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

ΤΤΙΙΠΠΟΟΤΤΑΑ    ΔΔΕΕΝΝ  ΧΧΑΑΘΘΗΗΚΚΕΕ
Γ ενάρης 1986. Πριν 25 χρόνια. Ο αείµνηστος Πύρρος Παπαδηµη-

τρίου, ο Βασίλης Καραβασίλης αδελφός του πατέρα µου και ο αεί-
µνηστος πατέρας µου Κώστας, “συνωµότησαν” για να µε πείσουν να
ασχοληθώ µε τα κοινά και ειδικότερα να µπω στο Συµβούλιο του Συλ-
λόγου της Αθήνας. 

Η συνάντηση είχε γίνει στο ραφείο του θείου µου του Βασίλη στη Λέ-
νορµαν (απ’ τους καλύτερους ράφτες της εποχής 1945 – 1990). Άρχι-
σαν να µου λένε πόσο σηµαντικό είναι να ασχοληθώ µε τα κοινά, να
συνεχίσω την πορεία του Συλλόγου για να µη διαλυθεί κ.λπ. κ.λπ...
που γνωρίζετε όλοι. Είχα τις αντιρρήσεις µου. Ήµουν πολύ νέα τότε και
ήθελα τον ελεύθερο χρόνο µου να τον περνάω διαφορετικά και όχι να
προσφέρω τις υπηρεσίες µου στον γερασµένο, όπως ένιωθα τότε,
Σύλλογο. Όχι και ξανά όχι. Άσε που είχα και τροµακτικές εµπειρίες απ’
τους χορούς του Συλλόγου που µε το ζόρι µε πήγαινε ο µπαµπάς. ∆εν
µου µιλούσε κανείς τότε. Μιλούσαν µόνο οι µεγάλοι. Κι ενώ οι φίλοι
µου διασκέδαζαν στις µπουάτ και τις ντίσκο της Πλάκας, εγώ άκουγα
την κλήρωση των λαχνών όλη νύχτα και το παραµύθι της Βάβως από
τον Πύρρο. Όχι και ξανά όχι. Αλλά εκείνοι ξανά από την αρχή πίτσι –
πίτσι για να µε πείσουν. Μέχρι που υπέκυψα. Γιατί, καθώς φαίνεται, το
µικρόβιο του εθελοντισµού ήταν στο DNA µου και δεν το είχα καταλά-
βει. Τους είπα: Ναι! θα ασχοληθώ και ελπίζω να πετύχω! Τότε ο πατέ-
ρας µου είπε: «Πρέπει να έχεις στόχους, πίστη κι αγάπη κι όχι απλώς
να ελπίζεις». Αυτό ήταν! Με άγγιξε στην ψυχή µου. Ο πατέρας µου, αν
και αγράµµατος, µου είχε πει µια τεράστια αλήθεια. Μια αλήθεια που
τη βρήκα σιγά – σιγά όλα αυτά τα χρόνια.

Έ τσι απλά ξεκίνησε η πορεία µου στο Σύλλογο, αλλά και στην προ-
σωπική µου ζωή. Μια πορεία 12 χρόνων στην Αθήνα, γιατί µετά

έφυγα για το χωριό και συνέχισα άλλα 13 χρόνια ώς σήµερα. Μια πο-
ρεία που όλοι θυµάστε, αφού από τα πρώτα µου βήµατα µε αγαπή-
σατε και µε στηρίζατε σε κάθε εκδήλωση. Και η αγάπη αυτή ήταν
αµοιβαία. Σας αγάπησα πολύ - πολύ κι ήθελα να σας προσφέρω
πολλά. Περάσαµε χαρές, λύπες, ζήλιες και δυνατές συγκινήσεις. Μοι-
ραστήκαµε πολλά, και αυτό συνεχίστηκε και στο χωριό, και µε το Σύλ-
λογο τον τοπικό και µε το Νεραγώι και µε τα κοινά. Μου δίνατε και σας
έδινα αγάπη. Πορευτήκαµε µε ένα κοινό στόχο: Να µην εγκαταλεί-
ψουµε και να πάµε τη ζωή ένα βήµα µπροστά. Και τα καταφέραµε!
Παρ’ όλα τα προβλήµατα – προσωπικά, οικονοµικά, παγκόσµια, τα
καταφέραµε. Και είναι υπέροχο, είναι παρήγορο και στοργικό που δεν
χαθήκαµε και δεν αποξενωθήκαµε στο διάβα της ζωής. Είναι υπέροχο
που στην εκδήλωση της πίτας σήµερα αντάµωσα πρόσωπα που είχα
να δω αρκετά χρόνια και µου ξύπνησαν αναµνήσεις. Είναι υπέροχο
που υπάρχουν νέοι και συνεχίζουν για τους ίδιους σκοπούς. Είναι υπέ-
ροχο που άκουσα τα παιδιά του χωριού να τραγουδούν σε πείσµα των
καιρών. Βέβαια κάποιοι έφυγαν για πάντα. Κάποιοι άλλοι λοξοδρόµη-
σαν. Κάποιοι είχαν κάνει στάση για αναδιοργάνωση. Είµαι σίγουρη
όµως πως στην πορεία της ζωής θα ξαναβρεθούµε όλοι. Σηµασία έχει
να κάνεις το ταξίδι. Να είσαι διατεθειµένος να θέσεις τις ικανότητές σου
στην κρίση των θεατών σου. Να προχωράς παρά τα λάθη σου και τις
αντιρρήσεις των άλλων. Να έχεις θάρρος και τόλµη και να µην απο-
ζητάς την έξοδο κινδύνου στην πρώτη αναποδιά. Να µην προσπαθείς
να ευχαριστήσεις όλο τον κόσµο αλλά αυτούς που πραγµατικά το θέ-
λουν. 

Γ ια τις συγκινήσεις, λοιπόν, που µου δώσατε σας λέω ευχαριστώ.
Για την αγάπη, τη στήριξη και το χαµόγελο τόσων χρόνων σας λέω

ευχαριστώ. Σ’ αυτούς που συνωµότησαν για να κάνω αυτό το ταξίδι
στη ζωή λέω ευχαριστώ. Κι εγώ θα συνεχίσω να σας αγαπώ  µε τον
δικό µου ήσυχο κι απόκρυφο τρόπο. Θα συνεχίσω να αγωνίζοµαι για
τους στόχους τους κοινούς και τους προσωπικούς.
Γι’ αυτό σου λέω να µ’ αγαπάς / να µ’ αγαπάς όπου κι αν πας
και νάµαστε έτσι στοργικά / δεµένοι µεταξύ µας.
Γιατί το βράδυ θ’ απλωθεί / σαν ένα κάλυµµα βαρύ
κι ίσως ποτέ να µη σε βρω / στην άλλη ύπαρξή µας�
Γι’ αυτό σου λέω:
Μην εγκαταλείπεις το στόχο! Ας πάµε τη ζωή λίγο µπροστά, ας πάµε
τον εαυτό µας λίγο µπροστά, ας µη χαθεί η αγάπη, η στοργή, η προ-
σφορά και το χαµόγελο!

Σταυρούλα Καραβασίλη
Γενάρης 2011 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ∆ΗΜΑΡΧΟ  
Πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα συνάντηση του ∆ηµάρχου κου Μαρίνου Γαρνέλη µε το ∆Σ της Ένωσης
Συλλόγων του ∆ήµου Αθαµανίας. Η συνάντηση έγινε στο γραφείο του Συλλόγου Βουργαρελιωτών. Η
πρόεδρος της Ένωσης κα Λαµπρινή Παπαδήµα – Σπαή εξέθεσε τα θέµατα που αφορούν τις δραστη-
ριότητες της Ένωσης και πώς µπορεί ο ∆ήµος να βοηθήσει για καλύτερη οργάνωση και επιτυχία των
εκδηλώσεών της. Από τη µεριά του ο ∆ήµαρχος υποσχέθηκε κάθε δυνατή βοήθεια στο πλαίσιο της
καλής συνεργασίας ανάµεσα στο ∆ήµο και την Ένωση, που όπως τόνισε η πρόεδρος, ο στόχος της
είναι η βοήθεια προς το ∆ήµο, προκειµένου να καλυφθεί το κενό της έλλειψης πολιτιστικού τµήµατος.

Ν. ∆. 

Το καθιερωµένο αντάµωµα
των χωριανών µας για

την καινούργια χρονιά πραγ-
µατοποιήθηκε και φέτος,
όπως το είχαµε ανακοινώσει,
την Κυριακή 23 Γενάρη. ∆εν
θα πούµε πολλά, η λέξη
«ζεστό» τα λέει όλα. Αρκετοί
λόγοι συνέβαλαν σ’ αυτό.

Πρωταρχικά, η αθρόα προ-
σέλευση των συγχωριανών
µας, οι οποίοι, παρ’ όλες τις
δυσκολίες, ήρθαν εκεί για να
ιδωθούν µεταξύ τους (δεν
έχουµε δα και πολλές ευκαι-
ρίες στο µεγάλο χωνευτήρι
της Αθήνας) αλλά και να απο-
λαύσουν µουσική και φαγητό.

Πραγµατικά, την πρώτη
απόλαυση µάς τη χάρισαν µε
τον καλύτερο τρόπο, αφιλο-
κερδώς, και για πολλοστή
φορά, οι δυο συγχωριανοί
µας µουσικοί. Ο Ηλίας Σιµό-
πουλος µε το µπουζούκι του
και ο Στέφανος Στεφάνου µε
την κιθάρα του. Το ∆Σ του
Συλλόγου µας εκφράζει τις
ιδιαίτερες ευχαριστίες του γι’
αυτή την προσφορά τους.
Μαζί τους ήταν και ο Γιώργος
Γερµατσίδης µε το µπουζούκι
του. (Ο Στέφανος µε το
Γιώργο είναι στον ίδιο χώρο
και προσφέρουν τη µουσική τους κάθε Παρασκευή και Σάβ-
βατο βράδυ από το Φθινόπωρο µέχρι την Άνοιξη). Τα καλύ-
τερα ακούσαµε για τη µουσική απόλαυση που µας χάρισαν
απλόχερα, το έκαναν µε ιδιαίτερο κέφι και αυτό µετέδωσαν
και στους παραβρισκόµενους. Όλοι είχαν εκτός από ένα «ευ-
χαριστώ» να πουν πόσο διασκέδασαν και να το επαναλά-
βουµε µε τον ίδιο τρόπο. 

Αφήσαµε, όµως, τελευταίο το χώρο που µας φιλοξένησε
«Την Αυλή του Αντώνη» και τους οικοδεσπότες του, πατριώ-
τες µας από την Κυψέλη (Χώσεψη) Αντώνη Βαγενά, τη γυ-
ναίκα του Έλλη και το γιο τους Νίκο. Πράγµατι η επιλογή
ήταν η καλύτερη, γιατί προτιµήσαµε ένα φιλόξενο και
«ζεστό» χώρο που οι οικοδεσπότες του µας πρόσφεραν µε
τον καλύτερο τρόπο τις υπηρεσίες τους µε ζωντάνια και χα-
µόγελο, ιδιαίτερα ο Νίκος. Και εκείνες οι τηγανίτες της Έλλης
στο τέλος έδωσαν µια ιδιαίτερη «πινελιά», θυµίζοντας την ιδι-
αίτερη πατρίδα. 

Με την παρουσία τους µας τίµησαν, εκτός από τους συγ-
χωριανούς µας,  η κα Λαµπρινή Παπαδήµα - Σπαή, πρό-
εδρος της Ένωσης Συλλόγων του ∆ήµου Αθαµανίας µε το
σύζυγό της Γιώργο, ο συντοπίτης µας από το Αθαµάνιο κος
Νίκος Βερλέκης Αντιδήµαρχος Πολιτισµού του ∆ήµου Και-
σαριανής. Ο κος Βερλέκης ήρθε πρόσφατα στο χωριό µας

για το γύρισµα µιας σειράς
της ΕΡΤ για τα ιστορικά Μο-
ναστήρια. Επίσης παραβρέ-
θηκαν ο κος Κώστας Αλεξίου
πρόεδρος της Πανηπειρωτι-
κής, η πρώην πρόεδρος του
Συλλόγου µας κα Σταυρούλα
Καραβασίλη, ο κος Αντώνης
Κοντός αντιπρόεδρος της
Οµοσπονδίας Τζουµερκιωτών
και ο κος Λεωνίδας Τσίπρας
πρόεδρος του Συλλόγου Αθα-
µανιωτών Αττικής. Ευχές µας
έστειλε ο βουλευτής Άρτας
του ΠΑΣΟΚ κος Στασινός. Ξε-
χωριστή ήταν και η παρουσία
του προέδρου του Πολιτιστι-
κού Συλλόγου Βουργαρελίου
κου Νίκου Μανούση. Ο Νίκος
αναφέρθηκε σε δραστηριότη-
τες που υλοποιήθηκαν στο
Βουργαρέλι και παρουσίασε
το ωραίο ηµερολόγιο του Πο-
λιτιστικού Συλλόγου για το
2011. Επίσης επεσήµανε την
ανάγκη για συντήρηση και επι-
σκευή του Μνηµείου των Πε-
σόντων στην πλατεία στο
Βουργαρέλι (όπως και εµείς
επισηµάναµε την ανάγκη αυτή
στο προηγούµενο φύλλο της
εφηµερίδας µας).

Το ∆.Σ. του Συλλόγου 

Το ιστορικό Μοναστήρι του Αγίου 
Γ ε ω ρ γ ί ο υ  σ τ ο  π ρ ο σ κ ή ν ι ο

Με πρωτοβουλία της Ένωσης Συλλόγων του ∆ήµου
Αθαµανίας – της προέδρου κας Λαµπρινής Παπα-
δήµα - Σπαή – ήρθε στο Χωριό µας συνεργείο της
ΕΡΤ µε επικεφαλής τον συντοπίτη µας, από το Αθα-
µάνιο, ηθοποιό Νίκο Βερλέκη. Εκεί στο χώρο του Μο-
ναστηριού έγιναν γυρίσµατα στα διάφορα µέρη του
µε ιστορική αφήγηση την οποία είχε αναλάβει η κα
Βάσω Ράπτη – Πλεύρη. Η σκηνοθεσία και παραγωγή
είναι του Νίκου Βερλέκη θα προβληθεί δε στη σειρά
«Μοναστήρια και Εθνεγερσία» της ΕΤ 1  στις 21, 22,
23, 24, και 25 Μαρτίου. Πρόκειται για µια προσπάθεια
να αναδειχτούν τα Μοναστήρια που διαδραµάτισαν
σηµαντικό ρόλο κατά την επανάσταση του 1821.
Αποτελεί τιµή για τον τόπο µας η ανάδειξη αυτού του
γεγονότος από τη δηµόσια τηλεόραση. Οι ώρες
προβολής της σειράς δεν είναι ακόµη γνωστές. Θα
τις πληροφορηθούµε από το πρόγραµµα της ΕΤ 1.

