
ΠΡΟΣ τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των
Μελών της Ένωσης Συλλόγων και
Αδελφοτήτων του ∆ήµου Αθαµανίας

Εκπολιτιστικό Σύλλογο Αθαµανίου, Πο-
λιτιστικό Σύλλογο Ανεµοραχιτών Άρτας,
Πολιτιστικό Σύλλογο Βουργαρελίου, Ανα-
πτυξιακό Σύνδεσµο Σκιαδάδων, Αδελφό-
τητα Κυψελιωτών Άρτας, Εκπολιτιστικό
Σύλλογο Μεσούντας, Εκπολιτιστικό Σύλ-
λογο Τετρακωµιτών, Σύλλογο Κ. ΑΘαµα-
νίου, Αδελφότητα Κεντρικού,
Εκπολιτιστικό Σύλλογο Κ. Καλεντίνης,
Σύλλογο Βουργαρελιωτών Αττικής, Αδελ-
φότητα Τετρακωµιτών-Καψαλιωτών,
Αδελφότητα Ανεµορράχης, Σύλλογο Κυ-
ψελιωτών Αθήνας, Σύλλογο Απανταχού
∆ιστρατιωτών Άρτας, Πολιτιστικό Μορ-
φωτικό Σύλλογο Κ. Αθαµανίου Άρτας, Πο-
λιτιστικό Σύλλογο Κ. Καλεντίνης,
Πολιτιστικό Σύλλογο Κεντρικιωτών
Άρτας, Εκπολιτιστικό Σύλλογο Κρυονε-
ρίου, Πολιτιστικό Σύλλλογο Παλαικάτου-
νου, Εξωραϊστικό και Πολιτιστικό
Σύλλογο Καλλονής, Αδελφότητα Αθαµα-
νωτών και Κ. Αθαµανιωτών Άρτας, Πολτι-
στικό και Εξωραϊστικό Σύλλογο Ναζαίων.

Μετά την ίδρυση της Ένωσης των Συλλό-
γων και Αδελφοτήτων του ∆ήµου Αθαµα-
νίας, µε την µε αριθµό 15/2010
απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου
Άρτας, η Προσωρινή ∆ιοικούσα Επιτροπή,
όπως σας είναι ήδη γνωστό, διενήργησε
εκλογές στο Βουργαρέλι στις 27 Μαρτίου
2010, για να εκλεγεί ∆ιοικητικό Συµβούλιο
και Ελεγκτική Επιτροπή της Ένωσης.

Στις εκλογές αυτές έλαβαν µέρος εκπρό-
σωποι είκοσι Συλλόγων, από τους είκοσι
τρεις που είναι Μέλη της Ένωσης και εξέλε-
ξαν, για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, ως τακτικά
µέλη τον κ. Βασίλειο Αγγέλη,εκπρόσωπο
του Συλλόγου Κυψελιωτών Αθήνας, τον κ.
Νικόλαο ∆ήµο, εκπρόσωπο του Συλλόγου
Βουργαρελιωτών Αττικής ,την κ. Βασιλική
Ζορµπά, εκπρόσωπο του Εκπολιτιστικού
Συλλόγου Αθαµανίου, τον κ. Αντώνιο Κοντό,
εκπρόσωπο του Συλλόγου των Απανταχού
∆ιστρατιωτών Άρτας, την κ. Λαµπρινή Πα-
παδήµα - Σπαή, από την Προσωρινή ∆ιοι-
κούσα Επιτροπή, τον κ. ∆ηµήτριο Τατσή,
εκπρόσωπο του Πολιτιστικού Συλλόγου
Κεντρικιωτών Άρτας και τον κ. Γεώργιο
Τριάντο εκπρόσωπο του Πολιτιστικού Συλ-
λόγου Ανεµοραχιτών Άρτας. Ως αναπληρω-

µατικά δε µέλη εξέλεξαν τον κ. Γεώργιο Σπη-
λιά, εκπρόσωπο του Εκπολιτιστικού Συλλό-
γου Τετρακωµιτών και τον κ. Γρηγόριο
Τσιγαρίδα,εκπρόσωπο του Πολιτιστικού
Συλλόγου Κ. Καλεντίνης.

Για την Ελεγκτική δε Επιτροπή εξέλεξαν
τον κ. Βασίλειο Μάλλιο, εκπρόσωπο του Εκ-
πολιτιστικού Συλλόγου Αθαµανίου, την κ.
Λουκία Αντωνίου,εκπρόσωπο του Συλλόγου
Βουργαρελιωτών Αττικής,τον κ. Ευάγγελο
Μπόκο, εκπρόσωπο της Αδελφότητας Τε-
τρακωµιτών -Καψαλιτών και τον κ. Γεώργιο
Μπουρελάκη, εκπρόσωπο του Συλλόγου
της Μεσούντας.

Οι εκλεγέντες συνήλθαν την 1η Απριλίου
2010 στο Βουργαρέλι και εξέλεξαν πρόεδρο
της Ένωσης την κ. Λαµπρινή Παπαδήµα -
Σπαή, αντιπρόεδρο τον κ. Νίκο ∆ήµου,
γραµµατέα τον κ. Βασίλη Αγγέλη,αναπλη-
ρωτή γραµµατέα τον κ. Αντώνιο Κοντό,
ταµία τον κ. Γεώργιο Τριάντο ,αναπληρωτή
ταµία την κ. Βασιλική Ζορµπά και εκπρό-
σωπο δηµοσίων σχέσεων τον κ. ∆ηµήτριο
Τατσή.

Το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο ευχαριστεί
όλα τα µέλη και τους εκπροσώπους τους,
που παραβρέθηκαν στη Γενική Συνέλευση
και έλαβαν µέρος στις εκλογές, από τις
οποίες εκλέχθηκε το πρώτο ∆ιοικητικό Συµ-
βούλιο της Ένωσης. Αλλά και τους τρεις
Συλλόγους-µέλη της Ένωσης που
δεν παραβρέθηκαν, τελείως όµως δι-
καιολογηµένα, όπως γνωρίζουµε από την
επικοινωνία που είχαµε µαζί τους.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πιστεύει ότι όλοι
µαζί, Σύλλογοι και Αδελφότητες, πολλά µπο-
ρούµε να προσφέρουµε στον τόπο µας.
Μπορούµε να αναδείξουµε τα πανέµορφα
χωριά µας, τα µνηµεία της περιοχής, την
ιστορία, τα ήθη και έθιµα, κάθε γωνιά του
∆ήµου µας.Οι ξεχασµένοι τόποι των Τζου-
µέρκων έχουν πολλά να προσφέρουν και
όπως φαίνεται ήλθε ο κατάλληλος χρόνος.
Το χρόνο αυτόν πρέπει να τον εκµεταλλευ-
θούν όλοι οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι, για το
καλό του τόπου. Καθένας ξεχωριστά αλλά
και όλοι µαζί στο πλαίσιο των σκοπών της
νεοσυσταθείσης Ενωσης.

Είµαστε κάτοικοι ή απόδηµοι ενός ∆ηµοτι-
κού ∆ιαµερίσµατος, µιας Κοινότητας. Είµα-
στε όµως και κάτοικοι ή απόδηµοι ενός
∆ήµου και οφείλουµε να συνενωθούµε για
να προσφέρουµε περισσότερα πράγµατα
στην ευρύτερη περιοχή. Όσα δεν µπορούν
να προσφέρουν οι Σύλλογοι και οι Αδελφό-
τητες, όταν δραστηριοποιούνται µόνοι τους.

Να βοηθήσουµε µέσα από τις διάφορες
εκδηλώσεις να γνωρίσουν όλοι οι δηµότες
και οι απόδηµοι κάθε χωριό του ∆ήµου, κάθε
περιοχή του. Να γνωρισθούν και οι ίδιοι µε-
ταξύ τους. Να γνωρίσει και η νέα γενιά που
θα πάρει τη σκυτάλη της συνέχειας , ολό-
κληρο το ∆ήµο και τους ανθρώπους του.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο απευθύνεται σε
όλα τα Μέλη του και ζητά τη συνδροµή τους,
προκειµένου να επιτύχει στο δύσκολο έργο
που ανέλαβε. Τη ∆ιοίκηση της Ένωσης.
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∆είτε την ιστοσελίδα µας στο Internet, στη διεύθυνση: www.vourgarelinet.gr
Επικοινωνείστε µαζί µας ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: syllogos@vourgarelinet.gr

Μ έσα στη γενική µαυρίλα των τελευταίων µηνών, την κατή-
φεια και την απογοήτευση όλων των Ελλήνων για το κατάν-

τηµα της οικονοµίας της χώρας µας και τα προβλήµατα που αυτή
δηµιουργεί στον καθένα µας, για µας τους Βουργαρελιώτες συνέβη
και κάτι καλό. Ανακοινώθηκε το χωροταξικό σχέδιο του υπουργείου
Εσωτερικών για τους νέους ∆ήµους. Σύµφωνα, λοιπόν, µε το σχέ-
διο ο ∆ήµος Αθαµανίας ενώνεται µε τον ∆ήµο Αγνάντων και τις
κοινότητες Θεοδωριάνων και Μελισσουργών, µε έδρα το
Βουργαρέλι. Απετράπη έτσι ο κίνδυνος να ενωθούµε µε τα Ραδο-
βύζια και µε πιθανή µεταφορά της έδρας. Ο νέος ∆ήµος, λοιπόν, ο
∆ήµος µας, ονοµάζεται ∆ήµος Κεντρικών Τζουµέρκων και αυτό
είναι επίσης µεγάλη επιτυχία. Αυτή η επιτυχία δεν ήρθε από µόνη
της. Πολλοί ήταν εκείνοι που για δικούς τους λόγους επιθυµούσαν
και µε κάθε µέσο προσπαθούσαν άλλη χωροθέτηση των ∆ήµων
της Άρτας και άλλη έδρα του ∆ήµου. Μπορώ τώρα µε βεβαιότητα
να πω ότι η επιτυχία οφείλεται αποκλειστικά στον αγώνα που

έδωσε όλο αυτό τον καιρό ο ∆ήµαρχος κος Οδυσσέας ∆ράκος.
Όσοι παρακολουθήσαµε τα γεγονότα από την πρώτη εξαγγελία

για τον “Καλλικράτη”, στις αρχές Ιανουαρίου, ζήσαµε τον αγώνα και
την αγωνία τού να ακουστεί από τους αρµόδιους το δίκαιο του αι-
τήµατός του. Συγκρούστηκε µε πολλούς που προσπάθησαν να πα-
ραπλανήσουν αρµόδιους και µη, προκειµένου να πετύχουν τους
στόχους τους.
Όπως έλεγε, θα θεωρούσε αποτυχηµένη τη θητεία του ως ∆ηµάρ-
χου αν δεν παρέµενε η έδρα του ∆ήµου στο Βουργαρέλι και η
ένωση µε τα Άγναντα, τα Θεοδώριανα και τους Μελισσουργούς.
Αξίζουν, λοιπόν, συγχαρητήρια στον ∆ήµαρχο και µια ευχή να ξα-

νασκεφτεί και να αναθε-
ωρήσει την απόφασή
του περί µη συµµετο-
χής του στις επόµενες
εκλογές του Νοεµ-
βρίου. Το έργο που επι-
τέλεσε στα οκτώ χρόνια
της ∆ηµαρχίας του έχει
εκτιµηθεί από τους δη-
µότες και πιστεύω ότι
είναι γενική επιθυµία ο
∆ήµαρχος να συνεχίσει
το έργο του στον νέο δι-
ευρυµένο ∆ήµο.

Νίκος ∆ήµος

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ: ΑΙΣΙΟ ΤΕΛΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ένωσης Συλλόγων
και Αδελφοτήτων του ∆ήµου Αθαµανίας « ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ» Ό πως προαναγγείλαµε στο προηγούµενο φύλλο

της εφηµερίδας µας µε τον τίτλο «Γενικό Προ-
σκλητήριο για τις εκλογές», η Εκλογοαπολογιστική
Συνέλευση και οι εκλογές του Συλλόγου µας πραγ-
µατοποιήθηκαν την Κυριακή 21 Μαρτίου 2010 στην
αίθουσα του Συλλόγου «Παρνασσός». Οι χωριανοί
µας δεν ανταποκρίθηκαν όσο θα έπρεπε στον τίτλο
«Γενικό προσκλητήριο», αλλά ήταν περισσότεροι
από την προηγούµενη φορά και ίσως έπαιξαν ρόλο
και τα θέµατα που αφορούσαν το χωριό µας, το σχέ-
διο «Καλλικράτης», αλλά και οι εκλογές για την ανά-
δειξη ∆.Σ. στην Ένωση των Συλλόγων του ∆ήµου
Αθαµανίας «Ανατολικά Τζουµέρκα».
Η προσέλευση ήταν µέχρι αργά το απόγευµα στον

χώρο του Συλλόγου «Παρνασσός», που µε τόση
προθυµία παραχώρησε ο πρόεδρος των Σχολών
του «Παρνασσού» συγχωριανός µας κος Χρήστος
Παπαδόπουλος.

Όσοι βρεθήκαµε στην Εκλογοαπολογιστική Συνέ-
λευση από την αρχή και µετά τη διενέργεια της ψη-
φοφορίας, απολαύσαµε ζεστή κουβέντα – µε
κάποιους είχαµε καιρό να ιδωθούµε – και εδέσµατα,
καφέ, τσιπουράκι, που φρόντισαν οι γυναίκες - µέλη
του ∆.Σ. του Συλλόγου µας.

Μετά την ψηφοφορία ανακοινώθηκαν τα αποτελέ-
σµατα για το ∆.Σ. του Συλλόγου, την Ελεγκτική Επι-
τροπή, την Πανηπειρωτική Συνοµοσπονδία
Ελλάδος, την Ένωση Συλλόγων του ∆ήµου Αθαµα-
νίας και την Οµοσπονδία Τζουµερκιωτών. Την Τρίτη
23 Μαρτίου 2010 στα γραφεια του Συλλόγου µας
Φειδίου 18 έγινε η συγκρότηση του ∆.Σ. σε σώµα
ως εξής:
Πρόεδρος Λουκία Αντωνίου – Σούσου, τηλ.210
7667 549 & 6977 550 119 - Αντιπρόεδρος Κατερίνα
Γούλα, τηλ. 210 8841 658 & 6946 330 619 - Γραµ-
µατέας Νίκος ∆ήµος, τηλ. 210 8259 644 & 6974
213 630 - Ταµίας Σαββούλα Κολιούλη, τηλ. 6978
225 926 - Μέλη Ηλίας Σιµόπουλος, τηλ. 6977 431
189, Εριέττα Βαγενά, τηλ. 210 9235 105 & 26850
22498, Λευτέρης Λαµπράκης, τηλ. 210 9814 024
& 6973 751 789.

