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Βουργαρελιώτικο Αντάμωμα - Κοπή Πίτας
Κυριακή 28 Γενάρη 2018, ώρα 13.00΄
Στην “Παλιά Μαρκίζα” στο Παγκράτι

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο Σύλλογός
µας σας καλεί να υποδεχθούµε όλοι µαζί τον
καινούργιο χρόνο, κόβοντας την καθιερωµένη
βασιλόπιτα. Και µια που είναι και η αρχή του
Τριωδίου, το ∆Σ αποφάσισε να υπάρχει και ψυχαγωγία σε ένα από τα µουσικά στέκια της Αθήνας µε παράδοση: την Παλιά Μαρκίζα.
Μετά την περυσινή επιτυχία, επιθυµία µας είναι
να επαναληφθεί, γι’ αυτό κάναµε και αυτή την
επιλογή. Η “Παλιά Μαρκίζα” είναι στο Παγκράτι στην πλατεία Βαρνάβα (Εµπεδοκλέους και Πρόκλου 41, τηλ. 210 7511888).
∆ιαθέτει πάρκινγκ. Συγκοινωνία από Σύνταγµα µε το λεωφορείο 209 και τρόλεϊ το 11
από πλατεία Κολιάτσου.
Το µενού πλούσιο, κρασί και αναψυκτικά.
Θα µας διασκεδάσει µουσικό συγκρότηµα
µε λαϊκά, ρεµπέτικα και παραδοσιακά τραγούδια. Η συµµετοχή είναι 20
ευρώ.
Σας περιµένουµε!
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το ∆Σ του Συλλόγου Βουργαρελιωτών Αττικής εύχεται σε όλους τους συγχωριανούς
όπου γης, η καινούργια χρονιά να µας φέρει
πρωταρχικά υγεία και δύναµη!

Μ

Γιορτινό Βουργαρέλι: Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά

ια πανέµορφη, πρωτόγνωρη εικόνα παρουσίασε
το χωριό µας, το Βουργαρέλι τις µέρες των γιορτών. Με πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου Βουργαρελίου ο στολισµός και η αλλαγή της όψης
του χωριού άρχισε από την Πλατεία. Στήθηκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο, έλατο για να συνεχιστεί η παράδοση µε φωτάκια και το αστέρι στο ψηλότερο σηµείο.
∆ίπλα στο δέντρο η Φάτνη όπως και πέρυσι, µόνο σε
άλλο σηµείο, ορατή από παντού, ακόµη και από το
Σταυρό. Ακολούθησε το πρανές της Πλατείας µε τις
δαιδαλώδεις πολύχρωµες φωτεινές διαδροµές από αρµονικά τοποθετηµένα χριστουγεννιάτικα λαµπάκια, ένα
θέαµα µοναδικό για το οποίο µιλούν εύγλωττα οι φωτογραφίες παρόλο που δεν µπορούν να αποδώσουν
πιστά το φαντασµαγορικό και υπέροχο αυτό θέαµα.
Στη συνέχεια ο στολισµός µε φωτεινές γιρλάντες
έδωσε άλλη όψη στον κεντρικό δρόµο ξεκινώντας από
τις κολόνες φωτισµού λίγο πριν την πρώτη γέφυρα και
φτάνοντας λίγο πριν το Σταυρό.
Επί πλέον µπήκαν και λάµπες φωτισµού, χρόνια είχε
να δει το Βουργαρέλι τόσο φως. Και φυσικά µετά τη
λάµψη των γιορτών κάτι θα µείνει@ Θέλουµε να πιστεύουµε ότι η εποχή του ελάχιστου φωτισµού ανήκει
στο παρελθόν.
Το κυρίαρχο γεγονός για το χωριό µε επίκεντρο την
στολισµένη Πλατεία ήταν η Πρωτοχρονιάτικη γιορτή
31 ∆εκέµβρη για τα µικρά παιδιά που ετοιµάστηκε µε
πολύ µεράκι από τον Πολιτιστικό Σύλλογο. 60 τουλάχιστον παιδιά και άλλοι τόσοι γονείς και παραπάνω κατέκλεισαν το χώρο της Πλατείας ένα δυναµικό παρόν
στο κάλεσµα της καλόγουστης αφίσας του Συλλόγου.
Παιδιά όχι µόνο από το Βουργαρέλι αλλά και τα δι-

πλανά χωριά Αθαµάνιο και Παλαιοκάτουνο συµµετείχαν στο πανηγύρι της πρωτοχρονιάτικης γιορτής.
Η πρώτη δραστηριότητα για τους µικρούς µας φίλους

ξεκίνησε από το Βακούφικο στην άκρη της Πλατείας.
(Θύµισε σκηνές του καλοκαιριού µε τη µεγάλη συµµετοχή των παιδιών στον αντίστοιχο χώρο στις δραστηριότητες που οργανώνουν εκεί οι Σύλλογοι).
Τα παιδιά ζωγράφισαν πάνω σε φέτες από κορµούς
δέντρων αφήνοντας τη δική τους σφραγίδα πάνω στο
ξύλο και παίρνοντας µαζί τους ένα δικό τους χειροποίητο ηµερολόγιο.
Το πιο διασκεδαστικό όµως ήταν οι δυο µεγάλες χειροποίητες “κολοκύθες‟ που κρεµάστηκαν σε σύρµα
στα πλατάνια στο κέντρο της Πλατείας.
Τα παιδιά χωρίστηκαν σε δύο οµάδες και το καθένα
µε τη σειρά του µε µια µαγκούρα χτυπούσε την “κολοκύθα‟ µέχρι να σπάσει. Έφτασε αυτή η στιγµή σχεδόν
ταυτόχρονα και για τις δύο και ξεχύθηκε από
τα “σπλάχνα‟ τους ένας σωρός καραµέλες
που οι µικροί µας φίλοι έσπευσαν να τις µαζέψουν και να τις γευτούν.
Και ο επίλογος µε την έκπληξη του τέλους
της γιορτής όπως είχε προαγγελθεί. Ο Άι
Βασίλης που πρόβαλε από την άκρη της
Πλατείας και στήθηκε µπροστά στο ∆έντρο
µε όλα τα παιδιά να τον έχουν περικυκλώσει µε τις φωνούλες τους να πανηγυρίζουν
το δώρο που πήραν απ' τα χέρια του. Εξακολούθησαν όµως µικροί - µεγάλοι να παραµένουν
στο
χώρο
µέχρι
που
σουρούπωσε απολαµβάνοντας το “γλυκό‟
απογευµατινό στην Πλατεία κάτω από τους
ήχους της χριστουγεννιάτικης µουσικής που πληµµύρισε την ατµόσφαιρα από νωρίς το απόγευµα.
ΛΟΥΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

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

Γεννήσεις

- Η Τζοβάννα Τσιώρη και ο Γιώργος Μπόσµος απέκτησαν
αγοράκι.
- Ο Βασίλης Μπαρτσούλης [γιος του Γιώργου και της Σταµατίας] και η Εύη Τσιούρη, απέκτησαν κοριτσάκι, τη ∆άφνη,
στις 27 Οκτωβρίου 2017.
Να τους ζήσουν τα νεογέννητα!

Βαπτίσεις

- Ο Γιώργος Νάκος και η Αλίκη βάπτισαν το αγοράκι τους και
το όνοµά του Ελευθέριος. Νονός ο ∆ηµήτρης Καραβασίλης.
- Ο Νίκος Τσιώρης [γιος του Χαρίλαου και της Παναγιώτας]
και η Χριστίνα Χατζάρα βάπτισαν το κοριτσάκι τους στην
Κοζάνη και ο όνοµά της Σµαράγδα.
Να τους ζήσουν τα νεοφώτιστα!

Θάνατοι

- Απεβίωσε στα Γιάννενα στις 5 Νοεµβρίου 2017 και κηδεύτηκε στο Βουργαρέλι στις 6 Νοεµβρίου 2017 ο Βασίλης
Κούρτης, ετών 63.
- Απεβίωσε στα Γιάννενα στις 19 Νοεµβρίου 2017 και κηδεύτηκε στο Βουργαρέλι στις 20 Νοεµβρίου 2017 ο ∆ηµήτρης
Αντώνης, ετών 84.
- Απεβίωσε στην Άρτα στις 19 Νοεµβρίου και κηδεύτηκε στο
Βουργαρέλι στις 21 Νοεµβρίου 2017 ο Χρήστος Κούκος,
ετών 56.
- Απεβίωσε στην Αθήνα και κηδεύτηκε στο Βουργαρέλι η Βιργινία Παπαδηµητρίου, το γένος Λαµπράκη, ετών 91.
- Απεβίωσε στην Αθήνα και κηδεύτηκε στο Βουργαρέλι ο Περικλής Αγγέλης, ετών 98.
Θερµά συλλυπητήρια στους οικείους τους.

∆ΥΟ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ
ΤΟ ΒΑΣΙΛΗ ΜΑΣ

Βασίλης Κούρτης
Η θλιβερή είδηση µας κεραυνοβόλησε όλους .Μπορεί να ήταν
αναµενόµενο λόγω της εξέλιξης της αρρώστειας σου, όµως
Βασίλη έφυγες πολύ νωρίς από κοντά µας και ιδιαίτερα από
την οικογένειά σου.
Ήσουν άνθρωπος της προσφοράς , της µεγάλης, αλλά αθόρυβης, γιατί ήσουν µετριόφρων και όσο ζούσες δεν έγινε ιδιαίτερη αναφορά σ’αυτό.Από το βιογραφικό που µας
παραχώρησε η οικογένειά σου µαθαίνουµε πολλαπλάσια για
το Βασίλη της δράσης και της προσφοράς από ό,τι ξέραµε.
Η προσφορά σου ήταν ξεχωριστή για το χωριό µας το Βουργαρέλι τόσο στην Υπηρεσία σου στα ΕΛΤΑ όσο και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά και τον Τοπικό Σύλλογο.Πάντα µε το

χαµόγελο να εξυπηρετήσεις τον οποιονδήποτε
αλλά και µε καλή διάθεση να επιλύσεις προβλήµατα του χωριού µε περισσή αγάπη για το Βουργαρέλι.
Και ήταν πολύ δηµιουργικά τα χρόνια στο Βουργαρέλι έχοντας στο πλευρό σου τη δραστήρια
σύντροφό σου Ερασµία που και αυτή στον εκπαιδευτικό τοµέα άφησε µεγάλο έργο.
Και όταν φύγατε για τα Γιάννενα διαρκώς είσαστε
κοντά µας όλη η οικογένεια µε τον ένα ή τον άλλο
τρόπο ιδιαίτερα το καλοκαίρι στο γνωστό στέκι της
Πλατείας.Και το τελευταίο δείγµα της αγάπης σου
για το Βουργαρέλι ήταν η επιθυµία σου να σε σκεπάσει το χώµα του και να σε αγκαλιάσει η γενέθλια γη.
Καλό ταξίδι Βασίλη για εκεί που το έβαλες αφήνοντας πίσω σου δυσαναπλήρωτο κενό Ο αποχαιρετισµός µου και όλων µας θα είναι µε τους στίχους του
τραγουδιού που σου απηύθυνε η αδελφή σου Λέλα τη µέρα
που µας έφυγες:
Για πού τόβαλες καρδιά µου µ’ ανοιχτά πανιά
για ποια πέλαγα ουράνια άστρα µαγικά;
Για ποια µακρινή πατρίδα, έρµη ξενιτιά
θάλασσα, ουρανός µ’ αστέρια πουθενά στεριά.
Για πού τόβαλες καρδιά µου µ’ ανοιχτά πανιά
ποια αγάπη, ποιο λιµάνι ποια παρηγοριά
θα ’χει αγκαλιά το κύµα, χάδι το νοτιά.

Θερµά συλλυπητήρια στη σύζυγό σου Ερασµία, στα παιδιά
σου Μάκη, Θωµά, Άννα και στις αδελφές σου Λέλα, Ρίτα.
ΛΟΥΚ. ΑΝΤ.
Ο Βασίλειος Κούρτης γεννήθηκε στο Βουργαρέλι της Άρτας
στις 27 Σεπτεµβρίου του 1955. Ήταν το τρίτο παιδί της οικογένειας του Ευθυµίου και της Άννας Κούρτη, οι οποίοι τον µεγάλωσαν µε τις αρχές και τις αξίες µιας τυπικής
ελληνορθόδοξης οικογένειας.
Τα µαθητικά του χρόνια τα πέρασε στην ιδιαίτερη πατρίδα του
έως και την Ε΄ τάξη του 6/ταξίου Γυµνασίου του χωριού του.
Ολοκλήρωσε τις γυµνασιακές του σπουδές στα Ιωάννινα
αποφοιτώντας από τη Ζωσιµαία Σχολή και µετά από επιτυχείς εξετάσεις εισήχθη στη Ζωσιµαία Ακαδηµία Ιωαννίνων.
Προτίµησε όµως να ενταχθεί στην οικογένεια των ΕΛΤΑ.
Σπούδασε στην οµώνυµη Ανωτέρα Σχολή Προσωπικού και
όταν ολοκλήρωσε τη στρατιωτική του θητεία και ως έφεδρος,
ξεκίνησε την υπηρεσιακή του καριέρα από το Κεντρικό Ταχυ-

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
Λουκία Αντωνίου: loukiac.antonoiou@gmail.com
ή ταχυδροµικώς στη διεύθυνση του Συλλόγου
Φειδίου 18, 108 78 Αθήνα.
Συνεργάτης στην ψηφιοποίηση των κειµένων Νίκος Τσιούνης:
tsiounisnikos@gmail.com

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ 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

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.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ∆.Σ.
Παραµένουν οι διαφηµίσεις στην εφηµερίδα µας,
όσων τακτοποιήθηκαν
οικονοµικά.

