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Η εφημερίδα μας παρούσα, παρά τις δυσκολίες

ΑρΓοπορηΜΕνΑ θα έρθει αυτό το φύλλο της εφημερίδας στα χέρια
σας. περισσότερο οφείλεται σε προσωπικούς λόγους και στη συνέχεια στις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν με την πανδημία. Όμως
υπάρχει και πιο σοβαρός λόγος, που επανειλημμένα έχει αναφερθεί
στο παρελθόν, αλλά η έκκληση δεν έχει βρει ανταπόκριση, εκτός από
ελάχιστες εξαιρέσεις: η έλλειψη συνεργασίας με την εφημερίδα
όσον αφορά την ύλη της. τόσοι επιστήμονες, εκπαιδευτικοί Βουργαρελιώτες υπάρχουν και εν τούτοις σπάνια έρχονται κείμενά τους
στην εφημερίδα. και να μην φανεί ότι απευθύνομαι στην “ελίτ του
πνεύματος”, από κάθε Βουργαρελιώτη περιμένω κάτι, ευπρόσδεκτη
κάθε συνεργασία, κάθε κείμενο που αφορά το χωριό μας, αλλά και θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος. Δεν είναι θέμα του υπεύθυνου έκδοσης να γράφει στην εφημερίδα και να καλύψει την ύλη.
οΛοι πρΕπΕι να έχουμε συμμετοχή σ’ αυτό και ακόμη και το ελάχιστο είναι ευπρόσδεκτο, όπως επίσης και κριτική στα γραφόμενα από
την υπεύθυνη έκδοσης, αρκεί να γίνεται καλόπιστα και με πρόθεση
για τον εμπλουτισμό της εφημερίδας μας, αλλά και την καλύτερη παρουσία και την ενημέρωση των αναγνωστών της, Βουργαρελιωτών
και μη. κάποιοι από σας μου είπαν να κυκλοφορεί η εφημερίδα μας με
λιγότερες σελίδες, αφού δεν υπάρχουν συνεργασίες. εγώ προσωπικά
το θεωρώ απαράδεκτο, από τη στιγμή που τόσα θέματα και μάλιστα
σοβαρά τρέχουν στην επικαιρότητα, να μην έχουν οι αναγνώστες μας
μια ενημέρωση. Βέβαια θα μου πείτε υπάρχει το fb και τα ΜΜε (στα
οποία κλονίστηκε η εμπιστοσύνη στην ενημέρωση) αλλά άλλο πράγμα
ο γραπτός λόγος, επί πλέον τα θέματα προσπαθούμε να τα καλύπτουμε πολύπλευρα και όχι φορώντας παρωπίδες.
ΕπιΣηΣ ΕνΑ ΑΛΛο θΕΜΑ για την έκδοση της εφημερίδας μας είναι
το οικονομικό, γιατί από τη στιγμή που δεν έγιναν εκλογές στον σύλλογό μας, δεν μπορούμε να κινήσουμε τον λογαριασμό που έχουμε
στην εθνική τράπεζα και οι ταχυδρομικές επιταγές ήταν ελάχιστες,
όπως και οι συνδρομές που συγκεντρώθηκαν, είτε εδώ, είτε στο
χωριό. Γι’ αυτό όσοι μπορείτε στείλτε μας τη συνδρομή σας ή ταχυΔροΜικα ή στο χΩριο στο Café κούκος, όπου υπάρχει μπλοκ του
συλλόγου για τις συνδρομές.
ΜΑκρηΓορηΣΑ, αλλά ήθελα να σας εκφράσω τις ανησυχίες και τις
προσδοκίες μου και να επισημάνω με λύπη ότι τα μέλη του συλλόγου
μας, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, μέσα στο πλαίσιο του γενικότερου κλίματος, δεν έδειξαν κανένα ενδιαφέρον για την πορεία του συλλόγου και
της εφημερίδας μας μέχρι τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές.
οΣΑ ΑνΑφΕρΑΜΕ στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας
είναι θέματα που “τρέχουν’’ και δεν έχουν εξομαλυνθεί. εξάλλου ήταν
και μικρό το χρονικό διάστημα από την κυκλοφορία αυτού του φύλλου μέχρι σήμερα. Γι’ αυτό επανέρχομαι με τις εξής επί πλέον επισημάνσεις:

1. Όσον αφορά τις συνδρομές δεν έχει επέλθει κάποια αισθητή αλλαγή αυτό το χρονικό διάστημα. Γι’ αυτό τον λόγο το υπάρχον Δ.σ. του
συλλόγου μας αποφάσισε: α. Μέλη που τουλάχιστον τα τρία τελευταία χρόνια δεν έχουν δώσει ούτε την ελάχιστη συνδρομή δεν θα λάβουν αυτό το φύλλο της εφημερίδας μας. Βέβαια κάποιοι θα πουν ότι
τη διαβάζουν στο Ίντερνετ αλλά για να φτάσει και μέχρι εκεί απαιτούνται κάποια έξοδα για την έκδοσή της. επί πλέον και τα ταχυδρομικά έξοδα αποστολής έχουν αυξηθεί. β. Θα σταλούν επιστολές σε
κάποια μέλη, στις οποίες οφείλουν να απαντήσουν, αν θέλουν να τη
λαμβάνουν καταβάλλοντας τη συνδρομή τους. γ. τους καλοκαιρινούς
μήνες θα υπάρξει ανακοίνωση για την πληρωμή των συνδρομών στο
χωριό, σε μέλη του Δσ του συλλόγου. (ισχύει και το Café κούκος).
2. εκλογές στον σύλλογό μας για την ανάδειξη νέου Δ.σ. θα γίνουν
μέσα στον οκτώβρη. σύμφωνα με ανακοίνωση της πανηπειρωτικής
συνομοσπονδίας ελλάδας έχει δοθεί παράταση της θητείας των
υπαρχόντων Δ.σ. των συλλόγων μέχρι 31/10/2021, διότι λόγω της
υπάρχουσας κατάστασης σε κανέναν σύλλογο δεν έχουν διεξαχθεί
εκλογές.
3. Για οποιαδήποτε αλλαγή ή παράλειψη ή ενημέρωση απευθυνθείτε
στην υπεύθυνη έκδοσης Λουκία Αντωνίου τηλ. 6977550119.
ΛοΥκ. Αντ.

25η Μαρτίου 1821 – 25η Μαρτίου 2021
Διακοσια (200) χρονια απο την εναρξη τησ επαναστασησ του 1821

Φ

ΕτοΣ μεγαλόπρεπα γιορΤο Μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου στο Βουργαρέλι,
τάζεται και τιμάται η επέόπου κηρύχθηκε η Επανάσταση του 1821 στα Τζουμέρκα.
τειος. Μια μικρή αναφορά θα
γίνει εδώ, γιατί πολλαπλώς
έχουμε αναφερθεί στην Έναρξη
της επανάστασης του 1821 στην
Αγία Λαύρα της περιοχής το
Μοναστήρι του Αϊ – Γιώργη
στο Βουργαρέλι. επίσης με
αφορμή αυτό το γεγονός έχουμε
επισημάνει την ανάγκη για αναβίωση της ιστορικής μνήμης και
αυτό κάνουμε σήμερα φέρνοντας
στο προσκήνιο το γεγονός και
αυτούς που πρωταγωνίστησαν
εκείνη την εποχή στο να λάβει η
εθνεγερσία την εμβέλειά της
στην περιοχή και να παίξει καθοματοποιείται στις 30 Μαΐου 1821, όταν ο Γιαννάκης
ριστικό ρόλο στη διεξαγωγή του αγώνα στην υπόλοιπη
κουτελίδας και ο Γεώργιος καραϊσκάκης με 30 τζουελλάδα, που ήδη είχε αρχίσει η εξέλιξή του αναχαιτίμερκιώτες χτύπησαν τους τούρκους στο κομπότι. η
ζοντας τα τουρκικά στρατεύματα.
πράξη αυτή συνιστά και την ανεπίσημη έναρξη της
και η αναβίωση της ιστορικής μνήμης δεν εξετάζει
επανάστασης στην Ήπειρο. Για να πραγματοποιηθεί
ιδιαίτερη ημερομηνία, γιατί για την έναρξη της επανάόμως αυτή η ενέργεια σίγουρα προηγήθηκε κάποια
στασης στα τζουμέρκα και το ραδοβύζι στο Μοναστήρι
σύσκεψη των οπλαρχηγών της περιοχής, στην οποία
του αγίου Γεωργίου υπάρχουν δυο απόψεις, τις οποίες
αποφασίστηκε και σχεδιάστηκε η έναρξη της επαναμαρτυρούν ιστορικές αναφορές και η τοπική παράστατικής δράσης στα τζουμέρκα.
δοση.
τοπική παράδοση του Βουργαρελίου αναφέρει, πως
τα παρακάτω στοιχεία έχουν αναφερθεί και άλλες
όταν ήταν ηγούμενος στη μονή αγίου Γεωργίου ο χριφορές, αλλά τα επαναλαμβάνουμε λόγω του εορταστόφορος, έγινε σύσκεψη στην οποία πήραν μέρος
σμού των 200 χρόνων από την έναρξη της επανά200 κλέφτες και πρόκριτοι, μεταξύ των οποίων ο Γώγο
στασης στα τζουμέρκα και το ραδοβύζι, ώστε να
Μπακόλας, ο καραϊσκάκης, ο Μήτρο κουτελίδας, ο
προσεχθούν όλως ιδιαίτερα.
ράγκος ,ο κουτσονίκας, ο Ίσκος κ.α., στην οποία αποσύμφωνα με τον νικ. χ. παπακώστα, τις πρώτες
φασίστηκε να κηρύξουν την επανάσταση στην περιοχή
μέρες της πολιορκίας του αλή πασά από τα σουλτατων τζουμέρκων. τα γεγονότα που ακολούθησαν επινικά στρατεύματα οι τζουμερκιώτες, οι ραδοβυζινοί
βεβαιώνουν την παραπάνω τοπική παράδοση.η σύοπλαρχηγοί και ο Μάρκος Μπότσαρης συνήλθαν στο
σκεψη πρέπει να πραγματοποιήθηκε πριν από τις 30
Μοναστήρι του αγίου Γεωργίου στο Βουργαρέλι, και
Μαΐου 1821, ενώ ο Δημ. Φ. καρατζένης αναφέρει πως
αποφάσισαν να κηρύξουν την επανάσταση εν ευθέτω
πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαΐου. (“η Άρτα εις την
χρόνω καθώς και κατάρτισαν σχέδιο. Με βάση τα ιστοεπανάστασιν του 1821”). Για το ίδιο γεγονός ο κώστας
ρικά δεδομένα η πολιορκία του αλή πασά από το
Γ. Μαντάς, σε δημοσίευμά του στην “ηπειρωτική εστία”
σουλτάνο ξεκίνησε το σεπτέμβριο του 1820, αφού από
( οκτώβριος 1952 ) με τίτλο “το Βουργαρέλι της Άρτης
τον ιούλιο μέχρι τον αύγουστο συγκεντρώνονται στα
και η μονή Άγιος Γεώργιος” μεταθέτει την ημερομηνία
ιωάννινα. επομένως η σύσκεψη στον Άγιο Γεώργιο
στις 20 ιουλίου 1821 και χαρακτηρίζει την Μονή του
Βουργαρελίου, όπου παίρνεται η απόφαση και σχεΑγίου Γεωργίου ως Αγία Λαύρα της περιοχής,
διάζεται η επανάσταση στην περιοχή, συντελείται κατά
καθώς, όπως γράφει, οι οπλαρχηγοί “εκήρυξαν την
ή μετά τον σεπτέμβριο του 1820.
επανάστασιν, υψώσαντες τη σημαία με τις ευλογίες του
η εξέγερση στην περιοχή δρομολογείται μετά τη σύηγουμένου χριστοφόρου”. οι παραπάνω πληροφορίες
σκεψη της Λευκάδας ( 30 ιανουαρίου 1821 ), όπου
δεν επιβεβαιώνονται από κάποιες τεκμηριωμένες
συμμετείχε ο Γεώργιος καραϊσκάκης, ο οποίος στη συπηγές, αλλά από προφορικές διηγήσεις εντοπίων.
νέχεια συνεργάζεται με τους Μπακόλα και κουτελιδαίους για την προετοιμασία στρατιωτικών σωμάτων από
συνεχεια στη σεΛ. 3
τζουμερκιώτες, ενώ τον απρίλιο ο Γιαννάκης κουτελίδας έρχεται σε επαφή με
Ευχές ολόψυχες από την καρδιά μας!
τους οπλαρχηγούς του ασπροποτάμου.
παράλληλα, ο ικανότατος πρώην μεγάλος
Από τη στιγμή που κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημεβεζύρης Μεχμέτ χουρσίτ αναλαμβάνει την
ρίδας μας για το 2021 και λίγες ευχές απαραίτητες για την
αρχηγία του πολέμου εναντίον του αλή
καινούργια χρονιά. Ευχές έμμετρες από τον Βασίλη Σούσο,
πασά, φτάνει στα ιωάννινα στις 3 ή 15
τις οποίες ο Σύλλογός μας απευθύνει στους απανταχού
Μαρτίου 1821. αφού αποκατέστησε την
Βουργαρελιώτες και μη.
ενότητα στο στράτευμα, έστειλε τον
Πόσες ευχές σκορπίζουμε και πόσοι τις πιστεύουν;
ισμαήλ πασά με στρατεύματα να καταΠόσοι αγαπάμε αληθινά; Και πόσοι κοροϊδεύουν;
πνίξει την επανάσταση στη Δυτική στερεά,
Πόσοι χαϊδεύουμε τ’ αυτιά κι όμορφα λέμε λόγια;
για να καλύψει τα νώτα του.
Μα έχουμε πέτρινη καρδιά και φθόνο και μικρόνοια;
τα γεγονότα αυτά, καθώς και ο κίνδυΚλειστήκαμε όλοι σε κλουβιά, όμορφα στολισμένα,
νος καταστολής της επανάστασης στη
με μια μεγάλη μοναξιά που μας ρουφά το αίμα.
Δυτική ελλάδα πρέπει να κινητοποίησαν
Όμως αυτά είναι γεγονός, είναι τετελεσμένα.
τους οπλαρχηγούς των τζουμέρκων και
Ας κάνουμε αυτοκριτική να γίνουν ξεχασμένα.
της γύρω περιοχής για ανάληψη δράσης.
Ολόψυχα εύχομαι η χρονιά σε όλους μας να φέρει
Έτσι η πρώτη επαναστατική πράξη πραγΧρόνια πολλά και θετικά και ό,τι ο καθένας θέλει!

Δείτε 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

ΓΕννηΣη

η Γιαννούλα Σούσου και ο κώστας Σιακός απέκτησαν κοριτσάκι
στην κύπρο.
Ευχόμαστε να τους ζήσει το νεογέννητο!

θΑνΑτοι

- απεβίωσε στην αθήνα και κηδεύτηκε στην αβαρίτσα η θεοδώρα
Αγγέλη.
- απεβίωσε και κηδεύτηκε στην αβαρίτσα η Αντιγόνη ντίνου.
- απεβίωσε και κηδεύτηκε στο Βουργαρέλι ο Λεωνίδας Σόφης.
- απεβίωσε και κηδεύτηκε στο Βουργαρέλι η Αντριάννα Σιαπάτη.
- απεβίωσε και κηδεύτηκε στην αθήνα ο θανάσης Βλάχος (σύζυγος κασσιανής κ. τσιαμπούλα).
- απεβίωσε στην αθήνα και κηδεύτηκε στην αβαρίτσα ο Δημήτριος Βλάχος.
- απεβίωσε στην αθήνα και κηδεύτηκε στο παλαιοκάτουνο η Όλγα
κίτσιου.
- απεβίωσε στο αίγιο και κηδεύτηκε στο παλαιοκάτουνο ο Γιώργος τζαχρήστας.
- απεβίωσε και κηδεύτηκε στην αθήνα ο Αριστοτέλης κατσαούνος.
- απεβίωσε και κηδεύτηκε στην Άρτα ο Βασίλης ντζιόκας.
Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους τους.
πολλοί οι θάνατοι αυτό το διάστημα εφόσον καθυστέρησε η έκδοση της εφημερίδας μας. αν έλαβε χώρα και κάποιος άλλος θάνατος ή άλλο κοινωνικό γεγονός μπορείτε να μας ενημερώσετε.
εμείς, λόγω και των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν και ιδιαίτερα όσον αφορά τις τελετές, αυτή την ενημέρωση είχαμε. οποιαδήποτε παράλειψη υπάρχει, αφού μας ενημερώσετε, θα
συμπεριληφθεί στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας. εδώ θα
αναφέρουμε ότι τον θάνατο του συγχωριανού μας αριστοτέλη κατσαούνου τον πληροφορηθήκαμε 4 μήνες μετά από το συμβάν,
όταν ετοιμάζαμε αυτό το φύλλο, το οποίο φτάνει ήδη με καθυστέρηση στα χέρια σας. Θα επανέλθουμε στον συγχωριανό μας με
αφιέρωμα στο επόμενο φύλλο.
ΕΥΧΑριΣτηριο
το χορευτικό του χωριού μας ευχαριστεί τον πρόεδρο του συνεταιρισμού κώστα κατσάνο, για την ενίσχυσή του με 200 ευρώ.

