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ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ - ΚΥΡΙΑΚΗ
1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015, ΩΡΑ 12.30΄ µ.µ.

Αγαπητοί συγχωριανοί,
Όπως πάντα η κοπή της πίτας µας της νέας χρονιάς
έχει την έννοια του ανταµώµατος, έστω και µια φορά το
χρόνο στην Αθήνα. ∆ύσκολοι οι καιροί, οι προηγούµε-
νοι έκαναν τη ζηµιά τους µε την αποµόνωση που καλ-
λιέργησαν και τον ψεύτικο ευδαιµονισµό. Τώρα σε
εποχές δύσκολες για άλλον περισσότερο και για άλλον
λιγότερο είναι ανάγκη πιστεύουµε να βρεθούµε πιο
κοντά όσο το δυνατόν περισσότεροι χωριανοί, να νιώ-
σουµε έστω για λίγο ότι δεν είµαστε µόνοι. Και µια και
µας πρόλαβαν οι εκλογές, µεταθέτουµε για λίγο το αν-
τάµωµα αυτό για τον Φλεβάρη. Έτσι θα γιορτάσουµε
και την αρχή του Τριωδίου παράλληλα µε την αρχή του
χρόνου, (µ’ ένα σµπάρο δυο τρυγόνια).
Την Κυριακή λοιπόν την 1η Φεβρουαρίου στις
12.30΄ το µεσηµέρι σας καλούµε να βρεθούµε στο
φιλόξενο χώρο του πατριώτη µας από τη Χώσεψη
Αντώνη Βαγενά "Η αυλή του Αντώνη" που βρίσκε-
ται στο Γαλάτσι, λεωφόρος Γαλατσίου 88 και ∆ιο-
γένους 6, τηλ. 210.2921249. Μπορούµε να πάµε και
µε το λεωφορείο Νο 608 Ζωγράφου - Γαλάτσι που
περνάει από τη Βασ. Σοφίας - Πανεπιστηµίου - Πα-
τησίων - Ιωάν. ∆ροσοπούλου και κατεβαίνουµε στη
στάση Λιναρά.
Τη διασκέδασή µας θα φροντίσουν ο Σωτήρης και ο
Παναγιώτης µε µπουζούκι και κιθάρα. Για το µενού δεν
έχουµε να πούµε τίποτε µια και ο Αντώνης στην πράξη
έχει αποδείξει ότι είναι ασυναγώνιστος. Η συµµετοχή
κατ' άτοµο είναι, περιλαµβανοµένων του κρασιού
και των αναψυκτικών, 15 €.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου Βουργαρελιω-

τών Αττικής εύχεται σε όλους τους συγχωριανούς όπου

κι αν βρίσκονται Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά, γεµάτη

υγεία, δηµιουργία και χαρά!

Να τα πούµε;
Χριστούγεννα, πρωτούγεννα, πρώτη γιορτή του χρόνου.
Για βγείτε για να µάθετε, όπου Χριστός γεννάται ͘
γεννάται κι ανατρέφεται µε µέλι και µε γάλα ͘
το µέλι τρων οι άρχοντες, το γάλα οι αφεντάδες.

Καλήν ηµέραν άρχοντες κι αν είναι ορισµός σας,
Χριστού την Θείαν γέννησιν να πω στ' αρχοντικό σας.
Χριστός γεννάται σήµερον ἐν Βηθλεέµ τῆ πόλει,
οι ουρανοί αγάλλονται, χαίρει η φύσις όλη.

Κάλαντα παλιότερης εποχής, τότε που
το Βουργαρέλι έσφυζε από ζωή και νιότη.

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ: Μιας άλλης επο-
χής τα πρώτα, σύγχρονα τα δεύτερα µε το ίδιο
µήνυµα όµως και τα δύο "Χριστός γεννάται και
χαίρει η κτίσις όλη". Όλοι περιµένουµε τις γιορτές
µε χαρά, να είµαστε µε την οικογένειά µας όλοι
µαζί υγιείς, να απολαύσουµε τη θαλπωρή και το
πνεύµα αυτών των ηµερών. Και αυτό ευχόµαστε
από καρδιάς όλα τα µέλη του ∆.Σ. του Συλλόγου
µας σε όλους τους συγχωριανούς και σ' αυτούς
που βρίσκονται στο Βουργαρέλι αλλά και όπου
αλλού. Όµως πέρα από αυτό θα πρέπει τελείως
ανθρώπινα να σκεφθούµε και άλλους συναν-
θρώπους µας που δεινοπαθούν µε πολέµους,
πείνα, ταλαιπωρίες, προσφυγιά. Και στη χώρα
µας µπορεί να µην έχουµε αυτά τα δεινά αλλά τα
προβλήµατα πολλά. ∆εν φτάνει εµείς να είµαστε
καλά, ας δούµε και λίγο παραπέρα και ο καθένας

από το περίσσευµα (και δε µιλάω για χρήµα) ας
δώσει στο συνάνθρωπό του, στο χωριανό του.
∆εν µας χωρίζει τίποτε, ο Χριστός ήρθε για να
δείξει το δρόµο της αγάπης. Ας αφήσουµε κατά
µέρος τον εγωϊσµό, τον ατοµικισµό και ας κά-
νουµε κάτι όλοι µαζί, ιδιαίτερα γι αυτόν τον τόπο
που λέγεται Βουργαρέλι. ∆εν ήθελα να "χαλάσω"
τη γιορτινή ατµόσφαιρα αλλά θα ήταν ουτοπία να
τα βλέπουµε όλα ρόδινα έστω και αν αυτό συµ-
βαίνει σε οικογενειακό ή ατοµικό επίπεδο. Γιατί το
Βουργαρέλι αυτή τη στιγµή έχει ανάγκη από το
εµείς. Η ερηµιά και το σκοτάδι που βιώνουµε έξω
η θλίψη που προξενούν µεταφέρεται και µέσα
µας και έχει αντίκτυπο και στους δικούς µας αν-
θρώπους. ∆εν θα γράψω περισσότερα, έγραψα
τόσα πολλά πέρυσι στο φύλλο 240 µε τίτλο “Πάει
έσβησε το Βουργαρέλι”.Κάποιοι από εσάς θα
πείτε και τι µε νοιάζει εµένα. ∆εν είναι όµως έτσι.
Ας προσπαθήσουµε για ένα συλλογικό πνεύµα
για να είµαστε και εµείς καλά σε ένα Βουργαρέλι
ζωντανό, µε φώτα τη νύχτα για να µην πηγαί-
νουµε µε το φακό στο σπίτι ή στο συγχωριανό
µας, για µια άλλη όψη του χωριού µε τον και-
νούργιο χρόνο. ∆εν χρειάζονται πολλά, µε θέ-
ληση συλλογικότητα, εθελοντική προσφορά και
"τσίγκλισµα" στους δηµοτικούς άρχοντες διαρκές
µπορούµε να σώσουµε το Βουργαρέλι από πε-
ρισσότερο κατρακύλισµα.
Και µια και ξεκίνησα από παραδοσιακά κάλαντα
γράφω και το τέλος τους και δώστε όποια προ-
έκταση θέλετε.
Ανοίξτε τα κουτάκια σας τα κατακλειδωµένα
και δώστε για τον κόπο µας απ' το χρυσό πουγκί σας.
Αν είστε απ' τους άρχοντες, φλουριά µην τα λυπάστε,
αν είστε απ' τους δεύτερους, τάλαρα και δραχµίτσες.
αν είστε απ' τους πάµφτωχους, ένα ζευγάρι κότες.
Και σας καλονυχτίζουµε, πρέπει να κοιµηθείτε,
ολίγον ύπνο πάρετε, πάλι να σηκωθείτε,
στην εκκλησιά να τρέξετε, µε όλη την προθυµία
και του Θεού ν' ακούσετε τη θεία λειτουργία.

Καλές Γιορτές - Καλή χρονιά!

ΛΟΥΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Από τον κ. Αντώνη Κολιάτσο λάβαµε κάτι πολύ ση-
µαντικό που αφορά τη µεγάλη επέτειο του Οκτώ-
βρη του 1940 αλλά και είναι ιδιαίτερα τιµητικό για
το Βουργαρέλι. Αποσπάσµατα από το Βιβλίο «Σε-
λίδες ∆όξης» του αείµνηστου Χρήστου Κολιάτσου
(αδερφό του πατέρα του). Το παρόν φύλλο της
εφηµερίδας µας τιµώντας τη µεγάλη επέτειο φέρ-
νει στο προσκήνιο ένα µεγάλο δηµοσιογράφο που
προσέφερε από το µέτωπο µε όλη την επικινδυ-
νότητα που αυτό συνεπάγεται ενηµέρωση αλλά
και υλικό από τις µέρες του πολέµου, πολύτιµη πα-
ρακαταθήκη για τις µελούµενες γενιές.

Οι παλαιότεροι Βουργαρελιώτες θα τον γνωρίζετε τον
Χρήστο Κολιάτσο, εµείς οι νεότεροι όµως έχουµε µία
άγνοια όχι µόνο για τόσο σηµαντικά πρόσωπα αλλά
και για την ιστορία του χωριού µας ξεκινώντας από τον
Οκτώβρη του 40 µέχρι τη λήξη του εµφυλίου πολέµου.
Θα ήταν ιδιαίτερα ευχάριστο µε αφορµή το δηµοσίευµα
αυτό να ξεκινήσει προσπάθεια και από άλλους, γιατί
δυστυχώς “χάνονται’’ οι Βουργαρελιώτες που είχαν
βιωµατική εµπειρία εκείνης της εποχής, να καταγραφεί

η ιστορία του χωριού µας αυτής της εποχής. Για αυτό
ευχαριστούµε ιδιαίτερα τον κ. Αντώνη Κολιάτσο για την
προσφορά του αυτή µε την πεποίθηση ότι και άλλοι θα
ακολουθήσουν το παράδειγµά του.
Γράφει ο κ.Κολιάτσος:
«Γυρίζοντας τα µηχανή του χρόνου 74 χρόνια πίσω,
στον Οκτώβριο του 1940,“επετειακή αδεία’’ θα ανα-
φερθώ σε κάποια δηµοσιογραφικά ενθυµήµατα, τα
οποία νοµίζω πως είναι χρήσιµο να πληροφορηθούν οι
νεότεροι και όχι µόνο. Πρόκειται για ιστορικά ντοκου-
µέντα, τα οποία δανείζοµαι από το βιβλίο ‘’Σελίδες
∆όξης’’ του αείµνηστου Χρήστου Κολιάτσου (σ.σ.
ήταν αδερφός του πατέρα µου), ο οποίος υπήρξε δια-
κεκριµένος δηµοσιογράφος της ιστορικής εφηµερίδας
‘’Καθηµερινή’’ στενός συνεργάτης του Γεώργιου Αγγ.
Βλάχου (Γ.Α.Β.) και πολεµικός ανταποκριτής της εφη-
µερίδας στον πόλεµο του ‘40.
Με τη σηµερινή αναφορά, δεν επιχειρώ να περιγράψω
το κλίµα της εποχής ή να εκθειάσω το γεγονός ότι ένας
λαός, τότε, µέσα σε µια πρωτόγνωρη πατριωτική
έξαρση, γιόρταζε και µαχόταν τον Ιταλικό εισβολέα.
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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

*
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!

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.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΠΕΤΡΙΝΗ

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΣΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ 2

ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΡΕΜΑΤΩΝ
ΤΗΛ, 6974 439 385

Η Εφηµερίδα µας το «ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ» θέλει και ζητάει τη συνεργασία
των χωριανών µας. Η συντακτική επιτροπή δηµοσιεύει κάθε συνερ-
γασία που λαµβάνει και δεν λογοκρίνει κανένα κείµενο. Μοναδική προ-
ϋπόθεση τα κείµενα να είναι ενυπόγραφα. Παράκληση οι συνεργασίες
να αποστέλλονται µε mail στα:
Μαίρη Στεφάνου: marystef7@gmail.com
Νίκος Τσιούνης: tsiounisnikos@gmail.com
ή ταχυδροµικώς στη διεύθυνση του Συλλόγου

Φειδίου 18, 108 78 Αθήνα.
Η Συντακτική Επιτροπή

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΜΑΣ

Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι
διώροφη πέτρινη

κατοικία
στο Βουργαρέλι.
Πληροφορίες στα

τηλέφωνα
210 2585854 και

6974575294

Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι ∆ Ι Ω Ρ Ο Φ Η Π Ε Τ Ρ Ι Ν Η Ο Ι Κ Ι Α 1 3 5 τ . µ .
Σ Τ Ο Β Ο Υ Ρ Γ Α Ρ Ε Λ Ι Σ Ε Ο Ι Κ Ο Π Ε ∆ Ο 7 0 0 τ . µ .
( Π Ρ Ω Η Ν Ο Ι Κ Ι Α Σ Α Β Β Ο Υ Λ Α Σ Π Α Π Α Κ Ω Σ Τ Α )

Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ : 2 1 0 7 4 8 1 7 6 2 , 6 9 7 4 9 1 6 1 6 2

Χειροποίητα
Κοσµήµατα & ∆ώρα

Ειρήνη Βιτώρου
Παλλάδος 24-26
Αθήνα
τηλ. 697 8215823

Facebook page :
Κουµπάκι
koumpaki.com

Οι διαφηµιζόµενοι στην εφηµερίδα µας
οφείλουν να τακτοποιούν τη συνδροµή
τους σε ετήσια βάση. ∆εν είναι υποχρέωσή
µας η διαφήµιση, ισχύει και γι’ αυτούς το ίδιο
µε τους άλλους συνδροµητές και ακόµη πε-
ρισσότερο.
Μέχρι αυτή τη στιγµή που εκδίδεται η εφηµε-
ρίδα µας κανένας εκτός επτά περιπτώσεων
δεν εκπλήρωσε αυτή την υποχρέωση προς
την εφηµερίδα.
Ακολουθεί τρίτη και τελευταία ειδοποίηση: Από
την καινούργια χρονιά όσοι διαφηµιζόµενοι
δεν τακτοποιήσουν την οικονοµική τους εκ-
κρεµµότητα δεν θα τύχουν της ανάλογης δια-
φήµισης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ∆Σ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Γεννήσεις
Ο Κώστας Μπακάλης και η Αγγελική Τσιώρη απέ-
κτησαν κοριτσάκι.
Να τους ζήσει!

