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Στον ιστορικό χώρο του Μοναστηριού του Αϊ-Γιώργη στο Βουργαρέλι την Κυριακή 30 Ιουλίου πραγµατοποιήθηκε για 8η συνεχή χρονιά

Η ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ ΤΟ 1821

Γ

Αριστερά, τα µέλη του χορευτικού στην εκδήλωση και δεξιά η Αναπαράσταση της Σύναξης των Καπεταναίων.

ια 8η συνεχή χρονιά στον ιστορικό και γραφικό χώρο του
Μοναστηριού του Αϊ- Γιώργη, στην Αγία Λαύρα της περιοχής, στο Βουργαρέλι, έδρα του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων, πραγµατοποιήθηκε η εκδήλωση ιστορικής µνήµης
για την έναρξη της Επανάστασης στα Τζουµέρκα και το Ραδοβύζι το 1821,196 χρόνια µετά.
Το τελετουργικό και εθιµοτυπικό το ίδιο, όπως γίνεται σε αυτού
του είδους τις εκδηλώσεις, ∆οξολογία µετά τη Θεία Λειτουργία και
επιµνηµόσυνη δέηση, όπου παραβρέθηκαν όλοι οι επίσηµοι συνοδεία φουστανελοφόρων. Χοροστάτησε ο Σεβασµιότατος Μητροπολίτης Άρτας κ. κ. Καλλίνικος, παρουσία του ∆ηµάρχου κ.
Μαρίνου Γαρνέλη. Τελετάρχης η κ. Ντίνα Μπαλατσούκα.
Ύστερα από την κατάθεση στεφάνων στο χώρο που είναι τοποθετηµένη η αναµνηστική πλάκα µε αναφορά στο γεγονός, ακολούθησε η οµιλία του ∆ηµάρχου κ. Γαρνέλη µπροστά στην είσοδο
της εκκλησίας. Αφού περιέγραψε το γενικότερο επαναστατικό σκηνικό της εποχής, και ειδικότερα της περιοχής της Ηπείρου και παρουσίασε τη βίαιη ανεξαρτητοποίηση του Αλή Πασά από την
Υψηλή Πύλη ως ευνοούσα την εξέγερση των Ηπειρωτών εναντίον
των Τούρκων, στάθηκε περισσότερο στο γεγονός-θαύµα, όπως το
αποκάλεσε, του απίστευτα ηρωικού και στρατηγικά ευφυούς
οπλαρχηγού Γώγου Μπακόλα, ο οποίος µε 100 µόνο άνδρες κατατρόπωσε τον Ισµαήλ Πασά-Πλιάσα µε 8000 άνδρες, στην περίφηµη µάχη του αυχένα “Σταυρός Θεοδωριάνων’’, στις 4
Αυγούστου 1821. Τόνισε την ανδρεία των παλληκαριών του
Γώγου Μπακόλα και των άλλων οπλαρχηγών: [Γέρο-Μπαλωµένος, Μήτρο Κουτελίδας, Ανδρέας Ίσκος, Γιαννάκης Ράγκος
κ.ά.], που χαράµατα της 3ης προς 4η Αυγούστου 1821 είχαν σπεύ-

σει σε βοήθειά τους και δεν τους άφησαν να περάσουν το Σταυρό
για να κινηθούν προς νότο για ενίσχυση των µαχόµενων Τουρκικών
δυνάµεων εναντίον των εκεί επαναστατηµένων Ελλήνων. Επίσης
τόνισε τη σηµασία της µάχης του Σταυρού, διότι ανάγκασε τις ορδές
του Χουρσίτ Πασά να επιστρέψουν στα Γιάννενα εξασφαλίζοντας
έτσι ελευθερία κινήσεων και ευνοϊκές εξελίξεις για την Ελληνική Επανάσταση τόσο στην Αιτωλοακαρνανία όσο και στην Πελοπόννησο.
Στο τέλος της οµιλίας του , ο κ. Γαρνέλης , εκφράζοντας την πικρία
του, γιατί η πολιτεία δεν ξεπλήρωσε ποτέ το χρέος της για τους
αγώνες, τις θυσίες και τα όσα σηµαντικά προσέφεραν οι Ηπειρώτες αγωνιστές στην Επανάσταση του 1821, δεν παρέλειψε να εκφράσει το απαράδεκτο, που τα εκδοθέντα ιστορικά βιβλία, τα
οµώνυµα σχολικά και πανεπιστηµιακά εγχειρίδια ως και τα έντυπα
και ηλεκτρονικά ΜΜΕ, ελάχιστα έως καθόλου αναφέρονται στα
τόσο µεγάλης σηµασίας γεγονότα, αποφεύγοντας να µνηµονεύσουν τους ήρωες πρωταγωνιστές τους, κατά την περίοδο της Επανάστασης στην Ήπειρο και ειδικότερα εκείνης των Τζουµέρκων.
Υποσχέθηκε ότι από τον επόµενο χρόνο και στο εξής η επέτειος θα
λάβει πανηγυρικό χαρακτήρα, διευκρινίζοντας παράλληλα, ότι ο
∆ήµος Κεντρικών Τζουµέρκων του οποίου προΐσταται θα µεριµνήσει, αφενός η σηµασία της επετείου να έχει πλέον πανελλαδική δηµοσιότητα και αφετέρου για την παρουσία κατ’
αυτήν, ανώτατων πολιτικών και πολιτειακών παραγόντων της
ελληνικής πολιτείας.
Στη συνέχεια διαδραµατίστηκε η Αναπαράσταση της Σύναξης
των Καπεταναίων στον αύλειο χώρο του Μοναστηριού µε την ορκωµοσία των παλληκαριών από τον ηγούµενο Χριστόφορο
και την ύψωση της σηµαίας από τον Καραϊσκάκη στο καµπα-

ναριό. Αφηγήτρια του κειµένου της Αναπαράστασης η Ντίνα Μπαλατσούκα σε κείµενο που έγραψε ο δάσκαλος από τις Σκιαδάδες
αείµνηστος Παναγιώτης Χρηστίδης.
Στην Αναπαράσταση συµµετείχαν Περικλής Κολοκύθας
[ηγούµενος Χριστόφορος], Βασίλης Σούσος [Γεώργιος Καραϊσκάκης], λοιποί οπλαρχηγοί και παλληκάρια: Στάθης Πλεύρης, Νικήτας Γούλας, Κώστας Μπακάλης, Βαγγέλης Τζούµας,
Πέτρος Γεωργάρας [δάσκαλος του χορευτικού], Κώστας Ζαρλαχάς, που ενσάρκωσαν µέσα σε συγκινητική ατµόσφαιρα
τους Καπεταναίους Γεώργιο Καραϊσκάκη, Μήτρο και Γιάννη
Κουτελίδα,Γώγο Μπακόλα, Μάρκο Μπότσαρη κ. ά. µε τα πρωτοπαλλήκαρά τους και πραγµατοποίησαν τη Σύναξη στο
χώρο του Μοναστηριού.
Η συνέχεια της υπόλοιπης εκδήλωσης πραγµατοποιήθηκε κάτω
από τον ίσκιο των αιωνόβιων πλατάνων στο χώρο της βρύσης.
Εκεί το χορευτικό του Πολιτιστικού Συλλόγου παρουσίασε ιστορικούς χορούς υπό τους ήχους και τα παραδοσιακά τραγούδια της
ορχήστρας του Ντίνου Αγγέλου.
Η εκδήλωση οργανώθηκε από το ∆ήµο Κεντρικών Τζουµέρκων.
Παραβρέθηκαν και τίµησαν την εκδήλωση ο βουλευτής
Άρτας, συγχωριανός µας, κ. Γεώργιος Στύλιος, ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Βαρέλης, ο ∆ήµαρχος ∆ήµου Γ.Καραϊσκακη κ. Μίγδος, ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ.
Χαχούλης, Αντιδήµαρχοι, ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, ο Πρόεδρος
της Τ.Κ. Βουργαρελίου κ. Κώστας Κατσάνος, εκπρόσωποι
Αστυνοµίας και Πυροσβεστικής, Πρόεδροι και µέλη Πολιτιστικών Συλλόγων.
ΛΟΥΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
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Ένα γεµάτο δεκαπενθήµερο πολιτιστικών
εκδηλώσεων, [όπως είχαµε ανακοινώσει
στο προηγούµενο φύλλο Νο 254 της εφηµερίδας µας] απόλαυσαν και φέτος το καλοκαίρι στο Βουργαρέλι όσοι βρέθηκαν
εκεί.
Στη φωτογραφία η ορχήστρα του συγχωριανού µας Γιώργου Ντζιόκα [αριστερά]
κατά τη λαϊκή βραδιά το Σάββατο 12 Αυγούστου 2017.
Ενηµέρωση για τις υπόλοιπες εκδηλώσεις και άλλα δρώµενα του Πολιτιστικού
Συλλόγου Βουργαρελίου στη σελίδα 7.

Οι εικόνες
του τέµπλου
στο ιστορικό
Μοναστήρι
Αγίου
Γεωργίου
στο Βουργαρέλι.
Οι τελευταίες
εξελίξεις.
Σελ. 3

∆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.

ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ

Κο ι ν ω ν ι κά

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

Ο ∆ηµήτρης Κολιούλης και η Στέλλα Γαλάνη
απέκτησαν αγοράκι.
Να τους ζήσει!

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
-Η Κλεοπάτρα [Ρούλα] Μασούρα και ο Βαγγέλης Μάλλιος βάφτισαν το κοριτσάκι τους και το
όνοµά της Μαρία.
-Η Ελένη Γκανατσούλα και ο ∆ηµήτρης Στέργιος βάφτισαν το αγοράκι τους και το όνοµά του
Χρήστος.
-Η Νεκταρία ∆ηµητρέλου και ο Γιώργος Κατσαούνος βάφτισαν το αγοράκι τους και το
όνοµά του Κωνσταντίνος.
-Η Γιώτα Κούρτη και ο Θωµάς Πλεύρης βάφτισαν το κοριτσάκι τους και το όνοµά της Κατερίνα-Κωνσταντίνα.
-Η Κυριακή Κολιούλη και ο Κωνσταντίνος
Βρασάς βάφτισαν το αγοράκι τους και το όνοµά
του Μιχάλης.
Να τους ζήσουν τα νεοφώτιστα!

ΓΑΜΟΙ

-Η Κατερίνα Παπαϊωάννου [κόρη της Αθηνάς
Αντωνίου και του Χρήστου Παπαϊωάννου] και ο
Σεραφείµ Τσαβαλιάς τέλεσαν το γάµο τους στις
28 Ιουλίου στο Περιστέρι Αττικής.
-Ο Κωνσταντίνος Κανής [γιος του ∆ηµητρίου
και της Αλίκης Κανή] και η Νικολέτα Πλούµπη
[κόρη του Κώστα και της Γιώτας Πλούµπη] τέλεσαν το γάµο τους στις 29 Ιουλίου 2017 στον Ι. Ν.
Αγίου Νικολάου Βουργαρελίου.
-Ο Γιώργος Πλούµπης [γιος του ∆ηµήτρη και
της Μαρίας Πλούµπη] και η Σπυριδούλα Χάιδου
[κόρη του Παντελή και της Χάιδως Χάιδου] τέλεσαν το γάµο τους στις 19 Αυγούστου 2017 στον
Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου στα Θεοδώριανα Άρτας.
-Ο Χρήστος Βλασίδης [γιος του Αναστασίου και
της Μαγδαληνής Βλασίδου] και η Αρετή Πλεύρη
[κόρη του Γιώργου και της Ρήνας Πλεύρη] τέλεσαν το γάµο τους στις 2 Σεπτεµβρίου 2017 στον
Ι. Ν. Αγίου Νεκταρίου Βουργαρελίου.

-Ο Γιώργος Σπυρόπουλος [γιος της Χρυσούλας
Τσαµπούλα] και η Φανή (Φαίη) Κακοκέφαλου
τέλεσαν το γάµο τους στο Ξυλόκαστρο.
-Ο Γιώργος Κούρτης [γιος του Χρήστου και της
Κωνσταντίνας] και η Βασιλική Πάνου τέλεσαν το
γάµο τους στο Παλαιοκάτουνο.
Ευχόµαστε βίον ανθόσπαρτον!

ΘΑΝΑΤΟΙ
-Απεβίωσε και κηδεύτηκε στα Γιάννενα ο Γιώργος Τ. Παπαδόπουλος.
-Απεβίωσε και κηδεύτηκε στο Βουργαρέλι ο Βασίλης Τάσιος την 1η Αυγούστου.
-Απεβίωσε και κηδεύτηκε στο Βουργαρέλι η
Ελένη Παππά-Λουπέλη στις 19 Αυγούστου
2017, ετών 83.
-Απεβίωσε και κηδεύτηκε στο Παλαιοκάτουνο ο
∆ηµήτριος Γεωργακογιάννης ετών 57.
-Απεβίωσε και κηδεύτηκε στο Παλαιοκάτουνο η
Λευκοθέα Κατσάνου.
-Απεβίωσε η Βούλα Ζαχαρή στις 24 Σεπτεµβρίου 2017 και ετάφη στο Νεκροταφείο της Άνω
Τούµπας στη Θεσσαλονίκη.
Θερµά συλλυπητήρια στους οικείους τους.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Από παράλειψη και µόνο, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων του Γυµνασίου και
Λυκείου Βουργαρελίου δεν ανέφερε και
δεν ευχαρίστησε θερµά [στο προηγούµενο
φύλλο της εφηµερίδας µας Νο 254] τον
Αναγκαστικό Συνεταιρισµό Βουργαρελίου-Παλαιοκατούνου για τη σηµαντική
οικονοµική ενίσχυσή του προς το Σύλλογό µας.
Οφείλουµε λοιπόν ένα µεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
στο Συνεταιρισµό που στάθηκε αρωγός του
Συλλόγου µας από την πρώτη στιγµή της
επανασύστασής του.

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:
tsiunisnikos@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.

Χειροποίητα
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∆ράκος ∆ηµήτριος .............................................................Νο 2796 20 Ε
Βαρέλη Ειρήνη ................................................................. Νο 2797 20 Ε
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Αγγελοµένος ∆ηµήτριος .................................................... Νο 3023 15 Ε
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Παπαγεωργίου Κων/νος ................................................... Νο 3027 10 Ε
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Στούµπα Καίτη ..................................................................Νο 3029 20 Ε
Παπαβασιλείου Φλώρα..................................................... Νο 3030 30 Ε
Τσώλα-Τσιώρη Νάνσυ....................................................... Νο 3031 15 Ε
Τσιώρης ∆ηµήτρης ............................................................Νο 3032 15 Ε
Κουτσοκώστα Γκόλφω ...................................................... Νο 3033 10 Ε
Μιχαλέας Σταύρος............................................................. Νο 3034 20 Ε
Χοντζάκη Ευγενία .............................................................Νο 3035 15 Ε
Αγγέλης Γιώργος............................................................... Νο 3036 20 Ε
Σούσου Μαρία .................................................................. Νο 3037 15 Ε
Αντώνης Ανδρέας.............................................................. Νο 3038 15 Ε
Αντώνης Στέλιος................................................................ Νο 3039 15 Ε
∆ήµου Κωνσταντίνα .......................................................... Νο 3040 20 Ε
Ντζιόκα ∆ήµητρα ...............................................................Νο 3041 15 Ε
Ντζιόκας ∆ηµοσθένης ....................................................... Νο 3042 20 Ε
Καραΐσκου Όλγα ............................................................... Νο 3043 10 Ε
Γεωργοκώστας Γιάννης..................................................... Νο 3045 30 Ε
Μπράτη ∆ήµητρα ..............................................................Νο 3046 20 Ε
Κούρτης Βασίλειος ............................................................ Νο 3047 20 Ε
Παππά Λίτσα..................................................................... Νο 3048 10 Ε
Ζαβιτσάνος Νικόλαος........................................................ Νο 3049 10 Ε
Τζουµανίκας ∆ηµήτρης...................................................... Νο 3050 10 Ε
Κολιάτσος Αντώνης ........................................................... Νο 3058 20 Ε
Μπράτη Λαµπρινή ............................................................ Νο 3063 10 Ε
Παπαδοπούλου Κασσιανή ................................................ Νο 3064 20 Ε
Λάλου-Γιάννου Κούλα ....................................................... Νο 3065 20 Ε
Γιάννος Παντελής.............................................................. Νο 3066 20 Ε
Κοντοδήµα Κατερίνα ......................................................... Νο 3067 30 Ε
Πλούµπης Βασίλης ........................................................... Νο 3069 20 Ε
Λαµπράκη Αριάδνη ........................................................... Νο 3072 25 Ε
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Ειρήνη Βιτώρου
Παλλάδος 24-26
Αθήνα
τηλ. 697 8215823

Facebook page :
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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!