ΣΥνΕρΓΑΣιΑ ΜΕ την ΕφηΜΕριΔΑ 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 ΕκΔοΣη
ιΔιοκτητηΣ:

ΣΥΛΛοΓοΣ ΒοΥρΓΑρΕΛιΩτΩν
ΑττικηΣ

“το ΒοΥρΓΑρΕΛι”

φΕιΔιοΥ 18, 106 78 ΑθηνΑ
ΕκΔοτηΣ:

ΛοΥκιΑ ΑντΩνιοΥ

πρόεδρος Συλλόγου

θεοτοκοπούλου 54-56
162 31 Βύρωνας

τηλ.: 210 7667549

κινητό: 6977 550119
*

ΕκΔοτικη πΑρΑΓΩΓη

ηπειρωτικές Εκδόσεις “πέτρα”
οικονόμου 32, 106 83 Αθήνα
τηλ.: 210 8233830

Fax: 210 8238468

e-mail:ekdoseispetra@hotmail.com

η ΕφηΜΕριΔΑ ΜΑΣ
ΔηΜοΣιΕΥΕι
τιΣ ΕπΩνΥΜΕΣ
ΣΥνΕρΓΑΣιΕΣ
τΩν ΣΥΓΧΩριΑνΩν
κΑι ΔΕν τιΣ
ΛοΓοκρινΕι.
οι ΑποΨΕιΣ τοΥΣ
ΔΕν ΣηΜΑινΕι οτι
ΕκφρΑΖοΥν
κΑτ’ ΑνΑΓκη κΑι
τιΣ ΑποΨΕιΣ
τηΣ ΣΥντΑκτικηΣ
ΕπιτροπηΣ.

Σταυρούλα πέρασε ένας χρόνος...

αυτό το μικρό αφιέρωμα είναι ένας ελάχιστος
φόρος τιμής για τη σταυρούλα μας, που τόσα
χρόνια στάθηκε στο πλευρό
του συλλόγου μας, ένα μικρό
μνημόσυνο στη μνήμη της,
γιατί αυτές τις μέρες κλείνει
ένα χρόνο που έφυγε από
κοντά μας, 14 ιανουαρίου
2020. Ένας ολόκληρος χρόνος και ακόμη δεν το πιστεύουμε ότι συνέβη αυτό το
αναπάντεχο. Μας το θύμισε η
ανάρτηση με τη φωτογραφία
της την ημέρα εκείνη που δεν
ξεχνιέται με τίποτα. ‘’κεραυνός εν αιθρία’’, η σταυρούλα
δεν θα είναι πια μαζί μας και
δεν μπορεί να γίνει συνείδηση
ακόμα.
και όταν μιλάμε για εκδηλώσεις στο σύλλογο,
που τις διοργανωνε πάντα με μεγάλη επιτυχία,
πρωτοποριακά έργα (σύμφωνο ποιότητας) την
Έκθεση Βιβλίου (που ανεστάλη η λειτουργία της
λόγω πανδημίας), το όνομα της σταυρούλας είναι
πάντα στο προσκήνιο και στα χείλη μας με πολλή

ΣΥνΔροΜΕΣ Στην ΕφηΜΕριΔΑ ΜΑΣ

Γκανατσούλας ιωάννης.......................νο 3526 15 ε
Ζήκου αντιγόνη ...................................νο 3527 20 ε

σιάτρα Μαρία .....................................νο 3528 20 ε

κωσταβασίλης Γιώργος .......................νο 3529 20 ε
παπαδόπουλος κων/νος .....................νο 3530 20 ε

ρούμπος χρήστος ...............................νο 3531 50 ε
τρύπα αντιγόνη ...................................νο 3532 20 ε

παπαδόπουλος ιωάννης (νάκος)......νο 3533 100 ε

Λαμπράκης αλέκος ..............................νο 3534 20 ε

Δήμος Γιάννης .....................................νο 3535 20 ε
Φλώρος Γεώργιος..............................νο 3567 100 ε

Λαμπράκης αντρέας ............................νο 3568 50 ε

Βαρλαμίτη καλλιόπη............................νο 3569 30 ε
Δημητρίου Μαρία .................................νο 3570 25 ε

παπαστράτου αικατερίνη ...................νο 3571 100 ε

Μανούσης νίκος ..................................νο 3572 20 ε

κόνιαρης νίκος ....................................νο 3573 20 ε

αντωνίου Γιαννούλα.............................νο 3574 20 ε

χειροποίητα
κοσμήματα & Δώρα

Ειρήνη Βιτώρου
παλλάδος 24-26
αθήνα
τηλ. 697 8215823

Facebook page:
κουμπάκι
koumpaki.com

αγάπη, νοσταλγία αλλά και καημό, γιατί τόσο
πρόωρα έφυγε από κοντά μας. ειδικό αφιέρωμα
στη σταυρούλα μας και στο
έργο της έγινε πέρυσι μετά
το αιφνίδιο, μακρινό ‘’ταξίδι’’
της (φύλλο νο 265 της εφημερίδας μας). και όταν περάσει τούτο το κακό και
ανασυγκροτηθεί ο σύλλογός
μας, της οφείλουμε μια εκδήλωση αναφορά στο έργο
της, την προσφορά της στο
σύλλογο και το χωριό.
κλείνουμε με ένα μικρό πόνημά της που δεν προλάβαμε να το δημοσιεύσουμε
στην εφημερίδα μας. και αξίζει να επισημάνουμε ότι η
σταυρούλα, εκτός των άλλων, ήταν και ποιήτρια
με πολλές ευαισθησίες και οράματα.

Μετέωρη ψυχή

Φεύγει δραπέτης ο καιρός
και εγώ φωνάζω να βραδύνει λίγο
να μ’ αφήσει στις μικρές γήινες απολαύσεις
τις γεμάτες πλάνη!
χαμένος χρόνος!

κλεισμένη στα σπάργανα της αμάθειας
δεν κατανοώ ποια είναι η πατρίδα μου;
η τάξη μου; πού ανήκω; τι θέλω;
τι φοβάμαι; γιατί πονάω;
Γιατί η σκέψη μου δεν μπορεί να υψωθεί
πάνω από την καθημερινή θέα του ζην;
και να υπερπηδήσει τη στενή περιορισμένη
σφαίρα των απατηλών αισθήσεων;
ο Ήλιος λάμπει, η ζωή ακτινοβολεί!

πώς θα ξεφύγω από την ακινησία
της σιωπής του θανάτου
για να δω το φως της αλήθειας, της δημιουργίας;
πώς θα ξεφύγω από την πλάνη του βαθέος σκότους;

ΞΕνοΔοΧΕιο
“ΓΑΛηνη”

ΧρηΣτοΣ ΛΥτρΑΣ
ΒοΥρΓΑρΕΛι ΑρτΑΣ
22380
τηΛ.: 26850 22135

π Ω Λ Ε ι τ Α ι
διώροφη πέτρινη
κατοικία
στο Βουργαρέλι.
πληροφορίες στα
τηλέφωνα
210 2585854 και
6974575294

ΔιΑκοπΕΣ Στο ΒοΥρΓΑρΕΛι
οΛον τον Χρονο!

ΜΕΖΕΔοπΩΛΕιο - ΨηΣτΑριΑ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΙΟΥΛΗΣ
τηΛ.: 26850 24669
ΒουρΓαρεΛι

ιανουαριοσ 2021 - ιουνιοσ 2021

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: 25η Μαρτίου 1821 - 25η Μαρτίου 2021: Διακόσια χρόνια από την Επανάσταση του 1821

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΛΟΥΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

συνεχεια απο τη σεΛ. 1
το μόνο βέβαιο είναι ότι η σύσκεψη στον Άγιο Γεώργιο έγινε πριν από τις 30 Μαΐου 1821 και ότι η
επανάσταση στα τζουμέρκα δεν κηρύχτηκε επίσημα,
γιατί όπως αναφέρει ο Μακρυγιάννης’’ εμείς το πηγαίναμε σκεπασμένο’’, δηλαδή η εξέγερση στην περιοχήπαρουσιάστηκε ως κίνηση που θα βοηθούσε
τον αλή πασά κατά του σουλτάνου, για να μπορούν
οι Έλληνες να έχουν τη βοήθεια και την υποστήριξη
των τουρκαρβανιτών του αλή, γιατί’’ δεν είχαμε ούτε
όπλα οι περισσότεροι ούτε τα αναγκαία του πολέμου
όλοι’’ (Μακρυγιάννης, απομνημονεύματα). η αναμνηστική πλάκα η εντοιχισμένη στο Μοναστήρι του
αγίου Γεωργίου πως η σύσκεψη στο Μοναστήρι
έγινε τον ιούλιο του 1821. από τα παραπάνω συνάγεται πως έγιναν δύο συσκέψεις στο Μοναστήρι. η
πρώτη μετά το σεπτέμβριο του 1820, για την προετοιμασία της εξέγερσης και η δεύτερη πιθανότατα το
Μάϊο του 1821 για την έναρξή της.
πρΩτΑΓΩνιΣτΕΣ για την έναρξη
της Επανάστασης στα τζουμέρκα
στη σύσκεψη όταν ήταν ηγούμενος ο χριστόφορος
πήραν μέρος οι οπλαρχηγοί: Γεώργιος καραϊσκάκης από την Άρτα –Γώγος Μπακόλας από τη σκουληκαριά,
νικόλαος
στουρνάρας
από
τον
ασπροπόταμο – Μάρκος Μπότσαρης, Μήτρος και
Γιαννάκης κουτελίδας από τη χώσεψη και 200 παλικάρια, πρόκριτοι – τοπάρχες Βουργαρελίου: αναγνώστου
–
Θεοδωριάνων:
κομπορόζος,
τετρακώμου: σπαής – Μεγαλόχαρης: κοσσυβάκης,
σουλωτών: κουτσονίκας και Μπότσαρης, ξηρομέρου και Βάλτου: ανδρέας Ίσκος και ιωάννης ράγκος.
το σχέδιο δράσης προέβλεπε: 1. να ξεσηκωθούν οι πληθυσμοί των τζουμέρκων, ραδοβυζίου και
ασπροποτάμου 2. να συγκεντρωθούν ένοπλα τμήματα από κατοίκους των περιοχών αυτών 3. να καθοριστούν περιοχές ευθύνης και οι γεωγραφικές
θέσεις όπου έπρεπε να δράσουν οι οπλαρχηγοί 4.
να μην εκδοθεί επαναστατική προκήρυξη – 5. να κινηθούν να απελευθερώσουν την Άρτα 6. να οριστεί
αρχηγός ο Γεώργιος καραϊσκάκης.

Μήνυμα του Δημάρχου
Χρήστου Χασιάκου

Με την εκούσια θυσία πολλών γίναμε ελεύθεροι
και φτιάξαμε πατρίδα. Για αυτούς ο στρατηγός
Μακρυγιάννης έγραψε τα εξής: «…Πατρίδα να
θυμάσαι εσύ αυτούς όπου, δια την τιμήν και την
λευτερίαν σου, δεν λογάριασαν θάνατον και βάσανα. Κι αν εσύ τους λησμονήσεις θα τους θυμηθούν οι πέτρες και τα χώματα όπου έχυσαν αίματα
και δάκρυα…».
σε απάντηση σχολίου σε σχέση με τη σπουδαιότητα του γεγονότος της έναρξης της επανάστασης στα τζουμέρκα με οπλαρχηγούς που
πρωτοστάτησαν στον αγώνα για τη λευτεριά μας,
όπως αναφέρθηκε στο ιστορικό του γεγονότος και
στο οποίο έπρεπε να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση από
το Δήμο μας τη μέρα αυτή ο Δήμαρχος επεσήμανε: Έως 31/3/2021 θα υποβάλλουμε πρόταση
για τη δημιουργία κατάλληλης μόνιμης υποδομής
σε ένα κτίριο των κατασκηνώσεων Βουργαρελίου.
σκοπός της πρότασης είναι να γιορτάσουμε τον
αύγουστο του 2021 τα 200 χρόνια από την επανάσταση του 1821και να αναδείξουμε τν ιστορία
της περιοχής μας. (σελ. 9, πρόταση 1 και έγγραφο για κατασκηνώσεις).

Ο Κωστής Παλαμάς
για την 25η Μαρτίου

Ότι ο εθνικός μας ποιητής κωστής παλαμάς είναι διαχρονικός και επίκαιρος είναι
γνωστό τοις πάσι. Διαβάζοντας κάποιος το
δημοσίευμά του (εφ. “ακρόπολις”, 25η
Μαρτίου 1908) πραγματικά απορεί και θαυμάζει την προφητική του σκέψη. Μέρες
που είναι η καλύτερη τιμή για τους αγωνιστές του ‘21 είναι να διαβάσουμε καλά τον
μέγα προφήτη, κωστή παλαμά.
κουβέντα στο πόδι μεταξύ
ενός περίεργου και ενός στοχαστικού

ο περίεργος: - αν σε προσκαλούσε κανένας σύλλογος ν’ απαγγείλης τον πανηγυρικό της μέρας, θα δεχόσουν;
ο στοχαστικός: - Βέβαια. και θα βροντοφωνούσα, απάνου κάτου τέτοια:
--το 21! σταθμός, αρχή, ηρωική αστραπή.
ο σταθμός προσωρινός , η αρχή χρειάζεται να ξετυλιχτή, το θετικό της αστραπής
βροχή ευεργέτρα. τώρα αναβροχιά και
ύπνος. ο ελληνικός λαός, και ο λευτερωμένος τάχα και ο τουρκοπατημένος, ίσως

πιο πολύ ο πρώτος, ραγιάς ακόμη κάθε
λογής τυράννων. οι λαοί παίρνουν τη συνείδηση του είναι τους από τους δυνατούς
που φυτρώνουν από μέσα τους και τους δίνουν να καταλάβουν τι αξίζουν.
οι δυνατοί είτε ασυνείδητα όργανα κάποιου σιδερένιου
νόμου, είτε ήρωες μιας ακαταδάμαστης θέλησης, (ρωτήστε
τους σοφτάδες της κοινωνικής
επιστήμης) κάνουν τα κοπάδια
λαούς και τα μπουλούκια στρατούς. και τους δυνατούς τους
αρματώνουν τα ιδανικά είτε
από καραβόσκοινο είτε από
μετάξι, ανυφαντά, αιμάτων ή
αιθέρων ιδανικά. οι ιδέες κυβερνάν τον κόσμο. εδώ το
ρουσφέτι βασιλιάς, η ρουτίνα
σουλτάνα, το ψέμα λάβαρο. η
ιδέα χτυπιέται αλύπητα. κάθε πηγή ενέργειας και ζωής θολωμένη.
η γλώσσα σκλάβα. η γυναίκα σκλάβα. το
παιδί, σκλάβος. ο δουλευτής , σκλάβος. οι
αργοί κ’ οι οκνοί, χαρές και πανηγύρια. Βέβαια πως κάποια σημάδια εθνικής ζωή ς
κοιτάζονται προσεχτικά και δείχνουν κάποιο
σχετικό άνθισμα. Μα είναι τα υλικώτερα και

κΑρΑΪΣκΑκηΣ

ο μεγάλος μας ποιητής κωστής παλαμάς δεν μπόρεσε να
μην συγκλονιστεί από την ιδιαίτερη προσωπικότητα του
ήρωα.

Πόλεμος θάρχιζε. Στα ξάγναντα, μπροστά μου,
κορφή, γκρεμός· το βουνό μαύρο. Ξαφνικά
το βουνό αστράφτει μέσ’ στην υπνοφαντασιά μου
σαν από φάσγανα γυμνά για φονικά.
Όσο κι αν έγερν’ εμέ δείλια προς τα χάμου,
Με μάτια πρόσμενα υψωμένα εκστατικά
Τα πρώτα βόλια να σφυρίξουνε στ’ αυτιά μου
κ’ ένιωθα κάτι σα φτερό στα σωθικά.
Και να! από του βουνού την κορωμένη ράχη
δε χύμησε μουγγρίζοντας η αντάρα η μάχη.
Το βουνό χρυσή σκάλα, κλέφτες και κουρσάροι
την κατεβαίνανε, και σ’ όλους μέσα ποιος;
Ένας ξεχώριζε, του Γένους το καμάρι,
Της Καλογριάς ο Γιός!

