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∆ύο γιατροί που τιµούν και κάνουν υπερήφανο το Βουργαρέλι
Χρύσα Τζουµάκα-Μπακούλα, Βασίλης Κολιάτσος

Αναφερόµαστε στους δύο διακεκριµένους επιστήµονες µε την ευκαιρία της βράβευσής τους από το Μουσικοφιλολογικό Σύλλογο
‘’Σκουφάς’’ το βράδυ της 25ης Μαρτίου 2015, ηµέρα εορτασµού της
εθνικής µας απελευθέρωσης. Η βραδιά ήταν αφιερωµένη στο Νικόλαο Σκουφά, τον εµπνευστή και βασικό οργανωτή της Φιλικής
Εταιρείας. Η επετειακή εκδήλωση συνεχίστηκε µε την απονοµή των
“Αγραφιώτειων Βραβείων’’. Η Επιτροπή για τα “Αγραφιώτεια Βραβεία’’ βράβευσε τους:
Χρύσα Τζουµάκα-Μπακούλα, οµότιµη καθηγήτρια Παιδιατρικής του
Πανεπιστηµίου Αθηνών, για το πρωτοποριακό ερευνητικό έργο της
και για τη µέγιστη προσφορά της στα παιδιά του κόσµου.
Βασίλειο Κολιάτσο, διακεκριµένο καθηγητή Παθολογίας, Νευρολογίας και Ψυχιατρικής Πανεπιστηµίου Johns Hopkins Βαλτιµόρης ΗΠΑ
για την πρωτοποριακή αποκάλυψη της αιτίας των µεταπολεµικών εγκεφαλικών βλαβών.
Η Χρύσα Τζουµάκα-Μπακούλα παρεβρέθηκε η ίδια στην εκδήλωση,
όπου µίλησε και διέθεσε το συµβολικό ποσό των 500 ευρώ, µε το
οποίο συνοδευόταν η βράβευσή της, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Βουργαρελίου.
Ο βραβευθείς Βασίλειος Κολιάτσος απέστειλε επιστολή, η οποία
κατά παράκλησή του, αναγνώστηκε στην εκδήλωση από τον αδελφό
του Μέµο, αναφέροντας τα εξής:
«Αγαπητέ µου Πρόεδρε,αγαπητοί συµπατριώτες, έλαβα την ειδοποίηση µε µεγάλη χαρά και ιδιαίτερη συγκίνηση. Ο πιο γλυκός και ουσιαστικός έπαινος είναι αυτός που απονέµεται από την ιδιαίτερη
πατρίδα. ∆υστυχώς, η µεγάλη απόσταση και ο περιορισµένος χρόνος δεν µου επιτρέπουν να παραστώ και προσωπικά στην τελετή και
να σας σφίξω το χέρι.
Ένα µεγάλο για να µην πω µεγαλύτερο µέρος του επαίνου ανήκει
στους σπουδαίους µου δασκάλους του 2ου ∆ηµοτικού και 2ου Γυµνασίου Άρτας και ιδιαίτερα στον πατέρα µου, γιατρό Λευτέρη Κολιάτσο, που για µένα θα είναι πάντα πρότυπο ζωής.
Το χρηµατικό έπαθλο, θα σε παρακαλούσα αγαπητέ Πρόεδρε, να το
διαθέσεις για σκοπούς του Συλλόγου και ιδιαίτερα για τη Φιλαρµονική
που µε το δικό της τρόπο οµόρφυνε τα παιδικά µου χρόνια. Με πατριωτικούς χαιρετισµούς Βασίλης Κολιάτσος».
Παρουσιάζουµε τα βιογραφικά των δύο διακεκριµένων γιατρών.

Αφιέρωµα στην 25η Μαρτίου 1821
Το Βουργαρέλι και η Εθνική Επέτειος

Αφιερώµατα στην Εθνική µας Επέτειο έχουν γραφεί κατά καιρούς στην Εφηµερίδα
µας.Αυτό εδώ όµως έχει ένα άλλο χαρακτήρα. Πρωταρχικά να συνδέσει τη µεγάλη
µας επέτειο µε το γεγονός που αφορά την περιοχή των Τζουµέρκων και του
Ραδοβυζίου, την έναρξη της Επανάστασης του 1821 σ' αυτή που ξεκίνησε από
το Μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου στο Βουργαρέλι και χαρακτηρίστηκε Αγία Λαύρα
της περιοχής. Κατά δεύτερο λόγο να δώσει ένα ερέθισµα στα σχολεία της περιοχής
για την ηµέρα αυτή να αντλήσουν από το ανεξάντλητο υλικό που αφορά την έναρξη
της Επανάστασης στα Τζουµέρκα και να το παρουσιάσουν κατά τον εορτασµό της
επετείου, για να µαθαίνουν οι µαθητές την τοπική τους ιστορία που στέκεται ισάξια
δίπλα στην Πανελλαδική της 25ης Μαρτίου 1821. Τρίτος λόγος: να δοθεί η πρέπουσα
σηµασία και ο οφειλόµενος σεβασµός σε ένα τόσο µεγάλο µνηµείο όπως το Μοναστήρι
τουΑγίου Γεωργίου που ξεκίνησε η Επανάσταση του 1821 για την περιοχή. Τέταρτος
λόγος και µείζονος σηµασίας: να καθιερωθεί η έναρξη της Επανάστασης στα
Τζουµέρκα ως επίσηµη εκδήλωση του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων, µε το
∆ήµο να συµµετέχει επικεφαλής στη διοργάνωση της εκδήλωσης.
Μετά από αυτές τις σκέψεις και επειδή στο γεγονός της έναρξης της Επανάστασης στα Τζουµέρκα το 1821 έχουµε αναφερθεί σε προηγούµενα φύλλα
της Εφηµερίδας µας κρίνω σκόπιµο για λόγους πληροφοριακούς να αναφερθώ στο γεγονός της καθιέρωσης της 25ης Μαρτίου ως Εθνικής Επετείου και στη συνέχεια αδροµερώς στους πρωτεργάτες της Επανάστασης
στην περιοχή µας αφιερώνοντας λίγα λόγια και δηµοτικά τραγούδια όπως
αντλήθηκαν από τη δηµοτική µας ποίηση.
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ΧΡΥΣΑ ΤΖΟΥΜΑΚΑ-ΜΠΑΚΟΥΛΑ

Για το Βουργαρέλι και τους Βουργαρελιώτες είναι η Χρύσα µας,
η χαµογελαστή και καλοδιάθετη γιατρός που έχει προσφέρει
πολλά µε την επιστήµη της και ιδιαίτερα στα µικρά παιδιά και
έχει συνδράµει σε πολύ δύσκολες περιπτώσεις µε πολύ καλά
αποτελέσµατα. Παράλληλα έχει συνεισφέρει οικονοµικά τόσο
στον Πολιτιστικό Σύλλογο του Βουργαρελίου όσο και για να επιλυθούν διάφορα προβλήµατα του χωριού µας. Πανταχού παρούσα µε µια έντονη παρουσία στο χωριό µας ιδιαίτερα κατά
τους καλοκαιρινούς µήνες όταν οι πολλαπλές υποχρεώσεις της
το επιτρέπουν. Σε διάφορα φύλλα της εφηµερίδας µας έχει γίνει
αναφορά στις διακρίσεις και βραβεύσεις της και στο επιστηµονικό της έργο. Με αφορµή την τελευταία βράβευσή της επιχειρούµε µια συνολική παρουσίαση της προσωπικότητάς της και
της επιστηµονικής της πορείας µέχρι σήµερα.
Γεννήθηκε στην Άρτα το 1946.
Γονείς της η Ρηνούλα Παπαπέτρου, δασκάλα που γεννήθηκε και µεγάλωσε στο Βουργαρέλι και
ο Βασιλης Τζουµάκας, Γενικός Επιθεωρητής στην Εκπαίδευση, από τον Καταρράκτη.
Ανώτατες σπουδές:
Α) Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Αθηνών 1970(Άριστα).
Β) Ειδικότητα Παιδιατρική που απέκτησε στην Α΄ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών
1977 (Άριστα).
Γ) ∆ιδακτορική διατριβή Πανεπιστηµίου Αθηνών 1977 (Άριστα).
∆) Μάστερ σε θέµα υγείας µητέρας-παιδιού Πανεπιστηµίου του Λονδίνου 1981 (Άριστα).
Ε) Υφηγεσία το 1988 στο Πανεπιστήµιο Αθηνών (Άριστα).
ΣΤ) Μετεκπαίδευση στην Αγγλία 3 χρόνια σε θέµατα Κοινωνικής και Προληπτικής Παιδαγωγικής και ένα χρόνο στην Αµερική σε θέµατα Περιγεννετικής Ιατρικής.
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ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΛΙΑΤΣΟΣ

Γεννήθηκε στην Αρτα.
Γονείς του ο Λευτέρης Κολιάτσος. Βουργαρελιώτης γιατρός µε
πολλή µεγάλη προσφορά στο χώρο της επιστήµης του και στον
τόπο µας και η Αλεξάνδρα ∆ούκα.
Τα µαθητικά του χρόνια πέρασε στο 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Άρτας
και στο 2ο Γυµνάσιο Άρτας.
Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών το 1982 µε άριστα.
Αφού εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, έφυγε µε
υποτροφία για µεταπτυχιακές σπουδές στο τµήµα Νευρολογίας του Johns Hopkins µε αντικείµενο τους µηχανισµούς νευροεκφύλισης σε εγκέφαλο και νωτιαίο µυελό. Σπούδασε
συστηµατικές νευροεπιστήµες µε τον Mahlon Delong και κυτταρική και µοριακή νευροπαθολογία µε τον Donald Price (τους
ανθρώπους που βρήκαν ότι στη νόσο του Αλτσχάϊµερ υπάρχει χηµικό υπόβαθρο) και οργάνωσε το δικό του εργαστήριο στο Τµήµα Νευροπαθολογίας και στο Κέντρο για την έρευνα της
νόσου Αλτσχάϊµερ στο Johns Hopkins. Παράλληλα µε τη διευθυνση του ερευνητικού αυτού
προγράµµατος ολοκλήρωσε την κλινική του εξάσκηση στην ψυχιατρική. Είναι διπλωµατούχος
του American Board: Ψυχιατρικής και Νευρολογίας και είναι Fellow της Αµερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας.
Έχει δηµοσιεύσει περίπου 100 άρθρα σχετικά µε τους µηχανισµούς νευρικής βλάβης και επισκευής και έχει δώσει πολλές διαλέξεις και παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια.
Για την έρευνά του έχει τιµηθεί µε διάφορες διακρίσεις Είναι Stulman Scholar στην Κλινική Νευροψυχιατρική και ∆ιευθυντής του νευροψυχιατρικού προγράµµατος του Νοσοκοµείου Sheppard
και Enoch Pratt της Βαλτιµόρης. Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Ιατρικού και Επιστηµονικού Συµβουλίου της Εταιρείας Αλτσχάϊµερ της Πολιτείας Μέριλαντ και συµµετέχει στο Γνωµοδοτικό Συµβούλιο της ίδιας Πολιτείας για Τραυµατικές Κακώσεις του εγκεφάλου.
Σήµερα ο Βασίλης Κολιάτσος είναι καθηγητής Νευροπαθολογίας, Νευρολογίας και Ψυχιατρικής-Επιστηµών Συµπεριφοράς στο Johns Hopkins University School of Medicine. Ερευνά τις
βλάβες του νευρικού συστήµατος και τις εκφυλιστικές νόσους που το επηρεάζουν.
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Το Βουργαρέλι είναι ο γενέθλιος τόπος, που µας εµπνέει και µας δίνει δύναµη στην καθηµερινότητά µας.

Κο ι ν ω ν ι κά

ΓΑΜΟΣ

Η Ελένη Τερζή (κόρη της Θάλειας Κ. Παππά) και
ο Βασίλης Λάγιος παντρεύτηκαν στην Πάτρα.
Να ζήσουν ευτυχισµένοι!

ΒΑΠΤΙΣΗ

ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ

- Απεβίωσε στην Αθήνα και κηδεύτηκε στο Παλαιοκάτουνο ο Θύµιος ∆ηµητρίου, ετών 89.
- Απεβίωσε και κηδεύτηκε στο Παλαιοκάτουνο
στις 18/4/2015 η Μαρία Τσιλώνη, ετών 75.
- Απεβίωσε και κηδεύτηκε στο Παλαιοκάτουνο
στις 13/4/2015 ο Γιάννης Γκανέτσος.
- Απεβίωσε στην Αθήνα στις 24/4/2015 και κηδεύτηκε στην Αβαρίτσα στις 25/4/2015 η Σπυριδούλα Τσιούνη, ετών 93.
-Απεβίωσε και κηδεύτηκε στην Αβαρίτσα ο Γιώργος Τσιλώνης, ετών 74.
Θερµά συλλυπητήρια στους οικείους τους.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ

13 Απρίλη, ∆ευτέρα της Λαµπρής, µέρα ιδιαίτερα
λαµπρή, ανοιξιάτικη, πρωτόγνωρη για το Βουργαρέλι τα τελευταία χρόνια. Και εκεί ψηλά µέσα
στο πανέµορφο περιβάλλον του µοναστηριού
του Αϊ-Γιώργη έγινε η βάπτιση του µικρού Αίαντα
σε κατανυκτική ατµόσφαιρα ανάµεσα σε συγγενείς και φίλους. Παραβρέθηκαν και από την
Κύπρο συγγενείς και φίλοι που µας τίµησαν µε
την παρουσία τους.
Γονείς του η Γιαννούλα Β. Σούσου και ο Κώστας Σιακός από την Κύπρο. Νονές η Χρύσα
και η µικρή Μιλένα.
Να τους ζήσει ο νεοφώτιστος!