Βαπτίσεις
- Η Γεωργία Κατέρου και ο Βασίλης Νάκος βάπτι-
σαν το αγοράκι τους και το όνοµά του ∆ηµήτρης.
- Ο Νίκος Σιµόπουλος και η Ελευθερία Τατσάκη βά-
πτισαν το κοριτσάκι τους και το όνοµά της Βαρβάρα.
- Η Αθανασία Τζίτζα και ο Νίκος Κούρτης βάπτισαν
το κοριτσάκι τους και το όνοµά της Ελεάνα.
Να τους ζήσουν τα νεοφώτιστα!

Γάµοι
Ο Ηλίας Βασιλείου Τσιβίκης και η Ιωάννα Τσιλώνη πάν-
τρεψαν την κόρη τους Αγγελική µε τον Ευάγγελο
Τσιάκο στις 23 Αυγούστου 2014 στον ιερό ναό Αγίου
Γεωργίου στα Γιάννινα.
Ευχόµαστε να ζήσουν!

Θάνατοι
- Η Βαΐτσα ∆ηµητρέλου απεβίωσε και κηδεύτηκε στο
Παλαιοκάτουνο, ετών 68.
- Ο Νίκος Σταύρου απεβίωσε και κηδεύτηκε στο Πα-
λαιοκάτουνο, ετών 94.
- Η Μαριάνθη Τσίπη - Γώγου απεβίωσε και κηδεύ-
τηκε στο Βουργαρέλι, ετών 78.
- Ο Γιώργος Τζουβάρας απεβίωσε στην Αθήνα και
κηδεύτηκε στο Παλαιοκάτουνο, ετών 87.
- Ο Σωτήρης Μιχάλης απεβίωσε και κηδεύτηκε στο
Παλαιοκάτουνο, ετών 64.
Θερµά συλλυπητήρια στους οικείους τους.

Προσφορά εις µνήµην
Η Αφροδίτη Σιαπάτη προσέφερε 50€ στη µνήµη του
συζύγου της Κλέαρχου και των παιδιών της Κώστα και
Μιχάλη.

Μνηµόσυνο
Την Κυριακή 16 Νοεµβρίου 2014 έγινε στην Αβαρίτσα
το εξάµηνο µνηµόσυνο του αξέχαστου Νίκου ∆ήµου.

Συλλυπητήρια
Ο π. ∆ήµαρχος Χρήστος Χασιάκος “έχασε” τον
αδερφό του ∆ηµήτρη, γιατρό γυνιακολόγο. Απώλεια
σηµαντική για την οικογένειά του, τον ίδιο, τον επιστη-
µονικό κόσµο, αλλά και για τους συνανθρώπους του,

που βοήθησε σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Στη νε-
κρώσιµη ακολουθία που τελέστηκε στον Άγιο Γεώργιο
Παπάγου, στις 21 ∆εκεµβρίου 2014, (το Σύλλογό µας
εκπροσώπησε η πρόεδρος Λουκία Αντωνίου) στους
επικηδείους µίλησαν για την κρυφή φιλανθρωπία και
την επιστηµονική του πληρότητα.
Το ∆Σ του Συλλόγου Βουργαρελιωτών Ατττικής εκ-
φράζει τα θερµά του συλλυπητήρια στον κ. Χρή-
στο Χασιάκο και στην οικογένεια του εκλιπόντος.

ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ

Ζήκου Αντιγόνη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Νο 2505 20€
Γούσια Σοφία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Νο 2506 50€
Κωσταβασίλης Γεώργιος . . . . . . . . . . . . . . . . Νο 2507 20€
Τάσιος Αναστάσιος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Νο 2508 50€
Παππά - Αποστόλου Λίτσα . . . . . . . . . . . . . . Νο 2503 10€
Κούρτης Γιώργος Στεφάνου . . . . . . . . . . . . . .Νο 2504 50€
Ζαχαρή Βούλα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Νο 2491 20€
Σούσος Χρήστος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Νο 2492 50€
Γούλα Αλεξία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Νο 2493 20€
Σιαπάτη Αφροδίτη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Νο 2494 50€
Παπακώστας Χρήστος . . . . . . . . . . . . . . . . .Νο 2495 50€
Κρανιώτη Άννα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Νο 2496 20€
Κοττίκα - Τσαµπούλα Ελένη . . . . . . . . . . . . . Νο 2497 15€
Μητροπολίτης Αχελώου Ευθύµιος . . . . . . . .Νο 2551 50€
Πλούµπη Ευαγγελία . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Νο 2552 20€

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ
Από το Κέντρο Υγείας Βουργαρελίου λάβαµε δύο έγγραφα

(είναι στη διάθεση της εφηµερίδας µας), τα οποία αφορούν τις
οφθαλµολογικές εξετάσεις που έγιναν σ’ αυτό.

Επίσης στη σελ. 8 δηµοσιεύουµε δύο κείµενα που αφορούν το
Κέντρο Υγείας.

Προς την εφηµερίδα “Το Βουργαρέλι”
Στις 10,11 και 12 Νοεµβρίου 2014, επισκέφθηκαν το Κέντρο

Υγείας Βουργαρελίου στα ορεινά Κεντρικά Τζουµέρκα ο Οφθαλ-
µίατρος κ.Σπύρος Γαληνός, η κ.Ιφιγένεια Μπαρουξή και ο αχι-
µανδίτης Μάξιµος Παπασταύρου µε την κινητή µονάδα τους και
πρσέφεραν ∆ΩΡΕΑΝ έναν πλήρη Οφθαλµολογικό-Προληπτικό
έλεγχο σε 160 άτοµα.

Η κινητή Οφθαλµολογική µονάδα υποστηρίζεται από το
ίδρυµα ‘’ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ’’.

Τους Ευχαριστούµε πάρα -πολύ.
Για πρώτη φορά έγινε προληπτικός Οφθαλµολογικός Έλεγ-

χος στο Κέντρο Υγείας Βουργαρελίου.
Οι κάτοικοι είναι ευγνώµονες. Έγινε παράκληση προς τον

κ.Γαληνό να µας επισκεφθεί µε την οµάδα του ξανά γιατί πολ-
λοί κάτοικοι επλίζουν σε µία εξέταση.

Με πολλές – Ευχαριστίες
Η ∆/ΝΤΡΙΑ ΤΟΥ Κ.ΥΓΕΙΑΣ ΤΣΑΚΑ ΣΑΜΠΙΝΕ

ΧΟΡΗΓΟΣ:Ι∆ΡΥΜΑ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ»
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σύνολο Εξετασθέντων: 160 άτοµα
Ενήλικες: 153 Παιδιά: 3

Συνταγές γυαλιών : σε 59 άτοµα
Φάρµακα : σε 29 άτοµα
Χρόνιο Γαύκωµα : 13 άτοµα
Σακχαρώδης διαβήτης : 23 άτοµα
Καταρράκτης ώριµος : 49 άτοµα
Αµβλυωπία : 1 άτοµο
Εκφυλίσεις ωχράς (αλλοιώσεις) : 4 άτοµα
Άλλες παθήσεις : 0 άτοµα
∆ώσαµε δικά µας γυαλιά της Κ.Ο.Μ. σε 64 άτοµα.
Έγιναν βυθοσκοπήσεις (µε διαστολή κόρης) σε 30 άτοµα.
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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

Η ε φ η µ ε ρ ί δ α µ α ς π ρ ο β ά λ λ ε ι τ ο Β ο υ ρ γ α ρ έ λ ι κ α ι τ ο υ ς α ν θ ρ ώ π ο υ ς τ ο υ !

Η εφηµερίδα µας προβάλλει

το Βουργαρέλι, καταγράφει

την ιστορία του, ενηµερώνει

και διεκδικεί!

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 1

Άλλωστε, αν και δηµοσιογράφος, δεν είµαι
εγώ ο «καταλληλότερος» να αφηγηθώ το µε-
γαλειώδες «εκείνο τότε» των παιδιών της Ελ-
λάδας, που µε τα ασύλληπτου µεγαλείου και
άφθαστου ηρωισµού πολεµικά κατορθώµατά
τους, προκαλούσαν την έκπληξη και τον θαυ-
µασµό ολόκληρης της ανθρωπότητας.
Απλά, σκέφτηκα, ότι µε αφορµή τη φετινή
επέτειο, θα ήταν χρήσιµη και δηµοσιογραφικά
ενδιαφέρουσα, η δηµοσιοποίηση των «προ-
αναφερθέντων». Ενώ µε το αφιέρωµα που
παραθέτω, είπα πως, ως ένα είδος οφειλό-
µενης τιµής προς τους ηρωϊκούς πολεµι-
κούς ανταποκριτές εκείνης της εποχής,
είναι καθήκον µου να τους θυµηθούµε...
Να ξαναθυµηθούµε τους ωραίους Έλληνες
δηµοσιογράφους, που µας έκαναν να µά-
θουµε για τις πράξεις υπέρτατης θυσίας και
άφθαρτου ηρωισµού της γενιάς των πατερά-
δων και των παππούδων µας...
Να τους τιµήσουµε, γιατί, αφοσιωµένοι στο
καθήκον, πρόθυµα βρέθηκαν στην πρώτη
γραµµή του µετώπου, συµµετείχαν εθελον-
τικά στις περισσότερες στρατιωτικές επιχει-
ρήσεις, έζησαν από κοντά τη φρίκη του
πολέµου και αψήφησαν τους κινδύνους του,
έζησαν από κοντά τη φρίκη του πολέµου και
αψήφησαν τους κινδύνους του, αδιαφορών-
τας πολλές φορές ακόµη και για την ιδια τη
ζωή τους...
Και να αποδώσουµε την εύφηµο µνεία
στον αείµνηστο Βουργαρελιώτη, τον δηµο-
σιογράφο Χρήστο Ι.Κολιάτσο. Ο οποίος
φτωχόπαιδο, ξεκίνησε από τα ιερά χώµατα
του Βουργαρελίου και αναδείχτηκε ένας από
τους πλέον επιτυχηµένους δηµοσιογράφους,
συνεργάτης πολλών εφηµερίδων των Αθη-
νών και πρώτος αυθεντικός αφηγητής της
εποποιιας του 1940. Το γεγονός ότι όλη σχε-
δόν η τότε πολιτειακή, πολιτική και στρατιω-
τική ηγεσία, µίλησε τόσο κολακευτικά για τον
Χρήστο Κολιάτσο, κατά µία έννοια αποτελεί
µεγάλη τιµή, για τη γενέτειαρα γη, αλλά και
για όλους τους νεότερους Βουργαρελιώτες”.
Παραθέτουµε δύο αποσπάσµατα από το βι-
βλίο ‘’Σελίδες ∆όξης’’ µε τίτλους: Η ΣΥΓΚΛΟ-
ΝΙΣΤΙΚΗ ∆ΟΞΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ
ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ και ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΤΟΥ
ΑΡΤΙΝΟΥ ΕΥΖΩΝΟΥ.
Στη συνέχεια το βιογραφικό του Χρήστου Κο-
λιάτσου και την επιστολή του Ακαδηµαϊκού
ΣΠΥΡΟΥ ΜΕΛΑ στον ΧΡ. ΚΟΛΙΑΤΣΟ και εν-
δεικτικά αποσπάσµατα από την εύφηµο
µνεία της τότε στρατιωτικής και πολιτιστικής
ηγεσίας προς αυτόν.

ΛΟΥΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Η ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ∆ΟΞΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ
«7Τη δηµοσιογραφική συντροφιά των αλη-
σµόνητων εκείνων ηµερών του 40, αποτε-
λούσαµε οι συνάδελφοι: Ο Ακαδηµαϊκός και
δηµοσιογράφος Σπύρος Μελάς, ο Στάθης
Θωµόπουλος, ο ΚώσταςΑθάνατος, ο Θ. Μα-
λαβέτας, ο Παύλος Παλαιολόγος, Κ. Τριαν-
ταφυλλίδης, Παν. Καψής, Γεωρ. Ρούσσος, Κ.
Παπαδάκης, ο Χρήστος Κολιάτσος, κ.ά.
Ένα ∆εκεµβριανό πρωινό, που είχε κάπως
ξεκαθαρίσει ο ουρανός και τα εχθρικά αερο-
πλάνα εφορµούσαν κατά κύµατα, ο Π. Πα-
λαιολόγου µε φώναξε εµπιστευτικά
παράµερα και µου είπε: «∆εν βρίσκεις κα-
νένα αυτοκίνητο να πάµε παραέξω, γιατί εδώ
θα µουχλιάσουµε και θα µας σκοτώσουν σαν
σκυλιά τα αεροπλάνα; Έχω και µια προαί-
σθηση πως θα επιτύχουµε καλό κυνήγι»;

Πράγµατι, βρήκα από τον επιτελάρχη της
Στρατιωτικής ∆ιοικήσεως, συνταγµατάρχη
Αλ. Παππά, ένα αυτοκίνητο πήραµε µαζί και
τον Γ. Ρούσσο του «ΕΛ. ΒΗΜΑΤΟΣ» και τρα-
βήξαµε για τη Ζίτσα που ήταν εκείνες τις
µέρες ο σταθµός διοικήσεως του Α Σώµατος
Στρατού.
Αλλά και εδώ η ίδια τύχη και απογοήτευση

µας περίµενε. ∆εν προκάναµε να κατέβουµε
από το αυτοκίνητο και ακούσαµε να χτυπά η
καµπάνα της εκκλησίας του Προφήτη Ηλία7
«Ιταλικά αεροπλάνα» φώναζαν τα παιδιά.
Χωθήκαµε σε κάτι χαντάκια πρόχειρα και

πριν καλά-καλά κρυφθούµε, ολόκληρη η πε-
ριοχή ετραντάζετο από τις εκρήξεις των βοµ-
βών7
Εκεί στο γραφείο του Επιτελάρχη, όταν γυ-

