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Δ ιαφορετικό καλοκαίρι, γιατί
λόγω των ιδιαίτερων συνθη-

κών που διανύουμε δεν μπο-
ρούμε να πραγματοποιήσουμε
τις εκδηλώσεις που κάθε φορά
στο φύλλο αυτό της εφημερίδας
μας για το καλοκαίρι εξαγγέλ-
λαμε με τόση χαρά.
Τα μέτρα προστασίας που εξαγγέλ-
λονται διαρκώς για την προφύλαξη
από τον κορονοϊό, ο φόβος που κα-
τάφερε να κυριεύσει αρκετούς από
μας, οι μεταβαλλόμενες συνθήκες
και τα τόσα επακόλουθα, καθόλου
ευχάριστα, ανάγκασαν με πολύ
πόνο ψυχής το Δ. Σ. του Συλλόγου
μας (και αυτό δεν κατάφερε να ανα-
νεωθεί λόγω των συνθηκών όπως
αναφέραμε στο προηγούμενο
φύλλο της εφημερίδας μας) να ανα-
στείλει για φέτος το καλοκαίρι όλες
τις εκδηλώσεις που προσέφερε
στους χωριανούς αλλά και σε όλη
την περιοχή.

Το πλέον οδυνηρό είναι η αναστολή
της ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ μετά από
25 χρόνια ανελλιπούς λειτουργίας,
γιατί πρωταρχικά θα απογοητεύ-
σουμε τους μικρούς μας φίλους
που πάντα την περιμένουν με ανυ-
πομονησία. Είναι ο χώρος της συ-
νάντησής τους, του διαβάσματος,
της επαφής με τα βιβλία και με
άλλες δραστηριότητες. Θα προ-
σπαθήσουμε κάτι να κάνουμε γι’
αυτούς, εάν το επιτρέψουν τα δε-
δομένα, οπότε θα υπάρξουν και οι
ανάλογες ανακοινώσεις.
Κατά δεύτερο λόγο είναι και ένα
μείον για όλη την περιοχή, γιατί από
όλα τα χωριά μας τιμούσαν με την
παρουσία τους την ΕΚΘΕΣΗ που
αποτελούσε το σημαντικότερο πο-

λιτιστικό γεγονός της περιοχής,
πόλο έλξης και επισκεπτών και του-
ριστών.
Τελικά αφού δεν μπορούμε να απο-
λαύσουμε πολιτιστικά δρώμενα, ας
απολαύσουμε τις άλλες ομορφιές
που προσφέρει το χωριό μας , την
Πλατεία του με τα βαθύσκιωτα πλα-
τάνια με πρωινό καφεδάκι, μεσημε-
ριανό και βραδινό τσιπουράκι και
ευχάριστες συναντήσεις (που δυ-
στυχώς και σ’ αυτές υπάρχουν πε-
ριορισμοί). Βόλτες και περιπάτους
και ας ανακαλύψουμε και ομορφιές
που μας ήταν άγνωστες και ίσως
τώρα μας δίνεται η ευκαιρία να τις
εκτιμήσουμε καλύτερα.
Σας ευχόμαστε ένα καλό καλοκαίρι
με υγεία, προσφέροντας μία φυσική

απόλαυση στα Λουτρά του Καπετά-
νιου (φωτ.). Τίποτε άλλο πιο ουσια-
στικό δεν μπορούμε να πούμε αυτή
τη στιγμή.

Το Δ.Σ του Συλλόγου 
Βουργαρελιωτών Αττικής

2020 - Ένα διαφορετικό καλοκαίρι

Σας προσκαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας,
την εκδήλωση για την ιστορική επέτειο της έναρξης της
Επανάστασης στα Τζουμέρκα το 1821 που θα πραγμα-
τοποιηθεί στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Βουργαρε-
λίου το Σάββατο 25 Ιουλίου 2020 και ώρα 10 π.μ.
Ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού και Αθλητικού Κέντρου
του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων
Χρήστος Χασιάκος

Μ ε αυτή τη λιτή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ και σε μια τελετή που θα
περιλαμβάνει: Δοξολογία – Κατάθεση Στεφάνων – Πα-

νηγυρική Ομιλία -  Αναπαράσταση του γεγονότος, θα
πραγματοποιηθεί για 11η συνεχή χρονιά η Εκδήλωση για
την ιστορική επέτειο της έναρξης της Επανάστασης στα
Τζουμέρκα το 1821.

