

Τζαβέλλα 7

47 100 ΑΡΤΑ

Τηλ.: 26810 21066

Κιν.: 6977 049729

ΘΩΜΑΣ Λ. ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΒΛΑΧΟΥΤΣΗ 3
ΠΛ. ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

47 1200 ΑΡΤΑ

ΤΗΛ.: - Fax: 26810 21035
ΚΙΝ.: 6944 557715

e-mail: thomaskm@hol.gr

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ
ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΝΟΣΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

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

Βουργαρελιώτικα Ηπειρωτικά & άλλα...

ΣΧΟΛΗ Ο∆ΗΓΩΝ

e-mail: sousos@yahoo.com

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΥΣΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡ. ΣΟΥΣΟΣ

ΚΗΦΙΣΙΑΣ 72 (Αγ. Τριάδα)
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΤΗΛ.: 210 6982438
ΚΙΝ.: 6974305426

6972422536

Η εφηµερίδα
και ο Σύλλογος

στηρίζονται
στις δικές σας

συνδροµές.
Μπορείτε

να τις στέλνετε
και µε επιταγή
στη διεύθυνση:

Εφηµερίδα
“ΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ”

Φειδίου 18
106 78 Αθήνα

ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ
- Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βουργαρελίου εξέδωσε ηµερολόγιο του έτους
2011. Τα εικονιζόµενα θέµατα ανά µήνα αναφέρονται στο Βουργαρέλι, µπο-
ρούν δε να χρησιµοποιηθούν και ως καρτ – ποστάλ. Στο οπισθόφυλλο έχει
τυπωθεί κατάλογος µε χρήσιµα τηλέφωνα του Βουργαρελίου. Το ηµερολό-
γιο τιµάται 10 ευρώ και διατίθεται στο γραφείο του Συλλόγου στο Βουργα-
ρέλι. Επίσης προωθείται από µέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου και του
Συλλόγου Βουργαρελιωτών Αττικής. Σας καλούµε να ενισχύσετε µε την
αγορά του τα οικονοµικά του Συλλόγου µας.
- Ο Πολιτιστικός Σύλλογος προτίθεται να ευπρεπίσει το µνηµείο των πε-
σόντων στο χώρο της πλατείας του χωριού. Η παραµέλησή του είναι
πλέον εµφανής και χρειάζονται αρκετές εργασίες (συγκόλληση µαρµάρων,
χρωµατισµός γραµµάτων ονοµάτων των πεσόντων, πλακόστρωτο γύρω
απ’ τη στήλη των ονοµάτων, βάψιµο στο κάγκελο που περιβάλλει το µνηµείο
κ.ά.) για να ξαναπάρει τη µορφή που του αρµόζει. Εκ µέρους του Συλλόγου
ζητήθηκαν προσφορές από τεχνίτες του χωριού για τις απαιτούµενες εργα-
σίες, οι οποίες δείχνουν να είναι -για την ώρα- απαγορευτικές για τα οικο-
νοµικά του Συλλόγου. ∆εδοµένης δε της κρίσης και των µηδαµινών ή και
µηδενικών επιχορηγήσεων, η πρόθεση του Συλλόγου δείχνει να παραµέ-
νειAσε λίστα αναµονής. Γι’ αυτό αποφάσισε να ζητήσει την οικονοµική στή-
ριξη όσων συγχωριανών, συνδηµοτών, φίλων και γνωστών πιστεύουν ότι
µπορούν να βοηθήσουν και θεωρούν πως ένα µνηµείο πεσόντων πολέµου
πρέπει να παρουσιάζει µια εικόνα ανάλογη του λόγου ύπαρξής του: την
υπενθύµιση – διατήρηση της ιστορικής µας µνήµης.
- Πληροφορίες – συνδροµές: κος Νίκος Μανούσης- πρόεδρος του Συλ-
λόγου. Τηλ. 6979 912 980.

Συνέχεια επιτυχιών σε ΑΕΙ - ΤΕΙ
1) Νίκου Πέτρος: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών Βόλου.
2) Πλιάτσικας Ιωάννης: ( γιος της Μαρίνας Η. Σόφη) Οικονοµικό Πανεπι-
στήµιο Πειραιά.
3) Πλεύρη Βασιλική του Γεωρ.: Θεολογική Αθήνας.