ΘΑΝΑΤΟΙ

- Απεβίωσε και κηδεύτηκε στο Παλαιοκάτουνο
στις 28/12/2014 η Σοφία Αντωνίου- Βρεττού,
ετών 86.
- Απεβίωσε στις 4/4/2015 και κηδεύτηκε στη Θεσσαλονίκη ο Φώτης ∆ήµος, ετών 74.
- Απεβίωσε στην Πάτρα στις 10/4/2015 και κηδεύτηκε στο Βουργαρέλι στις 11/4/2015 η Ντίνα
Κρανιώτη, ετών 89.

-Ο Στέφανος Στεφάνου του ∆ηµητρίου προσέφερε 100 ευρώ στη µνήµη της θείας του Ντίνας
Κρανιώτη.
-Η Ρούλα Στεφάνου προσέφερε 100 ευρώ στη
µνήµη της Ντίνας Κρανιώτη.
-Ο Ανδρέας Στεφάνου του ∆ηµητρίου προσέφερε
20 ευρώ στη µνήµη της θείας του Ντίνας Κρανιώτη.
- Ο Νίκος Τσιούνης προσέφερε 50 ευρώ στη
µνήµη της µητέρας του Σπυριδούλας Τσιούνη.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΜΑΣ

10 Μαρτίου 1977 κυκλοφόρησε το πρώτο (1ο) φύλλο της
Εφηµερίδας µας µε υπεύθυνο "κατά το νόµο", όπως αναφέρει
το συγχωριανό µας δικηγόρο κ. Ιωάννη (Νάκο) Παπαδόπουλο.
Έτσι φέτος 10 Μαρτίου 2015 γιόρτασε τα 38α γενέθλιά της,
έγινε δηλαδή 38 χρονών και διανύει µ' αυτό το φύλλο το 39ο.
Βέβαια το τελευταίο φύλλο (244) αναφέρεται χρόνος 35ος. Κάνοντας ένα προσεγµένο έλεγχο ξεκινώντας από το πρώτο
φύλλο της εφηµερίδας µας έφτασα σ΄ αυτή τη διαπίστωση. Το
λάθος γινόταν και έγινε και σ' αυτό το φύλλο επειδή µε την αλλαγή του χρόνου δεν προσέχθηκε και η παραπάνω αρίθµηση.
Όµως αυτό δεν έχει ιδιαίτερη σηµασία. Το ουσιαστικό είναι ότι
από το 1977 κυκλοφορεί ανελλιπώς µε προσεγµένη ύλη, µε
ενδιαφέροντα θέµατα, πηγή ανεξάντλητου πλούτου για όποιον
ζητήσει οποιαδήποτε πληροφορία ιστορική, πολιτιστική, φωτογραφική κ.ά. Και παρόλο που διανύουµε την ηλεκτρονική
εποχή όλοι περιµένουν να έρθει στα χέρια τους. Είναι µοναδική και ανεπανάληπτη επαφή µε το συγχωριανό, τη γενέτειρα,
τις χαρές, τις λύπες, τα προβλήµατά του. Σηµειωτέον ότι την
αποζητούν και είναι συνδροµητές χωριανοί µας της διασπο-

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΜΑΣ

Η Εφηµερίδα µας το «ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ» θέλει και ζητάει τη συνεργασία
των χωριανών µας. Η συντακτική επιτροπή δηµοσιεύει κάθε συνεργασία που λαµβάνει και δεν λογοκρίνει κανένα κείµενο. Μοναδική προϋπόθεση 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

∆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

Μασούρας Αντώνης ................................................................... Νο 2590 20Ε
Μπαλατσούκα Ντίνα ..................................................................Νο 2591 10Ε
Ριγανέλα Ερρικέτη .....................................................................Νο 2592 50Ε
Κατσαούνος Λάµπρος ................................................................Νο 2593 20Ε
Τσαµπούλας Βασίλειος .............................................................. Νο 2594 20Ε
Τσαµπούλα-Παππά Χρυσούλα ..................................................Νο 2595 10Ε
Ψωράκης Κίµων, ιερέας .............................................................Νο 2596 20Ε
∆ηµάκη-∆αφνή ∆ώρα ................................................................Νο 2597 30Ε
Μίχαλου Ευτυχία ........................................................................Νο 2598 20Ε
Βίκης Νικηφόρος ........................................................................Νο 2599 50Ε
Ντζαχρήστας Χρήστος ...............................................................Νο 2600 15Ε
Λαγός Παντελής .........................................................................Νο 2601 20Ε
Τσιούνης Νίκος ...........................................................................Νο 2602 50Ε
Νάκος Βασίλης ...........................................................................Νο 2603 20Ε
Νάκος Γεώργιος .........................................................................Νο 2604 20Ε
Λύτρας Πάνος ............................................................................ Νο 2605 10Ε
Λύτρα Βασιλική ..........................................................................Νο 2606 10Ε
Βιτώρου Ειρήνη ..........................................................................Νο 2607 20Ε
Τσίτσικα Ειρήνη ..........................................................................Νο 2608 20Ε
Τσίτσικα-Βιτώρου Άρτεµις ..........................................................Νο 2609 20Ε
Στεφάνου Στέφανος ∆. ............................................................. Νο 2610 100Ε
Στεφάνου Ρούλα .......................................................................Νο 2611 100Ε
Στεφάνου Ανδρέας ∆. .................................................................Νο 2612 20Ε
“Βίλα Σοφία”, Κατσαούνος Α. ..................................................... Νο 2613 20Ε
Πλεύρης Παύλος ........................................................................Νο 2614 15Ε
Τσιώρης Γιώργος .......................................................................Νο 2514 20Ε
Γκανατσούλας Ιωάννης.............................................................. Νο 2515 10Ε
Τσιλώνη-Χούσου Χριστίνα ......................................................... Νο 2516 10Ε
Τσιλώνη Γεωργία .......................................................................Νο 2517 10Ε

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.

ράς σε Γερµανία, Καναδά, Ιταλία, ΗΠΑ, Αυστραλία.
Να ενηµερώσουµε δε, και έχει αναφερθεί και άλλες φορές, ότι
τα τεύχη της Εφηµερίδας µας από 1ο έως 153ο κυκλοφορούν
σε δύο τόµους: Α΄(1-79), Β΄(80- 153).
Πέρυσι κάναµε προσπάθεια για την έκδοση και του τρίτου (Γ΄)
και ίσως ∆΄ τόµου προσκοµίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Πολιτιστικό και Αθλητικό Κέντρο του ∆ήµου Κεντρικών
Τζουµέρκων αλλά δυστυχώς σκόνταψε στη γραφειοκρατία και
τους κωδικούς και µέχρι αυτή τη στιγµή δεν υπήρξε καµία ενηµέρωση για πραγµατοποίηση της ενέργειάς µας αυτής.
Πρωταρχικά να ευχαριστήσουµε τον "πατέρα" της τον κ. Νάκο
Παπαδόπουλο και όλους είτε αναφέρονται ως "υπεύθυνοι σύµφωνα µε το νόµο", τους συνεργάτες που φροντίζουν να την πλουτίζουν και να την αναβαθµίζουν, αλλά κυρίως και αυτούς που τη
στηρίζουν οικονοµικά, γιατί είναι απαραίτητη και αυτή η στήριξη.
Υποσχόµαστε ότι του χρόνου που η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α µας θα
γίνει µια "εύρωστη σαραντάρα”, να γιορτάσουµε όλοι µαζί
αυτό το σηµαντικό γεγονός για το Σύλλογο και τον τόπο
µας.
Για το ∆.Σ. - Η Πρόεδρος
Λουκία Αντωνίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ∆.Σ.
Παραµένουν οι διαφηµίσεις στην εφηµερίδα µας,
όσων τακτοποιήθηκαν οικονοµικά.
Χειροποίητα
Κοσµήµατα & ∆ώρα
Ειρήνη Βιτώρου
Παλλάδος 24-26
Αθήνα
τηλ. 697 8215823

Facebook page :
Κουµπάκι
koumpaki.com

ΠΕΤΡΙΝΗ ΟΙΚΙΑ
135 τ.µ.

ΣΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ

ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 700 τ.µ.
(ΠΡΩΗΝ ΟΙΚΙΑ
ΣΑΒΒΟΥΛΑΣ

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 210

7481762, 6974916162

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ
“ΓΑΛΗΝΗ”

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΥΤΡΑΣ
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΑΡΤΑΣ

Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι
διώροφη πέτρινη
κατοικία
στο Βουργαρέλι.
Πληροφορίες στα
τηλέφωνα
210 2585854 και
6974575294

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΩΡΟΦΗ

∆ΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ!

ΤΗΛ.: 26850

22380
22135
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ΧΡΥΣΑ ΤΖΟΥΜΑΚΑ-ΜΠΑΚΟΥΛΑ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 1
Ζ) Ανέβηκε όλες τις βαθµίδες της Ακαδηµαϊκής Ιεραρχίας και από 10ετίας
εκλέχθηκε οµόφωνα καθηγήτρια Παιδιατρικής στο Πανεπιστήµιο της
Αθήνας, όπου και διηύθυνε την Παιδιατρική Κλινική. Προ διετίας αφυπηρέτησε µε τον τίτλο της οµότιµης Καθηγήτριας Παιδιατρικής.
Η) Το 1993 έλαβε το Παγκόσµιο Βραβείο για την Υγεία του Παιδιού,που χορηγείται από την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας. Για το βραβείο αυτό υπέβαλαν αίτηση 200 γιατροί από όλο τον κόσµο και η απονοµή του έγινε στις 6
Μαΐου 1993 στη Γενεύη και συνοδευόταν από χρηµατικό ποσό 2.500 δολαρίων, το οποίο διέθεσε για την προώθηση της έρευνας. Το Παγκόσµιο Βραβείο για την υγεία του παιδιού δίνεται κάθε 2 χρόνια σε ένα παιδίατρο από όλο
τον κόσµο για τη συµβολή του στον τοµέα της υγείας µητέρας-παιδιού, τόσο
στη χώρα του όσο και σε άλλες χώρες
Το θέµα του βραβείου ήταν µελέτη που άρχισε από το 1983 για θέµατα περιγεννετικής, δηλαδή την περίοδο της κινήσεως των µητέρων και µετά τη
γέννηση. Η έρευνα έγινε σε 11.000 επίτοκους απ’όλη τη χώρα που γέννησαν
τον Απρίλιο του 1983. Από την έρευνα προέκυψε ότι η θνησιµότητα υπήρξε
πολύ µεγαλύτερη (24 νεογνά στ 1000) και βοήθησε τους επιστήµονες της
χώρας να βελτιώσουν τα πράγρατα στον τοµέα αυτό. Επίσης τα συµπεράσµατα της έρευνας και οι µέθοδοι που εφαρµόστηκαν για τη µείωση της θνησιµότητας είχαν παγκόσµια απήχηση και εφαρµόστηκαν διεθνώς
Θ) Από την Ακαδηµία Αθηνών για την πρωτοποριακή έρευνα ανά την Ελλάδα, που “αποκάλυψε’’ τα προβλήµατα της προγεννητικής περιόδου στη
χώρα µας και πρότεινε παρεµβάσεις που έσωσαν παιδιά και µητέρες.
Επιπλέον από το καλοκαίρι του 2013 είναι Πρόεδρος της Ακαδηµαϊκής
Εταιρείας Άρτας , που µέλη της είναι Αρτινοί που κατέχουν πανεπιστηµιακές θέσεις σε Πανεπιστήµια της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Στην κ. Χρύσα Τζουµάκα - Μπακούλα η εφηµερίδα µας “ΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ” έκανε αναφορά στα εξής φύλλα: Νο 68, 116, 237 και 238.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΛΙΑΤΣΟΣ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 1

∆ιακρίθηκε για την πρωτοποριακη ανακάλυψη της αιτίας των µεταπολεµικών εγκεφαλικών βλαβών που προξενούνται σε επιζώντες στρατιώτες
και γενικά σε βετεράνους πολέµων ως απότοµη συνέπεια των απάνθρωπων συνθηκών που διαβίωσαν, χαρακτηριζοµένων και ως ‘’άνδρες
των οποίων τα µυαλά άρπαξαν οι νεκροί’’.
Από τη δεκαετία του 1990 επιβεβαίωσε το ρόλο συγκεκριµένων µικρών
πρωτεϊνών (πεπτιδίων) στα κύτταρα του εγκεφάλου και του νωτιαίου
µυελού.Τελευταία στράφηκε στην κατεύθυνση των κυτταρικών θεραπειών για εκφυλιστικές και τραυµατικές παθήσεις του νευρικού συστήµατος, µε εφαρµογές που περιλαµβάνουν εµβρυϊκά βλαστικά κύτταρα
και νευρικά βλαστοκύτταρα. Το όραµά του είναι να εφαρµόσει τα συµπεράσµατα της έρευνάς του στον νωτιαίο µυελό στα πιο πολύπλοκα νευρικά συστήµατα του προσθίου εγκεφάλου και να καταφέρει να αναπλάσει
ή να τονώσει κυκλώµατα που εµπλέκονται στη µνήµη και σε άλλες ανώτερες νευρικές λειτουργίες.
Πηγή: Συνέντευξη του Βασίλη Κολιάτσου στη δηµοσιογράφο Άννα
Γριµάνη για το περιοδικό ΟΚ της ‘’Καθηµερινή’’Τεύχος 24,Οκτώβριος 2009 και η εφηµερίδα Βουργαρέλι Νο 219 Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2010. Επίσης συνέντευξη στην Άννα Παναγιωταρέα
(3/1/2002) [εφηµερίδα “ΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ” Νο 176].