Πέρασαν 199 χρόνια από τη στιγμή που έγινε η έναρξη
της Επανάστασης στα Τζουμέρκα στο Μοναστήρι του Αϊ-
Γιώργη. 

Με δεδομένο ότι τα 5 τελευταία χρόνια η εκδήλωση αυτή
δεν έχει τον πανηγυρικό χαρακτήρα  ούτε την πανελλα-
δική εμβέλεια που της ταιριάζει παρόλο που στην 8η επέ-
τειο ο τότε Δήμαρχος Μαρίνος Γαρνέλης είχε τονίσει: ‘’ Ο
Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων θα μεριμνήσει, αφενός η
σημασία της Επετείου να έχει πλέον πανελλαδική δημο-
σιότητα και αφετέρου για την παρουσία σ’ αυτήν ανώτα-
των πολιτικών και πολιτειακών παραγόντων της ελληνικής
πολιτείας’’.Έκτοτε δεν έγινε κάτι διαφορετικό. Φέτος δε
που οι συνθήκες δεν επιτρέπουν η εκδήλωση θα γίνει με
την απλότητα και τη σεμνότητα που επιβάλλουν οι περι-
στάσεις.

Όμως η επίσημη πολιτεία έχει εξαγγείλει ότι το 2021,
που συμπληρώνονται 200 χρόνια από την έναρξη της
Επανάστασης του 1821, θα γίνουν ιδιαίτερες εκδηλώ-
σεις. Εμείς ως Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων και ως
Βουργαρέλι που είναι και έδρα του δήμου και στο
χώρο του έλαβε χώρα αυτό το γεγονός πανελλαδικής
εμβέλειας πρέπει να το φροντίσουμε όλως ιδιαίτερα
να φτάσει η εκδήλωση στο ύψος που της ταιριάζει.

Ήδη επί δημαρχίας Χρήστου Χασιάκου είχαν γίνει κά-
ποιες ενέργειες προς αυτό το σκοπό στις οποίες είχε κάνει
λόγο αρκετές φορές η εφημερίδα μας. Και για να μην ξε-

χνιούνται και με το σκοπό να επαναληφθούν εντονότερα
και πιο αποτελεσματικά μαζί με άλλες ενέργειες. Δεδομένο
είναι ότι έχει συσταθεί Επιτροπή “Ελλάδα 2021” και επί-
σης με την αρμόζουσα μεγαλοπρέπεια στο χώρο του μο-
ναστηριού του Αϊ - Γιώργη γιορτάστηκαν το 1971 τα 150
χρόνια από την έναρξη της επανάστασης στα Τζουμέρκα
από όπου είναι και η ενδεικτική φωτογραφία. Το περιεχό-
μενο του πρακτικού του Δημοτικού Συμβουλίου, δημοσι-
εύεται στη σελ. 3.  

Το μοναστήρι του Αϊ-Γιώργη και κάτω από τον εορτα-
σμό των 150 χρόνων (1971) από την έναρξη της Επα-

νάστασης στα Τζουμέρκα, στον ίδιο χώρο.

Συγκροτήθηκε  με Προεδρικό Διάταγμα, υπάγεται
στον Πρωθυπουργό και έχει ίδια  νομική προσω-
πικότητα για την εκπλήρωση του σκοπού της.
Σκοπός της Επιτροπής << Ελλάδα 2021>> είναι να
συντονίσει ένα συνολικό πρόγραμμα δράσεων και
εκδηλώσεων για τον εορτασμό της συμβολικής
επετείου των 200 χρόνων από την Επανάσταση.
Στόχος είναι η επανασύσταση της Ελλάδας από
την αρχή της σύγχρονης ιστορίας της μέχρι την
Ελλάδα του σήμερα, η πορεία αυτών των 200 χρό-
νων.
Ως θεσμικό όργανο του συντονισμού των Επετει-
ακών Εορτασμών, η Επιτροπή <<Ελλάδα 2021>>
αναζητά το ενδιαφέρον φορέων ή ιδιωτών που
επιθυμούν να αναλάβουν τη χρηματοδότηση δρά-
σεως ή δράσεων στον τόπο τους ή πανελλαδικά.
Οι πόροι της Επιτροπής προέρχονται από ιδιωτι-
κές δωρεές, χορηγίες, έσοδα από πωλήσεις προ-
ϊόντων ή άλλες προωθητικές ενέργειες, καθώς
επίσης και από μεταφορά πόρων του ιδρύματος
στο πλαίσιο της συνεργασίας τους για την υλο-
ποίηση συγκεκριμένων δράσεων.