Στα τελευταία φύλλα της εφηµερίδας µας δηµοσιεύτηκαν
γεγονότα, απόψεις και έγγραφα σχετικά µε ένα σηµαντικό
και ασυνήθιστο θέµα: της απόσπασης και µεταφοράς πέντε
[5] εικόνων από το τέµπλο της Ι.Μ. του Αγίου Γεωργίου του
Βουργαρελίου. Όταν η πληροφορία αυτή έγινε αρχικά γνωστή, το ∆.Σ. του Συλλόγου µας, επειδή δεν υπήρχε επαρκής και έγκυρη πληροφόρηση για το θέµα, συνεδρίασε και
οµόφωνα αποφάσισε εκτιµώντας ως ιδιαίτερης βαρύτητας
το γεγονός αυτό να απευθύνει εγγράφως στις 3/4/2017 εύλογα ερωτήµατα στην θεσµικά αρµόδια, όπως εκτιµούσαµε, Γενική ∆ιεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής
Κληρονοµιάς της Εφορείας Αρχαιοτήτων Άρτας.
Μετά από λίγες ηµέρες µας κοινοποιήθηκαν τα από 6-417 και 7-4-17 έγγραφα που η παραπάνω υπηρεσία απηύθυνε προς την Ι. Μητρόπολη Άρτας και το ∆ήµο Κεντρικών
Τζουµέρκων, µε τα οποία δήλωνε άγνοια του γεγονότος και
εξέφραζε έκπληξη, δυσαρέσκεια και ανησυχία για το λόγο
ότι δεν ζητήθηκε η προηγούµενη άδεια της Υπηρεσίας,
ούτε καν ενηµερώθηκε αυτή για τις ενέργειες της απόσπασης, µεταφοράς και συντήρησης των εικόνων. Περαιτέρω ζητούσε πληροφορίες και στοιχεία για τις ενέργειες
που έγιναν και απαιτούσε να µην πραγµατοποιηθεί καµία
άλλη εργασία στις εικόνες καθώς και στο ξυλόγλυπτο τέµπλο του ναού.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΣΤΟ

ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΤΗΣ Ι. Μ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Κατόπιν των παραπάνω και επειδή δεν είχαµε στη συνέχεια
καµία έγκυρη ενηµέρωση αναφορικά µε το ζήτηµα, απευθύναµε στην παραπάνω αρµόδια Υπηρεσία την από 29-5-17
επιστολή µας ζητώντας πληροφορίες. Η επιστολή µας αυτή,
όπως και η προηγούµενη καθώς και όλα τα παραπάνω έγγραφα της Εφορείας Αρχαιοτήτων δηµοσιεύτηκαν αυτούσια
στα δύο προηγούµενα φύλλα της εφηµερίδας µας. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων απάντησε στην παραπάνω επιστολή
µας µε το από 7-8-2017 έγγραφό της, το κείµενο του
οποίου δηµοσιεύοµε επίσης αυτούσιο παρακάτω.
Μετά τις διαβεβαιώσεις που περιέχονται σ’ αυτό το έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Άρτας, θεωρούµε ότι δίνεται έγκυρη απάντηση στο πρωτεύον θέµα της ασφάλειας
και της σωστής συντήρησης των εικόνων. Η αναφορά σε
τέσσερις (4) εικόνες αντί για πέντε (5), θεωρούµε ότι έγινε

εκ παραδροµής και ότι και η πέµπτη εικόνα φυλάσσεται µε
τις λοιπές.
Ωστόσο δεν ακολουθήθηκε η νόµιµη διαδικασία, όπως
ρητά αναφέρεται στα παραπάνω από 6-4 και 7-4/2017 έγγραφα της Εφορείας Αρχαιοτήτων. Αυτός άλλωστε ήταν και
ο λόγος της ανησυχίας µας, που υπαγόρευσε την κινητοποίησή µας για το θέµα. Σε επίρρωση αυτού δηµοσιεύοµε
παρακάτω το από 28-8-2017 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Άρτας προς το Εκκλησιαστικό Συµβούλιο Αγίας
Κυριακής Αθαµανίου Άρτας, που µας παρέδωσαν κάτοικοι
της Αγ. Κυριακής [µε τις υπογραµµίσεις τους], στο οποίο
διατυπώνονται ρητές εντολές της Υπηρεσίας για την τήρηση όλων των προβλεποµένων νόµιµων διαδικασιών.
Τέλος κρίνουµε σκόπιµο να τονίσουµε ότι όπως είναι
γνωστό ο Σύλλογός µας σύµφωνα µε τους καταστατικούς σκοπούς του εκδηλώνει έµπρακτα το ενδιαφέρον
του για την προστασία, τη διαχρονική διατήρηση και
προβολή των έργων της πολιτιστικής κληρονοµιάς
του τόπου µας και αυτό θα συνεχίσει να πράττει. Σε
καµία περίπτωση όµως δεν διεκδικούµε ρόλους που
δεν µας ανήκουν ούτε επιδιώκουµε την υποκατάσταση
των αρµοδίων θεσµικών οργάνων στο έργο τους, αλλά
είµαστε πάντοτε πρόθυµοι και διαθέσιµοι να σταθούµε
αρωγοί σε οποιαδήποτε ενέργειά τους.

Περιγραφή των εικόνων του τέµπλου από
τον ακαδηµαϊκό Παναγ. Βοκοτόπουλο που δηµοσιεύτηκε
στο Αρχαιολογικό ∆ελτίο 22 (1967), Β2, σ. 357 κ.ε.

Η προστασία της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς περιλαµβάνεται στους
καταστατικούς σκοπούς του Συλλόγου µας και από εκεί απορρέουν οι
οποιεσδήποτε ενέργειές µας για τη διαφύλαξή της.

3

Το ξυλόγλυπτον τέµπλον κοσµείται δια πτη- νών και φυτών εν χαµηλώ αναγλύφω, προβαλλο- µένων επί του ερυθρού και κυανού βάθους. Κατεγράφησαν
αι δεσποτικαί εικόνες, ηπει- ρωτικής τέχνης του 18ου αι., µε πλαίσια αυτόξυ- λα
µιµούµενα σχοινίον : 1) Χριστός Παυτοκράτωρ ένθρονος. Εις τας γωνίας του
θρόνου τα ευαγγελικά σύµβολα. ∆ιαστ. 79 χ 53 εκ. 2) Θεοτόκος Οδηγήτρια ένθρονος, στεφοµένη υπό δύο αγγέλων. ∆ιαστ. 79 x 54 εκ. 3) Πρόδροµος εστραµµένος κατά τα τρία τέταρτα προς τα αριστερά, κρατών την κεφαλήν του εντός
πινακίου και ευλογών. Άνω αριστερά, εντός τµή- µατος κύκλου, ο Χριστός ευλογών. ∆ιαστ. 78,5 χ 52,5 ε κ . 4) Άγιος ∆ηµήτριος ένθρονος, φέρων έρυ- θρόν
µανδύαν επενδεδυµένον εσωτερικώς δια µη- λωτής χρώµατος κυανού. Κάτω η ε
π ιγ ραφή : ∆ Ο Υ Λ ( Ο Υ ) Τ Ο Υ θ ( Ε ) Ο Υ ∆ Ε ( Η ) Σ Ι Σ / . . . Ν Η Κ Ι Τ Ι Ρ Ι Ο
ΥΗ Ε ΡΟ Ι Μ Ο ΝΑΧ ΟΥ∆ΙΑΣ ) Ι∆ΡΟ Μ Ε Ι Σ ΚΑΙ Ε / Ξ Ω∆ΟΥΤΟ ΝΤ
Ε Σ Ε Ρ Ο Ν Η Κ Ο Ν Ο Ν . ∆ιαστ. 80 x 53,5 εκ. 5) Ά γιος Ιωάννης ο Χρυσό- στοµος, όρθιος, ευλογών. ∆ιαστ. 75,5 χ 25,5 εκ.
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Έκθεση Βιβλίου:Ένα ιδιαίτερο πολιτιστικό - παιδαγωγικό γεγονός για το Βουργαρέλι!

ραγµατοποιήθηκε για 23η χρονιά το ιδιαίτερα ξεχωριστό γεγονός, η Έκθεση Βιβλίου στο
γνωστό πλέον χώρο στην άκρη της
Πλατείας, το «Βακούφικο». Η διάρκειά της όλο το µήνα Αύγουστο µε µεγάλη επισκεψιµότητα από τους µικρούς
µας φίλους είτε για να διαβάσουν είτε
για να αγοράσουν κάποιο βιβλίο. Φέτος
ειδικά η ανυποµονησία τους ήταν µεγάλη, γιατί είχαν κυκλοφορήσει και κάποιες φήµες8 και κάποια µικρή
καθυστέρηση στην έναρξή της.
Οι φωτογραφίες που βγήκαν το βραδάκι της τακτοποίησης των βιβλίων στο
χώρο στα ανοιχτά παράθυρα της Έκθεσης αποδίδουν αρκετά εύγλωττα το
συναίσθηµα αυτό. Και είναι αδιαµφισβήτητο γεγονός ότι οι µικροί µας φίλοι
περιµένουν µε µεγάλη χαρά τον Αύγουστο να έρθουν µε τους γονείς τους
στο χωριό για τους εξής σηµαντικούς
λόγους: για να δουν τον παππού και τη
γιαγιά αν υπάρχουν, για το χωριό αλλά
το σηµαντικότερο, γιατί απ’ ό,τι µου λέει
ένα «διάβασµα της παιδικής ψυχής»,
για να συναντηθούν µε τους φίλους
τους στην Πλατεία, για να παίξουν, να
συζητήσουν τις ανησυχίες τους, να
έχουν ένα σηµείο αναφοράς και την
Έκθεση για όλους τους λόγους που
αυτή υπηρετεί. Το ίδιο ενδιαφέρον εκφράζεται και από τα παιδιά που µένουν
µόνιµα στο Βουργαρέλι, γιατί και αυτά
µε τις σχέσεις που θεµελιώνονται µε τα
παιδιά της αποδηµίας τα κάνουν να
αναζητούν και να επιδιώκουν τις ρίζες
τους και να έχουν ως σηµείο αναφοράς
τη γενέθλια γη των γονιών τους.
Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί και ο
παιδαγωγικός ρόλος της Έκθεσης µε
την προσφορά δραστηριοτήτων στα
παιδιά παιδαγωγικού και ψυχαγωγικού
περιεχοµένου.
Στο πλαίσιο αυτό ξεχωριστή ήταν η
παρουσία του Κ∆ΑΠ (Κέντρου ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών) στο
χώρο της Έκθεσης. ∆ιαβάστηκαν παραµύθια από τη Μαίρη Στεφάνου,
Ταµία του Συλλόγου µας, και παρουσιάστηκε δείγµα χαρτοκοπτικής από το
συγχωριανό µας δάσκαλο Θανάση Γεωργάρα που στη συνέχεια µοιράστηκε
ως δώρο - ενθύµιο σε καθένα από τα
παιδιά και δεν ήταν λίγα, αν µέτρησα
σωστά ήταν 40. Από αυτή τη µάζωξη
άφησα τελευταίο το πιο σηµαντικό, τα
µουσικά ακούσµατα από το µπουζούκι του Θανάση Γεωργάρα που µε
ξεχωριστή µαεστρία αλλά και ως δάσκαλος ξέρει να εγγίζει τις παιδικές
ψυχές (φωτ). Έτσι στο αποκορύφωµα
του ζητήθηκε από την οµήγυρη των
παιδιών το «Ζεϊµπέκικο της Ευδοκίας»
που µε περίσσεια χάρη χόρεψαν η Ελπίδα, η Αριάδνη, ο Βαλάντης.

Από τις σηµαντικές παρουσίες στο
χώρο της Έκθεσης εκτός από την
Μαίρη Στεφάνου και την Πρόεδρο
του Συλλόγου µας που πέρα από την
εµπορική διεκπεραίωση βαρύνει περισσότερο ο παιδαγωγικός ρόλος λόγω
της εκπαιδευτικής ιδιότητάς τους και η
παρουσία της Άντας Τρύπα. Η Άντα
τις λίγες µέρες που έρχεται στο χωριό
όλο σχεδόν το χρόνο της τον «καταναλώνει» στην Έκθεση, όπου κοντά της
µαζεύεται το πολύβουο «µελίσσι» των
παιδιών. “Κρέµονται” από το στόµα της
να τους διαβάσει παραµύθια, να ακούσουν τις συµβουλές της. Επίσης στο
πλαίσιο αυτό να τονιστεί και η παρουσία της Φανής Γεωργάρα.
Ο Σύλλογός µας εκφράζει τις ευχαριστίες του σε όλους τους ανωτέρω
και επί πλέον: α. Στο ∆ήµο Κεντρικών
Τζουµέρκων για τη µεταφορά των βιβλίων από την Άρτα στο Βουργαρέλι.
β. Για το στήσιµο της Έκθεσης στους
Βασίλη Σούσο, Ζωή και Χρύσα Τσίπη
(κόρες του ∆ηµήτρη), Μαρία Τσοφύλλα
(κόρη της Λίτσας Ζαχαρή και του Μιχάλη), Νίκο Μανούση, Πρόεδρο του
Πολιτιστικού Συλλόγου Βουργαρελίου,
Ντίνα Αθανασίου µε τους µικρούς γιους
της Νάκο και Βησσαρίωνα.
γ. Όλους όσους συνέβαλαν άλλος περισσότερο και άλλος λιγότερο στα πλαίσια των οικονοµικών τους δυνατοτήτων
στην οικονοµική στήριξη της Έκθεσης.
Αξιοσηµείωτη και συγκινητική είναι η
παρουσία ανθρώπων που έρχονται
από µακριά (και για κάποιους λόγους
βρίσκονται στο χωριό ή στα διπλανά
χωριά το καλοκαίρι) και περιµένουν την
Έκθεση για να αγοράσουν τα βιβλία
που θα τους συντροφέψουν στις διακοπές τους αλλά και για να ενισχύσουν
την προσπάθεια του Συλλόγου, άνθρωποι που σκέφτονται και βλέπουν τη
σηµαντική προσφορά της Έκθεσης και
των µελών του Συλλόγου δίνοντάς µας
έτσι και µια τονωτική ηθική «ένεση» για
να συνεχίσουµε την προσπάθειά µας.
Στον επίλογο ένα σχόλιο (είπα να µην
το γράψω αλλά οι πικρίες πρέπει να
βγαίνουν) για λίγους, ελάχιστους κακόπιστους που πίσω από την Έκθεση
βλέπουν κέρδη και µιλούν για εµπορική
εκµετάλλευση του κτίσµατος από τον
Σύλλογο. Τα οφέλη είναι αυτά που ανέφερα παραπάνω, το οικονοµικό όφελος
είναι περίπου δύο (2) φύλλα της εφηµερίδας µας. Τα υπόλοιπα τα στηρίζεται
εσείς µε τις συνδροµές σας καθώς και
κάποιες άλλες ανάγκες του Συλλόγου.
Τα µέλη του Συλλόγου εργάζονται αφιλοκερδώς µε κέρδος ηθικό, όλα αυτά θα
µπορούσαν να το καταλάβουν, αν έκαναν έστω και ένα απλό πέρασµα από το
χώρο πριν σχολιάσουν οτιδήποτε 8
Λ. ΑΝΤ.