ρίσαµε, µε µασηµένα και αόριστα λόγια,
χωρίς χρονολογίες πληροφορηθήκαµε ή µάλ-
λον οσφρανθήκαµε το µεγάλο Εθνικό γεγο-
νός ότι επέκειτο η πτώση του
Αργυροκάστρου.
Επιφυλακή- φώναξε ο Παύλος Παλαιολόγος.
Βρήκαµε ένα αυτοκίνητο, πήραµε µαζί τον
απεσταλµένο της «Βραδυνής» και τον Γιαν-
νιώτη πράκτορα των Εφηµερίδων Χρήστο
Τσούρνο και θέσαµε «υπό παρακολούθηση»
τον Μητροπολίτη Ιωαννίνων Σπυρίδωνα.
Γνωρίζαµε την υπόσχεση που είχε δώσει ο

Ιεράρχης από τον Βορειοηπειρωτικό αγώνα
του 1914: Να κάµη αυτός την δοξολογία στην
απελευθέρωση του Αργυροκάστρου.
Αυτή τη φορά η τύχη µας ευνόησε. Μπρο-

στά το αυτοκίνητο του Αρχιεπισκόπου, πίσω,
κατά πόδας εµείς. ∆εν µπορούσαµε όµως να
διακρίνουµε ούτε σε ένα µέτρο απόσταση
από τα θαµπά τζάµια του αυτοκινήτου και
την κατακλυσµιαία βροχή.
Φθάσαµε στους Αγίους, στη γέφυρα του Πα-
ρακαλάµου. Η γέφυρα αυτή ανατινάχθηκε
από τους δικούς µας κατά τη στρατηγική
σύµπτυξη των πρώτων ηµερών της εισβολής
και ξαναγκρεµίστηκε από τους ατάκτως υπο-
χωρούντες Ιταλούς. Οι στρατιώτες µας είχαν
πρόχειρα στηρίξει ένα πολύ χαµηλό γεφυράκι
µε καδρόνια και όταν περνούσαν αυτοκίνητα
τα κρατούσαν οι ίδιοι µε συρµατόσχοινα για
να µην το πάρει ο δυναµωµένος, αγριεµένος
και ορµητικός από βροχές Παρακάλαµος.
Κατεβήκαµε από τα αυτοκίνητα και µε χίλιες
δύο δυσκολίες και κινδύνους περάσαµε πεζοί
το γεφυράκι χωµένοι µέχρι τα γόνατα στα
νερά του Παρακαλάµου. Πέρασαν και τα αυ-

τοκίνητα, ξαναµπήκαµε και µετά δύο ώρες
φτάσαµε στο Ελληνικό πλέον Αργυρόκα-
στρο, που έπλεε στα Ελληνικά χρώµατα7
Ο Μητροπολίτης Αργυροκάστρου Παντε-
λεήµων ντυµένος στα χρυσοκέντητα ιερά
του άµφια, µε ολόκληρο τον κλήρο και τα εξα-
πτέρυγα, υπεδέχθη τον Μητροπολίτη Ιωαν-
νίνων Σπυρίδωνα. Οι δύο Ιεράρχες
αντάλλαξαν δακρυσµένοι από συγκίνηση και
εθνική χαρά χριστιανικό ασπασµό, ενώ οι
κώδωνες των εκκλησιών εκρούοντο χαρµό-
συνοι και ο κάτοικοι έκλαιγαν και εζητοκραύ-
γαζαν από χαρά και Εθνική υπερηφάνεια.
Μέσα σε µια ατµόσφαιρα θρησκευτικής κα-

τάνυξης, ευλάβειας, πατριωτικής έξαρσης και
Εθνικού µεγαλείου ενώ ακούγονταν οι λυγµοί
και έτρεχαν από τα µάτια όλων µας δάκρυα
χαρά και ευγνωµοσύνης προς τον Θεό,
εψάλη, παρουσία των στρατιωτικών αρχών,
«η ευχαριστήρια προς τον Ύψιστον» δοξο-
λογία από τους Ιεράρχες Σπυρίδωνα Ιωαννί-
νων και Παντελεήµονα Αργυροκάστρου.
Ήτο κάτι το απίστευτο, κάτι το ανέλπιστο για
όλους µας. Μας κατάκλυζαν τα αισθήµατα
της Εθνικής υπερηφάνειας και χαράς για τα
συντελούµενα ηρωικά και ένδοξα κατορθώ-
µατα των παιδιών της Ελλάδας. Ο Παύλος
Παλαιολόγος κοιτάζοντας τον ουρανό εσταυ-
ροκοπείτο και έλεγε: «Πως νικάµε Θεέ µου
εµείς οι Έλληνες7Ας είναι δοξασµένο το
όνοµά σου7» ∆εν µας τρόµαζε πλέον καµία
εχθρική απειλή και κανένας κίνδυνος δεν
µπορούσε να αναχαιτίσει την ορµή και την
αποφασιστικότητα για την τελική Νίκη των
πολεµιστών µας. Είχε ριζωθεί βαθειά στην
καρδιά µας η πεποίθηση ότι ο Θεός ήταν µαζί
µας.
Έτσι αδελφωµένοι τις ηµέρες εκείνες τις δο-
ξασµένες και αθάνατες πιστεύαµε ότι ο πό-
λεµος ήταν µια εκδροµή ή ένα οµαδικό
αναψυχής ταξίδι, που κανείς δεν ήθελε να το
χάσει.
Στο γυρισµό µας είχαµε περιπέτειες και τα-

λαιπωρίες. Οι βροχές δυνάµωσαν και πληµ-
µύρισε ολόκληρος ο ∆ρίνος, ο οποίος
παρέσυρε την πρόχειρη γέφυρα στους Γε-
ωργουσάδες. ∆ιακόσια και πλέον αυτοκίνητα
φορτηγά, νοσοκοµειακά και επιβατικά κόλλη-
σαν µέσα στις λάσπες χωρίς να µπορούν να
κινηθούν.
Ο Στρατηγός Μπάκος, διοικητής της 3ης

Μεραρχίας, αγωνιζόταν ο ίδιος να αποκατα-
στήσει την συγκοινωνία, για να περάσουν οι
βαριές πυροβολαρχίες του, που ήταν επεί-
γουσα ανάγκη να κυνηγήσουν τον υποχω-
ρούντα προς το Τεµπελένι εχθρό Όλες οι
υπεράνθρωπες προσπάθειες του στρατού
δεν έφεραν την ηµέρα αυτή κανένα αποτέλε-
σµα. Ευτυχώς τα χιόνια και οι βροχές είχαν
περιορίσει την ορατότητα στο µηδέν και απο-
φεύγαµε τις αεροπορικές επιδροµές. Περά-
σαµε τη βραδυά µας µέσα σε µια σκηνή που
ήταν στηµένη σε µια κοντινή προς τη γέφυρα
πλαγιά, όρθιοι, γιατί η λάσπη έφθανε µέχρι
τον αστράγαλο. Κοντά εκεί σε µια σπηλιά για
να µη φαίνεται η φωτιά, έβραζε µέσα σε ένα
τενεκέ της βενζίνας µια αιωνόβια γίδα µε
κρεµµύδια. Ήταν συσσίτιο πολυτελείας του
στρατηγού και δικό µας που του είµαστε φι-
λοξενούµενοι. Για καθίσµατα είχαµε βρεγ-
µένα τσουβάλια µε κριθάρι και σε ένα άδειο
κουτί από γάλα έκαιγε ένα σπερµατσέτο . Η
όλη εικόνα έδινε την εντύπωση πολιτισµένων
τρωγλοδυτών που περισώθηκαν µε αυτά τα
πενιχρά µέσα από την καταστροφή του κό-
σµου7».

ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΤΟΥ ΑΡΤΙΝΟΥ ΕΥΖΩΝΟΥ

«7Ήταν 8 ∆εκεµβρίου 1940, λίγες ηµέρες

µετά την κατάληψη του Αργυροκάστρου. Κα-
θόµουνα σε ένα από τα ελληνικά µπαρ της
πόλης και άρχισα να διαβάζω τα νέα από ένα
φύλλο της «Καθηµερινής», που λίγο γρηγο-
ρότερα ο στρατιώτης οδηγός µου µε είχε
προµηθεύσει. Ξαφνικά έρχεται και κάθεται
στη διπλανή του τραπεζιού µου καρέκλα ένας
εύζωνος.
Τι λιεν τα νέα, ρε συνάδελφε, µε ρωτάει.
Τι να πουν του απάντησα. Εµείς τα ξέρουµε
καλύτερα γιατί τα ζούµε καθηµερινώς. Από
µας περιµένουν να τα µάθουν στην Αθήνα.
Ήλθε εν τω µεταξύ το γκαρσόνι και του πα-
ρήγγειλα δύο βερµούτ, ένα για τον εαυτό µου
και ένα για τον7συνάδελφο.
Γιατί συνάδελφε θέλ’ς να µε κεράσης; Ιέχς
περισσότερες παράδες του λόγ’ς σ’;
Όχι, του λέω, για να µην τον προσβάλλω.
Πήρα µια επιταγή από τον πατέρα µου.
Ιέ, τότις ας πιούµε ένα σ’ υγείαν τα’ πατέρα
σ’.
Παρετήρησα ότι το αριστερό µάτι του ευζώ-
νου ήταν µελανιασµένο και πρησµένο σαν
αυγό. Το αυτί του ήταν γεµάτο από ξηραµένα
αίµατα. Τα δύο χέρια του πρησµένα και µα-
τωµένα, το δε αριστερό του πόδι δεµένο µε
επίδεσµο, ήταν τυλιγµένο σε µια κοµµένη αρ-
βύλα για παντόφλα.
Είσαι τραυµατίας; Που χτυπήθηκες, τον ρώ-
τησα µε συµπάθεια.
Σηκώνεται όρθιος , µε κοιτάζει άγρια και µε
βλέµµα γεµάτο θυµό αλλά και µε παράπονο
µου λέει.
Βαλτός είσαι και σύ ρε συνάδελφε να µι πι-
κράνς; Τι διάολο είδες και µι πέρασις για
τραυµατία; Μπας κι’ είσαι φίλος αυτίνου
τ’βλάκα τα’γιατρού τ’συντάγµατος;
Προσπάθησα να τον καθησυχάσω, αφού
δέχθηκα να µε κεράση κι’ αυτός ένα βερ-
µούτ, λέγοντάς του. ∆εν µου έχεις εµπιστο-
σύνη, ρε συνάδελφε να µου ειπής τι σου
συνέβη;
Τσουγκρίσαµε τα ποτήρια µας στη υγεία του
δοξασµένου στρατού µας και ο εύζωνος µου
διηγήθηκε την ιστορία του.
«Ανήκω στο σύνταγµα του Τσακαλώτου,
το3/40 ευζωνικό της Άρτας και υπηρετούσα
στο τάγµα του Χρυσοχόου και είµαι από τους
Μελισσουργούς7Είχαµε τρεις µέρες και
τρεις νύχτες που πολεµούσαµε µεσ’ στα χιό-
νια και χωρίς ανάπαψη στο Μπουράτο, πέρα
κατακεί στα σύνορα στην Κακκαβιά. Οι Μα-
καροναίοι ήταν καλά οχυρωµένοι µέσα σε
σπηλιές µε πυροβόλα και χειροβοµβίδες και
δεν έβγαιναν. Σε µια έφοδου πήδησα σα
ζλάπι σε µια σπλιά κι’ κάρφωσα µε τη λόγχη
δύο Ιταλούς. Ένας απ’ αυτούς τραβήχτηκε
πίσω και µούρριξε µια χειροβοµβίδα. Ιέκαµα
ένα σάλτου να φυλαχτώ κι’ όπους βλέπ’ς µε
πήρε στου µάτι η φλουόγα κι’ έπαθα φλό-
γοψι, όπως λέει ο γιατρός, και γρατσουνί-
στηκα και λίγου στ΄αυτί, στα χέρια και στου
ποδάρι µου7Ιεφτούνο όµως δεν ήταν
τραύµα για να µι βγάλ’ ο γιατρός απ’ το λόχου
µ’ και να µι στίλη δέκα µέρες στ’ αναρρωτή-
ρια7Ούλοι οι άλλοι συνάδελφοί µου κυνηγάν
τσ’ Ιταλούς και γω κάθοµαι στ’Αργυρόκα-
στρο!! Μι κατάλαβες; Αυτούνο είν’ το παρά-
πονό µου. Ιέχω ή δεν ιέχω δίκαιου;»
Βουρκώσανε τα µάτια µου από τη συγκίνησι
και του απάντησα:
Σε κατάλαβα συνάδελφε και ησύχασε. Σε
λίγες ηµέρες θα γίνεις καλά και θα πας στο
λόχο σου και θα σου δοθεί η ευκαιρία να ξα-
νακυνηγήσεις τους Ιταλούς. Και δεν θα έχεις
παράπονο! Έχεις κάτι παραπάνω από δι-
καιο7»

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4
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Με την ευχή της µάνας για το µέτωπο.
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Η εφηµερίδα µας προβάλλει την ιστορία µας, το Βουργαρέλι και τους ανθρώπους του!

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Στην τοποθεσία Καρυά Βουργαρελίου

αγρόκτηµα 3 στρεµµάτων και

600 µέτρων.