Η  Π Ι Τ Α  Τ Ο Υ  Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Υ  Μ Α Σ   

ΒΒοουυρργγααρρεελλιιώώττιικκοο  ΑΑννττάάμμωωμμαα

Στιγµιότυπα από τη γιορτή µας. Πάνω η ορχήστρα µας µε
τη Σαββούλα Κολιούλη και τη Λουκία Αντωνίου. Κάτω ο
πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Βουργαρελίου
Νίκος Μανούσης και η Λαµπρινή Σπαή, πρόεδρος της
Ένωσης Συλλόγων του ∆ήµου Αθαµανίας.
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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
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ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΡΕΜΑΤΩΝ
ΤΗΛ, 6974 439 385

Η Εφηµερίδα µας το «ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ» θέλει και ζητάει τη συνεργασία
των χωριανών µας. Η συντακτική επιτροπή δηµοσιεύει κάθε συνερ-
γασία που λαµβάνει και δεν λογοκρίνει κανένα κείµενο. Μοναδική προ-
ϋπόθεση τα κείµενα να είναι ενυπόγραφα. Παράκληση οι συνεργασίες
να αποστέλλονται µε mail στα: 
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 Π ω λ ε ί τα ι  σ το  Β ο υ ρ γ α ρ έ λ ι  δ ί πλα  σ τ η ν  πλα τ ε ί α  
ο ι κόπ ε δ ο  4 5 0  τ . µ .  µ ε  πα λα ι ό  κ τ ί σ µ α  7 0  τ . µ .  π ε ρ ί πο υ  

Τη λ .  2 6 4 1 0  5 8 6 6 3  κα ι  6 9 7 6  7 8 4  1 6 7

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
- Η Μαίρη Βάγγη και ο Χρήστος
Βούλγαρης απέκτησαν κοριτσάκι.
- Η Χρυσούλα Μυτέλα και ο Λάµ-
προς Μπακάλης απέκτησαν αγο-
ράκι.
-Η Ευτυχία Τσιµπλοκούκου και ο
∆ηµήτρης Μπασιούκας απέκτη-
σαν αγοράκι.
- Η Ζωή Γιαννούλη και ο Αντώ-
νης Μπαλατσούκας απέκτησαν
κοριτσάκι. 
Ευχόµαστε να τους ζήσουν τα νεο-
γέννητα!

ΘΑΝΑΤΟΙ
- Απεβίωσε στις 21/12/2010 και κη-
δεύτηκε στο Παλαιοκάτουνο η
Σταυρούλα Γκόγκου, σε ηλικία 76
ετών.
- Απεβίωσε στις 7/1/2011 στην
Αθήνα και κηδεύτηκε στο Βουργα-
ρέλι ο Κώστας Τσιλώνης, σε ηλι-
κία 68 ετών.
- Απεβίωσε στις 8/1/2011 και κη-
δεύτηκε στο Κάτω Σούλι Αττικής η
Ελένη Ζέρβα, σε ηλικία ετών.
- Απεβίωσε στις 25/1/2011 στην
Άρτα και κηδεύτηκε στο Βουργα-
ρέλι η Ουρανία Κουτσιαύτη, σε
ηλικία 84 ετών.
- Απεβίωσε στις 7/2/2011 στην
Αθήνα και κηδεύτηκε στο Βουργα-
ρέλι η Ελένη Λαµπράκη, σε ηλικία
75 ετών.
- Απεβίωσε στις 7/2/2011 και κη-
δεύτηκε στο Παλαιοκάτουνο η Χρη-
στίνα Χάρου, σε ηλικία 100 ετών.
- Απεβίωσε στις 15/2/2011 και κη-
δεύτηκε στο Παλαιοκάτουνο  ο
Γιώργος Περίδροµος, σε ηλικία
90 ετών.
- Στις 27/10/2010 πέθανε και κη-
δεύτηκε στην Κέρκυρα ο χωριανός
µας Χρήστος Πλεύρης. Γεννήθηκε
το 1941 στο Βουργαρέλι και υπη-
ρέτησε στην Ανακτορική Φρουρά
των Ευζώνων. Κατόπιν εισήλθε
στη Σχολή Αστυνοµίας Πόλεων και
υπηρέτησε αρχικά στην Αθήνα.
Από το 1966 µέχρι τη συνταξιοδό-

τησή του
υπηρέτησε
στην Κέρ-
κυρα όπου
παντρεύτηκε
και απέ-
κτησε δύο
παιδιά. Την
τ ε λ ε υ τ α ί α
10ετία υπέ-
φερε από
την καρδιά
του, η οποία
και τον εγκα-
τέλειψε πρό-
ωρα.  
Θερµά συλλυπητήρια στους οι-
κείους τους.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ    
- Η κα Ρούλα Στεφάνου του ∆ηµη-
τρίου προσέφερε για τους σκοπούς
του Συλλόγου 100 ευρώ στη µνήµη
του συζύγου της ∆ηµήτρη
(Τάκου). 
- Ο κος   Στέφανος  Στεφάνου προ-
σέφερε για τους σκοπούς του Συλ-
λόγου 100 ευρώ στη µνήµη του
πατέρα του ∆ηµήτρη.
- Η κα Λουκία Αντωνίου προσέ-
φερε για τους σκοπούς του Συλλό-
γου 50 ευρώ στη µνήµη της θείας
της Ελένης Ζέρβα.
- Η κα Ελένη Κολιούλη προσέ-
φερε για τους σκοπούς του Συλλό-
γου 100 ευρώ στη µνήµη του
Γιώργου Κολιούλη.
- Η κα Αρτεµι-
σία Γιαννάκη
πρόσφερε για
τους σκοπούς
του Συλλόγου
300 ευρώ στη
µνήµη της
αδελφής της
Αλεξάνδρας
Γιαννάκη –
Καραβασίλη.
(Τη φωτογραφία της Αλεξάνδρας
έστειλε η αδερφή της Αρτεµισία από
τη Γερµανία).

Στερνό αντίο για δύο    
Βασίλης Αντωνίου
Έφυγε από κοντά µας στις 2 ∆ε-
κέµβρη 2010 ο µικρότερος αδελ-
φός του πατέρα µου ο Βασίλης.
Ήταν η στιγµή που εκδιδόταν η
εφηµερίδα µας και έτσι λίγο καθυ-
στερηµένα έρχονται οι λίγες αυτές
γραµµές πρωταρχικά για τον άν-
θρωπο (γιατί όταν είναι να γράψεις
για πολύ αγαπηµένα πρόσωπα σε
κατακλύζουν πολλά και τα κρατάς
για θύµηση που απαλύνει τον πόνο). ∆ύσκολα χρόνια τα παι-
δικά µε λιγοστούς πόρους επιβίωσης και κατόπιν τα νεανικά
µέσα στον πόλεµο. 

Ο Βασίλης δεν εγκατέλειψε τη γενέθλια γη και µάλιστα το
συνοικισµό Παπούλια. Εκεί ήταν το πατρικό σπίτι, οι γονείς.
Και όταν κατέβαινε στο χωριό για δουλειά πρώτα στο
οπλουργείο του πατέρα µου και µετά ως υπάλληλος στα ΤΕΑ
γύριζε µε ευχαρίστηση στην εστία του. Εκεί δηµιούργησε την
οικογένειά του µε τη θεία Βιργινία και τα παιδιά του, το Λάκη
και τον Κώστα. Πάντα ευδιάθετος και καλόβολος, είχε µια
καλή κουβέντα για τον καθένα. Έµεινε στα Παπούλια και στο
Βουργαρέλι σ’ αυτό το αδιάκοπο πήγαινε – έλα χωρίς δια-
µαρτυρία τα περισσότερα χρόνια της ζωής του. 

Οι συνθήκες κάποτε άλλαξαν και αναγκάστηκε να µείνει
στην Άρτα µε την οικογένειά του. Όσο µπορούσε εξυπηρε-
τούσε τον κάθε χωριανό που ήθελε κάτι από την Άρτα, ποτέ
δεν βαρυγκωµούσε, ήταν γι’ αυτόν χαρά και ικανοποίηση.
Και τα καλοκαίρια που ανέβαινε στα Παπούλια καλοδέχον-
ταν συγγενείς και φίλους που πήγαιναν να τον επισκεφτούν.
∆εν θα ξεχάσω τα φιλέµατα που ένας έκανε εκεί στην κατα-
πράσινη αυλή και το κατευόδιο στην αυλόπορτα και µια άλλη
ίσως προσωπική στιγµή αλλά πολύ σηµαντική στο σπίτι του
στην Άρτα µε έπιασαν οι πόνοι µιας γέννας και εκεί ήταν το
πρώτο σπίτι που µπήκε η κορούλα µου. Αλλά η µοίρα µε την
αρρώστια που του επεφύλασσε, του στέρησε την επιστροφή
στον τόπο του τα Παπούλια και η γη που τον σκέπασε δεν
ήταν η γενέθλια. Ας είναι ελαφρύ το χώµα που σε σκέπασε
θείε Βασίλη και ελπίζω ο χρόνος να απαλύνει τον πόνο των
δικών σου ανθρώπων.

Ελένη Παπακώστα – Ζέρβα
Έφυγες και πήγες µακριά                         
σύννεφα σκεπάσαν τη φωλιά.
Μακριά έφυγε και τα σύννεφα σκέπασαν τη ζεστή φωλιά του
σπιτικού και στα Ιλίσια και στο Κάτω Σούλι που µε τόση
αγάπη έστησε µε τον σύντροφό της Νίκο Ζέρβα για πενήντα
γεµάτα χρόνια η θεία µου Ελένη, αδερφή της µάνας µου. Μ’
αυτό το απλό ρήµα, δηλωτικό µιας απουσίας παντοτινής,
µου ανακοίνωσε η ξαδέρφη µου η Φώφη το ανεκπλήρωτο
κενό που άφησε σ’ όλους µας η θεία µου η Ελενίτσα, όπως
την έλεγαν οι περισσότεροι. Και ήταν το πλέον οδυνηρό

«έφυγε» το τρίτο που άκουσα στο
διάστηµα ενός µήνα (αρχές ∆εκεµ-
βρίου «έφυγε» ο θείος µου Βασί-
λης και η συµµαθήτριά µου η
Σπυριδούλα και µε την καινούργια
χρονιά, 8 Γενάρη η πολυαγαπη-
µένη µου θεία).

Η πληµµύρα των συναισθηµά-
των από την απώλειά της δε στά-
θηκε ικανή λίγες ώρες µετά την
ανακοίνωσή της να σκεπάσει τις
θύµησες και τις αναµνήσεις αυτής της καθοριστικής και ση-
µαντικής παρουσίας στη ζωή µου.

Αναρίθµητα τα θυµάµαι, όµως το πιο καθοριστικό η πα-
ρουσία και η συµβολή στο γάµο µου και στις δύσκολες στιγ-
µές µου. Σ’ αυτή κατέφευγα για συµβουλές, γιατί η µάνα µου
ήταν µακριά και δεν µπορούσε να τρέξει, αυτή έτρεχε στις
αρρώστιες όταν οι κορούλες µου ήταν µικρές. Η επικοινωνία
µας ήταν συχνή, µε πόση χαρά περίµενα τη ζεστή της καλη-
µέρα ή καληνύχτα. Την είχα συµβουλάτορα, όταν επρόκειτο
να ξεκινήσω κάτι καινούργιο. Με έµαθε να µην είµαι µίζερη,
να αντιµετωπίζω τη ζωή µε θάρρος, να εκδηλώνω την αγάπη
και την καλοσύνη. Η στάση ζωής της, ειδικά το τελευταίο διά-
στηµα που αντιπαρατέθηκε µε τόση παλικαριά στην αρρώ-
στια, γιατί πραγµατικά το ήθελε να ζήσει, και για να µη
στενοχωρήσει τους αγαπηµένους της, είναι παράδειγµα ανε-
πανάληπτο. Όµως µας έφυγες, ο χάρος στάθηκε πιο ισχυρός
από σένα. 

Αγαπούσες το Βουργαρέλι πολύ. Αυτό δήλωναν οι συχνές
επισκέψεις σου τον καιρό της νιότης και αργότερα µε την οι-
κογένειά σου που θεωρούσε το Βουργαρέλι πατρίδα της. Το
Νίκο Ζέρβα όλοι τον θυµούνται για την παρουσία του. Αργό-
τερα όµως, όταν «βάρυνε» η γιαγιά ήταν δύσκολη η µετακί-
νηση. Στο φιλόξενο σπίτι σας στα Ιλίσια πολλοί
Βουργαρελιώτες θα έχουν να θυµηθούν τη ζεστή σας φιλο-
ξενία και για µέρες. Και στις αρρώστιες των συγχωριανών
ήσουν πανταχού παρούσα.

Η εκπλήρωση της τελευταίας σου επιθυµίας δε σηµαίνει λι-
γότερη αγάπη για τη γενέθλια γη. Η αγάπη της µάνας στά-
θηκε ισχυρότερη. Η αγκαλιά της, ένα κοµµάτι της
Βουργαρελιώτικης γης και ένα µπουκέτο κίτρινα χρυσάνθεµα
είναι αυτά που ήταν δυνατό να έχεις από το Βουργαρέλι στην
αρχή του µεγάλου ταξιδιού.

Λένε ότι ο χρόνος απαλύνει τον πόνο, αυτό θα γίνει, είναι
µια διεργασία που χρόνια τώρα επαναλαµβάνεται αέναα.
Όµως η παρουσία σου σ’ αυτό τον κόσµο άφησε το στίγµα
της σε όλους µας. 

Μπορεί να γίναµε φτωχοί από την έλλειψη της γήινης πα-
ρουσίας σου, όµως πλούσιοι σε συναισθήµατα. «Φτωχοί
πραγµατικά είναι αυτοί που δε γνώρισαν από κοντά την Ελε-
νίτσα», είπε ένας γείτονάς σου.
Καλό ταξίδι, θα σε θυµόµαστε.

ΛΟΥΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
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Η Αδελφότητα είναι ο συνδετικός κρίκος των απανταχού συγχωριανών µε το όµορφο χωριό µας.
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Επιστηµονικός Συνεργάτης Αλλεργιολογικού Τµήµατος

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

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

akalobatsou@gmail.com
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Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
- Παρακολούθησα τη θαυµάσια Χριστουγεννιάτικη γιορτή που
πραγµατοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του ∆ήµου µια
και βρισκόµουν στο χωριό για τις γιορτές των Χριστουγέννων.
Η προσπάθεια των δασκάλων του χωριού  µας, του Πανα-
γιώτη και της Ζωής, του προέδρου του Πολιτιστικού Συλλό-
γου Νίκου Μανούση, που έδωσε τόση χαρά στα παιδιά του
χωριού, µας γέµισε µε τα καλύτερα συναισθήµατα. Η ευχή µας
να έχει συνέχεια και σε ό,τι χρειαστούν ο Σύλλογός µας θα
είναι στο πλευρό τους.

- Την Κυριακή 16 Γενάρη 2011 το ∆Σ του Συλλόγου µας παραβρέ-
θηκε στην κοπή της πίτας του Αθαµανιωτών της Αθήνας, που έγινε
στην κεντρική αίθουσα της Πανηπειρωτικής. Την ίδια µέρα σε άλλη
αίθουσα της Πανηπειρωτικής πραγµατοποιήθηκαν η Γενική Συνέ-
λευση και οι εκλογές στην Τζουµερκιώτικη Οµοσπονδία, όπου στο
νέο ∆Σ εξελέγησαν από το Σύλλογό µας ο Ηλίας Σιµόπουλος και η
Σαββούλα Κολιούλη.

- Παραβρέθηκα σε µια ξεχωριστή βραδιά που είχε προσκλη-
θεί ο Σύλλογός µας την Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2011 στο θέα-
τρο της Ελληνοαµερικανικής Ένωσης µε θέµα: Λάκης Χαλκιάς
«Μνήµες Ξενιτιάς» Βασιλικής και Θανάση Σκουτέλα –∆ηµο-
τικά τραγούδια της Ηπείρου. Εκεί ο καταξιωµένος Ηπειρώτης
ερµηνευτής Λάκης Χαλκιάς τραγούδησε 12 δηµοτικά τραγού-
δια από το νέο του δίσκο «Μνήµες Ξενιτιάς». Τα τραγούδια
επέλεξε από το βιβλίο A weft of Memory, A Greek  Mother s
recollection of tolk sougs and poems όπου ο γιος της Θανά-
σης Σκουτέλας κατέγραψε ποιήµατα και τραγούδια όπως τα
διέσωσε η µητέρα του Βασιλική µέσα από την προφορική πα-
ράδοση και τα ανακάλεσε στη µνήµη της εκεί στη µακρινή ξε-
νιτιά. Την παρουσίαση έκανε ο Θανάσης Σκουτέλας και στη
συνέχεια ο Λάκης Χαλκιάς τραγούδησε αυτά τα τραγούδια
όπως τα παρουσιάζει στο CD που κυκλοφόρησε. Το αξιοθαύ-
µαστο ήταν η παρουσία της υπέργηρης Βασιλικής Σκουτέλα,
103 χρόνων είναι σήµερα, γιαγιά την αποκαλούν όλοι και τα
λόγια της γεµάτα ζωντάνια στο τέλος της εκδήλωσης. «Στη
ζωή πάντα να κάνεις αυτό που αγαπάς, αυτό που θέλεις και
όχι ό,τι σου επιβάλλουν οι άλλοι! Αν αγαπάς το τραγούδι και
το χορό, µην τα αφήνεις! Είναι η καλύτερη δύναµη, η καλύ-
τερη πνευµατική τροφή. Εύχοµαι ο Θεός να µου δίνει µέρες,
για να µπορώ να παραβρεθώ και σε άλλες τέτοιες εκδηλώ-
σεις». Μπράβο κουράγιο η γιαγιά Βασιλική, ανεπανάληπτο
παράδειγµα πνευµατικής διαύγειας και ζωντάνιας και το
σπουδαιότερο ότι η ατοµική πρωτοβουλία και του γιου της
Θανάση, τυπική στην Ελληνική οικογένεια, επιβεβαιώνει µια
ακόµη φορά ότι η γλώσσα αποτελεί ίσως το ισχυρότερο στοι-
χείο της εθνικής µας ταυτότητας, τουλάχιστον µέχρι πρό-
σφατα.  

Λουκία Αντωνίου 

Η έκδοση της εφηµερίδας «Το Βουργαρέλι» δεί-
χνει πως καλά κρατεί. Συµβαίνει το ίδιο µε την

κυκλοφορία της; Φτάνει στον προορισµό της;
Είναι ουσιαστική η προσφορά της; ∆ικαιώνει το
ρόλο της ως ενηµερωτικό έντυπο;

Το τελευταίο φύλλο (∆εκέµβρης 2010) µ’ έβαλε σε σκέ-
ψεις. Πρώτα-πρώτα πολλοί συνδροµητές κατά καιρούς
διαµαρτύρονται πως δεν παίρνουν την εφηµερίδα, όταν
µάλιστα έχουν πληρώσει τη συνδροµή τους και η διεύ-
θυνσή τους δεν έχει αλλάξει εδώ και χρόνια. Η συντακτική
οµάδα απ’ τη µεριά της διαβεβαιώνει πως τα φύλλα τα-
χυδροµούνται κανονικά, ανεξάρτητα απ’ την ταµειακή τα-
κτοποίηση των συνδροµητών. 

Εύλογο το ερώτηµα: Πού χάνεται η εφηµερίδα; ∆εν
µπορώ να στοιχειοθετήσω καµιά κατηγορία εναντίον κα-
νενός. Παράκληση µόνο κάνω προς τους διανέµοντες:
Λίγη προσοχή και υποµονή στη διανοµή και όχι κατά βού-
ληση. Όποιος πληρώνει συνδροµή έχει και την απαίτηση
να λαβαίνει το φύλλο της εφηµερίδας. Τώρα το αν στην
ίδια οικογένεια φτάνουν περισσότερες της µιας (αφού
υπάρχουν αντίστοιχες συνδροµές) δεν πρέπει να κρίνεται
αυθαίρετα αν είναι περιττές. Ο καθένας, για τους δικούς
του λόγους, απαιτεί τη δική του. Ας την έχει:.Αλλά και
στις εισόδους πολυκατοικιών, όπου «πετιέται» συνήθως
η αλληλογραφία, ας πέφτει λίγο το µάτι. ∆εν είναι όλα δια-
φηµιστικά έντυπα πίτσας! Ίσως να :κείτεται και «το
Βουργαρέλι».

Αυτό το ζήτηµα πιστεύω θα ρυθµιστεί. Εκείνο στο οποίο
δίνω µεγάλη βαρύτητα είναι η ύλη κάθε φύλλου. Θεωρώ
δε πως µου επιτρέπεται να κάνω κριτική στο κοµµάτι
αυτό, αφού είµαι κι εγώ τον τελευταίο καιρό, βασικός αν-
ταποκριτής των ειδήσεων του χωριού και όχι µόνο. Όταν
εκδόθηκε το πρώτο φύλλο (Μάρτης ‘77) οι κοινωνικές
συνθήκες (διαβίωση, επικοινωνία) ήταν εντελώς διαφο-
ρετικές απ’ τις σηµερινές. Εποµένως η ανάγκη έκδοσης
ενός εντύπου που θα ήταν ο συνδετικός κρίκος χωρια-
νών, του χωριού και της διασποράς, µε ανάλογη θεµατο-
λογία, ίσως ήταν επιβεβληµένη. 

Σήµερα όµως, µε τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας οι
άνθρωποι βρίσκονται σε άµεση οπτικοακουστική επαφή,
τα ζωτικά προβλήµατα του χωριού που χρήζουν προβο-
λής κι επίλυσης γίνονται πλέον γνωστά µέσα απ’ τα ΜΜΕ
και το διαδίκτυο χωρίς χρονοτριβές και καθυστερήσεις.
Ως εκ τούτου ο πρωταρχικός στόχος έκδοσης της εφηµε-
ρίδας ίσως έχει ατονήσει. Άρα είναι ανάγκη να επανα-
προσδιοριστεί ο ρόλος της.

∆ιαπιστώνω µε λύπη µου πως οι συνεργάτες ολοένα και
λιγοστεύουν και οι συνεργασίες ολοένα και:φτωχαίνουν.
Το ν’ ανακυκλώνουµε (όλοι όσοι γράφουµε) τα πεπραγ-
µένα προηγούµενων µηνών κι εκδηλώσεων αναφέρον-
τας ή σχολιάζοντάς τα, δεν βοηθάει στην αναβάθµιση του
εντύπου. Ακόµη και η προσωπική µας εκτίµηση γι’ αυτά
λίγο (έως καθόλου) και λίγους ενδιαφέρει. Άλλωστε κα-
νείς µας δεν είναι δηµοσιογράφος – ούτε στις φιλοδοξίες
µας είναι κάτι τέτοιο – για να δοθεί µια άλλη θεώρηση στα
γραφόµενα. Κι έτσι – µοιραία – καταλήγουν αδιάφορες

πληροφορίες. Οι µεν χωριανοί στο Βουργαρέλι διαβάζουν
όσα βίωσαν στο χωριό, για τους δε απόδηµους:περσινά
ξινά σταφύλια. 

∆εν λείπουν βέβαια και αξιόλογα άρθρα µε ιδιαίτερο εν-
διαφέρον, αναλυµένα και τεκµηριωµένα µε ιδιαίτερη προ-
σοχή, από ανθρώπους καταρτισµένους στο αντικείµενο
που καταπιάνονται, αλλά αυτά όλο και λιγοστεύουν. Συ-
νήθως δε προκύπτουν ως απάντηση δηµοσιεύµατος
προηγούµενου φύλλου. Στην καλύτερη περίπτωση σαν
παρουσίαση εργασίας ή οµιλίας ή έρευνας µε επιστηµο-
νικές – ιστορικές προσεγγίσεις. Απ’ το ολότελα:

Στόχος µου µε τα προαναφερθέντα δεν είναι να υπο-
βαθµίσω «ΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ». Ακριβώς το αντίθετο επι-
διώκω: Να αφυπνίσω πένες! Κυρίως δε νεανικές πένες!
Νεανικές συνεργασίες απουσιάζουν. Θα πει κάποιος πως
οι νεολαίοι ασχολούνται µε το internet και λίγο τους εν-
διαφέρει η έντυπη ειδησεογραφία. Ίσως το διαδίκτυο να
είναι η λέξη κλειδί. Ας δοθεί στους νέους χώρος εκεί. Ο
Σύλλογος Βουργαρελιωτών Αττικής έχει ηλεκτρονική δι-
εύθυνση. Ας αναρτούν εκεί τις συνεργασίες τους. Ας
φροντίσουν να εµπλουτιστεί η ήδη υπάρχουσα ιστοσε-
λίδα, η οποία ίσως χρειάζεται µια µικρή ανανέωση.
Ώσπου να επιτευχθεί αυτό ας καθιερώσουν για αρχή µια
δική τους στήλη στην εφηµερίδα. Ας δώσουν µε κάποιο
τρόπο το παρών. 

Οι νεολαιίστικες δραστηριότητες δεν εξαντλούνται σε µα-
θητικούς αθλητικούς αγώνες ούτε στις Αυγουστιάτικες πο-
λιτιστικές εκδηλώσεις στα χωριά.

Ας στηρίξουµε όλοι µαζί, συλλογικά, την εφηµερίδα µας.
Πρώτα µε τη συνδροµή µας κι ύστερα µε τη συνεργασία
µας, όπου και όπως ο καθένας µπορεί. Ας παρουσιάζον-
ται στις σελίδες της θέσεις και απόψεις για σύγχρονα κι
επίκαιρα θέµατα, πέρα απ τα καθιερωµένα που αφορούν
την ιστορία, την παράδοση και την πολιτιστική µας κλη-
ρονοµιά. Καλοί οι παλιοί και µόνιµοι συνεργάτες, αλλά
ένας αέρας ανανέωσης θα δώσει άλλη πνοή στην ενηµέ-
ρωση. «ΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ» είναι απ’ τις λίγες εφηµερίδες
Συλλόγων της περιοχής. Ας µην καταλήξει φυλλάδιο: νε-
κρολογιών και µικρών αγγελιών ή ένθετο ενός νέου, φρέ-
σκου και πλούσιου ειδησεογραφικά ενηµερωτικού
εντύπου. 

Α, και φωτογραφίες γίνονται δεκτές, ας έχουν, αναλο-
γικά, µια καλή θέση, διανθίζοντας τα κείµενα. Είναι ωραίο
να βλέπεις φρέσκα πρόσωπα. Τα νιάτα σού δίνουν έναν
αέρα αισιοδοξίας, ακριβό ζητούµενο στην εποχή µας.

Επιπλέον, σχετικά µε τους νέους, ανεξάρτητα απ’ τη συ-
νεργασία στην εφηµερίδα, θάθελα να πω τούτο: Επιβάλ-
λεται να βρούµε τρόπους προσέγγισής τους και
ερεθισµάτων που θα τους ωθήσουν να σταθούν κοντά
µας για να γίνουν η συνέχειά µας σ’ ό,τι εµείς οι µεγαλύ-
τεροι οραµατιζόµαστε και παλεύουµε γι’ αυτόν τον τόπο.
Έναν τόπο που ανήκει σ’ όλους µας. Ας τον φροντίσουµε
όλοι µαζί. Μη µείνουµε σ ευχολόγια και: άνωθεν βοή-
θεια. ∆ε θα φτάσει ποτέ. 

Χ. Β. Γ.