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

∆ύο σηµαντικά γεγονότα στο χώρο της Έκθεσης

Φέτος για πρώτη φορά στο χώρο αυτό πραγµατοποιήθηκαν δύο ξεχωριστά γεγονότα: Η παρουσίαση της φιλολόγου - συγγραφέα από τη Ροδαυγή Άρτας Παναγιώτας Λάµπρη και η προβολή του ντοκιµαντέρ του Βασίλη Γκανιάτσα «Το Γεφύρι της Πλάκας». Η επιλογή του χώρου
εξαιρετική, ατµόσφαιρα υποβλητική σε άµεση σύνδεση µε την πνευµατικότητα του χώρου. Στην
ιστορική µας, ξεχωριστή Πλατεία, κάτω από τον αιωνόβιο πλάτανο, δίπλα από το κτίσµα της Έκθεσης, και υπό την επιβλητική σκέπη της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου, ό,τι καλύτερο για δυο
τόσο σηµαντικά γεγονότα που η παρουσίασή τους εδώ τους έδωσε κάτι ιδιαίτερο που θα χανόταν σε µια κλειστή αίθουσα. Το ακροατήριο αρκετό, εκλεκτό.

Μια πνευµατική βραδιά στη σκιά των Τζουµέρκων

Σ

ε µια εξαιρετικά φιλόξενη και αισθαντική ατµόσφαιρα έγινε στην πλατεία του Βουργαρελίου,
την Κυριακή 6 Αυγούστου 2017 το βράδυ, η
παρουσίαση του συγγραφικού έργου της Παναγιώτας Π. Λάµπρη. Την εκδήλωση οργάνωσε στο
πλαίσιο των θερινών πνευµατικών του δράσεων ο
Σύλλογος Βουργαρελιωτών Αττικής.
Για τη συγγραφέα και το συγγραφικό της έργο µίλησε
η φιλόλογος και πρόεδρος του Συλλόγου Βουργαρελιωτών Αττικής κ. Λουκία Αντωνίου. Η οµιλήτρια παρουσίασε την πνευµατική διαδροµή της και
επικεντρώθηκε στη συλλογή διηγηµάτων «Το χάσικο
ψωµί» (εκδ. Μαλλιάρης - Παιδεία, 2009), καθώς και στη
µελέτη της «Η µνήµη της γεύσης - Αρχέγονων Ηπειρωτικών εδεσµάτων συναγωγή» (εκδ. iwrite.gr,
2015), από τα οποία ανέγνωσε αποσπάσµατα.
Το κοινό, το οποίο παρακολούθησε την εκδήλωση,
είχε την ευκαιρία να ρωτήσει τη συγγραφέα για το
έργο της και να λάβει σχετικές απαντήσεις
Τέλος, πριν την αποχώρησή τους, οι παρευρισκόµενοι µίλησαν µε τη συγγραφέα, γεύτηκαν παραδοσιακά εδέσµατα, προσφορά του Συλλόγου, και
ευχήθηκαν πίνοντας γευστικό τσίπουρο.

Η Λουκία Αντωνίου
για την Παναγιώτα Λάµπρη

Πνευµατική διαδροµή: «Χάσικο Ψωµί»-«η
Μνήµη της Γεύσης» αρχέγονων Ηπειρωτικών
εδεσµάτων συναγωγή.
Μετά το καλωσόρισµα παρουσίασα στο ακροατήριο τη φιλόλογο-συγγραφέα µε ένα σύντοµο βιογραφικό [σηµειωτέον ότι δηµοσιεύτηκε
στην
παρουσίαση στην εφηµερίδα µας Νο 252 του βιβλίου
της «η Μνήµη της Γεύσης»]. Στη συνέχεια έκανα
αναφορά στο συγγραφικό της έργο. Το 2006 εξέδωσε τη λαογραφική µελέτη «Ροδαυγή, το ρόδο της
αυγής», το 2009 τη συλλογή διηγηµάτων «Το χάσικο
ψωµί» [εκδόσεις Μαλλιάρης-Παιδεία], το 2011 τη µελέτη «Κωνσταντίνος Α. ∆ιαµάντης, ο Ιστορητής», το
2014 την ποιητική συλλογή «Εν οδύναις» [εκδόσεις
Άπειρος Χώρα] και το 2015 «η Μνήµη της Γεύσης».
Πρωταρχικά το ενδιαφέρον του κοινού το επικέντρωσα στη συλλογή «Χάσικο Ψωµί» τονίζοντας ότι
όλα τα διηγήµατα θα ξυπνήσουν µνήµες µιας αλλοτινής εποχής και θα ανασύρουν δικά τους προσωπικά βιώµατα στους µεγαλύτερους. Γι’ αυτό
αναφέρθηκα σε τίτλους και πρώτες δηµοσιεύσεις
διηγηµάτων:
1. Το κέντηµα «Αρτηνή Ευθύνη» 2006
2. Το Χριστουγεννιάτικο ∆έντρο «Αρτηνή Ευθύνη»
2007
3. Το χάσικο ψωµί «Αρτηνή Ευθύνη» 2008
4. Φευγάτε φίδια και σκονταρέλες «Αρτηνή Ευ-
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θύνη» 2008
5. Τα θελήµατα και οι καραµέλες
«Αρτηνή Ευθύνη» 2008
6. Σιµά τ’ Αϊ-Γιωργιού-Σιµά τ’Αιδηµητριού «Γνώµη της Άρτας»
Το 2009 εκδόθηκε η συλλογή που
περιέλαβε εκτός από αυτά και άλλα
14 µε τίτλο «Το χάσικο ψωµί».
Στη συνέχεια διάβασα ένα σχόλιο
για τη συλλογή: «Μνήµες καλά φυλαγµένες, µνήµες ακριβές, µνήµες
φορτωµένες απ’ τη χαρµολύπη των
ηµερών που τις γέννησαν, έρχονται
και φέρνουν µαζί τους λίγη απ’ τη
‘’ζεστασιά’’ του ζείδωρου άρτου που
τρέφει το σώµα και ευφραίνει την
ψυχή των ανθρώπων. Η συγγραφέας ξεκινώντας απ’ το προσωπικό βίωµα, την πηγαία γλώσσα και την ειλικρινή πρωτοπρόσωπη
διήγηση ,ξαναζωντανεύει το παρελθόν της γενιάς
της, το οποίο αναπλάθει µε τρυφερότητα και αγάπη,
χωρίς να µεµψιµοιρεί για τον απολεσθέντα παράδεισο! Ο αναγνώστης, καθώς η αφηγηµατική µνήµη
µετατρέπει πολύ εύκολα το εγώ σε εµείς, είναι βέβαιο
πως θα περάσει κάτω απ’ την επιφάνεια των πραγµάτων και θα αναγνωρίσει λίγο έως πολύ δικές του
αγαπηµένες µνήµες, οι οποίες έµειναν αναλλοίωτες
στο πέρασµα του χρόνου και συνιστούν µέρος της
ύπαρξής του» και αποσπάσµατα από τη συλλογή [τα
διηγήµατα «Το χάσικο ψωµί», «Οι µαύρες µπότες»]
λέγοντας προλογικά: για ένα ταξίδι στη µνήµη, όπως
µου γράφει η Παναγιώτα στην αφιέρωση στο βιβλίο,
και που θα ταξιδέψει και σας στις δικές σας µνήµες
άλλον περισσότερο και άλλον λιγότερο.
Ακολούθησε η αναφορά στο βιβλίο «Η Μνήµη της
Γεύσης» όπου έδωσα έµφαση ότι δεν πρόκειται για
ένα βιβλίο µαγειρικής που δίνει συνταγές για µαγειρέµατα αλλά για µαγειρέµατα που µοσχοµυρίζουν
στις σελίδες του βιβλίου, όπως λέει και η ίδια η συγγραφέας, και είναι εκείνα που η µνήµη της γεύσης
κουβαλά ως κάτι ξεχωριστό: «Όµως αν και ο στόχος
µου ήταν να καταγράψω τις γεύσεις, τις οποίες κουβαλά η δική µου µνήµη, σχεδόν ασυνείδητα στην
αρχή και µε πλήρη συνείδηση στη συνέχεια, η
έρευνα µε έκανε να τις συνδέσω µε άλλες, οι οποίες
έρχονται από τόπο µακρινό. Καθόλου παράξενο,
αφού η γαστρονοµία ενός τόπου, πέραν του ότι συνιστά ξεχωριστή εµπειρία, για όποιον τη γνωρίζει,
µιλά µε τρόπο µοναδικό και αυθεντικό για τους ανθρώπους του, κυρίως τις γυναίκες, οι οποίες τη διαµόρφωσαν σε συνάρτηση µε τα προϊόντα που αυτός
παρήγε και, µέσω της φαντασίας και της δηµιουργικότητάς τους, έγιναν τροφή , χάρισαν γεύσεις, µυρουδιές, εικόνες, 8και κουβαλώντας τη σοφία και
την εµπειρία αιώνων εκφράζουν µια άλλη διάσταση
της πολιτισµικής του ταυτότητας».
Επίσης τόνισα τη συµβολή των γυναικών στη συγγραφή αυτού του βιβλίου γι’ αυτό στην αρχή το αφιερώνει στη µητέρα της και σ’ όλες τις γυναίκες που
µας άφησαν κληρονοµιά τις γεύσεις των πατροπαράδοτων εδεσµάτων.
Έτσι διαβάζοντας το βιβλίο της Παναγιώτας θα ανασύρεται γεύσεις, µυρωδιές και εικόνες ξεχασµένες
στο υποσυνείδητο από την παιδική σας ηλικία Και
δεν θα διαβάσουµε αποσπάσµατα ούτε συνταγές
απλά το τέλος της εισαγωγής του βιβλίου και θα
απευθύνουµε στην Παναγιώτα ερωτήµατα που θα
µας διευκολύνουν στο ταξίδι στη δική µας Μνήµη των
γεύσεων από τα παιδικά µας χρόνια και θα µας βοηθήσουν να τις ανασύρουµε και να τις εφαρµόσουµε.
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Τα βιβλία ανοίγουν “παράθυρα” στον κόσµο και τον κάνουν δηµιουργό της µοίρας µας!

Λέει η Παναγιώτα: «σας καλώ
σ’ αυτό το ταξίδι της µνήµης
των γεύσεων και ελπίζω να κάνετε µαζί µου το δικό σας και,
γιατί όχι, ν’ αρχίσετε να γευόσαστε φαγητά, τα οποία ταιριάζουν απόλυτα στον άλλοτε
λιτοδίαιτο τρόπο ζωής των Ελλήνων. Και, ίσως να ‘ναι µια
αφορµή τούτες τις µέρες της
κρίσης να τραφούµε αλλιώς, να
σκεφτούµε αλλιώς και να ζήσουµε χωρίς τα δεσµά της καταναλωτικής κοινωνίας, η
οποία, εκτός από την οικονοµική κρίση που µας φόρτωσε,
έκανε πολλούς να υιοθετήσουν
ξενικό τρόπο διατροφής και να
λησµονήσουν την πατροπαράδοτη, την προσαρµοσµένη στα αγαθά της πατρώας γης δίαιτα, ακόµα και αν κάποια εξ αυτών έλκουν την καταγωγή
τους από τόπους µακρινούς, όπως η πατάτα, η µελιτζάνα
κ.ά., αλλά ενσωµατώθηκαν επιτυχώς στη µαγειρική µας».
Τελειώνοντας θέλω να τονίσω ότι η παρουσίαση του
έργου της Παναγιώτας Λάµπρη ας σταθεί αφορµή να
γράψουµε και µεις για το Βουργαρέλι, την ιστορία του,
την πολιτιστική του κληρονοµιά, την κοινωνική του ζωή.

Αποφώνηση

Βουργαρέλι, 6-8-2017
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας.
Όταν πριν τριάντα και πλέον χρόνια ήρθα για πρώτη φορά
στο Βουργαρέλι προκειµένου να εργαστώ ως αναπληρώτρια
καθηγήτρια στο Λύκειο, δεν είχε περάσει από το µυαλό µου
πως θα βρισκόµουν εδώ µε άλλη ιδιότητα και γι’ άλλο σκοπό.

«Το γεφύρι της Πλάκας»

Η αλήθεια, βέβαια, είναι πως από κείνη την εποχή
διατηρώ υπέροχες αναµνήσεις και στη διάρκεια
των χρόνων που πέρασαν δεν έπαψα να επισκέπτοµαι το Βουργαρέλι, αρχικά µε φίλους, και κατόπιν µε τον σύντροφό µου. Φαίνεται πως η ζωή
µάς καλεί να επιστρέφουµε εκεί που βιώσαµε
όµορφες εµπειρίες, όχι µόνο για να µην τις λησµονήσουµε, αλλά και διότι οι δεσµοί µε τον τόπο
και τους ανθρώπους, ακόµα και µε κείνους που
έφυγαν από τη ζωή, διεκδικούν το µεράδι τους
στον παρόντα χρόνο.
Έτσι, αυτό το βράδυ, για πολλούς λόγους,
νιώθω ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση, πόσο µάλλον που στο κοινό υπάρχουν γνώριµα, φιλικά από
κείνη την εποχή πρόσωπα, τα οποία ευχαριστώ
για την παρουσία τους, όπως άλλωστε και όλους
τους άλλους. Κυρίως, όµως, θεωρώ µεγάλη τιµή
στο πρόσωπό µου το ότι ξεκλέψατε όλοι λίγο από
τον πολύτιµο χρόνο σας για να ’ρθετε σ’ αυτή την
εκδήλωση, η οποία είναι αφιερωµένη στο συγγραφικό µου
έργο. Και µολονότι η πνευµατική δηµιουργία είναι µια κατεξοχήν µοναχική διαδικασία, συναντήσεις σαν και την αποψινή
δικαιώνουν ως ένα βαθµό τον µόχθο των ανθρώπων, που
γητεµένοι από την τέχνη της γραφής, αφιερώνουν πολύ από
τον χρόνο τους για να την υπηρετήσουν.
Αλλά πέραν αυτού, είναι ιδιαίτερα σηµαντική αυτή καθαυτή
η επικοινωνία, που συµβαίνει σ’ έναν ανοιχτό χώρο, όπως η
πλατεία του χωριού σας, όπου από την εποχή που το δάπεδό
της ήταν στρωµένο µε χώµα, αποτελούσε χώρο συνάντησης
και ψυχαγωγίας των κατοίκων και όσων έφταναν εδώ από τα
κοντινά χωριά. Όπως εγώ, ας πούµε, που ήρθα εδώ από τη
Ροδαυγή, ανταποκρινόµενη στην τιµητική πρόσκληση του
Συλλόγου Βουργαρελιωτών Αττικής, τον οποίο ευχαριστώ
θερµά. Πολλές ευχαριστίες οφείλω ειδικά στον Παύλο
Πλεύρη, παλαιό γνώριµο και δυναµικό µέλος του εν λόγω

Ντοκιµαντέρ του Βασίλη Γκανιάτσα

Π

Η προβολή πραγµατοποιήθηκε στις 17 Αυγούστου 2017.