Πληροφορίες στο τηλ. 210 4611115

Αθανάσιος Σπ. Λαζαρίδης
Ουρολόγος - Χειρούργος

Ειδικευθείς στο Πανεπιστηµιακό
Νοσοκοµείο Ιωαννίνων

Επιστηµονικός συνεργάτης
Πανεπιστηµιακής Ουρολογικής

Κλινικής Ιωαννίνων
Νικ. Σκουφά 38 - Άρτα

Τηλ.: 2681400427, 6977509592

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 3

Η ΤΟΤΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙ-
ΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑ-
ΦΕΑ ΧΡ. ΚΟΛΙΑΤΣΟ
«7 Ο πολεµικός ανταποκριτής της
«Καθηµερινής» κατά τον Ελληνοϊτα-
λικόν πόλεµον 1940-41 Χρήστος
Κολιάτσος παρουσιάσθη εις τον
σταθµόν διοικήσεως του Β΄ Σώµατος
Στρατού εις την Κόνιτσαν.
Εξαιρετικά ενθουσιώδης και παρατη-
ρητικός, και µη φειδόµενος κινδύνων
και κόπων, παρακολουθεί τας επιχει-
ρήσεις εκπληρών πατριωτικώτατα τα
καθήκοντά του.
Παρακολουθήσας εκ του σύνεγγυς
τας επιχειρήσεις συνέλαβεν ολόκλη-
ρον το µεγαλείον της Εποποιϊας εκεί-
νης και δια της φλογεράς ψυχής του
µετέδωσεν εις την Ελληνικήν κοινήν
γνώµη τα κατορθώµατα της Φυλής
κατά τον πόλεµον εκείνον.
Ο Κολιάτσος Χρήστος είναι άξιος
ηθικής αµοιβής δια τας υπηρεσίας ας προσέφερεν εις την
αγωνιζοµένην Ελληνικήν Πατρίδα και το στράτευµα, κατά την
εκτέλεσιν της δηµοσιογραφικής του αποστολής»

Το Β΄ Σώµα Στρατού
∆ηµ. Παπαδόπουλος Αντιστράτηγος
∆ηµ. Μαχας Υποστράτηγος

***
«7 Ο πολεµικός απεσταλµένος της «Καθηµερινής» Κολιά-
τσος Χρ. παρηκολούθησεν από τον Νοέµβριον του 1940,
µέχρι τέλους του πολέµου, τας επιχειρήσεις της VIII Μεραρ-
χίας, κατά τον Ελληνοϊταλικόν πόλεµον. ∆ιέτρεχε τας πρώ-
τας γραµµάς και ευρίσκετο εις διαρκή επαφήν µε τα µαχόµενα
τµήµατα. Περιφρονών τους κινδύνους και τας κακουχίας του
πολέµου, µετέφερε δια των περιγραφών τους εις την εφηµε-
ρίδα του τας ενδόξους σελίδας και τα κατορθώµατα των γεν-
ναίων µας στρατιωτών και τον εθνικόν παλµόν εις τον
αναληφθέντα αγώνα εις τα µετόπισθεν. Καταταγείς αργότερα
ως εθελοντής στρατιώτης, εχρησιµοποιήθη εις εµπιστευτικήν
υπηρεσίαν, επιδείξας θάρρος, αποφασιστικότητα και αυτο-
θυσίαν.
Εις τον Έλληνα τούτον δηµοσιογράφον – στρατιώτην εκ-
φράζω την άκραν µου ευαρέσκειαν και εισηγούµαι απονοµήν
ηθικής αµοιβής δια τας προς την Πατρίδα και εν τω πεδίω
της µάχης εξόχους υπηρεσίας του».

Ο ∆ιοικητής της VIII Μεραρχίας
Στρατηγός ΧΑΡ. ΚΑΤΣΙΜΗΤΡΟΣ

***
ΜΕΓΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΑΥΛΑΡΧΕΙΟ

«Ο Βασιλεύς σας συγχαίρει και σας διαβιβάζει τας θερµάς
του ευχαριστίας δια το βιβλίον σας «ΣΕΛΙ∆ΕΣ ∆ΟΞΗΣ»

Στρατηγός Αλέξανδρος Παπάγος
***

«7παρακαλώ να δεχθήτε τας θερµάς µου ευχαριστίας και τα

συγχαρητήριά µου δια το πολύτιµον και αξιόλογον βιβλίον
σας «ΣΕΛΙ∆ΕΣ ∆ΟΞΗΣ», το οποίο διάβασα µε εξαιρετικόν
ενδιαφέρον και βαθύτατα µε συνεκίνησε διότι µέσα από τις
σελίδες του ζωντανεύει το Βορειοηπειρωτικόν Έπος7»

Με φιλικώτατα αισθήµατα

Γεώργιος Παπανδρέου
Αρχηγός ∆ηµοκρ. Σοσιαλιστικού Κόµµατος

***
«Η ανάγνωσις του βιβλίου σου «ΣΕΛΙ∆ΕΣ ∆ΟΞΗΣ» µε συ-
νεκίνησε βαθύτατα και θέλω να σου απευθύνω προς τούτο
θερµά συγχαρητήρια. Κατόρθωσες πράγµατι να µεταφέρης
εις τας σελίδας σου κατά τρόπον ανάγλυφον και παραστατι-
κόν ολόκληρον το µεγαλείον του Βορειοηπειρωτικού έπους,
την ηρωϊκήν ατµµοσφαίραν των ευτυχών εκείνων ηµερών και
την ακατάλυτον λάµψιν της ελληνικής ψυχής, η οποία δια µίαν
ακόµη φοράν υψώθη φάρος και οδηγός της παραπαιούσης
ανθρωπότητος.
Η συµβολή σου εις την προσπάθειαν να γνωσθεί εις το εξω-
τερικόν και να διασωθή εις την µνήµην των επερχοµένων ελ-
ληνικών γενεών ακεραία η σηµαντικωτέρα και λαµπροτέρα
των νεωτέρων χρόνων εξόρµησις του Γένους, είναι πράγµατι
αξιόλογος και µοναδική.

Εύχοµαι δε να συνεχίσης προς την κατεύθυνσιν ταύτην την
προσπάθειάν σου πάντοτε µε αυτήν την επιτυχίαν»

Φιλικώτατα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΛ∆ΑΡΗΣ
Αντιπρόεδρος Κυβερνήσεως

ΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΙΑΤΣΟΣ

Γεννήθηκε στo Βουργαρέλι Άρτας το 1901. Σπούδασε στην
Αθήνα όπου έλαβε το πτυχίο της Ανωτάτης Σχολής Οικονο-
µικών και Εµπορικών Επιστηµών (ΑΣΟΕΕ). Από νωρίς
ασχολήθηκε µε τη συγγραφή και τη δηµοσιογραφία και από
τότε άρχισε να διαφαίνεται το ταλέντο του νεαρού Ηπειρώτη.
Συνεργάσθηκε µε πολλές επαρχιακές και αθηναϊκές εφηµε-
ρίδες και από το 1936 υπήρξε µόνιµο στέλεχος της εφηµερί-
δας «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ».
Έγινε γνωστός στο πανελλήνιο µε τις ανταποκρίσεις του από
τον πόλεµο του 1940. Ήταν από τους λίγους Έλληνες δηµο-
σιογράφους που βρισκόταν συνέχεια στη πρώτη γραµµή του
πυρός µεταδίδοντας τις εντυπώσεις και τα γεγονότα του
ηρωικού εκείνου πολέµου, από την πρώτη σελίδα της «ΚΑ-
ΘΗΜΕΡΙΝΗΣ»
Πολλές φορές διακινδύνεψε τη ζωή του στις µάχες της πρώ-
της γραµµής. Όσα διαδραµατίστηκαν µπροστά στα µάτια του
στον αιµατηρό αυτόν πόλεµο σ’ ένα εξάµηνο 1940-41, τα
αποτύπωσε µε γλαφυρό τρόπο σ’ ένα ιστορικό βιβλίο για τον
ελληνο-ιταλικό πόλεµο µε τίτλο «ΣΕΛΙ∆ΕΣ ∆ΟΞΗΣ». Το βι-
βλίο αυτό είχε τόση επιτυχία ώστε µετά την πρώτη του έκ-
δοση (1948), επανεκδόθηκε το 1951.
Η συνεχής παρουσία στην πρώτη γραµµή παρά λίγο να του
στοιχίσει τη ζωή του, όταν το στρατιωτικό αυτοκίνητο µετακί-
νησής του συγκρούστηκε µε νοσοκοµειακό µε αποτέλεσµα
να τραυµατιστεί σοβαρά στο ένα του µάτι.
Στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» ήταν στο επιτελείο των οικονοµικών
συντακτών, ταυτοχρόνως ήταν µόνιµος συνεργάτης της εφη-
µερίδας «Η ΒΡΑ∆ΥΝΗ» όπως και του κρατικού ραδιοσταθ-
µού.
Εκτός του βιβλίου του δηµοσίευσε δεκάδες µελέτες, έρευνες
και άρθρα µε περιεχόµενο οικονοµικού, γεωργικού, βιοµηχα-
νικού, ιστορικού και εκκλησιαστικού ενδιαφέροντος. Από το
1950 προετοίµαζε µνηµειώδη έκδοση για τον στρατάρχη της
Ρούµελης Γεώργιο Καραϊσκάκη, που όµως δεν κατόρθωσε
να αποτελειώσει λόγω της ασθένειας και του απελθόντος θα-
νάτου του, τον Μάϊο του 1955 σε ηλικία µόλις 54 ετών. Πέ-
θανε από εγκεφαλική συµφόρηση λόγω υπέρτασης που την
προκάλεσε η υπερκόπωση και οι κακουχίες του πολέµου.
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Πορεία προς το µέτωπο

Βράβευση µαθήτριας

Στο χώρο του 1/Θ ∆ηµοτι-
κού Σχολείου Βουργαρελίου,
στις 14 Οκτωβρίου 2014, σε
µια σεµνή τελετή παρουσία
συµµαθητών και γονέων,
βραβεύτηκε η µαθήτρια της
Πέµπτης τάξης Κωνσταν-
τίνα Τσιλώνη για την πρω-
τιά που απέσπασε στην
Ήπειρο, συµµετέχοντας στο

διαγωνισµό έκθεσης-ζωγραφικής (συµµετοχή στη
ζωγραφική), που πραγµατοποίησε η Εταιρεία Ελλή-
νων Ευεργετών µε την ευκαιρία της συµπλήρωσης
των 200 χρόνων από την ίδρυση της Φιλικής Εται-
ρείας.

Συγχαρητήρια στην Κωνσταντίνα. Της εύχοµαι να
συνεχίσει να έχει επιτυχίες στη µαθητική ζωή της και
να αποτελεί παράδειγµα προς µίµηση για όλους
τους συµµαθητές της.

Ο Προϊστάµενος του ∆ηµοτικού
Σχολείου Βουργαρελίου

Παναγιώτης Καραβασίλης
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Ο ΜΥΛΩΝΑΣ
∆ηµήτριος ∆ήµος 1985

Οι πληροφορίες για το µυλωνά προέρχονται από τη Ντίνα ∆ήµου
της οποίας ο εικονιζόµενος ήταν πεθερός.
Η φωτογραφία απεικονίζει το Νερόµυλο, την εξωτερική του όψη, πε-
τρόκτιστη. Βρίσκεται στο Γιαννίτσι οικισµό του ∆ηµοτικού ∆ιαµερί-
σµατος Βουργαρελίου του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων. Λειτουργεί
πριν το 1900 µε πρώτο µυλωνά τον Κωνσταντίνο ∆ήµο και τελευταίο
το ∆ηµήτριο ∆ήµο. Και σήµερα είναι λειτουργικός αλλά έχουν λιγο-
στέψει οι κάτοικοι και τα αλέσµατα και παραµένει ανενεργός. Τώρα,
µόνο ένας γείτονας έχει τα κλειδιά του µύλου και αλέθει µερικές φορές
τροφές για τα ζώα του. Παλιά ερχόταν από τα γύρω χωριά µε τα µου-
λάρια τους φορτωµένα σιτάρι και καλαµπόκι για να τα αλέσουν στο
Γιαννίτσι που διέθετε αρκετό νερό τα καλοκαίρια για να γυρίζει η µυ-
λόπετρα, ενώ τα άλλα χωριά είχαν έλλειψη. Ο µύλος άλεθε νύχτα -
µέρα και έξω στην αυλή ήταν δεµένα τα ζώα που έφερναν τα αλέ-
σµατα. Και σήµερα υπάρχουν λειτουργικοί και ενεργοί νερόµυλοι
στην περιοχή, όπως του Προκόπη Κολοκύθα στην Αβαρίτσα, του ∆η-
µήτρη Ντζιώνη στον Άγιο Στέφανο και του Θύµιου Καυκιά στην Πο-
ταµιά.
Στην περιοχή µαζί µε τους δύο ανενεργούς πλέον νερόµυλους, του
Μήτσου Κολοκύθα στο Γιαννίτσι και του Κατσάνου στην Αβαρίτσα,
υπήρχαν έξι συνολικά νερόµυλοι οι οποίοι λειτουργούσαν σχεδόν
καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, εκτός από του Ντζιώνη και του Καυ-
κιά οι οποίοι σταµατούσαν τη λειτουργία τους κατά τους καλοκαιρι-
νούς µήνες επειδή το νερό δεν έφτανε µε επάρκεια ως εκεί για να
τους κινήσει, καθόσον ήταν τελευταίοι στη σειρά. Όλοι οι νερόµυλοι
στην ουσία λειτουργούσαν µε το ίδιο λιγοστό νερό της πηγής του Πα-
λιόµυλου καθόσον βρισκόταν στη σειρά και σε καίριες θέσεις, όπως
όριζε η υψοµετρική διαφορά του εδάφους και οι µυλωνάδες εκµε-
ταλλεύονταν τη φυσική ροή του νερού.
Οι µυλωνάδες είχαν ιδιαίτερα καθήκοντα καθόσον έπρεπε να φρον-
τίζουν συνέχεια για την επάρκεια του νερού, για το φρεσκάρισµα και
πελέκηµα της µυλόπετρας ώστε συνθλίβει σωστά το άλεσµα, για την
καθαριότητα του χώρου κ.λπ. Το νερό έφτανε στο µύλο µε το "µυ-
λαύλακο" το οποίο ήταν φαρδύ για να χωράει πολύ νερό. Η υψοµε-
τρική διαφορά της κατάληξης του µυλαύλακου και της εγκατάστασης
του νερόµυλου έπρεπε να είναι τέτοια ώστε το νερό να αποκτά την
απαιτούµενη πίεση για να µπορεί να γυρίσει τη βαριά µυλόπετρα. Οι
µυλωνάδες ήταν συνδεδεµένοι µε την κοινωνική ζωή του τόπου.
Ήθη, έθιµα, παροιµίες αναφέρονται σ΄ αυτούς.
Ενδεικτικές παροιµίες:
Θεωρία επισκόπου και καρδία µυλωνά.
Καλλιγραφίες στης µυλωνούς τον κ....
Αλλά και το δηµοτικό άσµα: ∆εν στο 'πα χαλασιά µου στο µύλο να
µην πας..... κ.ά.