1) Αρτεµισία Γιαννάκη  . . . . . . . . . . . . . . 300 ευρώ Νο 1531
2) Εριέττα Βαγενά  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 ευρώ Νο 1532
3) Νίκος Βαγενάς  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 ευρώ Νο 1533
4) Κική Τάσιου – Σιαπάτη  . . . . . . . . . . . . 10 ευρώ Νο 1534
5) Νίκος ∆ήµος  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 ευρώ Νο 1535
6) Μαίρη Ίσκου  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 ευρώ Νο1536
7) Ερικέτη Ριγανέλα  . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 ευρώ Νο 1537
8) Μαρία Παπαγεωργίου-∆ηµητρίου  . . . . 30 ευρώ Νο 1538
9) Βασιλική Βαµβακά  . . . . . . . . . . . . . . . .20 ευρώ Νο 1539
10) Ευτυχία Μίχαλου  . . . . . . . . . . . . . . . . 20 ευρώ Νο 1540
11) Γεώργιος ∆ηµητρίου Τσιώρης  . . . . . . 20 ευρώ Νο 1541
12) Βασίλειος  Ι. Κίτσιος . . . . . . . . . . . . . . 15 ευρώ Νο 1542
13) Χρήστος Φούκας  . . . . . . . . . . . . . . . . 15 ευρώ Νο 1543
14) Γιάννης Γκανατσούλας  . . . . . . . . . . . 15 ευρώ Νο 1544
15) Γιώργος Ευαγ. Πλεύρης  . . . . . . . . . . 20 ευρώ Νο 1545
16) Ρούλα ∆ηµ. Στεφάνου  . . . . . . . . . . .100 ευρώ Νο 1546
17) Στέφανος ∆ηµ. Στεφάνου  . . . . . . . . .100 ευρώ Νο 1547
18) Βασίλειος Μπράτης του Παντελή  . . .20 ευρώ Νο 1548
19) Παντελής Μπράτης  . . . . . . . . . . . . . .20 ευρώ Νο 1549

20) Λουκία Αντωνίου  . . . . . . . . . . . . . . . .50 ευρώ Νο 1550
21) Ελένη Μπαλωτή – ∆ήµου  . . . . . . . . .20 ευρώ Νο 1551
22) Χριστόδουλος Νίκος  . . . . . . . . . . . . .20 ευρώ Νο 1552
23) Μάκης Νίκος  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 ευρώ Νο 1553
24) Νίκος Νίκος  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 ευρώ Νο 1554
25) Κωνσταντίνος Χούσος . . . . . . . . . . . . 20 ευρώ Νο 1555
26) Αικατερίνη Βάγγη . . . . . . . . . . . . . . . . 15 ευρώ Νο 1556
27) Αντώνης Γεωργοκώστας  . . . . . . . . . . 20 ευρώ Νο 1557
28) Κώστας Κατσάνος- Ιερέας . . . . . . . . . 20 ευρώ Νο 1558
29) Μαριάνθη Νίκου  . . . . . . . . . . . . . . . .10 ευρώ Νο 1559
30) Ουρανία Μπαστέα – Γεωργοκώστα  . 20 ευρώ Νο 1560
31) Χρήστος Παπακώστας  . . . . . . . . . . . 50 ευρώ Νο 1562
32) ∆ηµήτριος Παπακώστας  . . . . . . . . . .50 ευρώ Νο 1563
33) Λάµπρος ∆ρόσος  . . . . . . . . . . . . . . . 20 ευρώ Νο 1564
34) Αικατερίνη Ζαχαρή  . . . . . . . . . . . . . .20 ευρώ Νο 1565
35) Άννα Ζαχαρή  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 ευρώ Νο 1566
36) Ειρήνη & Τηλέµαχος Καρέλης  . . . . . .20 ευρώ Νο 1567
37) Ελένη Παππά  . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 ευρώ Νο 1568
38) Σοφία Παππά  . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 ευρώ Νο 1569

39) ∆ηµήτριος Φλώρος  . . . . . . . . . . . . . 100 ευρώ Νο 1570
40) Μαρία Πλεύρη  . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 ευρώ Νο 1571
41) Λένα Σταύρου – Καρακίτσιου . . . . . . . 20 ευρώ Νο 1572
42) Άννα Καρακίτσιου  . . . . . . . . . . . . . . . 20 ευρώ Νο 1573
43) Νίκος Κολιούλης  . . . . . . . . . . . . . . . . 50 ευρώ Νο 1574
44) Ελένη Κολιούλη  . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ευρώ Νο 1575
45) Παντελής Νάκος  . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ευρώ Νο 1576
46) Μαίρη Μάντζιου . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 ευρώ Νο 1578
47) Βούλα Βλαχοπάνου . . . . . . . . . . . . . . 30 ευρώ Νο 1579
48) Λευτέρης Λαµπράκης  . . . . . . . . . . . 100 ευρώ Νο 1580
49) Ευρυδίκη Χήρα  . . . . . . . . . . . . . . . .100 ευρώ Νο 1581
50) Ελένη Κυρίτση  . . . . . . . . . . . . . . . . .300 ευρώ Νο 1582
51) Αντιγόνη Βασιλείου  . . . . . . . . . . . . . . 20 ευρώ Νο 1583
52) Σταύρος Μιχαλέας  . . . . . . . . . . . . . . .15 ευρώ Νο 1375
53) Σοφία Κατσινέλη  . . . . . . . . . . . . . . . .50 ευρώ Νο 1376
54) Στάθης Κατσαούνος  . . . . . . . . . . . . .10 ευρώ Νο 1377
55) Λίτσα Καραγιάννη  . . . . . . . . . . . . . . .20 ευρώ Νο 1378
56) Βασίλης Τραπέτσας  . . . . . . . . . . . . .20 ευρώ Νο 1379
57) ∆ηµ. Καραβασίλης (Αγροφύλακας)  . .20 ευρώ Νο 1380

ΣΣΚΚΕΕΨΨΕΕΙΙΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΦΦΗΗΜΜΕΕΡΡΙΙΔΔΑΑ  ΜΜΑΑΣΣ    
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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

Α πό τη διευθύντρια του Γυµνασίου
Βουργαρελίου κα Ευαγγελία Αγγέλη

πήραµε την παρακάτω απαντητική
επιστολή σε δηµοσίευµα της εφηµερί-
δας «Ταχυδρόµος» της Άρτας. Παραθέ-
τουµε αυτούσιο το δηµοσίευµα του
«Ταχυδρόµου», καθώς και την απάν-
τηση της κας Ευαγγελίας Αγγέλη.

«Καίνε αλήθεια τόσο πολύ πετρέλαιο;»
Αν αληθεύει η πληροφορία για το πετρέ-
λαιο θέρµανσης που ξοδεύεται σε Σχολείο
του Βουργαρελίου, τότε  να µην τα βά-
ζουµε µε την τρόϊκα και το µνηµόνιο µε το
οποίο µας έχουν δεµένους χειροπόδαρα,
ούτε να µας δηµιουργείται κατάπληξη γιατί
φτάσαµε εδώ που φτάσαµε.

Τι αναφέρει η πληροφορία που έφτασε
στο γραφείο µας: Ότι υπάρχει σχολικό
συγκρότηµα που ξοδεύει ένα τόνο πετρέ-
λαιο την εβδοµάδα για το καλοριφέρ! Αν
λάβουµε υπόψη το πενθήµερο λειτουργίας
των σχολείων, επί έξι ώρες ηµερησίως
τότε βγαίνει πως ξοδεύονται 200 λίτρα την
ηµέρα. Και όλα αυτά τη στιγµή, που όπως
µαθαίνουµε, για τις ανάγκες θέρµανσης
του ∆ηµαρχείου ξοδεύονται 2 τόνοι πετρε-
λαίου ετησίως. Κάνει πράγµατι περισσό-
τερο κρύο στα Τζουµέρκα, όµως και να
χρειάζονται ολόκληρες πετρελαιοπηγές για
να καλυφθούν οι ανάγκες. Αν θέλουν ας
κάνουν πρόταση για�υιοθέτηση από το
Κατάρ! Μια διάψευση, αλλά µε στοιχεία, θα
µας ικανοποιούσε όλως ιδιαιτέρως.
«Ταχυδρόµος»  της Άρτας 29/12/2010 

Καίνε αλήθεια τόσο πετρέλαιο;
Καίµε αλήθεια τόσο πετρέλαιο!
Σχετικά µε το «λίβελο» που δηµοσιεύτηκε
στην εφηµερίδα «Ταχυδρόµος» της Άρτας
στις 29/12/2010, απαντώ στον ανώνυµο
«φιλέλληνα» που φρόντισε να διοχετεύσει
αυτή την είδηση, ως ∆ιευθύντρια του Γυ-
µνασίου Βουργαρελίου και γραµµατέα και
ταµία της Σχολικής Επιτροπής Γυµνασίου
και Λυκείου Βουργαρελίου.

Στ’ αλήθεια δεν γνωρίζω το άτοµο που
φέρει την ευθύνη γι’ αυτό. Καθρεφτίζεται
όµως ο χώρος ή η παράταξη, αν θέλετε,
απ’ όπου προέρχεται, χωρίς αυτό να ση-
µαίνει ότι είναι όλοι συνυπεύθυνοι γι’ αυτό,
ούτε όµως κι ότι δεν είναι.

Οφείλατε όµως πριν εξαπολύσετε τέτοια
βαριά κατηγορία να την επαληθεύσετε και
όχι να περιµένετε τη διάψευσή της. Όσοι
διάβασαν το «κατάπτυστο» κατ’ εµέ κεί-
µενο τίποτε άλλο δεν κατάλαβαν παρά ότι
«εµµέσως πλην σαφώς» το πετρέλαιο
διοχετεύονταν στη δεξαµενή του σπιτιού
µου. Και φυσικά για να συµβεί αυτό θα
υπήρχαν και συνένοχοι τους οποίους έµ-
µεσα εκθέσατε και κάποια στιγµή θα αναγ-
καστείτε να τους αντιµετωπίσετε. Εννοώ
φυσικά τους προµηθευτές και τα υπό-
λοιπα µέλη της Σχολικής Επιτροπής. Εί-
χατε απορίες για το πώς τα καταφέρνω µε
τα οικονοµικά µου; Το πώς ρυθµίζω «τα
του οίκου µου» είναι δικό µου και µόνο
δικό µου θέµα και δεν είµαι υποχρεωµένη
να δώσω αναφορά σε κανέναν απολύτως.

∆ε γνωρίζατε ότι η Σχολική Επιτροπή
ήταν εννεαµελής; Και όταν ο πρόεδρός
της, ο αντιπρόεδρος και δύο ακόµη µέλη
προέρχονταν από το απελθόν ∆ηµοτικό
Συµβούλιο κι ότι και οι δύο απ’ αυτούς
είναι και στο σηµερινό και µάλιστα απ την
πλειοψηφούσα παράταξη στην οποία,

είναι ολοφάνερο, ότι ανήκετε και υποστη-
ρίζετε; Κανένας λοιπόν δε θα αντιλαµβα-
νόταν και µάλιστα επί τόσα χρόνια και σε
απολογισµούς που ελέγχονταν και εγκρί-
νονταν από ολόκληρο το ∆ηµοτικό Συµ-
βούλιο και ότι γινόταν κάποια
«ατασθαλία»;

Θα µπορούσατε και οφείλατε, εφ’ όσον
είχατε αµφιβολίες, πρώτα να έρθετε στο
σχολείο, να ελέγξετε τα οικονοµικά αρχεία
της Σχολικής Επιτροπής, τα οποία παρε-
πιπτόντως θα είναι στη διάθεση οποιου-
δήποτε συντάσσεται µε την άποψη του
ευαίσθητου κυρίου ή κυρίας, να παραµεί-
νετε και να ελέγξετε την ποσότητα του πε-
τρελαίου που προµηθευόµαστε, τα
τιµολόγια, την κατανάλωση που καθηµε-
ρινά γίνεται, αν τελικά ζεσταίνεται αυτό το
παλαιό πλέον κτήριο, έστω και µε θετό
πατέρα το Κατάρ κι αν διαπιστώνατε ότι
γίνεται κατάχρηση και ότι εγώ ή κάποιος
άλλος επωφελούνταν, τότε  και µόνο τότε
όχι µόνο το δικαίωµα αλλά και την υπο-
χρέωση θα είχατε όχι µόνο να δηµοσιεύ-
σετε αυτά που δηµοσιεύσατε αλλά και να
µας καταγγείλετε.

Εσείς όµως αντ’ αυτού προτιµήσατε
εµένα κυρίως να µε εκθέσετε και να µε
προσβάλλετε σε όλο το αναγνωστικό, και
όχι µόνο, κοινό της εφηµερίδας, στους συ-
ναδέλφους µου, στους συγχωριανούς
µου, στους πάντες. 

Εγώ τουλάχιστον διαφέρω από σας, και
είµαι περήφανη γι αυτό, κατά τούτο: δεν
ανοίγω το στόµα µου και δεν πιάνω το
στυλό µου για να εκθέσω κανέναν, αν δεν
είµαι σίγουρη ότι αυτό που θα πω ή θα
γράψω είναι αλήθεια. Τι κι αν δεν αναφέ-
ρετε τα όνοµά µου; Αφού εγώ σκιαγρα-
φούµαι εδώ. Ούτε «τη µύγα έχω» σας
πληροφορώ. Τώρα πλέον αναρωτιέµαι.
Μήπως «εξ ιδίων κρίνουµε τα αλλότρια»;

Σε περίπτωση που κάνω λάθος και δεν
κατάλαβα καλά (είχατε την τύχη και πέ-
σατε και σε φιλόλογο) και δε στοχεύατε να
πλήξετε εµένα, αλλά κάποιον άλλο ίσως,
τότε ας είσαστε πιο συγκεκριµένος και να
είχατε το θάρρος να το κάνετε ευθέως και

επώνυµα και όχι να κρυφτείτε πίσω από
την ανωνυµία.

∆εν κατηγορώ, λοιπόν, τόσο το δηµο-
σιογράφο (που κι εκείνος όφειλε να ελέγ-
ξει την αλήθεια) όσο εσάς τον ανώνυµο
που δώσατε για δηµοσίευση αυτό το «λί-
βελο». Απεύχοµαι οπωσδήποτε να είστε
ένας απ αυτούς που µελλοντικά θα «κυ-
βερνούν» το ∆ήµο Κεντρικών Τζουµέρ-
κων, γιατί µε τέτοιους ανεύθυνους όχι η
οικονοµική κρίση δεν ξεπερνιέται, αλλά
κάθε µέρα θα µας πιάνουν κρίσεις.

Η καθυστέρηση της απάντησής µου
ήταν σκόπιµα καθυστερηµένη. Ήθελα να
δώσω το χρόνο στον «σωτήρα» του
∆ήµου και της Ελλάδας, τώρα που ανέ-
λαβε η νέα ∆ηµοτική Αρχή και εκείνη
πλέον διαχειρίζεται το θέµα «πετρέλαιο»
µε αυτοψία και έλεγχο µέσω υπευθύνου
που έχει ορίσει. Τι κατάλαβε; Ζεσταινόµα-
στε υπερβολικά, το πίνουµε ή το παίρ-
νουµε στο σπίτι µας το πετρέλαιο; Για να
δούµε τώρα ποιο εµιράτο σας αρέσει να
µας υιοθετήσει. Εγώ άλλο διαπίστωσα και
µπορείτε φαντάζοµαι κι ο καθένας από
όλους. Περάστε µία µέρα τώρα στο κατα-
χείµωνο, µε ή χωρίς θερµόµετρο, από το
Γυµνάσιο-Λύκειο κατά τις 1 – 1,30 το µε-
σηµέρι και µετά περάστε και από το ∆η-
µαρχείο (µε το οποίο έγινε ατυχής
σύγκριση) για να διαπιστώσετε κι εσείς
«ιδίοις σώµασιν και όµασιν» πού παι-
δεύονται οι «κατάρ» και πού εργάζονται οι
«τρις κατάρ».