Επιτροπή “Ελλάδα 2021”
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Το Βουργαρέλι είναι ο γενέθλιος τόπος, που μας εμπνέει και μας δίνει δύναμη στην καθημερινότητά μας.

Κοινωνικά

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

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
“ΓΑΛΗΝΗ”

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΥΤΡΑΣ
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΑΡΤΑΣ

ΤΗΛ.: 26850
22380
22135

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ 
ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ!

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.

Η Εφημερίδα μας το «ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ» θέλει και ζητάει τη συνεργασία
των χωριανών μας. Η Συντακτική Επιτροπή δημοσιεύει κάθε συνερ-
γασία που λαμβάνει και δεν λογοκρίνει κανένα κείμενο. Μοναδική προ-
ϋπόθεση τα κείμενα να είναι ενυπόγραφα. Παράκληση οι συνεργασίες
να αποστέλλονται με mail στα: 
Μαίρη Στεφάνου:  marystef7@gmail.com  
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

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ

Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι
διώροφη πέτρινη 

κατοικία 
στο Βουργαρέλι.
Πληροφορίες στα 

τηλέφωνα 
210 2585854 και

6974575294

Χειροποίητα 
Κοσμήματα & Δώρα

Ειρήνη Βιτώρου
Παλλάδος 24-26
Αθήνα
τηλ.  697 8215823 

Facebook page:
Κουμπάκι 
koumpaki.com

ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ - ΨΗΣΤΑΡΙΑ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΙΟΥΛΗΣ

ΤΗΛ.: 26850 24669
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ  ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Ο Παναγιώτης Στόγιος (γιος της Ελένης Κούκου και του Δήμου
Στόγιου) και η Μαρία Μουχτούρη απέκτησαν κοριτσάκι.
Ευχόμαστε να τους ζήσει το νεογέννητο!

ΘΑΝΑΤΟΙ
- Απεβίωσε στην Αθήνα και κηδεύτηκε στην Αβαρίτσα η Ρένα Αρα-
βαντινού (αδερφή της Ντίνας και του Νίκου Δήμου).
- Απεβίωσε και κηδεύτηκε στο Βουργαρέλι η Αφροδίτη Τσίρκα.
- Απεβίωσε στην Αθήνα και κηδεύτηκε στο Βουργαρέλι η Ευαγγε-
λία (Βαγγελίτσα) Μπάρτση.

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ  ΘΑΝΑΤΟΥ
Με θλίψη ανακοινώνω ότι: την Παρασκευή  1 – 5 – 2020, στα
Σπάτα Αττικής έφυγε από τη ζωή η Ελένη Πάνου (χήρα του αεί-
μνηστου  Ανδρέα Πάνου), σε ηλικία 87 ετών. Την επομένη  2 – 5
– 2020  κηδεύτηκε στο νεκροταφείο Παλαιοκάτουνου.
Τα παιδιά της: 
Γεωργία Φούκα και Ιωάννης Φούκας
Ιωάννης Πάνος και Γεωργία Κουφαρίνη
Τα εγγόνια της: Λάμπρος Φούκας, Ελένη και Νίκη Πάνου
Τα αδέλφια της -  Οι λοιποί συγγενείς
Με τιμή  ο εγγονός της: Λάμπρος Φούκας

Χρηστίδης Ελευθέριος Νο  3479 ...........................................40 Ε
Τσιώρη Αικατερίνη του Γεωργίου Νο 3480 ............................20 Ε
Τσιλώνης Δημήτρης Νο 3481 ................................................20 Ε
Φλώρος Χρήστος Νο 3503....................................................20 Ε
Χανδρινού Αφροδίτη Νο 3504...............................................20 Ε
Γούλας Χρήστος Νο 3505 .....................................................20 Ε
Κωσταβασίλης Γιώργος Ν.( Αθαμάνιο) Νο 3506 ...................20 Ε
Κυρίτση Τούλα Νο 3507 ........................................................20 Ε

Εάν κάποιοι από τους συνδρομητές μας δεν δουν και σ’ αυτό το
φύλλο τις συνδρομές τους, αυτό οφείλεται στις ιδιαίτερες συν-
θήκες που επικράτησαν και δεν έγινε ενημέρωση από την Τρά-
πεζα. Επίσης δεν μπορέσαμε να παραλάβουμε και ορισμένες
επιταγές, οι οποίες πρέπει να επιστράφηκαν. Πιστεύουμε στην
κατανόησή σας και ευελπιστούμε ότι στο επόμενο φύλλο θα
έχουμε τακτοποιήσει αυτές τις εκκρεμότητες.