Λουκία Αντωνίου - Σούσου

ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 6

Από αριστερά: Χαρά Βρα-
τσίστα-Γκόγκου, Λαµπρινή
Παπαδήµα-Σπαή, Αντώνης
Κοντός.
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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

ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΜΑΣ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΣΟ € Νο ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ

1 Βαγενά Εριέττα.........................................25................................ 0905
2 Βαγενάς Νίκος . . ...................................25................................ 0906
3 Βαρλαµίτη Αγγελική................................. 20................................ 0907
4 Φλώρος Γεώργιος................................... 20................................ 0908
5 Γούλα Κατερίνα....................................... 20................................ 0909
6 Στεφάνου Μαίρη...................................... 20 ................................0910
7 Στεφάνου Βασιλική.................................. 15................................ 0911
8 Στεφάνου Στέφανος................................. 15................................ 0912
9 Αντωνίου Λουκία ......................................15............................... 0913
10 Τσίτσικα – Βατώρου Άρτεµις.................. 20................................ 0914
11 Νίκου Ευθύµιος...................................... 10............................... 0915
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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
Πωλείται στο Βουργαρέλι

δίπλα στην πλατεία
οικόπεδο 450 τ.µ.

µε παλαιό κτίσµα 70 τ.µ.
περίπου, τηλ. 26410

58663 και 6976 784 167

ΒΑΠΤΙΣΗ
Η Γεωργία Τυρολόγου και ο
Κων/νος Ντούλας βάπτισαν το
αγόρι τους και του έδωσαν το όνοµα
Σωκράτης. Να τους ζήσει ο νεοφώ-
τιστος.
ΓΑΜΟΙ
Ο Μάνος Ν Τερζής και η Λίλα Α.
Κυριακού θα παντρευτούν στις
22.5.2010 στο Λουξεµβούργο. Τους
ευχόµαστε «βίον ανθόσπαρτον»!
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Η Θεώνη Ανδριοπούλου και ο
Γιώργος Ι. Μπράτης απέκτησαν
κοριτσάκι. Ευχόµαστε να τους ζήσει!
ΘΑΝΑΤΟΙ
- Απεβίωσε στη Γραµµενίτσα στις
20/3/2010 η Ελένη Ευθυµίου-Μι-
χάλη, ετών 72.
- Απεβίωσε στις 28/3/2010 και κη-
δεύτηκε στο Βουργαρέλι η Νίκη
Κούρτη, ετών 93.
- Απεβίωσε στις 9/4/2010 και κηδεύ-
τηκε στο Νέο Ηράκλειο Αττικής ο Νι-
κόλαος ∆ήµος του ∆ηµητρίου σε
ηλικία 70 ετών.Θερµά συλλυπητήρια
στους οικείους τους.
ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
Ο χωριανός µας Γιώργος Κούρτης,
γιος του Στέφανου Κούρτη, λαµπρός
επιστήµων, ειδικός αλλεργιολόγος,
άνοιξε ιατρείο στο Αγρίνιο, στην οδό
Παναγοπούλου και Γρίβα 34,
τηλ.26410 48017 και 6973997753.
Του ευχόµαστε υγεία και καλές δου-
λειές.

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
Στις 9 Απρίλη 2010, ανήµερα της Ζωοδόχου
Πηγής, έφυγε αναπάντεχα από κοντά µας ο
Νίκος ∆ήµος. Γιος του ∆ηµήτρη ∆ήµου από το
Γιαννίτσι γεννήθηκε και µεγάλωσε στον Πει-
ραιά. Οι δεσµοί του όµως µε το χωριό ξεκίνη-
σαν από τα παιδικά του χρόνια, µια και κάθε
καλοκαίρι περνούσαµε µαζί τις διακοπές στο
Γιαννίτσι. Αναπολώ εκείνα τα αθώα παιδικά
µας χρόνια και µου φαίνεται σαν χθες όταν µε
έµαθε να κολυµπάω στα «βρούδια» του «Πα-
λιόµλου». Ο Νίκος ήταν Πειραιώτης, µίλαγε
«άλλη γλώσσα», είχε άλλη νοοτροπία, ήταν και
λίγο ατίθασος, λίγο ζαβολιάρης, ελεύθερος στη
συµπεριφορά του, σε αντίθεση µε µας που εί-
µαστε συνεσταλµένοι και καταπιεσµένοι στη
µικρή αποµονωµένη κοινωνία του Γιαννιτσιού. Ήταν όπως λέγαµε τότε «πο-
λιτσιάνος».
Ο Νίκος έφερε και τη νέα τεχνολογία, το=πατίνι, που µε τη βοήθεια του πα-

τέρα µου έγινε πραγµατικότητα – µια κατασκευή χειροποίητη- τα ρουλεµάν
τα είχε φέρει ο µεγάλος µου αδελφός ο Λεωνίδας. Το πλακόστρωτο της αυλής
ήταν η πίστα. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο για µας, όπως πρωτόγνωρο ήταν και
το συµπαγές λαστιχένιο τόπι που έφερε από τον «πολιτισµό», µια κι εµείς το
µόνο τόπι που ξέραµε ήταν αυτό µε τα κουρέλια που παίζαµε «τόπα τσιούκα».
Εµένα µε προστάτευε, σαν µεγαλύτερος που ήταν, αλλά για τους «εχθρούς»

δεν υπήρχε έλεος. Στον πετροπόλεµο ήταν άσσος, δεν κώλωνε µπροστά σε
πολυάριθµους αντίπαλους. Πεδίο αντιπαράθεσης το ποτάµι, αλλά και οι Κα-
ρούλες. Αντίπαλοι όσοι παραβίαζαν τον υποτιθέµενο ζωτικό του χώρο ή
«απειλούσαν» το µικρό του ξάδερφο και τον «γυναικείο πληθυσµό», την
αδελφή µου Ντίνα και τις µικρότερες αδελφές του Ελένη και Κατερίνα.

Όπως είπα και παραπάνω ήταν λίγο ατίθασος, γι’ αυτό και ο πατέρας µου
τον πείραζε αποκαλώντας τον «κολάνιο» παραφράζοντας τα «κυκλάµινα»,
όπως ονοµάζονταν τότε τα παιδιά του κατηχητικού. Έχει µείνει ανεξίτηλο στη
µνήµη των χωριανών το περιστατικό που έγινε στο καφενείο του Μήτσου
Βάγγη, όταν για κάποιο ανεξήγητο λόγο κρεµάστηκε από τα γένια του παπά
Γιώργη.
Ο Νίκος αγαπούσε το χωριό. Το επισκέπτονταν συχνά µε τη γυναίκα του, την

Κατερίνα, µε την οποία έκανε µια θαυµάσια οικογένεια. Απέκτησαν δυο υπέ-
ροχα κορίτσια και πρόφτασε να χαρεί τα εγγονάκια του, το Νικόλα και την
Τάνια της Μαρίας και τον Νικόλα της Μάρθας. Έφυγε ξαφνικά και ο πόνος για
τους δικούς του ανθρώπους είναι βαρύς. Ας είναι ελαφρύ το χώµα. Εµείς θα
τον θυµόµαστε πάντα.

Νίκος ∆ήµος

Γεώργιος Στ. Κούρτης
Ιατρός - Ειδικός
Αλλεργιολόγος

Παναγοπούλου
& Γρίβα 34 Αγρίνιο
Τηλ.: 26410 48017

6973997753
e-mail:

g.kourtis.allerg
@hotmail. com
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Η Αδελφότητα είναι ο συνδετικός κρίκος των απανταχού συγχωριανών µε το όµορφο χωριό µας.

Γ Ε Ν Ι ΚΟ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Ο
ΧΡΩΜΑΤΑ - ΣΙ∆ΗΡΙΚΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ

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

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

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

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

Θ α µου πείτε αυτές είναι οι πιο επίκαιρες; Ίσως από το
ρόλο που έχω στο κοινωνικό γίγνεσθαι τις θεωρώ τόσο

επίκαιρες όσο ποτέ άλλοτε για δυο λόγους. Πριν από κάποιες
µέρες ανακοινώθηκε από την κα Υπουργό Παιδείας η διεύ-
ρυνση της χρήσης και της τεχνολογίας στο χώρο της εκπαί-
δευσης, Πρωτοβάθµια – ∆ευτεροβάθµια κυρίως (διαδραστικοί
πίνακες κ.ά. ) και ένας δεύτερος λόγος η κατάσταση που βιώ-
νουµε τις µέρες αυτές ειδικά στο χώρο του Λυκείου µε τις πα-
νελλήνιες εξετάσεις να πλησιάζουν. Θα ξεκινήσω από το
δεύτερο λόγο, γιατί αυτός είναι στο προσκήνιο και τον βιώ-
νουν αρκετά µέλη της Ελληνικής κοινωνίας, µαθητές – γονείς
– δάσκαλοι. Κατάσταση δύσκολη ιδιαίτερα για τα παιδιά που
πρέπει να διαβάσουν, να διαβάσουν, να διαβάσουν=.γιατί
απ’ αυτό κρίνεται το µέλλον τους και ποιο µέλλον (αυτό που
τους ετοιµάζουµε αυτές τις κρίσιµες µέρες;).

Αφορµή γι’ αυτές τις σκέψεις µου έδωσε η συγκλονιστική
µαρτυρία µιας µαθήτριάς µου: «κυρία έχω φτάσει στα όριά
µου. ∆εν πιέζοµαι από τους γονείς, τους δασκάλους µου,
αλλά νιώθω να δέχοµαι πιέσεις από παντού. Από τον εαυτό
µου για να πετύχω το στόχο µου και µάλιστα σε σχολή της
Αθήνας, γιατί υπάρχουν οικονοµικοί λόγοι, από το φροντι-
στήριο, από όλα όσα συµβαίνουν στην κοινωνία αυτές τις
µέρες, θα φτάσω άραγε ισορροπηµένη στις εξετάσεις ή θα τα
τινάξω όλα στον αέρα, χάνω την ψυχραιµία µου , δεν µε ανα-
γνωρίζω=

Ποτέ δεν περίµενα να είναι έτσι το σχολείο για µας τους µα-
θητές της Γ΄ Λυκείου. Θέλαµε να είµαστε στο χώρο µας, µαζί
µε τους δασκάλους µας, για να παλέψουµε τις δυσκολίες πριν
από τις εξετάσεις. Και δυστυχώς συµβαίνει το αντίθετο. Μα-
κριά από το Σχολείο µας, τον οικείο και φιλικό χώρο των
τριών τελευταίων χρόνων, τους συµµαθητές, τους δασκάλους
µας, µε απουσίες που µπορούµε να δικαιολογήσουµε µε
ψευδή τρόπο, γιατί δεν ισχύει κανένας από τους λόγους που
το Προεδρικό ∆ιάταγµα προβλέπει για τη φοίτηση των µαθη-
τών. Και όµως ο λόγος είναι σηµαντικός, χρειάζεται διάβα-
σµα, πολύ διάβασµα, γιατί πρέπει να γίνουν επαναλήψεις,
πολλές επαναλήψεις, το φροντιστήριο συνέχεια επιβάλει δια-
γωνίσµατα». (Σηµειωτέον έχω προτείνει το ίδιο στο σχολείο,
όµως διαρκώς αναβάλλεται, µε την αιτιολογία ότι έχουν πολύ
διάβασµα για το φροντιστήριο).

Τι πιο σηµαντικό παράδειγµα απ’ αυτά τα γεµάτα συγκινη-
σιακή φόρτιση λόγια - και δεν είναι τα µοναδικά - για επιβε-
βαίωση µιας σκέψης που είχα αναφέρει πριν χρόνια στην
εκδήλωση που είχε γίνει για να τιµηθούν οι δάσκαλοι του χω-
ριού µας. Σήµερα το έργο του δασκάλου είναι πιο δύσκολο
απ’ ό,τι ήταν άλλες εποχές. Ειδικά µε την απαξίωση του δη-
µόσιου σχολείου, µε τα ξενόφερτα εκπαιδευτικά συστήµατα
που έφεραν την παραπαιδεία στη σκηνή και έβαλαν το δά-
σκαλο στα παρασκήνια.

Με αυτή τη σκέψη θα συνδέσω τις υπόλοιπες απόψεις µου
µε τον πρώτο λόγο που ανέφερα, τη χρήση της τεχνολογίας
στο χώρο της εκπαίδευσης. Οι καιροί το επιτάσσουν και το
επιβάλλουν, δεν µπορούµε να µείνουµε πίσω από τις εξελί-
ξεις. Σας το λέει αυτό η γράφουσα που δεν έχει καλές σχέσεις
µε την τεχνολογία και βαδίζει προς το τέλος του εκπαιδευτι-
κού βίου της. Όµως είναι απαραίτητο εργαλείο, αλλά χρει-
άζονται και άλλα και αυτά τα άλλα τα εξήγγειλε το Υπουργείο.
Παιδαγωγική κατάρτιση του εκπαιδευτικού όλων των ειδικο-
τήτων. Άρα ο εκπαιδευτικός δε θα είναι ο άριστος ειδικός επι-
στήµων µόνο, αλλά αυτός που διαθέτει «ψυχή», ψυχή για την
εκπαίδευση, αγάπη για το παιδί. Και εδώ θα επισηµάνω για
µια ακόµη φορά τα τρία σπουδαιότερα γνωρίσµατα που κα-
θορίζουν την ιδιοµορφία του δασκάλου και τον κάνουν να ξε-
χωρίζει από τα υπόλοιπα επαγγέλµατα, όπως πολύ απλά τα
αναφέρει ο Μεγάλος ∆άσκαλος Ευάγγελος Παπανούτσος στο
έργο του «Οι δρόµοι της ζωής».

1. Ο αληθινός δάσκαλος ενηλικιώνεται παραµένοντας παιδί
στην ψυχή. ∆ύσκολο, υπεράνθρωπο αυτό που του ζητούµε :
να συνθλίψει µέσα του το χρόνο, να γερνάει φυσιολογικά και
όµως να µένει νέος στην ψυχή, για να έχει εύκολη την πρό-
σβαση στα αισθήµατα, στις σκέψεις, στις επιθυµίες του νέου
ανθρώπου που θα διαπαιδαγωγήσει, να τον «καταλαβαίνει»,
να χαίρεται και να διασκεδάζει µαζί του, να σκέπτεται τις σκέ-
ψεις του, να επιθυµεί τις επιθυµίες του, να πονάει τον πόνο
του.

2. Ο ∆άσκαλος στις σχέσεις του µε το µαθητή σ’ ένα στόχο
να βλέπει πάντοτε σταθερά – πώς να αχρηστέψει τον εαυτό
του µε την εξής έννοια: έκανε το µαθητή του µε το έργο του
τόσο ώριµο, ώστε εκείνος να µην τον χρειάζεται πια, αυθύ-
παρκτο και ανεξάρτητο και να µην έχει πλέον ανάγκη από τη
χειραγώγηση κανενός άλλου ούτε φυσικά του δασκάλου του.