δροµείο ∆ράµας. Στη συνέχεια υπηρέτησε στο Περιφερειακό Συγκρότηµα Κοζάνης, στο Κεντρικό
Ταχυδροµείο Άρτας και ακολούθως
µετατέθηκε στο Ταχυδροµικό Γραφείο Βουργαρελίου όπου υπηρέτησε
ως Προϊστάµενος για 21 χρόνια. Μετατέθηκε το 2003 στο Κεντρικό Κατάστηµα των ΕΛΤΑ Ιωαννίνων όπου
υπηρέτησε ως Κεντρικός ∆ιαχειριστής και µετέπειτα στην Περιφερειακή ∆ιεύθυνση των ΕΛΤΑ Ηπείρου
ως Προϊστάµενος του Τµήµατος Ανθρώπινου ∆υναµικού έως και την
αποχώρησή του µε σύνταξη, τον Αύγουστο του 2010, µετά από 35 χρόνια ευδόκιµης υπηρεσίας.
Επί σειρά ετών, ως συνδικαλιστής τόσο στο Νόµο Άρτας όσο
και στο Νοµό Ιωαννίνων, αγωνίστηκε για τα δικαιώµατα των
ταχυδροµικών υπαλλήλων εκπροσωπώντας τους και στην
Πανελλήνια Οµοσπονδία τους.
Το 1987 παντρεύτηκε την εκπαιδευτικό Ερασµία Ζαβιτσάνου
του Νικολάου µε την οποία απέκτησαν τρία παιδιά, τον Ευθύµιο (Μάκη), τον Θωµά και την Άννα.
Το 1999 εκλέχτηκε ∆ηµοτικός Σύµβουλος στον νεοσύστατο
τότε ∆ήµο Αθαµανίας µε τον συνδυασµό του ∆ηµάρχου Αντώνη Γαλάνη και διετέλεσε Αντιδήµαρχος για µια διετία. Κατά
την πολυετή παραµονή του στη γενέτειρά του διετέλεσε επίσης Γραµµατέας του Πολιτιστικού Συλλόγου Βουργαρελίου,
Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων του ∆ηµοτικού Σχολείου και υπήρξε ενεργό µέλος της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Τζουµέρκων (ΙΛΕΤ) .
Από το 2003 διέµενε µε την οικογένειά του στα Ιωάννινα αλλά
ήταν πάντα παρόν στις εκδηλώσεις του χωριού του και ενδιαφερόταν για τα «κοινά» του τόπου του.
Το 2016 υπήρξε ιδρυτικό µέλος του συλλόγου ασθενών µε
νεοπλασία, φίλων και οικογενειών, Βορειοδυτικής Ελλάδας
«ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ» µε σκοπό την υποστήριξη τόσο των ογκολογικών ασθενών αλλά και την ενηµέρωση και την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για τον καρκίνο.
Στις 5 Νοεµβρίου του 2017 άφησε την τελευταία του πνοή στα
Ιωάννινα µετά από πολύχρονο αγώνα µε τον καρκίνο, βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένειά του, τους συγγενείς, τους φίλους, τους πρώην συναδέλφους του και τους συγχωριανούς
του που τόσο αγαπούσε σε µια αµοιβαία σχέση αγάπης και
εκτίµησης. Κηδεύτηκε και ενταφιάσθηκε στο Βουργαρέλι στις
6 Νοεµβρίου. Ας είναι ελαφρύ το χώµα του αγαπηµένου του
χωριού που τον σκεπάζει. Αιωνία του η µνήµη.-

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ

Ο Άγγελος Λαµπράκης προσέφερε για ενίσχυση του Συλλόγου το ποσό των 100 ευρώ στη µνήµη της αδελφής
του Βιργινίας Παπαδηµητρίου.

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

6149276, 6944549851

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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Η διαφύλαξη της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς, συλλογικό καθήκον!
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ

ΝΕΟ ∆Σ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ
Το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο που προέκυψε µετά τις αρχαιρεσίες της 29ης Οκτωβρίου 2017
είναι το εξής:
1. Πλεύρης Νίκος, Πρόεδρος, 2. Κούρτης Θωµάς, Αντιπρόεδρος
3. Σούσος Βασίλης, Γραµµατέας, 4. Νίκου Σοφία, Ταµίας
5. Γούλας ∆ηµοσθένης, Μέλος, 6. Πλεύρης Στάθης, Μέλος
7. Τυρολόγου Αλεξάνδρα, Μέλος

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
Το ∆Σ, µετά από τη συγκρότησή του σε σώµα, ανήγγειλε και πραγµατοποίησε τις εξής εκδηλώσεις:
1. Προσκύνηµα στον Ιερό Ναό Αγίας Αικατερίνης, στον Καταρράκτη, στις 25 Νοεµβρίου 2017. Με πρωτοβουλία του Συλλόγου µετά το πέρας της λειτουργίας ακολούθησε κέρασµα σε τοπικό ξενοδοχείο.
2. Ανήµερα του Πολιούχου του χωριού µας, Αγίου Νικολάου, προσφέρθηκε κέρασµα
µετά τη λήξη της Θείας Λειτουργίας στους πιστούς, στο γραφείο του Συλλόγου µας, µε τοπικά εδέσµατα, προσφορά των γυναικών του χωριού.
3. Με µεγάλη επιτυχία, µε τη συµµετοχή µικρών και µεγάλων, πραγµατοποιήθηκε η εκδροµή στις 16 ∆εκεµβρίου 2017, στο χριστουγεννιάτικο πάρκο «Μύλος των Ξωτικών»,
στα Τρίκαλα. Μικροί και µεγάλοι διασκέδασαν µακριά από την καθηµερινότητα, τις δυσκολίες και τα προβλήµατα των ηµερών µας. Τα δύο πούλµαν των εκδροµέων κατά την επιστροφή γεύτηκαν ωραίο φαγητό σε ταβέρνα.
4. Πραγµατοποιήθηκε στις 31 ∆εκέµβρη 2017 εκδήλωση για τους µικρούς µας φίλους
στην κεντρική πλατεία του χωριού, µε τον Άγιο Βασίλη να µοιράζει δώρα σε όλα τα παιδάκια του χωριού και όχι µόνο. Ακολούθησαν χειροτεχνίες, face paining, παιδικές δηµιουργίες σε κοµµάτια ξύλου και έπειτα ακολούθησε παιδικό πάρτυ µε κεράσµατα του Συλλόγου
στο Nitro Club.
5. Προγραµµατίστηκε η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας µε παραδοσιακό γλέντι στις 6
Ιανουαρίου 2018, το βράδυ, στην ταβέρνα “Η Γέφυρα” του Θωµά Πλεύρη.

Η πλατεία στην Πρωτοχρονιάτικη Γιορτή των παιδιών.

ΑΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1. Φωταγώγηση: Για πρώτη φορά και µε πρωτοβουλία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου φωτογωγήθηκε ο κεντρικός δρόµος και η πλατεία και τοποθετήθηκε χριστουγεννιάτικο δέντρο και
φάτνη.
2. Χειροποίητο Ηµερολόγιο: Μια εντελώς διαφορετική ιδέα είχαν τα µέλη του Συλλόγου
µας µε την κατασκευή και έκδοση χειροποίητου ηµερολογίου. Αυτό βασίστηκε σε φέτες
ξύλου από κορµούς δέντρων και την καλαίσθητη αξιοποίησή τους από τα µέλη του Συλλόγου Σοφία Νίκου και Αλεξάνδρα Τυρολόγου.

Επίσης, ο Πολιτιστικός Σύλλογος έχει προγραµµατίσει αποκριάτικες εκδηλώσεις, λαϊκή
βραδιά την Τσικνοπέµπτη, αποκριάτικα δρώµενα τη δεύτερη Κυριακή και τα Κούλουµα την Καθαρή ∆ευτέρα στην πλατεία του χωριού.
Σας καλούµε όλους να γιορτάσουµε µαζί την Αποκριά!
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους όσους συµµετείχαν
στις µέχρι τώρα δραστηριότητές µας. Ευχαριστούµε θερµά τον ∆ήµαρχο Κεντρικών Τζουµέρκων κ. Μαρίνο Γαρνέλη και τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας κ. Κωνσταντίνο
Κατσάνο για την συµβολή τους στον χριστουγεννιάτικο στολισµό του χωριού ο οποίος κατά
οµολογία ήταν ο καλύτερος των τελευταίων ετών.
Τέλος, θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε τον Σύλλογο Βουργαρελιωτών Αττικής για την παραχώρηση του Βακούφικου για την εκδήλωση των παιδιών.

Καλλιτεχνικές δηµιουργίες των παιδιών.

Το νέο ∆.Σ. του Συλλόγου εύχεται σε όλους Χρόνια Πολλά!
Καλή Χρονιά µε αγάπη και υγεία σε όλον τον κόσµο!

Κάλαντα Παραµονή Πρωτοχρονιάς
Συνεχίζοντας ένα έθιµο χρόνων ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βουργαρελίου οργάνωσε τα Κάλαντα της Πρωτοχρονιάς και τα “έψαλλε‟ σ' όλα τα µαγαζιά του χωριού.
Μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου ο Πρόεδρος Νίκος Πλεύρης , ο Αντιπρόεδρος Θωµάς
Κούρτης, η Ταµίας Σοφία Νίκου, ο Γραµµατέας Βασίλης Σούσος µε το µπουζούκι του, η Αλεξάνδρα Τυρολόγου, η Πρόεδρος του Συλλόγου Βουργαρελιωτών Αττικής Λουκία Αντωνίου
και οι φίλοι-συνοδοί µας σ' αυτές τις εκδηλώσεις πάντα, Νίκη Κατσαούνου, ∆ηµήτρης Καραβασίλης και οι µικροί µας φίλοι Σοφία, Ελπίδα, Άγγελος, Βασιλική, Χρύσα, ∆έσποινα,
Αλίκη, Κωνσταντίνα, Μαρίλια, Γιώργος, Μαρίνα, µικρή Χρύσα και Κωνσταντίνος Τάσιος,
ήταν όλη η χορωδία.
“Αρχιµηνιά και Αρχιχρονιά”, αρχή στα κάλαντα από το “Θέασις”, “Βίλα Σοφία”, Καφενείο “Ο
Πλάτανος”, “Νίτρο”, “Αφοί Μπακάλη”, “Κυκλάµινο”, Κύτταρο Τέχνης Τζουµέρκων, “Καφέ Κούκος”, µπροστά στο ∆ηµαρχείο, Πρακτορείο ΟΠΑΠ, “Diverso”, Ταβέρνα “Γέφυρα”, “Κόβεταιψήνεται”, Εστιατόριο Τάσιου, “Rouista”, “Όνειρο” και τέλος.
Η βραδιά καταπληκτική, το φεγγάρι µεσουρανούσε, Πανσέληνος γαρ, το χιόνι στο βουνό
λαµπίριζε και η ατµόσφαιρα χαρούµενη µε τις παιδικές φωνές να δηµιουργούν αυτό το
ωραίο κλίµα.
Και του χρόνου! Καλή χρονιά µε υγεία.

Το κέρασµα των παιδιών στο “Nitro”.
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Τα βιβλία ανοίγουν “παράθυρα” στον κόσµο και τον κάνουν δηµιουργό της µοίρας µας!