Στο προηγούμενο
φύλλο της εφημερίδας
μας έγινε εκτεταμένη
αναφορά στο Κέντρο
Υγείας από τον Διευ-
θυντή  Τσέτη Νίκο σχε-
τικά με τη λειτουργία
του, τις ελλείψεις ειδικά
σε ιατρικό και νοσηλευ-
τικό  προσωπικό και το
πως λειτουργεί με δεδομένο το πρόβλημα
του κορονοϊού. Επίσης επισυνάφθηκαν και
τα σχετικά έγγραφα προς τις αρμόδιες
υπηρεσίες με τις ανάλογες επισημάνσεις.

Σ’ αυτό το φύλλο επιγραμματικά θα ανα-
φέρουμε ξεκινώντας από τα θετικά ότι:  α)
παρ’ όλες τις ελλείψεις σε ιατρικό και νο-
σηλευτικό προσωπικό το Κέντρο Υγείας
λειτουργεί επί 24ωρου βάσεως, β)λόγω
της πανδημίας του Covid – 19 έχει οργα-
νωθεί ιδιαίτερα με απομονωμένο ιατρείο
λοιμωδών για την εξέταση υπόπτων κρου-
σμάτων, όπως αυτά ορίζονται από τον
ΕΟΔΥ και το Υπουργείο με ξεχωριστή εί-
σοδο εκτός της κεντρικής  εισόδου, με αυ-
στηρό έλεγχο των πολιτών που
εισέρχονται στο Κ.Υ. τηρώντας αυστηρά τις
οδηγίες για την τήρηση των όρων υγιεινής.
Επίσης, όσον αφορά το κτήριο του Κ.Υ.

έγιναν όλες οι εργασίες αποκατάστασης
της στέγης του και δεν υπάρχουν πλέον
προβλήματα.

Αρνητικά: Το μεγάλο πρόβλημα του Κ.Υ.
είναι πως ίσως είναι από  τα ελάχιστα Κ.Υ.
πανελλαδικώς, στο οποίο μετά τη συντα-
ξιοδότηση της Διευθύντριας Γενικής Ιατρι-
κής, Τσάκα Σαμπίνε, το Δεκέμβριο του
2018, πλέον δεν υπηρετεί κανένας ειδι-
κευμένος Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας ή
Παιδιατρικής, παρά μόνο οι Αγροτικοί Ια-

τροί  του Κ.Υ. και των
Περιφερειακών ια-
τρείων. Υπηρετούν
εφτά(7) Αγροτικοί Ιατροί
και εφτά (7) άτομα νοση-
λευτικό προσωπικό.
Από αυτά 2 και 2 αντί-
στοιχα είναι μόνιμα στο
Κ.Υ., οι ελλείψεις καλύ-
πτονται από τα περιφε-

ρειακά ιατρεία. Από πρόσφατη ενημέρωση
προέκυψε και άλλο πρόβλημα , ο ένας
αγροτικός γιατρός του Κ.Υ. θα αποχωρή-
σει για να παρακολουθήσει ειδικότητα και
επίκειται και ο άλλος, οπότε θα υπάρχουν
μόνο των περιφερειακών ιατρείων με ό,τι
αυτό συνεπάγεται.

Επίσης άλλο ένα πρόβλημα που παρατη-
ρήθηκε στην αιμοληψία (ήμουν αποδέκτης
και η ίδια), ο κ. Τσέτης μου εξήγησε ότι είναι
θέμα του Νοσοκομείου της Άρτας, που
όταν υπάρχουν εκεί θέματα στο Μικροβιο-
λογικό,δέχονται περιορισμένο αριθμό δειγ-
μάτων και για εξειδικευμένες εξετάσεις θα
πρέπει κανείς να απευθυνθεί σε ιδιωτικό
εργαστήριο.
Και τελειώνω με την παράκληση του Δι-

ευθυντή κ. Τσέτη που είχε απευθύνει και
στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας
μας: Για να καλύψουμε τις άμεσες ανάγκες
του Κέντρου Υγείας στα πλαίσια της ομα-
λής λειτουργίας του και στα πλαίσια της
εξυπηρέτησης των πολιτών της περιοχής
μας που εξυπηρετούνται καθημερινά από
το Κ.Υ. μας, επιβάλλεται η άμεση προκή-
ρυξη θέσεων και αν είναι δυνατόν  η άμεση
πρόσληψη με σύμβαση ορισμένου χρόνου
Επικουρικού Ιατρού Γενικής Ιατρικής ή Πα-
θολογίας.