3.Τελευταία έµεινε η κύρια ιδιότητα (ορθότερα η πρώτη
αρετή) του δασκάλου: η αγάπη του στο παιδί. Το παιδί που
του εµπιστεύθηκαν να διδάξει, γίνεται ο άξονας της ζωής του,

αυτό της δίνει το περιεχόµενο και το νόηµά της. Με την αγάπη
που διεγείρει ανεξάντλητα την παιδαγωγική ακτινοβολία ο
αληθινός δάσκαλος ξαναβρίσκει τον εαυτό του µέσα στο
παιδί.

Ίσως κινήθηκα σε χώρο ιδεαλιστικό, σε όραµα ουτοπικό,
όµως αυτή είναι η πραγµατική φυσιογνωµία του δασκάλου,
όπως τη βιώνω 33 χρόνια τώρα στην παιδευτική διδασκαλία.
Χρόνια δύσκολα τα δικά µας και πιο δύσκολα των γονιών
µας. Υπήρχε η αυταρχική συµπεριφορά, το µάλωµα και κά-
ποιες φορές η βέργα ή ο χάρακας για τις ζαβολιές. Όµως
υπήρχε και η ζεστασιά της τάξης, µε τη δασκάλα και το δά-
σκαλο οδηγό µας και κείνες οι εκδηλώσεις µε το θέατρο, 25η
Μαρτίου στο σχολείο, καλοκαίρι στις κατασκηνώσεις, οι γυ-
µναστικές επιδείξεις στην αυλή του σχολείου. Σήµερα όµως
τα πράγµατα έχουν αλλάξει. Ποτέ δεν ήταν το παιδαγωγικό
λειτούργηµα τόσο δύσκολο. Ο δάσκαλος πρέπει να µιλά τη
γλώσσα τους, να συνεννοείται µε τους νέους, να µπορεί να
έρχεται πολύ κοντά τους και να τους παραστέκεται στις δυ-
σκολίες που θα βρουν. Όσοι βλέπουν µε σκεπτικισµό τούτο
το πλησίασµα και κάποτε ανησυχούν για τις συνέπειές του,
θα αναθεωρήσουν τη στάση τους άµα σκεφτούν ότι, εάν δεν
πάµε κοντά στο παιδί, δε θα το φέρουµε ποτέ κοντά µας και
όσο µακριά του στεκόµαστε, τόσο και εκείνο θα σταθεί ακόµα
πιο µακριά από µας.

Και το παιδί θα έρθει πιο κοντά όταν ο δάσκαλος διαθέτει
όλα όσα είπαµε παραπάνω που συνοψίζονται σε µια λέξη
«ψυχή» και το έργο του το παιδευτικό είναι κατάθεση ψυχής.
Βέβαια η τεχνολογία, µε ό,τι αυτή διαθέτει, να είναι συνεπί-
κουρος, αλλά χωρίς το δάσκαλο δε γίνεται τίποτε. Αυτός θα

καθοδηγήσει, θα βάλει στο κέντρο το παιδί και θα χρησιµο-
ποιήσει τα απαραίτητα «εργαλεία» που θα αποβλέπουν στον
Άνθρωπο και όχι µόνο στη γνώση, την ειδίκευση...

Πολλά θα είχαµε να λέµε πάνω σ’ αυτό. Συµπερασµατικά
λοιπόν δάσκαλος που θα διαθέτει την κύρια αρετή, αγάπη για
το παιδί, παιδαγωγικές ικανότητες (σωστή η κατεύθυνση της
Πολιτείας προς αυτό το σκοπό), τεχνολογική εξάσκηση και
την Πολιτεία συµπαραστάτη και βοηθό όχι µόνο µε εξαγγε-
λίες και λόγια, αλλά µε πράξεις, θα οδηγηθούµε σε µια ανα-
βάθµιση του ∆ηµόσιου Σχολείου, σε καταξίωση και όχι
απαξίωσή του, όπως γίνεται σήµερα, πόλος έλξης για τους
µαθητές. Βέβαια για όλα αυτά χρειάζονται χρήµατα, χωρίς
αυτά ούτε η τεχνολογία µπορεί να παίξει το ρόλο της και αν
δεν γίνει εκπαίδευση – σεµινάρια ή ό,τι άλλο, όλα αυτά θα
µείνουν ωραία λόγια και είναι κρίµα τώρα που έχουµε τόσο
ψηλά τεχνολογικά µε άπειρες δυνατότητες για εφαρµογή της
στο Σχολείο να µπει ταφόπλακα, στη ∆ηµόσια Εκπαίδευση,
ενώ υποτίθεται οι εξαγγελίες γίνονται γι’ αυτήν. Ο µαθητής
θέλει το σχολείο του να είναι ο χώρος όχι µόνο που θα µα-
θαίνει, αλλά που θα κάνει και άλλες δραστηριότητες θέατρο,
µουσική, εκδηλώσεις γιατί «κακά τα ψέµατα» γι’ αυτά αγαπά
το σχολείο, αυτά θα τον κάνουν Άνθρωπο, αυτά θα θυµάται,
όταν φύγει από το σχολείο. Κι αυτός ο άνθρωπος µε το «ανοι-
χτό» µυαλό δεν θα γίνει υποχείριο κανενός, θα ξέρει να διεκ-
δικεί, να αγωνίζεται για τα δικαιώµατά του (πάντα βέβαια
συνεπής στις υποχρεώσεις του), να αγωνίζεται για την πα-
τρίδα του, την εθνική του συνείδηση, τη γλώσσα του. Και θα
είναι σχήµα οξύµωρο να έχουµε άριστα εκπαιδευµένους εκ-
παιδευτικούς και µαθητές στην Τεχνολογία, αλλά χωρίς ψυχή,
για να καταφέρουν οι «Προστάτες» αυτά που δεν κατάφεραν
400 χρόνια σκλαβιάς.

Λουκία Αντωνίου- Σούσου

ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ

Μάνθος Σκαριώτης
«Ένα κλειδί τρείς πόρτες»
Ένα πολύ σηµαντικό και
συγκινησιακό γεγονός
ήταν η παρουσίαση του
καινούργιου µυθιστορήµα-
τος του Μάνθου Σκαριώτη
τη ∆ευτέρα 19 Απριλίου
2010 στις 7µ.µ. στην αί-
θουσα της Πανηπειρωτι-
κής. Συνδιοργανωτές σ’
αυτή την εκδήλωση ήταν η
Πανηπειρωτική Συνοµο-
σπονδία, η Οµοσπονδία
Τζουµερκιωτών και οι εκ-
δόσεις «Μεταίχµιο».
Για το βιβλίο µίλησαν ο Μι-
χάλης Παντούλας, βου-
λευτής του ΠΑΣΟΚ Νοµού
Ιωαννίνων, η Μαρίτα Παπαρούση, επίκουρη καθηγήτρια
του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, η συµπατριώτισσά µας
Βάντα Κουτσοκώστα, δηµοσιογράφος-συγγραφέας και
ίδιος ο συγγραφέας. Αποσπάσµατα από το βιβλίο διάβασε
η ηθοποιός Θεοδώρα Σιάρκου. Συντονιστής ήταν ο φιλό-
λογος Κώστας Μαργώνης, πρόεδρος της ΙΛΕΤ.

Η γράφουσα παραβρέθηκε µε διπλό ρόλο, εκπροσω-
πώντας το Σύλλογό µας. Παρών στην εκδήλωση ήταν από
το Σύλλογό µας και ο Νίκος ∆ήµος. Όλοι µαζί είµαστε εκεί
στην αίθουσα της Πανηπειρωτικής, µια ζεστή συντροφιά σε
όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Πρόσωπα γνωστά και οι-
κεία από άλλες τέτοιες εκδηλώσεις: ο εκδότης του «Με-
ταίχµιο» Νώντας Παπαγεωργίου µε τη γυναίκα του
Βάσω, ο Γιαννης Καλπούζος , η Βάντα Κουτσοκώστα,
ο Κώστας Μαργώνης και άλλοι φίλοι του Μάνθου, εκπαι-
δευτικοί και αρκετοί συµφοιτητές µας. Ο οµιλητής Μιχάλης
Παντούλας ήταν ένας απ’ αυτούς, γι’ αυτό µίλησε µε λόγια
που έφταναν στην «καρδιά» του βιβλίου, έχοντας αφουγ-
κρασθεί στα δύσκολα φοιτητικά µας χρόνια την τετραετία
1970-1974 την καρδιά του Μάνθου, ηπειρώτικη καρδιά, βα-

σανισµένη που ξέρει να παλεύει, να διεκδικεί, να δικαιώνε-
ται, να χαράζει δρόµους. Κι εγώ ήµουν µια απ’ την οµάδα
των συµφοιτητών που βρεθήκαµε αυτή την Απριλιάτικη
βραδιά όχι µόνο για να τιµήσουµε το Μάνθο, αλλά για να
συζητήσουµε για θέµατα που µας «καίνε», κυρίως εκπαι-
δευτικά, γιατί ακόµα όλοι είµαστε µάχιµοι και θέλουµε στο
τέλος του εκπαιδευτικού βίου να αφήσουµε κάποια παρα-
καταθήκη, ο καθένας µε τον τρόπο του. Ο Μάνθος το κάνει
µε ιδιαίτερο τρόπο από την αρχή του εκπαιδευτικού του
βίου, ακούραστος, ψυχωµένος δάσκαλος και ταλαντούχος
συγγραφέας. Κάθε βιβλιοπαρουσίασή του µας δίνει ξεχω-
ριστή χαρά και είναι αφορµή για τέτοιου είδους «µαζώξεις»,
που καταλήγουν σε ψυχαγωγία µε «υποκινητή»και ψυχή
της το Μιχάλη Παντούλα, ο οποίος έδωσε την υπόσχεση
για µεγαλύτερη «µάζωξη» το καλοκαίρι στα Γιάννενα, όπως
συχνά το κάνει.

Λουκία Αντωνίου- Σούσου

Βιβλία των Ξανθούλη και
Καλπούζου στα Τουρκικά

Το Τουρκικό
αναγνωστικό
κοινό σύν-
τοµα θα έχει
την ευκαιρία
να διαβάσει
δυο σύγχρο-
νους Έλλη-
νες
συγγραφείς,
τον Γιάννη
Ξανθούλη µε
το βιβλίο του
"Κωνσταντινούπολη, των ασε-
βών µου φόβων" και τον βραβευµένο µε το Βραβείο
Αναγνωστών 2009, Γιάννη Καλπούζο, µε το µυθιστό-
ρηµα του "Ιµαρέτ"...
Τα βιβλία των δυο Ελλήνων συγγραφέων αναµένον-
ται να κυκλοφορήσουν στο τέλος του 2010 από τον
Τουρκικό εκδοτικό οίκο "Telos".

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ - ΝΕΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ
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Ας αναπωλήσωµεν τα φρικτά του Χριστού
Πάθη,ας ανέλθωµεν νοερώς εις τον Γολγοθά,
τον τόπον του µαρτυρίου του Κυρίου µας, για
να ακούσωµεν τους λόγους: «Πάτερ ,άφες
αυτοίς ου γαρ οίδασι τι ποιούσι».

Προσεύχεται ο Κύριος επάνω εις τον σταυ-
ρόν διά την σωτηρίαν των καταδίκων του,
παρακαλεί τον Πατέρα Του να συγχωρήση
αυτούς, διότι δεν γνωρίζουν τι κάµνουν. Ω
θεία πράξις! Ποίος από ηµάς όταν ονειδίζη-
ται, όταν φθονήται, όταν υποφέρη δεν οργί-
ζεται, δεν εξάπτεται και δεν αντεκδικεί τον
εχθρόν του; Ω πόση είναι η αγάπη του Κυ-
ρίου ! Ο Μωσαϊκός νόµος έλεγεν «οφθαλµόν
αντί οφθαλµού και οδόντα αντί οδόντος».
Ενώ ο Κύριος λέγει και το επισφραγίζει από
του σταυρού: «Εγώ δε λέγω υµίν µη αντι-
στήναι τω πονηρώ, αλλ’ όστις σε ραπίσει επί
την δεξιάν σιαγόνα στρέψον αυτώ και την
άλλην».

Ω εάν οι άνθρωποι έζων έχοντες ως γνώ-

µονα την αγάπην και την ανεξικακίαν! Η κοι-
νωνία των ανθρώπων θα ήτο κοινωνία αγγέ-
λων. Εις όλην την ανθρωπότητα θα
εβασίλευεν η ειρήνη, η ευδαιµονία και η ευ-
τυχία. Ο φθόνος και η αντεκδίκησις θα µετε-
βάλλοντο εις αγάπην και ανεξικακίαν.

∆υστυχώς όµως δεν συµβαίνει αυτό. Απλή
παρατήρησις εις την κοινωνίαν µας πείθει ότι
η αγάπη και η ανεξικακία δεν υπάρχουν εις
την ψυχήν των ανθρώπων.

∆ι’ αυτό θα ίδωµεν τον αδικούµενον να εξα-
γριώνεται κατά του αντιδίκου και να προ-
σπαθή παντί τρόπω να του ανταποδώση την
αδικίαν. Υπάρχουν βεβαίως µέσα εις την κοι-
νωνίαν άνθρωποι, οίτινες συγχωρούσι τους
συνανθρώπους των διά τα παραπτώµατά
των, αλλ’ αυτοί είναι ολίγοι και χάνονται µέσα

εις πέλαγος της αντεκδικήσεως των πολλών.
Όλα τα µεγάλα κακά, τα καταστρεπτικά

κακά, έχουν την βάσιν των εις την αντεκδίκη-
σιν. ∆ιότι δι’ αυτής το δένδρον του κακού αυ-
ξάνει, µεγαλώνει, κορυφώνει διά να
αποδώση τους καρπούςτης δυστυχίας, του
ολέθρου, της καταπτώσεωςκαι της κατα-
στροφής. Ιδού η σηµασία των λόγων του Σω-
τήρος: « Πατέρα µου συγχώρησέ τους, διότι
δεν γνωρίζουν τι πράττουν».

Οι λόγοι αυτοί δεν µας θυµίζουν τους λό-
γους του Ιωάννου του Θεολόγου «Τεκνία
αγαπάτε αλλήλους», δεν µας επισφραγίζουν
το «αγαπάτε τους εχθρούς υµών, ευλογείτε
τους καταρωµένους υµάς, καλώς ποιείτε τους
µισούντας υµάς» εις την επί του Όρους οµι-
λίαν του Κυρίου; ∆ιατί λοιπόν κι εµείς να µην

συγχωρώµεν τους συνανθρώπους µας, να
µην τους αγαπώµεν και να µην τους ευεργε-
τώµεν, όταν πάσχωµεν οτιδήποτε εξ αυτών;
Μόνον τότε θα δείξωµεν ότι υπερέχοµεν του
κακοποιούντος ηµάς και τότε µόνον είναι δυ-
νατόν να κατορθώσωµεν και κάτι άλλο, διά
της αγάπης και ανεξικακίας να κάµωµεν τον
άδικον να σκεφθή, να αντιληφθή το κακό του
να µετανοήση διά το σφάλµα του και να µας
ζητήση συγχώρησιν.