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Χρήσιµη είναι µια σύντοµη ενηµέρωση για τα ΑΓΡΑΦΙΩΤΕΙΑ ΒΡΑΒΕΙΑ
και η έκφραση συγχαρητηρίων και ευχαριστιών από τα ∆Σ του Συλλόγου Βουργαρελιωτών Αττικής και του Πολιτιστικού Συλλόγου Βουργαρελίου. Επίσης να σηµειωθεί ότι στην τελετή της απονοµής παραβρέθηκαν
και Βουργαρελιώτες όσοι έτυχαν να ενηµερωθούν. Εκ µέρους του Πολιτιστικού Συλλόγου Βουργαρελίου η ταµίας κ. Ντίνα Μπαλατσούκα, η
οποία παρέλαβε την επιταγή των 500 ευρώ και απέστειλε και τη φωτογραφία που δηµοσιεύουµε.

ΑΓΡΑΦΙΩΤΕΙΑ ΒΡΑΒΕΙΑ
Τα Αγραφειώτεια Βραβεία δίνονται στους πρωτεύσαντες υποψήφιους των
Λυκείων της πόλης µας, σε καλλιτέχνες και λογοτέχνες για το ήθος και την
προσφορά τους καθώς και σε άτοµα που µε το παραδειγµά τους και τη συνεργασία τους συνέβαλαν στη βελτίωση και ανάπτυξη της πολιτιστικής ζωής
του τόπου µας. Αποτελούν κληροδοτήµατα του αείµνηστου µεγάλου
ευεργέτη του Συλλόγου ‘’Σκουφάς’’ Βασιλείου Αγραφιώτη και απονέµονται κάθε χρόνο στις 25 Μαρτίου ανήµερα της Εθνικής µας εορτής.
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ: ΛΟΥΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

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.

ΤΣΙΛΩΝΗ

ΤΗΛ.: 26850 - 24565
ΚΙΝ.: 6973-887986

Από την τελετή της απονοµής των Αγραφιώτειων Βραβείων, στην αίθουσα του
“ΣΚΟΥΦΑ”. Από αριστερά η κ. Χρύσα Τζουµάκα - Μπακούλα, ο κ. Μέµος Κολιάτσος, ο
βουλευτής κ. Γεώργιος Στύλιος και η κ. Λίτσα Αγγέλη.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΩΤΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ

Προς Κα Χρύσα Τζουµάκα-Μπακούλα
Καθηγήτρια Παιδιατρικής Ε.Κ.Π.Α.

Το ∆.Σ. του Συλλόγου µας σας εκφράζει αφενός τα
θερµά του συγχαρητήρια για τη βράβευσή σας από το
θεσµό των «Αγραφιώτειων Βραβείων» την 25η Μαρτίου 2015 στην εκδήλωση του Συλλόγου «Σκουφάς»
στην Άρτα και αφετέρου τις θερµές ευχαριστίες για την
προσφορά του συµβολικού χρηµατικού ποσού των
500 ευρώ που συνόδευε το εν λόγω βραβείο προς τον
Πολιτιστικό Σύλλογο Βουργαρελίου, στη µνήµη των
γονέων σας.
Μας κάνατε πολύ υπερήφανους και για τη βράβευσή σας, η οποία είναι πολλοστή κατά τη διάρκεια
της επιστηµονικής σας πορείας, αλλά και γιατί πάντα
στο µυαλό και την καρδιά σας έχετε το Βουργαρέλι και
η προσφορά σας σ΄αυτό είναι όχι µόνο υλική, αλλά και
πνευµατική και πάντα είστε αρωγός σε οποιονδήποτε
συνάνθρωπο ζητήσει την βοήθειά σας.
Μετά τιµής,
Ο Πρόεδρος
Ο Γραµµατέας
Μασούρας Αντώνιος
Σούσος Βασίλειος

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ

Το ∆Σ του Συλλόγου Βουργαρελιωτών
Αττικής, αφού πληροφορήθηκε τη βράβευση, εκφράζει τα συγχαρητήριά του
στους εκλεκτούς συµπατριώτες µας γιατρούς καθηγητές κ. Χρύσα Τζουµάκα Μπακούλα και Βασίλη Κολιάτσο για τη
βράβευση αυτή, αλλά και γενικότερα για
το πρωτοποριακό ερευνητικό έργο τους
και την προσφορά τους στο χώρο της
Επιστήµης την οποία υπηρετούν µε
πάθος τόσα χρόνια.
Με αφορµή τη βράβευση αυτή τοποθετεί σε άµεση προτεραιότητα τη βράβευση στο Βουργαρέλι και την προβολή
από την εφηµερίδα µας και άλλων άξιων
επιστηµόνων κυρίως γιατρών που
έχουν προσφέρει στο χώρο της επιστήµης τους.
Για το ∆Σ
Η πρόεδρος Λουκία Αντωνίου
Η Γραµµατέας
Κατερίνα Παπαϊωάννου

Στην εφηµερίδα ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΣ της Άρτας (φύλλο της 15 Απριλίου 2015) δηµοσιεύτηκε ότι
οι βουλευτές του Νοµού µας κ. Γεροβασίλη και κ. Τσίρκας κατέθεσαν στη Βουλή αναφορά προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την µη εύρυθµη λειτουργία του Κέντρου Υγείας
Βουργαρελίου. Στην αναφορά, όπως γράφει ο ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΣ, επικαλούνται τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στην επιστολή που εστάλη προς αυτούς από την Προϊσταµένη του
Κέντρου Υγείας κ. Τσάκα, δηλαδή την αδυναµία αποτελεσµατικής λειτουργίας του Κ.Υ. στο
πρωινό ωράριο, ακόµα και στις εφηµερίες, λόγω των πολλών προβληµάτων που αφορούν κυρίως τη στελέχωση και την υλικοτεχνική υποδοµή του.
Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι από τις προβλεπόµενες θέσεις ιατρικού προσωπικού για
το συγκεκριµένο Κέντρο Υγείας, δηλαδή των τριών ιατρών γενικής ιατρικής ή παθολογίας
(εκτός της διευθύντριας) και των δύο παιδιάτρων, όλες είναι κενές και αυτή τη στιγµή υπηρετεί και προσφέρει τις υπηρεσίες της µόνο η διευθύντρια. Επίσης, από τα επτά Περιφερειακά Ιατρεία της περιοχής ευθύνης του Κ.Υ. Βουργαρελίου, πλέον, δεν λειτουργεί κανένα.
Στην επιστολή, γράφει ο ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΣ, γίνεται ρητή µνεία στην άµεση ανάγκη να διοριστούν στο µεν Κέντρο Υγείας Βουργαρελίου ένας ειδικευόµενος γιατρός γενικής ιατρικής
ή παθολογίας και δύο αγροτικοί γιατροί, στα δε Περιφερειακά Ιατρεία όσο το δυνατόν περισσότεροι αγροτικοί γιατροί.
Νίκος Τσιούνης

Ανακοίνωση του ∆Σ

Η εφηµερίδα µας από πέρυσι και
σε όλα τα φύλλα της ασχολείται
µε τα προβλήµατα του Κέντρου Υγείας.
Παράκληση γίνεται στους ειδικούς, εκτός
από τους πολιτικούς, να ενδιαφερθούν
και να ασχοληθούν µε το θέµα.
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Η εφηµερίδα µας προβάλλει το Βουργαρέλι και καταγράφει την ιστορία του.

Καθιέρωση της 25ης Μαρτίου 1821
ως εθνικής επετείου

Η 25η Μαρτίου, ηµέρα του Ευαγγελισµού, είχε οριστεί ως
ηµέρα έναρξης της Ελληνικής Επανάστασης από τον αρχηγό
της Φιλικής Εταιρείας Αλέξανδρο Υψηλάντη "ως ευαγγελιζόµενη την πολιτικήν λύτρωσιν του ελληνικού έθνους". Η ηµεροµηνία αυτή θεωρήθηκε ως σηµείο αναφοράς από τις
πρώτες ήδη ηµέρες της Επανάστασης και µάλιστα ως έναρξη
ειδικής χρονολόγησης, ακόµα και σε περιοχές που είχαν επαναστατήσει νωρίτερα.
Μέχρι εκείνη τη µέρα Εθνική γιορτή θεωρούνταν η 1η Ιανουαρίου 1822 ηµεροµηνία κατά την οποία ψηφίστηκε από
την 1η Εθνοσυνέλευση της Πιάδας (Παλιάς Επιδαύρου) το
1ο ελληνικό "Σύνταγµα" ήτοι "Προσωρινό Πολίτευµα" το
οποίο παρείχε εν µέσω της εξέγερσης πολιτική ταυτότητα στο
ελληνικό κράτος. Πιστεύεται ότι η αλλαγή της ηµεροµηνίας µε
την οποία η εθνική γιορτή έπαιρνε θρησκευτική απόχρωση
και έχανε τον πολιτικό και επαναστατικό χαρακτήρα, έγινε για
να αποφευχθούν οποιεσδήποτε διεκδικήσεις περί δηµοκρατικότητας και συντάγµατος (όπως αυτές πήγαζαν από το 1ο
Σύνταγµα) κατά την εποχή του Όθωνα. Πρώτος ο Παναγιώτης Σούτσος πρότεινε το 1834 την καθιέρωση εορτασµού της
ελληνικής Επανάστασης την 25η Μαρτίου, αναφέροντας ότι
ήταν η µέρα γενίκευσης της Επανάστασης στην Πελοπόννησο και αναγέννησης της Ελλάδας, σε υπόµνηµα το οποίο
ο Ιωάννης Κωλέττης, ως Υπουργός Εσωτερικών, υπέβαλε
στον Όθωνα. Έτσι ο εορτασµός "εις το διενεκές" της Επανάστασης την 25η Μαρτίου καθιερώθηκε το 1838 µε το Βασιλικό ∆ιάταγµα 980/15(27)-3-1938 της Κυβέρνησης Όθωνος.
Σε λίγες µέρες από την έκδοση αυτού του διατάγµατος γιορτάστηκε η Εθνική γιορτή µε µεγάλη επισηµότητα στις 25
Μάρτη για να γράψει την επόµενη µέρα στις 26 Μαρτίου 1838
η εφηµερίδα "Αθηνά": "Και πόσην επισηµότητα δεν ήθελε
δώσει η εορτή αυτή εις την Ελλάδα, αν µαζί µε τον Ευαγγελισµόν της Θεοτόκου επενηγυρίζετο και η καθίδρυσις Συντάγµατος, η στερέωσις της Ελευθερίας µας αυτής".
Τη µεγαλύτερη όµως σηµασία δεν έχει το πότε και το πώς καθιερώθηκε η 25η Μαρτίου ως Εθνική Γιορτή ή για να έρθουµε
και στα καθ' ηµάς στα Τζουµέρκα Μάϊο ή Ιούλιο έγινε η
έναρξη της Επανάστασης στο Μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου αλλά το παράτολµο της εξέγερσης και το τι απέφερε η
συλλογική προσπάθεια για της πατρίδας την Ελευθερία.
Τα λόγια του Μακρυγιάννη και του Κολοκοτρώνη, δυο µεγάλων αγωνιστών του'21 σφραγίζουν αυτό το τόλµηµα: "Αποφάσισαν οι νοικοκυραίγοι ότι η τυραγνία των Τούρκων - τη
δοκιµάσαµε τόσα χρόνια - δεν υποφερόταν πλέον.Και δι' αυτήνη την τυραγνία όπου δεν ορίζανε ούτε βίον, ούτε τιµή, ούτε
ζωή (ξέραµε και ότ' ήµασταν ολίγοι και χωρίς τ' αναγκαία του
πολέµου) αποφασίσαµεν να σηκώσωµεν άρµατα εναντίον
αυτής της τυραγνίας. Είτε θάνατος, είτε λευτεριά". (Μακρυγιάννης)
"Ο κόσµος µας έλεγε τρελούς. Ηµείς αν δεν είµεθα τρελοί,
δεν εκάναµε την επανάσταση, διατί ηθέλαµε συλλογισθεί
πρώτον διά πολεµοφόδια, καβαλλαρία µας , πυροβολικό µας,
πυροτοθήκες µας, τα µαγαζιά µας, ηθέλαµε λογαριάσει τη δύναµη τη εδική µας, την τούρκικη δύναµη". (Κολοκοτρώνης)

Η αγωνιστική πορεία και η δηµοτική µας ποίηση για
τους πρωτεργάτες της Επανάστασης στα Τζουµέρκα
Γεώργιος Καραϊσκάκης

Επιτραπέζιο δηµοτικό τραγούδι που αναφέρεται στο θάνατο
του Καραϊσκάκη 23 Απριλίου 1827 (ανήµερα της γιορτής του)

Αθανάσιος Σπ. Λαζαρίδης
Ουρολόγος - Χειρούργος

Ειδικευθείς στο Πανεπιστηµιακό
Νοσοκοµείο Ιωαννίνων
Επιστηµονικός συνεργάτης
Πανεπιστηµιακής Ουρολογικής
Κλινικής Ιωαννίνων
Νικ. Σκουφά 38 - Άρτα
Τηλ.: 2681400427, 6977509592

Παρασκευή ξηµέρωσε µην είχε ξηµερώσει
Νησιώτης κάνει τη βουλή να πάει να πολεµήσουν
Καραϊσκάκης τ' άκουσε πολύ του βαροφάνη
και τον Τσαούση έκραξε και του Σαΐζη λέγει:
- Σαΐζη στρώσε τ' άλογο να πάω να πολεµήσω
και το σπαθί του το 'βγαλε...