(“τα Δεκατετράστιχα”, Άπαντα, τόμος 7ος σελ 420 )

ο παλαμάς λογάριαζε πάντα να γράψει ένα πολύστιχο τραγούδι
για τον καραϊσκάκη και τόχε καημό που όλο και ανέβαλε και τελικά δεν το κατάφερε. Μας έδωσε μερικούς στίχους για τον ήρωα,
μα το έπος που προσδοκούσε δεν έγινε.σε μια συνέντευξή του το
1923, είχε πει: “ετοιμάζω το “τραγούδι του καραϊσκάκη”. αυτόν
τον ήρωα τον θεωρώ προσωπικότητα ισχυρή και περίπλοκη, γεμάτη αντιθέσεις. Δεν ξέρω αν πάνω στο θέμα αυτό θα πω τον τελευταίο λόγο εγώ. αλλά απάνω στο πρόσωπο του καραϊσκάκη
συγκεντρώνω τα όνειρα της φυλής μου’’.

τα προχειρότερα. Ό,τι ουσιαστικώτερο, ο
νους ο ίδιος, παραστρατισμένος ή καταφρονημένος ή παραγνωρισμένος ή συκοφαντημένος.
σκοντάφτουμε
στην
κακία, και μας τριγυρίζουν , καθώς το λέει
κάπου ένας δάσκαλός
μου από τους πιο μεγάλους ‘’ τα σκοτεινά βασίλεια της αμάθειας και της
ανοησίας, που πιο την
κακία την ίδια καταστρέφουνε τον κόσμο’’. Όπου
συνείδηση,
ατολμία,
όπου γνώση, ασυνειδησία. τίποτε δεν είναι στον
τόπο του. αν μας έβγαινε
άξαφνα στη μέση κάποιος μεγάλος, μα πολύ μεγάλος πολιτικός,
θα τον παλούκωναν. Με φιλήσυχους νοικοκυραίους, με φανφαρώνους αδιάντροπους, και με λογιότατους της Βαβυλωνίας
δεν πάνε μπροστά τα έθνη.
ο περίεργος: -το πρόκοψες. Θα σε ξυλοκοπήσουν.

αρκετά χρόνια αργότερα το 1927
επισημαίνοντας πως “οι μεγάλοι
μας λυρικοί, ο σολωμός και ο κάλβος, είναι σα να μην το υποπτεύονται το μεγαλείο του
καραϊσκάκη’’ και πως “είναι αξιοσημείωτο πως ο καραϊσκάκης δεν
την απασχόλησε την ποίησή μας
όσο θα έπρεπε’’ θα γράψει σκιαγραφώντας την προσωπικότητα
του καραϊσκάκη:
“απάνω απ’ όλους ο Γεώργιος καραϊσκάκης παρουσιάζεται πάντα
στη σκέψη μου ως ο κατ’ εξοχήν
επικολυρικός, πρωταγωνιστής της
εθνικής τραγωδίας των εφτά χρόνων, ασύγκριτος, μυστηριακός, διπρόσωπος, αινιγματικός, γερή ατίθαση ψυχή, τιθασευμένη στο
τέλος από μόνη την ιδέα της πατρίδας, πειθαρχικός ο απειθάρχητος, μέσα στο κατασκαμμένο από τον πυρετό κορμί, λογισμός που
ανεβοκατεβαίνει συγκρατητά από της προδοσίας τον πειρασμό
στην ιδέα της θυσίας, ο αρχηγός και ο πρώτος καπετάνιος, ορθός,
αλύγιστος, όταν όλα τριγύρω του, πρόσωπα και πράγματα, στρατιώτες και πολίτες έπεφταν γονατισμένοι, ο πατέρας… ο άγγελος
και ο δαίμονας μέσα του είτανε δίδυμο πρόσωπο. συμπλήρωνε το
ένα το άλλο…Ήρωας ποιητικός’’.
κατεβαίνει αληθινά ο καραϊσκάκης μέσα από το χρόνο, θεματοφύλακας αξιών και προσδοκιών του Γένους, ο ‘’αχιλλέας της ρωμιοσύνης’’ όπως τον αποκάλεσε ο παλαμάς που ζει ‘’ στην
άρρωστή του σάρκα της Φυλής η μοίρα’’. νιώθουμε τη λαχτάρα
και την πίκρα και την απαντοχή του, τη φλόγα του για την αλήθεια.

ΜΠΟΤΣΑΡΑΙΪΚΟ 2021

παρουσιάζοντας αυτή τη φωτογραφία από το σπίτι
των Μποτσαραίων στο Βουργαρέλι η ομάδα Αναβίωσης Μάρκος Μπότσαρης διερωτάται: που
είναι η Επιτροπή 2021 της κ. Αγγελοπούλου;
εύλογο το ερώτημα για την εγκατάλειψη ενός τόσο
σημαντικού μνημείου για την περιοχή. και η φωτογραφία είναι αρκετά μακρινή, τότε που είχε καθαριστεί
το Μποτσαραίϊκο, για να υπάρξει κάποιο ενδιαφέρον
για την αποκατάστασή του. σήμερα όλο το κτίσμα έχει
τυλιχτεί με τον κισσό (σ’ αυτόν οφείλει ότι κρατιέται
ακόμη όρθιο) εκτός από ένα ελάχιστο τμήμα τοίχου
της εισόδου και από το εσωτερικό αναφύονται διάφορα δέντρα σχηματίζοντας ένα είδος στέγης.
Βέβαια η εφημερίδα μας έχει προβάλλει επανειλημμένα το θέμα παρουσιάζοντας το ενδιαφέρον της
ιΛετ, επιστολές της κ. Μαίρης Μάντζιου προς τη Δημοτική αρχή καθώς και το ενδιαφέρον του συλλόγου
μας για να σωθεί το ιστορικό αυτό κτίσμα. επίσης να επισημανθεί
ότι ο νυν Δήμαρχος χρήστος χασιάκος στην προηγούμενη θητεία
του είχε ασχοληθεί με το θέμα αλλά δεν προχώρησε η αποκατάσταση για λόγους που αναφέραμε και άλλες φορές με αποτέλεσμα
να παρατηρείται αυτή η τραγική εικόνα που περιέγραψα.
Γι’ αυτό σήμερα επανέρχομαι παρουσιάζοντας άρθρο της κ. κωνσταντίνας Ζήδρου σχετικά με το Μποτσαραίϊκο και ίσως σταθεί
αφορμή αυτό τώρα που γιορτάζουμε τα 200 χρόνια από το 1821 να
περισώσουμε κάτι πριν φτάσουμε να θρηνούμε την απώλεια. αυτή
την επισήμανση την έκανα και όταν θρηνούσαμε για το γεφύρι της
πλάκας και το έβαλα σε αντιπαραβολή με το Μποτσαραίϊκο.
Λ. Αντ.
το ‘’Μποτσαραίϊκο’’
στην τ.κ.Βουργαρελίου , έδρα του Δήμου κεντρικών τζουμέρκων,
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στην περιοχή Λιβάδι, υπάρχει ένα εγκαταλειμμένο κτήριο, το οποίο
σύμφωνα με την εγχώρια προφορική παράδοση, αναφέρεται ως
‘’Μποτσαραίϊκο’’. είναι γνωστό και ιστορικά επιβεβαιωμένο ότι κατά
το έτος 1800 εγκαταστάθηκαν στο Βουργαρέλι, κατ’ εντολή και υπόδειξη του αλή πασά, ορισμένα μέλη της φάρας των Μποτσαραίων.
Μάλιστα διέμεναν στην περιοχή έως και την κατάκτηση του σουλίου το 1803. Ωστόσο δεν υπάρχουν στοιχεία ή γραπτές μαρτυρίες
για το κτήριο όπου φιλοξενήθηκαν.
Μετά το ιστορικό γεγονός της κατάκτησης του σουλίου από το σατράπη της ηπείρου αλή πασά, μια δεύτερη ομάδα σουλιωτών
έφτασε στο Βουργαρέλι και συνενώθηκε με τους Μποτσαραίους
που υπήρχαν ήδη στην περιοχή. τον ιανουάριο του 1804 έφυγαν
όλοι μαζί για τα Άγραφα, φοβούμενοι τυχόν νέα επίθεση του αλή
πασά. Ωστόσο δεν κατάφεραν να αποφύγουν τη μοίρα τους, καθώς

πολιορκήθηκαν από τις δυνάμεις του κυβερνήτη της ηπείρου στις
20 απριλίου 1804 στη μονή σέλτσου (πηγές Άρτας) . Ως αποτέλεσμα, άλλοι κατακρημνίστηκαν στους απότομους βράχους για να
αποφύγουν τη σύλληψη, την αιχμαλωσία ή τον ατιμωτικό θάνατο,
άλλοι αιχμαλωτίστηκαν και μόνο 50 κατάφεραν να διαφύγουν.
Aναφορικά με το κτήριο είναι ορθογώνιο, διώροφο, λιθόκτιστο, κτισμένο με ξερολιθιά. το ισόγειο είναι μονόχωρο. το ίδιο και ο όροφος, ο οποίος ακολουθεί τον τύπο της μονόχωρης, με τζάκι, οικίας,
που θεωρείται προγενέστερος του αντιστοίχου της κατοικίας με δωμάτια. το κτήριο διαθέτει τρεις εισόδους στον όροφο και δύο στο
ισόγειο, καθώς και πέντε παράθυρα. η συγκεκριμένη μορφή οδηγεί στην άποψη ότι δεν χρησιμοποιήθηκε αρχικά ως κατοικία. αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι στην αρχιτεκτονική παράδοση του
Βουργαρελίου είναι χαρακτηριστικός ο περιορισμένος αριθμός εισόδων και αντίθετα η πληθώρα των παραθύρων.
η μορφολογία του κτηρίου κατευθύνει προς μία πρώιμη χρονολόγησή του, πιθανώς στις αρχές του 19ου αι., αλλά και στη διατύπωση της άποψης ότι λειτούργησε ως κουτζέκι, δηλαδή ως
αποθηκευτικός χώρος των δημητριακών που παρέδιδαν ως φόρο
οι ντόπιοι κάτοικοι τόσο στον τσιφλικούχο όσο και στο οθωμανικό
δημόσιο. πιο συγκεκριμένα, τα δημητριακά, συνήθως το καλαμπόκι, σύμφωνα με τα αρχεία του αλή πασά, φυλάσσονταν στο ισόγειο, ενώ στον όροφο τηρούνταν τα αρχεία, τα επονομαζόμενα και
δευτέρια.
σήμερα το κτήριο ανήκει από χρησικτησία σε δύο ιδιώτες. Δυστυχώς, η κακή κατάσταση διατήρησής του και ιδίως η κατάρρευση
της στέγης του απειλούν άμεσα την ύπαρξή του και κάνουν την
ανάγκη αποτύπωσης και αποκατάστασής του επιτακτική.
κωνσταντίνα Ζήδρου
αρχαιολόγος, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Βυζαντινής
αρχαιολογίας και τέχνης του πανεπιστημίου ιωαννίνων,
υποψήφια Διδάκτωρ αρχαιολογίας
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Τα διατηρητέα μνημεία της φύσης οφείλουμε να τα προστατεύουμε!

"Μελέτη Τεκμηρίωσης" για την κήρυξη του καταρράκτη Παλιόμυλου ως "Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης"

Μελέτη τεκμηρίωσης

περιγραφή βιοποικιλότητας περιοχής

το υδατικό διαμέρισμα της ηπείρου είναι από τα πιο ορεινά
γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας, καθώς χαρακτηρίζεται
από έντονο ανάγλυφο και βαθιές χαράδρες. η περιοχή μελέτης βρίσκεται στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο των αθαμανικών ορέων (τζουμέρκων) και εντάσσεται στην Λεκάνη
απορροής του αράχθου ποταμού. η συγκεκριμένη περιοχή
βρίσκεται στο "Γιαννίτσι" Βουργαρελίου του Δήμου κεντρικών
τζουμέρκων Άρτας και στη λεκάνη απορροής του "ρέματος
καρακίτσου" (αβαριτσιώτη) παραπόταμου του αράχθου. τα
εξωτερικά όρια της προτεινόμενης "περιοχής προστασίας της
Φύσης" καθορίζονται όπως ορίζονται από την (εικόνα 1) και
τις συνοδευτικές συντεταγμένες αυτής οι οποίες παρατίθενται
ως παράρτημα στο τέλος της παρουσίασης.
είναι χαρακτηριστικό
ότι, ο ποταμός Άραχθος
κινείται μέσω αδιαπέραστων
σχηματισμών
(φλύσχη), γεγονός που
δημιουργεί τελείως διαφορετική δίαιτα, με πολύ
μεγάλες διακυμάνσεις
της παροχής του. Έτσι,
ανάντη της γέφυρας
Άρτας, η
συνολική
έκταση
της
υδρολογικής
(Εικ.1) Σχεδιάγραμμα από
λεκάνης αράχθου είναι
χάρτη του κτηματολογίου.
περίπου 2000 km2 και η
μέση ετήσια απορροή περίπου 2080 hm3 (66 m3/s).
σε σχέση με τις γεωλογικές συνθήκες, στη Λεκάνη απορροής του αράχθου συναντώνται οι παρακάτω γεωλογικοί
σχηματισμοί: ιόνιος Ζώνη (καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της
Λαπ), Ζώνη Γαβρόβου ‐ τρίπολης (αναπτύσσεται σε μικρή
έκταση στο νοτιοανατολικό άκρο του διαμερίσματος) και
Ζώνη πίνδου (αναπτύσσεται σε μικρή έκταση στα ανατολικά
της Λαπ). σε σχέση με τις υδρολογικές συνθήκες, οι κύριες
υδροφορίες της Λεκάνης απορροής του αράχθου αναπτύσσονται στους ανθρακικούς σχηματισμούς της ιονίου ζώνης
αλλά και στις εμφανίσεις των ανθρακικών της πίνδου και Γαβρόβου ‐ τρίπολης. στους ανθρακικούς σχηματισμούς της
ζώνης πίνδου λόγω των πυριτικών κερατολιθικών παρεμβολών αναπτύσσονται επιμέρους διαφορετικής κάθε φορά έκτασης, υδρογεωλογικές λεκάνες και κατ’ επέκταση και ανάλογης
δυναμικότητας υδροφορίες.
στις εμφανίσεις του φλύσχη αναπτύσσονται τοπικής σημασίας υδροφορίες, μικρής δυναμικότητας που καλύπτουν τοπικές υδρευτικές, αρδευτικές και κτηνοτροφικές ανάγκες
ο καταρράκτης παλιόμυλος1

χαρακτηριστικό παράδειγμα των παραπάνω
γεωλογικών και υδρολογικών συνθηκών αποτελεί ο μοναδικός για την
ελληνική επικράτεια καταρράκτης "παλιόμυλος", που βρίσκεται
εντός της εξεταζόμενης
περιοχής σπάνιας βιοποικιλότητας στην νοτιοανατολική πλευρά των
(Εικ.2) Ο καταρράκτης Παλιόμυλος. τζουμέρκων, στα όρια
του οικισμού Γιαννιτσίου
του Δήμου κεντρικών τζουμέρκων του νομού Άρτας. πρόκειται για ένα σπάνιο "μνημείο της φύσης" του οποίου η συνολική υδατόπτωση αγγίζει περίπου τα 50 μέτρα.
η
ονομασία του καταρράκτη προέρχεται από τον παλιό υδρόμυλο, απομεινάρια του οποίου βρίσκονται σε κοντινή απόσταση ανάντη από αυτόν και ο οποίος σύμφωνα με την
τοπική ιστορία, λόγω των αποκλειστικά λίθινων υλικών κατασκευής των απολήξεων του κύριου άξονα τριβής του, ανάγεται στην προ μετάλλου εποχή2. ο καταρράκτης "παλιόμυλος"
βρίσκεται σε υψόμετρο 800 μέτρων ανάμεσα στον γκρεμό της

Γ Ε ν ι κο Ε Μ π ο ρ ι ο

στο πλαίσιο της συμβολής μας και της αμέριστης προσπάθειάς
μας για την ανάδειξη, αξιοποίηση και προβολή της αξεπέραστης
ομορφιάς των μοναδικών μνημείων της φύσης που διαθέτει η
περιοχή μας, ο σύλλογός μας προέβη στις απαιτούμενες ενέργειες και υπέβαλε με σχετικό αίτημα στη Διεύθυνση Δασών Άρτας
την παρακάτω "Μελέτη τεκμηρίωσης" για την κήρυξη του καταρράκτη παλιόμυλου ως "Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης".
ΑιτηΣη: ΣΥΛΛοΓοΥ ΒοΥρΓΑρΕΛιΩτΩν ΑττικηΣ
φειδίου 18, Αθήνα - τ.κ. 10678
Email: loukiac.antonoiou@gmail.com
τηλ. : 697 755 0119
Αριθμ. πρωτ.: 2
προΣ:
Διεύθυνση Δασών νομού Άρτας
περιφερειακή οδός & Δημητρίου 2, 471 32, Άρτα
emgorgolis@apdhp-dm.gov.gr

θΕΜΑ: "υποβολή αιτήματος για εκπόνηση έκθεσης προστασίας
για την κήρυξη του καταρράκτη «παλιόμυλου» και του φαραγγιού που βρίσκεται στην περιοχή Γιαννίτσι του Δήμου κεντρικών
τζουμέρκων Άρτας, ως «Διατηρητέου Μνημείου της Φύσης»,
λόγω της ιδιαίτερης επιστημονικής, οικολογικής, αισθητικής,
ιστορικής και πολιτισμικής αξίας της."