Το δημοτικό Τραγούδι στα Τζουμέρκα όπως καταγράφεται
στις τρεις συλλογές Χ. Λαμπράκη, Γ. Κοτζιούλα και Μ. Χάρου
Η ανωτέρω εκδήλωση
πραγµατοποιήθηκε από
την Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Τζουµέρκων
[ΙΛΕΤ] στις 12 Αυγούστου
2017 στα Πράµαντα, στο
Πνευµατικό Κέντρο υπό
την αιγίδα του ∆ήµου Βορείων Τζουµέρκων.
Το πρόγραµµα της εκδήλωσης εφαρµόστηκε µε
ακρίβεια.
Ξεκίνησε µε χαιρετισµούς
και παραδοσιακά τραγούδια, “Μπούλκω’’ και “Πέρα
σε κείνο το βουνό’’ µε την
ορχήστρα παραδοσιακής
µουσικής στην οποία συµµετείχαν οι Πέτρος
Μόκας, τραγούδι, κλαρίνο, Σωτήρης Κατσούρας βιολί και Θανάσης
Βόλλας λαούτο.
Ο πρόλογος της εκδήλωσης έγινε από την Πρόεδρο της ΙΛΕΤ Λαµπρινή
Στάµου µε αναφορά στην
αξία του δηµοτικού τραγουδιού, κεντρικό θέµα
της εκδήλωσης.
Στη συνέχεια µετά το τραγούδι “Τρία σύννεφα σηκώνονται” ο λόγος δόθηκε
στη Λουκία Αντωνίου, φιλόλογο, Πρόεδρο του Συλλόγου Βουργαρελιωτών
Αττικής µε θέµα “Η συλλογή ∆ηµοτικών τραγουδιών του Χρήστου
Λαµπράκη’’[1915].
Η οµιλήτρια αναφέρθηκε
στην πορεία του Χρίστου
Ν. Λαµπράκη στα ελληνικά γράµµατα αρχίζοντας
από το ξεκίνηµά του στον
τόπο γέννησής του στις
Σκιαδάδες Βουργαρελίου
Άρτας µε σταθµούς ΆρταΑθήνα, όπου βρέθηκε στα χρόνια της διακυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου
στην οµάδα της “Άνοιξης στην Εκπαίδευση’’ ∆ελµούζου, Γληνού, Τριανταφυλλίδη κ.ά .µε αποκορύφωµα τη Γενεύη της
Ελβετίας. Εκεί µε το κληροδότηµα από την
περιουσία της συζύγου του ιδρύει την έδρα
Νεοελληνικών Σπουδών.

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

Η συνέχεια ήταν για τη
συλλογή δηµοτικών
τραγουδιών µε τίτλο
«Τραγούδια των Τζουµέρκων’’, την οποία εξέδωσε το 2013 ο
Σύλλογος Βουργαρελιωτών Αττικής.
Η συλλογή περιλαµβάνει
142 δηµοτικά τραγούδια
τα οποία κατέγραψε στο
Βουργαρέλι µε προτροπή
του θεµελιωτή της Ελληνικής Λαογραφίας Νικολάου Πολίτη το 1914. Η
πρώτη δηµοσίευση έγινε
στον 5ο τόµο της Λαογραφίας το 1915.
Η οµιλήτρια αναφέρθηκε
στην κατηγοριοποίηση
των τραγουδιών µε συντοµία και στην εκπαιδευτική αξία που έδινε ο
µεγάλος δάσκαλος και
παιδαγωγός στα δηµοτικά τραγούδια και στο
τέλος απήγγειλε δύο χαρακτηριστικά τραγούδια.
Μετά τα τραγούδια «όλες
οι καπετάνισσες» και
«Ψηλά στην Κωστηλάτα», ακολούθησε η Παναγιώτα Λάµπρη,
φιλόλογος-συγγραφέας
µε θέµα «Ησυλλογή ∆ηµοτικών τραγουδιών
του Γιώργου Κοτζιούλα» [έκδοση ΙΛΕΤ].
Η δεύτερη οµιλήτρια αναφέρθηκε στα τραγούδια
της συλλογής του Κοτζιούλα µε σχολιασµό τους.
Ακολούθησαν τα τραγούδια «Καγκελάρι» και
«Στης Αλεξάνδρας το
βουνό [Τάι-Τάι] και
Ο τρίτος οµιλητής ∆ηµήτριος Ρίζος, Εφέτης επί
τιµή, ∆ικηγόρος Επ’ Αρείω Πάγω αναφέρθηκε στη συλλογή ∆ηµοτικών τραγουδιών
του Μιχάλη Χάρου, φιλολόγου «Τζουµερκιώτικοι ∆ηµοτικοί αντίλαλοι» [Έκδοση
∆ήµου Αγνάντων]. Ακολούθησαν τα τραγούδια «Μια Παρασκευή» και «Κυριακές» συνοδεύοντας το κλείσιµο της εκδήλωσης από
την Πρόεδρο της ΙΛΕΤ Λαµπρινή Στάµου.

Το ∆ιπλοκάγκελο στους Μελισσουργούς,
βιβλίο του Ανδρέα Σπ. Ρίζου

Από τις Ηπειρωτικές Εκδόσεις
«Πέτρα» κυκλοφόρησε το βιβλίο του
δηµοσιογράφου Ανδρέα Ρίζου, µε
τίτλο «Το ∆ιπλοκάγκελο στους Μελισσουργούς Άρτας, την αετοφωλιά
των Τζουµέρκων». (Το βιβλίο περιέχει και CD «∆εκαπενταύγουστος
στους Μελισσουργούς µε τους «Λαλητάδες»).
Γράφει ο κριτικός λογοτεχνίας Κώστας Τραχανάς:
Πρόκειται για τον παραδοσιακό χορό
των Μελισσουργών, που αποτελεί
σηµαντικό πολιτιστικό στοιχείο για το
χωριό αυτό, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή και που διατηρείται ώς
τις µέρες µας.
Ανήµερα της Παναγίας, τον 15Αύγουστο, µε την οµόθυµη συµµετοχή
όλων των Μελισσουργιωτών και των επισκεπτών, όπως στις αρχαίες πανηγύρεις ή στο θέατρο του ∆ιονύσου, προς το σουρούπωµα, όταν ο ήλιος
φτάνει απέναντι στα Λιθάρια τα Μεγάλα, αρχίζει στη λάκκα της Παναϊάς,
ο πολυπρόσωπος υπαίθριος χορός (και τραγούδι) που λέγεται ∆ιπλοκάγκελο, εξαιτίας του αλλεπάλληλου ξεδιπλώµατός του. Η τοπική προφορική παράδοση συνδέει το συγκεκριµένο χορό µε την ανάγκη της
µυστικής επικοινωνίας Ελλήνων κατά την τουρκοκρατία (έτσι εξηγούνται
και τα διπλοκάγκελα που φέρνουν κοντά τον έναν στον άλλον, µε αποτέλεσµα να είναι εύκολη η µετάδοση µηνυµάτων), αλλά και µε τις ανάγκες
των συνοικεσίων. Το τραγούδι το έπιαναν µε το στόµα οι πρώτοι, οι ηλικιωµένοι, το έπαιρναν οι µεσαίοι και το γύριζαν αυτοί που ήταν στο τέλος.
Χορεύουν όλοι τους, γυναίκες και άντρες, µικροί και τρανοί, µε έναν πρωτόγερο επικεφαλής (µπαϊραχτάρη), χορεύουν ολόψυχα µε σείσµατα του
κορµιού τα παλικάρια τ’ ανύπαντρα κι οι βεργολυγερές κοπέλες µε το καµάρι το κρυφό. Χορεύουν συνεπαρµένοι από τον ήχο του τραγουδιού,
που τα λόγια και ο ρυθµός του είναι βγαλµένα και τα δυο απ’ την πλούσια
καρδιά του αθάνατου λαού µας. Χορεύουν µε ζήλο, µε µεράκι, µ’ ένα γλυκόπικρο καηµό για την πρόσκαιρη τούτη ζωή, όπου κανένας δεν ξέρει τι
γίνεται και του χρόνου «για ζούµε, για πεθαίνουµε, για σ’ άλλο κόσµο
πάµε». Και σα να µη φτάνει αυτή η δραµατική συναίσθηση, το πολύβουο
στόµα του χορού δίνει παράγγελµα στον κορυφαίο, µε σκοπό να προκαλέσει τη γενική άµιλλα:
«-Μπαϊραχτάρη του χωριού, συ που σε-µωρ΄-συ που σε
συ που σέρνεις το χορό
τράβα διπλοκαγκελό, διπλοκαγκελίσµατα.
-Είµαι ξε-µωρ΄-είµαι ξε, είµαι ξένος και θα ιδώ
και θα πάω να µολογώ, στα χωριά που θα διαβώ »
Το βιβλίο αυτό εκτός από το παραδοσιακό χορό του χωριού, το διπλοκάγκελο, έχει και στοιχεία για την ιστορία των Μελισσουργών, την ωραία
φύση του χωριού και την πολιτιστική του ταυτότητα. Επίσης έχει και
άφθονο φωτογραφικό υλικό. Με την έκδοση αυτή πλουτίζουµε τη λογοτεχνική, ιστορική και λαογραφική περιουσία του τόπου µας.
Το βιβλίο παρουσιάστηκε στην
Αθήνα στις 20
Οκτωβρίου
2017, στο Πνευµατικό Κέντρο
Ηπειρωτών, από
τους Κώστα
Μαργώνη φιλόλογο-κριτικό λογοτεχνίας,
Γιώργο Παπασωτηρίου δηµοσιογράφο-συγγραφέα, Χρήστο Τούµπουρο φιλόλογοσυγγραφέα, ενώ αποσπάσµατα διάβασε η Μαρίκα Γκόνη. Ο Σύλλογος
Βουργαρελωτών Αττικής εκπροσωπήθηκε από την πρόεδρο Λουκία Αντωνίου.

Ο Ανδρέας Ρίζος γεννήθηκε στην Άρτα το 1956. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήµες στο Πάντειο Πανεπιστήµιο. Εργάστηκε ως δηµοσιογράφος στις
εφηµερίδες «Ελεύθερος Τύπος», «Πανηπειρωτική», και «Πύρρος», στον
ραδιοφωνικό σταθµό «∆ίαυλος 10» [διετέλεσε διευθυντής ειδήσεων], στον
9,41 Επικοινωνία FM, ενώ συνεργάστηκε ως ανταποκριτής και µε τους
∆ηµοτικούς Ραδιοφωνικούς Σταθµούς Άρτας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας.
Άρθρα του έχουν δηµοσιευτεί στον ηµερήσιο και περιοδικό τύπο της
χώρας µας και ειδικότερα της Ηπείρου. Σήµερα έχει την επιµέλεια εφηµερίδων και περιοδικών των Ηπειρωτών της ∆ιασποράς, που εκδίδουν οι
Ηπειρωτικές Εκδόσεις «Πέτρα» [τηλ. 210 8233830, 6947697420].

ΚΟΒΕΤΑΙ - ΨΗΝΕΤΑΙ

ΚΑΦΕ- ΨΗΣΤΑΡΙΑ
ΤΑΒΕΡΝΑ - ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ

ΠΛΟΥΜΠΗΣ

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΑΡΤΑΣ
ΤΗΛ.: 26850 22110
6973 006532
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Η τήρηση των εθίµων και της παράδοσης υποχρέωση όλων µας!
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Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα: "Άγιος Βασίλης έρχεται και δεν μας καταδέχεται", το μυστικό πίσω από τις λέξεις...

Στους στίχους αυτούς όλοι µας από παιδιά είχαµε µια
απορία: είναι δυνατόν να µην µας καταδέχεται ο Άγιος
Βασίλης; και έτσι τον αλλάξαµε σε "όλους µας καταδέχεται" γιατί αυτή την αρετή την είχε σε µεγάλο βαθµό ο
Άγιος Βασίλειος. Όµως υπάρχουν και άλλοι στίχοι που
φαίνονται ασύνδετοι µεταξύ τους καθώς δεν υπάρχει
λογική συνέχεια από τον ένα στον άλλον.
Οι εξηγήσεις που δίνονται παρακάτω για τα κάλαντα
της Πρωτοχρονιάς βασίζονται σε εξηγήσεις που αντλήθηκαν από το διαδίκτυο όπου αναφέρεται κείµενο του
καθηγητή Θρησκειολογίας Καραµάσκου ∆ηµήτρη που
προσπαθεί να δώσει εξηγήσεις στους στίχους των καλάντων που ανάγονται στη βυζαντινή εποχή και να
λύσει τις απορίες.
Ο λόγος για τον οποίο ακούγονται τόσο παράξενα είναι
επειδή πρόκειται για ένα µίγµα θρησκευτικών στίχων
και στίχων που απευθύνονται σε µια κοπέλα, στην αγαπηµένη, καθώς ο καλαντιστής εκφράζει έτσι καλυµµένα
τα αισθήµατα αγάπης του.
Σηµειωτέον ότι τα κάλαντα ανάγονται στη βυζαντινή
εποχή όπου τότε δεν τα έλεγαν παιδιά αλλά νέοι. Και
ήταν για εκείνους µια καλή ευκαιρία να επισκεφτούν το
σπίτι της αγαπηµένης τους και να εκφράσουν τα συναισθήµατά τους µέσα από τα κάλαντα.
Η πρώτη ενότητα είναι µια τυπική ευχή για την Πρωτοχρονιά και την έναρξη του Νέου Έτους!
Αρχιµηνιά κι αρχιχρονιά
κι αρχή καλός µας χρόνος.
Η επόµενη ενότητα όπως φαίνεται προέρχεται από τη
λόγια παράδοση . Κάποιος δάσκαλος (ή ιερέας) δίδαξε
στους µαθητές του τη µεγάλη δεσποτική εορτή της Περιτοµής του Χριστού. Ο Χριστός µε το σηµιτικό έθιµο
της περιτοµής, οκτώ µέρες µετά τη γέννησή του "βγαίνει να γνωρίσει τον κόσµο και γίνεται αποδεκτός από
τους συµπατριώτες του:
Αρχή που βγήκε ο Χριστός, Άγιος και πνευµατικός.