Μεγάλο, λοιπόν, το νόηµα των λόγων, που
άφησε ο Κύριος από του σταυρού, διά την
σωτηρίαν των καταδίκων του. Ας εγκολπω-
θώµεν τους λόγους τούτους του Θεανθρώ-
που και ας µη διστάζωµεν να συγχωρώµεν
τους συνανθρώπους µας, οσάκις µας αδι-
κούν, δεικνύοντες ούτω την αγαθότητα και
µακροθυµίαν της ψυχής µας.

Ιωάννης Φωτίου Μπράτης
συνταξιούχος διδάσκαλος
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Τα όµορφα Τζουµερκοχώρια µάς περιµένουν πάντα! Τους δίνουµε ζωή µε την παρουσία µας!

ΑΝ∆ΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Γ. ΑΡΕΤΗ
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ΠΡΟΤΙΜΕΙΣΤΕ ΤΟΥΣ
ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΜΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ!

Από τη Σαββούλα Κολιούλη

ΕΦΙΑΛΤΗΣ: Η λέξη «εφιάλτης» στη γλώσσα µας παρουσιάζει µια περίεργη,
µοναδική ίσως ιδιοµορφία. Είναι και κοινό ουσιαστικό (ο εφιάλτης), αλλά και
κύριο όνοµα (ο Εφιάλτης ). Ως απλό ουσιαστικό εφιάλτης σηµαίνει διαταραχή
του ανθρώπινου οργανισµού. Μεταφορικά σηµαίνει κάθε τι που καταπιέζει δυ-
νατά την ψυχή µας και προκαλεί αγωνία, άγχος και αναστάτωση του ψυχικού
µας κόσµου. Γίνεται και από εφιαλτικό όνειρο. Είναι αυτό που λέµε βραχνάς.
Ως κύριο, όµως, όνοµα ο Εφιάλτης µάς θυµίζει εκείνον που πρόδωσε τους Έλ-

ληνες στις Θερµοπύλες το 480 π.Χ. ∆εν υπάρχει Έλληνας «αρχαίος» ή νέος
που να µην ξέρει το κατόρθωµα του Εφιάλτη. Κατάγονταν από τη Μαλίδα πε-
ριοχή της Λαµίας και ανήκε στην φυλή των Τραχινίων, µία από τις τρεις που κα-
τοικούσαν εκεί. Στη Μαλίδα χρωστάει το όνοµά του ο Μαλιακός κόλπος. Τίποτε
άλλο δεν ξέρουµε για τον Εφιάλτη. Όταν ο Ξέρξης, βασιλιάς των Περσών, κα-
τέβαινε µε τον πολυάριθµο στρατό του για να υποδουλώσει την Ελλάδα, συ-
νάντησε στα στενά των Θερµοπυλών την αντίσταση του βασιλιά των Σπάρτης
Λεωνίδα, µε του 300 Σπαρτιάτες και τους 700 Θεσπιείς που του έκοψαν το
δρόµο.
Ο Ξέρξης µε κήρυκές του ζήτησε από τον Λεωνίδα την παράδοση των όπλων

τους (γην και ύδωρ), αλλά εκείνος του απάντησε λακωνικά µε τη φράση «µολών
λαβέ», δηλαδή έλα να τα πάρεις µόνος σου και έδιωξε τους κήρυκες. Όταν κά-
ποιος από το περιβάλλον του - ο Ηρόδοτος δεν αναφέρει το όνοµά του - έφερε
την πληροφορία ότι «το πλήθος των βαρβάρων είναι τοσούτον, ώστε βάλλον-
τας τα τοξεύµατα αποκρύπτουσι τον ήλιον διά του πλήθους των βελών», ο Λε-
ωνίδας απάντησε περήφανα «τόσον το καλύτερον, διότι θέλοµεν πολεµήσει
προς αυτούς υπό σκιάν και ουκ εν ηλίω». Σκέψη για υποχώρηση καµία.

Η µάχη που ακολούθησε σε λίγο και κράτησε δύο µέρες ήταν καταστροφική
για το στρατό του Ξέρξη, ο οποίος είχε αρχίσει να ανησυχεί απελπιστικά. Να
όµως που πάνω στην κρίσιµη αυτή ώρα παρουσιάστηκε αυθόρµητα ενώπιον
του ο Εφιάλτης και τον έβγαλε από το αδιέξοδο, λέγοντάς του πως αυτός γνώ-
ριζε κάποιο µονοπάτι πάνω στο Καλλίδροµο (το βουνό) και πως αν οδηγούσε
αυτός από εκεί ένα τµήµα του στρατού του θα τα έφερνε να χτυπήσει τους Έλ-
ληνες από τα νώτα τους.
Έτσι και έγινε και ο Ξέρξης έκλεψε τη νίκη. Οι αµυνόµενοι πολεµώντας ηρωϊκά

και µε αυτοθυσία έπεσαν όλοι µέχρι τον ένα. Ο Εφιάλτης εισέπραξε βέβαια τα
αργύρια του Ξέρξη, αλλά το όνοµά του χαράχτηκε στην ιστορία µε µαύρα γράµ-
µατα σαν το πιο µισητό όνοµα που θα το συνοδεύει αιώνια η κατάρα όλων των
Ελληνικών γενεών. Γι’ αυτό και το όνοµα Εφιάλτης καταργήθηκε από τότε σαν
βαφτιστικό όνοµα από το Ελληνικό ονοµατολόγιο. Οικτρό υπήρξε το τέλος του.
Τα χρυσά αργύρια του Ξέρξη δεν µπόρεσαν να τον γλυτώσουν. Μετά τη νίκη
των Ελλήνων στη Σαλαµίνα και τη διάλυση σε λίγο του εναποµείναντος στρα-
τού του Ξέρξη στις Πλαταιές (ο Ξέρξης είχε φύγει και στο πόδι του άφησε τον
Μαρδόνιο) η ∆ελφική Αµφικτιονία επικήρυξε τον Εφιάλτη. Κι αυτός για να γλυ-
τώσει έφυγε στη Θεσσαλία. Όταν όµως ύστερα από κάποια χρόνια ξαναγύρισε
στη Στερεά Ελλάδα, νοµίζοντας ότι είχε ξεχαστεί το έγκληµά του, κάποιος συµ-
πατριώτης του ονόµατι Αθηνάδης, που δεν είχε ξεχάσει την προδοσία του, τον
σκότωσε στα Αντίκυρα της Βοιωτίας. Από εκείνα τα χρόνια και πάντοτε µέχρι
σήµερα κάθε προδότης συνηθίζεται να ονοµάζεται Εφιάλτης.
Το οικτρό τέλος του προδότη των Θερµοπυλών είναι το ίδιο πάντοτε για όλους

τους προδότες και συντελείται όχι µόνο από τους προδοµένους, αλλά και από
εκείνους που για λογαριασµό τους έχει γίνει η προδοσία. Το είδαµε και στα χρό-
νια της Γερµανοϊταλικής κατοχής. Υπήρξαν δυστυχώς και τότε Έλληνες προ-
δότες. Πάντοτε υπήρχαν προδότες που πρόδιναν τα αδέρφια τους, όµως στο
τέλος τους εκτελούσαν οι ίδιοι οι κατακτητές, γιατί τους θεωρούσαν ποταπά
υποκείµενα, ανάξια να ζουν, αφού πρόδιναν την πατρίδα τους. Γι’ αυτό και λέ-
γεται σαν κανόνα «την προδοσίαν πολλοί ηγάπησαν, τον προδότην ουδείς».

Π ριν σαράντα και πλέον περί-
που χρόνια η πρόσβαση

στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση
ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Όταν
ένα παιδί τελείωνε το ∆ηµοτικό θα
έπρεπε να δώσει εισιτήριες εξετά-
σεις, προκειµένου να εισαχθεί στο
Γυµνάσιο. Η λέξη και µόνο Γυµνά-
σιο τρόµαζε. Το θεωρούσαν σαν
κάτι µακρινό και δύσκολο, που
µόνο οι ικανοί και δυνατοί µπο-
ρούσαν να το γευτούν. Και αυτό
γιατί Γυµνάσιο στο χωριό του κα-
θενός δεν υπήρχε και θα έπρεπε ο
µαθητής να κατέβει στην πόλη και
συγκεκριµένα, για τη δική µας
ορεινή περιοχή, στην Άρτα. ∆ύ-
σκολο πράγµα.

Γιατί τα οικονοµικά του κάθε ορει-
νού ήταν περιορισµένα. Πέρα από
µια αγελάδα, λίγες γιδούλες και
δυο - τρία στρέµµατα χωράφια,
δεν υπήρχε άλλη οικονοµική πηγή
στήριξης της οικογένειας. Για να
αποτρέψουν, λοιπόν, οι µεγάλοι τα
παιδιά από τη διεκδίκηση του ταξι-
διού προς την Άρτα το κατάφερναν
ρωτώντάς τα: «Πήγις σν Άρτα; Ίδις
Αράπη; Σι φίλσι;» Φόβος και τρό-
µος η Άρτα. Έτσι κάθε (πιδί) αγόρι
θα επισκέπτονταν την πόλη για
πρώτη φορά, όταν θα έπρεπε να
παρουσιαστεί στο στρατό, εκτός
και αν ακολουθούσε το επάγγελµα
των µαστόρων, σαν λασποπαίδι, ή
αν µάθαινε (παπ’τσάς) τσαγκάρης,
µαραγκός ή ράφτης.

Γι’ αυτό οι µεγάλοι όταν τελείωνε
ένα αγόρι το σχολείο ρωτούσαν;
«Του σχουλείου µπίτσι. Του σκέφ-
κις τι δλειά θα κάν’ς; Θα κάτ’ς στου
χουριό; Θα µάθ’ς τέχν’; Για θα πας
στου Γυµνάσιου να σπουδάκ’ς; »
Για τα κορίτσια τα πράγµατα ήταν
πιο απλά. Ρωτούσαν: «Μπράβους
κουπέλα µ’! Γράµµατα έµαθις. Αη
κι µι ένα καλό πιδί».

Από τα κορίτσια ελάχιστα ήταν
εκείνα που πήγαιναν Γυµνάσιο και
πολύ περισσότερα εκείνα που δεν
πήγαιναν ή δεν τελείωναν καν το
∆ηµοτικό. Βασική απασχόλησή
τους οι χωραφοδουλειές και το φύ-
λαγµα των ζώων. Στην καλύτερη
περίπτωση µάθαιναν µοδίστρες
και αυτό ήταν ένα προνόµιο για
την παντρειά τους. «Καλή κου-

πέλα κι τς δλειέστς ούλις τσι µαζώ-
νει κι καλή µουδίστρα είνι. Τσούρ-
µου οι γνιέκεις να πάρν αράδα να
ράψν, λιφτό να δεις!» προσπα-
θούσαν να πείσουν οι προξενιτά-
δες.

Για τα λιγοστά παιδιά που απο-
φάσιζαν να συνεχίσουν το Γυµνά-
σιο στην Άρτα τα πράγµατα κι εκεί
ήταν πολύ δύσκολα. Θα έπρεπε
να κατέβουν στην Άρτα µε τα
πόδια, κουβαλώντας στην πλάτη
τους τα απαραίτητα «προς το
ζειν». Μια βελέντζα, µια κουρελού,
µια κατσαρόλα, λίγα φασόλια, λίγο
τραχανά, λίγο καλαµποκίσιο
αλεύρι και καµιά φέτα τυρί. Το
χωριό θα το έβλεπαν µόνο τα Χρι-
στούγεννα, τη Λαµπρή και το Κα-
λοκαίρι.

Ευτυχώς που αργότερα ιδρύθηκε
το Γυµνάσιο στο Βουργαρέλι και
έδωσε πνοή ζωής στην περιοχή.
Πολύ περισσότεροι µαθητές ενδια-
φέρθηκαν να φοιτήσουν στο Γυ-
µνάσιο και ανακουφίστηκε κάπως
και η τσέπη των οικογενειών.

Ας µην νοµίζουµε όµως ότι τα
πράγµατα και εδώ για τους µαθη-
τές και για όλους ήταν ρόδινα. Οι
συνθήκες διαβίωσης για όσους
πηγαινοέρχονταν στα χωριά τους
δύσκολες. Έφταναν στις οχτώ η
ώρα το πρωί µουσκεµένοι ώς το
κόκαλο µε ξυλιασµένα πόδια και
χέρια απ’ το κρύο, ύστερα από πο-
ρεία µιάµισης ή δυο ωρών στα πα-
γωµένα κτίρια των µαθητικών
κατασκηνώσεων, έτοιµοι να ρου-
φήξουν τη γνώση.

Για όσους διέµεναν στο Βουργα-
ρέλι τα πράγµατα ήταν πιο ευχάρι-
στα. Μπορεί να µην είχαν
θέρµανση στα δωµάτια, µια ζεστή
όµως φασολάδα στο οικοτροφείο,
απ’ το καζάνι του αείµνηστου µά-
γειρα Κώστα Τσιαµπούλα, ήταν
ικανή να θερµάνει τις παγωµένες
ψυχές. Και ο καιρός περνούσε.

Και σαν έφτανε το Καλοκαίρι και
τα µαθήµατα τέλειωναν όλα τα
παιδιά περίµεναν µε αγωνία τ’

αποτελέσµατα και τους βαθµούς
που θα έπαιρναν. Τ’ αποτελέ-
σµατα ανακοινώνονταν στα γρα-
φεία που είχε το Γυµνάσιο στο
σπίτι της Καλυβιώτου και όλα τα
παιδιά σπρώχνονταν για να δουν
τους βαθµούς. Εκεί έβλεπες άλλα
πρόσωπα γελαστά και χαρούµενα
και άλλα σκυθρωπά και κλαµένα
να παίρνουν το δρόµο της επι-
στροφής. Και όπου συναντούσαν
γνωστούς στο δρόµο τα ρωτούσαν:
«Πέρασες; Πέρασες;» Αν ναι, εισέ-
πρατταν συγχαρητήρια: «Μπρά-
βους κι σ’ ανώτηρα». Αν όχι τους
καθησύχαζαν: «∆εν πράζει µην
πιγκώνισι, να ‘σι καλά, δε χάθκι κι
ου κόσµους, είνι δλειές να κάνς!
Πρέπει να τα κρατάει η κούτλα σ’,
να τα παίρν’ς τα γράµµατα».

Αυτά συνέβαιναν πριν αρκετά
χρόνια στο χωριό µας. Κανείς δεν
ρωτούσε για το βαθµό. Τη στιγµή
που περνούσε κάποιος την τάξη η
τοπική κοινωνία τον θεωρούσε
ικανό. Βέβαια δεν ήταν λίγοι εκεί-
νοι που έχαναν την τάξη και ήταν
υποχρεωµένοι να την επαναλά-
βουν µε τις συνθήκες που προ-
αναφέραµε.