Γυναικεία επιχειρηµατικότητα
- Η Αθηνά Κολέτση – Πλεύρη θα λειτουργεί πλέον το καφενείο της πλατείας.
- Η Σοφία Νίκου – Τζούµα θα λειτουργεί κατάστηµα για φωτοτυπίες, γρα-
φική ύλη, δώρα, λαϊκή τέχνη, στον κεντρικό δρόµο του χωριού.
Καλή δύναµη! Καλές δουλειές!

Αθλητικών συνέχεια
Οι οµάδες ποδοσφαίρου και µπάσκετ του Λυκείου Βουργαρελίου (αρρένων)
πήραν µέρος στους σχολικούς αγώνες στην Άρτα, σε επίπεδο Νοµού. Στο
µπάσκετ µάλιστα έφτασαν µετά από διαδοχικούς αγώνες µε άλλα σχολεία
στον τελικό όπου κατέκτησαν τη δεύτερη θέση. Μετά από τόσες επιτυχίες
στα αθλητικά ( καλοκαίρι – εκδηλώσεις Ένωσης Συλλόγων, χειµώνας- σχο-
λικοί αγώνες) µήπως θα έπρεπε να δοθεί από πλευράς ∆ήµου, ιδιαίτερη
βαρύτητα στις αθλητικές εγκαταστάσεις στο ∆.∆ (κοινότητα πλέον) Βουργα-
ρελίου και όχι µόνο;

Χ. Β. Γ.
ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Ο Σύλλογός µας προσπαθεί πάντα να φέρει πιο κοντά τις γυναίκες να συµ-
βάλλει στη γνωριµία και στη σύσφιξη των µεταξύ τους σχέσεων. Έτσι και
φέτος το Νοέµβρη οι γυναίκες του Συλλόγου πραγµατοποίησαν ένα αντά-
µωµα µε τις Βουργαρελιώτισσες τη ∆ευτέρα 22 του µήνα το απόγευµα στο
ξενοδοχείο ELECTRA PALLAS στην Πλάκα. Ήταν η δεύτερη φορά που
πραγµατοποιήσαµε στον ίδιο χώρο, σε µια ζεστή και φιλόξενη αίθουσα αυτή

τη µάζωξη. Βέβαια η προσέλευση δεν ήταν τόσο ικανοποιητική όσο την προ-
ηγούµενη φορά, αλλά παρόλα αυτά όσες βρεθήκαµε περάσαµε όµορφα, οι-
κογενειακά. Μιλήσαµε για τα δικά µας, αλλά και για γενικότερα θέµατα και
δεν λέγαµε να φύγουµε. Πάντως είναι απαραίτητο να µαζευόµαστε σε τακτά
διαστήµατα σ’ αυτούς τους δύσκολους καιρούς, γιατί όλοι το έχουµε ανάγκη.
Η απόδραση από την καθηµερινότητα επιβάλλεται µε κάτι διαφορετικό που
προσφέρει συναισθηµατικά και δένει τους ανθρώπους. Μ’ αυτές τις σκέψεις
βάζουµε έναν προβληµατισµό, όλες και όλοι τον έχουµε ανάγκη. Οι γυναί-
κες του ∆Σ του Συλλόγου ζεστές οικοδέσποινες ήταν όλες εκεί, η Λουκία Αν-
τωνίου, Εριέττα Βαγενά, Κατερίνα Γούλα και Σαββούλα Κολιούλη.

Λουκία Αντωνίου

ΑΚΟΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ;
Τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό...
Θυµίζει παιδικό τραγουδάκι, αλλά
τρέχει. Στο κέντρο του χωριού, στον
κεντρικό δρόµο, εδώ και µήνες. Εί-
παµε, έχει νερά το Βουργαρέλι και
καλό είναι να φαίνονται. Σε πηγές
και ποτάµια, όµως, στο φυσικό
χώρο κι όχι ξεπηδώντας απ’ το
πουθενά, από µια τρύπα στην
άσφαλτο. Αλήθεια, θα το παραδώ-
σει...τρεχούµενο η απερχόµενη ∆η-
µοτική Αρχή ή θα διαµαρτύρεται η
νέα για...βρεγµένη γη;

Χ. Β. Γ.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ
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6. Μεγάλη είδηση η συναυλία της Τσαλιγοπούλου στο Βουργαρέλι! Πού να
ξέραµε τι µας χρωστιόταν! Όσοι γνωρίζαµε (όχι προσωπικά) την τρα-