Μια φράση την οποία χρησιµοποιούµε συχνά στην καθηµερινότητά µας και σε διάφορες περιπτώσεις. Το
γούρι είναι ό,τι ικανοποιεί, ωφελεί ή κάνει κάποιον ευτυχισµένο, αυτή είναι η ερµηνεία της λέξης που έχει
τουρκική προέλευση ugur = τύχη. Είναι συνδεδεµένο
το γούρι µε την Πρωτοχρονιά. Λίγο πριν κυκλοφορούν
γούρια µε διάφορες µορφές και συµβολισµούς.
Η Πρωτοχρονιά, η πρώτη µέρα του χρόνου συµβολίζει την αναγέννηση και την αρχή ενός νέου κύκλου
ζωής. Τα ήθη και τα έθιµα που συνδέονται µε τη µέρα
αυτή έχουν τις ρίζες τους στο µακρινό παρελθόν. Στο
κατώφλι της νέας χρονιάς προληπτικοί και µη επιθυµούν να προσελκύσουν τη θεά τύχη που θα τους εξασφαλίσει επιτυχίες τον καινούργιο χρόνο. Οι άνθρωποι
ανέκαθεν αρέσκονταν σε δοξασίες και ιστορίες για τύχη
και γούρια. Για τους βαθιά θρησκευόµενους η τύχη είναι
το προσωνύµιο του θεού επί γης. Για τους ρεαλιστές
δεν είναι τίποτε άλλο παρά άθροισµα συµπτώσεων,
ενώ σύµφωνα µε τους αγνωστικιστές µόνοι µας φτιάχνουµε την τύχη µας.
Για το σκοπό αυτό επιστρατεύονται λοιπόν πολλαπλοί
τρόποι, προκειµένου να εξασφαλιστεί η πολυπόθητη
εύνοια της τύχης.
Από τα πιο ευοίωνα σύµβολα που θεωρούνταν ότι
ξορκίζουν την κακοδαιµονία και προσελκύουν την τύχη
είναι το ρόδι, η κρεµµύδα, τα πέταλα, το λαγοπόδαρο,
το τετράφυλλο τριφύλλι, το φλουρί της βασιλόπιττας.
Σήµερα υπάρχουν και κυκλοφορούν κάθε χρόνο, πέρα
από τα παραδοσιακά, διάφορα γούρια καλλιτεχνικές
δηµιουργίες.
Το ρόδι από αρχαιοτάτων χρόνων θεωρούνταν σύµβολο γονιµότητας, αφθονίας και καλοτυχίας. Η παρά-

Από τη λόγια παράδοση φαίνεται να προέρχεται και η
τρίτη ενότητα που αναφέρεται στη µνήµη του Μεγάλου
Βασιλείου. Προβάλλεται ο Μέγας Βασίλειος ως φορέας
της παιδείας, που προτρέπει τους γονείς να µορφώνουν τα παιδιά τους.
Προβάλλεται επίσης η ιερή τέχνη του καλλιγράφου που
πάντα στη βυζαντινή εικονογραφία κρατά ειλητάριο
(χαρτί), κάλαµο (πέννα) και "καλαµάρι" (µελανοδοχείο):
Άγιος Βασίλης έρχεται από την Καισαρεία
Βαστάει πέννα και χαρτί, χαρτί και καλαµάρι
(µε) το καλαµάρι έγραφε, και (µε) το χαρτί οµίλει.

Είσαι το γούρι µου!

δοση ορίζει πως το σπάσιµο ενός ροδιού στο κατώφλι
του σπιτιού την Πρωτοχρονιά φέρνει γούρι για τον καινούργιο χρόνο.
Οι αρχαίοι Έλληνες πριν µπούνε στο νέο
τους σπίτι φρόντιζαν πάντα να σπάνε
ένα ρόδι στο κατώφλι του σπιτιού. Στις
µέρες µας µε την αλλαγή του χρόνου, ο νοικοκύρης ή κάποιο άλλο
µέλος της οικογένειας του σπιτιού
βγαίνει στην εξώπορτα και σπάει
ένα ρόδι για το καλορίζικο και
φροντίζει να κάνει ποδαρικό στο
σπίτι µε το δεξί. Άλλοι, αντί για το
σπάσιµο του ροδιού, επιλέγουν
να βάλουν στο σπίτι τους σε εµφανή θέση ένα διακοσµητικό
γούρι.
Η αγριοκρεµµύδα θεωρείται σύµβολο αναγέννησης και υγείας. Είθισται την παραµονή της Πρωτοχρονιάς
να την κρεµάµε έξω από την εξώπορτα
του σπιτιού.
Ακόµη και αν την βγάλουµε από τη γη και την κρεµάσουµε δεν παύει να βγάζει φύλλα και άνθη. Ο λαός πιστεύει ότι αυτή τη µεγάλη ζωτική της δύναµη µπορεί να
την µεταδώσει σε έµψυχα και άψυχα.
Τα πέταλα του αλόγου είναι από τα πιο γνωστά σύµβολα ευτυχίας και προστασίας από τη βασκανία. Σύµφωνα µε την παράδοση το άλογο που το φόραγε είχε

Όµως στους στίχους του πρωτοχρονιάτικου άσµατος
παρεµβάλλονται άλλοι στίχοι, αυτοί του ερωτευµένου
νέου. Οι φράσεις αυτές ενσωµατώθηκαν στα κάλαντα
από τους καλαντιστές οι οποίοι τραγουδούσαν τις καντάδες τους ήδη από τον 13ο αιώνα και αυτοσχεδίαζαν.
Στα κάλαντα που ακολουθούν οι µονοί στίχοι είναι οι
στίχοι θρησκευτικού περιεχοµένου και ζυγοί αυτοί
που απευθύνονται στην κοπέλα, εκτός από τον τελευταίο στίχο που είναι µια προσφώνηση στον Άγιο Βασίλη. Σε παρένθεση οι στίχοι που αφορούν την
κοπέλα.
1. Αρχιµηνιά κι Αρχιχρονιά
2. Ψηλή µου δεντρολιβανιά (που είσαι ψηλή σαν δεντρολιβανιά)
3. κι αρχή καλός µας χρόνος
4. εκκλησιά µε τ΄ άγιο θόλος (µε το καπέλο είσαι σαν
την εκκλησιά µε τον τρούλο)
5. Αρχή που βγήκε ο Χριστός, άγιος και πνευµατικός
6. στη γη να περπατήσει και να µας καλοκαρδίσει (αν
βγει να περπατήσει θα ευφρανθούν οι καρδιές µας)
7. Άγιος Βασίλης έρχεται
8. και δεν µας καταδέχεται (δεν καταδέχεται η κοπέλα)
9. από την Καισαρεία
10. συ είσαι αρχόντισσα κυρία (εσύ κοπέλα µου είσαι
αρχόντισσα)
11. Βαστάει πέννα και χαρτί
12. ζαχαροκάντιο ζυµωτή (είσαι σαν γλυκό ζυµωµένο,
σαν ζαχαροκάντιο)
13. χαρτί και καλαµάρι
14 δες κι εµέ το παλικάρι (κοίτα κι εµένα το παλικάρι)
15. Το καλαµάρι έγραφε
16. τη µοίρα του την έλεγε (τη µοίρα του παλικαριού,
την ατυχία του;)
17. και το χαρτί οµίλει
18. άγιε µου, άγιε µου καλέ Βασίλη.
ΛΟΥΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

µαγικές ιδιότητες. Το πέταλο έχει το σχήµα ηµισελήνου
(αποκρυφιστικό σύµβολο για πολλούς λαούς) και τέλος
είναι σιδερένιο και κρύο, ιδιότητες που κρατούν σε απόσταση µάγισσες και τα µαγικά τους. Πολλοί υποστηρίζουν ότι το πέταλο αποδεικνύεται γούρι, αν το βρει
κανείς τυχαία, και έχει εφτά τρύπες, τέσσερις στο
ένα και τρεις στο άλλο. Το πέταλο για να αποδώσει τις τυχερές του ιδιότητες, πρέπει να
κρεµιέται πίσω από την πόρτα µε
άνοιγµα προς τα επάνω.
Λαγοπόδαρο: όσο αποκρουστικό
και να 'ναι, είναι από τα πιο γνωστά
γούρια. Οι λαγοί είναι τυχερά ζώα
και η τύχη τους φαίνεται από τη µεγάλη γονιµότητα που τα διακρίνει.
Η παράδοση θέλει οι γυναίκες που
επιθυµούν µα έχουν καλή γέννα και
να γεννήσουν υγιή παιδιά, πρέπει
να φορούν στο λαιµό τους µενταγιόν
από λαγοπόδαρο.
Βασιλόπιτα: Έθιµο που η παράδοση
το συνέδεσε µε το όνοµα του Αγίου Βασιλείου, ο οποίος έφτιαξε µικρά ψωµάκια
για να βάλει µέσα τα χρυσαφικά που είχαν
συγκεντρωθεί για να δοθούν στον έπαρχο που
πολιορκούσε την Καισάρεια. (Φεύγοντας εκείνος µετά
από θαύµα έπρεπε να µοιραστούν στους κατόχους
τους). Από τότε επικράτησε και το έθιµο µε το φλουρί
στη Βασιλόπιτα και θεωρείται τυχερός όποιος το βρει.
Κόβεται και µοιράζεται σε οικογενειακή συγκέντρωση
αµέσως µε τον ερχοµό του νέου έτους, αλλά και σε
ΛΟΥΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
άλλες περιπτώσεις.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

κτήµα τεσσάρων
στρεµµάτων µε
καρποφόρα δέντρα.
Περιοχή
Μεγάλη Βρύση.
Τηλ.: 6977202384
Κώστας Π. Τάσιος
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Σηµαντική η προβολή του τόπου µας µε οποιονδήποτε τρόπο!

Στα Τζουµέρκα το 6ο πανελλήνιο συνέδριο αγροτουρισµού

Σε Βουργαρέλι και Πράµαντα το τριήµερο 23 έως 25
Οκτωβρίου 2017 διεξήχθη από την Ένωση Αγροτουρισµού
Ελλάδος, την Περιφέρεια Ηπείρου, τους ∆ήµους Κεντρικών
Τζουµέρκων και Βορείων Τζουµέρκων και την Ένωση Αγροτουρισµού Ηπείρου το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τουρισµού
Υπαίθρου και Αγροτουρισµού. Οι εργασίες του Συνεδρίου
ξεκίνησαν τη ∆ευτέρα 23 Οκτωβρίου στο Βουργαρέλι, όπου
έγινε η γενική συνέλευση του συνδέσµου. Οι εργασίες συνεχίστηκαν σε Βουργαρέλι και Πράµαντα και έκλεισαν
στους Καλαρρύτες.
«Ο τουρισµός είναι το µεγαλύτερο εθνικό κεφάλαιο, αν και ευπαθές, γιατί χρειάζεται ηρεµία. Το Συνέδριο θα έχει σίγουρα
επιτυχία και καλώ όσους ενδιαφέρονται, σαν επαγγελµατίες
και µη, να έρθουν να το παρακολουθήσουν», είπε ο ∆ήµαρχος Κεντρικών Τζουµέρκων κ. Μαρίνος Γαρνέλης, ο οποίος
στην πρόσκλησή του ανέφερε: «Με µεγάλη µας χαρά καλωσορίζουµε το 6ο πανελλήνιο συνέδριο Αγροτουρισµού στο
∆ήµο Κεντρικών Τζουµέρκων. Τα Κεντρικά Τζουµέρκα, τα
οποία αποτελούν µέρος της οροσειράς της Πίνδου και διασχίζονται από τα ποτάµια Αχελώο και Άραχθο, έχουν να επιδείξουν τεράστιο φυσικό πλούτο που σε επίπεδο αξιοποίησης
παραµένει ακόµη σε βρεφικά στάδια.
Τα Αθαµανικά όρη, ή αλλιώς ευρέως γνωστά ως Τζουµέρκα,
αποτελούν τον 11ο ψηλότερο ορεινό όγκο στην Ελλάδα µε
µεγάλο εύρος δυνατότητας αξιοποίησης στους τοµείς καλλιέργειας αρωµατικών φυτών, καρποφόρων δένδρων, παραγωγής ανώτερης ποιότητας γαλακτοκοµικών προϊόντων,
κρεάτων καθώς και προϊόντων µελιού.
Το σπάνιο φυσικό κάλλος τους, το οποίο θυµίζει αλπικό τοπίο
,µε τις ψηλές βουνοκορφές ,τα κρυστάλλινα νερά, τα ελατοδάση , προσελκύουν κάθε χρόνο όλο και περισσότερους φυσιολάτρες. Οι υποδοµές είναι αρκετές ώστε να φιλοξενήσουν
τους σηµερινούς επισκέπτες αλλά χρειάζονται ακόµα µεγαλύτερες επενδύσεις στον τοµέα των εναλλακτικών µορφών
τουρισµού για να καταστούν βιώσιµες οι επιχειρήσεις.
Επίσης τα τελευταία χρόνια ,ίσως λόγω της κρίσης στις µεγαλουπόλεις ,παρατηρείται µία αυξανόµενη τάση για επιστροφή και επένδυση στους τοµείς της κτηνοτροφίας,
γεωργίας και τουρισµού, σηµάδια που οφείλουµε να αφουγκραστούµε και να προσπαθήσουµε να δώσουµε άµεσες αλλά
και µακροχρόνιες λύσεις πάντα στα πλαίσια της αειφορίας,