Σήµερα τα πράγµατα έχουν αλ-
λάξει. Οι ανέσεις που υπάρχουν κα-
θιστούν τη ζωή πιο άνετη και
ευχάριστη. Τα σύγχρονα µέσα συγ-
κοινωνίας έχουν εκµηδενίσει τις
αποστάσεις και το σηµερινό Σχο-
λείο στο Βουργαρέλι πληροί όλες
τις προϋποθέσεις και δεν έχει να ζη-
λέψει τίποτα από εκείνο της πόλης.

Το µόνο ανησυχητικό για το χωριό
είναι η µείωση του µαθητικού δυνα-
µικού, αλλά δεν είναι τοπικό φαινό-
µενο. Είναι ένα γενικό φαινόµενο, το
λεγόµενο δηµογραφικό πρόβληµα
της χώρας µας και απαιτείται ολική
αντιµετώπιση. Αν συγκρίνουνε µε
άλλες περιοχές θεωρώ ότι είµαστε
σε πολύ καλή θέση.

Ευελπιστούµε στη γενικότερη
αξιοποίηση της περιοχής, προκει-
µένου να παραµείνει νέο δυναµικό
στο χωριό και στην ευρύτερη πε-
ριοχή.

Γιάννης Πλούµπης
∆άσκαλος

∆ηµ. Σύµβουλος Αθαµανίας
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Το µέλλον του χωριού µας και της Αδελφότητας είναι η νέα γενιά. Ας τη φέρουµε πιο κοντά µας!

ΘΕΟ∆ΩΡΑ Γ. ΣΙ∆ΕΡΗ - ΑΛΕΤΡΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Πτυχιούχος Πανεπιστηµίου Αθηνών

ΣΟΥΡΜΕΛΗ 5
6ος όροφος
(όπισθεν νέου ∆ηµαρχείου
Αθηνών, Λ. Λιοσίων)

ΤΗΛ. ΙΑΤΡΕΙΟΥ: 210 5228923

ΤΗΛ. ΑΝΑΓΚΗΣ: 210 5233069

ΚΙΝΗΤΟ: 694 6264309

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

∆ ηµοσιεύουµε παρακάτω την επιστολή
– ενηµέρωση που έστειλε στα µέλη της

η Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Τζου-
µέρκων, γιατί πιστεύουµε στο σπουδαίο
έργο που επιτελεί, στην προσπάθεια όλων
µας για την ανάδειξη του πολιτισµού και της
λαϊκής παράδοσης των Τζουµέρκων.

Συµπατριώτες και φίλοι
Αποφασίσαµε να σας απευθύνουµε την επι-
στολή αυτή, για να ενηµερώσουµε όσους δεν
µπόρεσαν να παρακολουθήσουν τις εργασίες
της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας
µας, τον περασµένο Αύγουστο (στις 9-8-2009),
στα Γουριανά των Τζουµέρκων, και για να κά-
νουµε όλα τα µέλη της Ι.Λ.Ε.Τ. κοινωνούς των
προβληµατισµών µας.

Στη Γενική Συνέλευση ακούστηκαν επαινετικά
και ενθαρρυντικά λόγια, διατυπώθηκαν ενδια-
φέρουσες απόψεις και αναπτύχθηκε γόνιµος
διάλογος για την πορεία και το έργο της Ι.Λ.Ε.Τ.
Η συµµετοχή µελών και φίλων, που ξεπέρασε
κάθε προσδοκία, µας επιφορτίζει µε την ευθύνη
να ανταποκριθούµε στους στόχους και στα ορά-
µατα της τοπικής κοινωνίας και των φορέων της
Αυτοδιοίκησης. Η αίθουσα του δηµοτικού σχο-
λείου, όπου πραγµατοποιήθηκε η Συνέλευση,
αποδείχτηκε πολύ µικρή για να στεγάσει το πο-
λυπληθές ακροατήριο. Αξίζει να αναφέρουµε
πως τις εργασίες της Συνέλευσης παρακολού-
θησαν βουλευτές, ο Νοµάρχης Άρτας, οι ∆ή-
µαρχοι Αγνάντων και Πραµάντων, ∆ηµοτικοί
Σύµβουλοι, ο πρόεδρος της Οµοσπονδίας Τζου-
µερκιωτών, εκπρόσωποι Πολιτιστικών Συλλό-
γων και της Τζουµερκιώτικης Αποδηµίας.

Με συντοµία θα σας παρουσιάσουµε στη συ-
νέχεια τα βασικά ζητήµατα που απασχολούν την
Εταιρεία τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο.
1. Οι δραστηριότητες της Εταιρείας το 2009.

-Στις 27 Απριλίου 2009 πραγµατοποιήσαµε
στην Άρτα, στην αίθουσα του Μουσικο-φιλολο-
γικού Συλλόγου «Σκουφάς», ηµερίδα, αφιερω-
µένη στον Τζουµερκιώτη λογοτέχνη Ν.
Καραβασίλη. Πρόκειται για ξεχωριστής σηµα-
σίας γεγονός, αφενός γιατί η εκδήλωση υπήρξε
καρπός συνδιοργάνωσης µε πολλούς φορείς,
στην πόλη της Άρτας, αφετέρου γιατί τιµήσαµε
τον συγγραφέα, που διέσωσε, εκτός των άλλων,
στο λογοτεχνικό του έργο, αυτούσιο το τζουµερ-
κιώτικο γλωσσικό ιδίωµα που χάνεται.

-Στις 31 Μαΐου 2009, έγιναν τα εγκαίνια του Λα-
ογραφικού Μουσείου της Ι.Λ.Ε.Τ. στην
Άγναντα, µε την παρουσία επισήµων και πλή-
θους κόσµου. Το Μουσείο, έργο ζωής της Βού-
λας Γεωργονίκου και του συζύγου της.
φιλοξενεί εκατοντάδες αντικείµενα του λαϊκού πο-
λιτισµού της περιοχής µας και είναι επισκέψιµο.

-Η παρουσία και συµµετοχή της Ι.Λ.Ε.Τ. σε
πνευµατικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, στην
Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στα Γιάννινα, στην
Άρτα, είναι έντονη και διαρκής. Οι πιο σηµαντι-
κές είναι: Εκδήλωση της Νοµαρχιακής Αυτοδι-
οίκησης Άρτας για τα πολιτιστικά µνηµεία στο
Μέγαρο Μουσικής, έκθεση φωτογραφιών του Κ.
Μαυροπάνου, ηµερίδα για την παραδοσιακή
αρχιτεκτονική κληρονοµιά στο Υπουργείο Εξω-
τερικών, συνέδριο της Ελληνικής Λαογραφικής
Εταιρείας στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, παρου-
σίαση του βιβλίου «Ιµαρέτ» του Γ. Καλπούζου,
συµπαρουσίαση του βιβλίου του Χρ. Τούµπου-
ρου «Το Γυµνάσιο Αγναντων. Ο πνευµατικός
φάρος των Τζουµέρκων», παρουσία σε επετει-
ακές εκδηλώσεις Αδελφοτήτων που ενδυναµώ-
νουν τους δεσµούς των αποδήµων κ.ά.

-Εκδόθηκε το 10° τεύχος των «Τζουµερκιώ-

τικων Χρονικών», που έχετε πάρει, µε εξώ-
φυλλο χαρακτικό του αείµνηστου ∆. Χατζόπου-
λου. Τη µνήµη του φίλου και συνεργάτη µας
τιµήσαµε στη Γενική Συνέλευση.

-Βραβεύσαµε µε «εύφηµη µνεία» σε πάπυρο
τον κ. ∆. Τριάντο για την έµπρακτη αγάπη του
προς την Εταιρεία. Απονείµαµε εύφηµη µνεία
στην κ. Β. Γεωργονίκου, γιατί έπαιξε πρωτα-
γωνιστικό ρόλο στη συγκέντρωση του λαογρα-
φικού υλικού και στην τοποθέτησή του στον
εκθεσιακό χώρο.

-Οι Οµάδες Έρευνας και Συλλογής Λαογραφι-
κού Υλικού, υπό την καθοδήγηση και την επο-
πτεία του πρώην Προέδρου, κ. Ν. Μπριασούλη,
συνεχίζουν το σηµαντικό έργο τους. Χρειαζόµα-
στε όµως τη βοήθεια όλων σας για τη συµπλή-
ρωση των Οµάδων Έρευνας που λειτουργούν
και τη συγκρότηση νέων σε µερικά χωριά, όπως
το Μιχαλίτσι, οι Χουλιαράδες, οι Μελισσουργοί, ο
Βαπτιστής.

-Νέα µέλη, άξιοι και ικανοί Τζουµερκιώτες,
πλαισιώνουν την Εταιρεία και µπορούν να βοη-
θήσουν σηµαντικά στο έργο της.

-Έχουν εκδοθεί τα πρακτικά του Συνεδρίου του
2006 σ’ έναν καλαίσθητο και επιµεληµένο τόµο,
που περιλαµβάνει τις εισηγήσεις που έγιναν στο
τριήµερο Συνέδριο στα Τζουµέρκα.
2. Οι δραστηριότητες που προγραµµατίζουµε.

-Έκδοση, στις αρχές του 2010, του τεύχους,
του αφιερωµένου στον Στ. Φίλο. Η Ι.Λ.Ε.Τ., µε
την πράξη αυτή, τιµά τον Τζουµεριώτη δάσκαλο
και συγγραφέα. Η επιστηµονική επιµέλεια της
έκδοσης έχει ανατεθεί στον καθηγητή του Πανε-
πιστηµίου Ιωαννίνων κ. Χρ. Φίλο και σε συντα-
κτική επιτροπή.

-Έχουµε ξεκινήσει την προεργασία για τη διορ-
γάνωση συνεδρίου στα Τζουµέρκα µε θέµα την
Τοπική Ιστορία.

-Έχουµε αποφασίσει να συνδιοργανώσουµε
στις αρχές του 2010, στην Πάτρα, σε συνεργα-
σία µε τον δραστήριο Πανηπειρωτικό Σύλλογο
Αχαΐας παρουσίαση του ποιητικού έργου του
συµπατριώτη µας Βαγγ. Φίλου (4 βιβλία).

-Με δική µας πρωτοβουλία εργαζόµαστε µε τη
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Άρτας και το ∆ήµο
Αγνάντων για τη δηµιουργία ενός πολιτιστικού
φορέα των Τζουµέρκων, που θα αναλάβει τον
προγραµµατισµό και τη διοργάνωση πολιτιστι-
κών εκδηλώσεων ποιότητας στην περιοχή. Πρό-
κειται για ένα φιλόδοξο σχέδιο που, αν
υλοποιηθεί, θα αλλάξει τον πολιτιστικό χάρτη
του τόπου µας και θα αποτελέσει πιλότο για
άλλες περιοχές της χώρας µας.

-Στις 31 Ιουλίου 2010 θα πραγµατοποιηθεί
στην Πράµαντα επιστηµονική ηµερίδα µε θέµα
την Τοπικότητα του πολιτισµού των Τζουµέρ-
κων.

- Την 1 Φεβρουαρίου, στη µεγάλη αίθουσα της
Πανηπειρωτικής, Κλεισθένους 15 (7ος όροφος),
θα παρουσιάσουµε το βιβλίο της φιλολόγου και
µέλους µας κ. Παναγ. Λάµπρη, µε τίτλο «Το χά-
σικο ψωµί».

Επειδή όµως δεν αρκούν οι δικές µας πρωτο-
βουλίες, θα θέλαµε τις απόψεις και τις προτά-
σεις σας, ώστε να υπηρετήσουµε την υπόθεση
των Τζουµέρκων µε τον πιο αποτελεσµατικό
τρόπο.

Φίλοι συµπατριώτες, η Εταιρεία, που έχει
πλέον καταξιωθεί στη συνείδηση των Τζουµερ-
κιωτών και των Ηπειρωτών, προχωρεί, παρά τις
όποιες δυσκολίες, µε ακλόνητη αποφασιστικό-
τητα και ισχυρή θέληση. Οι στόχοι, τους οποί-
ους οικειοθελώς και ανιδιοτελώς αναλάβαµε να
πραγµατώσουµε, είναι υψηλοί. Η συνεισφορά
όλων είναι πολύτιµη.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
Για την ανάδειξη του πολιτισµού και της λαϊκής παράδοσης ΡΗΓΑ-ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΚΟΥΤΕΛΑ:

«∆εν θέλω να πάω στον Παράδεισο»
(Μυθιστόρηµα)
Εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ, Αθήνα 2010

Ο Άρης και η Βάλια, ταιριαστό και σφοδρά ερω-
τευµένο νεαρό ζευγάρι, κατέληξαν στο τελικό

και µεγαλεπήβολο σχέδιο οικοδόµησης του επίγειου
Παραδείσου τους. Πρόθυµο ήταν το πνεύµα τους και
έτοιµα τα γνήσια, τα ονειρώδη, τα ευλογηµένα υλικά
για να τον κτίσουν.

Όµως, ο χήρος Στρατηγός πατέρας της Βάλιας, άλλα
σχέδια είχε για το µονάκριβο παιδί του. Εγωιστής, αυστηρός και ξεροκέφαλος, όπως
ήταν, δεν µπορούσε να συµβιβαστεί µε την ιδέα, ότι η όµορφη, καλοαναθρεµµένη,
άρτια µορφωµένη και υψηλής κοινωνικής στάθµης κόρη του, θα παντρευόταν έναν
άγνωστο πτυχιούχο µαθηµατικό, ταπεινής καταγωγής. Έδιωξε από το σπίτι του «πυξ
λαξ» τον Άρη όταν πήγε να τον γνωρίσει και να επισηµοποιήσει τη στενή και σοβαρή
σχέση που είχε συνάψει µε τη Βάλια!

Η συµπεριφορά του Στρατηγού ήταν τόσο σκαιή και αγενής που δεν άφηνε καµιά ελ-
πίδα στον Άρη ότι θα έκτιζαν µαζί µε τη Βάλια τον Παράδεισό τους. Ούτε η µαθηµατική
θεωρία των πιθανοτήτων, την οποία χρησιµοποίησε ως ειδικός, του έδινε έστω και
ίχνος αισιοδοξίας. Όλα γκρεµίστηκαν µέσα του= Το ίδιο και στη Βάλια, «ο κατ’ οίκον
περιορισµός» της οποίας ήταν έκτοτε αυστηρότατος!=

Όταν κάποτε «ξεκλέφτηκε» και βρέθηκε στο δωµάτιο του Άρη, η απελπισία τούς εξου-
θένωσε!... Νόµιζαν ότι ο Παράδεισός τους γκρεµίζεται. Μέσα σ’ αυτόν τον εφιάλτη ο
Άρης έπεισε τη Βάλια να εγκαταλείψουν τον επίγειο κόσµο, για να βρίσκονται µαζί αι-
ώνια στον ουράνιο Παράδεισο. Αυτοκτόνησαν!... Όµως, στα κιτάπια του προθαλάµου
του άλλου κόσµου, ο Άρης βρέθηκε χρεωµένος µε δυο ασυγχώρητα αµαρτήµατα: Με
την αυτοκτονία τη δική του και την ηθική αυτουργία του στην αυτοκτονία της Βάλιας. Η
ποινή ήταν βαρύτατη. Οδηγήθηκε στην πτέρυγα των κολασµένων, στο πυρ το εξώ-
τερο, στην Κόλαση, στον τόπο της ξεραΐλας, των κοχλαζόντων καζανιών και των σιχα-
µερών και αποπνικτικών βορβόρων, ενώ η Βάλια στη «Γη της Επαγγελίας», στον
Παράδεισο, «εν σκηναίς δικαίων». Ο χωρισµός τους θα διαρκούσε, τουλάχιστο, ως τη
∆ευτέρα Παρουσία!...Οι κλαυθµοί και οι οδυρµοί της Βάλιας οι ουρανοµήκεις κραυγές
και η ρητή δήλωσή της: «δεν θέλω να πάω στον Παράδεισο», δεν έπιασαν τόπο ...
Εκεί δε σβήνονται οι ποινές.