Λουκία Αντωνίου

Κ Ε Ν Τ Ρ Ο  Υ Γ Ε Ι Α Σ  Β Ο Υ Ρ Γ Α Ρ Ε Λ Ι Ο Υ
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Η εφημερίδα μας προβάλλει το Βουργαρέλι, καταγράφει την ιστορία του, ενημερώνει και διεκδικεί .

ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΕΠΕΤΕΙΟΥ

Απόσπασμα από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/2013 συνεδριά-
σεως του ΔΣ του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Αριθμ.
Απόφασης 200/2013.

ΘΕΜΑ 22ο: Περί καθιέρωσης της επετείου για την
έναρξη της επανάστασης του 1821 στο Μοναστήρι
Αγίου Γεωργίου Βουργαρελίου ως δημόσια Εορτή Το-
πικής σημασίας.

Ο Δήμαρχος Χρήστος Χασιάκος 
εισηγούμενος το θέμα είπε τα εξής:

Κύριοι σύμβουλοι
Σύμφωνα με ιστορικές πηγές το 1820, όταν οι Τούρκοι

πολεμούσαν με τον Αλή Πασά, οι Κλέφτες της περιοχής και
ο Μάρκος Μπότσαρης συνάχτηκαν στο Μοναστήρι του
Αγίου Γεωργίου στο Βουργαρέλι, για να προετοιμάσουν
την εξέγερση στην περιοχή της Άρτας. Μια δεύτερη σύ-
σκεψη πρέπει να πραγματοποιήθηκε στο ίδιο σημείο, πριν
από τις 30  Μαΐου 1821, με τις ευλογίες του ηγουμένου Χρι-
στόφορου. Σ’ αυτήν συμμετείχαν ο Γ. Μπακόλας, ο Καραϊ-
σκάκης, ο Κουτελίδας και 200 Καπεταναίοι, με σκοπό την
απελευθέρωση τησς Άρτας. Επίσημα, η επανάσταση στην
Άρτα ξεκίνησε στις 30 Μαΐου 1821, όταν ο Καραϊσκάκης
και ο Γ. Κουτελίδας χτύπησαν τους Τούρκους στο Κομπότι.

Η Μονή του Αγίου Γεωργίου θεωρήθηκε η Αγία Λαύρα της
περιοχής, με την έννοια ότι συντέλεσε στην έναρξη της
Επανάστασης στην Ήπειρο.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βουργαρελίου και ο Σύλλογος
Βουργαρελιωτών Αττικής με την υπ΄αριθμ. 10653/24 – 09
– 2013 αίτησή τους μας ζητούν να προχωρήσει ο δήμος
στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να καθιερωθεί  ο
εορτασμός της επετείου έναρξης της Επανάστασης στα
Τζουμέρκα ως επίσημη εκδήλωση του Δήμου Κεντρικών
Τζουμέρκων. Ως ημέρα εορτασμού προτείνεται η τελευταία
Κυριακή του Ιουλίου κάθε ημερολογιακού έτους.

Το συμβούλιο αφού άκουσε την παραπάνω εισήγηση, την
πρόταση του Δημάρχου και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
1. Να αναγνωριστεί η τελευταία Κυριακή του Ιουλίου κάθε

ημερολογιακού έτους ως δημόσια εορτή τοπικής σημασίας
για το Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων. Μία γιορτή που θα
πλαισιώνεται με εκδηλώσεις οι οποίες έχουν στόχο τη δια-
τήρηση της ιστορικής μνήμης και παράδοσης του τόπου.

2. Αναθέτει στο Δήμαρχο Κεντρικών Τζουμέρκων την υλο-
ποίηση της απόφασης σε συνεργασία με τη Γενική Διεύ-
θυνση Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου
Εσωτερικών.