∆εν επιδιώκω να θίξω ή να πλήξω µ’
αυτό, ειλικρινά, κανέναν, ειδικά τους ερ-
γαζόµενους στο ∆ήµο, τους οποίους
αγαπώ και χαίροµαι που εκείνοι τουλάχι-
στον από απόψεως θέρµανσης εργάζον-
ται σε ανθρώπινες συνθήκες. Ούτε
κανέναν άλλον που µε τη µία ή την άλλη
ιδιότητα εµπλέκεται στο ∆ήµο παρά µόνο
αυτόν ο οποίος είναι υπεύθυνος. Η «συ-
γνώµη», αν υπάρχει στο λεξιλόγιό του, δε
θα µου είναι αρκετή.

Ευαγγελία Αγγέλη
∆ιευθύντρια Γυµνασίου Βουργαρελίου 

ΓΙΑ  ΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ –  ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΣΩΡΟΥΧΑ 
ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

“ΕΡΜΙΝΑ”
Αµαλία 

& Ερµιόνη
Γεωργούλα

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 3 
- ΑΡΤΑ

ΤΗΛ.: 26810 70857

Η ΣΗΡΑΓΓΑ 
ΤΗΣ ΓΚΡΟΠΑΣ 
Εγκαινιάστηκε την Πέµπτη 23 ∆ε-
κεµβρίου 2010 και παραδόθηκε
στην κυκλοφορία η σήραγγα της
Γκρόπας. Έχει µήκος 1500 µέτρα
και στο έργο περιλαµβάνονται και οι
οδικές προσβάσεις αυτής µήκους

1200 µέτρων και πε-
ριλαµβάνει όλον τον
απαραίτητο ηλεκτρο-
µηχανολογικό εξοπλι-
σµό (εγκαταστάσεις
φωτισµού – οδοφωτι-
σµού, πυρανίχνευ-
σης, πυρόσβεσης,
αερισµού, σύστηµα
κεντρικού ελέγχου
SCADA κ.λπ), καθώς
και κτίριο εξυπηρέτη-
σης εµβαδού περί-
που 200 τ.µ. Το έργο
αυτό στοίχισε 23,5 εκ.
ευρώ και η χρηµατο-
δότηση του έργου
έγινε εξ ολοκλήρου

από εθνικούς πόρους. Είναι ένα
πολύ σηµαντικό έργο  για τον τόπο
µας, γιατί ολοκληρώνει τη οδική
σύνδεση της Άρτας µε τη Θεσσαλία
που αποτελούσε το όνειρο πολλών
γενεών. Επί πλέον γίνεται πιο προ-
σιτή η εναλλακτική διαδροµή από
Αθήνα µέσω Λαµίας – ∆οµοκού –
Καρδίτσας – Πύλη Τρικάλων –
Βουργαρέλι. 

− Νέα ταινία από τον Νίκο Τζίµα. Τον Ηπειρώτη
σκηνοθέτη που έχει βραβευθεί από πολλούς
Ηπειρωτικούς φορείς. Ο σκηνοθέτης της ταινίας
«Ο άνθρωπος µε το γαρύφαλλο». Η νέα ταινία
του είναι το «Πέταγµα του κύκνου». Το πέταγµα
του κύκνου είναι το πέταγµα της ψυχής µας στην
οµορφιά της ζωής και της αγάπης, στη µαγεία
της φύσης και του έρωτα, σε ό,τι χάσαµε στη
δίνη του σύγχρονου τρόπου ζωής, των µεγάλων
εντάσεων, των µεγάλων ταχυτήτων, στο κυνήγι
της καριέρας και της οικονοµικής επιτυχίας. Η
ταινία είναι αποκαλυπτική για το σήµερα, όπως
ήταν το “Γαρύφαλλο” για τις αρχές του '50.  

−−  Στην κορυφή των δηµοφιλέστερων τουρι-
στικών προορισµών της χώρας βρίσκονται
για µία ακόµη φορά τα Ζαγοροχώρια, αλλά
και η πόλη των Ιωαννίνων, όπως αναδείχθη-
καν από τη σχετική ψηφοφορία που διενερ-
γήθηκε µέσω της ιστοσελίδας της
«HELEXPO», στο πλαίσιο της έκθεσης «PHI-
LOXENIA 2010».

− Με αφορµή τη διαπίστωση ότι διάφοροι εκτε-
λεστές αξιώνουν πνευµατικά δικαιώµατα σε
έργα παραδοσιακής µουσικής που δεν τους
ανήκουν, πραγµατοποιήθηκε την Πέµπτη 21
Οκτωβρίου 2010, µία άτυπη συνάντηση εργα-
σίας εµπειρογνωµόνων, µε αντικείµενο τα πνευ-
µατικά δικαιώµατα στην Παραδοσιακή Μουσική.
Στη συνάντηση, που συµµετείχαν εκπρόσωποι
µουσικών αρχείων, του ΟΠΙ του ΥΠΠΟΤ και της
ΑΕΠΙ, διαπιστώθηκε το πρόβληµα και συµφω-
νήθηκε να ξεκινήσουν ενέργειες προστασίας της
παραδοσιακής µουσικής, όπως: θεσµική και νο-
µική κατοχύρωσή της και συνεργατική δηµιουρ-
γία εθνικού καταλόγου και εθνικού αρχείου
παραδοσιακής µουσικής.

- Έφυγε από τη ζωή ο Χάρης Πάτσης (1913-
2010). Ο µεγάλος Ηπειρώτης εκδότης και
συγγραφέας που αφιέρωσε, για πάνω από
70 χρόνια, τη ζωή του στην υπηρεσία της
παιδείας, του πνεύµατος και του πολιτισµού. 

ΜΙΚΡΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ 
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
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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

Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι
Αγ ρ οτ ε µ ά χ ι ο  α ρ δ ε υ ό µ ε ν ο ,  8 , 5  σ τ ρ ε µ µ ά τω ν  

( π ε ρ ί πο υ ) ,  σ τ η  θ έ σ η  “ Κα λα µ ά ς ” Β ο υ ρ γ α ρ ε λ ί ο υ ,  κα τά λ λ η λο  κα ι  
γ ι α  ε π ι δ οτο ύ µ ε ν α  π ρ ο γ ρ ά µ µ α τα :  α γ ρ οτο υ ρ ι σ τ ι κ ή  µ ο ν ά δ α  

ή  ε ν α λ λα κ τ ι κ έ ς  µ ο ρ φ έ ς  ε ν έ ρ γ ε ι α ς .  Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς :  6 9 7 6  9 2 7 7 5 6 .

Μια νέα επιστήµων στο 
προσκήνιο της επικαιρότητας

Μητέρες εναντίον µικροβίων 

Μ ε αυτό τον τίτλο στην εφηµερίδα το «ΒΗΜΑ» της Κυ-
ριακής 23 Ιανουαρίου 2011 η Ιωάννα Σουφλέρη αναφέ-

ρεται στο βιβλίο «Βγάλτε τα παιδιά από τη γυάλα» που
κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Παπασωτηρίου.
Συγγραφέας του η συµπατριώτισσά µας δρ. Αθηνά Π.
Κούρτη, παιδίατρος και λοιµωξιολόγος, κόρη της Μαρίας
και του Πέτρου Κούρτη.

Με σπουδές στην Παιδιατρική Λοιµοξιολογία, στην Επιδηµιο-
λογία και την Ανοσολογία και εκτενές ερευνητικό έργο στο Αµε-
ρικανικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων των ΗΠΑ
η δρ. Αθηνά Κούρτη είναι η καλύτερη σύµµαχος των µητέρων
στον πόλεµο ενάντια στις λοιµώξεις, όπως φαίνεται από το µή-
νυµα που στέλνει µέσα από το βιβλίο της «Βγάλτε τα παιδιά
από τη γυάλα – πώς να προστατέψετε τα παιδιά σας από τα µι-
κρόβια χωρίς να τα υπερπροστατεύετε» και το οποίο επισηµαί-
νει η κα Σουφλέρη :

«Όχι στην υπερπροστασία των παιδιών από τα µικρόβια, όχι
στη χρήση αντιµικροβιακών προϊόντων καθαρισµού στο σπίτι,
όχι στην υπερβολική χρήση αντιβιοτικών, αλλά ναι στο στρατη-
γικό πλύσιµο των χεριών µε νερό και σαπούνι (ή µε αλκοολούχο
τζελ, όταν δεν υπάρχει νερό), ναι στην επίγνωση των µικροβίων
και των οδών που χρησιµοποιούν για τον πολλαπλασιασµό τους
µέσα και έξω από το σπίτι µας και ένα µεγάλο ναι στα εµβόλια».

Σε άλλο σηµείο επισηµαίνει: «∆εν υπάρχει τρόπος να πολε-
µηθεί ένας εχθρός ο οποίος παραµένει άγνωστος». Με αυτό το
σκεπτικό το βιβλίο της Ελληνίδας ερευνήτριας χωρίζεται σε δύο
µέρη: το πρώτο, µας γνωρίζει την ταυτότητα και τις προτιµήσεις
διαβίωσης των µικροοργανισµών που απειλούν την υγεία των
παιδιών µας και το δεύτερο µας ξεναγεί στα όπλα που διαθέ-
τουµε σήµερα για να προστατευθούµε από αυτούς τους ανεπι-
θύµητους εισβολείς.

Επίσης η κα Σουφλέρη αναφέρεται σε σηµαντικά κεφάλαια του
βιβλίου της δρ. Κούρτη µε θέµατα: Πλύνε τα χέρια σου! Οι πα-
γίδες του παιδικού σταθµού. Οδηγίες για τη γρίπη. Αντιµικρο-
βιακός εξοπλισµός. Πρόληψη από τη µήτρα. Μεταφέρω δύο
σηµεία ακόµη από την παρουσίαση της κας Σουφλέρη. «Μια
συµβουλή επανέρχεται διαρκώς στο πόνηµα της δρ. Κούρτη:
Πλένετε τα χέρια σας! Το συστηµατικό και σχολαστικό πλύσιµο
των χεριών περιορίζει την έκταση των λοιµώξεων, είτε αυτές
προέρχονται από ιούς είτε από βακτήρια: Και να θυµόσαστε
πως όταν λέµε ότι πλένουµε τα χέρια µας εννοούµε ότι χρησι-
µοποιούµε σαπούνι και νερό και κάνουµε σαπουνάδα τρίβοντας
τα χέρια για ικανοποιητικό διάστηµα χρόνου. Συνιστά στα παι-
διά να πλένουν τα χέρια τους για όσο χρόνο τους παίρνει να τε-
λειώσουν το «Φεγγαράκι µου λαµπρό». Και µια και είναι
χειµώνας και η γρίπη σε καθηµερινή βάση κάνει την παρουσία
της έντονη διαβάζουµε στο βιβλίο της: Τα άτοµα που πάσχουν
από γρίπη είναι πιο µολυσµατικά στις 24 ώρες προτού αρχί-
σουν τα συµπτώµατά τους να είναι πιο έντονα. Ο ιός της γρίπης
µπορεί να επιβιώσει για 5 λεπτά πάνω στα χέρια, αλλά 8 – 12
ώρες σε πάνινα ή χάρτινα µαντιλάκια και ώς 48 ώρες πάνω σε
µη πορώδεις επιφάνειες. Ο ιός της γρίπης καταστρέφεται σε
υψηλές θερµοκρασίες (75 – 100 βαθµούς κελσίου). Επίσης αρ-
κετά µικροβιοκτόνα, µεταξύ των οποίων συµπεριλαµβάνονται
η χλωρίνη, το οξυζενέ, τα απορρυπαντικά, τα ιωδιούχα αντιση-
πτικά και το οινόπνευµα, είναι αποτελεσµατικά έναντι του ιού
της γρίπης, όταν εφαρµοστούν στην κατάλληλη συγκέντρωση
και για τον κατάλληλο χρόνο. Και µερικές συµβουλές :

- Αποφεύγετε να φιλάτε τα παιδιά σας στο πρόσωπο όταν
είστε άρρωστοι.

- Μην αφήνετε τα παιδιά να µοιράζονται πιπίλες, κουτάλια, πι-
ρούνια, κύπελλα, ποτήρια ή οδοντόβουρτσες µε άλλους.

- Χρησιµοποιήστε χαρτοµάντιλο για το σκούπισµα της µύτης
και το φτάρνισµα. Πετάξτε το στα σκουπίδια αµέσως µετά τη
χρήση.

- Στο σπίτι αλλάζετε πετσέτες συχνά και πλένετέ τες σε υψηλή
θερµοκρασία.

- Πλένετε τα χέρια του παιδιού σας όταν το παίρνετε σπίτι από
τον παιδικό σταθµό. 

Ένα µικρό δείγµα των πληροφοριών και των συµβουλών είναι
αυτό που παρατίθεται από το βιβλίο της κας Κούρτη. Χρήσιµο είναι
για όλες τις µητέρες αρχίζοντας από την εγκυµοσύνη και φτάνον-
τας µέχρι την εφηβική ηλικία να το έχουν σύµβουλό τους για όλα
τα θέµατα που τις απασχολούν και έχουν σχέση µε το παιδί τους. 