Τη «ζωή χαρισάµενη» που πέρασε η Βάλια στον Παράδεισο, αλλά κυρίως τα φρι-
κώδη µαρτύρια και τις «διαολιές» του Άρη στην Κόλαση, που προσοµοιάζει µε την κό-
λαση που ζούµε εδώ στη γη, µας τα διηγείται, µέσω των ηρώων του, γλαφυρότατα και
παραστατικότατα, µε αριστοτεχνική πλοκή, µε καθαρότατο ελληνικό λόγο και µε αξε-
πέραστη λογοτεχνική δεινότητα και µαεστρία ο εκλεκτός Τζουµερκιώτης (από τα Θεο-
δώριανα) συγγραφέας του µυθιστορήµατος Ρήγας –Γιώργος Σκουτέλας.

Με κατέπληξαν ιδιαίτερα οι βαθιές και πλατιές γνώσεις του συγγραφέα, η ευρηµατική
σάτιρα και η λεπτή ειρωνεία, ο πετυχηµένος αυτοσαρκασµός και το ανελέητο «αυτο-
µαστίγωµα» των ηρώων του, καθώς και το στέρεο φιλοσοφικό υπόβαθρό του!

Και όπως κάθε αξιόλογο κλασικό δράµα, κάθε σπουδαία τραγωδία που διδάσκει και
παιδαγωγεί µε παθήµατα, έτσι και το µυθιστόρηµα «∆εν θέλω να πάω στον Παρά-
δεισο» οδηγεί τελικά τον αναγνώστη του στην «κάθαρση δι’ ελέου και φόβου». ∆ιαβά-
στε το για να απολαύσετε αυτή την «κάθαρση», αυτή τη δικαίωση!

Χρήστος Αρ. Παπακίτσος

∆ΗΜΗΤΡΗ ΠΑΠΠΑ:
«Τζουµερκιώτικα Λαογραφικά» Τόµος Β΄

Κ υκλοφόρησε ο Β΄ τόµος των «Τζουµερκιώτικων Λαογραφικών» του ∆ηµήτρη
Παππά. Για τον Α΄ τόµο υπήρξε σχετικό δηµοσίευµα στο φύλλο 213 (“Το Βουρ-

γαρέλι” Νοέµβριος-∆εκέµβριος 2008). Είναι ένα δίτοµο – πλέον – έργο, στο οποίο ανα-
φέρονται ο τρόπος ζωής, οι συνήθειες και ο χαρακτήρας των Τζουµερκιωτών. Για τη
σπουδαιότητά του δανείζοµαι τα λόγια του κου Νίκου Μπριασούλη πρώην προέδρου
της ΙΛΕΤ, έναν από τους πιο αρµόδιους για αξιολόγηση βιβλίων και τα οποία µε βρί-
σκουν απόλυτα σύµφωνη: «Αναµφισβήτητα πρόκειται για ένα πολύ αξιόλογο βιβλίο,
που δίνει ισχυρή ώθηση στη µελέτη του λαϊκού πολιτισµού και γι αυτό αξίζει να µπει σε
κάθε βιβλιοθήκη. Ο αναγνώστης ανταµείβεται πλουσιοπάροχα, ενηµερώνεται, συγκι-
νείται και προβληµατίζεται».

Εύχοµαι στον φίλο ∆ηµήτρη να συνεχίσει µε τον ίδιο ζήλο τη συγκέντρωση λαογρα-
φικού υλικού και την καταγραφή του σε πολλούς ακόµη τόµους, µε το χαρακτηριστικό
γλωσσικό ιδίωµα των Τζουµερκιωτών, που µόνο αυτός ξέρει να χειρίζεται τόσο καλά
στις περιγραφές του.
Ο Β΄ τόµος των «Τζουµερκιώτικων Λαογραφικών» στο Βουργαρέλι διατίθεται στο γρα-
φείο του Πολιτιστικού Συλλόγου αντί του ποσού των 25 €.

Χαρά Βρατσίστα - Γκόγκου

ΒΙΒΛΙΟ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
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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

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΩΝ ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΑΝΑΡΑ ΣΕ ΣΥΓΚΕΝ-
ΤΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ “ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ”

Συµπατριώτες,

Η Οµοσπονδία Αδελφοτήτων Τζουµερκιωτών, που εκ-
προσωπεί στο λεκανοπέδιο Αττικής 35 και πλέον

αποδηµικές οργανώσεις χωριών των νοµών Ιωαννίνων
και Άρτας, ενόψει της νέας ∆ιοικητικής µεταρρύθµισης της
χώρας-σχέδιο “Καλλικράτης”-, διοργανώνει τη σηµερινή
ηµερίδα στην οποία κλήθηκαν να συµµετάσχουν οι βου-
λευτές και οι νοµάρχες Ιωαννίνων και Άρτας, οι ∆ήµαρχοι
και οι πρόεδροι κοινοτήτων ολόκληρου του ορεινού όγκου
των Τζουµέρκων, ο πρόεδρος της Πανηπειρωτικής Συνο-
µοσπονδίας Ελλάδος - είναι Τζουµερκιώτης - και ο πρό-
εδρος και τα µέλη των Αδελφοτήτων των Συλλόγων της
Οµοσπονδίας, προκειµένου να καταθέσουν σκέψεις, προ-
τάσεις, απόψεις για τη νέα διοικητική µεταρρύθµιση στα
Τζουµέρκα, όπως όρια ∆ήµων, συνενώσεις κ.λπ.

Όµως συµπατριώτες για τη σηµερινή συγκέντρωση θα
ήθελα να κάνω µια ενηµέρωση – διευκρίνηση.

Αυτή είχε προγραµµατισθεί να γίνει την περασµένη χρο-
νιά. Το γνωρίζουν άλλωστε οι δήµαρχοι Αγνάντων και
Πραµάντων, γιατί κάναµε και µια σχετική κουβέντα, αλλά
µαταιώθηκε ύστερα από τη δήλωση του υπουργού Εσω-
τερικών κ. Προκόπη Παυλόπουλου ότι η εφαρµογή του
Καποδίστρια ΙΙ αναβάλλεται για οικονοµικούς λόγους.

Βέβαια, συµπατριώτες, η συγκέντρωση αυτή δεν απο-
φασίστηκε σε ένα κλειστό γραφείο από 5-6 συµβούλους
της Οµοσπονδίας. Κατά την τελευταία συγκέντρωση της
Οµοσπονδίας µε τους Προέδρους και τους αντιπροσώ-
πους των Αδελφοτήτων υπήρξε έντονος προβληµατισµός

και πολλά ερωτηµατικά απ’ όλους τους απόδηµους συµ-
πατριώτες και διατυπώθηκε το αίτηµα να πραγµατοποι-
ηθεί η σηµερινή συγκέντρωση εδώ στην Αθήνα, όπου
κατοικεί και το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού.

Συµπατριώτες,

Υπάρχει έντονος προβληµατισµός απ’ όλους τους συµ-
πατριώτες µας και προκύπτουν εύλογα ποικίλα ερωτή-
µατα, τα οποία µπορούν να αποτελέσουν την αφετηρία
για την αποψινή µας συζήτηση.

Θα εισακουστούν οι προτάσεις της τοπικής κοινωνίας και
των φορέων της για τη διαµόρφωση του νέου διοικητικού
χάρτη της χώρας ή απλά η δηµόσια διαβούλευση θα πα-
ραµείνει ένα απόµακρο κείµενο, χωρίς ουσιαστική δυνα-
τότητα τροποποιητικών ρυθµίσεων που θα ανατρέψουν
στρεβλώσεις και προβληµατικές πρακτικές του παρελ-
θόντος;

Οι 370 δήµοι που εξήγγειλε ο υπουργός Εσωτερικών
από πού προκύπτουν; Ρωτήθηκαν οι τοπικές κοινωνίες ή
κάποιοι άλλοι σχεδιάζουν για µας χωρίς εµάς;

Θα ληφθεί υπόψη το κριτήριο της ορεινότητας της πε-
ριοχής µας µε τα ιδιαίτερα γεωµορφολογικά χαρακτηρι-
στικά των Τζουµέρκων πέριξ της λεκάνης απορροής του
Αράχθου, όπως αναφέρεται στο προδηµοσιευµένο σχέ-
διο του υπουργείου;

Η αναπτυξιακή προοπτική των Τζουµέρκων µε τις ήπιες
µορφές τουρισµού απαιτεί τη χάραξη και εφαρµογή µιας
ενιαίας στρατηγικής προγραµµατισµού και διαχείρισης
προγραµµάτων και δράσεων για την περιοχή, που απο-
τελεί µια ενιαία ενότητα, µε κοινά πολιτισµικά και ιστορικά
χαρακτηριστικά, ανεξάρτητα από τα σηµερινά όρια των
νοµών και των δήµων.

Ο τόπος µας έχει αποκτήσει τη δική του ταυτότητα που
αναφέρεται στο συµβολικό και στο σηµειολογικό επίπεδο
της τοπικής κοινωνίας.

Είναι δυνατό να αποδεχθεί λογικές προσάρτησης ∆ηµο-
τικών ∆ιαµερισµάτων του ορεινού όγκου σε δήµους απο-
µακρυσµένους από τα Τζουµέρκα;

Αν τα Ζαγόρια ή τα χωριά της Μάνης οφείλουµε και πρέ-
πει να τα βλέπουµε ως µια ενιαία ολότητα, τότε πώς είναι
δυνατόν να αγνοήσουµε ότι ίδιες προτεραιότητες επιβάλ-
λουν τη χάραξη παρόµοιας στρατηγικής και για τα Τζου-
µέρκα;

Σε µια από τις φτωχότερες περιφέρειες της Ενωµένης
Ευρώπης, πώς θα διασφαλιστούν οι απαραίτητοι πόροι
για την στελέχωση, οργάνωση και αποτελεσµατική λει-
τουργία των νέων δήµων;

Θα υπάρξει πρόβλεψη για την εξυπηρέτηση των πολι-
τών µε αποκεντρωµένες υπηρεσίες στα ∆ηµοτικά ∆ιαµε-
ρίσµατα που απέχουν αρκετά µεταξύ τους;

Συµπατριώτες,

Προκύπτουν και άλλα πολλά ερωτήµατα σχετικά µε τον
“Καλλικράτη”. Οι θέσεις και απόψεις που θα ακουστούν
και θα κατατεθούν στην αποψινή µας συζήτηση, θα απο-
τελέσουν τη βάση µιας ειλικρινούς διαβούλευσης, στο-
χεύοντας στη σύνθεση απόψεων και θέσεων, ώστε ο νέος
θεσµός να λειτουργήσει θετικά για την ανάπτυξη της πε-
ριοχής µας, για την προκοπή των Τζουµέρκων, καθώς πι-
στεύουµε ότι η δεκαετία που διανύουµε θα είναι η δεκαετία
των Τζουµέρκων.

Σας ευχαριστώ όλους θερµά για την υποµονή σας και τη
συµµετοχή σας.

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΩΤΙΚΑ ΦΩΤΟ - ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Φωτογραφία το 1970 στο Ηρώο της πλατείας Βουργαρελίου, σε κά-
ποια εθνική γιορτή. Εικονίζονται οι φιλόλογοι καθηγητές κ. Πατσι-
ούρας και κ. Μελίδου. Επίσης οι µαθήτριες Εξάρχου Αγνή, Κούρτη
Ρίτα, Γούλα Βασιλική και οι µαθητές Σόφης Γιώργος, Σπανός
Λάκης και Τσιλώνης ∆ηµήτρης. Οι άλλοι µαθητές και µαθήτριες
είναι από τα γύρω χωριά Αθαµάνιο, Κυψέλη κ.λπ. Τη φωτογραφία
µας την έστειλε ο Τσιλώνης ∆ηµήτρης, από τη Ζάκυνθο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Παρακαλούνται οι αγαπητοί χωριανοί και όχι µόνο που προ-
σφέρουν τη συνδροµή τους στην εφηµερίδα ή στον Σύλλογο
Βουργαρελιωτών Αττικής, εάν στα φύλλα που λαµβάνουν δεν
είναι καταχωρηµένο το όνοµά τους, ο αριθµός απόδειξης και το
ποσό που προσέφεραν, να επικοινωνήσουν µε τον Σύλλογο
στα τηλέφωνα που αναγράφονται στην εφηµερίδα.

Το ∆.Σ. του Συλλόγου

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2010 ΣΤΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ

Ένωση Συλλόγων και Αδελφοτήτων του ∆ήµου Αθαµανίας
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 1

Γνωρίζει καλά ότι µόνον µε τη βοήθεια των Μελών, δηλ.
των Συλλόγων και των Αδελφοτήτων, µπορεί να υλοποι-
ηθούν οι σκοποί της Ένωσης και αυτή τη βοήθεια ζητά
από όλα τα Μέλη, για να µπορέσει να προσφέρει όσο το
δυνατόν µεγαλύτερο έργο.

Ένας από τους κύριους σκοπούς της Ένωσης είναι η
συνεργασία των Μελών της, η επαφή και η γνωριµία
όλων των ∆ηµοτών που κατοικούν στο ∆ήµο Αθαµανίας
και των αποδήµων που προέρχονται από την περιοχή
αυτή και η προώθηση της πνευµατικής, πολιτιστικής και
αθλητικής ανάπτυξης της περιοχής του ∆ήµου Αθαµανίας.

Στο πλαίσιο του σκοπού αυτού το ∆ιοικητικό Συµ-
βούλιο αποφάσισε στην πρώτη συνεδρίασή του, να
διοργανώσει για τους µήνες Ιούλιο και Αύγουστο, θε-
ατρικές παραστάσεις, µαθήµατα ζωγραφικής και µα-
θήµατα άλλων τεχνών, αγώνες δρόµου,
ποδοσφαίρου, µπάσκετ, βόλεϋ και river βόλεϋ, φε-
στιβάλ παραδοσιακών χορών, υπαίθρια µουσική
βραδυά µε ροκ-έντεχνο πρόγραµµα και ηµερήσιες εκ-
δροµές των ∆ηµοτών στα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα,
για καλύτερη γνωριµία µε την περιοχή.