µε γνώµονα το σεβασµό απέναντι στο περιβάλλον.
Μέσα από το φετινό συνέδριο Αγροτουρισµού ,ευελπιστούµε να ανακαλύψουµε µαζί µονοπάτια συνεργασίας τα
οποία θα µας βοηθήσουν να πάµε τον τόπο µας ένα βήµα
παραπάνω’’.
Και ο Πρόεδρος της Ένωσης Αγροτουρισµού Ηπείρου Ναπολέων Ζάγκλης: «Η Ελλάδα είναι ένας τόπος που δεν
προσφέρεται για µαζικό τουρισµό[@] Ειδικά η Ήπειρος
προσφέρεται για εναλλακτικό τουρισµό, µια µορφή του
οποίου ο αγροτουρισµός.
Αυτόν θέλουµε να προωθήσουµε, ώστε σε συνδυασµό µε
τα τοπικά αγροτικά ή κτηνοτροφικά προϊόντα να µπορέσει
να βοηθήσει στην ανάπτυξη της Ηπείρου και ειδικότερα
των περιοχών αυτών που τελευταία έχουν αρχίσει να υποφέρουν οικονοµικά αλλά και να έχουν µεγάλα προβλήµατα».

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΩΝ
Στις 6 Νοεµβρίου 2017 στα γραφεία της Οµοσπονδίας Τζουµερκιωτών έγινε µια σηµαντική συγκέντρωση. Σ’ αυτή αναφέρθηκαν προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα Τζουµερκοχώρια αλλά το σπουδαιότερο τονίστηκε η πλαισίωση των Τοπικών Συλλόγων µε
νεαρά άτοµα, τα οποία µπορούν να αναλάβουν πρωτοβουλίες, γιατί και διάθεση έχουν
αλλά και όραµα για κάτι καλύτερο. Η επισήµανση ξεκίνησε από την κ. Όλγα Τριάντου
από την Ανεµορράχη και συνέχισε ο κ. Σωτήρης Κολιούσης, Αντιπρόεδρος της Πανηπειρωτικής, και υπεύθυνος της Ηπειρωτικής Συσπείρωσης, ο οποίος τόνισε ότι οι µεγαλύτεροι πρέπει να µπουν συµβουλευτικά στους συλλόγους αφήνοντας την
προτεραιότητα στους νέους.
Αναφέρθηκε το καινούργιο συµβούλιο του Συλλόγου Αγναντιτών Αθήνας που απαρτίζεται από νεαρά άτοµα µε σύµβουλο τον απερχόµενο Πρόεδρο το οποίο παραβρισκόταν και συνηγόρησε για την ιδέα αυτή εκθέτοντας το σκεπτικό του.
Από την Πρόεδρο του Συλλόγου Βουργαρελιωτών Αττικής η οποία παραβρισκόταν αναφέρθηκε και το παράδειγµα του τοπικού Συλλόγου Βουργαρελίου [νεοεκλεγέν Συµβούλιο], το οποίο αποτελείται από νεαρά άτοµα.

Η Ηπειρωτική Συσπείρωση για
την ολοµέλεια της 14ης Νοεµβρίου 2017

Με αυξηµένη συµµετοχή παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, συγκλήθηκε η ολοµέλεια
της ‘’Ηπειρωτικής Συσπείρωσης’’ την Τρίτη 14 Νοεµβρίου 2017 στο Πνευµατικό Κέντρο Ηπειρωτών. Όλοι οι παρόντες ήταν µέλη ή Αντιπρόσωποι Συλλόγων και Αδελφοτήτων.
Στην εισήγηση που από µέρους των εκλεγµένων και της Γραµµατείας παρουσίασε ο
Σωτήρης Κολιούσης αναλύθηκε η σηµερινή κατάσταση στην Π.Σ.Ε.[Πανηπειρωτική Συνοµοσπονδία Ελλάδος] έτσι όπως διαµορφώθηκε από την αντιδηµοκρατική, καταστροφική για την οργανωµένη ηπειρωτική αποδηµία και την ίδια την Π.Σ.Ε. λειτουργία της
πλειοψηφίας. Παρουσιάστηκαν, επίσης, οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες της ‘’Η.Σ.’’ ,τα
προβλήµατα και οι προτεραιότητες, οι επαφές τους µε τους πρωτοβάθµιους και δευτεροβάθµιους φορείς της αποδηµίας, για τη διεκδίκηση λύσεων και την αντιστροφή της
φθίνουσας πορείας. Η επιτυχία της Ολοµέλειας επιβεβαιώθηκε από την ποιότητα των
παρεµβάσεων και τον πλούτο της συζήτησης.
Από τους εκπροσώπους συλλόγων που συµµετείχαν, αναδείχθηκε ως προτεραιότητα
η ανάγκη συνέχισης και έντασης των επαφών της ‘’Η. Σ.’’ µε τους συλλόγους και τις
Αδελφότητες, πρωτοστατώντας στο συντονισµό τους, στην οργάνωση της δράσης τους,
στην προσπάθεια για ανατροπή της σηµερινής κατάστασης.
Στη θεµατολογία έγιναν ιδιαίτερες αναφορές σε θέµατα πολιτισµού, περιβάλλοντος-µε
εστίαση σε θέµατα της σχεδιαζόµενης εξόρυξης υδρογονανθράκων στην Ήπειρο και
στον υδάτινο πλούτο, αθλητισµού, αλληλεγγύης και αγωνιστικής εγρήγορσης για τα οξυµένα προβλήµατα που ταλανίζουν την αποδηµία και την Ήπειρο.

∆ΙΟΓΕΝΟΥΣ 6
ΓΑΛΑΤΣΙ
ΤΗΛ.:

210 2921249

ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ο αγροτουρισµός, που εδώ
και χρόνια ανθίζει σε
άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αρχ
ίζει δειλά δειλά να πετάει τα µπουµπούκια του και στη
ν Ελλάδα. Μια χώρα
που προσφέρεται από κάθε άπο
ψη γι’ αυτό το είδος
τουρισµού. Ποιο είναι όµως το
κοινό που επιλέγει τον
αγροτουρισµό; Ποιες είναι οι
προτιµήσεις και τα κίνητρα των ανθρώπων, που η διαµ
ονή στη φύση και η
επιστροφή σε ένα τρόπο ζωής
πιο ήρεµο και παραδοσιακό τους συγκινεί τόσο,
ώστε να αντιπροσωπεύουν ένα ολόκληρο τµήµα της
αγοράς; Και, τι σόι
άνθρωπος είναι τελικά, ο αγροτο
υρίστας;
Αγροτουρίστας είναι ένας σύγχρο
νος άνθρωπος που
αρνείται τον τουρισµό µε το «βρ
αχιολάκι» και αναζητά
στον προορισµό του µια νέα
διάσταση. Τη δυνατότητα να ζήσει για λίγες έστω µέρ
ες στους ρυθµούς της
περιοχής που επιλέγει, να γνω
ριστεί µε την πολιτιστική και αγροτική της ταυτότη
τα, να ζήσει ανθρώπινη επαφή και επικοινωνία.
Αγροτουρισµός είναι,
για να καταφύγουµε σε µια9 παρ
αδοξολογία, «η καλλιέργεια τουριστών στη φάρµα»
. Είναι δηλαδή, κάθε
προσοδοφόρα δραστηριότητα
που γίνεται σε µια
φάρµα ή σε ένα αγρόκτηµα, µε
στόχο την ψυχαγωγία,
αλλά κυρίως την ουσιαστική γνω
ριµία µε τον τόπο,
τους ανθρώπους και τον πολιτισ
µό του. Όσο απλό και
εφικτό µπορεί να φαντάζει ένα
τέτοιο εγχείρηµα, άλλο
τόσο δύσκολο και πολυσύνθετ
ο είναι στην πραγµατικότητα να υλοποιηθεί. ∆ιότι, για
να καλλιεργήσει κάποιος τουρίστες στο χωράφι του
, θα πρέπει πρώτα
να έχει καλλιεργήσει τον ίδιο του
τον εαυτό. Και για
να παράγεις ένα ποιοτικό αγροτου
ριστικό προϊόν , φιλικό προς το περιβάλλον αλλά
και στους ανθρώπους
χρειάζεται εκτός των άλλων,
γνώση, επιδεξιότητα,
καινοτοµία, αλλά και πολύ µερ
άκι, αυθεντική φιλοξενία και αγάπη για τον τόπο σου
, σεβασµό στον άνθρωπο και τις ανάγκες του,
απλότητα, αρµονία,
σπιτική κουζίνα κ. ά9 Και όλα
αυτά, σε µια εποχή
όπου οι παραπάνω έννοιες παρ
αµένουν υποτιµηµένες στη χώρα µας.

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΟΥ &
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΡΤΙΝΗΣ ΓΗΣ

Το αδιαχώρητο επικράτησε
στην 4η γιορτή Πορτοκαλιού,
Μανταρινιού, Ακτινιδίου και
Ελιάς που έγινε στο Ζάππειο
Μέγαρο την Παρασκευή 24
Νοεµβρίου 2017!Συνδιοργανώθηκε από το ∆ήµο Αρταίων
και την Πανηπειρωτική Συνοµοσπονδία Ελλάδος.
Η εκδήλωση ήταν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και της
Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας.
Στόχος ήταν η γνωριµία του
κοινού της Πρωτεύουσας µε
τα χαρακτηριστικότερα προϊόντα του κάµπου της Άρτας
και η προβολή τους στο Αθηναϊκό κοινό. Περιλάµβανε ενηµερωτική ηµερίδα µε οµιλίες
για την αξία των προϊόντων
της Άρτας αλλά και του κάµπου της περιοχής.
Συντονιστής της εκδήλωσης
ήταν ο Τζουµερκιώτης δηµοσιογράφος Άρης Ραβανός.
Σε συνεργασία µε τη Λέσχη
Αρχιµαγείρων Ελλάδας έγινε

βραδιά γευσιγνωσίας µε συνταγές που
βασίζονταν στα υλικά στα οποία ήταν
αφιερωµένη η γιορτή.
Το χορευτικό του Συλλόγου Ηπειρωτών
της Πετρούπολης Αττικής χόρεψε Ηπειρώτικους παραδοσιακούς χορούς που
µας τραγούδησε η παραδοσιακή ζυγιά
«ΟΙ ΛΑΛΗΤΑ∆ΕΣ».

ΕΣΩΡΟΥΧΑ

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ “ΕΡΜΙΝΑ”
Αµαλία & Ερµιόνη
Γεωργούλα

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 3 - ΑΡΤΑ
ΤΗΛ.: 26810 70857
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Οι συλλογικές εκδηλώσεις απαραίτητες στη λειτουργία των Συλλόγων!

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ

∆ωρεάν εξετάσεις θυρεοειδούς από
την Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία

Στις 4 και 5 Νοεµβρίου 2017 επισκέφτηκαν το Κέντρο Υγείας
Βουργαρελίου 5 ενδοκρινολόγοι της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας και προσέφεραν δωρεάν προληπτικές εξετάσεις ιδιαίτερα για τον θυρεοειδή αδένα σε 115 κατοίκους
της περιοχής.
Οι εξετάσεις συµπεριλάµβαναν κλινική εξέταση ,ιστορικό,
υπέρηχο θυρεοειδούς αδένα, καθώς γραπτές και προφορικές οδηγίες σεκάθε εξεταζόµενο. Η δωρεάν δράση υποστηρίχτηκε ευγενικά από τη φαρµακευτική εταιρεία Uni-Farma.
Το Σάββατο 4 του µήνα βρέθηκε στο Κέντρο Υγείας στο
Βουργαρέλι η Υπουργός ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης

Όλγα Γεροβασίλη µε την ιδιότητα της γιατρού σε ταξίδι
αστραπή. Η υπουργός συνεχάρη τους συναδέλφους της ενδοκρινολόγους για την προσφορά τους καθώς και τις Αρτινές
επιχειρηµατίες Ειρήνη και Ιουλία Τσέτη [ιδιοκτήτρια της
Εταιρείας και Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Άρτας] για τη
στήριξη του διηµέρου που έγινε στο Κ. Υ. Βουργαρελίου,
ανανεώνοντας το ραντεβού τους για την επόµενη χρονιά.
Παραβρέθηκε και ο ∆ήµαρχος Κεντρικών Τζουµέρκων Μαρίνος Γαρνέλης.