αξιότιμοι κύριοι,
Λαμβάνοντας υπόψη, το ιδιαίτερο ενδιαφέρον σας για την προστασία και ανάδειξη της περιβαλλοντικής κληρονομιάς του
νομού Άρτας, αλλά και το γεγονός ότι, Διατηρητέα Μνημεία της
Φύσης κηρύσσονται φυσικοί σχηματισμοί και δασικές εκτάσεις
ή συστάδες δέντρων που έχουν ιδιαίτερη βοτανική, φυτογεωγραφική, αισθητική, ιστορική και περιβαλλοντική σημασία, θα θέλαμε να μελετήσετε τις δυνατότητες χαρακτηρισμού του
καταρράκτη «παλιόμυλου» και του Δάσους πλατανιών που τον
περικλείει ως «Διατηρητέου Μνημείου της Φύσης».
καθώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1650/1986 «Διατάξεις
για την προστασία του περιβάλλοντος» (Φεκ 160α΄) και συγκεκριμένα του άρθρου 19, παράγραφος 5, περίπτωση Β, προβλέπεται ότι «Ως προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί (Protected
natural formations) χαρακτηρίζονται λειτουργικά τμήματα της
φύσης ή μεμονωμένα δημιουργήματά της, που έχουν ιδιαίτερη
επιστημονική, οικολογική, γεωλογική, γεωμορφολογική ή αισθητική αξία ή συμβάλλουν στη διατήρηση των φυσικών διεργασιών
και στην προστασία φυσικών πόρων, όπως δάση, συστάδες δέντρων και θάμνων κλπ., όπως επίσης, σύμφωνα και με τις διατάξεις του ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες
διατάξεις» (Φεκ 60 α΄) και συγκεκριμένα του άρθρου 4 (αντικατάσταση του άρθρου 18 του ν. 1650/1986), παράγραφος 3, άρθρου 5 (αντικατάσταση του άρθρου 19 του ν. 1650/1986),
παράγραφος 5β και του άρθρου 6 (αντικατάσταση του άρθρου
21 του ν. 1650/1986), παράγραφος 3.
Ώστε, να αναδειχθεί η ιδιαίτερη επιστημονική, οικολογική, αισθητική, ιστορική και πολιτισμική αξία της εν λόγω περιοχής,
αλλά και να αποφευχθούν ενέργειες ή δραστηριότητες που μπορούν να επιφέρουν καταστροφή, φθορά ή αλλοίωσή της.
σας ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων για την συνεργασία και την βοήθειά σας στην προσπάθεια προστασίας και ανάδειξης σπάνιων περιβαλλοντικών πόρων του νομού Άρτας.
συνημμένα σας υποβάλλουμε Μελέτη τεκμηρίωσης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και των στοιχείων της περιοχής.
αθήνα, 31 Μαΐου 2021
Με ιδιαίτερη εκτίμηση
η πρόεδρος Λουκία Αντωνίου

Συνημμένα:
Μελέτη τεκμηρίωσης

(Εικ. 3) Ο διπλός
καταρράκτης.

αγίας κυριακής και την καταπράσινη πλαγιά "Λίπα" που καλύπτεται από δάσος αιωνόβιων
βελανιδιών.
Ωστόσο, πέρα από το μεγάλο
ύψος υδατόπτωσής του, αυτό
που καθιστά τον καταρράκτη
"παλιόμυλο" ως μοναδικό και
ιδιαίτερο "μνημείο της φύσης"
είναι η κλιμακωτή του διάταξη,
καθώς λόγω της γεωλογικής του
ιδιαιτερότητας η πτώση του ύδατος δημιουργεί μια διπλή κάθετη
διάταξη, δημιουργώντας ένα μοναδικό αισθητικό αποτέλεσμα

δύο αλλεπάλληλων υδατοπτώσεων, στο άκρο ενός πανέμορφου φαραγγιού μήκους περίπου 1,5 χλμ.
από ιστορικής άποψης, το φαράγγι διέσχιζε ανέκαθεν ένα
ιδιαίτερα βατό μονοπάτι το οποίο στο ύψος του σημερινού
καταρράκτη και στην ανατολική πλαγιά είχε διάταξη ζιγκ ζαγκ,
αλλά δυστυχώς περί το έτος 1905 παρασύρθηκε και κατέρρευσε μετά από μεγάλη κατολίσθηση. Μέχρι τότε οι κάτοικοι
της περιοχής χρησιμοποιούσαν τακτικότατα την πανέμορφη
και μοναδική αυτή διαδρομή τόσο για την πρόσβαση στον
παλιό νερόμυλο όσο και στα κτήματά τους, στους εαροθερινούς τους βοσκότοπους ή στις θερινές τους κατοικίες στα ριζά
των τζουμέρκων.
σήμερα εντός των γεωλογικών και υδρολογικών συνθηκών
της εξεταζόμενης περιοχής του εν λόγω οικοσυστήματος,
αναπτύσσονται μια σειρά ιδιαίτερων ειδών και σημαντικών ευαίσθητων οικοτόπων τα οποία χαρακτηρίζουν την βιοποικιλότητα της περιοχής.

Χλωρίδα

ανάμεσα στα σημαντικά είδη οικοτόπων της περιοχής, ξεχωρίζει και χρήζει προστασίας το παραποτάμιο δάσος πλατάνων "Platanus orientalis και Liquidambar orientalis
(Platanion orientalies)" καθώς πρόκειται για τον τύπο οικοτόπου 92C0 της οδηγίας 92/43/εοκ με τεράστια αισθητική,
ψυχαγωγική, πολιτισμική και επιστημονική αξία.
πρόκειται για
δάση
που
αποικίζουν σε
ελαφρώς σταθεροποιημένες
αποθέσεις ποταμών, σε χαλικώνες, καθώς
και στη βάση
απότομων και
(Εικ. 4) Μέρος του πλατανοδάσους
σκιερών
φακαι των βελανιδιών.
ραγγιών, με τη
δημιουργία πλούσιων σε είδη φυτοκοινότητες, ενώ η παρουσία τους εξαρτάται από το υπεδάφιο νερό. η οικολογική αξία
του εν λόγω εξεταζόμενου Δάσους3, είναι πολύ μεγάλη λόγω
των λειτουργιών που επιτελεί, ενώ μεταξύ των λειτουργικών
οφελών αποτελούν η αντιδιαβρωτική ικανότητα, η σταθεροποίηση των οχθών, η συγκράτηση του νερού και των στερεών υλικών, η διατήρηση της ποιότητας του εδάφους και
των μεσοκλιματικών συνθηκών κ.ά.
επίσης, ως προς την βιοποικιλότητα, η αξία του έγκειται
στην προσφορά ενδιαιτήματος καθώς αποτελεί μοναδικό βιότοπο για πληθώρα ζωικών ειδών αλλά και υγρόφιλων φυτικών ειδών, τη θέση διαδρόμου που έχουν σε επίπεδο τοπίου,
τη συνεισφορά στη μωσαϊκότητα του τοπίου κ.ά.
Ωστόσο, το παραποτάμιο δάσος πλατάνων (92C0) εξαρτάται άμεσα από τη μόνιμη παρουσία του νερού και είναι ευαίσθητο στις μεταβολές της υδρολογικής κατάστασης
(αρδευτικά έργα, διευθέτηση των ρεμάτων κ.ά.) και στη ρύπανση των υδάτων. Έτσι, πιθανές δραστηριότητες, όπως πιθανά αρδευτικά, θα μπορούσαν να προκαλέσουν άμεσα
υποβάθμιση της χλωριδικής σύνθεσης.
επίσης, στην εξεταζόμενη περιοχή, ένα ακόμη σημαντικό
είδος οικοτόπου αποτελεί η ύπαρξη του δάσους βελανιδιάς
(αριάς). πρόκειται για αειθαλές δένδρα, με πλατιά κόμη και
ύψος περίπου 40 μέτρων. αξίζει να σημειωθεί ότι τα δάση
αυτού του είδους βελανιδιάς ανήκουν στον τύπο οικοτόπου
9340 της οδηγίας 92/43/Εοκ «Quercus ilex».
σημαντικά ακόμη είδη χλωρίδας, όπως το πουρνάρι, το
φιλίκι, η κουμαριά. το χρυσόξυλο, ο φράξος, η καστανιά,
η κοκορεβυθιά, η κρανιά, η κουτσουπιά, ο πάλιουρος, ο
γράβος, η ιτιά και ο κέδρος, συνθέτουν την σπάνια ποικιλία
οικοτόπων του ευαίσθητου οικοσυστήματος της περιοχής.
πανίδα

παράλληλα, σε σχέση με την πανίδα της περιοχής, υπάρχει ένα σημαντικός αριθμός ενδημικών taxa. ανάμεσα σε
αυτά, ξεχωρίζουν ο λύκος, η αρκούδα, το αγριοκάτσικο και
το ζαρκάδι, τα οποία βρίσκονται εντός ενός ευρωπαϊκού
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Η τοπική ιστορία συμβάλλει στη διατήρηση της μνήμης για τις μελλούμενες γενιές!

πλαισίου προστασίας. επίσης, η περιοχή είναι πολύ σημαντική για μεγάλα αρπακτικά πουλιά, με ιδιαίτερα σημαντικό τον Χρυσαετό «Aquila chrysaetos» και το Όρνεο
«Gyps fulvus». Άλλα αρπακτικά περιλαμβάνουν τον Σφηκιάρη (Pernis apivorus), τον φιδαετό (Circaetus gallicus)
και τον πετρίτη (Falco peregrinus).
ιχθυοπανίδα

σημαντική όμως είναι η σπάνια και ευαίσθητη ιχθυοπανίδα της περιοχής, όπου στα πεντακάθαρα νερά της πηγής
του "παλιόμυλου" που διαρρέουν το φαράγγι διατηρείται μια
πλούσια ιχθυοπανίδα4 από ψάρια του γλυκού νερού χειμάρρων.
στην ιδιόμορφη κοίτη του ρέματος με τους απύθμενους
"χαλιάδες" διατηρείται επιφανειακή ροή νερού καθ’ όλη τη
διάρκεια του έτους. αυτό επιτυγχάνεται κάτω από λεπτές
ισορροπίες, οι οποίες δίνουν την δυνατότητα κίνησης της
σπάνιας ιχθυοπανίδας η οποία έχει εναρμονιστεί να διαβιεί
σύμφωνα με τις εκάστοτε εποχιακές συνθήκες, τόσο το χειμώνα με τους υπέρογκους όγκους των όμβριων φερτών,
όσο και κατά τους θερινούς μήνες με τις ελάχιστες ποσότητες του νερού. τα ψάρια που συναντούμε στον υδροβιότοπο
είναι η μπριάνα, ο μουστακάς, η δροσίνα και τα κότσια.
την άνοιξη ανεβαίνει στο ποταμάκι και η πέστροφα.
η μπριάνα:

είναι ψάρι μικρού μεγέθους των 10-12cm και ανήκει στα
σπάνια και προστατευόμενα είδη. προστατεύεται από την
οδηγία 92/43/Εοκ (ως ζωικό είδος κοινοτικού ενδιαφέροντος που επιβάλλεται ο καθορισμός ζωνών προστασίας
τους), από τη σύμβαση της Βέρνης (ως είδος πανίδας υπό
προστασία) και από το π.Δ. 67/1981 (ως προστατευτέο
είδος).
επίσης, ένα ακόμη προστατευόμενο ζώο που συναντούμε
στην εξεταζόμενη περιοχή είναι η βίδρα, το οποίο είναι συνυφασμένο απόλυτα με την ύπαρξη του νερού, ενώ θεωρείται απειλούμενο είδος και περιλαμβάνεται στα
παραρτήματα ιι και ιV της οδηγίας 92/43/Εοκ.
Υδροκίνηση

πέραν των άλλων, σημαντική είναι και η ιστορία της υδροκίνησης της περιοχής, καθώς η πληθώρα των υδρόμυλων
στην περιοχή οφείλεται στην ύπαρξη διερχόμενων υδάτων
υπό κλίση και αποτελεί ένα, αν μη τι άλλο, αξιόλογο δείγμα
για όλη την ευρύτερη περιοχή της ηπείρου.
η σημασία των υδρόμυλων δεν περιορίστηκε απλώς στην
εξυπηρέτηση καθημερινών αναγκών, όπως η παραγωγή
αλευριού και η κατεργασία υφασμάτων. η όλη διαδικασία
του αλέσματος κατείχε καίρια θέση στη ζωή των κατοίκων
και αποτελεί σημάδι της κοινωνικής, κοινοτικής και οικογενειακής οργάνωσης, αλλά και του δεσμού που συνέδεε τα
μέλη αυτής της κοινωνίας.
χαρακτηριστικό του γεγονότος αυτού
αποτελεί ότι,
ακόμη και σήμερα, πέντε (5)
από
αυτούς
του υδρόμυλους είναι συντηρημένοι και
(Εικ. 5) Εσωτερικό νερόμυλου.
λειτουργικοί.
επίσης, οι νεροτριβές, οι μικρές ηλεκτρογεννήτριες, τα
μαντάνια, μεταξύ των οποίων το πέτρινο κτίσμα του "παλιομάντανου" περί το μέσον του φαραγγιού, συναποτελούν ένα
αξιό-λογο σύνολο υδροκίνητων εγκαταστάσεων της περιοχής τα οποία από μόνα τους αποτελούν ένα πλήρες και μοναδικό μουσείο υδροκίνησης.
«Βιότοπος Corine» - «Natura 2000»

το σύνολο της παραπάνω εξεταζόμενης περιοχής γειτνιάζει με την προστατευόμενη περιοχή που ευρωπαϊκού δικτύου «Βιότοπος Corine», ενώ βρίσκεται σε ελάχιστη
απόσταση (1 Km περίπου) από την προστατευόμενη πε-