Πολλά από τα προγράµµατα αυτά είχαν γίνει µε επιτυ-
χία και το προηγούµενο έτος στα διάφορα ∆ηµοτικά ∆ια-
µερίσµατα. Αυτός είναι ο λόγος που το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο αποφάσισε να τα συµπεριλάβει και στις προ-
τεινόµενες φετινές εκδηλώσεις.

Για να γίνουν όµως οι εκδηλώσεις αυτές πρέπει εσείς
τα Μέλη της Ένωσης να αποφασίσετε τη συµµετοχή σας.
Να αποφασίσετε να διοργανώσετε όποια πιστεύετε ότι
µπορεί να γίνει στο δικό σας ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα. Και
κυρίως να συµετάσχετε σε όλες τις εκδηλώσεις που τε-
λικά θα αποφασισθούν να γίνουν.

Παρακαλούµε να µας δηλώσετε µέχρι τις 15/5/2010
ποια εκδήλωση θέλετε να διοργανώσετε, σε ποιο χώρο
και ποια οικονοµικά απαιτούνται για να γίνει η εκδήλωση
που θα αναλάβετε.

Μπορείτε επίσης µέσα στον ίδιο χρόνο να µας υποδεί-
ξετε και όποια άλλη εκδήλωση µπορεί να γίνει κατά τους
µήνες αυτούς στο ∆ήµο µας, αλλά και τους υπόλοιπους
µήνες του έτους.

Για την επιλογή των ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων, στα
οποία θα πραγµατοποιηθούν οι διάφορες εκδηλώσεις, θα
ληφθεί υπόψει κυρίως η υποδοµή που διαθέτει ο ίδιος ο
Σύλλογος , η Αδελφότητα ή το ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα για
να γίνει η εκδήλωση την οποία προτείνει.

Η απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι να µην γί-

νονται οι ίδιες εκδηλώσεις κάθε χρόνο στο ίδιο ∆ηµοτικό
∆ιαµέρισµα, αλλά να κατανέµονται σε όλα τα ∆ηµοτικά
∆ιαµερίσµατα. Όλοι οι Σύλλογοι και οι Αδελφότητες είναι
Μέλη της Ένωσης και όλοι έχουν ίσα δικαιώµατα σε όσα
προσφέρονται από την Ένωση, αρκεί να µπορούν και
αυτοί να διαθέτουν την ελάχιστη υποδοµή για την οργά-
νωση της κάθε εκδήλωσης που θα επιδιώξουν να γίνει
στον ιδιαίτερο τόπο τους.

Παρακαλούµε να συµµετάσχετε σε όλες τις εκδηλώσεις.
Ιδιαίτερα στις αθλητικές εκδηλώσεις και στο Φεστιβάλ Πα-
ραδοσιακών χορών να συµµετάσχετε µε αντίστοιχες οµά-
δες αθλητισµού και χορού. Σκοπός της Ένωσης είναι να
να διοργανώσουµε όλοι µαζί εκδηλώσεις, που δεν θα χα-
θούν ούτε µε το πέρασµα του χρόνου, ούτε µε τη διεύ-
ρυνση που έγινε µε το πρόγραµµα «Καλλικράτης» .Είναι
σε όλους µας γνωστό ότι η επιτυχία όλων των εκδηλώ-
σεων και ειδικά των αθλητικών εκδηλώσεων και των εκ-
δηλώσεων χορού εξαρτάται από τη συµµετοχή όσο το
δυνατόν περισσότερων ατόµων.

Με την υλοποίηση των προγραµµάτων που αναφέρθη-
καν θα φανεί κάτι να αλλάζει στο ∆ήµο µας και η αλλαγή
αυτή θα οφείλεται στον πολιτισµό και στη συνένωση των
κατοίκων του .Στις πολιτιστικές εκδηλώσεις, που διοργα-
νώνονται από κοινού από όλα τα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα.

Η Ένωση θα προσπαθήσει να δώσει και την πιο δυνατή
δηµοσιότητα, για να πετύχει και την ανάλογη προβολή
του τόπου.

Όλοι περνάµε δύσκολες ηµέρες, γιατί τα προβλήµατα
της Χώρας είναι προβλήµατα του κάθε πολίτη, και άλλοι
µεν θα τα ξεπεράσουν µε ευκολία και αυτοί είναι οι λιγό-
τεροι και άλλοι µε µεγάλη δυσκολία. Με τη συµµετοχή µας
στον πολιτισµό και στον αθλητισµό, µπορούµε να δούµε
τα προβλήµατα µε άλλη µατιά, ακόµη και µε αισιοδοξία. Ο
άνθρωπος µπορεί να είναι ευτυχισµένος και µε πιο απλά
πράγµατα, που δεν είναι τόσο απλά, όπως πιστεύει, αρκεί
να θέλει να είναι ευτυχισµένος. Παρακαλούµε τα Μέλη
µας να µας γνωστοποιήσουν στον παραπάνω χρόνο και
τις εκδηλώσεις που έχουν οι ίδιοι προετοιµάσει στα ∆η-
µοτικά τους ∆ιαµερίσµατα, για να λάβει µέριµνα η Ένωση
να µη συµπέσει ο χρόνος των εκδηλώσεων, που η ίδια
θα προγραµµατίσει, µε το χρόνο των εκδηλώσεων που
έχουν προγραµµατίσει τα Μέλη.

Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία µπορείτε να
απευθύνεσθε στην Πρόεδρο της Ένωσης κ. Λαµπρινή
Παπαδήµα-Σπαή, κιν. 6974.850370, στο Γραµµατέα κ.
Βασίλη Αγγέλή κιν. 69779045 76 και στον εκπρόσωπο
∆ηµοσίων Σχέσεων της Ένωσης κ. ∆ηµήτριο Τατσή.
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Η εφηµερίδα µας προβάλλει το Βουργαρέλι, καταγράφει την ιστορία του, ενηµερώνει και διεκδικεί!

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Σ τη ρίζα, στον τόπο που γεννήθηκε, προτίµησε ο Θόδω-
ρος Παπαγιάννης να δωρίσει µεγάλο µέρος της δου-

λειάς του, δηµιουργώντας έτσι µια εστία πολιτισµού εκεί απ’
όπου άρχισε τη διαδροµή του στον κόσµο και στην τέχνη. Και
µιλάµε για τον γλύπτη Θεόδωρο Παπαγιάννη και το Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης που δηµιουργήθηκε στο Ελληνικό του
∆ήµου Κατσανοχωρίων, µόλις 20 χιλ. νότια της πόλης των
Ιωαννίνων. Το Μουσείο φιλοξενείται στον όροφο του δίπατου
πέτρινου ∆ηµοτικού Σχολείου αφού για τους λιγοστούς πλέον
µαθητές επαρκούν οι αίθουσες του ισογείου, δηµιουργών-
τας έτσι ένα Σχολείο τέχνης και αισθητικής στο κενό που αφή-
νει η έλλειψη παιδιών στα χωριά µας.
Ο καλλιτέχνης και το έργο του
Ο Θόδωρος Παπαγιάννης γεννήθηκε στο Ελληνικό Ιωαννί-
νων, πρώην Λοζέτσι, το 1942. Σπούδασε στην Ανωτέρα
Σχολή Καλών τεχνών (ΑΣΚΤ) γλυπτική µε υποτροφία και µε
∆άσκαλο τον Γιάννη Παππά, καθώς και χαλκογλυπτική, γυ-
ψοτεχνική και εφαρµοσµένες τέχνες. Με υποτροφία του ΙΚΥ
µελέτησε την Αρχαία Ελληνική Τέχνη και την τέχνη της ευρύ-
τερης περιοχής της Μεσογείου, πραγµατοποιώντας µια σειρά
από ταξίδια σε Αίγυπτο, Μικρά Ασία, Κύπρο, Κάτω Ιταλία, Σι-
κελία και Κωνσταντινούπολη. Μετεκπαιδεύτηκε στο Παρίσι
στα νεώτερα υλικά γλυπτικής στην Ecole Nationale Superieur
des Arts Appliques et des Metiers d' Art.
Εργάστηκε ως βοηθός καθηγητή, στη συνέχεια εκλέχθηκε
αναπληρωτής και σήµερα είναι καθηγητής Γλυπτικής της
ΑΣΚΤ. Με Sabbatical 6 µηνών επισκέφθηκε την Αµερική και
µελέτησε εκπαιδευτικά προγράµµατα και οργάνωση εργα-
στηρίων Γλυπτικής των Σχολών Τέχνης της Ν. Υόρκης. Στο
πλαίσιο των εκπαιδευτικών ανταλλαγών του προγράµµατος
Erasmus συνδιοργανώνει τακτικά Workshops µε τη Σχολή
του Βερολίνου, της Brera και της Bologna.
Έχει οργανώσει 32 ατοµικές εκθέσεις και έχει λάβει µέρος σε
πολλές οµαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Εδώ και 15 χρόνια πρωτοστατεί στη διοργάνωση των Συµ-
ποσίων Γλυπτικής σε πόλεις της Ελλάδας και της Κύπρου

αφήνοντας µεγάλα γλυπτά σε δηµόσιους χώρους. Τα γλυπτά
δουλεύονται επιτόπου. Μνηµειακά γλυπτά του βρίσκονται το-
ποθετηµένα σε ιδιωτικούς χώρους, σε Μουσεία και ιδιωτικές
Συλλογές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. ∆ηµιούργησε
Αδριάντες και Προτοµές σηµαντικών προσωπικοτήτων σε
όλη την Ελλάδα. Εξ ίσου σηµαντική είναι και η φιλοτέχνηση
Μεταλλίων και Νοµισµάτων, όπως και οι ∆ιακοσµητικές του
Συνθέσεις. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα...

Το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
«ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ»
=Και πριν πέντε χρόνια αποφασίζει να «επιστρέψει» τις δη-
µιουργίες του στον τόπο της πρώτης του έµπνευσης, µε µια
χειρονοµία πνευµατικής ευεργεσίας, στήνοντας ένα Μουσείο
µε έργα που µιλούν για τον τόπο µας, την Ήπειρο, τους αν-

θρώπους και την ιστορία της. Ένα Μουσείο που µιλάει για το
ψωµί, για τον ξενιτεµένο, τον ευεργέτη, τον Ηπειρώτη µά-
στορα, το βοσκό, το γεωργό, την πολύπαθη Ηπειρώτισσα
µάνα, τον πνευµατικό άνθρωπο και τα γράµµατα.
“Χάρισα 300 έργα µου, µικρά και µεγάλα, γι’ αυτό το Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης που ο ∆ήµος έδωσε το όνοµά µου. Μαζί
µε όσους µε βοήθησαν, έχουµε την ίδια φιλοδοξία – να γίνει
ο χώρος αυτός ένα κύτταρο πολιτισµού. Ο ∆ήµος µας είναι
πολύ φτωχός και βοήθεια δεν υπάρχει από αλλού. Αλλά τολ-
µούµε, γιατί πιστεύουµε ότι και ένα χωριό έχει δικαίωµα στον
πολιτισµό και στην τέχνη. Είναι και µια αρχή και ένα παρά-
δειγµα”.
Ανάµεσα στα έργα υπάρχουν και κάποια καµωµένα από τ’
αποκαΐδια του Πολυτεχνείου (1994) συνδυασµένα µε άλλα
ανακυκλώσιµα υλικά. Επίσης πορτρέτα σηµαντικών, αλλά και
µορφές απλών λαϊκών ανθρώπων, τα περισσότερα σε χρω-
µατισµένη τερακότα, καθώς και προπλάσµατα µεταλλίων και
νοµισµάτων. Η πρώτη αίθουσα είναι του ψωµιού µε τρεις
συνθέσεις, το Σκιάχτρο, τη Γάστρα και τον Βολόσουρα, η δεύ-
τερη των Ευεργετών και των Ξενιτεµένων και η τρίτη της Μά-
θησης, µε τους µαθητές στα θρανία και το δάσκαλο όρθιο
µπροστά στον πίνακα.
Ένα Μουσείο που αξίζει να το επισκεφτούµε όλοι κι αν φτά-
σετε ως εκεί, είτε µέσω Πλάκας είτε από την Εθνική Άρτας-
Ιωαννίνων, µην παραλείψετε να επισκεφτείτε και το διπλανό
Μοναστήρι της Τσούκας, χτισµένο από τους Φιλανθρωπινούς
το 1190 και αφιερωµένο στη Γέννηση της Θεοτόκου.

Μ. Στεφάνου

Ανθρώπινες φιγούρες, κάτι σαν τις ψυχές των ευεργε-
τών, απόµακρες, εξαϋλωµένες, στολισµένες µε φορεσιές
παράξενες, µε κάπες ριχτές, που δηλώνουν πλούτη, κα-
ταξίωση, προκοπή. Ο γλύπτης Θόδωρος Παπαγιάννης
µας ξεναγεί - τύχη αγαθή - στο Μουσείο και τα έργα του.

Σάββατο του Λαζάρου στο Βουρ-
γαρέλι. Πρωϊ-πρωϊ αντίκρισα
την εικόνα της µικρής µε το κα-
λαθάκι της στολισµένο µε κείνο
τον παραδοσιακό τρόπο που
τόσα χρόνια τον είχα λησµονή-
σει και µου τον έφερε µπροστά
µου για να τον αποτυπώσω µε
το φωτογραφικό µου φακό και να
ψιθυρίσω µαζί της τα «Λαζαρού-
δια».

Ήρθε ο Λάζαρος
ήρθαν τα Βάγια
ήρθε και µια γιορτή
µεγάλη Αγία
ήρθε κι ο Χριστός
στη Βηθανία
Μάρθα κλαίει και Μαρία
Λάζαρον τον αδελφό τους
το γλυκύ και γκαρδιακό τους
-Πού ‘ναι ο Λάζαρος
ο αδερφός σας
και ο φίλος ο δικός µου
-Ο Λάζαρος είναι πεθαµένος
και από τους νεκρούς
βαθιά θαµµένος
-Ας υπάγουµε να τον ιδούµε
και στον τάφο του να λυπηθούµε
Όλοι κίνησαν µικροί-µεγάλοι
άλλοι Έλληνες, άλλοι Εβραίοι
κι άλλοι τρις καταραµένοι.
Μέχρι εδώ τα Βουργαρελιώτικα .
Τα παρακάτω είναι από συλλογή
∆ηµοτικών τραγουδιών.