Λουκία Αντωνίου

ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ  

Στις 13 Ιανουαρίου 2011 το Γυµνάσιο
Βουργαρελίου µε 22 παιδιά µαζί µε το

Γυµνάσιο Αστροχωρίου συµµετείχε στην
3ήµερη εκπαιδευτική εκδροµή που πραγ-
µατοποιήθηκε στην Αθήνα στο πλαίσια
ενός προγράµµατος της Βουλής. 
Το πρόγραµµα αυτό περιελάµβανε µια πε-
ριήγηση στα πιο γνωστά, θαυµαστά και
σηµαντικά µέρη της Αθήνας. 
Το απόγευµα της πρώτης µέρας τα δυο
σχολεία επισκέφτηκαν το Πλανητάριο και
παρακολούθησαν «το άστρο της ηµέρας»
κερδίζοντας µια καταπληκτική εµπειρία! Το
επόµενο πρωί τα παιδιά ήταν προγραµµα-
τισµένο να επισκεφθούν το Ζάππειο, την
Παλαιά Βουλή, τη Φιλοσοφική Σχολή, την
Ακαδηµία, τον Καθολικό ναό του ∆ιονυ-
σίου του Αρεοπαγίτη, τη Βιβλιοθήκη, το
Νοµισµατοκοπείο καθώς και τη Βουλή
όπου παρακολούθησαν µία  από τις συνε-
δριάσεις. 
Το απόγευµα της ίδιας µέρας επισκέφθη-
καν το Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού και το
βράδυ παρακολούθησαν στο Εθνικό Θέα-
τρο µια υπέροχη παράσταση τον «Σιρανό
ντε Μπερζεράκ». 
Τέλος το πρωί της τρίτης και τελευταίας
µέρας τα δύο σχολεία ξεναγήθηκαν στον
Αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης,
καθώς και στο καινούργιο Αρχαιολογικό
Μουσείο. 
Η διαµονή των παιδιών έγινε στο ξενοδο-
χείο «Divani Palace Acropolis» µε όλα τα
έξοδα χρηµατοδοτηµένα από τη Βουλή. 
Επιπλέον το Γυµνάσιο Βουργαρελίου εκ-
φράζει µέσω της εφηµερίδας τις ευχαρι-
στίες του προς τους διοργανωτές αυτής
της εκπαιδευτικής εκδροµής, που έδωσε
την ευκαιρία σε αυτά τα παιδιά να γνωρί-
σουν από κοντά τόσο σηµαντικούς αρχαι-
ολογικούς και µη χώρους.

Σοφία Σχορτσιανίτη
Μαθήτρια Γ΄ Γυµνασίου Βουργαρελίου 

Η γωνιά της Νεολαίας µας

Στους ∆ήµους 
τα ΚΕΠ από το νέο έτος

Στους Καλλικράτειους ∆ήµους
θα ανήκουν από 1 Ιανουαρίου
2011 όλα τα ΚΕΠ των Νοµαρ-
χιών, χωρίς να υπάρξει κάποιο
ζήτηµα ούτε για τους εργαζοµέ-
νους ούτε για τους κατοίκους,
που θα εξακολουθούν κανονικά
να εξυπηρετούνται από τα Κέν-
τρα.
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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

Α ποστολή και υποχρέωση του κάθε αν-
θρώπου είναι να παντρευτεί και να κάνει

παιδιά. Και όχι µόνο αυτό αλλά να παν-
τρευτεί στην ηλικία της νιότης του, δηλαδή
από 18 ώς 25 το πολύ χρόνων, ώστε τα
παιδιά που θα αποκτήσει να τα χαρεί και να
τα αποκαταστήσει πριν ακόµη γεράσει.
Αυτό είχε και όφελος στη ζωή τους, γιατί θ’
αποκτούσαν γρηγορότερα βοήθεια απ’ τα
παιδιά τους στις γεωργικές τους εργασίες
που χρειαζόταν πολλά εργατικά χέρια. 

Τα κορίτσια, όταν έφταναν στα 17 τους χρόνια
«έπρεπε να πάνε στο σπίτι τους», δηλαδή να
παντρευτούν. Έτσι έλεγαν. Πέρα από την ηλι-
κία αυτή κάθε χρόνος που περνούσε θα ήταν
σε βάρος τους, γιατί η οµορφιά και η ικµάδα
τους θα υποχωρούσαν, αλλά και όσο ωρίµα-
ζαν τόσο θα γινόταν δύσκολες να αποφασί-
σουν για να δεχθούν για άντρα αυτόν που θα
διάλεγαν οι γονείς τους. Και στο θέµα του
γάµου συνήθως δεν ρωτιούνταν η νύφη, αλλά
οι γονείς αποφάσιζαν και αυτή έπρεπε να δε-
χτεί χωρίς αντίρρηση. Σχεδόν το ίδιο ίσχυε και
για τα αγόρια, ιδίως όταν δεν ήταν πολύ ώριµα.
Υπήρχαν όµως και περιπτώσεις που δεν εισα-
κούονταν οι γονείς και το ζευγάρι παντρεύον-
ταν από αίσθηµα. Γι’ αυτό κι έµεινε η παροιµία:
«Σαν θέλει η νύφη και ο γαµπρός, τύφλα νάχει
ο πεθερός». 

Αλλά και άλλος σοβαρός λόγος συνηγορούσε
στη γρήγορη παντρειά των κοριτσιών. Οι αντι-
λήψεις που επικρατούσαν στα χωριά της Ηπεί-
ρου περί ηθικής ήταν πολύ αυστηρές και
απαγόρευαν στα κορίτσια κάθε είδους σχέσεις
µε τα αγόρια, αλλά και τις πιο αθώες συγγενι-
κές, γιατί ήταν εύκολο να παρεξηγηθούν. Αν
κάποιος νέος ερωτεύονταν µια κοπέλα, αυτή
έπρεπε να τον παραπέµψει στους γονείς της,
αν τον ήθελε, για να τη ζητήσει σε γάµο κι όχι
να δέχεται µυστικές συναντήσεις και κρυφοµι-
λήµατα. Κοπέλα που έπεφτε σε τέτοιο παρά-
πτωµα στιγµατιζόταν απ’ την κοινωνία ως
διεφθαρµένη και ανήθικη. Η υπόληψή της έπε-
φτε και παντού αντίκριζε την περιφρόνηση και
την αποστροφή. Με το κατεστηµένο αυτό περί
ηθικής πολλά ήταν δυνατόν να συµβούν από
κει και πέρα, αν δεν την έπαιρνε εκείνος που
την είχε εκθέσει. ∆ηλαδή να µείνει η κοπέλα
ανύπαντρη και γεροντοκόρη, ντροπιασµένη
αυτή και οι γονείς της. Να παντρευτεί σε ξένο
χωριό «κακείν – κακώς», αφού κανένας δεν
την έπαιρνε, γιατί ήταν «ακουσµένη». Να αναγ-
καστούν οι γονείς της να υποκύψουν σε εκβια-
σµούς για προίκα εκείνου που την είχε εκθέσει
ή των άλλων που θα τη ζητούσαν ενδεχοµένως
ξεπουλώντας ό,τι είχαν και δεν είχαν για να
αποφύγουν την ντροπή, µε συνέπεια να µεί-
νουν στο έλεος του Θεού αυτοί και τα υπό-
λοιπα κορίτσια ή αγόρια τους. 

Κάποιο, λοιπόν, απ’ όλα αυτά ήταν ενδεχό-
µενο να συµβεί. Γι’ αυτό και είχε γίνει κανόνας
να παντρεύονται γρήγορα τα κορίτσια µόλις
παρουσιάζονταν το «τυχερό τους». Αλλά και τα
αγόρια έπρεπε να παντρεύονται σε µικρή ηλι-
κία, γιατί όσο µεγάλωναν και έπηζε το µυαλό
τους τόσο γίνονταν αναποφάσιστα στην
εκλογή τους. Γι’ αυτό έλεγαν µια παροιµία « ή
µικρός- µικρός παντρέψου ή µικρός καλογερέ-
ψου». Το κορίτσι που έµενε ανύπαντρο πέρα
απ’ τα 25 λέγονταν γεροντοκόρη ή «ότι έµεινε
στο ράφι». Πολλά αγόρια που είχαν µικρότερες
απ’ αυτά αδερφές παραχωρούσαν τη σειρά
τους για γάµο στις αδερφές. Τα αρσενικά αδέρ-
φια παντρεύονταν κατά σειρά ηλικίας τους. Το
ίδιο και οι αδερφές. Ήταν ανεπίτρεπτο να παν-
τρευτεί πρώτα η µικρή αδερφή πριν παντρευ-
τεί η µεγαλύτερή της, έστω κι αν της
παρουσιάζονταν κάποια πολύ καλή και µεγάλη
ευκαιρία.

Προγνωστικά γάµου
Για να µαντέψουν οι κοπέλες ποιον θα παίρ-

ναν άντρα τους συνήθιζαν να βάζουν κάτω από
το µαξιλάρι τους 3 κουφέτα που έπαιρναν από
το δίσκο µε τα στεφάνια του γάµου την ώρα της
στέψης. Το ίδιο µπορούσαν να κάµουν χρησι-
µοποιώντας και κουφέτα απ’ αυτά που έριχναν
στους νεόνυµφους κατά τη στέψη τους. Να
τρώνε το βράδυ της Καθαρής ∆ευτέρας «αρ-
µυροκουλούρα» και να κοιµούνται χωρίς να
πιουν νερό. Ο νέος που θα τους έφερνε στ’
όνειρό τους νερό να ξεδιψάσουν θα ήταν ο άν-
τρας τους. Να βάζουν κάτω από το µαξιλάρι
τους τη νύχτα της Καθαρής ∆ευτέρας την  πα-
τσαβούρα µε την οποία είχαν πλύνει τα πιάτα
απ’ τα φαγητά της αποκριάς, τότε έβλεπαν
στον ύπνο τους τον υποψήφιο γαµπρό. Το ίδιο
έκαναν και µε τα λουλούδια που έπαιρναν από
τον Επιτάφιο. Ο γαµπρός παρουσιάζονταν
στον ύπνο τους. Όταν χαιρετιούνταν τέσσερις
µαζί και σταυρώνονταν τα χέρια τους τότε κά-
ποιος απ’ αυτούς ή απ’ αυτές θα παντρεύον-
ταν γρήγορα.

Θρησκευτικά κωλύµατα του γάµου
∆εν επιτρεπόταν από την Εκκλησία, όπως

και σήµερα, ο γάµος:
- Όταν οι µελλόνυµφοι ήταν βαφτισµένοι από

τον ίδιο νονό.
- Όταν ο υποψήφιος γαµπρός ήθελε να παν-

τρευτεί κόρη του νονού του ή αντίστροφα.
- Όταν οι µελλόνυµφοι ήταν πρώτα ή δεύτερα

ξαδέρφια. Επιτρέπονταν όµως στην ανάγκη,
αν τα δεύτερα ξαδέρφια ήταν από τις µάνες
τους. Όµως κι αυτά, όπως και τα τρίτα ξαδέρ-
φια που επιτρέπονταν, επικρατούσε η πρό-
ληψη ότι δεν έκαναν προκοπή.

- Ένας αδερφός που είχε παντρέψει την
αδερφή του σε ένα νέο δεν µπορούσε κι αυτός
να πάρει την αδερφή του γαµπρού του.

- ∆εν επιτρεπόταν ο γάµος, όταν ο νέος και η
νέα είχαν βαφτιστεί στο ίδιο λάδι της κολυµβή-
θρας ή αν είχαν βυζάξει από την ίδια µάνα ή
παραµάνα, δηλαδή ήταν οµογάλακτοι.

Προίκα ή προικιό
- Ήταν όλα τα µάλλινα «σκουτιά» του σπιτιού

(βελέντζες 2, φλοκάτες 2-3, στρώµατα – χειρά-
µια 6-7 ή και περισσότερα, κουβέρτες, µαντα-
νίες κ.λπ) καθώς και σεντόνια, µαξιλάρια,
τραπεζοµάντηλα, πετσέτες φαγητού, πετσέτες
πλυσίµατος, µπάντες, κεντήµατα κ.λπ.

- «Αλλαξιές» της νύφης, δηλαδή εσώρουχα
και εξώρουχα όλων των ειδών και εποχών
διπλά και τρίδιπλα τουλάχιστον για 3-4 χρόνια
διάρκειας, όπως φουστάνια, παλτό, πουκά-
µισα, εσώρουχα, κάλτσες, παπούτσια, παντό-
φλες κ.λπ.

- Χωράφι ή χωράφια ή µετρητά χρήµατα και
χωράφι ή χωράφια µαζί ή πρόβατα και άλλα
ζώα (αγελάδες, γίδες κ.λπ).

- Τα «χαλκώµατα» του σπιτιού (κατσαρόλες,
τηγάνια, ταψιά και άλλα είδη κουζίνας).

- Ραπτοµηχανή, αν υπήρχε και ήξερε να
ράβει η νύφη.

- ∆ύο κασέλες (µπαούλα). Αυτές αντικατα-
στάθηκαν αργότερα µε ένα «κοµό»(σιφονιέρα)
ή µε µια κασέλα και έναν κοµό ή µε κοµό και
ντουλάπα µαζί χωρίς όµως κασέλα.

Εκτός από τον ρουχισµό που ήταν βασικός
της προίκας για όλες τις κοπέλες τα υπόλοιπα
είδη προίκας (χωράφια, µετρητά, ζώα κ.λπ)
εξαρτιόταν και από άλλους παράγοντες, όπως:

- Από τι είχαν ευχαρίστηση να δώσουν οι γο-
νείς στην κόρη τους, αλλά και από την οικονο-
µική και περιουσιακή κατάστασή τους. Αν
καταλάβαινε ο γαµπρός (στην ουσία οι γονείς
του) ότι ο πατέρας της κοπέλας είχε δυνατό-
τητα, τότε ζητούσε περισσότερα.

- Από το αν η κοπέλα ήταν καλή ή όχι. Αυτός
ο παράγοντας έπαιζε µεγάλο ρόλο και από τα

δύο µέρη. Αν δεν ήταν καλή η νύφη, ο γαµπρός
ζητούσε περισσότερα και οι γονείς της αναγ-
κάζονταν να υποκύψουν στις απαιτήσεις του.
Αν η νύφη ήταν καλή, τότε ο γαµπρός είχε λι-
γότερες απαιτήσεις ή και αν ήθελε περισσό-
τερα οι γονείς της κοπέλας δεν υπέκυπταν. Ο
χαρακτηρισµός «καλή νύφη» δεν σήµαινε µόνο
οµορφιά και σωµατικό κάλλος, αλλά συνδυά-
ζονταν και µε άλλα προσόντα. Όπως καλός χα-
ρακτήρας, νοικοκυροσύνη, καλή
συµπεριφορά, εργατικότητα, αξιάδα στη δου-
λειά κ.λπ. Κάποτε µάλιστα αυτά τα προσόντα
λαµβάνονταν υπ’ όψη περισσότερο από την
οµορφιά. Αν λόγου χάριν η νύφη ήξερε ραπτική
αυτό θεωρούνταν προσόν.

- Αν η νύφη ήταν από καλό σόι. Ήταν κι αυτό
κάτι που λαµβάνονταν σοβαρά υπ’ όψιν στις
διαπραγµατεύσεις κι έπαιζε ρόλο στην προίκα.
Γι’ αυτό κι έλεγαν: «Πάρε άνθρωπο από σόι (ή
σπίτι) και σκύλο από κοπάδι». Αυτό έδινε σι-
γουριά στις προβλέψεις του γαµπρού.

- Από το επάγγελµα ή την οικονοµική κατά-
σταση του γαµπρού.