ριοχή των αθαμανικών ορέων του ευρωπαϊκού δικτύου
«Natura 2000» (GR2110002, GR2130013).
Έτσι, η περιοχή
μελέτης, παρότι βρίσκεται τυπικά εκτός
του δικτύου Natura
2000 μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό
ρόλο
στη
διατήρηση των οικοτόπων και των
ειδών ενωσιακού
ενδιαφέροντος, ειδικότερα εκείνων που
Χάρτης NATURA 2000.
είναι ευάλωτα στον
κατακερματισμό ή στην απομόνωση. πρόκειται για οικότοπους που μπορούν να συμβάλουν στην ουσιαστική βελτίωση της οικολογικής συνοχής του δικτύου και στη
λειτουργική συνδεσιμότητα με την κοντινή περιοχή Natura
2000. επίσης, η έκταση αυτή που βρίσκεται εκτός του δικτύου Natura 2000 μπορεί να αποτελέσει πρόσθετο καταφύγιο για τα είδη και τους τύπους οικοτόπων εκτός των
ορίων των περιοχών του δικτύου.
αυτό είναι πολύ
χρήσιμο στην συγκεκριμένη
περίπτωση, όπου είδη
και οικότοποι καταλαμβάνουν εκτεταμένα εδάφη (π.χ.
Χρυσαετός, Λύκος
κ.ά.), έχουν ευρεία
κατανομή
(π.χ.
δάση πλατανιών
και βελανιδιάς),
Χάρτης CORINE.
ενώ παράλληλα,
σημαντικά είδη οικοτόπων που αναλύσαμε παραπάνω είναι
εκτός του ευρωπαϊκού δικτύου προστασίας, όπως το ευάλωτο δάσος πλατανιών και βελανιδιάς που βρίσκονται κατά
μήκος της κοιλάδας της αβαρίτσας του "ρέματος καρακίτσου" (αβαριτσιώτη).
Έτσι, η περιοχή της κοιλάδας του ρέματος, που βρίσκονται εκτός του δικτύου Natura 2000, είναι αναγκαία για την
επίτευξη ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης. είναι χαρακτηριστικό ότι, το άρθρο 10 της οδηγίας για τους οικοτόπους ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη
διαχείριση χαρακτηριστικών του τοπίου στα οποία αποδίδεται πρωταρχική σημασία για τη μετανάστευση, τη γεωγραφική κατανομή και τη γενετική ανταλλαγή αγρίων ειδών
πανίδας και χλωρίδας. Έτσι, τέτοιου είδους μέτρα μπορούν
επίσης να αφορούν εκτάσεις που δεν έχουν χαρακτηριστεί
περιοχές Natura 2000.
Βάσει αυτών και σε σχέση με την προστασία της εξεταζόμενης περιοχής, είναι σημαντικό να υπάρξει αποτελεσματική
εφαρμογή του δικαίου της εε και του διεθνούς δικαίου για τη
διατήρηση της βιοποικιλότητας, καθώς και ενσωμάτωση
στόχων διατήρησης αυτής σε όλα τα επίπεδα σχεδιασμού
και στις τομεακές και αναπτυξιακές πολιτικές της περιοχής.
επίσης, σημαντικό είναι η επίτευξη ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης της βιοποικιλότητας, στην οποία περιλαμβάνονται οι οικότοποι και τα είδη χλωρίδας και πανίδας
και άλλων ομάδων οργανισμών, ιδίως εκείνα που χαρακτηρίζονται ως σημαντικά, σπάνια ή απειλούμενα, καθώς και οι
αποτελεσματικοί μηχανισμοί επιτήρησης, ώστε να διασφαλίζεται η εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για τη διατήρηση
της βιοποικιλότητας.
εξ άλλου, η περιοχή αυτή χρήζει ειδικής προστασίας,
ώστε να διατηρήσει τα ευαίσθητα είδη οικοτόπων που διαθέτει, αλλά και για να προστατευθούν τα επιφανειακά και
υπόγεια ύδατα καθώς και τα είδη που αναφέραμε πιο πάνω
και εξαρτώνται άμεσα από το νερό.
η εξέταση και η αξιοποίηση των προτάσεων αυτών, σε
σχέση με τον χαρακτηρισμό της περιοχής ως "Διατηρητέου
Μνημείου της φύσης", θα δώσει την δυνατότητα μιας ολιστικής προσέγγισης σε σχέση με την ανάπτυξη της περιοχής, με γνώμονα την ισόρροπη σχέση μεταξύ φύσης και
ανθρώπου, ενώ θα αναδείξει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα
για τους ανθρώπους, τη φύση και την τοπική οικονομία. πα-
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ράλληλα, θα βοηθήσει στον σχεδιασμό νέων εργαλείων
προστασίας και διαχείρισης, αναδεικνύοντας τις ευκαιρίες
που προσφέρει η αρμονική συνύπαρξη του ανθρώπου με
το φυσικό περιβάλλον, καθώς πρόκειται για ένα ιδιαίτερο οικοσύστημα που φιλοξενεί μια ποικιλόμορφη κοινότητα
φυτών και ζώων, ιδιαίτερα σημαντική για την ισορροπία και
την αειφορία της βιοποικιλότητας της περιοχής.
Έτσι, γνωρίζοντας ότι, ως προστατευόμενη περιοχή εννοούμε, μια έκταση αφιερωμένη στην προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας και των φυσικών και συναφών
πολιτιστικών πόρων, η οποία υπόκειται σε διαχείριση με νομικά μέσα ή άλλους αποτελεσματικούς τρόπους, στην συγκεκριμένη περίπτωση, η ένταξη της συγκεκριμένης
γεωγραφικής περιοχής στον κατάλογο των "Διατηρητέων
Μνημείων της φύσης της Ελλάδας" θα δώσει την δυνατότητα θεσμικής θωράκισής της, υπό το πρίσμα ενός καθεστώτος αποτελεσματικής προστασίας και παρακολούθησης,
ενώ θα δώσει την δυνατότητα να αποφευχθούν ενέργειες ή
δραστηριότητες που μπορούν να επιφέρουν καταστροφή,
φθορά ή αλλοίωσή της.
Ανάδειξη περιοχής

Βάσει όλων αυτών και σε σχέση με την προστασία και την
ανάδειξη της εξεταζόμενης περιοχής, προτείνεται η δημιουργία ενός παραποτάμιου μονοπατιού5, κατά μήκος της
κοίτης του υδάτινου ρεύματος της προτεινόμενης ως προστατευόμενης περιοχής, που θα ξεκινά από τους νερόμυλους στον οικισμό "Γιαννίτσι" και θα καταλήγει στον
καταρράκτη "παλιόμυλο".
Έτσι, το προτεινόμενο μονοπάτι, θα αναδεικνύει την ιδιαίτερη επιστημονική, οικολογική, αισθητική, ιστορική και πολιτισμική αξία τόσο του καταρράκτη παλιόμυλου ως
διατηρητέου μνημείου της φύσης, όσο και του παρακείμενου
δάσους πλατανιών. επίσης, θα αποτελέσει βασικό μοχλό
προστασίας και ανάδειξης του συνόλου των οικοτόπων της
κοιλάδας του ρέματος, ενώ μέσω ειδικής σήμανσης κατά
μήκος της διαδρομής, θα δίνεται η δυνατότητα πληροφόρησης για το είδος και τα χαρακτηριστικά των οικοτόπων.
παρατηρητήριο περιβαλλοντικών
και πολιτισμικών πόρων

παράλληλα, στο πλαίσιο της αειφόρου διαχείρισης, ανάπτυξης και αποτελεσματικής διατήρησης της βιοποικιλότητας αυτής της ιδιαίτερης περιοχής, προτείνεται η δημιουργία
ενός "παρατηρητηρίου περιβαλλοντικών και πολιτισμικών πόρων" στον οικισμό "αμπέλια" που θα αναδεικνύει
τους σημαντικούς και ευαίσθητους οικοτόπους της περιοχής
καθώς και τους σημαντικούς πολιτισμικούς πόρους. Έτσι, ο
επισκέπτης, πέρα από τη δυνατότητα που θα έχει να γνωρίσει ένα μοναδικό διατηρητέο μνημείο της φύσης της ελλάδας, θα μπορεί να πληροφορηθεί με σύγχρονα
οπτικοακουστικά μέσα για τους σημαντικούς περιβαλλοντικούς και πολιτισμικούς πόρους της εν λόγω περιοχής.
η εξέταση και η αξιοποίηση των προτάσεων αυτών, θα
δώσει την δυνατότητα μιας ολιστικής προσέγγισης σε σχέση
με την ανάπτυξη της περιοχής, με γνώμονα την ισόρροπη
σχέση μεταξύ φύσης και ανθρώπου, ενώ θα αναδείξει τα
συγκριτικά πλεονεκτήματα της προστατευόμενης περιοχής
για τους ανθρώπους, την φύση και την τοπική οικονομία.
τέλος, θα βοηθήσει στον σχεδιασμό νέων εργαλείων προστασίας και διαχείρισης, αναδεικνύοντας τις ευκαιρίες που
προσφέρει η αρμονική συνύπαρξη του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον, καθώς πρόκειται για ένα ιδιαίτερο οικοσύστημα που φιλοξενεί μια ποικιλόμορφη κοινότητα φυτών και
ζώων αλλά και σπάνιων γεωλογικών σχηματισμών, ιδιαίτερα
σημαντική για την ισορροπία και την αειφορία της βιοποικιλότητας της περιοχής.

ΕκπονηΣη ΜΕΛΕτηΣ
Επιστημονική επιμέλεια: Δημοσθένης Κορδός
Υποψ. διδάκτωρ Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας
& Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών,
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Σύνταξη μελέτης: Νικόλαος Τσιούνης
Βουργαρέλι Άρτας, Μάρτιος 2021

πΩΛΕιτΑι

κτήμα τεσσάρων
στρεμμάτων με
καρποφόρα δέντρα.
περιοχή
Μεγάλη Βρύση.
τηλ.: 6977202384
κώστας π. τάσιος
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Η φροντίδα για την προστασία του περιβάλλοντος ανήκει σε όλους!

Ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο επιχειρεί να
φέρει εις πέρας η ελληνική πολιτεία εδώ και
πολλά χρόνια και αφορά τη σύνταξη
Eθνικού Kτηματολογίου (εκ).
ειναι μια προσπάθεια για καθολική απογραφή και χαρτογράφηση κάθε ακίνητης περιουσίας και των συναφών με αυτή
δικαιωμάτων, με ταυτόχρονη αντιστοίχιση
της με τους ιδιοκτήτες.
η διαδικασία υλοποίησης του υπό εξέλιξη
έργου, είναι δύσκολη και χρονοβόρα, δεδομένου ότι απαιτεί τη συγκέντρωση εκατομμυρίων στοιχείων τα οποία πρέπει να
δηλωθούν με ακρίβεια απο τους κατόχους
περιουσίας και να ακολουθήσει μετά την καταγραφή, η ελεγκτική επεξεργασία από τα
κτηματολογικά γραφεία.
ιδιοκτήτες μπορεί να είναι φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, ελληνικό δημόσιο,
τοπική αυτοδιοίκηση και κάθε άλλη οντότητα
η οποία μπορεί να κατέχει ακίνητη περιουσία
ή σχετικά με αυτή δικαιώματα.
Με την καταγραφή της, η κάθε ιδιοκτησία
αποκτά μια ταυτότητα, ένα μοναδικό κωδικό
αριθμό εθνικού κτηματολογίου (καεκ) και
μπορεί να αναζητηθεί στη δημιουργούμενη
ψηφιακή βάση δεδομένων ακίνητης περιουσίας.
υπάρχει ήδη ιστοσελίδα στο Ίντερνετ με
όνομα ktimatologio.gr όπου είναι εύκολο να
βρεθούν τα στοιχεία της ιδιοκτησίας την
οποία δηλώσαμε σε προηγούμενο στάδιο
της συγκέντρωσης των δηλώσεών μας.
το Eθνικό κτηματολόγιο (εκ) είναι εξαιρετικά σημαντικό, δεδομένου ότι θα αποτελέσει
τη βάση για κάθε οικιστικό, αγροτικό, αναπτυξιακό, περιβαλλοντικό σχεδιασμό σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Δεν μπορεί να
υπάρξει σωστός χωροταξικός σχεδιασμός
χωρίς κτηματολόγιο. ο κάθε ενδιαφερόμενος
θα μπορεί, κανοντας χρήση των υπηρεσιών
του κτηματολογίου στο οποίο περιαλαμβάνεται και πλήρης χαρτογράφηση όλης της
χώρας, να γνωρίζει, ποιος είναι ο χαρακτηρισμός κάθε τεμαχίου γης και ποιες είναι οι επιτρεπόμενες χρήσεις του. ταυτόχρονα θα
γνωρίζει ποιες είναι οι περιοχές που υπόκεινται σε καθεστώς ειδικής προστασίας,
όπως δαση, δασικές εκτάσεις, βιότοποι, περιβαλλοντικά πάρκα και άλλες.
καλύπτει επομένως ανάγκες σχετικές με
κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς, οικονομικούς
και αναπτυξιακούς σκοπούς. το εκ θα παρέχει ιδιαίτερα χρήσιμες και σε ψηφιακή
μορφή, υπηρεσίες στο κράτος και σε κάθε
πολίτη.
ιδιαίτερα όμως θα βοηθήσει επαγγελματίες,
οι οποίοι, λόγω του αντικειμένου της εργασίας τους, έχουν τακτική και άμεση ανάγκη
για πληροφορίες και στοιχεία του κτηματολογίου, όπως μηχανικοί, νομικοί και ειδικώτερα
οι συμβολαιογράφοι για τις μεταβιβάσεις και
λοιπές πράξεις επί ακινήτων και της αναζήτησης μιας σειράς πιστοποιητικών. ακόμη θα
βοηθήσει οικονομολόγους, τράπεζες και επιχειρήσεις για τις μελέτες και εκτιμήσεις για
συμμετοχή σε διάφορα προγράμματα ανάπτυξης.
ουσιαστικά το κτηματολόγιο θα είναι μία
ψηφιακή βάση των ακινήτων στη διάθεση
όλων.
την υλοποίηση του έργου ανέλαβε, σε συνεργασία με τις κρατικές υπηρεσίες και με
ιδιωτικούς φορείς και επαγγελματίες μηχανικούς και νομικούς, η κτηματολόγιο αε.
Για το Δήμο μας, η χρονική περίοδος υποβολής δηλώσεων ακίνητης περιουσίας στα
κτηματολογικά γραφεία του νομού Άρτας,
έχει παρέλθει. είναι όμως και τώρα δυνατό
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να γίνουν δηλώσεις ακόμη και ηλεκτρονικά
μέσω της ιστοσελίδας ktimatologio.gr ή στο
κτηματολογικό γραφείο της Άρτας με προγραμματισμένη επίσκεψη. είναι όμως πιθανό
κάποιες ιδιοκτησίες να μη δηλώθηκαν και οι
ιδιοκτήτες τους να αντιμετωπίσουν αργοτερα
διάφορα προβλήματα.
οι πολίτες στον Δήμο μας, προσήλθαν και
δηλωσαν την ακίνητη περιουσία προσκομίζοντας τα προβλεπόμενα από το νόμο στοιχεία. Όμως σε πολλές περιπτώσεις, είτε
επειδή δεν ήταν εύκολο να εντοπίσουν όλοι
οι ιδιοκτήτες στους χάρτες των υπολογιστών,
τα αγροτεμάχιά τους, είτε δεν είχαν υποδείξει
σωστά τα όρια τους στον μηχανικό με τον
οποίο συνεργάστηκαν, είτε για λόγους σχετικούς με συνιδιοκτησίες, είτε από λάθη στα
διαθέσιμα στοιχεία ή από έλλειψη τίτλων ή
από εσφαλμένες εκτιμήσεις, προέκυψαν διάφορα λάθη τα οποία εντοπίστηκαν κατά την
επεξεργασία των δηλώσεων στο κτηματολογικό γραφείο της Άρτας.
αποτέλεσμα αυτών των λαθών, αλλά όχι
μόνο αυτών, είναι η ύπαρξη διαφορών μεταξύ των δηλωθέντων και των αναρτηθέντων στοιχείων τα οποία είναι τα
καταχωρηθέντα στο κτηματολόγιο.
Μετά την επεξεργασία και τον έλεγχο των
δηλώσεων, έγινε η αναφερόμενη ως πρώτη
ανάρτηση την 29/3/2021, στην ιστοσελίδα
Ktimatologio.gr η οποία ανήκει στον φορέα
κτηματογράφησης κτηματολόγιο αε αρχικός
τίτλος και τώρα ελληνικό κτηματολόγιο αε.
στην ιστοσελίδα Ktimatologio.gr μπορούμε
να δούμε τα στοιχεία της ιδιοκτησίας την
οποία δηλώσαμε κατά το προηγούμενο στάδιο της συγκέντρωσης των δηλώσεών μας.
υπάρχουν λόγοι να δούμε τα στοιχεία και να
τα ελέγξουμε με προσοχή και ένας από αυτούς είναι η ευρισκόμενη σε εξέλιξη σύνταξη
των δασικών χαρτών. οι άλλοι λόγοι είναι η
ύπαρξη λαθών που εντοπίστηκαν.
οπως όλοι γνωρίζουμε, υπάρχει δημόσια
ακίνητη περιουσία η οποία πρέπει να καταχωρηθεί στο κτηματολόγιο.
υποχρέωση του κράτους είναι, να γνωρίζει ποια είναι η δημόσια ακίνητη περιουσία
του, για να είναι σε θέση να την προστατεύει
αποτελεσματικά και να την αξιοποιεί με
τρόπο συμβατό με το δημόσιο συμφέρον και
με στόχο τη βελτίωση των όρων διαβίωσης
των πολιτών και την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας.
το άρθρο 24 του συντάγματος , πέρα από
την ύπαρξη και άλλων νόμων , ορίζει την
υποχρέωση του κράτους να λαμβάνει όλα τα
απαραίτητα μέτρα, για την προστασία των
δασών και των δασικών εκτάσεων .
συγκεκριμένα το άρθρο 24 παρ. 1 του συντάγματος ορίζει. “1. η προστασία του φυσικού
και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του κράτους και δικαίωμα του καθενός. Για τη διαφύλαξή του το κράτος έχει
υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά
ή κατσταλτικά μέτρα στο πλαίσιο της αρχής
της αειφορίας. νόμος ορίζει τα σχετικά με την
προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων. η σύνταξη δασολογίου συνιστά υποχρέωση του κράτους. απαγορεύεται η
μεταβολή του προορισμού των δασών και των
δασικών εκτάσεων, εκτος αν προέχει για την
εθνική οικονομία η αγροτική εκμετάλλευση ή
άλλη τους χρήση, που την επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον.” στο τελευταίο εδάφιο της § 2
του αρ.24, “η σύνταξη εθνικού κτηματολογίου
συνιστά υποχρέωση του κράτους”.
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η προστασία του περιβάλλοντος περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις του κράτους και
για να ανταποκριθεί αποτελεσματικά, είναι
αναγκαία η σύνταξη δασολογίου την οποία
επιδιώκει εδώ και πολλά χρόνια. Φαίνεται
όμως ότι βρίσκεται, τώρα, σε προχωρημένο
στάδιο και ότι επιταχύνει τις σχετικές διαδικασίες.
αυτή την περίοδο είναι σε εξέλιξη η σύνταξη
δασικών χαρτών στην περιοχή μας, οι οποίοι
εμπλέκονται με την κατάρτιση του εκ, δεδομένου ότι τα δάση και οι δασικές εκτάσεις θεωρούνται, σχεδόν σε κάθε περίπτωση, ως
ακίνητη περιουσία του κράτους. Δεν αποκλείεται όμως και νόμιμη κατοχή τους από
άλλα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά.
κατά γενικό κανόνα, η κατοχή τίτλων ιδιοκτησίας προσδιορίζει και τον ιδιοκτήτη.
υπάρχουν όμως και πλήθος ιδιότυπες καταστάσεις και ιδιόμορφες περιπτώσεις συνδεδεμένες με ιστορικούς και κοινωνικούς
λόγους, όπου η κατοχή τίτλων και πιστοποιητικών μεταγραφών δεν είναι δυνατό να
υπάρχουν. στις περιπτώσεις αμφισβητήσεων και διενέξεων, η προσφυγή στη Δικαιοσύνη ή στη νομοθετική αρμοδιότητα της
Βουλής είναι οι προσφορότεροι τρόποι για
την άρση τους.
σε περιπτώσεις διενέξεων πολιτών με το
κράτος για θέματα σχετικά με δάση και δασικές εκτάσεις, προέκυψε ότι σε κάποιες περιοχές,
υποχρέωση
κατοχής
τίτλων
ιδιοκτησίας έχει μόνο ο πολίτης, σε άλλες
όμως πρέπει να έχει και το κράτος. ειναι λογικό, τα προβλήματα που έχουν νομικό αλλά
και έντονα κοινωνικό χαρακτήρα να επιλύονται με τη θέσπιση δίκαιων και λειτουργικών
νόμων.
η προσπάθεια του κράτους να επιταχύνει
τη σύνταξη δασικών χαρτών, όπως και η
προβλεπόμενη από τους νόμους μεθοδολογία που εφαρμόστηκε από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες για τα δάση και τις δασικές
εκτάσεις, με τη χρήση αεροφωτογραφιών
που ελήφθησαν πριν από 75 χρόνια και
στην πραγματικότητα αφορούσαν ένα εντελώς διαφορετικό κοινωνικό οικιστικό αλλά και
φυσικό περιβάλλον και η πλήρης έλλειψη ή
ανεπάρκεια έγκυρων τοπογραφικών στοιχείων, όπως και η απουσία τίτλων ιδιοκτησίας, δημιούργησαν ένα πλήθος σοβαρών
σφαλμάτων, όπως προκύπτει από δημοσιευμένα στοιχεία για αρκετές περιοχές της ελλαδας. πολλά επίσης λάθη υπάρχουν και
στους δασικούς χάρτες της περιοχής μας με
αντίκτυπο στα στοιχεία της πρώτης ανάρτησης του κτηματολογίου της περιοχής μας.
η διαδικασία χαρακτηρισμού εκτάσεων ως
δασών ή ως δασικών είναι μιά διαδικασία που
ακολουθεί μια επιστημονική μεθοδολογία.
από τα μέχρι τώρα γνωστά στοιχεία, φαίνεται ότι κατά τη σύνταξη των δασικών χαρτών,
σε πολλές περιοχές της ελλαδας, όπως και
στη δική μας, έγιναν πολλά λάθη και χαρακτηρίστηκαν, είτε σε τμήμα τους ή και ολόκληρες, εκτάσεις αγροτικές ως δασικές ή
δάση χωρίς να έχουν αντικειμενικά αυτό το
χαρακτήρα.
οι χαρακτηρισμοί αυτοί έγιναν ακόμη και
για οικισμούς, δρόμους, πλατείες, λοιπές
υποδομές και ιδιοκτησίες.
το γεγονός ότι μια έκταση χαρακτηρίστηκε
ως δάσος ή δασική, κατά την ευρισκόμενη
σε εξέλιξη σύνταξη των δασικών χαρτών,
έχει μεταβάλλει και τα στοιχεία που καταχωρήθηκαν στο κτηματολόγιο και διαφέρουν