Η πορεία και ο αγώνας του µεγάλου ήρωα

Ο Καραϊσκάκης γεννήθηκε στη Σκουληκαριά της Άρτας (τον
διεκδικεί ως προς τη γενέτειρα και το Μαυροµάτι της Καρδίτσας). Το επίθετό του χαϊδευτικό υποκοριστικό του Καραΐσκος
που έφερε ο πιθανολογούµενος πατέρας του ∆ηµήτριος Καραΐσκος. Είχε την προσωνυµία "γιός της καλογριάς", διότι η
µητέρα του Ζωή ∆ιµισκή, πρώτη ξαδέρφη του Γώγου Μπακόλα, υπήρξε καλόγρια σε Μοναστήρι στη Σκουληκαριά.
Τα παιδικά του χρόνια πέρασαν δύσκολα λόγω του οικογενειακού του ιστορικού. Κάνει τα πρώτα βήµατα ως κλέφτης.
Νεαρός έπεσε στα χέρια του Αλή Πασά των Ιωαννίνων, όπου
και φυλακίστηκε για παράνοµες πράξεις, εκεί όµως έµαθε κάποια γράµµατα. Αρχικά λοιπόν τον υπηρέτησε και αυτή η παραµονή του στην αυλή του Αλή Πασά θεωρείται η πιο
σκοτεινή περίοδος της ιστορίας του µέχρι που λιποτάχτησε
και πήγε στον Κατσαντώνη. Κατά την παραµονή του αυτή
παντρεύτηκε την Εγκολπία Σκυλοδήµου και απέκτησε τρια
παιδιά (Πηνελόπη, Ελένη, Σπύρος).

1821: ∆ράση πριν και στη συνέχεια

Όταν το καλοκαίρι του 1820 πολιορκήθηκε ο Αλή Πασάς από
τα Σουλτανικά στρατεύµατα ο Καραϊσκάκης παρέµεινε µαζί
του και αγωνίστηκε υπέρ αυτού.
Κατά τους πρώτους µήνες του 1821 προσπάθησε να εξεγείρει σε επανάσταση κατά των Τούρκων την περιοχή της Βόνιτσας, στην αρχή ανεπιτυχώς, διότι οι προύχοντες της
περιοχής θεωρούσαν πως δεν ήταν κατάλληλος ο καιρός.
Στη συνέχεια πήγε στα Τζουµέρκα όπου εκεί (Μοναστήρι του
Αγίου Γεωργίου στο Βουργαρέλι) ύψωσε τη σηµαία της Επανάστασης και από εκεί στο Μακρυνόρος όπου συµµετείχε ο
ίδιος στις γενόµενες εκεί συµπλοκές.
Ο Καραϊσκάκης κατόρθωσε το 1821 βοηθούµενος από τον
Γιαννάκη Ράγκο και τους περί αυτόν Βαλτινούς να γίνει καπετάνιος των Αγράφων, αναγνωρισµένος ακόµα και από τις
Σουλτανικές αρχές της Λάρισας. Στην αρχή απέφυγε να προσβάλει τους Τούρκους υποκρινόµενος υποταγή στο Σουλτάνο
προκειµένου να αποφύγει επιδροµές Τούρκων στην περιοχή
του.
Το 1822 ενωµένοι Καραϊσκάκης µε Στορνάρη και Λιακατά
προέβησαν σε συµφωνία µε το Βαλή της Ρούµελης Χουρσίτ
Πασά εξαγοράζοντας τον καιρό και περιµένοντας τα αποτελέσµατα των εκστρατειών κατά του Μεσολογγίου, της Ανατολικής Ελλάδας καθώς και της εκστρατείας του ∆ράµαλη.
Μετά τη λύση της Α΄ πολιορκίας του Μεσολογγίου (31 ∆εκεµβρίου 1822) όταν µέρος του στρατού του Οµέρ Βρυώνη
και του Κιουταχή χρειάστηκε από τα Αγρίνιο να µετακινηθεί
διερχόµενο από τα Άγραφα, ο Καραϊσκάκης προκατέλαβε µε
1.000 άνδρες τη διάβαση και ανάγκασε τους εχθρούς να οπισθοχωρήσουν στο Αγρίνιο µετά από πεισµατώδη µάχη. Ο
ίδιος αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τα Άγραφα και να πάει στη
Ιθάκη για να αντιµετωπίσει τη φυµατίωση συναντώντας έµπειρους γιατρούς.
Επέστρεψε στο Μεσολόγγι και ζήτησε επίµονα να διοριστεί
αρχηγός των ελληνικών πλέον όπλων της επαρχίας των
Αγράφων αλλά ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος δε δέχτηκε
προκειµένου να υποστηρίξει τον περί αυτόν Γιαννάκη Ράγκο
(διεκδικητή της ίδιας περιοχής).
Στις 30 Απριλίου 1824 συστήθηκε επιτροπή και στις 2 Απρι-

λίου εκδόθηκε προκήρυξη των εγκληµάτων του Καραϊσκάκη
µε τον τίτλο "Προσωρινή ∆ιοίκηση της Ελλάδος", πράξη διοικητική και όχι δικαστική, η οποία έκρινε τον Καραϊσκάκη
ένοχο "εσχάτης προδοσίας". Ο ήρωας στερήθηκε όλων των
βαθµών και αξιωµάτων του και διατάχθηκε να αναχωρήσει
από το Αιτωλικό. Στη συνέχεια επιχείρησε να καταλάβει τα
Άγραφα και µετέβη στο Καρπενήσι. Τελικά 25 Ιουνίου 1824
κατέφυγε στο Ναύπλιο όπου η Κυβέρνηση του αναγνώρισε
όλους τους βαθµούς και τα αξιώµατά του.
Ιδιαίτερα µετά την αποκατάστασή του έδρασε στη στερεά Ελλάδα. Από τις αρχές Μαΐου 1825 βρίσκεται σε πλήρη δράση
διορισµένος ως γενικός αρχηγός όλων των εκτός Μεσολογγίου ελληνικών στρατευµάτων κατά τον ίδιο χρόνο που αυτό
επολιορκείτο από τον Κιουταχή και µετά από τον Ιµπραήµ
Πασά της Αιγύπτου. Καταστρώνεται σχέδιο περικύκλωσης
των Τούρκων από ξηρά που επέφερε διακοπή της πολιορκίας µε σοβαρότατες απώλειες των Τούρκων.
Όταν έπεσε το Μεσολόγγι 10 προς 11 Απριλίου 1826 ήταν
άρρωστος στον Πλάτανο Ναυπακτίας. Αµέσως έστειλε παρατηρητές να δουν πόσοι σώθηκαν και ετοίµασε φαγητό για
τους εναποµείναντες Μεσολογγίτες. Όταν η Επανάσταση
σβήνει στη ∆υτική Στερεά και στην Ανατολική οι Έλληνες κατείχαν µόνο την Ακρόπολη, την Κάζα και τα ∆ερβενοχώρια
αναγνωρίζεται ως αρχιστράτηγος, ενισχύει τη φρουρά της
Ακρόπολης µε περιορισµένο σώµα που κατάφερε να εισέλθει
10 Οκτωβρίου 1826. Η νικηφόρα πορεία συνεχίζεται: ∆όµβραινα - ∆ίστοµο - Αράχωβα (19-24 Νοεµβρίου 1826). Συνεχίζει τις εκκαθαριστικές επιχειρήσεις και 23 Φεβρουαρίου
1827 επιστρέφει στην Ελευσίνα, αφού είχε ελευθερώσει όλη
τη Στερεά Ελλάδα εκτός από το Μεσολόγγι, Βόνιτσα, Ναύπακτο.
Το τέλος

Μεταφέρει το στρατόπεδο στο Κερατσίνι όπου επανειληµµένα δέχτηκε επιθέσεις των Τούρκων ιδιαίτερα στις 4 Μαρτίου 1827. Τον ίδιο χρόνο φτάνουν σε βοήθεια 2.000
Πελοποννήσιοι, ενώ προσέρχονται αρχές Απριλίου 1827 οι
διορισµένοι Ευρωπαίοι από τη Συνέλευση της Τροιζήνας Κόχραν και Τσώρτς, προκειµένου να συνδράµουν τον Αγώνα µε
τους οποίους ο Καραϊσκάκης διαφώνησε σε θέµατα τακτικής
και οργάνωσης. Έτσι η ανάµειξή τους σε πολεµικές ενέργειες
παρέλυσαν τις διαταγές του Καραϊσκάκη.
Η προσωπική του επέµβαση σε αψιµαχίες παρ' όλες τις προτροπές του Κολοκοτρώνη να τις αποφύγει "είναι ανάγκη να
σώσεις τον εαυτό σου για να σωθεί η πατρίδα". Το απόγευµα
της 22ας Απριλίου 1827 σε συµπλοκή Κρητικών µε τους
Τούρκους και ενώ οι εχθροπραξίες γενικεύτηκαν τρέχει ο
βαριά άρρωστος Καραϊσκάκης και µια σφαίρα τον τραυµατίζει θανάσιµα. Πεθαίνει ανήµερα της γιορτής του στο εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου στο Κερατσίνι, αφού έχει υπογράψει
τη διαθήκη του. Η τελευταία του κουβέντα κατά το στρατηγό
Μακρυγιάννη: "Εγώ πεθαίνω. Όµως εσείς να είστε µονιασµένοι και να βαστήξετε την πατρίδα".

Γιαννάκης Κοτελίδας

1. ∆ηµοτικό τραγούδι του θανάτου του Κοτιλίδα

Στη χώρα στα Θοδώριανα µέσ' στου παπά το σπίτι
βάρεσαν τους αρµατολούς, τον καπετάν Γιαννάκη.
Ποιος θέλ' ν' ακούσει κλάµατα, δάκρυα και µοιρολόγια,
διαβείτε από τη Χώσεψη κι από το Βουργαρέλι
ν' ακούσετε τα κλάµατα κι όµορφα µοιρολόγια.
Πώς κλαίει η καπετάνισσα, πώς χύνει µαύρα δάκρυα,
Σαν περδικούλα θλίβεται σαν το παπί µαδιέται
Σαν του κοράκου τα φτερά βάφει τη φορεσιά της
Σαββάτο βάνει τα λερά, την Κυριακή τα µαύρα
Και τη ∆ευτέρα την αυγή βάνει τα µοιρολόγια:

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Στην τοποθεσία Καρυά Βουργαρελίου
αγρόκτηµα 3 στρεµµάτων και
600 µέτρων.

Πληροφορίες στο τηλ. 210 4611115
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

ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

Η εθνική και τοπική µας ιστορία πρέπει να είναι πάντα στο προσκήνιο!

" - ∆ε σου 'πα Γιάννη µ' µια φορά, δε σου 'πα Γιάννη µ' δύο
τον Τσέλιο µην πιστεύεσαι και βάση µην του δίνεις;"

2. ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΟΥΤΑΛΙ∆Α (1837) - Κλέφτικο

Στο Βουργαρέλι το χωριό, ψηλά µέσ' το Τζουµέρκο,
µια πέρδικα κατάµαυρη, κλεισµένη στο κλουβί της,
µοιρολογούσε κι έλεγε µ' ανθρώπινη λαλίτσα:
- ∆εν στο 'πα, Γιάννη, µια φορά δεν στο 'πα τρεις και πέντε
τους Τούρκους µη µπιστεύεσαι, γιατί είν' οχτρός κρυµµένος,
γιατί σκοτώνουν µ' απιστιά τ΄ άξια τα παλληκάρια!
Στα λόγια όπου σώλεγα εγέλαγες µ' εµένα,
εγέλαγες και µώλεγες τους Τούρκους δε φοβάσαι,
και χήρα τώρα µ' άφησες και καταφρονεµένη,
κι άφησες και µικρά παιδιά σα µήλα µαραµένα.
Παιδί µου πότε να σε ιδώ να γίνεις παλληκάρι
να σέρνεις εις τον ώµο σου ντουφέκι, καριοφίλι,
κουµπούρες εις την µέση σου, σπαθί τουρκοβαµµένο,
να πάρεις ράχες και βουνά, δρόµους και µονοπάτια,
το αίµα για να πλερωθεί του Γιάννη Κουταλίδα,
το αίµα που του χύσανε στου τραπεζιού τη µέση,
όντας τα παλληκάρια του ήτανε σκορπισµένα.
(Αραβαντινού αρ. 111, σελ. 96)
3. ΑΛΛΟ ΤΟΥ ΚΟΥΤΑΛΙ∆Α

∆εν κλαίτε δέντρα και κλαριά, κι εσείς κοντοραχούλες,
δεν κλαίτε για τσ' αρµατολούς και για τον καπετάνιο!
Τον κλαίνε όλα τα χωριά κι όλα τα βιλαέτια,
ουδέ στην Άρτα πέρασαν ουδέ και στο Τζουµέρκο.
Μας είπαν πέρα πέρασε κατά το Βουργαρέλι
να πάγει στα Θοδώριανα, τον Τσέλιο ν' ανταµώσει,
κι εκεί απιστιά του έκαµε, βάνει και τον σκοτώνουν,
τρία ντουφέκια τώρριξαν πικρά, φαρµακωµένα,
στα γόνατα γονάτισε, τον Τσέλιο φοβερίζει:
- Τσέλιο, σαν είχες το σκοπό, δε µώκανες χαµπέρι,
να βγεις να πολεµήσουµε σαν άξια παλληκάρια.