έρα από την ιδιαίτερη αίσθηση που προκάλεσε στους θεατές
της προβολής αυτής, όλοι έµειναν ενθουσιασµένοι και µε
πλήθος συγκινησιακών συναισθηµάτων, θα µεταφέρω και
ορισµένες πληροφορίες από τις προηγούµενες προβολές στην
πόλη της Άρτας.
Ο Βασίλης Γκανιάτσας γνωστός λάτρης των µνηµείων της περιοχής µας και της φύσης επί δεκαετίες (τουλάχιστον µια 20ετία)
συγκέντρωσε το κινηµατογραφικό και φωτογραφικό υλικό για τη
δηµιουργία της ταινίας. Μέσα από έρευνα και µαρτυρίες κατοίκων
της ευρύτερης περιοχής κατάφερε να συλλέξει πληροφορίες για
την κατασκευή του γεφυριού και την ιστορία του, που αποκαλύφθηκαν για πρώτη φορά. Το υλικό αυτό ήταν αταξινόµητο στο
πλούσιο αρχείο του Βασίλη Γκανιάτσα και αφού ταξινοµήθηκε και
κατά κάποιο τρόπο φρεσκαρίστηκε, αποτέλεσε τη δοµή της όλης
ταινίας. Πάνω από τρεις µήνες καθηµερινής εργασίας χρειάστηκαν
για να γίνει το µοντάζ, το οποίο µε την επιµονή του δηµιουργού
έφτασε στο τελικό αποτέλεσµα του ντοκιµαντέρ.
Ο Βασίλης Γκανιάτσας αισθάνεται ότι άξιζε ο κόπος για την όλη
προσπάθεια που κατέβαλε, µε αποτέλεσµα να είναι σίγουρος ότι το
ντοκιµαντέρ θα είναι ένας σταθµός για το ιστορικό µονότοξο γεφύρι
της Πλάκας. Ένας σταθµός γεµάτος ιστορία και λαογραφία αντάξιος της φήµης του Τζουµερκιώτικου γεφυριού, όπως ο ίδιος σηµειώνει. Και σε άλλο σηµείο της συνέντευξής του µε αφορµή την
προβολή του ντοκιµαντέρ: “Είναι ολοκληρωµένη εργασία, πλήρης
εργασία µε όλα τα στοιχεία λαογραφικά ιστορικά (µάχες κ.λπ.)
χωρίς εµπορικό ενδιαφέρον. Το θεωρώ από τα καλύτερά µου και
τώρα που έπεσε αποφάσισα να το παρουσιάσω”.
Στη ροή της ταινίας ο θεατής έχει την ευκαιρία να πληροφορηθεί
άγνωστα στοιχεία για το χτίσιµο της γέφυρας. Η έρευνα επικεντρώθηκε στην τεχνική της κατασκευής της µεγάλης καµάρας και
των θεµελίων από το δηµιουργό κτίστη Κώστα Μπέκα από την
Πράµαντα και επί πλέον κατάφερε να αναπαραστήσει µε πραγµατικά σχέδια τις µοναδικές τεχνικές του.
Οι θεατές θα κατανοήσουν τα γεγονότα, αφού στο ιστορικό της
ταινίας αναφέρονται πολλοί κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι αφηγούνται τα όσα γνωρίζουν µέσα από την προφορική και όχι µόνο
παράδοση. Επίσης υπάρχουν ιστορικά ντοκουµέντα, τα οποία συγκεντρώθηκαν ύστερα από πολλή έρευνα και αναφέρονται στον
ιστορικό ρόλο του γεφυριού. Απ’ αυτή την πλευρά ας σηµειωθούν
οι εξής:
Στην περιοχή λειτουργούσε το Τελωνείο της Ελεύθερης Ελλάδας
µε τη σκλαβωµένη Ήπειρο.
Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου βοµβαρδίστηκε
από τους Γερµανούς, παρόλα αυτά όµως άντεξε και επισκευά-
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στηκε από τους κατοίκους.
Εκεί έγινε στις 29 Φεβρουαρίου 1944, η συµφωνία της Πλάκας
Μυρόφυλλου ανάµεσα στον Ε∆ΕΣ (Ναπολέων Ζέρβας), τον ΕΛΑΣ
(Άρης Βελουχιώτης) την ΕΚΚΑ και των εκπροσώπων του Στρατηγείου Μέσης Ανατολής και της Ελληνικής Στρατιωτικής ∆ιοίκησης,
του Αµερικανού Ταγµατάρχη Ουάινς και του Βρετανού Συνταγµατάρχη Γουντχάους.
Τέλος σηµειώνεται ότι η µουσική επένδυση του ντοκιµαντέρ είναι
ιδιαίτερα προσεγµένη και δηµιουργεί αίσθηση.
Ο Βασίλης Γκανιάτσας στο νέο του αυτό δηµιούργηµα υπήρξε
ιδιαίτερα καυστικός προς όλες τις αρχές από τη δεκαετία του ’90,
όπου διαπιστώθηκαν τα πρώτα προβλήµατα στο γεφύρι, για την
αδιαφορία που έδειξαν όλα αυτά τα χρόνια. Αποκαλύπτει ότι όλοι
γνώριζαν ότι υπήρχαν προβλήµατα στατικότητας αλλά δεν έκανε
κανείς τίποτα µέχρι που την 1η Φεβρουαρίου 2015 το γεφύρι
έπεσε8
Ας ελπίσουµε ότι η προβολή του εν λόγω ντοκιµαντέρ θα λειτουργήσει σαν µοχλός πίεσης να αναστηλωθεί ξανά το γεφύρι.
Όπως αναφέρει και ο Βασίλης Γκανιάτσας στο τέλος της ταινίας
του «πρέπει να φροντίζουµε τα µνηµεία µας όσο αυτά είναι όρθια ακόµα και αν αναστηλωθεί το γεφύρι δεν θα έχει τίποτα από την
ιστορία και το µόχθο των ανθρώπων που το έκτισαν».
ΛΟΥΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Σχόλια της γράφουσας

Η πρώτη προβολή του ντοκιµαντέρ έγινε στις 25 Μαρτίου 2016
στην αίθουσα του Μ/Φ Σκουφάς και ακολούθησαν και άλλες.
Το Βασίλη Γκανιάτσα παρουσίασε και η εφηµερίδας µας για την
προβολή του ντοκιµαντέρ το «Γεφύρι της Άρτας» Αριθ. φύλλου
238 (Οκτώβριος - Νοέµβριος - ∆εκέµβριος 2013). Η προβολή έγινε
στο Αµφιθέατρο του ∆ηµαρχείου στις 21 Νοεµβρίου 2013.
Επίσης στις 12 Αυγούστου 2015 στην τιµητική εκδήλωση για το
βιολιστή Βασίλη Ντζιόκα έγινε προβολή του ντοκιµαντέρ «Γεια σου
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Συλλόγου, φυσικά, τη συνάδελφο, και από σήµερα φίλη, Λουκία Αντωνίου, η οποία ως γρηγορούσα συνείδηση και ψυχή
της εκδήλωσης, µπήκε στον κόπο να σας παρουσιάσει το
συγγραφικό µου έργο και ειδικότερα δύο από τα βιβλία µου
και τέλος, όσους άλλους συνέβαλαν στην οργάνωση της αποψινής συνάντησής µας.
Για να µην µακρηγορώ, λοιπόν, σας ευχαριστώ και πάλι
όλους για την παρουσία σας. Εύχοµαι σε σας και τους αγαπηµένους σας υγεία και ευηµερία και ευελπιστώ πως τα βιβλία µου θα αποτελέσουν ευχάριστη και χρήσιµη συντροφιά
για όποιον επιλέξει να τα αποκτήσει. Τέλος, οφείλω να πω,
συγχαίροντας τον Σύλλογό σας, πως νιώθω ευτυχής γι’ αυτή
την επικοινωνία µας και, πέραν άλλων, τον ευχαριστώ πολλαπλά και για το ότι επέλεξε να κάνει την αφιερωµένη σε µένα
εκδήλωση δίπλα από την έκθεση βιβλίου, για την οποία πληροφορήθηκα πως οργανώνεται επί σειρά ετών στο χωριό
σας. Κι αν πάντα το βιβλίο ανοίγει ένα παράθυρο στον κόσµο,
στις µέρες µας, οι οποίες δοκιµάζονται όχι µόνο από την οικονοµική κρίση, αλλά από κρίση ηθική και κοινωνική, µε λίγα
λόγια πνευµατική, το βιβλίο ή, µάλλον, τα βιβλία ανοίγουν
πολλά παράθυρα στον κόσµο, αλλά και µας βοηθούν να κατανοήσουµε τον εαυτό µας και να τον κάνουµε δηµιουργό της
µοίρας µας.

Ευχαριστήριο

Ευχαριστώ από καρδιάς όλους όσους παραβρέθηκαν στις
6 Αυγούστου τρέχοντος έτους στην παρουσίαση του συγγραφικού µου έργου στο Βουργαρέλι. Ιδιαίτερα ευχαριστώ την
πρόεδρο του Συλλόγου Βουργαρελιωτών Αττικής κ. Λουκία
Αντωνίου που µίλησε γι’ αυτό και, φυσικά, τον ίδιο τον Σύλλογο, ο οποίος διοργάνωσε την εν λόγω εκδήλωση και του εύχοµαι να έχει δυνάµεις, για να συνεχίζει το ευγενές έργο του.

Παναγιώτα Π. Λάµπρη

Βασίλη Ντζιόκα µε το βιολί σου» του Βασίλη Γκανιάτσα και του
απονεµήθηκε τιµητική διάκριση (∆ιοργάνωση των Πολιτιστικών
Συλλόγων Βουργαρελίου).
Στις 13 Αυγούστου 2015 προβλήθηκε στις Σκιαδάδες το ντοκιµαντέρ «Σέλτσο - Σουλιώτες και θυσία».
Και για τα δύο ντοκιµαντέρ γίνεται λόγος στο φύλλο Ν° 247 της
εφηµερίδας «Το Βουργαρέλι» όπως και για τον κινηµατογραφιστή
Βασίλη Γκανιάτσα.
Για τη Γέφυρα της Πλάκας επίσης δύο δηµοσιεύµατα:
α. Γεφύρι της Πλάκας - Μποτσαραίικο (φύλλο Ν° 244 Ιανουάριος
- Φεβρουάριος 2016) µε φωτογραφίες από το γκρεµισµένο γεφύρι
της Πλάκας και την µπροστινή πλευρά του Μποτσαραίικου.
β. ΓΕΦΥΡΑ ΠΛΑΚΑΣ - Πέτρες 8 Ανακοίνωση της ΙΛΕΤ (φύλλο
Ν° 240 Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2016).

Ο επίλογός µου θα είναι το ποίηµα «Η µαντιλοδεµένη» της
Παναγιώτας Λάµπρη για να συνδέσω τα δύο σηµαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στο χώρο της Έκθεσης Βιβλίου.
Στη ρίζα του πεσµένου γεφυριού
µια µαντιλοδεµένη εστάθη.
Κοιτάει τον θολωµένο Θεοπόταµο δακρύζοντας
και του παραπονιέται:

«Ποτάµι µου, περήφανο, χιλιοτραγουδισµένο
για δε λαλείς, για δε µιλείς, για δε θρηνείς µαζί µου;
Τον άντρα µ’ νιο τον έπνιξες στα άγρια νερά σου•
τον πόνεσα, τον θρήνησα κι ακόµα µαύρα βάνω.
Το δόλιο το γεφύρι µας, που ’ταν παρηγοριά µας
τι σου ’φταιξε, ποτάµι µου, και µέσα σου το πήρες;»
Ο ποταµός την άκουσε και της απολογιέται:
«Γυναίκα, χήρα έµεινες, τον πόνο στου τον νιώθω,
όµως, καλή γυναίκα µου, καθόλου δε σου φταίω,
τι ο άντρας σου αψήφησε τα ορµητικά νερά µου
µ’ αλογισιά τα πέρναγε κι εκείνα τον επνίξαν!
Και το γεφύρι τ’ όµορφο µε την ψηλή καµάρα,
δεν ήθελα να γκρεµιστεί µες τα θολά νερά µου!
Αφρόντιστο κι ανέγνοιαστο στα γηρατειά τ’ αφήσαν
και σε γερή κατεβασιά τα θέµελά του τρίξαν».

Άκουσε την απηλογιά η µαντιλοδεµένη,
κι έσυρε θρήνο αλλιώτικο και τα βουνά ριγήσαν.
Ξόµπλιασε µοιρολόι πονεµένο, Ηπειρώτικο,
που τη µοίρα του γεφυριού και τη δική της ιστορούσε!

Πήρε ο αχός το τραγικό, µάταιο τραγούδισµά της
και το ’στειλε µακριά, στην ερηµιά του κόσµου,
για να τους πει παράπονα που τελειωµό δεν έχουν
τι αυτή τον άντρα τ’ς έχασε κι η Πλάκα το γεφύρι!

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

κτήµα τεσσάρων
στρεµµάτων µε
καρποφόρα δέντρα.
Περιοχή
Μεγάλη Βρύση.
Τηλ.: 6977202384
Κώστας Π. Τάσιος
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Η προσφορά στην πολιτιστική κληρονοµιά του χωριού µας είναι ανεκτίµητη!

Λευτέρη Παπαθανάση:«Τέρµινους Εικονογραφηµένο αφήγηµα για
τους ανθρώπους του Εµφυλίου»

Ο Λευτέρης Παπαθανάσης για τους επισκέπτες
της
Έκθεσης
Βιβλίου στο Βουργαρέλι
έγινε γνωστός από το
πρώτο του κόµικ «Πάπισσα Ιωάννα», όπου
έδωσε µια απολαυστική
εκδοχή του εµβληµατικού έργου του Εµµανουήλ Ροΐδη. Το βιβλίο
αυτό το αγκάλιασαν
πολλοί (µάλιστα έγινε
και παρουσίασή του
στην εφηµερίδα µας το
Βουργαρέλι φύλλο Ν°
248 Οκτ. - Νοέµ. - ∆εκ.
2015 από τη Βάσω
Ράπτη και κάθε χρόνο υπάρχει στην Έκθεση.
∆ύο χρόνια αργότερα επιστρέφει µε το «Τέρµινους» µια συγκλονιστική ιστορία για τους ανθρώπους του Εµφυλίου στα
Βουνά της Ηπείρου. Οι πληροφορίες για τη βιβλιοπαρουσίαση είναι από την εφηµερίδα «Ηχώ της Άρτας» όπου γράφει ο Κώστας Τραχανάς. Παρατίθεται το µεγαλύτερο µέρος
της παρουσίασης, αφήνοντας στον αναγνώστη του βιβλίου
να βγάλει τα δικά του συµπεράσµατα και µάλιστα αυτού που
έζησε γεγονότα ή εισέπραξε τις µετεµφυλιακές αντιδράσεις
γενικότερα αλλά και ειδικότερα στο Βουλγαρέλι που υπήρξε
κέντρο συνύπαρξης και των δύο αντιστασιακών οργανώσεων
του ΕΛΑΣ και του Ε∆ΕΣ µε ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Πριν προχωρήσουµε στην παρουσίαση λίγα λόγια για τον
συγγραφέα.
Ο Λευτέρης Παπαθανάσης γεννήθηκε στην Άρτα το 1972.
Γιος του Ορέστη Παπαθανάση και της Άννας. Σπούδασε τη
Χηµεία, την επιστήµη των αλλαγών. Μένει στα Γιάννενα και
εργάζεται στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση.
Έχει εκδόσει το «Άκου» και το βραβευµένο «Πάπισσα
Ιωάννα - Μεσαιωνικό Εικονογραφηµένον» βραβείο κοινού
στα Ελληνικά βραβεία κόµικς 2016. Σκιτσάρει στη στήλη κόµικς «∆ύσκολα Θέµατα» στο περιοδικό «Αντιτετράδια της
Εκπαίδευσης».
«Τέρµινους»

(Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου).