από τα στοιχεία των δηλώσεων των ιδιοκτητών τους.
επίσης μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα όχι μόνο ως προς τις επτρεπόμενες
χρήσεις της έκτασης αλλά ακόμη και ζητήματα ιδιοκτησίας.
επειδή κάθε πολίτης δικαιούται να γνωρίζει
τι ακριβώς υπάρχει στο κτηματολόγιο και τον
αφορά και επειδή ήδη βρισκόμαστε, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, στη
χρονική περίοδο κατά την οποία ο κάθε πολίτης μπορεί να υποβάλλει τις αντιρρήσεις
και τις ενστάσεις του, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναζητήσει στην ιστοσελίδα Ktimatologio.gr τα δικά του στοιχεια, να τα ελέγξει
με προσοχή για να διαπιστώσει αν συμφωνούν με όσα δήλωσε. η προσβαση στην
ιστοσελίδα γίνεται με χρήση των προσωπικών μας κωδικών του TAXIS.
στην περίπτωση που δεν υπάρχουν διαφορές, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάποια
ενέργεια πέρα ίσως από τη μεταφορά των δεδομένων στον υπολογιστή μας για εκτύπωση.
στην περίπτωση όμως που υπάρχουν διαφορές, όπως λάθη ή παραλείψεις στα προσωπικά στοιχεία, στα τετραγωνικά μέτρα, στα
όρια, στα ποσοστά κυριότητας, τυχόν επικαλύψεις με άλλες ιδιοκτησίες, στην περιοχή
που βρίσκεται, ή σε οποιοδήποτε άλλο με
πρώτο βέβαια το αν υπάρχουν χαρακτηρισμοί δασικού χαρακτήρα για τους οποίους
διαφωνούμε, τότε πρέπει να γίνουν ενέργειες
και διορθώσεις στο κτηματολογικό γραφείο
της ‘αρτας και να ζητηθούν οδηγίες για τη διαδικασία διόρθωσης.
στο σημείο αυτό μπορεί να χρειαστούμε
και τη βοήθεια Λογιστή ή Μηχανικού.
υπάρχει προθεσμία, μετά την πρώτη ανάρτηση, η οποία έγινε 29 Μαρτίου 2021, εξι
μηνών για την υποβολή ενστάσεων. η προθεσμία αυτή πρέπει να ελεγχθεί για πιθανή
αλλαγή της.
επειδή έχουν γίνει πολλές χιλιάδες ενστάσεις σε όλη την ελλάδα και πολλές συσκέψεις αρμοδίων της Δημόσιας Διοίκησης και
της αυτοδιοίκησης, έγιναν δηλώσεις, στα
μέσα ενημέρωσης, μελών της κυβέρνησης,
υπουργών και υφυπουργών, ότι οι δασικοί
χάρτες όπου χρειάζεται θα τροποποιηθούν
για να διορθωθούν τα λάθη και ταυτόχρονα
να ενσωματώσουν και αποφάσεις της Διοίκησης και αρμοδίων υπηρεσιών όπως π.χ. των
Διευθύνσεων δασών, σχετικές με αναδασμούς, παραχωρήσεις, χωροταξικές και
άλλες ρυθμίσεις, χαρακτηρισμούς εκτάσεων
με σκοπό να περιοριστεί η ταλαιπωρία και το
κόστος για τους πολίτες. πώς θα υλοποιηθούν αυτές οι διορθώσεις θα πρέπει να
γίνει σύντομα γνωστό.
ακόμη, όπως δηλώθηκε, ότι θα γίνουν νομοθετικές ρυθμίσεις μετά τη δημοσίευση
αποφάσεων του συμβουλίου της επικρατείας
για προσφυγές πολιτών και φορέων για συναφή με το κτηματολόγιο θέματα.
επομένως αυτό που έχει προτεραιότητα
και μας αφορά άμεσα, είναι ο έλεγχος των
στοιχείων ιδιοκτησίας μας στο κηματολόγιο
και ανάλογα με το τι θα διαπιστώσουμε να
προβούμε σε ενέργειες.
αυτή είναι και η πρόσκληση της ελληνικό
κτηματολόγιο αε, η οποία στην ιστοσελίδα
της παρέχει πολλές πληροφορίες για το θέμα
του κτηματολογίου. ας ανταποκριθουμε στην
πρόσκληση για να συμβάλλουμε στην διόρθωση λαθών και φυσικά να υποστηρίξουμε
τα σχετικά με αυτό δικαιώματά μας.Βασίλης π. Μπράτης
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ΕκθΕΣΕιΣ

ΕκΔηΛΩΣΕιΣ - κΑΛοκΑιρι 2021
31 ιοΥΛιοΥ ΕΩΣ 20 ΑΥΓοΥΣτοΥ 2021
Μαθήματα ζωγραφικής

για τα παιδιά στον χώρο του κ.Δ.α.π. και έκθεση
των έργων τους στο κυτταρο τεχνησ τΖουΜερκΩν, υπό την καθοδήγηση των δασκάλων τους Βαγγέλη τριάντου και Αννίτας νούσια.
Αφηγήσεις παραμυθιών στην πλατεία,
στο Βουργαρέλι:

Δευτέρα, 9 αυγούστου 2021 – ώρα 11.00 – πλατεία
Βουργαρελίου:
αφήγηση και παρουσίαση δύο βιβλίων «η κυρια
σκιαχτρΩ» και «το ΜηΛο τΩν παραΜυΘιΩν»
της νατάσας Λιάπη – επιμέλεια παρουσίασης παναγιώτης καραβασίλης.

- Έκθεση ζωγραφικής Μαριάννας Σταύρου στο κύτταρο τέχνης τζουμέρκων.
- Έκθεση φωτογραφίας «αντανακΛασεισ: ετεροχρονισΜοσ και συΓχρονισΜοσ» - Μαριλίνα
Μαγγούρα – κύτταρο τέχνης τζουμέρκων.
- Έκθεση φωτογραφίας «Με το ΒΛεΜΜα τησ καΘηΜερινοτητασ» - νίκου Μανούση – αίθουσα
Βακούφικο (πλατεία Βουργαρελίου).
- Έκθεση φωτογραφιών αγιογραφιών στον παλιό νερόμυλο στο Βουργαρέλι (δίπλα στο ταχυδρομείο).
- Έκθεση φωτογραφίας στην είσοδο του Δημαρχείου
«ΜποτσαραιΪκο – ενα ΜνηΜειο καταρρεει»,
«ξεροΛιΘια – Μια τεχνη χανεται» - νίκου Μανούση.
- Έκθεση έργων του κώστα Μπαλάφα στο κύτταρο
τέχνης τζουμέρκων (μόνιμη έκθεση).
πΕΖοποριΕΣ
- τρίτη 10 αυγούστου 2021 – ώρα 11.00, βόλτα στη
φύση με τους μικρούς μας φίλους και πλατσουρίσματα στο ρέμα της Λεπτοκαρυάς. συγκέντρωση στο
κ.Δ.α.π.
- πέμπτη 12 αυγούστου 2021 – ώρα 10.00 π.μ., από
την πλατεία του χωριού – Λεπτοκαρυά – Άγιος Γεώργιος – προφήτης ηλίας – αγία παρασκευή (σταυρός)
– πλατεία – βαθμός δυσκολίας 2 – πληροφορίες
νίκος Μανούσης – τηλέφωνο επικοινωνίας 697 991
2980.
- Βόλτες και ξενάγηση στις ομορφιές του χωριού, Λε-

ποΛιτιΣτικΕΣ ΔρΑΣτηριοτητΕΣ

Σ΄αυτή τη σελίδα πάντα υπάρχουν πολιτιστικές δραστηριότητες. Σ’ αυτό το φύλλο
φιλοξενούμε παρουσιάσεις βιβλίων και ενημερώνουμε για τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις (αυτό το κάναμε συνήθως στην πρώτη σελίδα, αλλά αυτό το
φύλλο έχει μια συνολική παρουσίαση όλων των δραστηριοτήτων).

ο Σύλλογός μας ανακοινώνει ότι για δεύτερη χρονιά
αναστέλλει την Έκθεση Βιβλίου λόγω των ιδιαίτερων
συνθηκών που υπάρχουν. Στον χώρο του Βακούφικου θα υπάρξουν άλλα πολιτιστικά δρώμενα και δύο
παρουσιάσεις βιβλίων.

Επίσης στον χώρο του Αμφιθεάτρου του Δημαρχείου
θα γίνει σε ημερομηνία που θα καθοριστεί προσεχώς
διαδραστική εκδήλωση από τον συγχωριανό μας δάσκαλο θανάση Γεωργάρα με θέμα: “ο θάνατος του
καραϊσκάκη και η μάχη στον Ανάλατο’’, με την ευκαιρία εορτασμού 200 χρόνων από την Επανάσταση
του 1821.
παρουσίαση βιβλίων

-παρασκευή 6 Αυγούστου 2021, Γιάννη καλπούζου
«Ο ραγιάς», στον εξωτερικό χώρο της πλατείας, στο
Βακούφικο, ώρα 8.30 μ.μ.

-παρασκευή 13 Αυγούστου 2021, θεόδωρου Δεύτου
«Ο αλεξιπτωτιστής ήταν δικός μας», στον εξωτερικό
χώρο της πλατείας, στο Βακούφικο, ώρα 8.30 μ.μ.

Συνομιλίες με τα
πρόσωπα του 1821
21 συγγραφείς για το ’21
(διηγήματα κι αφηγήματα)

κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 24γράμματα η συλλογή διηγημάτων με τίτλο
«συνομιλίες με τα πρόσωπα του 1821»
με τη συμμετοχή 21 σύγχρονων ελλήνων συγγραφέων και την επιμέλεια της
αλεξίας καλογεροπούλου.
Λίγα λόγια για το βιβλίο
τι σημαίνουν σήμερα τα πρόσωπα του
1821; τι έχουν να μας πουν; αφήνουν
χώρο για ταυτίσεις;
Διακόσια χρόνια μετά την ελληνική
επανάσταση του 1821, είκοσι ένας
συγγραφείς συναντιούνται στις σελίδες
αυτού του επετειακού βιβλίου, φωτίζουν γνωστές και λιγότερο γνωστές
πλευρές του αγώνα και τις συνδέουν με
το σήμερα, συνθέτοντας έναν εξαίσιο,
πλουραλιστικό λεκτικό καμβά που ταξιδεύει τον αναγνώστη από τη μια άκρη
της ελλάδας ως την άλλη.
Ήρωες και ηρωίδες, φιλικοί, μοναχοί,
άνθρωποι καθημερινοί με περίσσιο
θάρρος και άλλοι που, θέλοντας και μη,
αποτέλεσαν παράπλευρες απώλειες
της επανάστασης.
Συμμετέχουν, με αλφαβητική σειρά,
οι συγγραφείς:
Μαρία αθανασοπούλου, Έλενα ακανθιάς, ευάγγελος αυδίκος, Γεωργία Βεληβασάκη,
κώστας
Γουλιάμος,
Δήμητρα Διδαγγέλου, Γιώργος χ. Θεοχάρης, χρυσάνθη ιακώβου, αλεξία καλογεροπούλου, σπύρος κιοσσές, Βίκη
κοσμοπούλου, Βιβή κοψιδά- Βρεττού,
ευσταθία Ματζαρίδου, ντίνος σιώτης,
Μαριαλένα σπυροπούλου, Βάνια σύρμου, ιφιγένεια τέκου, παναγιώτης τερζάκης, αντώνης τσόκος, Γιάννης
Φαρσάρης, σαρίτα χαΐμ.
Επιμέλεια: Αλεξία καλογεροπούλου

ΣιΜοποΥΛοΣ Β. - φΑκινοΣ Β. ο.Ε.
Υπαπαντής & Μυτιλήνης, Αρτέμιδα Αττικής, τ.κ. 190 16
τηλ.6972082923, E-mail: info@bandbdoors.gr

πτοκαρυά – νεραϊδογέφυρο – Γέφυρα κοραή και επιστροφή στην πλατεία – χρόνος 60΄- βαθμός δυσκολίας 1 – πληροφορίες νίκος Μανούσης – τηλέφωνο
επικοινωνίας 697 991 2980.
πΑΖΑρι
παζάρι βιβλίου στην πλατεία του Βουργαρελίου.
οι εκδηλώσεις με τα παιδιά γίνονται σε συνεργασία
με το κ.Δ.α.π. – υπεύθυνος Βαγγέλης τριάντος –
τηλέφωνο επικοινωνίας 699 278 3833.
το Δ.Σ. του κΥττΑροΥ τΕΧνηΣ
τΖοΥΜΕρκΩν

τζουμέρκα

Σε τούτα τα διάσελα
τα ελάτια ορίζουν τον ουρανό και τον ήλιο
κι η άρπα της φτέρης
αυτοσχεδιάζει μελωδίες
που μόνο πεζοπόροι του ονείρου
μπορούν να ακούσουν.
Εδω πάνω τα αστέρια αλλάζουν
γίνονται πιο μεγάλα.
Εδώ ψηλά της αυγής η καταχνιά
ξυπνάει Νύμφες με αυλούς
τα βήματα ανταρτών χαράζουν μονοπάτια
κι η προσευχή προφητών
σαν σεισμός δονεί πολιτείες προβάτων
που μακάρια κοιμούνται.
Απο τα ερωτόλογα της κρυσταλλοπηγής
στον πλάτανο που αναγαλλιάζει
και το βρυχηθμό της ρεματιάς
οι κυνηγοί του άπιαστου και οι ποιητές
θηρεύουν φωνές προγόνων
που αντηχούν σε δικά τους τραγούδια.
Κι η αστραπή κι ο κεραυνός
δεν πτοούν τους αετούς
για πτήσεις στους γκρεμούς του ιλίγγου.
Σε μια πλαγιά αντίκρυ από το στέμμα
της περιπλάνησης των στοχασμών μου
θα ήθελα να με σκεπάσουν με ελατόκλαδα
όταν για τα καλά δύσει ο Αποσπερίτης.