Αδερφοί Μήτρος και Γιαννάκης Κουτελίδας

Άφησαν εποχή για το όνοµα, την παλληκαριά και τη λεβεντιά
τους. Στην αρχή η δράση των Κουτελιδαίων περιορίστηκε
στην περιοχή των Τζουµέρκων και Ραδοβυζίου.
Το αρµατολίκι των Τζουµέρκων είχε έδρα τη Χώσεψη και το
Βουργαρέλι. Αρµατολός του αναφέρεται ο ∆ηµήτριος Κουτελίδας ή Χωσεψίτης. Μετά το 1804 (χαλασµός του Σέλτσου),
όταν καθαιρείται ο Κων/νος Πουλής παραχωρείται το µεγαλύτερο τµήµα του Ραδοβυζίου στο Γώγο Μπακόλα και το αρµατολίκι των Τζουµέρκων στο Νικόλαο Κουτελίδα, γιο του
∆ηµητρίου Κουτελίδα ή Χωσεψίτη. Οι δύο αρχηγοί ήταν παιδιά του Νικολάου που λέγεται ότι γεννήθηκαν στη Σκουληκαριά κατά την περίοδο της εξορίας της οικογένειάς του. Για το
Γιαννάκη λέγεται πως γεννήθηκε στη Χώσεψη και ότι πήρε
το όνοµα Κουτελίδας, γιατί είχε χερούκλες ατσάλινες που κρέµονταν σαν κουτάλες.
Μετά το θάνατο του Νικολάου το αρµατολίκι πέρασε στα
χέρια του πρωτότοκου Μήτρου που είχε παντρευτεί αδερφή
του Γώγου Μπακόλα από τη Σκουληκαριά.
Με τους γάµους η οικογένεια Κουτελίδα απέκτησε ισχυρούς
συγγενείς - συµµάχους στο Ραδοβύζι και Ασπροπόταµο και
έτσι γίνεται ισχυρός παράγοντας του αγώνα.
Το 1818 ο Μήτρος είναι από τους πρώτους στην περιοχή που
µυήθηκαν στο µυστικό της Φιλικής Εταιρείας µαζί µε το Μακρυγιάννη, Γώγο Μπακόλα κ.ά.
∆ιασώθηκε το "µπουγιουρντί" παράδοσης του αρµατολικίου
από το Βεζύρη µεχµέτ Ρασίντ Πασά της Άρτας µε υπογραφή
και σφραγίδα κι ηµεροµηνία 23 ∆εκέµβρη 1821.

Ξακουστός έγινε για τη µάχη της Λαγαρούς (ή Λογαρούς)
της Μήγερης (σηµερινή ονοµασία Τετράκωµο), όπου µαζί µε
τον Γ. Τσαρακλή, από τα Πιστιανά (∆ίστρατο), πολέµησαν
σαν γίγαντες µε 100 παλληκάρια, κατατροπώνοντας 3.000
Τούρκους, προκαλώντας το θαυµασµό των κατοίκων της περιοχής που αποτυπώνεται στο δηµοτικό τραγούδι:
"Να 'µουν µια πετροπέρδικα στης Λογαρούς τη βρύση
να λάλαγα κάθε πρωί δυο ώρες πριν να φέξει.
Να ξύπναγα τη συντροφιά και Μήτρο Κουτελίδα:
"ξύπνα καηµένη συντροφιά και Μήτρο Κουτελίδα
ν΄ακούζετε τον πόλεµο, µια ταραχή µεγάλη!
∆εν είναι κρίµα κι άδικο παρανοµιά µεγάλη
να πολεµάν οι εκατό µε τρεις χιλιάδες Τούρκους!"
Το τραγούδι αυτό το τραγουδούσαν και το χόρευαν για πολλά
χρόνια οι γέροντες της Χώσεψης κάθε Λαµπρή. Ο Μήτρος
Κουτελίδας πριν πεθάνει στις 8 ∆εκέµβρη 1824 από µακροχρόνια αρρώστια, παρέδωσε το αρµατολίκι στον αδερφό του
Γιαννάκη.
Ο καπετάν Γιαννάκης ήταν ατρόµητος και τραχύς πολεµιστής.
Η γενναιότητα και η παλληκαριά του είχαν γίνει θρύλος της
εποχής. Οι πασάδες τον θεωρούσαν από τους πιο επικίνδυνους αντιπάλους. Μετά τη µάχη του Πέτα, όπου ο Κιουταχής
συνέτριψε τους Έλληνες και η Επανάσταση άρχισε να κάµπτεται στα Τζουµέρκα και όλη την Ήπειρο, άλλοι καπεταναίοι
αποχώρησαν από τον αγώνα (µεταξύ αυτών και ο καπετάν
Γιαννάκης) και άλλοι προσχώρησαν στη στρατιά του Γεωργίου Καραϊσκάκη. Εγκαταστάθηκε στο χωριό του, τη Χώσεψη,
διατηρώντας ένοπλο τµήµα και ενοχλώντας συχνά τα διερχόµενα τουρκικά τµήµατα. Για το λόγο αυτό, οι Τούρκοι αναγκάστηκαν να τον διορίσουν καπετάνιο των Τζουµέρκων µε
απόλυτη δικαιοδοσία και προνόµια, να διοικεί και να ρυθµίζει
όλα τα ζητήµατα της περιοχής Ανατολικών και ∆υτικών Τζουµέρκων µέχρι το Ξηροβούνι και ανατολικά µέχρι τα Ραδοβύζια.
Το 1828 στο χωριό Μαρκινιάδα σκότωσε 100 Λιάπηδες που
λήστευαν και καταδυνάστευαν τους κατοίκους. Η δυναµική
αυτή ενέργεια τον επιβάλει στην τουρκική εξουσία που τον
αναγνωρίζει πλέον επίσηµα ως αρµατολό στο αρµατολίκι των
Τζουµέρκων.
Ο τραχύς του χαρακτήρας και η δεσποτική συµπεριφορά του
δηµιούργησε πολλές δυσαρέσκειες µε τις αδικίες εναντίον
των κατοίκων αλλά παράλληλα έκανε και ευεργεσίες. Επίσης
πίστευε διαρκώς στον Αγώνα που ενίσχυε µε πολεµοφόδια
και τρόφιµα αλλά δεν συµφωνούσε µε τα "φερσίµατα" άλλων
στρατηγών.

Η πολεµική δράση των Κουτελιδαίων
στην Επανάσταση του 1821

1. Η µάχη στο Κοµπότι Άρτας (30 Μάη και 8 Ιούνη 1821)

Γράφει ο Μακρυγιάννης:
"Στις 30 Μαγιού ο Καραϊσκάκης και ο Γιαννάκης Κουτελίδας, αφού 'µαθαν τους Τούρκους εις το Κοµπότι, πήραν σαράντα Έλληνες και πήγαν και πολέµησαν αρκετές ώρες και ως
ολίγοι οι Έλληνες φύγαν χωρίς να βλαφθεί ούτε το'να µέρος
ούτε τ' άλλο. Τις 8 Γιούνη ξαναπήγαν πίσω εις το Κοµπότι ο
Καραϊσκάκης και ο Κουτελίδας µε τους ολίγους Έλληνες και
πολέµησαν ως έξι ώρες και σκοτώθηκαν κάµποσοι Τούρκοι και
πληγωθήκανε. Επληγώθη ο Καραϊσκάκης εις την φύσιν, περιπαίζοντας τους Τούρκους τους γύριζε τον κώλο και πληγώθη".
2. Επιχείρηση στο µοναστήρι των Καλαρρυτών και µάχη
της Πλάκας (Ιούνιος 1821) µαζί µε τους καπεταναίους: Ίσκο,
Βαρνακιώτη και τους οπλαρχηγούς Μαρκο και Κίτσο Μπότσαρη.
3. Καταστροφή των Καλαρρυτών (10 Ιούλη 1821) µε το
Μήτρο Γώγο, Γιαννάκη Ράγκο και Νικολάκη Στουρνάρη.

ΑΤ

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
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4. ∆εύτερη µάχη της Πλάκας (τρίτο δεκαήµερο του Ιούλη
1821) νικηφόρα για τους Έλληνες µε το Μάρκο Μπότσαρη
και τους 200 Σουλιώτες.
5. Μάχη του Σταυρού των Τζουµέρκων (4 Αυγούστου 1821).
Μετά την ανακατάληψη της Πλάκας και την καταστροφή των
Τζουµερκοχωριών οι Τούρκοι προελαύνουν προς τα Θεοδώριανα. Βρίσκουν µπροστά τους στη θέση "Σταυρός" καλά
οχυρωµένους 70 Έλληνες µε επικεφαλής το Γώγο Μπακόλα.
Ανάµεσα στα παλληκάρια ήταν απλός στρατιώτης και ο Μακρυγιάννης. Ξεκινώντας η µάχη καταφτάνουνγια ενίσχυση και
άλλοι καπεταναίοι: Μήτρος και Γιαννάκης Κουτελίδας, Γιαννάκης Ράγκος, Κατσικογιάννης, Σπαής, Ίσκος, Βαρνακιώτης.
Το γενικό πρόσταγµα έχει ο Γώγος Μπακόλας. Η µάχη κρατάει 4 µερόνυχτα και οι Τούρκοι υποχωρούν προς τη θέση
"Αυτί"- Μελισσουργοί. Το βράδυ της 5ης Αυγούστου για να
γιορταστούν τα επινίκεια , ο ηγούµενος του Μοναστηριού του
Αγίου Γεωργίου Βουργαρελίου πρόσφερε γεύµα στους νικητές της µάχης.
Το παρακάτω δηµοτικό τραγούδι αναφέρεται σ' αυτή τη θρυλική µάχη:
"Να 'µουν µια πετροπέρδικα στη Λογαρού στη βρύση
να ξάνοιγα πολύ ταχιά, δι' ώρες µπριχού να φέξει
να ξύπναγα τη συντροφιά, το Μήτρο Κουτελίδα.
- Ξύπνα καηµένη συντροφιά, το Μήτρο Κουτελίδα,
ξύπνα ν' ακούσεις πόλεµο και φοβερό ντουφέκι:
- Ποιος είναι αυτός που πολεµάει Σταυρό και Χαροκόπου.
- Γώγος Μπακόλας πολεµάει µ' εννιά χιλιάδες Τούρκους,
κι οι Τούρκοι όρκον έκαναν, όρκο στα χαϊµαλιά τους
για να περάσουν τον Ζυγό, Τζουµέρκα, Ραδοβύζι
να πάρουν σκλάβους τα παιδιά, κορίτσια και νυφάδες.
Γώγος Μπακόλας φώναξε σαν καπετάνιος που 'ταν:
- Γυρίστε πίσω , Τούρκοι µου, µην χάνετε τον όρκο
κι όσο είν' ο Γώγος ζωντανός και ζει και ο Κουτελίδας
σκλάβους εσείς δεν παίρνετε κορίτσια και νυφάδες,
τι εµείς µολύβια δίνουµε σπαθιά ξεγυµνωµένα.
Που είστε παιδιά από το Τζουµερκιό, παιδιά απ' το Ραδοβύζι!
Για πολεµάτε δυνατά , όσο κι αν ηµπορείτε,
να ραγισθούνε τα βουνά, ν' αχολογούν οι κάµποι,
ν΄ ακούσει το ντουφέκι µας κι ο Μπότσαρης ο Μάρκος".

Κατάληψη της Άρτας (16 Νοεµβρίου 1821)

Με συντονισµένο σχέδιο που κατέστρωσαν ο Γώγος Μπακόλας µε τον Γεώργιο Καραϊσκάκη και τη συµµετοχή των: Μήτρου και Γιαννάκη Κουτελίδα, Τσαρακλή, Μακρυγιάννη, Νότη
και Μάρκο Μπότσαρη κ.ά. Την Άρτα κράτησαν οι Έλληνες
µόλις 16 ηµέρες.