Ι. ΕΜΒΛΗΜΑ 
(ΣΦΡΑΓΙΔΑ):
Το Δημοτικό
Συμβούλιο  πρό-
τεινε ως έμ-
βλημα της
σφραγίδας του
“…λέοντα...”.
(Αρ. Ετ. αρχ.
Π.Ε., αριθμ.
πρωτ. 10198/5 Σε-
πτεμβρίου 1883).
Ο Π. Ευστρατιάδης απέρριψε την εισήγηση του
Δημοτικού Συμβουλίου και κατόπιν γνωμοδοτή-
σεως του (Αρ. Ετ. αρχ.
Π.Ε., αριθμ. πρωτ. Γ.
Ε. αρχαιοτήτων 2862/5
Σεπτεμβρίου 1883)
επελέγη το εικονιζό-
μενο έμβλημα που κα-
θορίστηκε με το Β.Δ.
της 23ης Σεπτεμβρίου
1883 (ΦΕΚ
393/σελ.2205): “…Η
σφραγίς του Δήμου Θε-
οδωρίας εν τω μέσω
μεν “προτομήν γυναι-
κός καλυπτούσης τω
ιματίω το οπισθοκρά-
νιον” κύκλωθεν δε τας
λέξεις “Δήμος  Θεοδω-
ρίας”…’’. Η επιλογή
προς συμβολισμό της
βασιλίσσης Θεοδωρίας, όπως απεικονιζόταν
στα νομίσματα των Αθαμάνων.

ΙΙ. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΞΕΛΙΞΗ
Ο Δήμος Θεοδωρίας σχηματίστηκε με το Β.Δ. της
31ης Μαρτίου 1883 (ΦΕΚ 126), “Περί διαιρέσεως
εις δήμους της κατά τον νομόν Άρτης επαρχίας
Τσουμερκων’’. Κατατάχθηκε στη Β΄ τάξη, με πλη-

θυσμό 5.167 κατοίκους και έδρα το Βουλγαρέ-
λιον.
Αρχική σύσταση
Βουλγαρέλιον (1.152), Θεοδώριανα (935), Μή-
γερη (1.004), Λουψίστα (705), Μπούγα (151), Κα-
λεντίνη (168), Χώζεψι (665), Νησίστα (273),
Πιστιανά (114).
Μεταγενέστερες προσαρτήσεις:
Παλαιοκάτουνον, Αβαρίτσα, Σκεδάδες, Παλαι-
οχώριον, Ποταμιά, Τσουκλεπά, Καλαμάς, Ριπι-
τιανά, Μονή Αγίου Γεωργίου Μετόχια Αγίου
Δημητρίου και Γεννήσεως Θεοτόκου, Σκαρμπάρι,
Αργασιά.
Κοινότητες που λειτούργησαν  στο δήμο:

Βουλγαρελίου, Θεοδωριάνων, Χώζεψι, Λου-
ψίστης, Μήγερη, Νησίστας, Πιστιενών,
Μπούγας, Καλεντίνης.
Με το Β.Δ. της 18ης Ιουλίου 1886 (ΦΕΚ
202), τα Μονίδρια Γενέθλιον της Θεοτόκου
(Θεοδωριάνων) και Ευαγγελισμού της Θεο-
τόκου Χώζεψης του Δήμου Θεοδωρίας ενώ-
θηκαν με τη Μονή Αγίου Γεωργίου (
Βουλγαρελίου) που ανήκε στον ίδιο δήμο.

ΙΙΙ. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
1889 (5.091), 1896 (6.658), 1907 (7.513)

Υ.Γ.: Το όνομα του δήμου προήλθε από την
ομώνυμη αρχαία πόλη της Φυλής των Αθα-
μάνων. Ιδρυτής της φέρεται η Βασίλισσα Θε-
οδωρία ( Μ.Ε.Ε. τ. ΙΒ, σελ. 507 ). Έτερη
πρόταση του επάρχου ήταν  να ονομασθεί
(Δήμος Ευρυπόλεως ‘’…εξ αρχαίου φρου-

ρίου κειμένου εν τω χωρίω Μυερή…’’ ( Αρ.Ετ.
αρχ.Π. Ε. αριθμ. πρωτ. Υπ. Ες. 32195 ).

(Αρχείο φωτογραφιών: Ανδρέας Οικονόμου
“Παλιές φωτογραφίες Άρτας. Στην αφίσα ο
υποψήφιος Δήμαρχος [1908] Ιωάννης Ανα-
γνωστάκης. Δεν γνωρίζουμε αν εξελέγη.)