Ο ΚΑΦΕΤΖΗΣ
Γιώργος Βίκης δεκαετία του ‘60
Ο εικονιζόµενος Γιώργος Βίκης διατηρούσε Καφενείο στο συνοικι-
σµό Παλαιοχώρι του Βουργαρελίου,δίπλα στην Κόκκινη Εκκλησιά. Η
παρουσία καη ιστορία του καφενείου είναι άρρηκτα δεµένη µε τη ζωή
του χωριού. Σελίδες ολόκληρες θα µπορούσε να γράψει κανείς για
αυτό το θέµα.Ξεκινώ µε µια σύντοµη ιστορική αναδροµή.Το καφενείο
είναι κατάστηµα όπου παρασκευάζεται και προσφέρεται καφές,ανα-
ψυκτικά και γλυκίσµατα. Σύµφωνα µε την άποψη ορισµένων µελετη-
τών η καταγωγή των καταστηµάτων του είδους ανάγεται στα
‘’θερµοπωλεία’’ της αρχαίας Αθηναϊκής αγοράς και είναι συνυφα-
σµένα µε την ελληνική παράδοση.
Ελληνικά καφενεία
Ο περιηγητής Εβλιά Τσελεµπή κατέγραψε το 1668 στη Θεσσαλονίκη

348 καφενεία όλα στην περιοχή του Βαρδάρη όπου µαζεύονταν και
περνούσαν τον καιρός τους συζητώντας µουσικοί,µίνοι,τραγουδι-
στές,ποιητές κ.α. Το πρώτο οργανωµένο κατάστηµα του είδους
άνοιξε στο Ναύπλιο αµέσως µετά την απελευθέρωση από τον τουρ-
κικό ζυγό, ενώ ως πρώτο κατάστηµα στην Αθήνα ‘’πράσινο δεντρί’’
στην Ιερά Οδό, το 1834, Βαυαρικής Ιδιοκτησίας αν και σύµφωνα µε
άλλες πληροφορίες καφενείο λειτούργησε ήδη πολύ πριν το 1821
ενώ το 1840 µεσουρανούσε το καφενείο η «Ωραία Ελλάς» που έγινε
σύντοµα κέντρο συζητήσεων και πολιτικών συνωµοσιών. Έκτοτε και
στις µέρες µας αποτελούν χώρους, όπου εκφράζονται κοινωνικά
στρώµατα και οµάδες και παλαιότερα η ύπαρξή τους ήταν συνυφα-
σµένη µε την επικοινωνία των λαϊκών τάξεων, ενώ παράλληλα οι πο-
λίτες είχαν τη δυνατότητα να συζητούν θέµατα σχετικά µε τη δουλειά,
τα προσωπικά αλλά και πολιτικά ή κοινωνικά προβλήµατα.
Το πάρεργο επάγγελµα του καφετζή υπήρξε περισσότερο διαδεδο-
µένο και το συναντούσε κανείς και στο πιο ολιγάνθρωπο χωριό, γιατί
αποτελούσε το µοναδικό χώρο συνάντησης (το καφενείο) του συνοι-
κισµού και γιατί δεν χρειάζονταν περισσευάµενες γνώσεις για την
ασκησή του. Εξάλλου παράλληλα µε αυτό υπήρχε και άλλη ενασχό-
ληση για αυτό χαρακτηρίζεται πάρεργο.
Ο καφετζής έπρεπε να διαθέτει τον κατάλληλο χώρο, για να στεγάσει
το καφενείο που ήταν συνήθως ισόγειο σχετικά ευρύχωρο δωµάτιο.

Ο εξοπλισµός του ήταν οι καρέκλες ξύλινες µε κάθισµα από ψαθί και
τραπεζάκια ξύλινα τετράγωνα και αργότερα στρογγυλά σιδερένια το-
ποθετηµένα και στο µέσα και στον έξω χώρο. Στην µία άκρη υπήρχε
ο πάγκος µε ντουλάπια κάτω από αυτόν ,το συρτάρι του ταµείου.
Από την άλλη πλευρά του πάγκου και πιο ψηλά υπήρχαν ράφια για
τα ποτά και κάποια ντουλάπια για τα σκεύη. Απαραίτητος και ο νε-
ροχύτης σε κάποιο σηµείο δίπλα από τον πάγκο.
Σκεύη που υπήρχαν πάνω στον πάγκο: ένα χάλκινο ή ένα τενεκεδέ-
νιο δοχείο µε κινητό στρογγυλό εφαρµοστό καπάκι και µια µικρή σι-
δερένια κάνουλα(βρυσούλα) στο µπροστινό κάτω µέρος για να
βγάζει ζεστό νερό που συνήθως έβραζε στο τζάκι (αν υπήρχε)στη
σόµπα ή γκαζιέρα. Το καφεδοκούτι που ζωρίζονταν σε δύο θήκες
καφές-ζάχαρη. Εδώ µπορεί για την παρασκευή του καφέ να ανα-
φερθεί και το καβουρντιστίρι ή ψήστης το κυλινδρικό τενεκεδένιο δο-
χείο µε τη µακριά βέργα, όπου πάνω σε σιγανή φωτιά καβουρντίζαν
τον καφέ κα στη συνέχεια τον έκοβαν στο µύλο για να είναι έτοιµος.
Επίσης στον πάγκο υπήρχαν µπουκάλια για το κρασί, το τσίπουρο,
το κονιάκ, το ούζο.
Στα σκεύη που υπήρχαν µέσα στα ντουλάπια σε εµφανές σηµείο να
αναφερθούν: τα φλυτζάνια του καφέ (κίκαρες), οι φλυτζάνες του τσα-
γιού, µπρίκι για καφέ και για τσάι, ποτήρια του νερού, του κρασιού και
µικρά του τσίπουρου, καβουρντιστήρι(καβρουντιστήρι).
Εκτός από τον καφέ και τα ποτά προσέφεραν και λουκούµια, βανί-
λια(υποβρύχιο) και γλυκά του κουταλιού.

ΤΑ ΚΑΦΕΝΕΙΑ ΣΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ

Ο γεωγραφικός τους εντοπισµός είναι η Πλατεία του χωριού στις
τρεις πλευρές της. Εδώ µετά την Κυριακάτικη λειτουργία στην εκ-
κλησία του Αγίου Νικολάου µαζεύονταν τόσο οι Βουργαρελιώτες όσο
και από τα περίχωρα, Σκιαδάδες, Τσουκλέρα, Παλιοχώρι, Παπούλια.
Ήταν ευκαιρία να συναντηθούν, να ανταλλάξουν απόψεις, να µάθουν
τα νέα. Τα καφενεία είχαν δηµόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα. Πρέπει
δε να αναφερθεί ότι το καφενείο αποτελούσε το καταφύγιο του ξένου
που περνούσε ή έφτανε στο χωριό, γιατί σ' αυτό µπορούσε να ζητή-
σει τροφή και ύπνο που κατά απαράβατο έθιµο τα έδινε ο καφετζής
συνήθως τζάµπα και σπάνια µε πληρωµή.
Προπολεµικά καφενεία στο Βουργαρέλι λειτούργησαν το Βακούφικο
µε τη Σαββούλα Παπακώστα στο ένα άκρο της Πλατείας και στο άλλο
της Τσιάβως. Στη µέση υπήρξε το καφενείο του Χρήστου Γούλα σε
υπερυψωµένο χώρο όπου σήµερα βρίσκεται το δίπατο κτίριο. Υπήρ-
χαν εκεί 2 χαµηλά κτίρια, αριστερά το καφενείο όπου σύχναζε η νε-
ολαία και δεξιά το ραφείο του Γ. Ζαχαρή. Επίσης υπήρχε και το
καφενείο του Κούρτη.
Μεταγενέστερα θα αναφερθούν χωρίς ιδιαίτερη τήρηση χρονολογι-
κής σειράς (αυτό θα γίνει σε λεπτοµερέστερη έρευνα γιατί το καφε-
νείο στο Βουργαρέλι αποτελεί σηµαντικό πολιτιστικό στοιχείο), τα
καφενεία Νίκου Σούσου στις βρύσες "Αρχόντω", Αλέκου Γούλα, Αλέ-
κου Ζαχαρή και το Βακούφικο "Ακραίον" ανακατασκευασµένο από
το Γάκια στην Πλατεία.
Κάτω στο δρόµο: Άγγελου Πλεύρη, Τρύπα, Γεωργούλα (περισσό-
τερο καφενείο και λιγότερο µαγειρείο) και απέναντι στο παλιό σπίτι
του Τάσιου Τάσιου στο ισόγειο όπου µαζεύονταν η νεολαία.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΗΜΑΤΟΣ 1957

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Πωλείται οικόπεδο
οικοδοµήσιµο
εντός οικισµού
Βουργαρελίου

περίπου 400 τ.µ.
Πληροφορίες

στο τηλέφωνο:
26850 22284

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. ΤΑΣΙΟΣ
∆ιπλ.Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.

Κατασκευή Ιδιωτικών & ∆ηµοσίων Έργων
Έκδοση Οικοδοµικών Αδειών

Τοπογραφικές Εργασίες σε Ε.Γ.Σ.Α 87
Νοµιµοποίηση - Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

Β. Κων/νου 24, 47 100 Άρτα
Τηλ. & Fax: 26810 72620 - Κιν.: 6972717200

ΑΤ

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.

ΠΑΛΑΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Συνεχίζουµε την αναφορά µας στα παλαιά επαγγέλµατα
µε τους µήνες Οκτώβριο, Νοέµβριο και ∆εκέµβριο µε τις
σχετικές φωτογραφίες και τα επαγγέλµατα που απεικο-
νίζουν. Έτσι κλείνει η παρουσίαση των επαγγελµάτων
και προσώπων που συµπεριέλαβε το Ηµερολόγιο 2014
µε τίτλο "Παλαιά Επαγγέλµατα" του Πολιτιστικού Συλλό-
γου Βουργαρελίου.

Η φωτογραφία δείχνει µαθήµατα ραπτικής και κεντήµατος σε δη-
µόσιο χώρο µε νεαρές µαθήτριες. Αρκετές από αυτές στη συνέχεια
αφού έπαιρναν και άλλα µαθήµατα είτε θα ασχολούνταν µε την
τέχνη του κεντήµατος είτε θα γίνονταν µοδίστρες. Για το επάγγελµα
αυτό όπως και του ράπτη θα επανέλθουµε στο επόµενο φύλλο της
εφηµερίδας µας, γιατί υπάρχουν πολλά να αναφέρουµε για παλιά
επαγγέλµατα στο Βουργαρέλι, που το είχαν καταστήσει σηµαντικό
κέντρο κοινωνικό, εµπορικό και πολιτιστικό.

ΛΟΥΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
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Η παράδοσή µας δεν είναι νεκρό παρεθόν. Είναι οι ρίζες για το σύγχρονο πολιτισµό µας!

ΠΡΟΤΥΠΟΣ
ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΡΤΑΣ

Γ. ΜΠΑΦΑΣ ΑΕ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΡΤΙΝΟ ΓΑΛΑ
ΓΡΑΒΙΕΡΑ- ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ

ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ - ΦΕΤΑ
ΑΝΘΟΤΥΡΟ - ΜΥΖΗΘΡΑ

ΑΝΕΖΑ ΑΡΤΑΣ
26810 41292, 41388

FAX6810 - 42173

∆ΙΟΓΕΝΟΥΣ 6

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΤΗΛ.:
210 2921249

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ - ΨΗΣΤΑΡΙΑ

Τ Α Β Ε Ρ Ν Α

ΠΛΟΥΜΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΑΡΤΑΣ
ΤΗΛ.: 26850 22110, ΟΙΚ. 22675

6973 006532 - 6946 487295

ΕΣΩΡΟΥΧΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ “ΕΡΜΙΝΑ”
Αµαλία & Ερµιόνη Γεωργούλα

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 3 - ΑΡΤΑ
ΤΗΛ.: 26810 70857

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Αγροτεµάχιο αρδευόµενο, 8,5 στρεµµάτων

(περίπου), στη θέση “Καλαµάς”
Βουργαρελίου, κατάλληλο και

για επιδοτούµενα προγράµµατα:
αγροτουριστική µονάδα

ή εναλλακτικές µορφές ενέργειας.
Πληροφορίες: 6976 927756.