- Αν ο γαµπρός ήταν περιζήτητος είτε σαν
επαγγελµατίας είτε σαν καλός νοικοκύρης και
είχε απαιτήσεις µεγάλης προίκας, τότε και οι
γονείς της νύφης προσπαθούσαν µε όλα τα
δυνατά τους ν’ ανεβάσουν την προίκα για να
µη χάσουν το γαµπρό. Το ίδιο µπορούσε να
γίνει κι αν ο γαµπρός ήταν καλό παιδί σαν χα-
ρακτήρας δηλαδή φρόνιµος, εργατικός κ.λπ. Η
προίκα ή το προικιό, όπως λεγόταν, που συµ-
φωνούνταν, γράφονταν λεπτοµερώς στο
«προικοσύµφωνο» που είχε θέση και δύναµη
συµβολαίου, το υπέγραφε ο πατέρας της
νύφης και το έδινε στο γαµπρό ή στο συµπέ-
θερο και ήταν υποχρεωµένος να παραδώσει
όλα όσα είχε «τάξει» (υποσχεθεί) και είχαν γρα-
φτεί στο προικοσύµφωνο. Αν δεν παραδίδον-
ταν όλα, ο γαµπρός είχε δικαίωµα, αν ήθελε,
να διώξει τη νύφη. Γι’ αυτό κι έµεινε η παροι-
µία: «Της νύφης τάξε ψέµατα και του γαµπρού
αλήθειες». Αν δηλαδή ο γαµπρός έταζε στη
νύφη ψέµατα, δεν είχε να χάσει τίποτε, ενώ αν
η νύφη έταζε στο γαµπρό ψέµατα, διώχνονταν
από τον γαµπρό. Το πόσο κόστιζε µια προίκα
σε χρήµατα και σε κόπους δεν περιγράφεται.
Απ’ την ώρα που γεννιούνταν οι κοπέλες άρχι-
ζαν οι γονείς τους να ετοιµάζουν τα προικιά, να
δουλεύουν σαν είλωτες, να υποφέρουν τα
πάντα και να µη χορταίνουν ποτέ ψωµί. Γι’
αυτό και τα κορίτσια θεωρούνταν µεγάλη συµ-
φορά για τους γονείς κι αλλοίµονο σ’ αυτούς
που είχαν πολλά. «Τους καηµένους», έλεγε ο
κόσµος, όταν γινόταν λόγος γι’ αυτούς. Και δεν
ήταν µόνο η προίκα. Ήταν και η µεγάλη ευθύνη
που είχαν µέχρι να τα παντρέψουν. Έπρεπε
διαρκώς να είναι άγρυπνοι κέρβεροι και να τα
παρακολουθούν και να προσέχουν µήπως
τυχόν παρεκτραπούν, µήπως δυσφηµιστούν
και µείνουν ανύπαντρα ή ξεπουληθούν αυτοί
για να τα παντρέψουν.

- Βέβαια σήµερα όλα έχουν αλλάξει, οι σχέ-
σεις των ανθρώπων είναι µε λιγότερες προκα-
ταλήψεις και τα περισσότερα από τα ανωτέρω
που έχω παραθέσει ανήκουν στο παρελθόν
ανεπιστρεπτί. 

Σαββούλα Κολιούλη  

ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ – 
ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ 
ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ

Από τη Σαββούλα Κολιούλη

«Καθεύδεις υπό µανδραγόραν»

Ο µανδραγόρας ήταν φαρ-
µακευτικό φυτό που προ-

καλούσε βαθύ ύπνο σε όποιον
έπινε το αφέψηµά του. Ήταν
δηλαδή ναρκωτικό. 

Συνεπώς η φράση των αρ-
χαίων Αθηναίων «καθεύδει υπό
µανδραγόραν» σηµαίνει ότι κοι-
µάται κάποιος βαθιά, διότι έχει
πιει µανδραγόρα που έχει
υπνωτική ιδιότητα. Αυτή ήταν η
πραγµατική σηµασία της φρά-
σης. Ωστόσο σπάνια λεγόταν
µε την παραπάνω πραγµατική
της σηµασία, διότι σπάνια χρη-
σιµοποιούνταν από τους Αθη-
ναίους το αφέψηµα του
µανδραγόρα. Γι’ αυτό και το
απόφευγαν, αφού γνώριζαν την
ιδιότητά του. Έπειτα δεν υπήρ-
χαν τότε ναρκοµανείς. Κυρίως
χρησιµοποιούσαν τη φράση
αυτή µε µεταφορική έννοια, δη-
λαδή την έλεγαν όταν µιλούσαν
για άνθρωπο που δεν γνώριζε
ούτε τα πιο απλά πράγµατα,
για άνθρωπο καθυστερηµένο
που είχε µεσάνυχτα και έµοιαζε
να κοιµάται βαθιά σαν να είχε
πιεί µανδραγόρα. Έλεγαν, λοι-
πόν, γι’ αυτόν ότι «υπνώττει
υπό µανδραγόραν». 

Με την ίδια ακριβώς έννοια
χρησιµοποιείται και σήµερα η
αρχαία αυτή φράση, αλλά από
κάπως εγγράµµατα άτοµα,
όταν θέλουν να χαρακτηρίσουν
κάποιον άνθρωπο πολύ κουτό
που δεν γνωρίζει τίποτε, είναι
νωθρός, άβουλος, αδιάφορος
για τους πάντες και τα πάντα,
για άνθρωπο υποταγµένο στη
µοίρα του, χωρίς διάθεση και
ικανότητα αντίδρασης και γενι-
κώς για άνθρωπο µε πολύ χα-
µηλή νοηµοσύνη. Ο απλός
όµως λαός τους αποκαλεί βλά-
κες, κοιµισµένους, χαζούς,
µπούφους, χαµένα κορµιά,
κουτεντέδες και κορόιδα των
ξύπνιων.   

Μ ΑΤ Ι Ε Σ  Σ Τ Η  Λ Α Ο Γ ΡΑ Φ Ι Α  Τ Ο Υ  Τ Ο Π Ο Υ  Μ Α Σ
ΓΑΜΟΣ  (περίοδος 1920-1940): Αντιλήψεις που επικρατούσαν   

Η παράδοσή µας δεν είναι νεκρό
παρελθόν. Είναι οι ζωντανές και
χειµώδεις ρίζες του λαού µας, 

απ’ όπου βλασταίνει και 
αναπτύσσεται ο σύγχρονος 

λαϊκός µας πολιτισµός!

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Θα ήθελα, µε την ευκαιρία
της λήξης της θητείας µου
ως πρόεδρος του ∆ηµοτικού
∆ιαµερίσµατος Βουργαρε-
λίου, να ευχαριστήσω θερµά
όλους τους συγχωριανούς
που µε στήριξαν για δύο τε-
τραετίες, στο δύσκολο έργο
του προέδρου. 
Εύχοµαι σε όλους Χρόνια
Πολλά και ευτυχισµένο το
Νέο Έτος.

Βαγγέλης Καραβασίλης
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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

ΥΠΟΜΝΗΜΑ του προέδρου 
της Κοινότητας Μυροφύλλου  

Προς τους αρµόδιους Υπουργούς: Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ι-
κτύων, Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρ-
νησης, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ∆ΕΗ,
∆ΑΥΕ Αθήνα και στη ∆ΕΗ  ΚΕΨΕ Θεσσαλίας, στη Γ.Γ. Περιφέρειας
Θεσσαλίας, στη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Τρικάλων και στους
Βουλευτές του Νοµού Τρικάλων, στη Γ.Γ. Περιφέρειας Ηπείρου,
στη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Άρτας και στους Βουλευτές του
Νοµού ζητώντας να δοθεί άµεση λύση στο πρόβληµα:

Σας κάνω γνωστό ότι ύστερα από έντονα καιρικά φαινόµενα, πέραν
των άλλων καταστροφών, το µεγαλύτερο πλήγµα για την Κοινότητά µας
είναι η κατάρρευση της κοµβικής Γέφυρας που βρίσκεται στον οικισµό
Γκολφάρι Κοιν. Μυροφύλλου στη θέση «Γιαλός», η οποία παρασύρ-
θηκε από τα ορµητικά νερά του Αχελώου ποταµού. Η γέφυρα αυτή, η
οποία είχε κατασκευαστεί από τη ∆ΕΗ στο πλαίσιο των αντισταθµιστι-
κών µέτρων του φράγµατος Μεσοχώρας/ ΥΗΣ Γλύστρας, είναι ζωτικής
σηµασίας για τους κατοίκους της Κοινότητάς µας, καθώς ενώνει την
Κοινότητα Μυροφύλου Ν. Τρικάλων µε τον οικισµό Γλύστρα Κοιν. Μυ-
ροφύλλου, µε το Νοµό Άρτας και µε την εθνική οδό Τρικάλων – Άρτας.

Πιο συγκεκριµένα :
- ∆ιακόπτεται η επικοινωνία των κατοίκων του οικισµού Γλύστρας µε

την υπόλοιπη Κοινότητα.
- Οι µαθητές της Κοινότητάς µας µετακινούνται στο Βουργαρέλι Άρτας

και φοιτούν στο εκεί Γυµνάσιο και Λύκειο, το Περιφερειακό Αγροτικό Ια-
τρείο Μυροφύλλου ανήκει διοικητικά στο Γενικό Νοσοκοµείο Άρτας.
Υπαγόµαστε στο Αστυνοµικό τµήµα Βουργαρελίου. Επίσης η περιοχή
µας εξυπηρετείται από τη ∆ΕΗ Άρτας. Όσον αφορά την επικοινωνία
των κατοίκων µε το Νοµό Άρτας, υπάρχουν καθηµερινά δροµολόγια
(πρωί και απόγευµα) από Άρτα µέχρι τα όρια της Κοινότητάς µας ικα-
νοποιώντας τις καθηµερινές τους ανάγκες.

- Εκτός από την επικοινωνία µε το Νοµό Άρτας, διακόπτεται συγκοι-
νωνιακά και η επικοινωνία των κατοίκων µε το Νοµό Τρικάλων, καθώς
το δροµολόγιο του ΚΤΕΛ έχει πρόσβαση στην Κοινότητά µας από τη
συγκεκριµένη γέφυρα.

Ύστερα από τα ανωτέρω ζητάµε :
1) Την αποκατάσταση της πρόσβασης στη θέση «Γιαλός», οικισµού

Γκολφαρίου  Κοιν. Μυροφύλλου, όπου κατέρρευσε η κοµβική γέφυρα
Γκολφαρίου, εκπονώντας άµεσα µελέτη, ώστε να κατασκευαστεί το
συντοµότερο δυνατόν νέα γέφυρα.

2) Την αποκατάσταση των παραποτάµιων κοντινών δρόµων για την
προστασία των κατοίκων και των κτηµάτων τους, καθώς παρουσιά-
στηκαν νεροφαγώµατα, γεγονός που βάζει σε κίνδυνο τις ζωές των κα-
τοίκων της περιοχής και δυσχεραίνει τη µετακίνησή τους στα κτήµατα
και τις κτηνοτροφικές τους µονάδες.

3) Την κατασκευή του δρόµου από τη γέφυρα Γκολφαρίου µέχρι την
Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων, απόστασης 800 µέτρων, του οποίου την πρό-
σβαση καθόρισε η ίδια η ∆ΕΗ λόγω των έργων της στην περιοχή.

Παρακαλώ να λάβετε σοβαρά υπόψη τα ανωτέρω, ώστε να δοθεί
λύση στο πρόβληµά µας το συντοµότερο δυνατόν.

Ο Πρόεδρος της κοινότητας 
Γιώργης Ράπτης 

«Κώστας 
Μπαλάφας. 
Το Αντάρτικο 
στην Ήπειρο, 
1941-1944»

Τ ην έκθεση του φωτογράφου
Κώστα Μπαλάφα, διοργανώ-

νει το Φωτογραφικό Αρχείο του
Μουσείου Μπενάκη στο κτήριο
της οδού Πειραιώς.

Ο Κώστας Μπαλάφας συγκαταλέ-
γεται ανάµεσα στους κορυφαίους
Έλληνες εκπροσώπους της ανθρω-
πιστικής φωτογραφίας κατά τη µετα-
πολεµική περίοδο. Το έργο του
αφιερωµένο στον απλό άνθρωπο
του µόχθου και ιδιαίτερα στους κα-
τοίκους των αποµακρυσµένων χω-
ριών της Ηπείρου, έχει προβληθεί
επανειληµµένα τα τελευταία 20 χρό-
νια µέσα από εκθέσεις και εκδόσεις. 

Με το φακό του κατέγραψε τον
αγώνα του ηπειρώτικου λαού ενάν-
τια στον κατακτητή, µε τη συνείδηση
ότι σώζει ιστορικές στιγµές για να τις
µεταφέρει στις επόµενες γενιές. «Με
συνεπήρε το δράµα του λαού µας» λέει ο ίδιος, εξη-
γώντας γιατί αποφάσισε να γίνει η φωτογραφική
µνήµη της χώρας και να αφιερώσει περισσότερα
από 60 χρόνια στη φωτογραφική καταγραφή της
σύγχρονης Ελλάδας, των παθών της, των ανθρώ-
πων της και των τοπίων της. 

Σε κινηµατογραφικό φιλµ, που κυριολεκτικά του
έπεσε από τον ουρανό -από ένα ιταλικό βοµβαρδι-
στικό- αποτύπωσε τις καταστροφές των χωριών, τις
ζυµώσεις για την έναρξη του ένοπλου αγώνα, τις
πορείες και τις µάχες των ανταρτών, το θρήνο των
µανάδων, αλλά και τις εκδηλώσεις κατά την απε-
λευθέρωση της πόλης των Ιωαννίνων.  Φωτογρά-
φισε τη δράση των ανταρτών. Τις πορείες τους. Τα
λάφυρα. Τους καπετάνιους. Το τυπογραφείο. Τον
ασύρµατο. Τις λαϊκές συνελεύσεις. Τις θεατρικές
παραστάσεις της «Λαϊκής Σκηνής» του Γιώργου Κο-
τζιούλα. Τις κηδείες... Μεταµορφώνεται σε φωτορε-
πόρτερ της Αντίστασης. Και τραβά κάπου 2.000
στιγµιότυπα, εκ των οποίων έχει εκθέσει ελάχιστα
και σποραδικά µέσα στις κατά καιρούς εκθέσεις του.
Εικόνες που 68 χρόνια µετά τη γέννησή τους για
πρώτη φορά θα εκτεθούν ως σύνολο στο Μουσείο
Μπενάκη, όπου ο φωτογράφος έχει δωρίσει το αρ-
χείο του.