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ: Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΑΣ (1883)

ΒΙΒΛΙΟ: “Ο Γώγος Μπακόλας 
στη μάχη των Τζουμέρκων, το ‘21”
Κυκλοφόρησε το βιβλίο του Νικολάου Ε. ΝΤΑΣΚΑΓΙΑΝΝΗ

“Ο Γώγος Μπακόλας στη μάχη των Τζουμέρκων, το ‘21”. Το
βιβλίο αναφέρεται στον αγώνα των Ελλήνων στα Τζουμέρκα
κατά των Τούρκων, αλλά κυρίως επισημαίνει τη μεγάλη ση-
μασία που είχε η μάχη στον "Σταυρό" Θεοδωριάνων, στις 4,5
και 6 Αυγούστου 1821. Αυτό φαίνεται από την εισαγωγή που
κάνει ο συγγραφέας, ο οποίος αναφέρει: Η μάχη στον
"Σταυρό" Θεοδωριάνων, στις 4,5 και 6 Αυγούστου 1821, είναι
το επισφράγισμα των μαχών του Μακρυνόρους, της Λαγκά-
δας, του Κομποτιού, του Πέτα και της Πλάκας 17-27 Ιουλίου
1821, αλλά και των μαχών στην Κηπίνα, στο Συρράκο, στους
Καλαρρύτες, στο Ματσούκι, στα Πράμαντα, στα Άγναντα, στα
Σχορέτσιανα (Καταρράκτη), στους Μελισσουργούς και στο
"Αυτί" Μελισσουργών. Με τον θρίαμβο των όπλων των Ελ-
λήνων Αγωνιστών, στον "Σταυρό" Θεοδωριάνων ανατρά-
πηκε και διαλύθηκε η πιο ισχυρή στρατιά των Τούρκων, που
κινούνταν προς Δυτική Ελλάδα, για να περαιωθεί στον Μοριά
και να καταπνίξει, εκεί, την επαναστατημένη Ρωμιοσύνη!...

Ακόμη, με τη νίκη στον "Σταυρό" σώθηκε ο κυνηγημένος,
απ’ τις πατρογονικές εστίες του άμαχος πληθυσμός των χω-
ριών των Τζουμέρκων και της πόλης των Ιωαννίνων, κάπου
6.000 ψυχές, που για δεκαπέντε μέρες φιλοξενούνταν στην
πιο μεγάλη "αποκλείστρα" του ‘21, στο Μπαλτινέσι Μελισ-
σουργών. 

Το θαύμα της νίκης των Ελλήνων Αγωνιστών, στον
"Σταυρό" Θεοδωριάνων οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στον
ηρωικό, μαχητικό και άξιο λαό μας, αλλά και στην πιο ικανή
πολεμική ηγεσία του ‘21.

Πρόκειται για αμίμητους και κορυφαίους ηγέτες στρατιωτι-
κούς όπως: ο Μάρκος Μπότσαρης, ο Μήτρος κι ο Γιαννακά-
κης Κουτελίδας, ο Γιώργος Τσαρακλής, ο Γιαννάκης Ράγκος,
ο γερο-Μπαλωμένος, ο Ίσκος, ο Βαρνακιώτης κι προπάντων
ο σχεδιαστής και οργανωτής της μεγάλης μάχης των Τζου-
μέρκων και του "Σταυρού" Θεοδωριάνων, χαλκέντερος στρα-
τηγός Γώγος Μπακόλας.

Για πολλές πολεμικές επιτυχίες του, δίκαια ο λαός μας τον

ανύψωσε σε ήρωα της φυλής μας και για τη μεγάλη νικη-
φόρα μάχη στον "Σταυρό" Θεοδωριάνων, τον έκαμε αθάνατο
τραγούδι:
“Να ήμουν μια πετροπέρδικα στη Λογαρού τη βρύση,
ν’ αγνάντευα ανάμεσα Σταυρό και Χαροκόπου,
πώς πολεμάν’ οι Έλληνες με τους Αρβανιτάδες....!
Γωγο-Μπακόλας πολεμάει με εκατό νομάτους!....
Δεν είναι κρίμα κι άδικο, δεν είναι κι αμαρτία,
να πολεμάνε εκατό μ’ οχτώ χιλιάδες Τούρκους;”

Αποσπάσματα  από το VIII κεφάλαιο, που αναφέρεται
στη μάχη στον Σταυρό Θεοδωριάνων:
Βασικά γεννιέται μόνο το ερώτημα: Γιατί ο Γώγος Μπακόλας

επέλεξε να χτυπήσει τη στρατιά των Τούρκων στον στενό αυ-
χένα, στον Σταυρό Θεοδωριάνων; Την απάντηση μπορεί να
την πάρει κανείς, αν εκτιμήσει τις αντίπαλες δυνάμεις, τον
επιδιωκόμενο στόχο τους και τη στρατηγική αξία της θέσης
"Σταυρός Θεοδωριάνων".