«Τέρµινους» ονοµάστηκε το σχέδιο του κυβερνητικού στρατού, υπό τις οδηγίες και την υλική στήριξη των ΗΠΑ, για τη
διάλυση του ∆ηµοκρατικού Στρατού Ελλάδας την άνοικη του
1947. Το σχέδιο αυτό ανατράπηκε χάρη στην αποφασιστικότητα, τη γενναιότητα και την αυτοθυσία των αγωνιστών της
Αριστεράς και των µαχητών του ∆.Σ.Ε.
Το «Τέρµινους» είναι οι ιστορίες του Βασίλη, της Ουρανίας,
του Μιχάλη, στα βουνά των Τζουµέρκων της Ηπείρου, µα και
χιλιάδων άλλων ανθρώπων, που πλήρωσαν µε τη ζωή τους
ή πλήρωναν για µια ολόκληρη ζωή την απόφασή τους να
σταθούν απέναντι σε κάθε τύραννο και να σηκώσουν το κόκκινο αστέρι της ελευθερίας και της δικαιοσύνης πάνω από
την Ελλάδα.
«Τέρµινους» σηµαίνει τελικός. «Τέρµινους» όπως τα σχέδια
των εκµεταλλευτών για την οριστική απαλλαγή τους από την
αντίσταση των υποτελών. «Τέρµινους», όπως το όνειρο των
σκλάβων για την οριστική απαλλαγή τους από τις αλυσίδες.
Το «Τέρµινους» είναι ένα εικονογραφηµένο αφήγηµα για
τους ανθρώπους που τους ονόµασαν «εµφύλιος».
Και κάτι άλλο που λέει ο ίδιος ο συγγραφέας στον Πρόλογό
του.
«Το εικονογραφηµένο αυτό αφήγηµα είναι ιστορίες ανθρώπων του εµφυλίου και σε καµία περίπτωση η ιστορία του εµφυλίου. Η Ιστορία δεν είναι το άθροισµα των προσωπικών
ιστοριών των αυτουργών της, έτσι κι αλλιώς. Όµως από την
άλλη κανείς δεν µπορεί να την καταλάβει αν δεν καταλάβει τις
ιστορίες ανθρώπων που τη δηµιουργούν, και µάλιστα σε συνθήκες που δεν επέλεξαν οι ίδιοι».

ΚΡΙΤΙΚΗ - ΚΩΣΤΑΣ ΤΡΑΧΑΝΑΣ

Το Τέρµινους είναι το πρώτο κόµικς που ασχολείται µε τον
Εµφύλιο Πόλεµο. Αφηγείται, ο εφυέστατος και εγκεφαλικός,σχεδιαστής και κοµίστας Λευτέρης Παπαθανάσης, µε
εικόνες την αληθινή ιστορία των Ηπειρωτών ανταρτών του
Εµφυλίου.

Ξαναζωντανεύει τις ιστορίες για τη ναζιστική Κατοχή και το
αντάρτικο.Το εικονογραφηµένο αφήγηµα µιλάει για τον ηρωισµό κάποιων αγοριών και κοριτσιών και τη βρωµιά και προδοσία κάποιων άλλων. Είναι ένας στοχασµός πάνω στο πώς
οι άνθρωποι του παρελθόντος και του παρόντος φωτίζουν ο
ένας τον άλλον.
Όταν οι δηµιουργοί κόµικς έχουν πολιτική και θρησκευτική
άποψη ,το αποτέλεσµα µπορεί να είναι εκρηκτικό και απολαυστικό. Τα κόµικς δεν είναι µόνο σχέδιο. Έχουν και σενάριο. Και πάνω απ’ όλα είναι αφηγήσεις. Είναι µια οπτική και
αφηγηµατική τέχνη.
Η εικόνα είναι πάντα πιο εύληπτη. ∆εν χρειάζεται πολλές
εξηγήσεις .Την εικόνα χωρίς λέξεις µπορεί να την προσλάβει
κάθε άνθρωπος στον κόσµο .Η εικόνα είναι οικουµενική και οι
νέες γενιές λειτουργούν κυρίως µέσω των εικόνων έναντι των
λέξεων.
Ο συµπατριώτης µας Λευτέρης Παπαθανάσης εγκλιµατίζεται στο πολιτικό περιβάλλον της εποχής δίχως να την αναπαραστήσει ιστορικά.
Οι ήρωές του ξεπηδούν από τη φωτιά του Εµφυλίου αλλά
τα πάθη τους θέλουν να ανταποκριθούν σε ένα καθολικότερο
πολύ σύγχρονο ερώτηµα:στο τι µπορούµε να διαφυλάξουµε
ως παρακαταθήκη της ζωής µας όταν η ψυχή µας ετοιµάζεται να κάνει πανιά;
Οι κεντρικοί ήρωες του κόµικς έχουν διαφορετικά ονόµατα
(Βασίλης, Μιχάλης, Λάµπης, Ειρήνη, Μώµος) εκτός από τον
‘’µικρό’’( που είναι ο Ορέστης Παπαθανάσης , ο πατέρας του
κοµίστα) και η Ουρανία ( η γιαγιά του). Όλοι είναι πρόσωπα
της µιας µόνο πλευράς, άνθρωποι που επιστρατεύτηκαν στον
εαµικό αγώνα, στον ΕΛΑΣ, το Κουµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας,
τον ∆ΣΕ. Ο άνθρωπος στον οποίο βασίζεται ο κεντρικός χαρακτήρας του κόµικς είναι ο Μήτσος Παπαδηµητρίου, ο
οποίος θυσιάστηκε, µαζί µε τους υπόλοιπους µαχητές, για την
ανατροπή της Επιχείρησης Τέρµινους την Άνοιξη του 1947.
Περιγράφει ο σεναριογράφος-εικονογράφος Λευτέρης Παπαθανάσης τη χώρα µε τα πιο µελανά χρώµατα, ερµηνεύει τα
γεγονότα του Εµφυλίου µε βαθύτατα πολιτικό λεξιλόγιο και
επιτίθεται σφοδρά στην κυβερνητική τροµοκρατία, στους
στρατιώτες του ελληνικού στρατού, στους φασίστες, στους
χίτες, στους στρατοδίκες, και στους προδότες, που λυµαίνονται την πατρίδα του, αυτούς και τους απογόνους τους,
που ΄χουν ακόµη απόλυτη εξουσία και δικαιοδοσία στο
παρόν και το µέλλον των Ελλήνων.
Οι περισσότερες από τις ιστορίες του κόµικς ξεδιπλώνονται στην ελληνική περιφέρεια και συγκεκριµένα στα βουνά
των Τζουµέρκων Ηπείρου, όσο για τον ιστορικό χρόνο που
τρέχει σε αυτούς τους τόπους, ξεκινάει από την Εθνική Αντίσταση στην κατοχή και φτάνει µέχρι το 1947.
Άντρες δράκοι και θεριά, που ανέβαιναν το βουνό µε είκοσι
κιλά στην πλάτη, που µπαίνανε στη φωτιά τραγουδώντας. Οι
αντάρτες, άντρες και γυναίκες, ήταν άνθρωποι που είχαν
αφοσιωθεί στο καθήκον. Και ήταν ταγµένοι σε µια ιδέα. Να
δούνε την πατρίδα τους ελεύθεροι από κάθε είδους προστάτες, βασιλιάδες, Γερµανούς, Ιταλούς, Άγγλους, Αµερικάνους.
Σε αυτά τα βουνά των Τζουµέρκων λίγες δεκάδες µαχητών
του ∆ηµοκρατικού Στρατού έσπασαν µε τη θυσία τουςµια τεράστια επιχείρηση του ελληνικού στρατού, επιχείρηση υπό
την κθοδήγηση και βοήθεια των Αµερικάνων συµµάχων, Η
επιχείρηση αυτή ονοµάστηκε “Τέρµινους’’ που σηµαίνει “’τελικός’’, αντανακλώντας την πεποίθηση των αστικών επιτελείων ότι θα έδιναν το τελικό χτύπηµα στο λαικό επαναστατικό
κίνηµα.
Ευφάνταστο ,εµπνευσµένο και καθηλωτικό σενάριο. Πανέµορφα ,καλοδουλεµένα και µαγευτικά σχέδια. ∆ωρική αυστηρότητα των σκίτσων. Η εικόνα συνεργάζεται αρµονικά µε
το κείµενο. Λιτοί διάλογοι και µικρά µπαλονάκια αφήνουν την
εικόνα να ρέει ανεµπόδιστα. Ευσύνοπτη γλώσσα που συνοδεύει τις εικόνες του κόµικς. Συνειδητοί και έξυπνα τοποθετηµένοι αναχρονισµοί. Αδρές γραµµές που αποδίδουν
αφαιρετικά το κλίµα και τα συναισθήµατα των προσώπων
του έργου. Κάθε σελίδα, κάθε καρέ, κάθε σχέδιο, κάθε διάλογος, κάθε σκέψη των πρωταγωνιστών συντελούν στη συγκρότηση ενός καταπληκτικού αποτελέσµατος [...] η οπτική
του σκιτσογράφου καθορίζει τις στροφές αλλά αφήνει τη
φαντασία του αναγνώστη να κάνει γεµίσµατα, να αφήνεται
σε δεύτερες σκέψεις, να σκέφτεται σε επάλληλα στρώµατα
το τι είχε συµβεί.
Το βιβλίο “Τέρµινους’’ δεν είναι απλώς ένα κόµικς αλλά µια
υποδόρια ιστορική µελέτη του Εµφυλίου Πολέµου. Ο συγγραφέας χρησιµοποιεί αριστοτεχνικά τα ιστορικά γεγονότα
που εµφανίζονται ως “φόντο’’ του µύθου του, κάτι που επεξεργάζεται θαυµάσια, εµβάλλοντας όχι µόνο τα πολιτικά και
στρατιωτικά δρώµενα της εποχής αλλά και τις ιδεολογικές αντιθέσεις των ηρώων του, µε έµφαση περισσότερο στις σοσιαλιστικές και κοµµουνιστικές παραδοχές.
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Η ιστορία θα επανέλθει σαν ζωντανός εφιάλτης στο βίο των
ανθρώπων ταλανίζοντας για τα παθήµατα των ανιόντων
τους Ο Βασίλης δεν κάθεται στον Άδη ήσυχος αµίλητος,
ασάλευτος και πεθαµένος. Σηκωνόταν και τριγύριζε, στοίχειωνε τις ζωές των βασανιστών και των στρατοδικών , που
τον καταδίκασαν σε θάνατο. [...]
Εβδοµήντα χρόνια µετά τον Εµφύλιο απλοί, αφανείς πολίτες και συγγενείς του συγγραφέα και σκιτσογράφου, αποφάσισαν να δώσουν το φιλί της ζωής σε άλλους αφανείς,
να φέρουν στο φως την ξεχωριστή ιστορία τους, µικρές ασήµαντες λεπτοµέρειες και συνήθειες της καθηµερινότητάς
τους, να φέρουν πίσω αυτούς που χάθηκαν στις µάχες και
άφησαν πίσω τους µια τεράστια κηλίδα ντροπής, ενοχής βαριάς οφειλής σε όσους σιώπησαν, αγνόησαν λησµόνησαν.
Ανασυστήνοντας τους σκοτωµένους, γεφυρώνονταςτις χαµένες µε τις σηµερινές ζωές, ορθώνουν ένα έµπρακτο ανάχωµα στη λήθη, καµωµένο από αναρίθµητες τελίτσες που
οι ίδιοι έχουν ενώσει και συνεχιζουν να συνδέουν, εντάσσοντας τη ζωή των άλλων στη δική τους, συµφιλιώνοντας το
παρόν µε το παρελθόν.
Ένα βιβλίο – κόµικς που έρχεται όχι για να ανοίξει ένα κεφάλαιο, αλλά για να κλείσει. Ένα έργο ταγµένο στην υπηρεσία
της εθνικής συµφιλίωσης, που µιλάει για τα συµπυκνωµένα
τραύµατα νικητών και ηττηµένων. Ένα έργο διαχρονικό. Μια
σπαρακτική µαρτυρία, µια υπέρβαση των φαντασµάτων του
Εµφυλίου.
Ένα διαφορετικό, προσωπικό κόµικς, ψηφίδα µνήµης και
ειλικρίνειας σε ένα αναµνηστήριο οικοδόµηµα, εργοτάξιο εν
εξελίξει.
Τελειώνεις το βιβλίο απόλυτα ικανοποιηµένος ως αναγνώστης. Το βιβλίο αυτό είναι ένα υπέροχο δώρο καλοκαιριού.
Η ιστορία δεν τελείωσε το 1947...

ΝΕΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ

Κυκλοφόρησε το
Παναγιώτα Π. Λάµπρη
καινούργιο βιβλίο
της Παναγιώτας Π.
Σε δρόµους της Κίνας
Λάµπρη µε τον
τίτλο «Σε δρόµους
中
της Κίνας»
华
(αυτοέκδοση,
人
Πάτρα 2017).
民
共
Η συγγραφέας, η
和
οποία µέχρι τώρα,
国
πέραν άλλων
δηµοσιεύσεων,
Πάτρα 2017
εξέδωσε τέσσερα
βιβλία, που είναι
εµπνευσµένα από τη γενέτειρά της, τη Ροδαυγή Άρτας,
καθώς και µια ποιητική συλλογή, αυτή τη φορά
εκφράζεται µ’ ένα άλλο συγγραφικό είδος, τις
ταξιδιωτικές εντυπώσεις. Μέσω της αφήγησής της,
καλεί κάθε φιλαναγνώστη να ταξιδέψει µε τα δικά της
µάτια σε σηµεία της Κίνας και να γνωρίσει
ιδιαιτερότητες της πολιτιστικής κληρονοµιάς και της
ιδιοπροσωπίας αυτής της µεγάλης χώρας, η οποία για
πολλούς λόγους είναι παρούσα στη ζωή εκατοµµυρίων
ανθρώπων.
Τούτο το βιβλίο της Παναγιώτας Π. Λάµπρη
κυκλοφορεί µόνο σε ηλεκτρονική µορφή, αφιερώνεται σ’
όσους κουβαλούν στην ψυχή τους κάτι από το πνεύµα
του Οδυσσέα και διατίθεται δωρεάν στο αναγνωστικό
κοινό. Όποιος, λοιπόν, επιθυµεί να το µελετήσει ή να το
χαρίσει σε φίλους του, µπορεί να το κάνει µέσω της
ακόλουθης ηλεκτρονικής διεύθυνσης:
https://issuu.com/panagiotalampri/docs

Βουργαρέλι - Άρτα 470 45
Τηλ.: 26850 22713, 6972 408888
Email: dimitris-papadimas@yahoo.gr
www.vilasofia.gr

ΕΣΩΡΟΥΧΑ

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ “ΕΡΜΙΝΑ”
Αµαλία & Ερµιόνη
Γεωργούλα

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

ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ

Τα παιδιά ανοίγουν το χορό στη δηµοτική βραδιά.

Η αιµοδοσία είναι ύψιστη ανθρώπινη πράξη.