Το υλικό αυτό έµεινε κρυµµένο για 31 χρόνια κάτω
από το ξύλινο πάτωµα ενός σπιτιού στα Γιάννενα
ώσπου να το ανασύρει το 1974. Το 1991, µε τη
φροντίδα και έξοδα του δηµιουργού, κυκλοφόρησε
η έκδοση Κώστας Μπαλάφας. Το αντάρτικο στην
Ήπειρο, Ασπρόµαυρες φωτογραφίες 1940-1944. 

Μια σπουδαία δουλειά όχι µόνο ως προς την
αδιαµφισβήτητη καλλιτεχνική αξία της, αλλά κυρίως
ως προς την ιστορική της βαρύτητα, την οπτική τεκ-
µηρίωση µιας Ελλάδας η οποία υπάρχει πλέον
µόνο µέσα από τα κάδρα του. 

Σήµερα, η φωτογραφική σειρά από την Αντίσταση
στην Ήπειρο, φυλάσσεται στο Μουσείο Μπενάκη
µαζί µε το υπόλοιπο έργο του. Τα 79 θέµατα που
παρουσιάζονται στην έκθεση επιλέχθηκαν µέσα

από 2.000 αρνητικά που απαρτίζουν την ενότητα,
µε φωτογραφικά και ιστορικά κριτήρια, ώστε ο θεα-
τής να αποκοµίζει µία σφαιρική εικόνα του αγώνα
του ηπειρώτικου λαού ενάντια στον ξένο κατακτητή. 

Σε αυτά περιλαµβάνονται 65 ψηφιακές εκτυπώ-
σεις από πρωτότυπα αρνητικά, καθώς και 14 πρω-
τότυπες φωτογραφίες, τυπωµένες και
υπογεγραµµένες από τον ίδιο τον φωτογράφο.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα προβάλλεται το
πορτραίτο του Κώστα Μπαλάφα που σκηνοθέτησε
το 1985 η Βέρα Πάλµα για λογαριασµό του Υπουρ-
γείου Πολιτισµού. Παράλληλα, θα κυκλοφορήσει
οµότιτλο λεύκωµα, έκδοση του Μουσείου Μπενάκη,
που επιµελήθηκαν οι συνεργάτες του Φωτογραφι-
κού Αρχείου του Ιδρύµατος, Γεωργία Ιµσιρίδου και
Λεωνίδας Κουργιαντάκης, µε 44 φωτογραφίες και
κείµενα του ίδιου του Κώστα Μπαλάφα, της Γεωρ-
γίας Ιµσιρίδου και του Τάσου Σακελλαρόπουλου,
Υπεύθυνου των Ιστορικών Αρχείων του Μουσείου
Μπενάκη.  

Στις 10 Φεβρουαρίου έγιναν τα εγκαίνια της Έκθε-
σης παρουσία και του φωτογράφου Κώστα Μπα-
λάφα που ολοφάνερα συγκινηµένος ξεναγήθηκε
από τον ∆ιευθυντή του Μουσείου Άγγελο ∆εληβο-
ριά. Μοναδικές στιγµές για όλους τους παρευρι-
σκόµενους µε το δηµιουργό µπροστά στο έργο του,
την ιστορία της Αντίστασης σε άσπρο-µαύρο, αλλά
και παλιούς αγωνιστές να ανασύρουν µνήµες από
τους κοινούς τους αγώνες. 

Μουσείο Μπενάκη - Κτήριο οδ. Πειραιώς, 
Πειραιώς 138
Ηµεροµηνία - ∆ιάρκεια: 11 Φεβρουαρίου – 30 Απρι-
λίου 2011. Ωράριο Λειτουργίας: Τετ., Πέµτ, Κυρ:
10.00-18.00, Παρ, Σάβ:10.00-22.00, ∆ευτ., Τρ:
ΚΛΕΙΣΤΑ
Πληροφορίες Τηλ. 210 3453111

Μαίρη Στεφάνου

ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ 
Τ Ζ Ο Υ Μ Ε Ρ Κ Ι Ω Τ Ω Ν

Στις 16 Γενάρη 2011 πραγµατοποιήθηκαν η Απολογιστική Συνέλευση
και εν συνεχεία οι εκλογές για την ανάδειξη νέου ∆Σ στην Οµοσπονδία,
το οποίο συγκροτήθηκε σε σώµα ως εξής.
Χρήστος Λαναράς - Πρόεδρος από Πλατανούσα 
Αντώνης Κοντός - Αντιπρόεδρος από ∆ίστρατο
Βασιλική Τζαχρήστα - Γενική Γραµµατέας από Πράµαντα
Σαββούλα Κολιούλη - Αν. Γεν. Γραµµατέας από Βουργαρέλι
Ηλίας Ζέρβας - Ταµίας από Ράµια
Γεώργιος Καραµάνης - Αν. Ταµίας από Μελισσουργούς
Παύλος Τσάγκας -  Εφ.Τύπου και ∆ηµ. Σχέσεων από Ροδαυγή
Χρήστος Γκατζόγιας - Μέλος από ∆αφνωτή
Ιωάννα Κωνσταντίνου -  Μέλος από Καλαρρύτες
Ηλίας Σιµόπουλος - Μέλος από Βουργαρέλι 

∆ΙΟΓΕΝΟΥΣ 6

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΤΗΛ.:
210 2921249
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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

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

ΑΚΟΥΕΙ  ΚΑΝΕΙΣ ;  
Επιτέλους άνοιξε  ο πυροσβεστικός
κρουνός – δυστυχώς εκ των υστέρων –
στην ανηφόρα για την πλατεία.  Αν είχε
ανοίξει έγκαιρα, ίσως είχε αποφευχθεί η
µεγάλη καταστροφή στον ξενώνα. Αλή-
θεια, απ’ όταν τοποθετήθηκαν αυτά τα
«κόκκινα κολωνάκια» αναρωτήθηκε
ποτέ κανείς για τη χρησιµότητά τους;
Μάλλον όχι, γιατί αλλιώς δεν θα έψα-
χναν βραδιάτικα νερό στην Οµαλή. Λες
και στέρεψε η «Κρυστάλλω» και η «Αρ-
χόντω».
Μήπως θα έπρεπε το κλιµάκιο της αρ-
µόδιας υπηρεσίας να συνεργαστεί µε το
∆ήµο και να έχει ένα σχέδιο των θέσεων
των κρουνών κι ένα σχεδιασµό επέµ-
βασης εντός οικισµού, αν, παρ’ ελπίδα,
χρειαστεί; Γιατί µέχρι σήµερα όπου κλή-
θηκε να βοηθήσει, η καταστροφή –
απορίας άξιο – δεν αποφεύχθηκε. Απει-
ρία, ολιγωρία, ασυνεννοησία, έλλειψη
σχεδιασµού, όλα µαζί; Μπορεί να το µά-
θουµε στο επόµενο: λαµπάδιασµα!  
Σηµείωση: Αν ασχοληθεί κανείς µε το
θέµα να του θυµίσω πως στο «Λιβάδι»
απ’ όταν καταστράφηκε το «κόκκινο κο-
λωνάκι» δεν αντικαταστάθηκε. Βέβαια
εκεί κοντά είναι οι βρύσες και ίσως δεν
χρειάζεται: Το κακό είναι πως ίσως
υπάρχει και άγνοια πού και ποιες είναι
οι βρύσες:

Χ.Β.Γ.

ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  

- Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βουργαρελίου ευχαριστεί τον κο
Οδυσσέα ∆ράκο, ο οποίος, επί δηµαρχίας του στο ∆ήµο
Αθαµανίας, διέθεσε στο Σύλλογο το ποσό των 1000 ευρώ,
απ’ το οποίο αγοράστηκε laptop και εκτυπωτής για τις ανάγ-
κες του Συλλόγου (π.χ. καταγραφή βιβλίων δανειστικής βι-
βλιοθήκης, χρήση εκτυπωτή για προσκλήσεις –
ανακοινώσεις κ.λπ).

- Τοποθετήθηκαν οι πρώτες πινακίδες – δέσµευση του Συλ-
λόγου – στις εισόδους και εξόδους του χωριού για «καλω-
σόρισµα» και «καλό κατευόδιο». Ακόµη τοποθετήθηκε η
πινακίδα που εικονίζει (γραφικά) και πληροφορεί τα της δια-
δροµής του περιπατητικού µονοπατιού «Σταυρός – Αϊ Λιας
– Βρύση Καπετάνιου – Χωριό». Σύντοµα θα τοποθετηθούν
και οι µικρότερες µε τις ονοµασίες χώρων, τοποθεσιών και
φυσικών µνηµείων.

- Ο Πολιτιστικός Σύλλογος ξεκίνησε τις ενέργειες για τον ευ-
πρεπισµό και την αποκατάσταση των φθορών στο Μνηµείο
των Πεσόντων, στην πλατεία του χωριού. Σε συνεργασία
πάντα µε το ∆ήµο, χωρίς αυθαίρετες παρεµβάσεις, οι ερ-
γασίες θ’ αρχίσουν σύντοµα. Οι πρώτες οικονοµικές προ-
σφορές χωριανών και φίλων είναι ήδη στη διάθεση του
Συλλόγου. Τα χρήµατα συγκεντρώνει ο πρόεδρος του Συλ-
λόγου κος Νίκος Μανούσης σε χωριστό λογαριασµό (µε
απόδειξη) για το σκοπό αυτό. Πάσα προσφορά δεκτή!

- Ολοσέλιδο αφιέρωµα στη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη του Συλ-
λόγου έκανε η εφηµερίδα «Ταχυδρόµος» της Άρτας στο
φύλλο της 26ης Γενάρη 2011. Με τίτλο «Ένας ανεκτίµητος
θησαυρός στο Βουργαρέλι» αναφέρει χαρακτηριστικά: Κόν-
τρα στη σύγχρονη τεχνολογία(!) και το διαδίκτυο, ο τοπικός
Σύλλογος επενδύει στη δανειστική βιβλιοθήκη, κερδίζοντας
ολοένα και περισσότερους φίλους. ∆ιαθέτει 700 τίτλους βι-
βλίων, ενώ ο χώρος έχει µετατραπεί και σε κυψέλη συνάν-
τησης µεταξύ των ανθρώπων. Μεταξύ φωτογραφιών του
εσωτερικού χώρου της βιβλιοθήκης, «βιβλιοφάγων», πιτσι-
ρικάδων και βεβαίως τιµητική του προέδρου κου Μανούση,
αναφέρεται αναλυτικά στο ιστορικό λειτουργίας της βιβλιο-
θήκης και του χώρου που τη στεγάζει, για να καταλήξει:
«Αυτό που δεν έχει γίνει κατορθωτό σε κανένα άλλο ∆ήµο
του νοµού έως σήµερα, δηλαδή η λειτουργία δανειστικής
βιβλιοθήκης που λείπει ακόµη κι απ’ την πόλη της Άρτας,
έγινε, χάρη στο µεράκι κάποιων ανθρώπων, στα Τζου-
µέρκα. Το γεγονός δεν µπορεί παρά να είναι ελπιδοφόρο
για την περιοχή, καταδεικνύοντας στην πράξη πως όταν
υπάρχει θέληση, µπορούν να γίνουν πολλά. Και εν προ-
κειµένω, για την περιοχή αυτή µε το σπάνιο φυσικό κάλλος,
όπου σκοπός είναι η ανάπτυξη και η συγκράτηση του το-
πικού πληθυσµού». 

- Στις 4 Φλεβάρη 2011 βρέθηκε στο Βουργαρέλι η Ελληνική
Πνευµονολογική Εταιρεία µε κινητή µονάδα της και πνευµο-

νολόγους µε σκοπό να γίνει η εξέταση της
σπειροµέτρησης σε όσους ενδιαφέρονταν,
καπνιστές, πρώην και νυν, και όχι µόνο.
Υπήρξε µεγάλη ανταπόκριση απ’ τον πλη-
θυσµό της περιοχής, παρά το τσουχτερό
κρύο.

- Επιτυχία σηµείωσαν και οι δύο εορταστι-
κές εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Συλλό-
γου: Στη Χριστουγεννιάτικη γιορτή στο
χώρο εκδηλώσεων του ∆ηµαρχείου περι-
λαµβάνονταν σκετς από παιδιά του ∆ηµο-
τικού, τραγούδια, κάλαντα, δώρα απ’ τον
Άγιο Βασίλη και κέρασµα γλυκών για
όλους. Η πρωτοχρονιάτικη πίτα του Συλ-
λόγου κόπηκε και φέτος σε εκδήλωση µε
«ζωντανή» µουσική από παραδοσιακή ορ-
χήστρα. Υπήρξε ικανοποιητική συµµετοχή
χωριανών και φίλων. Το φλουρί κέρδισε ο
Γιώργος Πλούµπης και το δώρο που αντι-
στοιχούσε ήταν προσφορά της κας Σοφίας
Νίκου, ιδιοκτήτριας του νέου καταστήµατος
ειδών δώρου στο χωριό.

- Ο Πολιτιστικός Σύλλογος ευχαριστεί:
Τους δασκάλους του ∆ηµοτικού Σχολείου
και τους εργαζόµενους στο Κ∆ΑΠ για την
προσφορά και ενεργό συµµετοχή τους στη
Χριστουγεννιάτικη γιορτή. Την κα Σοφία
Νίκου για την προσφορά του δώρου της
πρωτοχρονιάτικης πίτας. Όσους µε την
αγορά του ηµερολογίου 2011 του Συλλό-
γου ενίσχυσαν τα οικονοµικά του. Τους
κους Χρήστο Κούκο και Βαγγέλη Γιαννέλο
για τη βοήθειά τους στη µεταφορά και το-
ποθέτηση των µεταλλικών πινακίδων στην
είσοδο και έξοδο του χωριού. Τον κο Χρή-
στο Σιλιόγκα, ο οποίος αφιλοκερδώς και µε
µεγάλη προθυµία προσφέρει τις γνώσεις
και τη βοήθειά του σ’ οτιδήποτε χρειάζεται
ο Σύλλογος (ανακοινώσεις, εκτυπώσεις,
πληροφορίες) και αφορά τους Η/Υ και το
διαδίκτυο.

- Επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων (ξε-
νάγηση στο χώρο) πραγµατοποίησε η Α΄
και η Β΄ Λυκείου Βουργαρελίου, στο πλαί-
σιο διήµερης εκπαιδευτικής εκδροµής
στην Αθήνα, 19 και 20 Γενάρη 2011. Μπο-
ρείτε να δείτε φωτογραφίες από τις δύο εκ-
δροµές στη ιστοσελίδα του Συλλόγου
Βουργαρελιωτών Αττικής.                                                                   

Χ. Β .Γ.