Τα Ηπειρώτικα πανηγύρια σήµερα
Η εκδήλωση µε το ανωτέρω θέµα πραγµατοποιήθηκε τη ∆ευ-
τέρα 24 Νοεµβρίου 2014 από την Π.Σ.Ε.(Πανηπειρωτική Συνο-
µοσπονδία Ελλάδας) στο Πνευµατικό Κέντρο Ηπειρωτών. Με
την εκδήλωση αυτή άνοιξε δύο κύκλους εκδηλώσεν. Από τη
µία, το φετινό κύκλο σειράς εκδηλώσεων στο Πνευµατικό Κέν-
τρο Ηπειρωτών και από άλλη, ένα κύκλο τριών εκδηλώσεων
για την παράδοση σήµερα. Η κ.Σαββούλα Κολιούλη εκλεγµένη
αντιπρόσωπος της Τζουµερκιώτικης Οµοσπονδίας στην Πανη-
πειρωτική παρακολούθησε την εν λόγω εκδήλωση γράφει:
Αξιοσηµείωτο είναι ότι είχε επιτυχία διότι υπήρξε ανταπόκριση από
όλες τις Αδερφότητες της Ηπείρου µας µε ελάχιστες απουσίες. Η Εκ-
δήλωση άρχισε µε την οµιλία του Προέδρου της Π.Σ.Ε. Γ.Οιικονό-
µου που περιελάµβανε τις εκδηλώσεις για το έτος 2015 και την
άποψη για τα πανηγύρια όπως γίνονται σήµερα που τείνουν να αλ-
λοιώσουν την πραγµατική παράδοση της µουσικής και των τραγου-
διών.
Τόνισε χαρακτηριστικά: «Η Πανηπειρωτική προσκαλεί σε ένα ζων-
τανό διάλογο για τη ζωντανή παράδοσή µας θέλοντας να αφυπνή-
σει τη σχέση και τους ρόλους ευθύνης που έχουµε όλοι µαζί της,
σαν φορείς και σαν πρόσωπα. Γιατί έχουµε όλοι ευθύνη για όσα
ζούµε στα πανηγύρια µας, για όσα αξίζει να διαδώσουµε, όσα πρέ-
πει επειγόντως να αλλάξουµε πριν µας αλλοτριώσουν εκείνα».
Ακολούθησαν και άλλοι οµιλητές όπως ο Χρήστος Τούµπουρος ∆ι-
κηγόρος ο οποίος εκτός από την πολύ ωραία οµιλία του είπε και την
εξής ωραία φράση που καταχειροκροτήθηκε από όλους τους πα-
ρευρισκόµενους.
«ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΟς ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑ-
ΘΡΕΦΤΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ» (Το πανηγυρ’ δεν είναι παιχνίδ’ τ’ καθε-
νός, είνι ο καθρέφτς τ’ χωριού»).
Επόµενος οµιλητής ήταν ο παραδοσιακός τραγουδιστής Σάββας
Σιάτρας ο οποίος µε την πείρα των 40 χρόνων στο παραδοσιακό
τραγούδι αναφέρθηκε στην παραδοσιακής µουσικής και του τρα-
γουδιού. Για την προχειρότητα της διοργάνωσης και τις αρπαχτές
των ‘’ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ’’ στο βωµό πάντοτε του κέρ-
δους. Μετά τις οµιλίες προβλήθηκαν τα πανηγύρια πέντε Ηπειρωτι-
κών χωριών και τέλος ακολούθησε συζήτηση για τη βελτίωση και
επαναφορά της παραδοσιακής µουσικής και του τραγουδιού.
Σας παραθέτω το κείµενο το οποίο έγραψε ο Κώστας Μπατσής µε
τίτλο: «ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ» προσωπικά συµ-
φωνώ: Και θα ήθελα σαν παλιό µέλος του Συλλόγου Βουργαρελιω-
τών Ατικής που υπήρξα να εκφράσω µια σκέψη µου: Το πανηγύρι
στο χωριό µας που είναι στις 20 Ιουλίου του Αϊ Λιός, όπως το έλεγαν
οι παλιοί και το λένε και σήµερα να γίνεται στην πλατεία µε το πέρας
της Λειτουργίας το πρωί όπως γινόταν παλιά µε παραδοσιακό συγ-
κρότηµα και τραγουδιστή (ευτυχώς υπάρχουν ακόµη πολύ καλοί
µουσικοί και τραγουδιστές) και όχι να ακούµε άσµατα όπως ντίµπι-
ντάϊ ή νησιώτικα στο Βουργαρέλι από παράφωνους καλλιτέχνες και
αναφέρω τη λέξη παράφωνους, γιατί άκουσα µία αοιδό να τραγουδά
αντί για το «Παιδιά της Σαµαρίνας» να λέει «Παιδιά της Αϊ-Μαρί-
νας....». Έτσι µε αυτό τον τρόπο θα δουλέψουν όλα τα µαγαζιά και
το κυριότερο θα µπορούν να συµµετέχουν όλοι οι συνχωριανοί της
τρίτης ηλικίας: 1ον που δεν µπορούν να ξενυχτήσουν και 2ον που
δεν διαθέτουν µέσο µεταφοράς για τον Προφήτη Ηλία. (Είναι πιο
κοντά στην πλατεία). Έτσι διατηρούµε την παράδοση όπως γινόταν
παλιά και αφού δεν υπάρχει κάτι άλλο για την τρίτη ηλικία ας δια-
σκεδάσουν τη συγκεκριµένη µέρα (άπαξ του έτους).

Σαββούλα Κολιούλη

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ...!

Γράφει ο Κώστας Μπατσής

Μέρα µε τη µέρα η κατάσταση πάει από το κακό στο
χειρότερο, όσο αφορά την παραδοσιακή µας µου-
σική και την απόδοσή της από πολλά,
δυστυχώς,µουσικά «παραδοσιακά» σχήµατα.
Γνωρίζουµε ότι στην Ήπειρο οι παραδοσιακές µου-
σικές «ζυγιές» αποτελέσµατα από κλαρίνο, λάουτο,
βιολί και ντέφι. Τα προαναφερόµενα µουσικά σχή-
µατα, ο Θεός να τα κάνει, κράτησαν µόνο το κλαρίνο
και αντικατέστησαν τα άλλα όργανα µε ηλεκτρική κι-
θάρα, αρµόνιο, ντράµς κ.λπ. Όσο για τον ήχο, που
φτιάχνουν µε τις ώρες για να τον πετύχουν «όσο γί-
νεται καλλίτερα», τον γεµίζουν µε echo και αλλοι-
ώσεις, έτσι ώστε να µην κααλαβαίνουµε τι
ακούµε...ούτε ποιο τραγούδι λένε, ούτε ποιος παίζει,
ούτε ποιος τραγουδάει, όλοι ακούγονται το ίδιο
άσχηµα...(αυτοί πιθανόν να νοµίζουν ότι ακούγονται
καλά).
Η Πανηπειρωτική Συνοµοσπονδία Ελλάδος (ΠΣΕ)
προσπαθεί πάντα στις εκδηλώσεις της να χρησιµο-
ποιεί γνήσιους µουσικούς και τραγουδιστές µε τα πα-
ραδοσιακά όργανα, όπως τα ξέρουµε. Οι
περισσότερες αδελφότητες αποδήµων, πλην ελαχί-
στων εξαιρέσεων, κάνουν το ίδιο ακολουθώντας
πιστά την παράδοση. Αντιθέτως στην Ήπειρο, στα
πανηγύρια πολλών χωριών, χρησιµοποιώντας µου-
σικούς, τραγουδιστές και όργανα που κακοποιούν-
την παράδοση και τα αυτιά µας.
Η Ήπειρος, δόξα τω θεώ, έχει µεγάλη ποικιλία µου-
σικών ρυθµών και τραγουδιών και δεν έχει ανάγκη
αυτήν την κακογουστιά, που κάνει όλα τα τραγούδια
να µοιάζουν µεταξύ τους, Συνήθως πιάνουν έναν
απλό ρυθµό που τραβάει µε τις ώρες, τα πωγωνίσια
τα κάνουν τσιφτετέλια, τα τσάµικα, που σπάνια παί-
ζονται, εκτελούνται σαν σκυλάδικα και µύρια όσα...
Το χειρότερο απ’όλα είναι ότι ορισµένα κανάλια µα-
γνητοσκοπούν τις κακόγουστες αυτές εκδηλώσεις
και τις προβάλουν συνέχεια. Αυτοί κάνουν πολύ µε-
γάλη ζηµιά. Νοµίζει κανείς ότι αυτά είναι «Ηπειρώ-
τικα».
Η δικαιολογία για παραπάνω είναι: Αυτά θέλουν οι
νέοι µας! Μεγάλο λάθος! Στην εποχή µας υπάρχουν
µουσικά σχολεία και πολιτιστικοί σύλλογοι µε χορευ-
τικά τµήµατα που τα παρακολουθούν χιλιάδες νέοι
και ξέρουν πολύ καλά να ξεχωρίζουν ποιοι είναι οι
σωστοί µουσικοί και ποια τα παραδοσιακά τραγού-
δια.
Το Υπουργείο Πολιτισµού, είναι θεµατοφύλακας της
παράδοσης, είνια το καταφύγιο και η ελπίδα µας συ-
νάµα. Ευελπιστούµε ότι ο συντοπίτης µας Υπουρ-
γός Πολιτισµού Κώστας Τασούλας, λάτρης της
ηπειρωτικής παράδοσης, θα κάνει κάτι για την προ-
στασία της µουσικής κληρονοµιάς.
Το Υπουργείο Παιδείας; Αληθεύει ότι τα µουσικά
σχολεία πάνε για κλείσιµο;
ΕΛΕΟΣ ΠΙΑ!!!

Να ενταχθούν στο πρόγραµµα ΕΣΠΑ 2015-
2020 τα Θρησκευτικά και Ιστορικά µνηµεία
του Βουργαρελίου

Με την Πρόεδρο Βουργαρελιωτών Αττικής κα Λουκία Αν-
τωνίου, είχαµε συναντηθεί απόγευµα 26ης Ιουλίου του
2014, µετά τον εσπερινό στο Μοναστήρι του Αγίου Γεωρ-
γίου. Εκεί παρουσία της κ Καρακίτσου (δασκάλας), της
είχα πεί να φροντίσουµε όλοι, ∆ηµοτική Αρχή, σύλλογοι,
και µεµονωµένα άτοµα, καθένας από το πόστο του για τον
καθαρισµό των Αγιογραφιών και τη συντήρηση του Ναού
και έδειξε µεγάλο ενδιαφέρον. Σε συνάντηση µε το Σεβα-
σµιότατο Μητροπολίτη µας κ. Ιγνάτιο πού του έθεσα το
θέµα, µου είπε ότι φροντίζει µε τον ∆ήµαρχο κ. Γαρνέλη
για να γίνει µελέτη ώστε να µπορέσουν να το βάλουν σε
πρόγραµµα του ΕΣΠΑ.
Το Πρωί της 26η Οκτωβρίου εορτής του Αγίου ∆ηµητρίου,
είδα στην τηλεόραση ΗΠΕΙΡΟΣ TV σταθµός Ιωαννίνων
την παράδοση (µετά την αποκατάστασή του από τους αρ-
χαιολόγους) του Ιερού Ναού Αγίου ∆ηµητρίου Κληµατιάς
Ζίτσας Νοµού Ιωαννίνων από τους αρχαιολόγους παρου-
σία του Υπουργού πολιτισµού κ. Τασούλα και του Περιφε-
ρειάρχη κ. Καχριµάνη. Ενός Ναού του 15ου αιώνα όπως
είπανε κατεστραµµένου. Είχαν πραγµατοποιηθεί εργασίες,
για τη συντήρηση και ανάδειξη των Αγιογραφιών από το
πρόγραµµα ΕΣΠΑ. Κατά την προσφώνηση και των δύο
άκουσα να γίνεται λόγος και για άλλες Εκκλησίες, που θα
ενταχθούν στο ΕΣΠΑ 2015-2020.
Στο δήµο Κεντρικών Τζουµέρκων, στο πανέµορφο Βουρ-
γαρέλι, υπάρχουν εκτός των άλλων, δύο Εκκλησίες πού
περιµένουν το χέρι του αρχαιολόγου να τις συντηρήσει και
να τις αναδείξει. Στέκουν εκεί αιώνες, για να δείχνουν ότι η
βαθειά θρησκευτική πνοή και ο πολιτισµός πέρασαν από
τα µέρη αυτά και δηµιούργησαν θαύµατα. Ποιός περαστι-
κός δεν σταµατά να θαυµάσει τον εξαιρετικό Ναό της Πα-
ναγίας (την Κόκκινη Εκκλησιά); Ποιος δεν γονατίζει µε δέος
στο Μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου το Θρησκευτικό και
Ιστορικό αυτό µνηµείο την Αγία Λαύρα της περιοχής;
Ας κινηθούµε όλοι ∆ηµοτική Αρχή, Εκκλησία, Σύλλογοι,
απλοί πολίτες για τη συντήρησή τους. Αιώνες πριν βρέ-
θηκαν άνθρωποι που τα έκτισαν και τα στόλισαν µε πε-
ρίσσεια χάρη. ∆είχνουν ότι από εδώ έχει περάσει µεγάλος
Πολιτισµός. Ας µην αφήσουµε να χαθεί η Πολιτιστική µας
Κληρονοµιά.
Πιστεύω ότι όλοι χρειαζόµαστε. Με πρωτοπόρο τις Αρχές,
τον Αντιπεριφερειάρχη και τη ∆ηµοτική µας Αρχή.
Κύριε ∆ήµαρχε, µε τις ενέργειές σας θα εισακουστείτε.
Είναι απαίτηση όλων µας. ΤΟ ΕΣΠΑ 2015-2020 µπορεί να
συµβάλλει σε αυτό. Το είπε ο Υπουργός πολιτισµού κ. Τα-
σούλας και ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Καχριµάνης ότι
υπάρχουν πολλά µνηµεία πού περιµένουν την αποκατά-
στασή τους και πρέπει να ενταχτούν στο ΕΣΠΑ. Τους
άκουσα το πρωί της 26ης Οκτωβρίου από την τηλεόραση
των Ιωαννίνων. Ελπίζω όχι µόνο για τα Γιάννενα.

Μαρία Π. Κούρτη
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Η εφηµερίδα µας προβάλλει το Βουργαρέλι, καταγράφει την ιστορία του, ενηµερώνει και διεκδικεί!

στην καθηµερινότητά σας

Οι λιθανάγλυφες οικοδοµικές - κτητορικές επιγραφές ή οι
παραστατικές αρχιτεκτονικές πλάκες αποτελούν µια από τις
κατηγορίες των έργων της λαϊκής λιθογλυπτικής τέχνης. Στην
Ήπειρο η εποχή που άνθησε ήταν από τα µέσα του 18ου
αιώνα και κυρίως το 19ο αι. Ωστόσο, δείγµατα της εξαιρετικής
αυτής τέχνης των ηπειρωτών µαστόρων συναντά κανείς
µέχρι και τα µέσα του 20ού, καθώς από την εποχή αυτή και
στη συνέχεια οι συντεχνίες τους αποδυναµώνονται µαζί µε
την οικοδοµική δραστηριότητα στους πετρόχτιστους οικι-
σµούς.

Η τέχνη, λοιπόν, αργοσβήνει ειδικά µετά το 1930 οπότε και
ακολουθούν τα γνωστά δύσκολα χρόνια του ΄40 και της ερή-
µωσης των ορεινού χώρου µέσα από τη φτώχεια και τη µε-
τανάστευση. Τότε παρατηρούµε να αποµακρύνεται από τον
καλλιτεχνικό τόνο του προηγούµενου αιώνα και να περιορίζει
τα πολυθεµατικά της έργα σε υποµνηµατικού, κυρίως, χαρα-
κτήρα, όπως είναι οι κτητορικές επιγραφές µε πληροφορίες
για την κτίση ή την ανακαίνιση του κτίσµατος, ονόµατα ιδιο-
κτητών ή µαστόρων.