•

Καλοκαιρινά Παραλειπόµενα

Έγινε και εφέτος η εκδήλωση µνήµης στο Μοναστήρι του Αϊ - Γιώργη. ∆οξολογία, επιµνηµόσυνη
δέηση, πανηγυρικός ηµέρας, ώς εδώ καλά. Μήπως
να σταµάταγε εκεί η εκδήλωση; Σα να "έµπαζε" στα
µετέπειτα. Στεφάνια στην κατάθεση περίσσεψαν, οι
δύο τοπικοί Πολιτιστικοί Σύλλογοι γιατί δεν κατέθεσαν; (Και να σκεφτεί κανείς πως χρόνια τώρα οργάνωναν την εν λόγω εκδήλωση). Κατέθεσε η "Ένωση
Συλλόγων", προς µεγάλη έκπληξη εκπροσώπου της
που τυχαία παρευρίσκετο. Κι έτσι για την ιστορία,
πέραν του ότι για πολλούς ήταν το "µαύρο πρόβατο"
από συστάσεώς της, Ένωση Συλλόγων τυπικά (και
νοµικά;) δεν υφίσταται, αφού αρχαιρεσίες δεν ξαναέγιναν, βάσει Καταστατικού της, άρα ανύπαρκτος
φορέας. Όσο για την αναπαράσταση, εξαιρουµένου
του Καραϊσκάκη που εξακολουθεί να κλέβει τις εντυπώσεις, κάτι τα παλικάρια που λιγόστεψαν, λίγο τα
All Star του ηγούµενου, που παπούτσια εποχής δεν
τα λες, σα να το "µάζεψαν" πολύ το ιστορικό δρώµενο. Ευτυχώς έλειψαν τα κοψίδια (προς µεγάλη
απογοήτευση µερικών). Κι ο κόσµος λίγος ήταν, αν
και καλοκαίρι και Κυριακή. Ίσως να έχει κι αυτό τη
σηµειολογία του για το µέλλον της εκδήλωσης
αυτής. Για το χορευτικό ούτε λόγος. Όπως πάντα
άψογη παρουσία και µε πρόγραµµα ανάλογο του
ιστορικού γεγονότος. Μια πρόταση που ακούστηκε
από πολλούς: να τελείται η δοξολογία και η επιµνηµόσυνη δέηση, να µην ξεχαστεί η ιστορία και κάθε
τέσσερα (;) χρόνια να γίνεται και η αναπαράσταση,
έτσι αραιά, για να µην φθίνει χρόνο µε το χρόνο. Ο
Καραϊσκάκης, αλήθεια, τι γνώµη θα είχε επ’ αυτού;

•

«ΚΥΤΤΑΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ» ο νέος
χώρος-πολυχώρος πολιτισµού στο Βουργαρέλι. Καλορίζικο, η ευχή προς το παρόν, για το
µέλλον ίδωµεν;

•

Η πηγή της Λεπτοκαρυάς είχε την τιµητική της
όλο το καλοκαίρι. Αφού καθαρίστηκε ο χώρος
γύρω από αυτήν αλλά κι ο δρόµος ως εκεί, από
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ πάλι, ξαναµπήκε στους τοπικούς προορισµούς ψυχαγωγίας επισκεπτών (δίποδων και
κάθε ράτσας τετράποδων!!!).Όπως παλιά-θυµάστε;δεκαετία ’60, ’70, ’80Πολλές οι φυσικές οµορφιές
και εντός οικισµού, αρκεί ν’ αναδεικνύονται, να προτείνονται και να προτιµώνται

Έ

•

Τσαλαβουτήµατα στην πηγή της Λεπτοκαρυάς.

να γεµάτο δεκαπενθήµερο πολιτιστικών εκδηλώσεων απόλαυσαν
και φέτος το καλοκαίρι στο Βουργαρέλι, όσοι βρέθηκαν εκεί, κι όλες
είχαν µεγάλη επιτυχία, κατά γενική οµολογία.
-Στην αιµοδοσία, που έγινε πλέον θεσµός, υπήρξε ικανοποιητική προσέλευση κι ο Σύλλογος ευχαριστεί θερµά τους εθελοντές αιµοδότες.
-Εθελοντικές δράσεις καθαριότητας του χωριού, πεζοπορία σε µοναδικά
µονοπάτια, διαδραστικά παιχνίδια για παιδιά µε αρωγούς το Κ∆ΑΠ και το
Εθνικό Πάρκο Τζουµέρκων ήταν σχεδόν καθηµερινές εκδηλώσεις.
-Στην ιατρική ηµερίδα, θεσµός πλέον κι αυτή, φιλοξενήθηκε ο γιατρός κ.
Κώστας Μπασιούκας, δερµατολόγος, τον οποίο ο Σύλλογος ευχαριστεί
θερµά.
Οι ντόπιοι κι όσοι επισκέπτες βρέθηκαν στο Βουργαρέλι ψυχαγωγήθηκαν
µε το πρόγραµµα δηµοτικής και λαϊκής ορχήστρας, σε δυο µουσικές
βραδιές, των κ.κ. Θωµά Χαλιγιάννη και Γιώργου Ντζιόκα αντίστοιχα.
Σχετικά µε τις αθλητικές δραστηριότητες διεξήχθη διήµερο τουρνουά
µπάσκετ 3 on 3, θεσµός κι αυτό πλέον, αλλά και γιορτή για τη νεολαία,
της οποίας η συµµετοχή τόσο σε επίπεδο παικτών όσο και κερκίδας ήταν
εντυπωσιακή!
Οι εκδηλώσεις έκλεισαν µε το ντοκιµαντέρ του Βασίλη Γκανιάτσα µε τίτλο
«Το γεφύρι της Πλάκας».
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος, κρίνοντας επιτυχείς τις εκδηλώσεις του, ευχαριστεί θερµά όλους όσοι συνέβαλαν σ’ αυτό.
Το ∆.Σ του Συλλόγου

Ευχάριστη καλοκαιρινή έκπληξη µια θορυβώδης – λόγω ηλικίας – µικροπαρέα. Παιδιά
από εννέα ως δεκατρία περίπου «αλώνιζαν»
καθηµερινά το χωριό για αρκετές µέρες µε
φωνές, πειράγµατα, φορητούς υπολογιστές σε
αναζήτηση Wi-Fi, παγωτά, κρέπες και σουβλάκια, στην πλειονότητα Βουργαρελιωτάκια. Όλα
µαζί µια οµάδα, εξερεύνησαν το χωριό και απόλαυσαν τις διακοπές τους. Ευοίωνη προοπτική
για την επισκεψιµότητα της περιοχής.

•

Κορυφαία θερινή εκδήλωση του Πολιτιστικού
Συλλόγου το διήµερο τουρνουά µπάσκετ. Άγγιξε
τις προδιαγραφές του επαγγελµατικού αυτού αθλήµατος. Τέλειο γήπεδο, άψογοι διαιτητές, παίχτες
«άπαιχτοι», ένθερµο νεανικό και όχι µόνο κοινό,

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βουργαρελίου ευχαριστεί
θερµά όλους όσοι βοήθησαν στην πραγµατοποίηση
των θερινών του εκδηλώσεων και κάνει γνωστό
πως θα προβεί στην προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη νέου ∆.Σ. ενόψει της λήξης της διετούς θητείας
του παρόντος. Η ηµεροµηνία των αρχαιρεσιών θα
γίνει γνωστή µέσου του διαδικτύου και γραπτών
ανακοινώσεων σε κεντρικά σηµεία του Βουργαρελίου.
Το ∆.Σ. του Συλλόγου

Με αφορµή τη λήξη της διετούς θητείας του ∆.Σ. του

«άπαιχτος» και ο σπίκερ, δίκαιη κατάκτηση κυπέλου,
χορηγοί και γρανίτα φράουλα! Τι άλλο χρειάζεται
για να συναγωνιστεί επαγγελµατικές διοργανώσεις;
Ίσως 2-3 προβολείς να φωτίζουν την ώρα της απονοµής των µεταλλίων, µιας και τον Αύγουστο µικραίνει η µέρα, και την ευχή να παραµείνει θεσµός στα
καλοκαιρινά πολιτιστικά δρώµενα της περιοχής.

•

Νέα µόδα, βαφτίζεις; Καθαρίζεις την εκκλησία µόνος σου, άντε και παρέα µε τη νονά.
Παντρεύεσαι; Βάφεις την εκκλησία µόνος σου ή
µάλλον παρέα µε τη µέλλουσα σύζυγο! «Μουναχό σ’ κάµ’ του πιδάκι ’µ’ να σ’ πιαστεί» έλεγε
η γιαγιά µου. Το είδαµε κι αυτό τούτο το καλοκαίρι. Το λες και;εκκλησιαστικό εθελοντισµό,
είναι πιο sic (σήκ’ κι βάρα, εν προκειµένω!) και
αποδίδεις συγχρόνως και τον απαιτούµενο σεβασµό στο ράσο, αφού δεν προβαίνεις σε κάποια- φανερή- διαµαρτυρία. Να µας ζήσουν!!!

•

«Γείραν τα ελατόκλαρα» λέει ένα δηµώδες
άσµα. Στη δική µας περίπτωση, «γείραν» οι κολώνες φωτισµού στο Σταυρό. Φυσάει πολύ η αλήθεια είναι στην περιοχή αυτή, όπως αλήθεια είναι
πως οι γερµένες κολώνες δεν ανάβουν. Μήπως να
γίνει κάτι ή να παραµείνουν ως το µόνο αξιοθέατο
στο σηµείο, µιας και το παρκάκι του Σταυρού έχει
πλήρως εγκαταλειφθεί; Και για την ιστορία: σε διπλανό χωριό, βάνδαλοι, τις κολώνες τις «κλάδεψαν»
από ρίζα! Ριζική-κυριολεκτικά- λύση! Και µη χειρότερα

•

«Μαράθκαν, δε µαράθκαν;» Ιούλιο-Αύγουστο, η ίδια απορία. Ο λόγος για τις ορτανσίες
στις βρύσες «Αρχόντω» και «Κρυστάλλω». Λίγο
νεράκι ήθελαν οι βρύσες, ποιος να το ’ριχνε; Και
καθάρισµα ήθελαν, ποιος να το ’κανε; Ευτυχώς
είχαν νερό (σχετικό κι αυτό). Μην τα θέλουµε όλα
δικά µας; Α, είχε νερό κι η βρύση της πλατείας
αυτό το καλοκαίρι. Θαύµα!

•

Γειτονικός δήµος, πέραν των σταθερών(αρκετοί
στον αριθµό), έχει και φορητό απινιδωτή και τον
µεταφέρει όπου έχει εκδηλώσεις, για αντιµετώπιση
πιθανού περιστατικού. Ο δικός µας ο µονάκριβος θα
µπει στη θέση του; Έµεινε το σπασµένο του κουτί
από 12 Αυγούστου αδειανό. Αν-κούφια η ώρα-ξαναχρειαστεί;

•

"Βούλιαξαν" τα χωριά από κόσµο το φετινό
καλοκαίρι, έγραψε τοπική εφηµερίδα. Και το
δικό µας χωριό µια ; "δόνηση" την ένιωσε.
Λίγο η νοσταλγία για το χωριό, λίγο η "ΟΛΥΜΠΙΑ" και "ΙΟΝΙΑ" που µείωσαν τις αποστάσεις
απ’ τα αστικά κέντρα, κάτι και η οικονοµική
κρίση που ευνοεί διακοπές στο πατρικό, όποιο
κίνητρο κι αν υπήρχε, το χωριό ζωντάνεψε, µε
αισθητή παρουσία νεολαίας. Ο χρόνο, πάντως,
έχει κι άλλες τρεις εποχές. Για προγραµµατίστε
µια βόλτα στο όµορφο χωριό µας. Κάποιο απ’
τα παραπάνω κίνητρα θα βρείτε. Εµείς εδώ θα
είµαστε ;
Χ.Β.Γ.

Πολιτιστικού Συλλόγου Βουργαρελίου, του οποίου
ήµουν γραµµατέας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τα
µέλη του µε τα οποία συνεργάστηκα άψογα κι όλους
τους συγχωριανούς και φίλους που µου πρόσφεραν
τη βοήθεια τους ,όπου τους τη ζήτησα για τα πολιτιστικά δρώµενα. Ιδιαιτέρως ευχαριστώ τον Πρόεδρο του Συλλόγου, τον οποίο το φετινό καλοκαίρι,
λόγω υποχρεώσεών µου, δεν βοήθησα επαρκώς
και όπως εγώ συνηθίζω κατά τη διάρκεια των πολιτιστικών εκδηλώσεων και ο οποίος επέδειξε στην
απουσία µου αξιοθαύµαστη όπως πάντα άλλωστε
ανοχή και κατανόηση.
Χαρά Βρατσίστα

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!

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΣΜΑ
ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ “ΒΑΚΟΥΦΙΚΟ’’

Όπως είχαµε προαναγγείλει στο φύλλο Νο 254 της εφηµερίδας αναφερόµαστε στο εν λόγω κτίσµα εµπεριστατωµένα και
τεκµηριωµένα για την καλύτερη ενηµέρωσή σας και για να
διαλυθούν οι οποιεσδήποτε εντυπώσεις.
Με απόφαση του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου του Ι.Ν.Αγίου
Νικολάου Βουργαρελίου, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’
αριθµ.1/30-3-2007 απόφαση του Μητροπολιτικού Συµβουλίου της Ιεράς Μητρόπολης Άρτας, παραχωρήθηκε καταρχάς
στο Σύλλογό µας για είκοσι[20] έτη η αποκλειστική χρήση του
κτίσµατος στην Πλατεία του χωριού µας[βακούφικο]για να το
χρησιµοποιήσουµε για τη δηµιουργία και τη λειτουργία Μουσείου [Λαογραφικού] και µόνο. Για την παραχώρηση αυτή
συντάχθηκε το από 10/4/2007 Ιδιωτικό Συµφωνητικό το
οποίο υπέγραψαν ο εφηµέριος του χωριού µας Κίµων Ψωράκης ως Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου και η
Πρόεδρος του τότε ∆.Σ. του Συλλόγου µας Μαίρη Στεφάνου.
Στη συνέχεια επειδή δεν ήταν δυνατή κατά το χρόνο εκείνο
αλλά ούτε και στο άµεσο µέλλον η δηµιουργία Μουσείου κατόπιν αιτήµατος του ∆.Σ. του Συλλόγου µας που έγινε δεκτό
από το Εκκλησιαστικό Συµβούλιο του Αγίου Νικολάου και
από το Μητροπολιτικό Συµβούλιο µε την υπ’ αριθµ. 1/1-22010 απόφαση του,τροποποιήσαµε το αρχικό από 10/4/2007
Ιδιωτικό Συµφωνητικό σχετικά µε τη χρήση του κτίσµατος,
δηλ. συµφωνήσαµε αυτό να χρησιµοποιείται από το Σύλλογό
µας “για την πραγµατοποίηση των Πολιτιστικών Εκδηλώσεών
του και γενικά για κάθε δραστηριότητά του που στοχεύει στην
υλοποίηση των σκοπών του’’.
Για την επικύρωση αυτής της νεότερης επί µέρους συµφωνίας συντάχθηκαν δύο έγγραφα συµφωνητικά µε το ίδιο σχεδόν περιεχόµενο, δηλ. η από 2/8/2010 Σύµβαση
Χρησιδανείου και το από 10/8/2010 Ιδιωτικό συµφωνητικό ,τα
οποία υπογράφηκαν από τον ιερέα κ.Κίµωνα Ψωράκη και
από την Πρόεδρο του Συλλόγου µας κ. Λουκία Αντωνίου.Με
την παραπάνω από 2/8/2010 σύµβαση χρησιδανείου ορίστηκε να έχει ο Σύλλογός µας την αποκλειστική χρήση του
κτίσµατος για είκοσι [20] χρόνια δηλ. µέχρι 2/8/2030.
Το περασµένο φθινόπωρο σύµφωνα µε πληροφορίες µας,
κυκλοφόρησε στο χωριό µας η είδηση ότι το ΄΄Βακούφικο’’ θα
χρησιµοποιηθεί από την Εκκλησία για φιλανθρωπικό
σκοπό.Φυσικά θεωρήσαµε αβάσιµες τις σχετικές πληροφορίες, αφού το δικαίωµα της χρήσης του κτιρίου το είχε αποκλειστικά και µόνο ο Σύλλογός µας από το 2007 και δεν είχε
υπάρξει καµµία επικοινωνία του ιερέα µε το ∆.Σ. του Συλλόγου µας αναφορικά µε το θέµα αυτό.
Τον Νοέµβριο µε πρωτοβουλία µας συναντήθηκε η Πρόεδρος του ∆.Σ. του Συλλόγου µας, που βρισκόταν στο χωριό,
µε τον ιερέα κ. Κίµωνα Ψωράκη, ο οποίος επιβεβαίωσε τις
πληροφορίες και την πρόθεση της Εκκλησίας να χρησιµοποιηθεί ο χώρος του ‘’Βακούφικου’’ για τη λειτουργία ενοριακού κοινωνικού παντοπωλείου για τη δωρεάν διανοµή
τροφίµων στους άπορους µαθητές του Γυµνασίου –Λυκείου.
Περαιτέρω ζήτησε από την Πρόεδρο να συναινέσουµε και να
αποδώσουµε τη χρήση του στην Εκκλησία.
Η Πρόεδρός µας του επισήµανε τη σπουδαιότητα της Έκθεσης Βιβλίου και των λοιπών πολιτιστικών εκδηλώσεων που
πραγµατοποιούνται στο “Βακούφικο’’κατά τους καλοκαιρινούς
µήνες και του δήλωσε ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει το
Εκκλησιαστικό Συµβούλιο να απευθύνει προς το ∆.Σ. του
Συλλόγου µας εγγράφως συγκεκριµένο αίτηµα µε προτάσεις
για τη δυνατότητα χρήσης του κτιρίου και από την Εκκλησία
[κατά τους χειµερινούς µήνες].