Εγκρίθηκε επιχορήγηση έργων
στο Κέντρο Υγείας Βουργαρελίου

Η Περιφέρεια Ηπείρου, συνδράµοντας και συµβάλλοντας
στη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των Κέντρων
Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και στην προσπάθεια να αντιµετωπιστούν προβλήµατα υποδοµών, έτσι
ώστε να εξασφαλιστούν οι καλύτερες συνθήκες για τους
ασθενείς και το προσωπικό των νοσηλευτικών µοναδων
Α/βάθµιας και Β/βάθµιας περίθαλψης, ενέκρινε επιχορηγήσεις µέσω του έργου ‘’Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και
ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019’’.
Συγκεκριµένα εγκρίθηκε επιχορήγηση στο ∆ήµο Κεντρικών
Τζουµέρκων για το έργο’’Συντήρηση-αποκατάσταση και στεγάνωση Κέντρου Υγείας Βουργαρελίου’’ προυπολογισµού
74.400 ευρώ. Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από προσωπική
επικοινωνία της προέδρου του Συλλόγου Βουργαρελιωτών
Αττικής κ. Λουκίας Αντωνίου µε την ∆ιευθύντρια του
Κ.ΥΓΕΙΑΣ κ. Σαµπινέ Τσάκα κατά την επίσκεψή της στο
Βουργαρέλι το Νοέµβριο. Επίσης µας ενεχείρησε ευχαριστήρια επιστολή την οποία δηµοσιεύουµε παρακάτω:
“Ευχαριστούµε θερµά τη ∆ιεύθυνση του εργοστασίου
“Πηγές Κωστηλάτας Α.Ε.” για την ευαισθητοποίηση και
την άµεση αναπόκρισή τους, για την κάλυψη των αναγκών του ΠΕ∆Υ-Κέντρου Υγείας Βουργαρελίου, σε υλικά
καθαριότητας και υγειονοµικό υλικό, τα οποία µεταφέρθηκαν µε δικό σας µεταφορικό µέσο στο Κέντρο Υγείας,
στις 5-11-2017”.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

1. Ανασφάλιστοι έχουν δωρεάν περίθαλψη στο ∆ηµόσιο:
Κέντρα Υγείας, ΠΕ∆Υ, Κρατικά Νοσοκοµεία, σύµφωνα µε το
Νόµο 4368/2016 και φάρµακα δωρεάν.
2.Ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ που δεν πληρώνουν εισφορά και
αυτοί που αδυνατούν να πληρώσουν τον ασφαλιστικό τους
φορέα αρκεί να γράφονται από δηµόσιο φορέα.

Προφορά των Συλλόγων στο Κέντρο Υγείας

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βουργαρελίου και ο Σύλλογος Βουργαρελιωτών Αττικής πρόσφεραν αντίστοιχα το ποσό των 100
ευρώ έκαστος στο Κ.Υ. Βουργαρελίου για την αγορά υγειονοµικού υλικού. Η ∆ιευθύντρια του Κέντρου Υγείας κ. Τσάκα
εκφράζει τις ευχαριστίες προς τους δύο Συλλόγους.

Μια συνάντηση µετά
από 43 χρόνια
Του Νίκου Κόνιαρη

Μετά από πρόσκλησή µου, πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία συνάντηση των
συµµαθητών που αποφοιτήσαµε από το
Γυµνάσιο Βουργαρελίου το 1974.
Την 12/08/2017 και ώρα 12:00, στις "κατασκηνώσεις" έξω από την αίθουσα της
6ης τάξης µας, χτύπησε το κουδούνι της
συνάντησής µας.
Ήταν συγκινητική η παρουσία όλων, µα
πολύ περισσότερο όσων ήρθαν από
πολύ µακριά. Ήταν παρόντες: ο Βασίλης
Σακκάς από τη Ρόδο, η Ακριβή Τσαµπούλα από τη Λευκάδα, η Πόπη Τσιαντή
από την Πάτρα. Από την Αθήνα: η
Αθηνά Αντωνίου, ο Αντώνης Κοντός, Ο
Γιάννης Μπάκας, η Ελένη Ντίνου, ο Χρήστος Πάνος, η Βασιλική Στέργιου. Από
την Άρτα: ο Ηλίας Συγγούνας, η Άννα
Χρηστίδη, ο Χρήστος Νάκος και ο Κώστας Κωστούλας. Ήταν ακόµη ο Γιώργος
Νίκος, ο Κώστας Αντωνίου η Βασιλική
Βαλτσιωρίτη, η Βασιλική Τυρολόγου και
ο Γιώργος Σόφης. Απουσίασαν δικαιολογηµένα: η Φωτεινή Ψυχογιού, ο Γιώργος Αντωνίου, ο Ανδρέας Μάλλιος, ο
Νίκος Κολοκύθας και ο Ναπολέων Κουτσάφτης. ∆εν ήταν ακόµα παρόντες ο
Βασίλης Αλυµάρας και ο Κώστας Μάλλιος που πρόσφατα έφυγαν άδικα από
τη ζωή. ∆εν τους ξεχνάµε ποτέ, ζουν στις
καρδιές µας.
Μετά από τόσα χρόνια που είχαµε να
βρεθούµε, οι στιγµές της αναγνώρισης
κατά την προσέλευση είχαν ίσως κάποιες αστοχίες, είχαν όµως έκδηλη συγκίνηση, απορίες, νοσταλγία, οµορφιά.
Χωρίς να το καταλάβουµε γίναµε πάλι
παιδιά, νοιώσαµε σαν τότε, φέρνοντας
νοσταλγικά στο µυαλό µας εικόνες από
εκείνα τα χρόνια.
Ήταν µια συνάντηση τελικά που την είχαµε όλοι ανάγκη και όλοι χαρήκαµε που
πραγµατοποιήθηκε.
Στη συνέχεια κατεβήκαµε όλοι στην πλατεία του χωριού για καφέ και αργότερα για φαγητό στο
εστιατόριο του Κώστα Τάσιου. Χωρίσαµε αργά το
απόγευµα υποσχόµενοι να ξανασυναντηθούµε σύντοµα, µιας και ο χρόνος δεν µας έφτασε να τα πούµε
όσο θα θέλαµε.
Το συµπέρασµα αυτής της συνάντησης ήταν η κοινή
διαπίστωση ότι αυτή η τάξη, αυτή η γενιά, παρά τις
δύσκολες συνθήκες εκείνων των χρόνων, αγωνίστηκε

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΥ
Το Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου
Αθηνών βράβευσε αναγνωρίζοντας την προσφορά τους τα ιδρυτικά µέλη του Τµήµατος.
Ανάµεσά τους και ο Χρήστος ∆. Κρανιώτης
από το Βουργαρέλι, ο οποίος υπήρξε από τα
ιδρυτικά µέλη και µέλος του 1ου ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Τµήµατος. Σηµειωτέον ότι

τίµια στη ζωή, το πάλεψε και τα κατάφερε. Το µαρτυρά
η προσωπική διαδροµή του καθενός µας καθώς και η
συνέχειά µας, τα παιδιά µας. Γι' αυτό ευχαριστούµε
όσους συνέβαλαν θετικά σε αυτό γονείς, δασκάλους
την ευρύτερη κοινωνία αυτού του υπέροχου τόπου
καταγωγής µας.
Τέλος ευχαριστούµε την εφηµερίδα του Συλλόγου
Βουργαρελιωτών Αττικής που φιλοξενεί την είδηση µε
φωτογραφίες της όµορφης συνάντησής µας.

υπήρξε το πρώτο τµήµα Πληροφορικής που
ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1989 και στη συνέχεια µετονοµάστηκε σε Τµήµα Πληροφορικής
και Τηλεπικοινωνιών. Η τιµητική πλακέτα που
απονεµήθηκε αναφέρει τα εξής:
Στον κ. Χρήστο Κρανιώτη προσφορά τιµής
για τη συνολική συνεισφορά στο Τµήµα
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του
Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου
Αθηνών.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Β. - ΦΑΚΙΝΟΣ Β. Ο.Ε.
Υπαπαντής & Μυτιλήνης, Αρτέµιδα Αττικής, Τ.Κ. 190 16
Τηλ.6972082923, 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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Ο Σύλλογός µας βαδίζει σταθερά στα χνάρια της ιστορίας του γενέθλιου τόπου µας!

ΤΙ ΕΧΩ ΝΑ ΠΩ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΙΟ (ΜΟΥ) ΠΟΥ ΤΟΣΟ ΑΓΑΠΩ ΚΑΙ ΤΟΣΟ ΜΕ ΠΛΗΓΩΝΕΙ

Είναι αλήθεια ότι νοιώθεις µεγάλη χαρά κάθε φορά
που συναντάς τυχαία κάποιο στο «µεγάλο χωριό»
που λέγεται Αθήνα να σε ρωτάει από που είσαι; Και
όταν του λες απ’ το Βουργαρέλι να λέει µε θαυµασµό: Α! πολύ όµορφο χωριό!
Ποιος δεν χαίρεται ποιος δεν καµαρώνει σαν γύφτικο σκεπάρνι που λέει και ο λαός µας! Εγώ τουλάχιστον καµαρώνω και πολύ µάλιστα. ∆εν ήµουν
ούτε και είµαι απ’ τους τακτικούς επισκέπτες του χωριού. Οι αιτίες είναι πολλές και πολύ διαφορετικές.
Οι συνθήκες της ζωής, οι οικογενειακές και κοινωνικές υποχρεώσεις αποτελούν τη µια πλευρά. Οι
κακές αναµνήσεις αναµφισβήτητα αποτελούν την
άλλη όψη.
Όµως δεν γράφω για το παρελθόν ούτε έχω σα
στόχο να σκαλίσω το παρελθόν και να ξύσω πληγές. Υπάρχουν όµως δύο ζητήµατα που µε κάνουν
κάθε φορά να πληγώνοµαι όταν έρχοµαι στο χωριό
και γι’ αυτά θέλω να πω δυο λόγια.
Το ένα θέµα αφορά τις εγκαταλελειµένες εγκαταστάσεις των κατασκηνώσεων. Κάθε φορά που περνάω από κει σφίγγεται η ψυχή µου απ’ την
εγκατάλειψη, την αδιαφορία και την καταστροφή.
Ένας πανέµορφος χώρος που φιλοξένησε στο παρελθόν χιλιάδες παιδιά, που για µας τα παιδιά του
χωριού τότε ήταν χώρος χαράς, παιχνιδιού και αργότερα το πρώτο µας Γυµνάσιο, µας θλίβει αφάνταστα η σηµερινή κατάσταση.
Πολύ περισσότερο µε θλίβει η πλήρης αδιαφορία
όλων των «υπεύθυνων» αρχόντων και φορέων που
κάθε φορά που θίγεις αυτό το θέµα σηκώνουν τις
πλάτες µε αδιαφορία. Ζηλεύω αφάνταστα άλλα
χωριά που µε πολύ µικρότερες δυνατότητες µε πολύ
λιγότερες οµορφιές καταφέρνουν να στολίζουν το
τόπο τους να τον φροντίζουν και να υπερηφανεύονται για αυτό. Πρέπει να σας πω ότι ντρέποµαι να πω
την αλήθεια κάθε φορά που µε ρωτάνε κάποιοι επισκέπτες για την ιστορία του φανταστικού αυτού
χώρου.
Θα πει βέβαια κάποιος. Και εσύ τι προτείνεις; Πρέπει λοιπόν να τονίσω ότι αν και την ευθύνη την
έχουν κατά κύριο λόγο αυτοί που διαχειρίζονται την
εξουσία, αν και δεν είµαι από τους πιο τακτικούς επισκέπτες του χωριού πιστεύω ότι µε πρωτοβουλία
της δηµοτικής αρχής και µε την αρωγή του συλλόγου
µπορούµε να επέµβουµε αποφασιστικά στο υπεύθυνο ή υπεύθυνα υπουργεία για να αποδοθεί ο
χώρος στη τοπική αυτοδιοίκηση µε τη προϋπόθεση
όµως ότι αυτή θέλει και µπορεί να αναλάβει τις ευθύνες για την αναµόρφωση του χώρου και την απόδοση του στο χωριό και σε όσους θέλουν να το
επισκεφτούν. Στην κατεύθυνση αυτή οφείλω να συµβάλω και εγώ µε τον οιονδήποτε τρόπο για να κινηθεί όλη η απαιτούµενη διαδικασία για την
επαναλειτουργία των κατασκηνώσεων.
Το δεύτερο θέµα αφορά το ζήτηµα που µε πολύ ευγενικό τρόπο έθιξε ο συγχωριανός µας κ. Γιάννης Γεωργοκώστας στο προηγούµενο φύλο της
εφηµερίδας, όπου έγραψε:
....Ξεκινώντας σήµερα από τους Σκιαδάδες για την
έδρα του ∆ήµου µας, τι από τα δύο πρέπει να έχω