ΕπιΜΕΛΕιΑ: ΜΑιρη ΣτΕφΑνοΥ

Απο την ποιητική συλλογή ΑΠΟΣΠΕΡΙΤΗΣ του
Χρήστου Χρηστίδη.

ο Χρήστος Γ. Χρηστίδης
γεννήθηκε στον πειραιά,
όπου και έζησε τα σχολικά
του χρόνια. Σπούδασε στη
φιλοσοφική Σχολή Αθηνών
και στα πανεπιστήμια του
Λονδίνου και ρέντιγκ Αγγλίας (διδακτορικό). Υπηρέτησε στη Δευτεροβάθμια
εκπαίδευση ως καθηγητής,
Διευθυντής σχολείων στην
Ελλάδα, Δ/ντής Ελληνικών
σπουδών στην Εληνική
Σχολή SAVETI στο Γιοχάνεσμπουργκ της ν. Αφρικής,
Σύμβουλος-Συντονιστής
της Ελληνικήε Εκπαίδευσης στο Σίδνευ της Αυστραλίας και Σχολικός
Σύμβουλος φιλολόγων ν.
τρικάλων.Ως συγγραφέας
δημοσίευσε πολλά έργα
εκπαιδευτικού περιεχομένου και εξέδωσε μεταφρασμένες και σχολιασμένες
τρεις κωμωδίες του Αριστοφάνη (νεφέλες, Αχαρνείς, Ειρήνη-Εκδ.
ΓρηΓορη).Δημοσίευσε
επίσης τέσσερις ποιητικές
συλλογές, δύο αφηγήματα,
μια συλλογή
διηγημάτων(παλαβές ιστορίες) και ένα μυθιστόρημα
στην Αγγλική γλώσσα.

Οι υποχρεώσεις μας και η προσφορά
στον Σύλλογο και στο Βουργαρέλι
ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ!
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Η υγεία και το περιβάλλον χρειάζονται τη φροντίδα μας!

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ

το κέντρο Υγείας έρχεται πάντα στο
προσκήνιο σε κάθε φύλλο της Εφημερίδας μας είτε με τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σ’ αυτό,
όπως π.χ. στο προηγούμενο φύλλο
η επίσκεψη των κινητών ιατρικών
Μονάδων, είτε με τα προβλήματα
που αντιμετωπίζει,πολλά από τα
οποία χρονίζουν και μέχρι αυτή τη
στιγμή δεν έχουν ακόμη επιλυθεί.
σ’ αυτό το αφιέρωμα θα γίνει αναφορά στην κινητοποίηση που έγινε στο
χώρο του κ.υ. το Φεβρουάριο ( ενδεικτική η φωτογραφία και το σχόλιο που
ακολουθεί ) και τη συνέντευξη του Διευθυντή του κ.Υ. νίκου τσέτη με τις
επισημάνσεις που έγιναν στη διάρκειά
της.
Από την κινητοποίηση 4 φεβρουαρίου 2021 στο κ.Υ. στο Βουργαρέλι:
και μπορεί να λένε ότι δεν έχουν δυνατότητα για προσλήψεις στην υγεία
και στήριξη στη δημόσια υγεία, μπορεί
στο κέντρο υγείας να μην υπάρχουν
γιατροί, νοσηλευτές και προσωπικό
αλλά είχαμε σε όλη τη διάρκεια της
ενημέρωσης το προσωπικό μας περιπολικό να μας παρακολουθεί μην ξεπεράσουμε τους 99.
Στη συνέντευξη –συζήτηση που
έγινε με το Διευθυντή του κέντρου
υγείας και τη γράφουσα με την ιδιότητα της προέδρου του συλλόγου
Βουργαρελιωτών αττικής επισημάνθηκαν τα εξής:
ιατρικό προσωπικό: να γίνει από
το υπουργείο υγείας προκήρυξη θέσεων για Γενικούς γιατρούς. από τη
στιγμή που συνταξιοδοτήθηκε η κ.
τσάκα πριν 2 χρόνια μόλις πρόσφατα
τοποθετήθηκε Γενικός γιατρός, επιμελητής Β’ ο νίκος σωτήριος.
στην υγειονομική περιφέρεια πάτρας
όπου υπάγεται το κ.υ.έχουν γίνει επανειλημμένα αιτήματα για την κάλυψη
θέσεων ιατρικού προσωπικού. προ-

βλέπονται 8 οργανικές θέσεις: 4 Γενικής ιατρικής, 2 παιδίατροι, 2 Γιατροί
άνευ ειδικότητας. τώρα όλες αυτές οι
θέσεις καλύπτονται από αγροτικούς
γιατρούς και μάλιστα και των περιφερειακών ιατρείων για να μπορεί να
εφημερεύει το κ.υ., από τη στιγμή που
καλύπτει τόσο μεγάλη περιοχή.
νοσηλευτικό προσωπικό: προβλέπονται 7 οργανικές θέσεις. αυτή τη στιγμή
υπάρχουν 2 νοσηλεύτριες με οργανική
θέση και οι υπόλοιπες καλύπτονται με μετακίνηση.
ΕκΑΒ: να γίνει τομέας, τώρα είναι
παράρτημα εκαΒ Άρτας, για τον Δήμο
κεντρικών τζουμέρκων που περιλαμβάνει όλο τον ορεινό όγκο.
επίσης χρειάζονται 2 άτομα ακόμη
οδηγοί ασθενοφόρου- πλήρωμα
ασθενοφόρων.
θυρωρός δεν υπάρχει ή τηλεφωνητής – τηλεφωνήτρια που να καλύπτει
τις ανάλογες ανάγκες.
ιατροτεχνικό υλικό: ο καρδιογράφος και ο απινιδωτής είναι παλιάς τεχνολογίας και ο κ. τσέτης έκανε
πρόταση αντικατάστασης τους με δωρεές.
και να αναφερθούν και τα καινούργια
δεδομένα λόγω πανδημίας, ενώ καμία
από τις παραπάνω ελλείψεις δεν έχει
καλυφθεί. το κ.Υ λειτουργεί ως εμβολιαστικό κέντρο με το ήδη υπάρχον ιατρικό και νοσηλευτικό
προσωπικό.παρόλα αυτά ιδιωτική
εταιρία έχει προσλάβει seciurity για τη
φύλαξη των εμβολίων!!!καθημερινά
επίσης γίνονται rapid test.
Θα επανέλθουμε με οποιαδήποτε
άλλη ενημέρωση στο επόμενο φύλλο.
Υ.Γ.: να αναφέρω εδώ την άμεση
εξυπηρέτηση που προσέφερε τόσο το
ιατρικό όσο και το νοσηλευτικό προσωπικό στη μητέρα μου και την πεθερά μου, όταν χρειάστηκε. Ένα
θερμό ευχαριστώ είναι πολύ λίγο.
ΛοΥκ. Αντ.

Αθανάσιος Σπ. Λαζαρίδης
ουρολόγος - Χειρούργος

Ειδικευθείς στο πανεπιστημιακό
νοσοκομείο ιωαννίνων
Επιστημονικός συνεργάτης
πανεπιστημιακής ουρολογικής
κλινικής ιωαννίνων
νικ. Σκουφά 38 - Άρτα
τηλ.: 2681400427, 6977509592

πΩΛΕιτΑι

Στην τοποθεσία καρυά
Βουργαρελίου

αγρόκτημα 3 στρεμμάτων
και 600 μέτρων.
πληροφορίες

στο τηλ. 210 4611115

OXI στα υδροηλεκτρικά – ΟΧΙ στις ανεμογεννήτριες

επανερχόμαστε στο θέμα ‘’υδροηλεκτρικά – ανεμογεννήτριες’’ , γιατί βλέπουμε ότι η ΄΄Δαμόκλειος σπάθη’’ κρέμεται
απειλητικά και πάνω από τα κεφάλια μας με τις διαστάσεις
που έχει πάρει πανελλήνια μετά την ψήφιση του αντι-περιβαλλοντικού νόμου, που στα πλαίσια της ανάπτυξης έχει ξεκινήσει μια ανεξέλεγκτη καταστροφή του περιβάλλοντος
χωρίς να υπολογίζει κανείς τις συνέπειες για χάρη του κέρδους και μάλιστα λίγων ιδιωτών. Όλες οι εταιρείες που αναλαμβάνουν αυτά τα έργα διατυμπανίζουν οφέλη για τις
τοπικές κοινωνίες, τα οποία όμως δεν παρουσιάζουν συγκεκριμένα. αν υπήρχαν ιδιαίτερα οφέλη, τότε προς τι οι αντιδράσεις συλλογικοτήτων σε βουνά και σε νησιά, τα
μπλόκα, οι επεμβάσεις της αστυνομίας; χάθηκε ο ειρηνικός
τρόπος και η πειθώ – ενημέρωση για την ωφελιμότητά τους;
Ας έρθουμε στα καθ’ ημάς.
Με ημερομηνία 8 ιανουαρίου 2021 βλέπουμε την εξής
ανάρτηση (από τα νέα της Μικροσπηλιάς ).
ο Δήμαρχος κεντρικών τζουμέρκων χρήστος χασιάκος
ανάθεσε την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για
την προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης προς τη ραε
(ρυθμιστική αρχή ενέργειας) για την κατασκευή μικρού
υδροηλεκτρικού έργου στο ρέμα κορακάδων τ.κ.
Βουργαρελίου, Δ.Ε. Αθαμανίας.
σκοπός της ανάθεσης είναι η μεταφορά τεχνογνωσίας ( η
παροχή δάνειας από τη λειτουργία Μυηε ) που αφορά τη
χρησιμοποιούμενη τεχνολογία του Μικρού υδροηλεκτρικού
Έργου, καθώς και των εγκαταστάσεων που θα απαιτηθούν
και η προετοιμασία του φακέλου υποβολής αίτησης για
λήψη Βεβαίωσης παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας από
Μυηε προς τη ραε.
η ανάθεση της υπηρεσίας, προϋπολογισμού 9.920 ε συμπεριλαμβανομένου του Φ.π.α. 24%, θα γίνει με απευθείας
ανάθεση από το Δήμαρχο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τη χαμηλότερη τιμή.
την παρασκευή 25 ιουνίου 2021 συνεδριάζει η επιτροπή
περιβάλλοντος ηπείρου με ένα από τα θέματα ‘’Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων ( Μ.π.ε. ) του έργου ( κατηγορίας
α2, ομάδα 10η ):<<Μικρό υδροηλεκτρικό Έργο κάμπος,
ισχύος 479 MW στη θέση κάμπος, Δ.ε.αθαμανίας του
Δήμου κεντρικών τζουμέρκων., της π.ε. Άρτας , περιφέρειας ηπείρου>>. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου και της δραστηριότητας είναι η παναγιώτα
κούρτη.
Για το ίδιο θέμα συνεδρίασε και το Δημοτικό συμβούλιο του
Δήμου κεντρικών τζουμέρκων στις 30 ιουνίου 2021.
Λίγο πριν την έκδοση της εφημερίδας μας πληροφορηθήκαμε την απόφασή του που έχει ως εξής: το Δημοτικό συμβούλιο, έχοντας υπόψιν, α. την εισήγηση του Δημάρχου β.
την ψηφοφορία της τ.κ. Βουργαρελίου γ. την ψηφοφορία
των δημοτικών συμβούλων
Δ. τις εγκυκλίους...

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία Εγκρίνει τη μελέτη περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ( Μ.π.Ε.) του ΜΥηΕ στη
θέση ‘’κάμπος ‘’της τ.κ. Βουργαρελίου του Δήμου κεντρικών τζουμέρκων.

Επιβάλλεται λόγω της σοβαρότητας του θέματος να
γίνει η εξής ενημέρωση: η ψηφοφορία έγινε με έντυπο
ψηφοφορίας (εκφράστηκαν αντιρρήσεις επ’ αυτού και
υπήρξαν οχι). οχι ψήφισε και ο πρόεδρος της τ.κ. Βουργαρελίου Χρήστος πλεύρης.

και κάποια στοιχεία για το έργο, ώστε να κατανοήσουν
οι συγχωριανοί την ωφελιμότητά του!
η υδροληψία θα γίνει στη θέση κατάντη του νεραϊδογέφυρου σε απόσταση 53 μέτρων από το γεφύρι. ο σταθμός
παραγωγής θα γίνει στη θέση κοντά στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής( ακολουθούν τεχνικές λεπτομέρειες) ο αγωγός θα διέλθει από Δημόσια Δασική έκταση και από έκταση
του αναγκαστικού συνεταιρισμού Βουργαρελίου και παλαιοκατούνου. τα οικονομικά οφέλη που θα έχει ο Δήμος από
την κατασκευή του Μυηε είναι 1,7% επί της αξίας της παραγόμενης ενέργειας και οι οικιακοί καταναλωτές της
τ.κ.Βουργαρελίου θα ωφελούνται με 1%επί της αξίας της
παραγόμενης ενέργειας.
το έργο είναι φιλικό προς το περιβάλλον και οι όποιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής
είναι αναστρέψιμες .Θα ωφελήσει την τοπική οικονομία της
περιοχής και θα δημιουργήσει τουλάχιστον μία μόνιμη θέση
εργαζόμενου κατά το στάδιο της λειτουργίας. Θα ωφελήσει
επί πλέον την εθνική οικονομία, διότι θα συμβάλλει στην
απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και την εισαγωγή από
το εξωτερικό παραγόμενης ενέργειας.
και μετά την ενημέρωση αυτή προβάλλουν αμείλικτα
τα ερωτήματα:
1. Γιατί η ψηφοφορία στο Δημοτικό συμβούλιο έγινε με αυτό
τον τρόπο (με ‘’ραβασάκια’’ όπως τα αποκάλεσε δημοτικός σύμβουλος), χωρίς καμία ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας; Βέβαια επικαλέστηκαν τις ιδιαίτερες συνθήκες αλλά
για τόσο σοβαρά θέματα παίρνονται αποφάσεις με τέτοιο
τρόπο; το δρόμο τον δείχνει η ίδια η κυβέρνηση που σημαντικά νομοσχέδια τα ψήφισε εν μέσω πανδημίας.
2. εκ πρώτης όψεως και με ιδιαίτερη προσοχή φαίνονται
τα οφέλη τόσο για το Δήμο όσο και για τους κατοίκους μηδαμινά. και εκείνη η μία θέση εργαζομένου; η συγχωριανή
μας κ. κούρτη που υπέβαλε την αίτηση αυτά τα οφέλη σκέφτηκε ή μήπως κρύβονται άλλα συμφέροντα πίσω; και δεν
είμαστε τόσο αφελείς να πιστεύουμε τόσο ρηχές προτάσεις
από τη στιγμή που χρόνια τώρα ασχολούμαστε με αυτά τα
θέματα.
3. Γιατί επιλέχτηκε αυτή η περιοχή και μάλιστα ο αγωγός να
στηθεί δίπλα στο νεραϊδογέφυρο και δίπλα από την Μπάρδα,
βρύση με ιστορική σημασία; Θα θεωρούσαμε πιο φυσικό να
ληφθεί κάποια μέριμνα για την ανάδειξή τους και όχι με αυτό
τον τρόπο. Μας απασχόλησε ποτέ ότι τα γεφύρια μας θέλουν
συντήρηση και οχι υδροηλεκτρικά δίπλα από αυτά;
4. απασχόλησε ποτέ τους επαγγελματίες ότι έχουν δουλειά
από τους επισκέπτες που έρχονται να θαυμάσουν τις φυσικές ομορφιές του χωριού μας; τις έχουν επισκεφτεί ποτέ,
για να καταλάβουν τι βρίσκουν οι ξένοι και όσοι από τους
ντόπιους είναι ευαισθητοποιημένοι;
Ας προβληματιστούμε ιδιαίτερα από όλο αυτό το κακό
που στήνεται στον τόπο μας, για να μην ακολουθήσουν και
άλλα, κάποιες περίεργες πυρκαγιές, κάποιοι διαπλατισμένοι δρόμοι στον ορεινό όγκο (εικόνες από άλλα μέρη που
δείχνουν προπομπό ανεμογεννητριών) .
υπάρχουν τρόποι να φροντίσουμε το περιβάλλον και την
τοπική οικονομία μας. Ένα τέτοιο δείχνει η μελέτη που δημοσιεύουμε στις σελίδες 4 και 5 της εφημερίδας μας. και να
επισημάνουμε εδώ ότι για τον συγκεκριμένο χώρο η υπόθεση του υδροηλεκτρικού έχει φτάσει στο συμβούλιο επικρατείας. η κινητοποίηση των κατοίκων εκεί κρατάει χρόνια.
και εμείς θα επανέλθουμε.
ΛοΥκιΑ ΑντΩνιοΥ

προτΥποΣ
ΓΑΛΑκτοΒιοΜηΧΑνιΑ
ΑρτΑΣ

Γ. ΜπΑφΑΣ Α.Ε.