Το τέλος του Γιαννάκη Κουτελίδα

∆ολοφονήθηκε στα Θεοδώριανα στις 22 Οκτωβρίου 1838
από τον Τσέλιο Πίτσαρη, Τουρκαλβανό αξιωµατικό, γενικό
στρατιωτικό διοικητή και Γενικό επόπτη των ∆ερβεναγάδων
µε έδρα τα Γιάννενα.
Η ιστορία:
Ο Πίτσαρης είχε διορίσει στο Βουργαρέλι τον ανιψιό του
Χαλήλ για να εισπράττει τους φόρους, όµως ήταν πολύ σκληρός και βασάνιζε τους χωρικούς. ∆εν λογάριαζε κανέναν ούτε
και το Γιαννάκη Κουτελίδα που ήταν αρµατολός της περιοχής. Σε µια συνάντησή τους ο Γιαννάκης σκοτώνει το Χαλήλ
ή του έστησαν ενέδρα κλέφτες βαλµένοι από το Γιαννάκη
Κουτελίδα, (σύµφωνα µε άλλους έβαλε κάποιον άλλο και τον
σκότωσε) σ' ένα διάσελο ανάµεσα Άϊ-Γιώργη Βουργαρελίου
και Χώσεψης. Τότε ο Τσέλιο Πίτσαρης ξεκινάει µε ένοπλο
τµήµα για τα Τζουµέρκα καίγοντας και καταστρέφοντας στο
διάβα του, µε σκοπό να εκδικηθεί το Βουργαρέλι, στο οποίο
έγινε ο φόνος. Μια επιτροπή Βουργαρελιωτώνµε τον ηγούµενο Χριστόφορο για να αποφύγει αντίποινα παρουσιάστηκε
στον Πίτσαρη και του παράστησε πως ο φόνος του Χαλήλ
ήταν έργο ξένων, που θέλησαν έτσι να συκοφαντήσουν τους
Βουργαρελιώτες, οι οποίοι αντίθετα "αγαπούσαν" τον Χαλήλ
και του έκαµαν µάλιστα και µνηµείο, αυτό που λέγεται "Τουρκόµνηµα".
Πέρασε καιρός και ο Πίτσαρης καµώθηκε πως ξέχασε και κάλεσε το Γιαννάκη Κουτελίδα στα Θεοδώριανα τάχα για να συζητήσουν κάποια θέµατα τοπικά. Όλοι που γνώριζαν τον
Πίτσαρη συµβούλευαν τον Γιαννάκη να µην πάει. Εκείνος περήφανος και ατρόµητος πήγε να τον συναντήσει µε δύο άντρες του. Στα Θεοδώριανα τον πυροβολούν άνανδρα και τον
σκοτώνουν. Ο ηρωικός του χαµός ενέπνευσε τη λαϊκή µούσα.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ

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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Η νεολαία µας και το φυσικό περιβάλλον χρειάζεται διαρκώς το ενδιαφέρον µας!

Παιδιά είναι και παίζουν9;

νει στο σχολείο ή να επιστρέφει στο σπίτι,
•απώλεια προσωπικών αντικειµένων, χρηµάτων ή αδικαιολόγητα σκισµένα ρούχα και ανεξήγητα σηµάδια και µελανιές
στο σώµα.

Της Σολούπη Ελένης
Κοινωνιολόγου

...Φίλοι, συγγενείς, συγχωριανοί αλλά και κόσµος απ’ όλη την
Ελλάδα µε δάκρυα στα µάτια και αρκετά ερωτηµατικά, παρευρέθηκαν στο µνηµόσυνο για τους τρεις µήνες από τον θάνατο του 20χρονου φοιτητή Βαγγέλη Γιακουµάκη
αποδεικνύοντας µε αυτόν τον τρόπο ότι η θύµηση του τραγικού αυτού περιστατικού θα παραµένει ζωντανή...
Τα λόγια τούτα διαβάσαµε στις εφηµερίδες πριν λίγες µέρες
σαν ένα είδος υπόσχεσης, ευχής, φόρου τιµής στο αδικοχαµένο παλικάρι, που στο βάρος της σωµατικής και ψυχολογικής βίας που υφίστατο έδωσε τέλος στη ζωή του..
Η ιστορία ενός παιδιού που αρχικά θεωρήθηκε ως «εξαφάνιση» και βρέθηκε µετά από ένα µήνα νεκρό, ευαισθητοποίησε και ταλάνισε την Ελλάδα.
Θα παραµείνει όµως η µνήµη ζωντανή;

Θα γίνει η ιστορία του Βαγγέλη αφορµή να αφυπνιστούν συνειδήσεις; Γονιών, δασκάλων, µαθητών;

Έρευνες δείχνουν ότι η σχολική βία είναι ένα φαινόµενο το
οποίο κερδίζει διαρκώς έδαφος και στη χώρα µας αφού τουλάχιστον 10 - 15% µαθητών είναι θύµατα συστηµατικής βίας
από τους συµµαθητές τους, πάνω από το 5% παραδέχονται
ότι ασκούν βία και η συντριπτική πλειονότητα των µαθητών
είναι µάρτυρας περιστατικών σχολικού εκφοβισµού.
Το σχολείο µοιραία καθρεφτίζει την παθογένεια της κοινωνίας.

Στη σχολική κοινότητα καταλυτικό ρόλο διαδραµατίζουν τα
ατοµικά χαρακτηριστικά των παιδιών, η κουλτούρα της οικογένειάς τους και η στάση της απέναντι στη βία, το ψυχολογικό υπόβαθρο, τα γνωρίσµατα του σχολικού περιβάλλοντος,
οι παιδαγωγικές πολιτικές του σχολείου, το εκπαιδευτικό σύστηµα και το κυριότερο τα κοινωνικά ζητήµατα και προβλήµατα που ενισχύουν τις αντικοινωνικές συµπεριφορές.

Οι πιο συνηθισµένες νεανικές συµπεριφορές ενδοσχολικής
βίας αφορούν:
•λεκτικές επιθέσεις κι απειλές για σωµατική κακοποίηση, βρισιές, ξυλοδαρµούς, τραυµατισµούς, προσβολές
•συστηµατική γελοιοποίηση συνεσταλµένων παιδιών, χρήση
προσβλητικών παρατσουκλιών, εκβιασµούς, διάδοση κακοηθών και ψευδών φηµών
•καταστροφή προσωπικών αντικειµένων, απόσπαση χρηµάτων ή προσωπικών αντικειµένων, µικροκλοπές
•αποκλεισµό και αποµόνωση από παρέες, οµαδικά παιχνίδια και κοινωνικές δραστηριότητες
•Τέλος δύο νέες µορφές εκφοβισµού και βίας, που συναντώνται τα τελευταία χρόνια µε σταθερά αυξανόµενο ρυθµό
αφορούν στη σεξουαλική παρενόχληση (απρεπή αγγίγµατα,
προσβλητικά ανώνυµα γράµµατα και µηνύµατα, νεανικές σεξουαλικές επιθέσεις) και το Cyberbullying - ηλεκτρονικός εκφοβισµός (αποστολή απειλητικού ή υβριστικού υλικού, µέσω
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή κακόβουλων γραπτών µηνυµάτων)

Ο σχολικός εκφοβισµός αποτελεί ένα σύνθετο πρόβληµα,
στο οποίο ο καθένας µας εύκολα κλείνει τα µάτια του και επαναπαύεται, ίσως γιατί πολλές φορές δεν γίνεται επαρκώς φανερό, ώστε να γίνει αντιληπτή η σοβαρότητά του.
Η µεγάλη πρόκληση των εκπαιδευτικών και των γονέων είναι
ακριβώς αυτή: να αναγνωρίσουν ότι υπάρχει, ότι αφορά
όλους και έχουν άµεση ευθύνη για την αποτελεσµατική αντιµετώπισή του, διότι οι συνέπειες του στα παιδιά είναι σοβαρές και καθοριστικές για την ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη
και εξέλιξη.
Η συστηµατική πρόληψη και η κατάλληλη αντιµετώπιση κάθε
µορφής βίας στο σχολείο είναι πολύ σηµαντική. Χωρίς υστερίες και υπερβολές χρειάζεται:
•να συζητήσουµε αναλυτικά µε το παιδί για τα γεγονότα και τις
συµπεριφορές, που το ενοχλούν
•να του εµπνεύσουµε το αίσθηµα ότι είµαστε κοντά του προκειµένου να το φροντίσουµε
•να το πείσουµε ότι µπορεί και πρέπει να αντιδράσει και να µη
σιωπά
•να το διαβεβαιώσουµε ότι «δε φέρει καµία ευθύνη το ίδιο για
ό,τι συνέβη»,
Σηµείωση: Η Ελένη Σολούπη, κοινωνιολόγος, υπάλληλος του ΚΕΠ ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων ασχολήθηκε

Ορισµένες ενδείξεις που πιθανόν να υποδηλώνουν ότι ένα
παιδί έχει πέσει θύµα βίας και εκφοβισµού στο σχολείο είναι:
•έντονες και αδικαιολόγητες αλλαγές στη διάθεση - εµφάνιση
ψυχοσωµατικών προβληµάτων (πονοκέφαλος, στοµαχόπονος, αϋπνίες, ανορεξία ή βουλιµίαB)
•µειωµένη διάθεση ή η άρνηση να πάει στο σχολείο ή πτώση
της µαθησιακής επίδοσης και άρνηση συµµετοχής σε σχολικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες.
•αλλαγές στις διαδροµές από τις οποίες συνήθιζε να πηγαί-

µε θέµα “Πείραγµα ή σχολικός εκφοβισµός” και στο

φύλλο 240 της εφηµερίδας µας (Μάρτιος - Απρίλιος

2014), ευαισθητοποιηµένη ιδιαίτερα µε το θέµα αυτό.
Επειδή καθηµερινά και από πολύ παλιά όλοι µας είµα-

στε εντιµέτωποι µε αυτό, για να µη µείνει µόνο στα χαρ-

τιά ή ευκαιριακά την αντίστοιχη µέρα, δώσαµε την
υπόσχεση να ασχοληθούµε σε ηµερίδα µε το θέµα αυτό.

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: "Άραχθος - Τζουµέρκα: Οι δρόµοι του νερού και της πέτρας"

Μεγάλη επιτυχία σηµείωσε η έκθεση φωτογραφίας του Φορέα
διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Τζουµέρκων, Περιστερίου και χαράδρας Αράχθου στην Αθήνα σε συνεργασία µε την Πανηπειρωτική
Συνοµοσπονδία Ελλάδος και την Οµοσπονδία Αδελφότητας Τζουµερκιωτών µε το ανωτέρω θέµα.
Η έκθεση εγκαινιάστηκε το βράδυ του Σαββάτου 14 Μαρτίου στην
κατάµεστη από κόσµο αίθουσα του Ζαππείου Μεγάρου και παρέµεινε ανοιχτή µέχρι την Παρασκευή 20 Μαρτίου. Πενήντα µοναδικά
εκθέµατα που έχουν απαθανατίσει οι καλλιτέχνες φωτογράφοι
(επαγγελµατίες ή ερασιτέχνες) που είχαν περιηγηθεί στο Εθνικό
Πάρκο παρουσιάζουν οµορφιές της φύσης αλλά και της παράδοσης και της σύγχρονης ζωής στα Τζουµέρκα.
Σκοπός της ήταν η προβολή, η ανάδειξη του φυσικού πλούτου
και της πολιτιστικής φυσιογνωµίας του Εθνικού Πάρκου, καθώς και
η προσέλκυση όσο γίνεται περισσότερων επισκεπτών που θα
έχουν την ευκαιρία να ξεναγηθούν για πρώτη φορά στην περιοχή,
απολαµβάνοντας τις οµορφιές που θα συναντήσουν.
Οι επισκέπτες της Έκθεσης ξεπέρασαν τις 10.000. Ήρθαν άτοµα
απ' όλα τα µέρη της Ελλάδας και Σχολεία. Τα εγκαίνια πραγµατοποιήθηκαν παρουσία του αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος
κ. Ιωάννη Τσιρώνη και του Β΄ αντιπροέδρου, Ηπειρώτη, Γιάννη
Μπαλάφα. Το Βουργαρέλι στην Έκθεση είχε µια αντιπροσωπευτική φωτογραφία από τη βρύση "Κρυστάλλω".
Παραθέτουµε µια φωτογραφία από τις βρύσες στο Μοναστήρι του
Άϊ - Γιώργη κάτω από τα αιωνόβια πλατάνια τώρα την Άνοιξη κι ένα
µικρό απόσπασµα από το εισαγωγικό σηµείωµα του Ηµερολογίου 2015 του Φορέα µε θέµα "Το νερό, πηγή ζωής και πολιτισµού".
Απόσπασµα: “Το νερό άρρηκτα συνδεδεµένο µε την ύπαρξη της
ίδιας της ζωής, αποτελεί απαραίτητο συστατικό επιβίωσης όλων των
έµβιων οργανισµών και διατήρησης των οικοσυστηµάτων του πλα-