Τότε ο Χριστός δακρύζει
και τον Άδη φοβερίζει
«Άδη, Τάρταρε και Χάρο
Λάζαρο θα σου τον πάρω
δεύρω έξω, Λάζαρέ µου
φίλε και αγαπητικέ µου»
Και ευθύς από τον Άδη
Λάζαρος απελυτρώθη
ανεστήθη και σηκώθη.
Τότε η Μάρθα κι η Μαρία
τότε όλη η Βηθανία
Μαθηταί και Αποστόλοι
«∆όξα τω Θεώ» φωνάζουν
και το Λάζαρο εξετάζουν:
-Πες µας Λάζαρε, τι είδες
εις τον Άδη που επήγες;
-Είδα φόβους, είδα τρόµους,
είδα βάσανα και πόνους.
∆ώστε µου λίγο νεράκι
να ξεπλύνω το φαρµάκι
της καρδιάς µου, των χειλέων
και µη µε ρωτάτε πλέον.

επωδός
Το καλαθάκι µ’ θέλει αυγά
κι η τσέπη µου δεκάρες
και το δεξί χεράκι µου
σύκα και καραµέλες.

Θα κλείσω µε ένα τραγούδι γε-
µάτο νοσταλγία που τελευταία το
ψιθυρίζω συχνά και ας κάνει ο
καθένας τις δικές του σκέψεις.

Μικρό παιδί σαν ήµουνα
και πήγαινα σχολείο
στα µάτια είχα τη χαρά
στα χέρια το βιβλίο.

Κι όταν η βαρυχειµωνιά
µου πάγωνε τα χέρια
στον ουρανό τα σήκωνα
να ζεσταθούν στ’ αστέρια.
Παιδί στα δεκατέσσερα
Κλέψανε τη χαρά µου...

Ας µη γίνουµε, λοιπόν, και µεις κλέ-
φτες αυτής της χαράς και των ονεί-
ρων των παιδιών µας, γιατί βασικά
τους κλέβουµε τη χαρά, τις χαρές
µε όσα τους «προσφέρουµε» έξω
από το σχολείο, πράγµατα που
µπορούσαν να γίνουν µέσα στο
σχολείο.

Λουκία Αντωνίου-Σούσου

ΤΑ ΛΑΖΑΡΟΥ∆ΙΑ

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
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ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ
ΣΤΗΝ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ
Φέτος ήταν χρονιά εκλογών και στην Πανηπειρωτική
Συνοµοσπονδία Ελλάδος. Οι εκλογές έγιναν στην αί-
θουσα της ΠΣΕ, στην οδό Κλεισθένους, τη ∆ευτέρα
28 Μαρτίου 2010, µε πολύ µεγάλη προσέλευση των
αντιπροσώπων των Συλλόγων και των Αδελφοτήτων
των Ηπειρωτών.
Την Τρίτη 13-4-10 συνήλθε σε
σώµα το νέο ∆.Σ. της Π.Σ.Ε.,
που αναδείχθηκε από τις εκλο-
γές της 29-3-10, µε µοναδικό
θέµα την συγκρότηση προ-
εδρείου. Πρόεδρος επανεξε-
λέγη ο χωριανός µας
καθηγητής Ιατρικής κος Κώ-
στας Αλεξίου (φωτ.). Του ευ-
χόµαστε υγεία και πάντα

επιτυχίες. Η πλήρης σύνθεση του νέου Προεδρείου
της Π.Σ.Ε. είναι η εξής:

Πρόεδρος: Κώστας Αλεξίου
Α' Αντιπρόεδρος: Γιώργος Οικονόµου
Β' Αντιπρόεδρος: ∆ηµήτρης Σιούλας
Γενικός Γραµµατέας: Ιπποκράτης Μιχ. Κατσένης
Ειδικός Γραµµατέας: ΕλευθερίαΣιαµέτη
Ταµίας: Ιωάννης Νάκης
Αναπληρωτής Ταµίας: Κώστας Γαβριήλ
Έφορος Τύπου: Βασίλης Παπαϊωάννου
Έφορος ∆ηµοσίων Σχέσεων: Κώστας Κωνής
Έφορος Πολιτισµού: Αλέξανδρος Λαµπρίδης
Έφορος Πνευµ. Κέντρου: Λάµπρος Ψυλλιάς

Για θέµατα πολιτισµού το ∆.Σ. ανάθεσε καθήκοντα
στον Σπύρο Τζίµα για τις χορωδίες και τα χορευτικά
της Π.Σ.Ε., στην Άννα Μπουραντζή -Θώδα για την
λογοτεχνία και στον Βασίλη Παπαϊωάννου για τα
εικαστικά.

Το “Λαζαρούδι”,
η µικρή Κωνσταντίνα
Κολοκύθα,
µε το καλαθάκι της.
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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
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ΤΑΣΙΟΣ
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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

Κ άρτες (ή επί το τουριστικότερον, καρτ-ποστάλ) µε «θέµατα» απ’ το
Βουργαρέλι, είναι πλέον γεγονός. Ήταν µια έλλειψη, η οποία επί

χρόνια είχε επισηµανθεί από εκατοντάδες ανθρώπους, ντόπιους και πε-
ραστικούς. Και να που έγινε πραγµατικότητα. Οχτώ όµορφα «θέµατα»
του χωριού µας φωτογραφηµένα από τον Πρόεδρο του Πολιτιστικού
Συλλόγου Βουργαρελίου και τυπωµένο µε δική του ευθύνη και επιµέ-
λεια, αποτελούν µια πρώτη ενότητα καρτών, µέσα σε ένα φάκελο µε την
ένδειξη «Πολιτιστικός Σύλλογος Βουργαρελίου» και είναι έτοιµα προς
διάθεση στους επισκέπτες του χωριού (και όχι µόνο) διατίθεται δε στο
γραφείο του Συλλόγου, στο περίπτερο, στα µαγαζιά και στα ξενοδοχεία
του χωριού.

Α ναµενόµενο ήταν, όπως κάθε καινοτοµία, να αποσπάσει θετικά και
αρνητικά σχόλια. Τα δικά µου σχόλια εντάσσονται σε µια τρίτη κα-

τηγορία, αυτή των µεροληπτικών. Ο Νίκος Μανούσης (ο πρόεδρος –
φωτογράφος) είχε πολλές επιφυλάξεις - και δικαίως- για το εγχείρηµα
αυτό. Ήµουν από αυτούς που του επέµειναν να το τολµήσει. Έβλεπα
πως αν δεν γινόταν τώρα, που κάποιος είχε τόσο µεράκι και διάθεση,
δεν θα γινόταν ποτέ. Τουλάχιστον όχι στο άµεσο µέλλον. Όσοι λοιπόν
ειδήµονες και µη (κυρίως αυτοί) περί των καρτών θέλουν να επικρίνουν
κάποιον, ας το κάνουν σε µένα ως ηθικό αυτουργό του «εγκλήµατος»,
κι ας αφήσουν το Νίκο να συνεχίσει τις εθελοντικές του δραστηριότη-
τες, µέσα από τον Σύλλογο, οι οποίες δεν σταµατούν µόνο στη φωτο-
γράφηση.

Γ ια του λόγου το αληθές ο ίδιος ευθύνεται και για τη διάνοιξη περι-
πατητικού µονοπατιού στο Βουργαρέλι, που κι αυτό είναι πλέον

πραγµατικότητα. Οι πρώτες εργασίες διάνοιξης αφορούν ένα τµήµα του
µονοπατιού από την Αγία Παρασκευή ώς τον Προφήτη Ηλία (υπήρχε
ανέκαθεν χαρτογραφηµένο από το ∆ασαρχείο) και έπεται συνέχεια που
περιλαµβάνει περαιτέρω χάραξη και σηµατοδότηση, ώστε να γίνει ένα
µονοπάτι µε επαρκή χιλιοµετρική απόσταση, που θα αναγνωρίζεται από
ορειβατικούς Συλλόγους και Σωµατεία.

Μ ετά τα προαναφερθέντα, θεωρώ πως πρέπει όλοι µας να αντιλη-
φθούµε ότι τα τουριστικά δεδοµένα έχουν αλλάξει. Καιρός να δια-

φοροποιηθεί και η δική µας νοοτροπία, για να κατορθώσουµε να
ανταποκριθούµε στις όποιες τουριστικές αλλαγές συντελούνται στον
τόπο µας, οµολογουµένως µε γρήγορους ρυθµούς. Ας υποστηρίξουµε
οποιαδήποτε πολιτιστική καινοτοµία προκύπτει και ας κινηθούµε µε
σύµπνοια και συλλογικότητα για την προώθησή της. Συµπληρωµατικά
µε τα παραπάνω για τις κάρτες θάθελα να πω ότι οποιαδήποτε νέα
προσπάθεια οποιουδήποτε δεν αποκλείεται από κανένα. Καθένας που
γνωρίζει το αντικείµενο, βάζει το δικό του στίγµα κι εµπλουτίζει την ενό-
τητα «φωτογραφία – καρτ ποστάλ». Άλλωστε, όσο περισσότεροι πει-
ραµατιστούν µε το ίδιο θέµα (και προτείνω να το επιχειρήσουν) το
αποτέλεσµα θα τείνει να πλησιάσει το τέλειο!

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος είχε απευθυνθεί µε επιστολή σε αρκετούς
εκδοτικούς οίκους για την αποστολή βιβλίων, προκειµένου να εµ-

πλουτιστεί η δανειστική βιβλιοθήκη. Υπήρξε πράγµατι µεγάλη ανταπό-
κριση από τους περισσότερους εξ αυτών. Έτσι η βιβλιοθήκη
εµπλουτίστηκε µε σύγχρονες εκδόσεις Ελληνικής και ξένης λογοτεχνίας,
οι οποίες είναι στη διάθεση των βιβλιόφιλων της περιοχής.

Μ ε αφορµή τη λήξη της θητείας της Προσωρινής ∆ιοικούσας Επι-
τροπής της Ένωσης Συλλόγων του ∆ήµου Αθαµανίας και την ανά-

δειξη νέου, «κανονικού» ∆Σ, θα ήθελα ν αναφερθώ µε δυο λόγια σ’ αυτό
το εγχείρηµα που, πριν δυο χρόνια, σε πολλούς φαινόταν ακατόρθωτο.
Ως µέλος κι εγώ της Προσωρινής ∆ιοικούσας Επιτροπής για δυο χρό-
νια χαίροµαι που υπήρξε επιτυχής έκβαση και ιδιαίτερα χαίροµαι για τη
δική µου συµβολή σ’ αυτό. Πέντε άνθρωποι, µε τη βοήθεια του ∆ήµου
Αθαµανίας, των Συλλόγων και των συνδηµοτών µας καταπιαστήκαµε
και πειραµατιστήκαµε µε πολλά. Θέλω να πιστεύω πως όλα, στο σύ-
νολό τους, ολοκληρώθηκαν µε επιτυχία. Η προτεραιότητα κι ο βασικός
στόχος µας, που ήταν η κατάθεση του Καταστατικού και η αρχαιρεσιακή
συνέλευση για ανάδειξη ∆Σ, είναι φανερό πως πέτυχε. Για τα υπόλοιπα,
εµείς οι «προσωρινοί» ας κριθούµε µε επιείκεια. Εύχοµαι στο νέο ∆Σ
να σηµειώνει πάντα και µόνο επιτυχίες. Τέλος θα ήθελα να πω κάτι σ’
αυτούς που µας επέκριναν – κυρίως εµένα και την κα Σπαή – και µάλι-
στα έντονα. Όσοι έβαλαν τον πήχυ της Ένωσης πολύ-πολύ ψηλά, όπως
οι ίδιοι διατείνονται, ακόµη ψάχνουν το στόχο. Εµείς, ως διοικούσα Επι-
τροπή, κινηθήκαµε µερικά εκατοστά χαµηλότερα απ’ αυτούς κι έτσι και
βρήκαµε το στόχο και τον πετύχαµε !

Χαρά Βρατσίστα - Γκόγκου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ
Από τις 7 εως 12 Μάη 2010, θα πραγµατοποιηθεί στην Πρώτη Σερ-
ρών η Θ΄ Μαθητιάδα. Πρόκειται για µια διοργάνωση που αφορά
µαθητές Γυµνασίων και η οποία περιλαµβάνει τη διεξαγωγή όλων
των Ολυµπιακών Αθληµάτων, πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων,
καθώς και δράσεις των Παραολυµπιακών Αγώνων. Συµµετέχουν
1.200 περίπου µαθητές Γυµνασίου που εκπροσωπούν τους 52 νο-
µούς της Ελλάδας και τα σχολεία της οµογένειας. Κάθε Γυµνάσιο
έχει στη διάθεσή του ένα τουριστικό περίπτερο για να προβάλει το
∆ήµο και το Νοµό του ή τη χώρα διαµονής του. Οι µαθητές διαµέ-
νουν στο «Μαθητικό Χωριό» κάτι αντίστοιχο µε το «Ολυµπιακό
Χωριό» . Το Γυµνάσιο Βουργαρελίου επιλέχτηκε να εκπροσωπήσει
µε 15µελή αντιπροσωπεία το Νοµό Άρτας στην κορυφαία αυτή µα-
θητική διοργάνωση.
Ο Σύλλογος Γονέων ευχαριστεί τον καθηγητή Φυσικής Αγωγής κο
Νικόλαο Λιόντο, ο οποίος ασχολήθηκε µ όλες τις απαιτούµενες δια-
δικασίες της συµµετοχής στη Μαθητιάδα του Γυµνασίου µας, τη ∆ι-
εύθυνση του Γυµνασίου Βουργαρελίου και τους χορηγούς για την
οικονοµική και υλική βοήθεια τους. Περισσότερες λεπτοµέρειες µε
ονόµατα, αριθµούς και...γεγονότα στο επόµενο φύλλο, όταν πλέον
θα έχει πραγµατοποιηθεί η Θ΄ Μαθητιάδα. Για επιπλέον ενηµέ-
ρωση: www.mathitiada.gr

Ο Σύλλογος Γονέων ευχαριστεί την εκπαιδευτικό κα Χριστιάννα
Λαναρά – Καϊπαλέξη για την προσφορά σηµαντικού και χρήσιµου
υλικού αναγκαίου στη διδασκαλία φιλολογικών µαθηµάτων, στο Γυ-
µνάσιο Βουργαρελίου.

Πρόεδρος: Χαρά Βρατσίστα – Γκόγκου
Γραµµατέας: Κων/να Μάλλιου - Κατσαρού

- Αλλαγές σε συγκεκριµένα ση-
µεία του Προεδρικού ∆ιατάγµα-
τος του Εθνικού Πάρκου
Τζουµέρκων προτείνει το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο του ∆ήµου Αθαµανίας,
µε ψήφισµά του, το οποίο εγκρί-
θηκε οµόφωνα στη συνεδρίαση
στις 30 Ιανουαρίου 2010. Το ∆.Σ.
Αθαµανίας ζητάει να εξαιρεθεί από
τους περιορισµούς µία έκταση πε-
ρίπου 50 στρεµµάτων, όπου θα
επιτρέπεται η δηµιουργία εγκατα-
στάσεων χιονοδροµικής πίστας.
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