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

Όµως ούτε ο εφηµέριος ούτε κανείς άλλος αρµόδιος απευθύνθηκε αναφορικά µε το θέµα προς το ∆.Σ. του Συλλόγου
µας, όπως όφειλε, παρά µόνο το Μάρτιο του τρέχοντος έτους
παραδόθηκε στην Πρόεδρο του ∆.Σ. του Συλλόγου κ. Αντωνίου κατά την παραµονή της στο χωριό µας, από το µέλος του
Εκκλησιαστικού Συµβουλίου κ. Κώστα Κατσάνο το µε αριθµ.
Πρωτοκόλλου 29, έγγραφο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτας,
που αναφέρεται στην 6/9/2016 Πράξη τού Μητροπολιτικού
Συµβουλίου. Το έγγραφο αυτό απευθύνονταν προς το Εκκλησιαστικό Συµβούλιο της ενορίας Αγίου Νικολάου Βουργαρελίου και περιλάµβανε την απόφαση του Μητροπολιτικού
Συµβουλίου µε την οποία ενέκρινε την απόφαση που πήρε
στις 21/9/2016 το Εκκλησιαστικό Συµβούλιο της ενορίας Αγίου
Νικολάου του χωριού µας να ανακαλέσει τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του “Βακούφικου’’ στο Σύλλογό µας.
Όπως γίνεται αντιληπτό από τα παραπάνω µε απόλυτη
ακρίβεια εκτιθέµενα στοιχεία, το Εκκλησιαστικό Συµβούλιο
του Αγίου Νικολάου απαξίωσε τόσο τις έγγραφες συµφωνίες
µας όσο και το πολιτιστικό έργο που οΣύλλογός µας επιτελεί
µε βάση το “Βακούφικο’’,αφού µας αγνόησε παντελώς και
έλαβε απόφαση για την ανάκληση της έγγραφης σύµβασης
που συνάψαµε, χωρίς να έχει προηγουµένως επιχειρήσει
επικοινωνία µαζί µας για τη διερεύνηση της δυνατότητας
εξεύρεσης συναινετικής λύσης ή έστω να µας ενηµερώσει για
τις προθέσεις του.
Για το λόγο αυτό το ∆.Σ. του Συλλόγου µας ενεργώντας σύµφωνα µε το νόµο µετά την παραλαβή της παραπάνω απόφασης του Μητροπολιτικού Συµβουλίου απέστειλε προς το
Εκκλησιαστικό Συµβούλιο την από 18/3/2017 Επιστολή την
οποία δηµοσιεύουµε παρακάτω:
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
Φειδίου 18 Αθήνα
Αριθµ. Πρωτ. 1
Αθήνα 18 Μαρτίου 2017
Προς
Το Εκκλησιαστικό Συµβούλιο
Ενορίας Αγίου Νικολάου Βουργαρελίου

Πριν από µερικές ηµέρες η Πρόεδρος του ∆.Σ. του Συλλόγου µας κ. Λουκία Αντωνίου-Σούσου παρέλαβε το µε
αριθµ.πρωτ. 29 έγγραφο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης το
οποίο παρέδωσε σ’ αυτήν ο κ. Κωνσταντίνος Κατσάνος, Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Βουργαρελίου ως µέλος του
Εκκλησιαστικού Συµβουλίου της ανωτέρω ενορίας.
Κατόπιν τούτου σας αναφέρουµε τα εξής και περιµένουµε
εγγράφως την απάντησή σας προς το ∆.Σ. του Συλλόγου
Βουργαρελιωτών Αττικής:
α. Το εν λόγω έγγραφο[µε αριθµ. Πρωτ.29] που αφορά την
ανάκληση ‘’της δωρεάν προς τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο
Βουργαρελιωτών Αττικής παραχωρήσεως της χρήσεως του
κτηρίου του Ιερού Ναού και περί δηµιουργίας ενοριακού κοινωνικού παντοπωλείου’’ δεν απευθύνεται σε µας αλλά ‘’προς
το Εκκλησιαστικόν Συµβούλιον της Ενορίας Αγίου Νικολάου
.Εις Βουργαρέλιον’’.
β.Εν προκειµένω θα θέλαµε να λάβουµε γνώση της µε
αριθµ. 3/21-9-2016 Πράξης του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου
, την οποία ενέκρινε το Μητροπολιτικό Συµβούλιο µε την µε
αριθµ. 6/9-12-2016 Πράξη του.
γ.Να λάβετε υπόψη ότι έχει υπογραφεί Σύµβαση Χρησιδανείου µεταξύ της εκπροσώπου του Συλλόγου µας ,της Προέδρου Λουκίας Αντωνίου –Σούσου και του Προέδρου του
Εκκλησιαστικού Συµβουλίου Αιδεσιµοτάτου Κίµωνα Ψωράκη
περί παραχωρήσεως του εν λόγω κτίσµατος για είκοσι έτη,

αρχοµένης βάσει του χρησιδανείου από 2 Αυγούστου 2010
µέχρι 2 Αυγούστου 2030.
Παρά ταύτα λάβατε την παραπάνω απόφαση χωρίς καµία
ενηµέρωσή µας ούτε πριν ούτε µετά τη λήψη της.
δ. Επισηµαίνουµε ότι το εν λόγω κτίσµα παραδόθηκε σε µας
σε άθλια κατάσταση, µόνο οι εξωτερικοί τοίχοι υπήρχαν και η
στέγη. Ο Σύλλογός µας “ιδίοις εξόδοις’’ επισκεύασε το εσωτερικό [σοβάδες, υγρασία, βάψιµο], παράθυρα, πόρτες [σαπισµένα κοµµάτια, όλα τα τζάµια, βάψιµο], εκτός από το
δάπεδο, το οποίο βρίσκεται ακόµη σε άσχηµη κατάσταση.
Επίσης χρειάστηκε εξ αρχής ηλεκτρολογική εγκατάσταση και
έγινε η σύνδεση µε τη ∆ΕΗ στο όνοµα του Συλλόγου µας.
Προς τούτο υπάρχουν όλες οι αποδείξεις µε τα χρήµατα που
διατέθηκαν και οι λογαριασµοί της ∆ΕΗ.
Γνωρίζετε δε πολύ καλά πόσο σηµαντική για τον τόπο µας
είναι η ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ που στεγάζεται στο χώρο και φέτος
θα κλείσει 23 χρόνια.
Κατόπιν αυτού και µε το δεδοµένο ότι µας αγνοήσατε παρά
το ότι κατέχουµε νόµιµα το χώρο, σας γνωρίζουµε ότι δεν
προτιθέµεθα να λύσουµε την ισχύουσα καθ’ όλα νόµιµο σύµβαση του χρησιδανείου.
Για το ∆.Σ.
Η Πρόεδρος
Η Γραµµατέας
ΛΟΥΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ-ΣΟΥΣΟΥ

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΤΣΟΝΤΡΗ

ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ

Λαµπράκη Παρασκευή ....................................... Νο 3073 25 Ε
Παπαιωάννου- Αντωνίου Αθηνά ......................... Νο 3075 20 Ε
Κοτσαρίνη-Κούρτη Λέλα .....................................Νο 3076 20 Ε
Μακρή-Κούρτη Μαργαρίτα .................................Νο 3077 20 Ε
Κολιούλη Τζένη ................................................... Νο 3078 10 Ε
Χρηστίδη Ευτέρπη .............................................. Νο 3079 20 Ε
Λαµπράκη Έλενα.................................................Νο 3080 20 Ε
Λαµπράκης Αλέξανδρος ..................................... Νο 3081 20 Ε
Λαµπράκη Ισµήνη............................................... Νο 3082 20 Ε
Λαµπράκη Νίκη................................................... Νο 3083 20 Ε
Μήτσιος Ηρακλής................................................ Νο 3084 20 Ε
Καρακίτσιου Παππά Άννα................................... Νο 3085 20 Ε
Σταύρου-Καρακίτσιου Λένα.................................. Νο3086 20 Ε
Πλεύρη Μαρία..................................................... Νο 3087 20 Ε
Μπράτης Γεώργιος Ι. ...........................................Νο 3088 20 Ε
Μπράτης Φώτης ................................................. Νο 3089 10 Ε
Βασιλείου Βασίλης .............................................. Νο 3090 30 Ε
Τυρολόγος Ελευθέριος........................................ Νο 3091 20 Ε
Βρατσίστα Μαρίνα ..............................................Νο 3092 20 Ε
Τραµπαδούρος Άγγελος ..................................... Νο 3093 20 Ε
Πλεύρη Ελένη Ν. ................................................Νο 3094 10 Ε
Μπάµπαλη Όλγα ................................................Νο 3095 20 Ε
Σαλαγιάννη Μαρίνα ............................................Νο 3096 15 Ε
Σιµοπούλου-Κολοκύθα Στέλλα............................ Νο 3097 20 Ε
Καρακίτσιου Κούλα ............................................. Νο 3098 10 Ε
Βαγενά Εριέττα ................................................... Νο 3099 25 Ε
Βαγενάς Νίκος .................................................... Νο 3100 25 Ε
Γούλας Χρήστος ................................................. Νο 3101 40 Ε
Χούσου –Τσιλώνη Χριστίνα ................................Νο 3102 15 Ε
Τσιλώνη Γεωργία Κ. .............................................Νο 3103 10 Ε
Ντζιόκας Γιάννης Α...............................................Νο 3104 10 Ε
Ντζιόκας Κων/νος Α .............................................Νο 3105 10 Ε
∆ηµάκη-∆αφνή Θεοδώρα ...................................Νο 3106 20 Ε
Χρηστίδη Παναγιούλα .........................................Νο 3107 10 Ε
Κωστάκης Κων/νος ...........................................Νο 3108 100 Ε
Πλεύρη Αφροδίτη ................................................Νο 3109 25 Ε
Αµπατζίδης Παναγιώτης ..................................... Νο 3110 20 Ε
Σταύρου Αργυρώ .................................................Νο 3111 20 Ε
Κοττίκα –Τσαµπούλα Ελένη ................................Νο 3112 10 Ε
Κωσταβασίλης Γεώργιος .....................................Νο 3113 20 Ε
Γιώτης Χρήστος ...................................................Νο 3114 20 Ε
Σπηλιωτοπούλου Ελευθερία ...............................Νο 3115 20 Ε

ΠΡΟΤΥΠΟΣ
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Οι φυσικές οµορφιές του χωριού µας στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος!

ΟΙ ∆ΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ
ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ

Πρόσφατα, κατά την έξαρση των δασικών πυρκαϊών, ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος κ. Φάµελλος δήλωσε ότι
η διαδικασία κατάρτισης των δασικών χαρτών θα προχωρήσει και στους υπόλοιπους νοµούς της Χώρας εντός του προσεχούς Φθινοπώρου. Εποµένως και στον Νοµό Άρτας. Το
ζήτηµα αυτό είναι πολύ σηµαντικό και εξόχως σοβαρό και για
το Βουργαρέλι. Σηµαντικό µεν γιατί αποτελεί εργαλείο για την
ορθολογική ανάπτυξη του τόπου, εξόχως σοβαρό δε γιατί
συνδέεται µε την διασφάλιση των δικαιωµάτων ιδιοκτησίας
των κατοίκων στα κτήµατά τους, που έχουν στην περιφέρειά
του.
Η εκτίµησή µου αυτή, µε παρακίνησε να σας αποστείλω την
παρούσα επιστολή, για να την δηµοσιεύσετε στην εφηµερίδα
"το Βουργαρέλι", ώστε να γνωστοποιήσω τις σκέψεις µου για
το ζήτηµα αυτό στους συγχωριανούς σας και κυρίως µε
όσους ως εκ της θέσεώς των χειρίζονται τα ζητήµατα του χωριού σας.
Θεωρώ αναγκαίο και πάλι, να τονίσω µε έµφαση, ότι οι δασικοί χάρτες και το δασολόγιο , όπως και το κτηµατολόγιο και
ο χωροταξικός σχεδιασµός είναι απαραίτητα εργαλεία για την
σύνταξη σωστών και ολοκληρωµένων προγραµµάτων ανάπτυξης της χώρας.
Η δασική νοµοθεσία εµφορείται από την φιλοσοφία της αυστηρής προστασίας του δασικού πλούτου της χώρας, καθόσον από την σύσταση του Ελληνικού Κράτους στα δάση και
τις δασικές εκτάσεις ασκούνταν µεγάλη πίεση για την αλλαγή
της χρήσης των και η οποία αποσκοπούσε στην αύξηση των
γεωργικά καλλιεργουµένων εκτάσεων και βοσκών. Με την
πάροδο του χρόνου, η πίεση πάνω στα δάση και τις δασικές
εκτάσεις αύξανε για νέες χρήσεις και µάλιστα ασχεδίαστα και
άναρχα, µε µέσον τις παράνοµες εκχερσώσεις και κυρίως
τους εµπρησµούς.
Γι αυτό, το 1975 ο συνταγµατικός νοµοθέτης περιέλαβε στα
άρθρα 24 και 117 διατάξεις που όριζαν ότι δεν επιτρέπεται η
αλλαγή της χρήσης των δασών και δασικών εκτάσεων παρ΄
εκτός εάν αυτό είναι προς το συµφέρον της εθνικής οικονοµίας και περαιτέρω ότι οι δασικές εκτάσεις που καταστρέφονται από πυρκαϊά ή παράνοµη εκχέρσωση να
κηρύσσονται υποχρεωτικά αναδασωτέες.
Επισηµαίνω περαιτέρω και ένα άλλο χαρακτηριστικό της
δασικής µας νοµοθεσίας που το θεωρώ και απαραίτητο για
την ορθή κατανόηση των σχετικών δυσχερειών στην σύνταξη
των δασικών χαρτών.
Ο νοµοθέτης από πολύ νωρίς και έκτοτε συνεχώς, έχει περιλάβει στη δασική νοµοθεσία διατάξεις ιδιοκτησιακού χαρακτήρα, αποσκοπώντας στην διαφύλαξη της δηµόσιας
δασικής περιουσίας . Την απαρίθµηση των διατάξεων αυτών
την βρίσκει κανείς στο άρθρο 10 του Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 303
Τ. Α΄).
Θεµελιώδες στοιχείο για την σύνταξη των δασικών χαρτών
είναι ο προσδιορισµός των εννοιών δάσος και δασική έκταση.
Τον νοµικό ορισµό της έννοιας δάσος και δασική έκταση, τον
βρίσκουµε ανατρέχοντας στον Ν. 998/1979 (άρθρο 3) και στις
τροποποιήσεις του στον Ν. 3208/2003 (άρθρο 1), και στον
Ν.4280/2014 (άρθρο 32).
Όµως ο σαφής προσδιορισµός των δασών και δασικών
εκτάσεων στο έδαφος, απαιτεί και την τοπογραφική αποτύπωσή των. Η ανάγκη αυτή είχε διαπιστωθεί από το τέλος του
19ου αιώνα και γι' αυτό είχε εκδοθεί τότε ο νόµος “Περί διακρίσεως και οροθεσίας των δασών” ΑΧΝ του 1888, ο οποίος
προέβλεπε τον αποτερµατισµό και την σύνταξη διαγραµµάτων για τα δηµόσια δάση. Βέβαια οι διατάξεις αυτές και άλλες
παρεµφερείς του νόµου 4173/1929 δεν υλοποιήθηκαν ποτέ.