νήτη µας. Σύµφωνα µε τον αρχαίο Έλληνα φιλόσοφο Αριστοτέλη,
το νερό, µαζί µε τον αέρα, τη φωτιά και τη γη, αποτελούν τα τέσσερα στοιχεία που συνθέτουν τον κόσµο. Για τις περισσότερες θρησκείες άλλωστε, το νερό θεωρείται σύµβολο ζωής, αγνότητας και εν
γένει σωµατικής και ψυχικής υγείας του ανθρώπου.
Το νερό, όντας σε διαρκή κίνηση σ' ένα κύκλο µεταξύ της θάλασσας, του αέρα και του εδάφους, γνωστός και ως "Κύκλος του
Νερού", παίζει σηµαντικό ρόλο και στην οικονοµία µιας χώρας, συµβάλλοντας για παράδειγµα στην ανάπτυξη της γεωργίας, της βιοµηχανίας, αλλά και στην άνθηση του τουρισµού γενικότερα.
Η ιστορία έχει καταγράψει ότι οι µεγαλύτεροι πολιτισµοί έχουν αναπτυχθεί κοντά σε ποτάµια, λίµνες και άλλους κύριους υδάτινους
δρόµους. Η ζωογόνος σχέση του νερού µε τον άνθρωπο και τον πολιτισµό και η φοβερή δύναµή του, δεν επιτρέπει ούτε στις σύγχρο-
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νες κοινωνίες να αποδεσµευτούν από τα πολύτιµα υγρά δεσµά του.
Ιδανικά παραδείγµατα για την ορθή χρήση των φυσικών πόρων
και του νερού αποτελούν οι παραδοσιακές κοινωνίες, όπως αυτές
που επιβιώνουν ως σήµερα στις κορυφές των Τζουµέρκων και του
Λάκµου. Οι κάτοικοι των ορεινών παραδοσιακών οικισµών διακρίνονται για την αυτονοµία, τη λιτή οργάνωση στον καθηµερινό τρόπο
ζωής και την αυτάρκειά τους σε υλικά αγαθά. Η οργάνωση αυτών
των κοινωνιών βασίζεται στην οικονοµία των φυσικών πόρων και
στην ανακύκλωση των υλικών και βρίσκονται σε πλήρη ισορροπία
µε το φυσικό περιβάλλον.
Η δύναµη του νερού αξιοποιήθηκε, θέτοντας σε λειτουργία από
νερόµυλους, µαντάνια και νεροτριβές (προβιοµηχανική εποχή)
µέχρι µικρά υδροηλεκτρικά σήµερα. Έτσι, θα συνεχίσουµε και
φέτος την προσπάθειά µας για τη ευαισθητοποίηση της τοπικής
κοινωνίας σε περιβαλλοντικά θέµατα, αναδεικνύοντας παράλληλα
την αξία της προστατευόµενης αυτής περιοχής, γιατί η σχέση ανθρώπου και φύσης και ειδικότερα το αρµοδέσιµο του ανθρώπου µε
το νερό δεν µπορεί να στριµωχθεί σε λόγια παρά µε εικόνες”.
Όλα αυτά γράφηκαν όχι µόνο για την κοινοποίηση ενός γεγονότος αλλά µήπως και µας ευαισθητοποιήσουν όλους µαζί να καθαρίσουµε τα ποτάµια µας και τις βρύσες µας, να τις περιποιηθούµε,
να φροντίσουµε τα µονότοξα γεφύρια µας να µην καταρρεύσουν.
Να έχουµε νερό στη βρύση της Πλατείας µας ειδικά τώρα που έρχεται καλοκαίρι, να µη διοχετεύεται - "χάνεται" µέσα στα "σωθικά"
της Πλατείας µας µε κίνδυνο κατάρρευσής της. Να έχουµε νερό και
µάλιστα καθαρό στα σπίτια µας το καλοκαίρι. Αυτά αν δεν διορθώσουµε πώς θα περιµένουµε επισκέπτες στο χωριό µας και θα απολαµβάνουµε οµορφιές όχι κακοποιηµένες;
Λουκία Αντωνίου
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Η εφηµερίδα µας προβάλλει το Βουργαρέλι και τα προβλήµατά του, καθώς και τους συνεργάτες της!

ΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΚΑΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Στο προηγούµενο φύλλο της εφηµερίδας µας σ’αυτή την
σελίδα έγινε αναφορά και ενηµέρωση των συγχωριανών
µας δηµοτών για προβλήµατα που αφορούν το χωριό µας
Βουργαρέλι.
Η Πρόεδρος του Συλλόγου µας Λουκία Αντωνίου στα
πλαίσια των συχνών επισκέψεών της στο Βουργαρέλι
επιδίωξε συνάντηση µε τη ∆ηµοτική Αρχή. ∆εν κατάφερε
κατά την τελευταία της επίσκεψη τον Απρίλιο-Μάϊο να έχει
συνάντηση µε το ∆ήµαρχο οπότε δεν είχε ενηµέρωση για
τα δύο θέµατα που είχε θέσει υπόψη του την προηγούµενη φορά. Για το θέµα των κληροδοτηµάτων από τον
αρµόδιο υπάλληλο η πληροφορία ήταν ότι λόγο φόρτου
εργασίας δεν έχουν προωθηθεί περαιτέρω.
Για το Μποτσαραίϊκο καµιά ενηµέρωση παρόλο που
εκτεταµένα αναφερθήκαµε στο προηγούµενο φύλλο της
εφηµερίδας µας.
1. Υπήρξε συνάντηση µε την Αντιδήµαρχο κ.Καραγιάννη
και ενώπιον και του κ. Αλυµάρα µου ανακοινώθηκε για
ενηµέρωση όλων ότι όσον αφορά το θέµα του ηλεκτροφωτισµού του χωριού µας πέρασε από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και εγκρίθηκε ποσό 12.000 ευρώ και πρέπει να
δοθεί ανάθεση για µελέτη, γιατί χρειάζεται αντικατάσταση
του δικτύου και δεν είναι θέµα λαµπτήρων όπως για πολλοστή φορά θα αναφέρω.
2. Όσον αφορά την ύδρευση ότι έγινε καταµέτρηση των
παροχών και περιµένουν µελέτη από τον Αντιδήµαρχο κ.
Νίκο Σιµόπουλο.
Σηµειωτέον ότι και αυτό είναι σοβαρό πρόβληµα του χωριού µας και εκτός από την έλλειψη κατά τους καλοκαιρινούς µήνες το νερό µας µε τον τρόπο που διοχετεύεται
στα σπίτια άρχισε να γίνεται επικίνδυνο πλέον.
3. Για την πλατεία που αντιµετωπίζει κινδυνο κατάρρευσης δόθηκε για µελέτη για να αποφευχθεί το δυσάρεστο.
Εφόσον γίνουν τα ανάλογα έργα, θα ευπρεπισθεί και ο
χώρος στο πρανές, ο οποίος για µια ακόµη φορά διαπιστώθηκε ότι είναι σπουπιδότοπος και ζούγκλα που κρύβει
επιµελώς το χάλι αυτό.
Αυτά είναι τα κύρια προβλήµατα που έχουν σχέση µε τις
συνθήκες ζωής των συγχωριανών µας στο Βουργαρέλι.
Αλλά και εµείς που δε ζούµε στο Βουργαρέλι µάς πονούν
όλα αυτά όχι µόνο τα µέλη του ∆.Σ. αλλά και άλλους συγχωριανούς που αγαπούν και πονούν για το Βουργαρέλι
και δεν θέλουν να κάνουν υποδείξεις µόνο και µόνο για να
τα βρουν έτοιµα το καλοκαίρι. Έτσι πέρα από την αναφορά στην εφηµερίδα θα πρέπει το καλοκαίρι να κάνουµε
κάτι όλοι µαζί (γιατί τότε είναι η ευκαιρία, η ‘’χοάνη’’ της
Αθήνας δε µας δίνει τέτοια “πολυτέλεια”) γιατί το Βουργαρέλι έφτασε σε οριακό σηµείο, η παρακµή είναι φανερή.
Και δεν είναι µόνο αυτά τα προβλήµατα, υπάρχουν και
τα υπόλοιπα που σήµερα θα κάνω µια αναφορά µόνο και
θα επανέλθω δριµύτερη σε επόµενο φύλλο, µε τα οποία
αν ασχοληθούµε σοβαρά θα βελτιώσουν την εικόνα του
χωριού και θα δώσουν αφορµή για πολιτιστική, τουριστική
κίνηση και όχι µόνο.
Κτιριακό συγκρότηµα Κατασκηνώσεων, Μοναστήρι
Αγίου Γεωργίου (αλήθεια τι έγιναν οι 40.000 ευρώ που
εγκρίθηκαν από πέρυσι για επισκευές στη στέγη;). Τα µονότοξα γεφύρια µας, οι ιστορικές µας βρύσες, το Μποτσαραίϊκο, η Κόκκινη Εκκλησιά.
ΛΟΥΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Ε Σ

∆ύο κείµενα (πεζό-ποιητικό) από το συνδηµότη µας κ.
Κώστα Τάσιο του Παύλου από το Παλαιοκάτουνο
που έγραψε και εξέδωσε στον εκδοτικό οίκο ‘’Βυζάντιο’’ της Αθήνας το βιβλίο µε τίτλο “ΑΓΩΝΕΣ ΖΩΗΣ’’
Βιβλίο αυτοβιογραφικό, σε γλώσσα απλή µε ιδιωµατισµούς που µας κάνει να ταξιδέψουµε στο παρελθόν
και την ιστορία του τόπου µας. Τους µεγαλύτερους
τους γυρίζει στην εποχή της παιδικής και νεανικής τους
ηλικίας και τους κάνει να αναπολούν µε νοσταλγία µια
εποχή που παρά τις φοβερές δυσκολίες της είχε οµορφιά. Ο συγγραφέας ενηµέρωσε ότι το βιβλίο έχει εξαντληθεί, αντίτυπο βρίσκεται στο Γραφείο του Πολιτιστικού
Συλλόγου στο Βουργαρέλι.
Μια ηλιαχτίδα µες τη συννεφιά

Μια ηλιαχτίδα σε µια εποχή γεµάτη νέφος.
Βροχή αισθήσεων σε χρόνους ξηρασίας.
Ένας ερωτικός κατακλυσµός δυνατός
-δυο δυνατοί µεγάλοι.
Και µια γωνία του κόσµου, τρέµει η γη.

Με µιαν αχτίδα τρύπα αν θέλεις
την καταχνιά µου σκοτεινή.
Με µια πνοή, µε µια βροχούλα διώξ’ το νέφος
Μια µοιρασιά κι εγώ συµµέτοχος στη φράση:
Όσο θα ζεις, ποτέ µην ψάχνεις στα δικά σου.

Είπα τα λόγια και όµως µάταια, το νιώθω
καθώς τα πρόσωπα τα ανέκφραστα µου γνέφουν.
Είναι πολλά και άλλα πολλά,πώς να τα πω
Με στίχους και µε λόγια ειπωµένα δυνατά.
Ήταν όµως δυνατά

Βλέπω αλώσεις, τρελάδικα µε άδεια ταφής
και κάτι όνειρα στα κάγκελα αφηµένα
Λύτρωση φαίνεται µια τέτοια λύση
σε µια ιστορία που δεν λέει να τελειώσει
Ας τελειώσει καµιά φορά
Σ΄ένα κατάρτι ατόφιος ανεβαίνω
ακροβατώ τις σκέψεις στο κενό
κι εκεί που λες: θα σωθώ

Π Ο Υ

Λ Α Β Α Μ Ε

κοιτάξτε! Ισορροπώ!
ένα λεπτό στον 21ο αιώνα
µόνος στην δίνη να πνιγώ, γιατί;
∆ιάλεξες λάθος! εποχή για να πνιγείς
να γίνεις ακροβάτης
Τώρα...είναι σάπιο το σχοινί
και λίγοι οι θεατές...και άλλοι
Αν θέλεις ν’ανέβεις εκεί ψηλά
σκαλιά έχει πολλά σκαλιά.
Το...θάνατο µη φοβηθείς!
Σε θάψαµε από χτες...

Σωστή η παροιµία
Η πολλή δουλειά τρώει τον αφέντη
Έτσι έλεγαν οι παππούδες και οι γιαγιάδες µας.Ας ακολουθήσουµε τη συµβουλή και την πραγµατικότητα αυτονών, που µε τόση λαχτάρα µας προστάτευαν και
πως κάτι παραπάνω ήξεραν από εµάς.
Οι διακοπές από την εργασία µας είναι κάτι το φυσικό
και δεν πρέπει να αγνοούµε την καλυτέρευση της ζωής
µας, για όσα χρόνια θα µας χαρίσει ο Θεός. Ας φύγουµε από την πόλη, από την ηχορύπανση, από το
καυσαέριο και ας πάµε κάπου αλλού στην εξοχή.
Στην εξοχή οι πνεύµονες διώχνουν το µονοξείδιο του
άνθρακα και ταυτόχρονα ο καθαρός αέρας διώχνει την
κούραση της πόλης.
Ο εγκέφαλος του ανθρώπου µειώνει την απόδοση των
κυττάρων που αυτός λειτουργεί µε κόπωση και δηµιουργεί στρες.Να ξεφύγουµε από την πόλη, να απολαύσουµε τη φύση. Ας συνδυάσουµε την ησυχία της
εξοχής που θα µας φέρει έναν καλό ύπνο µαζί µε τα
πουλάκια που κελαϊδούν και τα ρεµατάκια που µας νανουρίζουν.Το άγχος τη δουλειάς κάνει κακό στην υγεία.
Ετοιµάστε τα µπογαλάκια σας για την εξοχή τώρα το
καλοκαίρι.Το τερπνόν µετά του ωφελίµου.Τα έλατα, τα
πεύκα, τα κρύα νερά, αναζωογονούν τα ανθρώπινα
κύτταρα και ξεκουράζουν τον οργανισµό.
Η απόδραση από την πόλη κάνει καλό.Σας το προτείνω.