Στο Βουργαρέλι συναντά κανείς έργα λαϊκής λιθογλυπτικής
εντοιχισµένα σε κοσµικά ή σε εκκλησιαστικά κτίσµατα καθώς
και λαξευµένα στους κρουνούς των κρηνών. Ενδιαφέρον θα
είχε µια συνολική καταγραφή – µορφολογική παρουσίαση και
ερµηνευτική προσέγγισή τους. Επιλέξαµε δύο δείγµατα της
τέχνης από την οικία της οικογένειας Αναγνώστου. Όπως συ-
νηθίζεται, µια ενεπίγραφη κτητορική είναι εντοιχισµένη στην
ακµή (γωνία) ή κοντά στην ακµή της εξωτερικής τοιχοποιίας
(εικ. 1). Ως κτητορική, συνήθως, λαξεύεται ένα γερό αγκω-
νάρι (γωνιόλιθος). Εκτός από αυτή τη θέση κτητορικές επι-
γραφές συναντάµε δίπλα ή πάνω από την κεντρική είσοδο
ενός κτίσµατος και πιο σπάνια σε κάποιο πλαϊνό τοίχο ή -αν
πρόκειται για ναό- στην κόχη (αψίδα), εξωτερικά πάντα του
τοίχου. Τις συναντάµε επίσης πάνω από την είσοδο ενός καµ-
παναριού ή στο κεντρικό τµήµα της βάσης του ή πιο ψηλά,
είτε σε γωνιακό αγκωνάρι είτε πάνω από τα ανοίγµατα (µο-
νόλοβα ή δίλοβα) του ορόφου. Υπάρχουν ακόµα σε προσκυ-
νητάρια, στέρνες, κρήνες και γεφύρια.

Οι παραστατικές αρχιτεκτονικές πλάκες είναι αυτές που
έχουν λαξευµένα ή και εγχάρακτα διάφορα διακοσµητικά –
συµβολικά µοτίβα και εντοιχίζονται αυτόνοµα στις προσόψεις
ή στις γωνίες της τοιχοποιίας των κτισµάτων, όπως αυτή της
εικόνας 2.

Στην εικ.1 παρατηρούµε µια κτητορική µε κυρίαρχο τον υπο-
µνηµατισµό της χρονολογίας κτίσης όπως αυτός φαίνεται
στην τρίτη και τελευταία σειρά της επιγραφής: ΕΚΤΙΣΘΙ Τ
1906. Στη δεύτερη σειρά η υπενθύµιση του αρχικού ιδιοκτήτη
του σπιτιού: ΒΑΣ Κ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ και στην πρώτη, τα αρ-
χικά του ονόµατος του µάστορα: Κ Γ ∆Ι. ΚΤΙσΤΙΣ.

Ξεχωριστού ενδιαφέροντος σ’ αυτή την επιγραφή είναι τόσο
η αναφορά όσο και η θέση στην οποία λαξεύεται το όνοµα
του µάστορα. Συνήθως λαξεύεται ή χαράσσεται το όνοµα του
πρωτο(αρχι)µάστορα που ήταν και αρχιπελεκάνος (πελεκά-
νος= πετροπελεκητής, λιθογλύπτης) της κουµπανίας. Αυτός
είχε πολύχρονη εµπειρία και ειδίκευση στο σκάλισµα της πέ-
τρας. Η τέχνη του απαιτούσε περισσότερο χρόνο και γνώ-
σεις, γι’ αυτό και πληρωνόταν µε ξεχωριστή συµφωνία και
µεγαλύτερο µεροκάµατο από τους υπόλοιπους.

Η υπογραφή του µάστορα-πελεκάνου εκφράζει την ανάγκη
του να ξεφύγει από την ανωνυµία και ν’ αφήσει τη «σφρα-
γίδα» του µόνιµα και ανεξίτηλα πάνω στην πέτρα. Όµως στο
µεγαλύτερο µέρος των λιθανάγλυφων κτητορικών επιγρα-
φών δεν υπάρχει η υπογραφή του µάστορα. Αναφέρονται κυ-
ρίως στον ιδιοκτήτη ή το δωρητή-χορηγό του κτίσµατος. Όταν
µάλιστα υπάρχουν τα ονόµατα και των δύο συνήθως το
όνοµα του µάστορα δεν είναι σε εµφανή θέση πάνω στην επι-
φάνεια της πέτρας και προτάσσεται το όνοµα του ιδιοκτήτη.
Όσο παλαιότερες είναι οι επιγραφές τόσο περισσότερο
ισχύουν όλα αυτά. Από τα τέλη του 19ου αιώνα και τις αρχές
του 20ού οι υπογραφές των µαστόρων πληθαίνουν καθώς
αυξάνει και η ανταγωνιστική συνείδηση στις συντεχνίες. Έτσι
µε την υπογραφή τους επι-σφραγίζουν την αξία της τέχνης
τους και προβάλλουν το όνοµά τους.

Ενδιαφέρον έχει στην επιγραφή αυτή από το Βουργαρέλι
ότι το όνοµα του µάστορα και αναφέρεται και προτάσσεται
του ονόµατος του ιδιοκτήτη. Φαίνεται πως θα πρόκειται για
ονοµαστό πρωτοµάστορα της περιοχής που η επίγνωση της
αξιοσύνης της δουλειάς του τού επιτρέπει να ξεπεράσει τον
κανόνα.

Στο πάνω τµήµα της πέτρας παρατηρούµε διακοσµητικό -
συµβολικό µοτίβο. Ο σταυρός αποτελεί το σύµβολο που, και

όταν ακόµη η τέχνη φθίνει, εξακολουθεί να λαξεύεται. Κατε-
ξοχήν φυλακτήριο σηµείο της πίστης επικυρώνει µε την πα-
ρουσία του και τον προστατευτικό ρόλο των µοτίβων της
τέχνης. Η λιθογλυπτική, πέραν του χρηστικού της ρόλου -
στην περίπτωση των επιγραφών είναι ο υποµνηµατισµός- εκ-
φράζει και την αισθητική αντίληψη παράλληλα µε τη συµβο-
λική σκέψη των ανθρώπων που την χρησιµοποίησαν. Έτσι,
ο σταυρός προσδίδει στην πέτρα τη συµβολική αυτή διά-
σταση της προστασίας των ενοίκων από κάθε Κακό που κα-
θιστά επισφαλή την ανθρώπινη ζωή. Μια κτητορική, πέραν
όλων των άλλων, γίνεται το «φυλαχτό» του σπιτιού, εκεί στη
γωνία που είναι και το ευπαθές σηµείο του κτίσµατος.

Αναφερόµαστε σε µια εποχή µε συγκεκριµένες αντιλήψεις
της κοινωνίας. Σε µια εποχή που οι άνθρωποι, όπως προ-
φυλάσσουν το σώµα τους κρεµώντας φυλαχτά, ανάλογα

«οχυρώνουν» και το σπίτι
τους µε συµβολική προ-
στασία. Γιατί το σπίτι πρέ-
πει να λειτουργήσει µε
τους πιο ευνοϊκούς όρους
και ένα φυλακτικό σχήµα
δηµιουργεί την αίσθηση
της συµβολικής αποτρο-
πής του Κακού σε κάθε
του µορφή.

Τη συµβολική αυτή λει-
τουργία συµπληρώνει το

µοτίβο που βλέπουµε κάτω από το σταυρό ενώ περιβάλλεται
από ανάγλυφη ταινία. Πρόκειται για δύο µικρά κυπαρίσσια µε
γερµένη την κορυφή τους προς τα έξω και κοντά σ’ αυτές το
σχήµα του κύκλου. Στον κεντρικό άξονα λαξεύεται µια κάθετη
γραµµή που διαχωρίζει συµµετρικά τα δύο αυτά θέµατα, δη-
λαδή το κυπαρισσάκι και τον κύκλο.

Το κυπαρίσσι αποτελεί συµβατικό µοτίβο γενικότερα της λαϊ-
κής τέχνης, µε κυρίαρχο στη σύγχρονη αντίληψη το διακο-
σµητικό του ρόλο. Ωστόσο, η παράστασή του συνηθιζόταν
από τους προϊστορικούς χρόνους στα ιερά και τα κοιµητήρια
διαφόρων χωρών της Μεσογείου. Με ευρύτατη χρήση επί-
σης στην τέχνη των Μουσουλµάνων, αλλά και ως συνήθεια
να το φυτεύουν στα νεκροταφεία τους θυµίζει µέχρι σήµερα
την ανατολική του καταγωγή. Μια εκτεταµένη βιβλιογραφία
γύρω από το θέµα αυτό επισηµαίνει το συµβολισµό της αι-
ώνιας νεότητας και ζωής. Συχνά ένα σύµβολο καθιερώνεται
από τις φυσικές του ιδιότητες, όπως το κυπαρίσσι, καθώς το
αδιάφθορο ρετσίνι του και το αειθαλές φύλλωµά του επικα-
λούνται την αθανασία και την αναγέννηση. Θα πρέπει να
πούµε εδώ ότι τα λαϊκά µοτίβα είναι κοινά στον εκκλησιαστικό
και στον κοσµικό χώρο εφόσον οι ίδιοι µαστόροι έχτιζαν εκ-
κλησιές και σπίτια µεταφέροντας τα θέµατα από το ναό στο
χώρο της κατοικίας.

Η κτητορική επιγραφή στην οικία της οικογένειας Αναγνώ-
στου λειτουργεί µε αυτό τον συµβολικά ευχετικό ρόλο. Να χα-
ρίσει, δηλαδή, ζωή και ευηµερία στους ενοίκους.

Αλλά και ο πολυσήµαντος κύκλος, όσο κι αν σήµερα ατό-
νησε ο αρχικός του συµβολισµός, δεν παύει να παραπέµπει
µε το σχήµα του, κυρίως, στην έννοια της τελειότητας και της
αιωνιότητας. Φυλακτήριο σχήµα από την αρχαιότητα ακόµα,
γνωστό για τη χρήση του σε τελετές καθαρµού, για να προ-
στατέψουν τα σπαρτά από τις βάσκανες επιδράσεις ή όταν οι
άνεµοι τα απειλούσαν να τα καταστρέψουν.

Στην εικόνα 2, παρά την κάθετη παρέµβαση του ΟΤΕ, πα-
ρατηρούµε ένα επίσης ενδιαφέρον λιθόγλυπτο µοτίβο. Ας
µου επιτραπεί και η δική µου παρέµβαση για τη µετακίνηση
του καλώδιου, που τέµνει ανίερα όχι µόνο το θέµα του, αλλά

ένα µνηµείο, όσο κι αν φάνταζε ασήµαντο στην οπτική, την
αντίληψη, την αισθητική και την παιδεία του τεχνικού.

Στο κεντρικό τµήµα, λοιπόν, ένας σταυρός µε τρίλοβη από-
ληξη στην κάθετη κεραία ενώ η οριζόντια σχηµατίζει στις
απολήξεις της τρίλοβους σταυρούς. Γραµµωτή εσώγλυφη
φυτική διακόσµηση καλύπτει το σώµα του σταυρού. Στην τρι-
γωνική βάση του «στηρίζονται» πουλιά που ραµφίζουν
καρπό, καλύπτοντας ευρηµατικά αλλά και συµβολικά τα κάτω
διάκενα του σταυρού. Στο πάνω τµήµα οι ρόδακες αποτελούν
ένα καθιερωµένο σχήµα στα διάχωρα που µένουν µετά την
αποτύπωση του βασικού θέµατος και καλύπτουν το χώρο
κοντά στις γωνίες.

Οι ρόδακες, συνήθως εξάφυλλοι – εξάκτινα αστέρια ή πο-
λύφυλλοι, όπως στη περίπτωσή µας, αποτελούν οικείο θέµα
της λιθογλυπτικής. Ο αρχικός τους συµβολισµός συνδέεται
µε την πολυσήµαντη παράσταση του ήλιου και θεωρούνται
η φυτική µορφή του. Όπως όλα τα αστεροειδή συµβολίζουν
τον παράδεισο. Πανάρχαια και οικουµενική είναι, εξάλλου, η
δοξασία πως οι ψυχές µετά το θάνατο γίνονται άστρα. Η πα-
ράστασή τους έχει µια µακραίωνη πορεία και στην ελληνική
τέχνη µε τον αρχαιοελληνικό ρόδακα, σύµβολο ευκαρπίας,
για παράδειγµα, στο ιερό της θεάς ∆ήµητρας, στην Ελευσίνα.
Σύνηθες µοτίβο επίσης στα µαρµάρινα βυζαντινά θωράκια,
σε σαρκοφάγους και πόρτες. Στα νεότερα χρόνια και στην
ορολογία των µαστόρων καθιερώθηκαν µε την ονοµασία φεγ-
γάρια.

Πανάρχαιοι συµβολισµοί συνδέονται επίσης και µε τα που-
λιά. Στην κρητοµυκηναϊκή θρησκεία η παρουσία των πτηνών
ερµηνεύεται ως επιφάνεια του θεού. Κατά τη χριστιανική αν-
τίληψη αποτελούν σύµβολα υπερβατικότητας, ενώ όταν φτε-
ρουγίζουν υποδηλώνουν την ψυχή που ανέρχεται στον
ουρανό. Σύµβολο ακόµη αγιότητας και ειρήνης αλλά και, ως
περιστέρι, σύµβολο αρχικά των µαθητών του Χριστού και αρ-
γότερα του Αγ. Πνεύµατος.

Συµπερασµατικά, το λιθόγλυπτο της εικ.2 µε κυρίαρχο θέµα
το σταυρό – το κατεξοχήν ιερό σχήµα - επικυρώνει το θρη-
σκευτικό χαρακτήρα του συµβολισµού του. Είναι ένα ισχυρό
φυλαχτό του σπιτιού που αισθητοποιεί τις αντιλήψεις και το
συναίσθηµα µιας κοινωνίας του παρελθόντος, δέσµιας µε την
πίστη και την ανάγκη της συµβολικής προστασίας και εν τέλει
της διασφάλισης της ζωής.