Από το 1976 και µε βάση τις διατάξεις του τότε εκδοθέντος
Ν. 248 “Περί φύλλου καταγραφής, Μητρώου ιδιοκτησίας και
οριοθεσίας των δασικών εκτάσεων και προστασίας των δηµοσίων δασικών εκτάσεων ” προβλεπόταν η καταγραφή των
δασικών εκτάσεων και η σύνταξη των δασικών χαρτών
καθώς και µητρώου δασικής ιδιοκτησίας.
Από το 1997 και µε βάση τον νόµο 998 “ Περί προστασίας
δασών” προβλεπόταν και η σύνταξη του “δασολογίου”.
Την ανάγκη αυτή της δηµιουργίας κτηµατολογίου και δασολογίου, θεσµοθέτησε ως υποχρέωση της πολιτείας και ο συνταγµατικός νοµοθέτης µε την αναθεώρηση του συντάγµατος,
το 2001 στο άρθρο 24.
∆υστυχώς όµως, λόγω των περιπετειών του εθνικού µας
βίου, σε συνδυασµό µε την έλλειψη πολιτικής βούλησης, το
πολιτικό µας σύστηµα, ποτέ δεν προχώρησε στην υλοποίηση
αυτών των θεσµών και πάντοτε ναρκοθετούσε και σαµποτάριζε, την όποια αδύναµη πολιτική βούληση εκδήλωναν µεµονωµένα αρµόδιοι Υπουργοί.
Το 1995 εκδόθηκε ο Ν. 2308 (ΦΕΚ 114/1995 Τ.Α), µε τον
οποίο θεσµοθετήθηκε διαδικασία σύνταξης του Εθνικού Κτηµατολογίου. Στη συνέχεια µε την κοινή υπουργική απόφαση
81706/6085/6-10-1995 (ΦΕΚ 872Β/) ιδρύθηκε η εταιρεία
«Κτηµατολόγιο Α.Ε.», ως Ν.Π.Ι.∆. και µε τον νόµο 4164/2013
µετονοµάστηκε σε «Εθνικό Κτηµατολόγιο και Χαρτογράφηση
Α.Ε.» (ΕΚΧΑ Α.Ε.).
Σκοπός της είναι η µελέτη, σύνταξη και λειτουργία του Εθνικού Κτηµατολογίου. Με νόµο της δόθηκαν οι αρµοδιότητες
που αφορούν στη γεωδαιτική κάλυψη και χαρτογράφηση της
χώρας, την απογραφή και χαρτογράφηση των φυσικών διαθεσίµων της, τη δηµιουργία και τήρηση ψηφιακών γεωχωρικών δεδοµένων και δεδοµένων περιβάλλοντος.
Με την ολοκλήρωση της κτηµατογράφησης µίας περιοχής,
παύει να ισχύει το σύστηµα "Μεταγραφών και Υποθηκών" για
τις δικαιοπραξίες επί ακινήτων και αντικαθίσταται µε το σύστηµα του "Λειτουργούντος κτηµατολογίου". Το τοπικό αρµόδιο
Υποθηκοφυλακείο
λειτουργεί
ως
µεταβατικό
Κτηµατολογικό Γραφείο και αναλαµβάνει τη λειτουργία του
Κτηµατολογίου για την κτηµατογραφηµένη περιοχή αρµοδιότητάς του. Σε µία επόµενη φάση, τα µεταβατικά Κτηµατολογικά Γραφεία θα µετατραπούν σε οριστικά Κτηµατολογικά
Γραφεία.
Ήδη είναι συνδεδεµένα µέσω διαδικτύου τα 114 Κτηµατολογικά Γραφεία σε 381 ΟΤΑ της χώρας. Κατέχουν τα δεδοµένα περίπου 9,5 εκατ. δικαιωµάτων για συνολικά 5 εκατ.
ιδιοκτησίες.
Φθάσαµε µε αυτήν την πορεία στην σηµερινή εποχή “των
µνηµονίων”, οπότε για την σύνταξη του κτηµατολογίου και
των δασικών χαρτών, ενδιαφέρθηκαν οι δανειστές µας και
µας επιβλήθηκε, ως συµβατική “µνηµονιακή” υποχρέωση η
σύνταξή των, όπως αυτό προκύπτει από τις διατάξεις του Ν.
4046 του 2012 (ΦΕΚ 28 Τ.Α. Σελ. 808 ), όπου ορίζεται ότι, η
Κυβέρνηση έχει την αναλάβει την υποχρέωση, να δηµιουργήσει πλήρες κτηµατολογικό µητρώο και κτηµατολογικά γραφεία αποκλειστικής λειτουργίας καθώς και να υιοθετήσει
νοµοθεσία, που να επικαιροποιήσει και να την κωδικοποιήσει
την υφιστάµενη νοµοθεσία για τα δάση τις δασικές εκτάσεις
και τα πάρκα.
Όµως για σύνταξη του κτηµατολογίου, είναι αναγκαία η παράλληλη σύνταξη των δασικών χαρτών, αφού τα εµπράγµατα
δικαιώµατα, κυριότητα κλπ. σε δάση και δασικές εκτάσεις
είναι συνδεδεµένα µε το νοµικό τεκµήριο κυριότητος υπέρ του
∆ηµοσίου σ΄ αυτά. (άρθρο 32 παρ. 3 Ν 4280/2014).
Η σύνταξή των δασικών χαρτών γίνεται µε βάση τις διαθέσιµες παλαιότερες και νεώτερες αεροφωτογραφίες από τις
δασικές ∆/νσεις των Νοµών (άρθρα 3 και 5 Ν. 3208/2003
ΦΕΚ 303 Τεύχος Α΄).

ΑΤ
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Με το άρθρο 153 «Τροποποίηση και συµπλήρωση του Ν.
3889/2010 (ΦΕΚ Α΄ 182)» του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α΄) εισήχθησαν αλλαγές στην διαδικασία κατάρτισης έως και την
κύρωση των ∆ασικών Χαρτών.
Με τις ρυθµίσεις αυτές ανατίθεται η αρµοδιότητα για την κατάρτιση και όλες τις εργασίες µέχρι και την κύρωση του ∆ασικού Χάρτη, στην ∆ιεύθυνση ∆ασών της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης του οικείου νοµού.
Συγκεκριµένα, προβλέπεται η διενέργεια, αποκλειστικώς,
της ηλεκτρονικής ανάρτησης του ∆ασικού Χάρτη στον ιστότοπο της ΕΚΧΑ Α.Ε. Μέσω της δηµοσιότητας του ∆ασικού
Χάρτη, που επιτυγχάνεται µε την ανάρτησή του, παρέχεται η
δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόµενο να λάβει γνώση του περιεχοµένου του και ενδεχοµένως να αµφισβητήσει τον χαρακτήρα ή τη µορφή ή και τη θέση των εκτάσεων που έχουν
αποτυπωθεί σε αυτόν.
Επίσης προβλέπεται, αποκλειστικώς, η ηλεκτρονική υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχοµένου του ∆ασικού
Χάρτη µέσω διαδικτύου.
Οι αιτήσεις για εγγραφή εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασικών εκτάσεων, σε κηρυττόµενες υπό κτηµατογράφηση περιοχές, θα εξετάζονται από την δασική υπηρεσία (άρθρα 27
και 28 Ν. 2664/1998 ΦΕΚ 275 Τεύχος Α ) και µε βάση τη ρύθµιση των άρθρων 10 και 21 του Ν.3208/2003 (ΦΕΚ 303 Τεύχος Α.).
Σηµειώνω εδώ για εκτάσεις, που ρητά εξαιρούνται από τις
ρυθµίσεις της δασικής νοµοθεσίας, τα εξής σηµαντικά. α) Οι
γεωργικά καλλιεργούµενες εκτάσεις (αυτονόητο), απαιτώντας όµως την "ανέκαθεν" καλλιέργειά των. β) Οι τεχνητές δασικές φυτείες που δηµιουργήθηκαν από τους ιδιοκτήτες των.
γ) Οι γεωργικές εκτάσεις εφ΄ όσον έχουν σήµερα χορτολιβαδική µορφή ή έχουν άλλη αυτοφυή βλάστηση που δεν συνιστά δασοβιοκοινότητα. Θα πρέπει στις εκτάσεις αυτές η
αγροτική µορφή να υφίστατο το 1945 και αυτό να προκύπτει
ευκρινώς σε αεροφωτογραφίες που λήφθηκαν το 1945 και
εάν αυτές δεν είναι ευκρινείς στις αεροφωτογραφίες του 1960.
δ) Αντίθετα το στοιχείο της δασοβιοκοινότητας είναι απαραίτητο προκειµένου να υπαχθούν στις ρυθµίσεις της δασικής
νοµοθεσίας εκτάσεις που είναι χορτολιβαδικές και βρίσκονται σε ορεινά, ηµιορεινά και ανώµαλα εδάφη µε φρυγανική ή
ποώδη βλάστηση. ε) Οι περιοχές 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 και
η οποία δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
(τεύχος ∆΄). στ) Ο χαρακτηρισµός µιας περιοχής ως δασικής
ή µη δασικής γίνεται µε πράξη του αρµόδιου ∆ιευθυντή
∆ασών ή ∆ασάρχη, ύστερα από αίτηση ενδιαφεροµένου που
έχει έννοµο συµφέρον ή και αυτεπάγγελτα. Η αρµοδιότητα
αυτή του ∆ασάρχη ή του ∆ιευθυντή ∆ασών παύει µε την
ανάρτηση του ∆ασικού Χάρτη. Κατά της πράξης χαρακτηρισµού επιτρέπεται η άσκηση αντιρρήσεων ενώπιον της Επιτροπής Επιλύσεως ∆ασικών Αµφισβητήσεων του οικείου
Νοµού και κατά της απόφασης της Επιτροπής αίτηση ακυρώσεως στην ∆ευτεροβάθµιο Επιτροπής Επιλύσεως ∆ασικών Αµφισβητήσεων και περαιτέρω προσφυγή στο αρµόδιο
∆ιοικητικό ∆ικαστήριο.
(Στο επόµενο: Η κατοχύρωση των δικαιωµάτων
κυριότητας των κατοίκων)
Νικήτας Αποστόλου
Πτυχιούχος Πάντειου Πανεπιστηµίου
συνταξιούχος δηµοσίου, πρώην Τµηµατάρχης
του πρώην Υπουργείου Γεωργίας
κάτοικος Ιωαννίνων (οδός Ν. Ζέρβα αριθ. 39)
τηλέφωνο 26510 67528

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...

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΑΕΙ-ΤΕΙ

- Η Μαρία Τσιοφύλλα [κόρη της Λίτσας Ζαχαρή και του Μιχάλη] εισήχθη στο Τµήµα Κοινωνικών Λειτουργών Πάτρας.
- Η Μιχαέλα Βασούλα [κόρη της Βίκυς Παπαδηµητρίου] στο Τµήµα
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στο Πάντειο Πανεπιστήµιο.
- Η Χρύσα Τσίπη [κόρη του ∆ηµήτρη Τσίπη] στη Φιλολογία στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων.
- Η Γεωργία Φουρλάνη [κόρη της Ελένης Γ. Κούκου] στο Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕΙ Σερρών.

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ
- Ο Κωνσταντίνος Κουτρουµάνης [γιος του Βασίλη και της Βούλας] στο Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής (Μεσολόγγι)
ΤΕΙ ∆υτ. Ελλάδος.
- Ο Τρύφωνας Παπαϊωάννου [γιος του Γιώργου και της Αλέκας
Θ. Κούρτη] Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Κοζάνη) Πανεπιστήµιο ∆υτ. Μακεδονίας.
- Η Αλεξάνδρα - Λαµπρινή Φώτη του ∆ηµητρίου, Γεωγραφίας
(Μυτιλήνη) Πανεπιστήµιο Αιγαίου.
- Η Βαρβάρα Ψυχογιού του Νικολάου Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων.
Θερµά συγχαρητήρια και καλές σπουδές!

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

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΡΥΣΗΣ ΜΠΑΡ∆Α

ΟΡΕΙΝΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

Ξεκίνησε η σχολική χρονιά 2017-2018 µε τους καλύτερους οιωνούς.
Πραγµατοποιήθηκε ο καθιερωµένος αγιασµός παρουσία του Μητροπολίτη Άρτας σεβασµιωτάτου κ. Καλλινίκου, βοηθούντος του ιερέα του
χωριού µας, του πατέρα Κίµωνα. Παρόντες ήταν ο ∆ήµαρχος Κεντρικών
Τζουµέρκων, ο Πρόεδρος της Τ. Κ. Βουργαρελίου, η Πρόεδρος του Συλλόγου Βουργαρελιωτών Αττικής, οι δάσκαλοι και οι γονείς των µαθητών.
Μια σχολική χρονιά που εφέτος πιστεύουµε ότι θα είναι µια καλή και δηµιουργική χρονιά για τους µαθητές µας, δεδοµένου ότι τα βιβλία και το διδακτικό προσωπικό ήρθαν στην ώρα τους και η διάθεση για εργασία είναι
µεγάλη!
Το σύνολο των µαθητών µας για την τρέχουσα σχολική χρονιά είναι δεκαεπτά(17). Μαθητές έχουν και οι έξι τάξεις του σχολείου, που εφέτος θα
λειτουργήσει άτυπα ως διθέσιο έχοντας και δάσκαλο Παράλληλης Στήριξης, ώστε και οι πιο αδύναµοι µαθητές να ωφεληθούν τα µέγιστα από τη
λειτουργία του.
Έγκαιρα πραγµατοποιήθηκε ο ετήσιος προγραµµατισµός έργου της σχολικής µονάδας και πιστεύουµε ότι όλα θα πάνε κατ’ ευχήν. Το διδακτικό
προσωπικό, δια του Προϊσταµένου του σχολείου, εύχεται καλή σχολική
χρονιά πρώτα στους µαθητές και κατ’ επέκταση στους γονείς και δασκάλους που έχουν την ευθύνη για την εκπαίδευση των παιδιών.

Ξενοδοχείο

στο Βουργαρέλι

Πανέτοιµη να µας δεχτεί, µετά από την αποκατάστασή της (δαπάναις
του Αναγκαστικού Συνεταιρισµού Βουργαρελίου - Παλαιοκατούνου). Με
µια περιποίηση του περιβάλλοντα χώρου, σε συνδυασµό µε το Νεραϊδογέφυρο, θα αποτελέσει πόλο έλξης των επισκεπτών.

Σταυρούλα Καραβασίλη

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

info@panthoron.gr
www.panthoron.gr

Ο Προϊστάµενος του Σχολείου
Παναγιώτης Καραβασίλης

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