γουδίστρια και το µουσικό είδος που υπηρετεί χαρήκαµε. Πολλοί είχαν απορίες
για το αν κατάλαβαν το «έντεχνο». Άλλοι που την ξανάκουσαν είπαν πως λέει και
παραδοσιακά πολύ ωραία, χωριό είναι εδώ, θα ακούσουµε και Ηπειρώτικα. Για
να πάψουν οι ανησυχίες όλων µας έκανε καλά κι αυτή κι έσκασε στα...γέλια και
δώσ’ του...γέλια!!! Εµείς πάλι περιµέναµε ν’ ακούσουµε το ανέκδοτο να γελά-
σουµε µαζί της. Άντ’ αυτού εκείνη ευχαρίστησε το Μάνο...κι έφυγε στα καµαρί-
νια. Εµείς πάλι περιµέναµε για λίγο και µετά...φύγαµε. Καλό το παραµύθι αλλά
δεν είχε δράκο! Για το κλαρίνο τι να πω, καλό, πολύ καλό, αλλά ο κόσµος (πολύς
κόσµος, γύρω στα 1.000 άτοµα) πήγε για την Τσαλιγοπούλου. Κι οι εκατοντάδες
νέοι γι’ αυτήν πήγαν και το ζητούµενο ήταν να γίνει µια εκδήλωση για τη νεολαία
που δεν ακούει κλαρίνα τάχει βαρεθεί, µήνα Αύγουστο, στα πανηγύρια. Αλλά
έπρεπε να το υποψιαστούµε, µας είπαν, δεν είδαµε την αφίσα, έγραφε Αχαλι-
νωτόπουλος-Τσαλιγοπούλου. Κι εµείς οι άσχετοι, ν’ αγνοούµε τον «πόλεµο της
µαρκίζας». Πιστεύω δεν θα ξαναπιαστούµε κορόιδα. Κάηκε η γριά στο κουρ-
κούτι...λέει ο λαός.

7. Για το θεατρικό και το 2ο Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών έχω να πω τα
καλύτερα. ∆εν συµµερίζοµαι καθόλου τη γνώµη µερικών που µίλησαν για

απλοϊκή ή σχολική παράσταση. Το έργο «∆ασκαλογιάννης» µε τον πατριώτη
µας σπουδαίο ηθοποιό Νίκο Βερλέκη είναι ένα ιστορικό έργο µε φοβερές ερµη-
νείες, τέλεια ηθοποιία κι απευθύνεται στο ευρύ κοινό. Στόχος ήταν να καταλά-
βουν κι οι απλοί ηλικιωµένοι άνθρωποι (και παρευρίσκονταν αρκετοί) που
µένουν στα χωριά µας και δεν έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης θεατρικών
παραστάσεων, αλλά και τα παιδιά µας, που δεν έχουν ανεπτυγµένη θεατρική
παιδεία. Για τα χορευτικά πάλι όλα τα σχόλια θετικά, όλα τα µπράβο σε χορευ-
τές, ορχήστρα και διοργανωτές. Εύχοµαι του χρόνου µεγαλύτερη συµµετοχή,
ακόµη κι από άλλες περιοχές της πατρίδας µας.

8. Στις 8 Αυγούστου πραγµατοποιήθηκε στο Βουργαρέλι, στο χώρο του ∆η-
µαρχείου, οδοντιατρική ηµερίδα µε θέµα: «Στοµατική υγιεινή». Πολύ µε-

γάλη ανταπόκριση, αντίστοιχη της περυσινής ιατρικής, δεν υπήρξε, αλλά ήταν
αρκετοί αυτοί που την παρακολούθησαν. Κύριος οµιλητής ο οδοντίατρος κος Χ.
Τσιρώνης που µας προτάθηκε από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Άρτας. Εισηγητής
ο κος Γιάννης Πλούµπης, δάσκαλος. Την εκδήλωση προλόγισε ο πρόεδρος του
Συλλόγου κος Νίκος Μανούσης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος ευχαριστεί θερµά τον
κο Τσιρώνη για την ανταπόκρισή του στην πρόσκληση και τους χωριανούς για
την παρουσία τους στην εκδήλωση.

Χαρά Βρατσίστα - Γκόγκου

Σ.Σ.Ε. Η παραπάνω ανταπόκριση της αγαπηµένης µας Χαράς από
δικό µας λάθος δεν δηµοσιεύτηκε στο φύλλο του Οκτωβρίου. Ζη-
τούµε γι’ αυτό συγνώµη. Το δηµοσιεύουµε, έστω ετεροχρονι-
σµένα, γιατί κάθε τι που αφορά το χωριό µας είναι πάντα
επίκαιρο...