Μαρία Τσούπη, φιλόλογος, δρ. του Πανεπιστηµίου
Ιωαννίνων – Τµήµα Ιστορίας - Αρχαιολογίας

∆ύο ενδιαφέροντα λιθανάγλυφα στην οικία του ιατρού ∆ηµητρίου Αναγνώστου

1

2

ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ

- Στις 25 Νοεµβρίου 2014, γιορτή της Αγίας Αικατε-
ρίνης 44 άτοµα από το Βουργαρέλι επισκέφτηκαν για
προσκύνηµα το οµώνυµο µοναστήρι στο χωριό Κα-
ταρράκτης και στη συνέχεια στο ∆ασικό Χωριό στο ίδιο
χωριό.
- Ως γνωστόν ο Άγιος Νικόλαος είναι ο Πολιούχος
Άγιος του Βουργαρελίου µια και ο κεντρικός ναός
είναι αφιερωµένος σ' αυτόν. Έτσι στη γιορτή του στις 6
∆εκεµβρίου για συνεχόµενη χρονιά ο Πολιτιστικός
Σύλλογος στο Γραφείο του πρόσφερε µετά τη θεία λει-
τουργία το παραδοσιακό τσιπουράκι και γλυκίσµατα.
- Για την παραµονή της Πρωτοχρονιάς προγραµµατί-
στηκαν τα Κάλαντα της Πρωτοχρονιάς συνοδεία
µουσικών οργάνων στα µαγαζιά του χωριού µε τη συµ-
µετοχή µικρών και µεγάλων χωριανών όπως κάθε
χρόνο.
- Τον καινούργιο χρόνο 2015 ο Πολιτιστικός Σύλλογος
αποφάσισε να τον γιορτάσει µε χωριανούς και συντο-
πίτες µε την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας που
θα πραγµατοποιηθεί στις 3 Γενάρη 2015, ηµέρα Σάβ-
βατο στο χώρο όπου λειτουργούσε η "Χόβολη".
- Για την καινούργια χρονιά εξέδωσε Ηµερολόγιο
µε θεµατογραφία τοπία του χωριού µας.
- Το ∆.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Βουργαρελίου
εύχεται στους απανταχού Βουργαρελιώτες "Καλή
και ειρηνική καινούργια χρονιά µε υγεία".
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Η ενηµέρωση για κοινωνικά και πολιτ ικά θέµατα είναι καθήκον όλων µας!

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

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
3,5 στρέµµατα

ποτιστικό χωράφι

στη θέση

Παρασπόρια

( Π. Μύλος).

Τιµή 3.500 € .

Τηλ. 6979 280 233

(απόγευµα)

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

∆ΩΡΕΑΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Στις 10,11,12 Νοέβρη 2014, κινητή οφθαλµολο-
γική µονάδα του Ελληνικού Οργανισµού πρόλη-
ψης και ∆ιάγνωσης προβληµάτων Όρασης
προέβη σε δωρεάν οφθαλµολογικές εξετάσεις
στο χώρο του Κέντρου Υγείας Βουργαρελίου µε
συµµετοχή 153 ατόµων. Ο Οργανισµός είναι µία
αστική, µη κερδοσκοπική εταιρία. Ιδρύθηκε να
δώσει τη δυνατότητα µιας ολοκληρωµένης
οφθαλµολογικής εξέτασης σε κατοίκους αποµα-
κρυσµένων περιοχών της χώρας µας, προάγον-
τας µε τον τρόπο αυτό την διάγνωση και
πρόληψη των οφθαλµολογικών παθήσεων και
συνεπώς τη διαφύλαξη του πολύτιµου αγαθού
της ΟΡΑΣΗΣ. Η Κινητή Οφθαλµολογική Μονάδα
του Οργανισµού υλοποιήθηκε και λειτουργεί από
το Μάϊο του 2006, χάρις σε χορηγία του Ιδρύµα-
τος ‘’Σταύρος Νιάρχος’’. Είναι εξοπλισµένη µε
σύγχρονα διαγνωστικά όργανα της πλέον εξελιγ-
µένης τεχνολογίας, που επιτρέπουν έναν ολό-
κληρο οφθαλµολογικό έλεγχο που περιλαµβάνει:
µέτρηση της όρασης, µέτρηση της ενδοφθαλµίου
πίεσης(test γλαυκώµατος), έλεγχο της αµβλυω-
πίας (τεµπέλικο µάτι), έλεγχοµυωπία, υπερµε-
τρωπία, αστιγµατισµό, έλεγχο της ωχράς κηλίδας
και παθήσεων του αµφιβληστροειδούς, έλεγχο
καταρράκτη. (Οι προαναφερθείσες εξετάσεις έγι-
ναν και σ’όσους επισκέφθηκαν την Κινητή Μο-
νάδα στο Κέντρο Υγείας Βουργαρελίου)
Κατόπιν προσεκτικού σχεδιασµού και πάντα σε
συνεννόηση µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση, η Κι-
νητή Μονάδα επισκέφτηκε κατεξοχήν αποµονω-
µένες περιοχές της νησιωτικής και ορεινής χώρας
και προσέφερε ∆ΩΡΕΑΝ έναν πλήρη διαγνω-
στικό προληπτικό έλεγχο στους κατοίκους όλων
των ηλικιών της συγκεκριµένης περιοχής.
Οι παραπάνω πηροφορίες αντλήθηκαν από ένα
υπέροχο Λεύκωµα – Ιατρικό Οδοιπορικό το οποίο
έχει εκδόσει ο Οργανισµός, στο οποίο απεικονί-
ζεται το έργο της Κινητής Μονάδας ανά την Ελ-
λάδα αλλά και παράλληλα οι οµορφιές της
πατρίδας µας και το οποίο είχα την τύχη να µου
δωρίσει η Ιφιγένεια, σύζηγος του κ.Σπύρου Γα-
ληνού, διευθυντή της Κινητής Μονάδας.
Η πρωτοβουλία για την κίνηση της οφθαλµολογι-
κής εξέτασης στο Βουργαρέλι ανήκει στην
κ.Αθηνά Αρβανιτάκη, εγγονή του κ.Χρήστου
Ξυνού, που ζει και εργάζεται στη Ζάκυνθο. Η
οµάδα του κ.Γαληνού, αποτελούµενη από τον
ίδιο, ην συζηγό του Ιφιγένεια και έναν φίλο-συ-
νεργάτη γιατρό, έµεινε ευχαριστηµένη από την
βοήθεια και συνεργασία του προσωπικού του
Κέντρου Υγείας και κυρίως της ∆ιευθύντριας
κ.Σαµπίνα Τσάκα αλλά και από την φιλόξενη διά-
θεση των ιδίων ατόµων και κατοίκων του χωριού,
που εκφράστηκε µε ένα γλυκό, µία πίτα, δύο κά-

στανα και ένα θερµό καλωσόρισµα.
Στατιστικά στοιχεία για τους εξεταζόµενους δόθη-
καν από τον κ.Γαληνό στο Κέντρο Υγείας και δη-
µοσιεύνται στο παρόν φύλλο της εφηµερίδας ‘’ΤΟ
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ’’. (ΣΕΛ. 2)

Χαρά Βρατούστα-Γκόγκου

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ

Όλοι γνωρίζουµε τα πάµπολλα προβλήµατα
που αντιµετωπίζει τα τελευταία χρόνια το Κέν-
τρο Υγείας Βουργαρελίου. Ένας µόνιµος γιατρός
και δύο νέοι που εκτελούν την αγροτική τους
υπηρεσία είναι πλέον το ιατρικό προσωπικό
που προσπαθεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του
στους υπερήλικες κυρίως κατοίκους αλλά και
στα έκτακτα περιστατικά των αποµακρυσµένων
ορεινών χωριών των Τζουµέρκων.
Ο κάθε επισκέπτης ή ασθενής που εισέρχεται
στο Κ.Υ., αν βέβαια δεν το βρει κλειστό, µε έκ-
πληξη του διαβάζει στον πίνακα ανακοινώσεων
ότι το Κέντρο Υγείας µετά τη λήξη του πρωϊνού
ωραρίου ∆ΕΝ ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ. ∆ηλαδή, πέραν
του ωραρίου της πρωινής εργασίας δεν υπάρχει
γιατρός τόσο τα απογεύµατα και τη νύχτα των
εργάσιµων ηµερών, όσο και τα Σαββατοκύ-
ριακα.
Σε πρόσφατη επίσκεψή µας ενηµερωθήκαµε µε
λύπη µας ότι κατά το µήνα ∆εκέµβριο του 2014
το Κέντρο Υγείας παρέµεινε ΚΛΕΙΣΤΟ οκτώ (8)
ολόκληρες ηµέρες, χωρίς να έχει τη δυνατότητα
να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε κανέναν
ασθενή. ∆υστυχώς, η φιλότιµη υπερπροσπάθεια
και η ευσυνειδησία της Προϊσταµένης και των
δύο αγροτικών γιατρών δεν είναι δυνατόν να
κρατήσουν ανοιχτό το Κ.Υ., παρά λίγη µόνο ώρα
µετά τη λήξη του πρωϊνού τους ωραρίου. Και
µετά ΚΛΕΙΣΤΟ. Αλίµονο αν βρεθεί κανείς στην
ανάγκη να χρειαστεί επείγουσα ιατρική βοήθεια.
Μάλιστα, περισσότερο ανησυχητικό είναι το γε-
γονός ότι υπάρχει περίπτωση να µείνει το Κ.Υ.
µε έναν µόνο αγροτικό ιατρό καθόσον ενδέχεται
να κληθεί ο ένας από τους δύο να προσφέρει τις
υπηρεσίες του στο Νοσοκοµείο Άρτας. Τότε θα
µιλάµε πλέον όχι για υπολειτουργία αλλά για
αδυναµία λειτουργίας του!
Φυσικά, το Κ.Υ. δεν έχει αποστολή να γράφουν
οι γιατροί µόνο φάρµακα στους ηλικιωµένους
όπως θέλουν να πιστεύουν κάποιοι από τα Κεν-
τρικά, αλλά οι υπηρεσίες που προσφέρει είναι
αναµφίβολα πολύ πιο σηµαντικές καθόσον οι
κάτοικοι του ορεινού όγκου των Κεντρικών Τζου-
µέρκων ούτε ανοσία έχουν για να µην αρρω-
σταίνουν ποτέ ούτε άτρωτοι είναι! Τα

περιστατικά και τα απρόοπτα, σοβαρά ή µη είναι
πολλά και οι κατεπείγουσες υπηρεσίες που προ-
σφέρθηκαν έως τώρα σε συµπολίτες µας από
το Κ.Υ. αποδείχτηκαν σωτήριες.
Βέβαια, πέραν της υποστελέχωσης µε ιατρικό
και διοικητικό προσωπικό του Κ.Υ. Βουργαρε-
λίου, µεγάλο προβληµατισµό και ανησυχία προ-
καλεί και το γεγονός της αδυναµίας συντήρησης
των κτηριακών εγκαταστάσεων. Στέγη, παρά-
θυρα, θέρµανση, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά κλπ
χρήζουν άµεσης συντήρησης ή αντικατάστασης.
Πληροφορηθήκαµε ότι το 2011 η Νοµαρχία
Άρτας µε έγγραφό της που απέστειλε στο Κ.Υ.
Βουργαρελίου, ανακοίνωσε ότι το έργο - της
αναγκαίας από τότε συντήρησης - επρόκειτο να
ενταχθεί σε πρόγραµµα του ΕΣΠΑ και να χρη-
µατοδοτηθεί αναλόγως µε κονδύλιο τόσο για τη
µελέτη όσο και για την εκτέλεση των εργασιών.
∆υστυχώς, ο σχεδιασµός και η µελέτη ακυρώ-
θηκε, ίσως λόγω της κρίσης, ίσως για άλλους
λόγους και φυσικά τα προβλήµατα πολλαπλα-
σιάζονται και γίνονται όλο και πιο εµφανέστερα.
Επειδή το θέµα της υγείας δεν είναι ούτε δια-
πραγµατεύσιµο, ούτε παιχνίδι κανενός, αλλά
και ούτε µπορεί να µας περιµένει, θα πρέπει
άµεσα και πριν να είναι πλέον αργά, έστω και
τώρα, την ύστατη στιγµή να αναλογιστούµε όλοι
µας τι θα γίνει στο εγγύς µέλλον, το οποίο πλέον
είναι άµεσα ορατό και που διαγράφεται αναµφί-
βολα δυσοίωνο. Σύλλογοι, φορείς, διοικούντες
καθώς και µεµονωµένα άτοµα όχι µόνο του
Βουργαρελίου αλλά και της ευρύτερης περιοχής
η οποία εξυπηρετείται από το Κ.Υ. Βουργαρε-
λίου, είναι ώρα να δραστηριοποιηθούν για να
δοθεί λύση ώστε να παραµείνει το Κέντρο
Υγείας ανοιχτό για να προσφέρει ξανά τις υπη-
ρεσίες του στους ασθενείς συνδηµότες µας σε
24ωρη βάση. Σε διαφορετική περίπτωση δεν
είναι καθόλου παράξενο να το δούµε ακόµα και
να κλείνει!! Οι καιροί είναι δύσκολοι αλλά η υγεία
προέχει και είναι αναφαίρετο δικαίωµα του κα-
θενός όχι µόνο να την διεκδικεί αλλά να απαιτεί
να του παρέχεται άµεσα και δωρεάν. Όλοι µαζί
αλλά και ο καθένας από την πλευρά του, αν
ενεργήσουµε σωστά και υπεύθυνα διεκδικώντας
και απαιτώντας το αυτονόητο, θα τα καταφέ-
ρουµε ώστε να δοθεί λύση, πρωτίστως στο θέµα
της στελέχωσης και συνάµα στη συντήρηση των
εγκαταστάσεων, προσφέροντας έτσι τη µεγαλύ-
τερη υπηρεσία στον τόπο µας, στους συναν-
θρώπους µας αλλά και στους ίδιους τους
εαυτούς µας, αρκεί να το συνειδητοποιήσουµε
όλοι µας ότι δεν υπάρχει πλέον χρόνος για εφη-
συχασµό.

Νίκος Τσιούνης

ΣΧΟΛΗ Ο∆ΗΓΩΝ