Αθανάσιος Σπ. Λαζαρίδης
Ουρολόγος - Χειρούργος
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Στην τοποθεσία Καρυά
Βουργαρελίου

αγρόκτηµα 3 στρεµµάτων
και 600 µέτρων.
Πληροφορίες

στο τηλ. 210 4611115

στο µυαλόµου; Ότι πηγαίνω πού; Στο χωριό ή στο
Βουργαρέλι;
-Στο πρώτο, στο πρώτο!.. Στο χωριό πηγαίνεις!...
Αυτή είναι η απάντηση της καρδιάς. Αυθόρµητη και
ανεπιφύλακτη. Ποιος την ακούει όµωςI
Γιατί η ωµή πραγµατικότητα των καιρών σπρώχνει
βίαια και επίµονα προς την άλλη απάντηση.....
Νοµίζω ότι µε τη πολλή ευγενική αυτή τοποθέτηση
ο εκλεκτός συγχωριανός µας θίγει ένα από τα πιο
δύσκολα και πιο ευαίσθητα προβλήµατα που φωλιάζουν στις συνειδήσεις των ανθρώπων του χωριού
µας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι το έντονο συναίσθηµα της περθιωριοποίησης που αισθάνονται
οι συγχωριανοί µας που προέρχονται ή ζουν στους
διάφορους συνοικισµούς του χωριού. Από µικρό
παιδί είχα τη τύχη(:) να ζήσω µε µια διπλή ιδιότητα.
Ο πατέρας µου, δάσκαλος στο Παλαιοχώρι, µε
έπαιρνε µαζί του µέχρι το τέλος της τρίτης δηµοτικού. Έτσι είχα µια ζεστή και φιλική σχέση µε τα παιδιά του συνοικισµού, καθώς και τα παιδιά απ’ τη
Τσουκλέρα.
Αυτή οµως η ισότιµη ας πούµε σχέση χάνονταν
όταν βρισκόµουν στο κεντρικό χωριό. Τότε ένοιωθα
ότι οι παλαιοχωρίτες και όλοι οι «άλλοι» δεν ήταν το
ίδιο µε τους κατοίκους στην έδρα του χωριού. Μάλιστα αναριωτόµουν αν ήταν «ξένοι» όπως πολλές
φορές άκουγα. Αυτός ο έντονος τοπικισµός, ο µεγαλοσωβινισµός, νοµίζω ότι κυριαρχεί ακόµα και σήµερα. Βέβαια σε µεγάλο βαθµό η ερήµωση όλου του
χωριού ήρθε να λύσει το πρόβληµα µε το χειρότερο
φυσικά τρόπο. Θέλω όµως εδώ να σταθώ σε µια σοβαρή ευθύνη του συλλόγου γύρω απ’ το ζήτηµα
αυτό. Θέλω µάλιστα να κάνω και µια κριτική στην
ίδια τη πρόεδρο τη Λουκία, όχι γιατί πιστεύω ότι έχει
η ίδια προσωπικά τέτοιες αντιλήψεις, αλλά για να καταδείξω το πόσο εύκολο είναι κάποιος να «µπατάρει» στις αντιληψεις αυτές. Θα δώσω µόνο ένα µικρό
παράδειγµα. Αλήθεια το χωριό µας πόσα ∆ηµοτικά
σχολεία είχε; Όλες οι αναφορές που γίνονται µιλάνε
για το ∆ηµοτικό σχολείο, δηλαδή για ένα και µόνο
∆ηµοτικό! Όµως η αλήθεια είναι διαφορετική. Υπήρχαν και άλλα σχολεία. Στο Παλαιοχώρι και στις Σκιαδάδες. Και στα σχολεία αυτά φοίτησαν παιδιά τότε,
δίδαξαν δάσκαλοι, όµως όλα αυτά ξεχάσθηκαν µέσα
στη κυριαρχία του βουργαρελιώτικου σωβινισµού.
Έχουµε όλοι ευθύνη να συµβάλουµε στην αλλαγή
αυτή της κακής και ανιστόρητης κατάστασης. Βέβαια
θα πει κανείς, αυτά σήµερα δεν έχουν καµία αξία,
αφού οι συνοικισµοί υπάρχουν µόνο µε τα υπολείµµατα τους και όχι µε τη ζωή τους. Είναι µια οδυνηρή
αλήθεια. Αλλά δυστυχώς αυτή αγγίζει πια και όλο το
χωριό µας.
Θα κλείσω µε µια αναφορά µου σε έναν άνθρωπο
που έχει φύγει απ’ τη ζωή νέος εδώ και αρκετά χρόνια. Τον συνάντησα σε κάποια εκδήλωση στη γειτονιά εδώ στην Αθήνα όπου πουλούσε καλαµπόκια για
να επιβιώσει και τον ρώτησα. Πότε θα πάµε στο
χωριό; Και µε πολύ θλιµένο ύφος µου απάντησε. Τι
να κάνουµε εκεί Γιώργο; Ποιος µας θέλει εµάς; Το
όνοµα του Θύµιος Λύτρας!
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία Γιώργος Χ. Σόφης
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Η παρέλαση των µαθητών Νηπιαγωγείου, ∆ηµοτικού και ΓυµνασίουΛυκείου έγινε µε βροχή. Η πρωτοτυπία ήταν η µπάντα που παραβρέθηκε στην παρέλαση, καθώς µε τους ήχους της παρήλασαν
µπροστά στο ∆ηµαρχείο και στις Αρχές του τόπου.
Ακολούθησαν παραδοσιακοί χοροί από τους µαθητές ∆ηµοτικού και
Γυµνασίου - Λυκείου στο κατάµεστο αµφιθέατρο του ∆ηµαρχείου.
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Οι φυσικές οµορφιές του χωριού µας στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος!
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Στο προηγούµενο φύλλο Ιουλίου -Σεπτεµβρίου για το ζήτηµα των δασικών χαρτών και του Κτηµατολογίου είχα αναφερθεί στις ρυθµίσεις που αφορούν γενικά όλη την χώρα. Στο
παρόν δηµοσίευµα, αφού παραθέτω συµπληρωµατικά όσα
θεωρώ αναγκαία, θα επικεντρωθώ ειδικά σε ζητήµατα που
αφορούν το Βουργαρέλι, τον τόπο και τους ανθρώπους του.
Για το σηµαντικό ζήτηµα της αναγνώρισης και κατοχύρωσης των δικαιωµάτων κυριότητας των κατοίκων θεωρώ σκόπιµο να επισηµάνω τα εξής: Οι εκτάσεις που στις
αεροφωτογραφίες του 1945 ή του 1960 εµφανίζονται µε
αγροτική µορφή και που δασώθηκαν µεταγενέστερα µπορούν να αναγνωριστούν ως ιδιωτικές µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης,
εφόσον ο ιδιοκτήτης των συνυποβάλλει τίτλους ιδιοκτησίας
(συµβολαιογραφικά έγγραφα, αγορών, αποδοχής κληρονοµίας κλπ) οι οποίοι ανάγονται χρονικά πριν από τις 23-2-1946
και αποδεικνύουν την διαδοχή των δικαιωµάτων του. Γι’ αυτές
τις εκτάσεις εάν τα συµβολαιογραφικά έγγραφα είναι µεταγενέστερα µεν του 1946, αλλά συνταγµένα µέχρι τις 8-8-2004,
ο νόµος παρέχει την δυνατότητα µε άδεια του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας να χρησιµοποιηθούν από τον αιτούντα
φερόµενο ιδιοκτήτη αποκλειστικά για γεωργική ή δενδροκοµική καλλιέργεια (άρθρο 39 Ν. 4280/2014).
Ο χώρος δυστυχώς δεν µου επιτρέπει να επεκταθώ και σε
άλλα λεπτοµερή θέµατα, απλώς αναγκαστικά επισηµαίνω τις
ρυθµίσεις που θεσµοθετήθηκαν για γεωργική και κτηνοτροφική εκµετάλλευση και τουριστικού χαρακτήρα εγκαταστάσεις
σε δασικές εκτάσεις µε τα άρθρα 47, 47Α και 49 του
Ν.4280/2014 και µε τα άρθρα 2, 4, 5, και 6 του Ν.4467/2017.
Κλείνοντας τα αφορώντα γενικά την χώρα σηµειώνω ότι
πρόσφατα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος
µε σκοπό την εξαίρεση των αυθαίρετων οικισµών από τις διαδικασίες ανάρτησης και κύρωσης των ∆ασικών Χαρτών (για
µελλοντική νοµοθετική ρύθµιση του προβλήµατος) επινόησε
την έννοια των οικιστικών πυκνώσεων και την εισήγαγε στη
δασική νοµοθεσία µε τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.
4489/2017 (ΦΕΚ 140 Τ.Α.΄). Τα κριτήρια προσδιορισµού των
οικιστικών πυκνώσεων είναι τα εξής: Ως ελάχιστος αριθµός
κτιρίων τα 50. Μέχρι 100 κτίρια, να αναλογεί έκταση σε 1 κτίριο 500 τ.µ. Όταν ο συνολικός αριθµός των κτιρίων είναι µεγαλύτερος των 100 η αναλογία ορίζεται στο 1 στρέµµα και για
αριθµό κτιρίων µεγαλύτερο των 400 στα 2 στρέµµατα.
- Εισέρχοµαι τώρα σε δύο σχετικά ζητήµατα που θεωρώ
κρίσιµα και ζωτικά για το Βουργαρέλι.
Το πρώτο είναι η αναγνώριση του δικαιώµατος κυριότητας
επί των δασικών εκτάσεων της περιφερείας του χωρίου
Βουργαρελίου από πλευράς Ελληνικού ∆ηµοσίου υπέρ των
κληρονόµων εκείνων που µετείχαν στην γενοµένη στα τέλη
του 19ου αιώνα εξαγορά του τότε "τσιφλικίου" Βουργαρελίου,
ως σηµερινών συνιδιοκτητών. Από πληροφορίες που έχω
συλλέξει, προκύπτει ότι, η σχετική αίτηση του Αναγκαστικού
Συνεταιρισµού Συνιδιοκτησίας, δεν έχει γίνει αποδεκτή από
τον αρµόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος και δεν έχει υπογραφεί
η σχετική απόφαση, αν και έχουν γνωµοδοτήσει θετικά τόσο
το Συµβούλιο Ιδιοκτησίας ∆ασών Ιωαννίνων και το Αναθεωρητικό Συµβούλιο Ιδιοκτησίας ∆ασών που εδρεύει στην
Αθήνα. Η σχετική διαδικασία προβλέπεται από το άρθρο 8
του Ν.998/1979. Οι έχοντες την ευθύνη για τον Συνεταιρισµό
και για τα γενικά ζητήµατα του χωριού, οφείλουν να φροντίσουν ώστε να δοθεί αίσιο τέλος στο ζήτηµα αυτό.
Έτσι, ως κύριοι πλέον και όχι ως διακάτοχοι νοµείς, να επιµεληθούν για την προστασία και αξιοποίηση του δάσους και
των βοσκών µε την σύνταξη και εφαρµογή µιας σωστής και