Ανθρώπινα "περισσεύµατα"

Κώστας Π.Τάσιος
Συνταξιούχος ΝΑΤ
Συγγραφέας -Ποιητής

Ψυχές που ξεβράζει η θάλασσα στα παράλια της δικής µας πατρίδας. Άνθρωποι που τους ξέχασε και ο δικός τους και ο δικός µας θεός. Πρόσφυγες, περισσεύµατα της διεθνούς κοινότητας,
παράπλευρες απώλειες στην παράνοια των πολέµων και του θρησκευτικού φανατισµού, ταξιδεύουν στη Μεσόγειο µε πυξίδα την ελπίδα.
Την ελπίδα που γεννά η απελπισία του ανθρώπου που δέχεται τα πυρά όχι µόνο των όπλων,
αλλά και όσων παίζουν τη µοίρα του κόσµου στο σκάκι των συµφερόντων. Αυτών που από την
άνεση των οβάλ γραφείων στοχεύουν µε βελάκια στον παγκόσµιο χάρτη όποια περιοχή θα έχει
την ατυχία να φέρει πλούσια κοιτάσµατα ή γεωπολιτική αξία.
Και οι άνθρωποι φτάνουν στη χώρα µας, αφού διασχίσουν τη Μεσόγειο, που από θάλασσα των
πολιτισµών, έγινε θάλασσα των αθώων νεκρών. Φτάνουν στην Ελλάδα του πολιτισµού, του ανθρωπισµού και του Χριστιανισµού. Μόνο που κι εδώ δεν έχουν θέση που να ταιριάζει σε αξιοπρεπείς ανθρώπους.
Γέµισαν οι πλατείες, τα πάρκα, οι δρόµοι. Και το νόµισµα έχει δύο όψεις. Από τη µία είναι χαραγµένος ο φόβος που γεννά το άγνωστο και φώλιασε στις ψυχές και των γηγενών και των
απρόσκλητων επισκεπτών. Οι πρώτοι
φοβούνται τη βία των απελπισµένων για επιβίωση, οι δεύτεροι την ξενοφοβία των πιο ισχυρών,
λόγω θέσης. Από την άλλη όψη είναι χαραγµένη η αισθητική των Ελλήνων, που ενοχλούνται
από την παρείσακτη παρουσία τους. Των Ελλήνων, που κατακτήθηκαν, πολεµήθηκαν, όρθωσαν το ανάστηµά τους και έγιναν µετανάστες για να επιβιώσουν. Των Ελλήνων που σε µεγάλο
ποσοστό είναι απόγονοι Μικρασιατών προσφύγων.
Τώρα ξεχνούν και παραβλέπουν την τραγωδία που εκτυλίσσεται στη χώρα µας. Παρά µόνο αν
βολεύει! Αν βολεύει αυτούς που µπορούν να επωφεληθούν από την παράνοµη είσοδό τους για
εργασιακή εκµετάλλευση σε άθλιες συνθήκες. Αν βολεύει τις πολιτικές αντιπαραθέσεις µετάθεσης ευθυνών, από κόµµατα και πολιτικούς που "νίπτουν τας χείρας τους" και δεν δίνουν πολιτική λύση στο πρόβληµα!
Και ώς τότε οι άνθρωποι µένουν έρµαια των ισχυρών και ελπίζουν... "Ζητείται ελπίς", λοιπόν,
όπως έγραφε ο αείµνηστος Σαµαράκης.
Συγγούνα Βάνα
Φιλόλογος

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Β. - ΦΑΚΙΝΟΣ Β. Ο.Ε.
Υπαπαντής & Μυτιλήνης, Αρτέµιδα Αττικής, Τ.Κ. 190 16
Τηλ.6979 808010, E-mail: info@bandbdoors.gr
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Αγροτεµάχιο αρδευόµενο,
8,5 στρεµµάτων
(περίπου), στη θέση “Καλαµάς”
Βουργαρελίου, κατάλληλο και
για επιδοτούµενα προγράµµατα:
αγροτουριστική µονάδα
ή εναλλακτικές µορφές ενέργειας.
Πληροφορίες: 6976 927756.
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Η ενηµέρωση για κοινωνικά και πολιτικά θέµατα είναι καθήκον όλων µας!

Βουργαρελιώτικα Ηπειρωτικά & άλλα...

ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ
Γράφει η Σαββούλα Κολιούλη

Την Κυριακή 29 Μαρτίου και ώρα 9:00 π.µ. στο Πνευµατικό Κέντρο
της Πανηπειρωτικής Συνοµοσπονδίας πραγµατοποιήθηκε η Τακτική
Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων της Πανηπειρωτικής, µε θέµα
τον απολογισµό των πεπραγµένων από 1-4-2014 έως 28-3-2015 και
τον προγραµµατισµό για το 2015-2016. Μετά την παραίτηση του Γ. Οικονόµου από τη θέση του Προέδρου του ∆.Σ της Π.Σ.Ε στις 5-1-15 , το
∆.Σ πρόσφατα εξέλεξε Πρόεδρο τον Γιώργο ∆όση, ο οποίος αφού καλωσόρισε τους Αντιπροσώπους, µε την περιεκτική οµιλία του µας ενηµέρωσε για τις δράσεις που έγιναν και γι’ αυτές που πρόκειται να
γίνουν.
Εκτός των πετυχηµένων πολιτιστικών δράσεων πραγµατοποιήθηκαν
και τα εξής:
¬ Εκφράστηκε η συµπαράσταση του συµβουλίου στον αγώνα των
πληµµυροπαθών Ηπειρωτών για πλήρη αποζηµίωση για τις ζηµιές σε
σπίτια, χωράφια και ζωικό κεφάλαιο.
¬ Εξέδωσε ψήφισµα εναντίον της δροµολόγησης ιδιωτικοποίησης του
αεροδροµίου του Ακτίου Πρέβεζας και των άλλων περιφερειακών αεροδροµίων που αποτελούν δηµόσια περιουσία. Η ιδιωτικοποίηση των
ανωτέρω έχει να κάνει µε το κόστος µετακίνησης , που θα είναι αυξηµένο, µε τις απολύσεις των εργαζοµένων, µε την ανεργία.
¬ Εξέδωσε ψήφισµα για συµπαράσταση στον δίκαιο αγώνα των αποδήµων Ηπειρωτών για την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ τόσο στην πρώτη
όσο και στην πατρογονική κατοικία καθώς και της άγονης, φτωχής σε
απόδοση και ακαλλιέργητης γης (χωράφια, οικόπεδα κτλ).
¬ Το ∆.Σ αντέδρασε στη δηµιουργία σταθµού διοδίων στο χωριό ∆ροσοχώρι Ιωαννίνων, στην Εγνατία Οδό , από 17-11-2014, επιβεβαιώνοντας την πάγια θέση του για κατάργηση όλων των διοδίων που
εξακολουθούν να εισπράττονται στο υποτυπώδες Εθνικό ∆ίκτυο Αθηνών-Πατρών , στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου και Ακτίου-Πρέβεζας.
Κατόπιν ο Ταµίας της Π.Σ.Ε αναφέρθηκε στον οικονοµικό απολογισµό της Οµοσπονδίας, ο οποίος εγκρίθηκε οµόφωνα. Στο τέλος έγινε
ανακοίνωση των πολιτιστικών δράσεων 2015-2016.
¬ Στις 29 Απριλίου θα πραγµατοποιηθεί εκδήλωση-συζήτηση στο
Πνευµατικό Κέντρο Ηπειρωτών µε θέµα: « Η προβολή της παράδοσης
σήµερα».
¬ Στις 20 Ιουνίου θα πραγµατοποιηθεί πανηπειρωτικό πανηγύρι στο
θέατρο Πέτρας.
¬ Στις 10-12 Ιουλίου «Ηπειρωτικές όχθες» από το Πωγώνι και το Ζαγόρι στη Θεσπρωτία και την Πρέβεζα για να καταλήξουν στη γέφυρα
Πλάκας.
¬ Στις 15-18 Οκτωβρίου «Ήπειρος-Ηπειρώτες και κινηµατογράφος»
(ΑΛΚΥΟΝΙ∆Α) θα γίνει προβολή ταινιών µυθοπλασίας και ντοκιµαντέρ
µικρού και µεγάλου µήκους τετραήµερης διάρκειας.
¬ Στις 25 Νοεµβρίου στο Πνευµατικό Κέντρο Ηπειρωτών θα πραγµατοποιηθεί εκδήλωση-συζήτηση για τον ηπειρώτικο χορό σήµερα, τους
χορευτικούς οµίλους, τη διδασκαλία, την ευθύνη και το ρόλο των συλλόγων µας.
¬ Η πίτα του Ηπειρώτη, Φεβρουάριος 2016 (θα ανακοινωθεί)
¬Άνοιξη 2016 θα πραγµατοποιηθεί εκδήλωση στο Ζάππειο Μέγαρο
µε θέµα «Σύγχρονη ηπειρωτική ποίηση». Ένα ποιητικό Αναλόγιο αφιε-

ρωµένο στους ζώντες Ηπειρώτες ποιητές (θα γίνει σχετική ανακοίνωση).

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ ΑΜΠΑΤΖΙ∆Η

Για να δει κάποιος το ντοκιµαντέρ που έφτιαξα για το Βουργαρέλι
το περασµένο καλοκαίρι, πρέπει να επιλέξει την µηχανή αναζήτησης Google και να γράψει Βουργαρέλι - Αϊ-Γιώργης - Κόκκινη Εκκλησιά και στη συνέχεια να κλικάρει το πρώτο αποτέλεσµα ή να
µπει κατευθείαν στο youtube µέσω Google και να γράψει Βουργαρέλι - Αϊ-Γιώργης - Κόκκινη Εκκλησιά. Έχει διάρκεια 11 λεπτά και 30
δευτερόλεπτα και γράφει και το ονοµατεπωνυµό µου Πάνος Αµπατζίδης ( panos abatzidis ). Είµαι σκηνοθέτης - παραγωγός και
γιος της Ευθυµίας Αµπατζίδη ( Στούµπα ). Όπως θα διαπιστώσετε το ντοκιµαντέρ κυµαίνεται σε επαγγελµατικά πλαίσια, είναι
φτιαγµένο µε σύγχρονα µηχανήµατα υψηλής ευκρίνειας και αναρτηµένο στην υψηλότερη ποιότητα που µας επιτρέπει το διαδίκτυο.
Προβάλλει µε σεβασµό, ευαισθησία και ροµαντισµό τα σηµαντικότερα αξιοθέατα του χωριού στοιχεία που διακρίνουν και µένα σαν
άνθρωπο. Την πρωτοβουλία µου αυτή αγκάλιασαν βοηθώντας µε
στα γυρίσµατα, στην παρουσίαση του χωριού και στην αφήγηση οι
2 αγαπηµένες µου ανιψιές ( κόρες του αδερφού µου ) Ευθυµία Νεφέλη και Λαµπριάννα που επισκέπτονται κάθε καλοκαίρι το
Βουργαρέλι.

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
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ΟΡΕΙΝΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

Ξενοδοχείο

στο Βουργαρέλι

Σταυρούλα Καραβασίλη

Τηλ.: 26850 22111

Ο καιρός στο Βουργαρέλι δεν στάθηκε σύµµαχος αυτή την
ηµέρα για τον εορτασµό. η δυνατή βροχή εµπόδισε την παρέλαση των µαθητών και την καθιερωµένη παρουσίαση των
χορών στην πλατεία.
Παρόλα αυτά οι χοροί παρουσιάστηκαν µε ενθουσιασµό της
νεολαίας (µαθητές Γυµνασίου Βουργαρελίου) στο Αµφιθέατρο του ∆ηµαρχείου και απέσπασαν τα χειροκροτήµατα του
κόσµου που γέµισε την αίθουσα. Ενδεικτική είναι η φωτογραφία από την εκδήλωση αυτή.

Κιν.: 6972 425591
Fax: 26850 22251
e-mail:

info@panthoron.gr
www.panthoron.gr

Η εφηµερίδα µας στηρίζεται στους αναγνώστες της. Στείλτε µας τη συνεργασία σας!
ΣΧΟΛΗ Ο∆ΗΓΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΥΣΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡ. ΣΟΥΣΟΣ

e-mail: sousos@yahoo.com

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ
∆ΩΜΑΤΙΑ

ΚΗΦΙΣΙΑΣ 72 (Αγ. Τριάδα)
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΤΗΛ.: 210 6982438
ΚΙΝ.: 6974305426
6972422536

ΣΧΟΛΗ Ο∆ΗΓΩΝ

ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΑΣΙΟΣ

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΑΡΤΑΣ
ΤΗΛ.: 26850 22254

VILLA ELIA

ΣΟΦΙΑ ΚΩΝ. ΓΟΥΣΙΑ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ - Τ.Κ. 47045

ΤΗΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ: 26850 22644 - ΚΙΝ.: 6972 194054

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ
Άγιος Ιωάννης - Φρύνη - Λευκάδα

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ - ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ - ∆ΩΜΑΤΙΑ
ΤΗΛ.: 26450 24397 - Fax: 26450 26019
e-mail: tyrologos@villaelia.gr
www.villaelia.gr