προΪοντΑ κορΥφΑιΑΣ
ποιοτητΑΣ ΜΕ
Αρτινο ΓΑΛΑ
ΓρΑΒιΕρΑκΕφΑΛοΓρΑΒιΕρΑ
κΕφΑΛοτΥρι - φΕτΑ
ΑνθοτΥρο - ΜΥΖηθρΑ

ΑνΕΖΑ ΑρτΑΣ
26810 41292, 41388
FAX6810 - 42173
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Ο Σύλλογός μας κοντά στη γενέθλια γη με οποιονδήποτε τρόπο!

ο Δήμος κεντρικών τζουμέρκων υπέβαλε αιτήματα χρηματοδότησης στις κάτωθι προσκλήσεις:
1. στην πρόσκληση ατ014 - «ελλάδα 1821 - ελλάδα 2021»
υποβλήθηκε για χρηματοδότηση η πράξη: «Βιοκλιματική
ανάπλαση χώρων στον οικισμό Βουργαρελίου με βάση την
παραδοσιακή αρχιτεκτονική για την πραγματοποίηση επετειακών εκδηλώσεων της κήρυξης της επανάστασης 1821
» συνολικού προϋπολογισμού 345.659,80€. η πράξη περιλαμβάνει την κατασκευή έργου και δράσεις δημοσιότητας.

2. στην πρόσκληση ατ05 - «ανάπτυξη της υπαίθρου-αγροτική οδοποιία» υποβλήθηκε για χρηματοδότηση η πράξη:
«Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδοποιίας Δήμου κεντρικών
τζουμέρκων»
συνολικού
προϋπολογισμού
3.106.325,00€. η πράξη περιλαμβάνει το έργο: "Βελτίωση
βατότητας αγροτικής οδού από θέση ομαλή Βουργαρελίου
έως οροπέδιο Βουργαρελίου (θέση Λυκενάκι) τ.κ. Βουργαρελίου Δήμου κεντρικών τζουμέρκων» , προϋπολογισμού
942.500,00€

3. στην πρόσκληση ατ12 με τίτλο: «Δράσεις ηλεκτροκίνησης
στους Δήμους» υποβλήθηκε για χρηματοδότηση η πράξη:
«προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτροκίνησης Δήμου κεντρικών
τζουμέρκων» συνολικού προϋπολογισμού 488.963,00€. η
πράξη περιλαμβάνει την κατασκευή δύο σταθμών φόρτισης
ηλεκτροκίνητων οχημάτων στο Βουργαρέλι.

4. στην πρόσκληση ατ08 με τίτλο: «Smart cities, ευφυείς
εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον,
δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας
της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» υποβλήθηκε για
χρηματοδότηση η πράξη: «Ψηφιακή πολυτροπική προσέγγιση πολιτισμικού και ιστορικού αποθέματος Δήμου κεντρικών τζουμέρκων» συνολικού προϋπολογισμού
338.095,57€.

ΤΑ ΕΝ ΔΗΜΩ ΕΝ ΟΙΚΩ

Υποβολή προτάσεων στο
Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης
5. στην πρόσκληση ατ01 με τίτλο: «υποδομές ύδρευσης»
υποβλήθηκε για χρηματοδότηση η πράξη: «Βελτίωση δικτύων ύδρευσης στον Δήμο κεντρικών τζουμέρκων» συνολικού προϋπολογισμού 6.175.555,61€

6. στην πρόσκληση ατ07 με τίτλο: «αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων» υποβλήθηκε για χρηματοδότηση η πράξη: «αξιοποίηση κτιριακού αποθέματος Δήμου
κεντρικών τζουμέρκων» συνολικού προϋπολογισμού
1.091.947,60€

7. στην πρόσκληση ατ09 με τίτλο: «Ωρίμανση έργων και
δράσεων για την υλοποίηση του προγράμματος» υποβλήθηκε για χρηματοδότηση η πράξη: «Ωρίμανση έργων και
δράσεων αναπτυξιακών υποδομών Δήμου κεντρικών τζουμέρκων» συνολικού προϋπολογισμού 467.148,07€

8. στην πρόσκληση ατ10 με τίτλο: «συντήρηση δημοτικών
ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα αμεα» υποβλήθηκε για χρηματοδότηση η πράξη:
«Βιοκλιματική αναβάθμιση σχολικών κτηρίων και αύλειων
χώρων Δήμου κεντρικών τζουμέρκων» συνολικού προϋπολογισμού 1.472.202,23€

9. στην πρόσκληση ατ11 με τίτλο: «Δράσεις για υποδομές
που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός
έλεγχος)» υποβλήθηκε για χρηματοδότηση η πράξη: « Δράσεις για υποδομές του Δήμου κεντρικών τζουμέρκων που
χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)»

κΑΣΣιΑνη Ε. Σοφη
Συμβολαιογράφος
κΑρΑπΑνοΥ 3 - 5
471 32 ΑρτΑ

πΩΛΕιτΑι ΜονοκΑτοικιΑ/ΜΕΖονΕτΑ
Στο ΒοΥρΓΑρΕΛι ΑρτΑΣ

178 τ.μ. (4 ΥπνοΔΩΜΑτιΑ, ΣΑΛονι, κοΥΖινΑ,
ΜπΑνιο & W.C., Βοηθητικοι ΧΩροι,
κΕντρικη θΕρΜΑνΣη)
ΕπιπΛΩΜΕνη ΜΕ κηπο.
πΛηροφοριΕΣ: νικοΣ ΜΑνοΥΣηΣ
τηΛ. 697 991 2980

τηΛ./φΑΧ:
26810 77435
κιν.: 6974 900 112
e-mail:
sofikassiani@
hotmail.com

ΑΤ
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Δημοπρατήσεις έργων:
στις 30-03-2021 δημοπρατήθηκε το έργο: «ενεργειακή, αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κτιριακής εγκατάστασης και αύλειου χώρου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Βουργαρελίου Δήμου κεντρικών τζουμέρκων» προϋπολογισμού 170.724,55€ και αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος η κ/ξ ναΪκασ - ΖΩτοσ. η κατασκευή του έργου
χρηματοδοτείται από το πράσινο ταμείο.
στις 31-03-2021 δημοπρατήθηκε το έργο: «Διαμόρφωση
χώρων νέων παιδικών χαρών Δήμου κεντρικών τζουμέρκων» προϋπολογισμού 114.509,55€ και αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος η κ/ξ ναΪκασ - ΖΩτοσ. η κατασκευή
του έργου χρηματοδοτείται από το πράσινο ταμείο.

στις 15-06-2021 δημοπρατείται το έργο: «κατασκευή νέου
γηπέδου 5χ5 Βουργαρελίου». η κατασκευή του έργου χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦιΛοΔηΜοσ ι
ι.
Έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 1489/15-4-2021 με θέμα προς
το Υπουργείο παιδείας και θρησκευμάτων:
παραχώρηση της χρήσης των εγκαταστάσεων των ανενεργών μαθητικών κατασκηνώσεων Βουργαρελίου, της
τκ Βουργαρελίου, του Δήμου κεντρικών τζουμέρκων.
το αίτημα αυτό είναι πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας
εδώ και πάνω από 30 χρόνια, καθώς πολλοί δημότες έχουν
συνδέσει την παιδική τους ηλικία με τον συγκεκριμένο χώρο
και πλέον βλέπουν τα μέρη των παιδικών τους ονείρων να
μετατρέπονται σε ερείπια. Όπως γνωρίζετε οι εγκαταστάσεις των μαθητικών κατσκηνώσεων Βουργαρελίου αποτελούνται από 7 κτήρια, ένα κιόσκι και 2 χώρους υγιεινής και
βρίσκονται σε οικόπεδο εμβαδού 8.930 m2 περίπου και
έχουν εγκαταλειφθεί εδώ και πενήντα χρόνια. Γειτνιάζουν με
σημαντικό ιστορικό μνημείο της περιοχής του ι.Μ. αγίου Γεωργίου, όπου κηρύχθηκε η επανάσταση 1821 στα τζουμέρκα, από τον Γ. καραϊσκάκη. Αιτούμαστε τη χρήση τους
για εκαπιδευτικούς και πολιτιστικούς σκοπούς. υπάρχει τοπογραφικό σκαρίφημα και αναλυτικά οι χρήσεις. (το
έγγραφο είναι στη διάθεση του συλλόγου).

τα γραφεία μας που βρίσκονται στο κέντρο
της Άρτας αναλαμβάνουν τη σύνταξη κάθε είδους τοπογραφικών διαγραμμάτων και συμβολαιογραφικών πράξεων. Με την πολυετή
πείρα μας στον επαγγελματικό μας τομέα
αναλαμβάνουμε, προκειμένου να ολοκληρωθεί η τρέχουσα διαδικασία των δηλώσεων στο Εθνικό κτηματολόγιο, την ορθή
αποτύπωση, έλεγχο τίτλων ή σύνταξη ένορκων βεβαιώσεων και τη συμπλήρωση των
αιτήσεων για τη δήλωση της κάθε ιδιοκτησίας. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.
ΑΓΓΕΛοΣ ΣοφηΣ
ΑΓρ. & τοποΓρΑφοΣ ΜηΧΑνικοΣ Ε.Μ.π.
ΜΑκρΥΓιΑννη 37, 47132 ΑρτΑ

τηΛ & FAX: 2681077728, κιν: 6977571417
www.topografossofisarta.4ty.gr

ΑνΑΣτΑΣιοΣ κ.τΑΣιοΣ

Διπλ. πολιτικός Μηχανικός Α.π.θ.

κατασκευή ιδιωτικών & Δημοσίων 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
ΟΙΚΟΠΕΔΟ
Περίπου ενός
στρέμματος στο
κέντρο του χωριού
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
ΤΗΛ.: 6970928142
6937170216
(Σπυριδούλα Βασιλειάδη)
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Το Βουργαρέλι μάς περιμένει πάντα! Η επικοινωνία μαζί του και με τους ανθρώπους του μας αναζωογονεί!

Βου ρ γα ρ ε λ ι ώτι κα Ηπε ι ρ ωτι κά & ά λ λ α ...

5 Μαΐου 1943 – 5 Μαΐου 2021: 78η επέτειος του βομβαρδισμού του Βουργαρελίου από τους Γερμανούς

Με λιτό και απέριττο τρόπο την κυριακή 10 Μαΐου 2021 τιμήθηκε η επέτειος. οργανώθηκε η εκδήλωση από
τον Δήμο κεντρικών τζουμέρκων
στον χώρο του Μνημείου και δίπλα
από τις βόμβες κατάλοιπα του φοβερού βομβαρδισμού. Μετά τη Λειτουργία της κυριακής εψάλη
επιμνημόσυνη δέηση. ο Δήμαρχος
Χρήστος Χασιάκος απηύθυνε χαιρετισμό, ακολούθησε προσκλητήριο των
νεκρών του βομβαρδισμού -14 συνολικά- από τη ντίνα Μπαλατσούκα (τελετάρχη της εκδήλωσης) και τον
Βασίλη Σούσο, μέλη του πολιτιστικού
Συλλόγου Βουργαρελίου και στη συνέχεια κατάθεση στεφάνων.
παραβρέθηκαν και τίμησαν την εκδήλωση ο Δήμαρχος Χρήστος Χασιάκος, ο πρόεδρος της τ.κ.
Βουργαρελίου Χρήστος πλεύρης, Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκπρόσωπος του
Α.τ. Βουργαρελίου και της πυροσβεστικής, αντιπροσωπείες των Σχολείων και κάτοικοι του χωριού. τον
Σύλλογό μας εκπροσώπησε η πρόεδρος Λουκία Αντωνίου, η οποία κατέθεσε στη μνήμη των νεκρών, 14
κόκκινα τριαντάφυλλα, όσα και τα θύματα του βομβαρδισμού.

νικοΣ ΜΑνοΥΣηΣ
48 ΧΑΪκοΥ
Τραγουδάς με τους ήχους
Επτά χρόνια, χειμώνα – καλοκαίρι,
ζώντας μέσα στο δάσος των Τζουμέρκων, βλέπεις και παρατηρείς τη
φύση με άλλο μάτι. Το μυαλό σου ξαλαφρνει, το σώμα σου εκεί που πρέπει να χαλαρώσει, χαλαρώνει και εκεί
που πρέπει να δυναμώσει, δυναμώνει. Τραγουδάς και μιλάς με τα ζώα,
με το νερό, με τον αέρα, με τους
ήχους. Αισθάνεσαι ότι πετάς δίπλα
στα γεράκια, πάνω από ρέματα και
πηγές, γίνεσαι κομμάτι της φύσης,
ένα δέντρο που απλώνει τα κλαδιά
του πάνω και κάτω από τη γη. [...]
το χαϊκού είναι ένα σύντομο ποίημα 3 στίχων: ο πρώτος στίχος έχει
5 συλλαβές, ο δεύτερος 7 συλλαβές
και ο τρίτος 5 συλλαβές. ολόκληρο,
δηλαδή, το χαϊκού αποτελείται από
17 συλλαβές. η γοητεία του προέρχεται όχι από την αοριστία αλλά από
τη δύναμη και την πυκνότητα του
υπαινιγμού.
Βουή μελισσών∙
σχίζει σιωπή του δάσους
πουλιά την κεντούν.
Γεράκι ψηλά,
κυκλικά σε προκαλεί,
για να πετάξεις.

Ήχος κουδουνιών∙
τα πουλιά δεν κελαηδούν,
φεύγει η μέρα.
(Απόσπασμα από
το υπό έκδοση βιβλίο)

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

ΣΧοΛη οΔηΓΩν

ΧρηΣτοΣ ΣοΥΣοΣ
ΔηΜητρηΣ Χρ. ΣοΥΣοΣ

e-mail: sousos@yahoo.com

ΕΣτιΑτοριο

ενοικιαΖοΜενα
ΔΩΜατια

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
Appartments & Suites & Villas
τηΛ.: 26450 24397 - 6973536887
Fax: 26450 26019
e-mail: tyrologos@villaelia.gr
www.villaelia.gr

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
Μεγαλώνει ο κατάλογος των Μαρτυρικών
Χωριών στην πατρίδα
μας, που καταστράφηκαν από τα στρατεύματα κατοχής και είχαν
και θύματα. Από τον
χώρο της Άρτας εντάχθηκε πρόσφατα και ο
καταρράκτης.
το Βουργαρέλι που και
αυτό βομβαρδίστηκε
(είχε και 14 νεκρούς)
και πυρπολήθηκε, είναι
καιρός να μπει στον
κατάλογο των Μαρτυρικών Χωριών της πατρίδας μας. Αυτό
επιβάλλει η ιστορική
μνήμη και ο σεβασμός
στους νεκρούς μας.