ολοκληρωµένης διαχειριστικής µελέτης.
Το δεύτερο ζήτηµα είναι των ενεργειών που πρέπει να γίνουν ώστε να αποφευχθεί να χαρακτηρισθούν κατά την σύνταξη των σχετικών δασικών χαρτών ως δασικές εκτάσεις,
εκτάσεις που είναι και λειτουργούν ως οικόπεδα.
Για τον κύριο οικισµό του Βουργαρελίου, θα πρέπει να
φροντίσει ο ∆ήµος Κεντρικών Τζουµέρκων να ενεργήσει συνεργαζόµενος µε τις αρµόδιες υπηρεσίες, όπως προβλέπεται
στο άρθρο 23 του Ν. 3889/2010 ( Φ.Ε.Κ.182 Τ.Α.΄), προκειµένου τα όρια του οικισµού, που έχουν προσδιορισθεί µε
απόφαση του Νοµάρχη Άρτας να επισηµανθούν στον δασικό
χάρτη, οψέποτε στο µέλλον θα συνταχθεί.
Για τους συνοικισµούς όµως του χωριού που δεν είναι οριοθετηµένοι υπάρχει ζήτηµα προς επίλυση.
Το ζήτηµα υπάρχει γιατί, σύµφωνα µε το Π.∆. 32/2016
(ΦΕΚ 46 Τ. Α΄./ 31-1-2016), εκτάσεις µε εµβαδόν 700 τ.µ ή και
µικρότερες µπορούν να χαρακτηρισθούν δάση και εκτάσεις
που οι συγκοµώσεις δασικών δένδρων καλύπτουν το 25%
της όλης επιφάνειας των επίσης, µπορούν να χαρακτηρισθούν δασικές. Έτσι υπάρχει ο κίνδυνος οικόπεδα στους συνοικισµούς Γιαννίτσι, Κάµπος, Κουβέλι, Οµαλή, Παλαιοχώρι
και Σκιαδάδες του Βουργαρελίου που έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά µεγέθους και βλάστησης να µην κριθούν οικόπεδα
κατά την µελλοντική σύνταξη των δασικών χαρτών .
Για την αντιµετώπιση αυτού του ζητήµατος πρέπει να συνεκτιµηθούν εξης στοιχεία:
α) Στην περιφέρεια του Νοµού Άρτας τουλάχιστον της τελευταίες δεκαετίες δεν υπάρχει πίεση για αλλαγή χρήσης στα
δάση και τις δασικές εκτάσεις. Ούτε σηµαντικές παράνοµες
εκχερσώσεις παρατηρούνται, ούτε δασικές πυρκαϊές. Απεναντίας έχουµε βελτίωση της δασικής βλαστήσεως ως προς
την έκταση και την ποιότητα. Απεναντίας όµως έχουµε συρρίκνωση πληθυσµιακά των ορεινών οικισµών, µε πρόδηλη
την ενδεχόµενη ερήµωσή των. Για να αποφευχθεί η πλήρης
ερήµωση επιβάλλεται µεταξύ των άλλων µέτρων πολιτικής
και η διαφορετική αντιµετώπιση του ζητήµατος της υλοποίησης των θεσµών των δασικών χαρτών και του κτηµατολογίου. Τα κτήµατα που οι κάτοικοι των οικισµών Γιαννίτσι,
Κάµπος, Κουβέλι, Οµαλή, Παλαιοχώρι και Σκιαδάδες έχουν
από τους προγόνους τους εθιµικά "χωρίς χαρτιά" πρέπει να
µείνουν σ΄ αυτούς, γιατί αυτά τους "δένουν" µε τον τόπο τους.
β) Οι συνοικισµοί αυτοί, όπως και πολλοί άλλοι του Νοµού
Αρτας µε την υπ΄αριθ. 1277/13-6-1983 απόφαση του Νοµάρχη Άρτας (ΦΕΚ 291 Τ. ∆΄./12-7-1983) καθορίστηκε ότι εµπίπτουν στην κατηγορία των οικισµών που δεν έχουν
εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο, που έχουν λιγότερους από
500 κατοίκους, έχουν τάση δηµογραφικής συρρίκνωσης και
για τα οικόπεδα που βρίσκονται σε ακτίνα 800 µέτρων από το
κέντρο του οικισµού, έχουν εφαρµογή σ΄αυτούς οι όροι δόµησης του Π.∆. της 6-23/12/1982 (ΦΕΚ 588 Τ.∆΄.). Κατά το
διάταγµα αυτό εκτάσεις ελαχίστου εµβαδού έως 500 τ.µ. θεωρούνται άρτια και οικοδοµήσιµα οικόπεδα αλλά όµως οι δασικές εκτάσεις που τυχόν περιλαµβάνονται στην ζώνη των
800 µέτρων από το κέντρο των οικισµών εξαιρούνται.
γ) Σύµφωνα µε το ανωτέρω διάταγµα οι δασικές εκτάσεις
των οικισµών αυτών προσδιορίζονται µε απόφαση "του Νοµάρχη" που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου
Χωροταξίας και των "αρµοδίων φορέων" δηλαδή των αρµοδίων δασικών οργάνων. Εδώ ανακύπτουν τα εξής νοµικά
ερωτήµατα.
Η διάταξη αυτή είναι ισχυρή ως ειδική και η διαδικασία της
τηρητέα, ενόψη της θεσπισθείσης µεταγενέστερα δια του άρθρου 34 του Ν. 4280/2014 που ορίζει γενική διαδικασία χα-
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ρακτηρισµού των εκτάσεων ως δασικών; Τα αναφερόµενα
στο διάταγµα δασικά όργανα είναι τα αναφερόµενα στο άνωτερω άρθρο 34 του ανωτέρω νόµου Ν. 4280/2014 τα οποία
θα υλοποιήσουν την προβλεπόµενη στο άρθρο αυτό διαδικασία ως τµήµα εκείνης του διατάγµατος; Ο ∆ασάρχης όµως
και οι Επιτροπές Επιλύσεως ∆ασικών Αµφισβητήσεων κατά
την διαδικασία του ανωτέρω άρθρου 34 κρίνοντας κατά το
άρθρο 3 του Ν.998/1979 όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα, θα αποδεχθούν ως οικόπεδα µόνο εκείνα που περιλαµβάνονται σε υφιστάµενα σχέδια πόλεως ή εντός οικισµών
τα όρια των οποίων έχουν καθοριστεί µε απόφαση του οικείου Νοµάρχη η οποία εκδόθηκε µε βάση τα διατάγµατα περί
καθορισµού των ορίων των προ του 1923 προϋφισταµένων
οικισµών , αλλά όχι και των οικισµών που καθορίστηκαν οι
όροι δόµησης των µε το Π.∆. της 6-23/12/1982 γιατί δεν αναφέρονται στο άρθρο 3. Η αντίφαση είναι πρόδηλη γιατί το διάταγµα αυτό είναι και σήµερα ισχυρό και κατά τις διατάξεις του
οικόπεδα στους οικισµούς αυτούς υπάρχουν. Λύση µπορεί
να δοθεί µόνο µε τροπολογία που θα ψηφισθεί από την
Βουλή και µε συνεκτίµηση όλων των ανωτέρω.
Προσωπικά πιστεύω ότι στη διάταξη της παραγράφου 6
εδάφιο ζ του άρθρου 3 του Νόµου 998/1979, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 32 του Ν. 4280/2014 (ΦΕΚ 159 Τ.Α.΄)
µπορεί να προστεθεί διάταξη µε την οποία να συµπεριληφθούν και τα οικόπεδα των οικισµών που περιλαµβάνονται
στην υπ΄αριθ. 1277/13-6-1983 απόφαση του Νοµάρχη
Άρτας, ρυθµίζοντας και τον τρόπο προσδιορισµού των ορίων
των οικισµών αυτών.
Τελειώνοντας θέλω να επισηµάνω την ευθύνη των αρχόντων της τοπικής αυτοδιοίκησης και των διοικούντων τον Συνεταιρισµό για την αντιµετώπιση και λύση των ζητηµάτων
αυτών.
Νικήτας Αποστόλου
Πτυχιούχος Πάντειου Πανεπιστηµίου
συνταξιούχος δηµοσίου, πρώην Τµηµατάρχης του πρώην
Υπουργείου Γεωργίας
κάτοικος Ιωαννίνων (οδός Ν. Ζέρβα αριθ. 39)
τηλέφωνο 26510 67528

∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Από τον Αντιδήµαρχο κ. Νίκο Σιµόπουλο είχαµε την εξής
ενηµέρωση για θέµατα που αφορούν στον ∆ήµο µας:

1. Όσον αφορά το θέµα της στήριξης της Πλατείας στο
οποίο είχαµε αναφερθεί στο αντίστοιχο περσινό φύλλο
της εφηµερίδας µας, έχει εγκριθεί η µελέτη και επίκειται ο
διαγωνισµός το Φεβρουάριο, για να αρχίσουν οι εργασίες
εφόσον ολοκληρωθεί η ανάθεση.
2. Εγκρίθηκαν 52.000 ευρώ αλλά δεν έχει δηµοπρατηθεί
ακόµη η συνέχιση αµαξιτού δρόµου προς Καναβοτόπι
[Πλευρέικα].
3. Υπογράφηκε από τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών η απόφαση προκειµένου να γίνει η προγραµµατική
σύµβαση µεταξύ του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων και
του Υπουργείου για την υλοποίηση των έργων:
Α. Βελτίωση και άρση επικινδυνότητας παράκαµψης Αθαµανίου και οδικός άξονας Αθαµανίου- Θεοδωριάνων,
ποσού 8.850.000 ευρώ.
Β. Βελτίωση και άρση επικινδυνότητας οδού ΚαταρράκτηΒουργαρέλι, ποσού 9.000.000 ευρώ.
Γ. Προκρίθηκε επίσης ως σηµαντικό έργο η βελτίωση της
οδού Φράξου- Καστανιάς Τετρακώµου µε προϋπολογισµό
6.500.000 ευρώ.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
1.000 τ.µ.
ή όλο µαζί
µε σπίτι µέσα
1.500 τ.µ.

(Οικία Βασιλειάδη)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
ΤΗΛ.: 6983010784
(Σπυριδούλα Βασιλειάδη)
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Το Βουργαρέλι µάς περιµένει πάντα! Η επικοινωνία µαζί του και µε τους ανθρώπους του µας αναζωογονεί!

Βουργαρελιώτικα Ηπειρωτικά & άλλα...

ΚΥΤΤΑΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
Μία καινούργια ιδέα άρχισε µόλις να υλοποιείται στο Βουργαρέλι Κεντρικών Τζουµέρκων από µία οµάδα η οποία µε πολλή όρεξη και µεράκι
θα βοηθήσει στην προώθηση της τέχνης και του πολιτισµού στην περιοχή µας. Βαφτίσαµε το χώρο µας ΚΥΤΤΑΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ :
Κύτταρο γιατί αποτελείται από µια συστηµατικά, οργανωµένη οµάδα,
που βρίσκεται σε δυναµική αλληλοεπίδραση. Γιατί έχει την ικανότητα
της αφοµοίωσης, της ανάπτυξης και της αναπαραγωγής.
Τέχνη γιατί µε τον όρο αυτό εννοείται η ανθρώπινη δηµιουργική έκφραση που µέσα στο έργο αποτυπώνει την ψυχική κατάσταση, τα συναισθήµατα, τη φαντασία, τις ιδέες,την αίσθηση ή τον οραµατισµό του
καλλιτέχνη.
Τζουµέρκα διότι όλα αυτά δηµιουργούνται στο νότιο τµήµα της Πίνδου
που υψώνεται µεταξύ των ποταµών Άραχθου και Αχελώου όπου και η
Αρχαία Αθαµανία και είναι ευρύτερα γνωστά Τζουµέρκα ή Τσουµέρκα ή
Τζουµέρνικο.

Σκοπός του Κύτταρου Τέχνης Τζουµέρκων είναι η διοργάνωση εκδηλώσεων που θα καλύπτουν το χώρο του θεάτρου, του χορού, της
µουσικής, των εικαστικών τεχνών, της λογοτεχνίας, του κινηµατογράφου και κάθε άλλης σύγχρονης έκφρασης πολιτιστικού περιεχοµένου.
Επίσης η σύµπραξη µε άλλους παρεµφερείς φορείς για την από κοινού
πραγµατοποίηση των ανωτέρω εκδηλώσεων. Η πραγµατοποίηση συναντήσεων, ηµερίδων και γενικότερα διαλέξεων που θα αφορούν στην
πολιτιστική κληρονοµία του τόπου και τη διατήρηση αυτής.
Ο χώρος του Κύτταρου Τέχνης Τζουµέρκων επέλεξε ως αρχή να τιµήσει το διακεκριµένο φωτογράφο των Τζουµέρκων και πατριώτη µας από
τη Χώσεψη - Κυψέλη Κώστα Μπαλάφα εκθέτοντας µέρος της δουλειάς
του.
Έδρα του Κύτταρου Τέχνης Τζουµέρκων είναι το Βουργαρέλι.

Το «ΚΥΤΤΑΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ» που έχει συσταθεί πρόσφατα, είναι ένα Σωµατείο Πολιτισµού, µε έδρα το Βουργαρέλι,
αναγνωρισµένο από το Πρωτοδικείο και καθ’ όλα νόµιµο, µε το
ακόλουθο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 15ης ∆εκεµβρίου 2017.

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

ΟΡΕΙΝΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

Ξενοδοχείο

∆ιοικητικό Συµβούλιο
1. Μανούσης Νικόλαος, Πρόεδρος 2. Βρατσίστα Χαρίκλεια, Γραµµατέας 3. Παναγιωτάκη Άννα, Ταµίας 4. Καραβασίλης Παναγιώτης, Σύµβουλος 5. Γιαννέλος Ευάγγελος, Σύµβουλος.
Εξελεγκτική Επιτροπή
1. Παπαδοπούλου Ζωή 2. Μανούσης Παναγιώτης

στο Βουργαρέλι

Σταυρούλα Καραβασίλη

Τηλ.: 26850 22111
Κιν.: 6972 425591
Fax: 26850 22251
e-mail:

info@panthoron.gr

Βουργαρέλι - Άρτα 470 45
Τη λ . : 2 6 8 5 0 2 2 7 1 3 , 6 9 7 2 4 0 8 8 8 8
Email: dimitris-papadimas@yahoo.gr
w w w. v i l a s o f i a . g r

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

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