Και πρώτον, ο Γώγος Μπακόλας, με τα 100 παλικάρια του
επέλεξε να αναμετρηθεί με τη στρατιά των 6.000 ή κατ’ άλ-
λους 9.000 ανδρών στη θέση "Σταυρός", γιατί γνώριζε τα
στρατηγικά πλεονεκτήματα της θέσης, που θα ενίσχυαν
αφάνταστα την ισχύ αντίστασης των 100 ανδρών του, που,
και με πέτρες και κυλιόμενα κοτρώνια, μπορούσαν να χτυ-
πήσουν άνετα τον αντίπαλο στην απότομη και μεγάλη ανη-
φόρα, απ’ τα Θεοδώριανα προς τον αυχένα "Σταυρός".

Οι Τούρκοι βλέποντας την ενίσχυση του Γώγου Μπακόλα
από πλήθος άξιων οπλαρχηγών, απογοητεύτηκαν και κρί-
νοντας ανώφελο να συνεχίσουν τη μάχη, για την εκδίωξη των
Ελλήνων από τη θέση Σταυρός, αποσύρθηκαν στις αρχικές
τους θέσεις, γύρω στις 6 το απόγευμα. Στο πεδίο της μάχης
εγκατέλειψαν, κατά τον ανταποκριτή της εφημερίδας "Αιτω-
λική", απ’ το Μακρυνόρος, στις 15 Αυγούστου 1821, που εξέ-
διδε στο Μεσολόγγι ο Ηπειρώτης Λουριώτης: “ Τρεις
σημαίας, δέκα οχτώ φονευμένους, τρεις αιχμάλωτους, δε-
καεπτά άλογα, πιστόλαις και γιαταγάνια αργυρόχρυσα εις
γροσίων δέκα χιλιάδας, τα οποία διεμοιράσθησαν εις τους νι-
κητάς".

Ο ιστορικός Δημ. Φ. Καρατζένης, απ’ τα πολύπαθα και
ηρωικά Πράμαντα Τζουμέρκων τονίζει:  “Η μάχη του Σταυ-
ρού είναι μάχη του Γώγου Μπακόλα, όστις με ολίγους άν-
δρας εντοπίους, των επαρχιών Άρτης και Βάλτου,
αποφασίζει να κρατήσει μακράν της Επαναστατημένης Ελ-
λάδος τας ορδάς του Χουρσίτ Πασά. Η αποφασιστικότης του
αυτή εις τον Σταυρόν, να ανατρέψει σχέδια και χείμαρρον
Τούρκων, στήνων, ως τείχος, τα ρωμαλέα του στήθη εις τον
αυχένα εκείνον, εξασφαλίζει ελευθέρας και ευνοϊκάς εξελίξεις
εις την Ελληνικήν Επανάστασιν, τόσον εις την Αιτωλοκαρνα-
νίαν, όσον και εις την Πελοπόννησον. Έκλεισε διά δευτέραν
φοράν τας Θερμοπύλας. Ο λαός ανεγνώρισε ότι η ματαίωσις
της εισβολής του Ισμαήλ (εκ Πλιάσα) προς νότον, ήτο έργον
του Μπακόλα...".

Μάχη του ΣΤΑΥΡΟΥ 
4 – 6 Αυγούστου 1821

Η μάχη του Σταυρού των Θεοδωριάνων  (4 – 6 Αυγούστου
1821) υπήρξε το δεύτερο υψίστης και ζωτικής σημασίας
γεγονός μετά την έναρξη της Επανάστασης στα Τζου-
μέρκα το 1821 στο Μοναστήρι του Αϊ – Γιώργη. Κάποιες
πληροφορίες γι’ αυτό δίναμε μέσα από τις ομιλίες μας στις
εκδηλώσεις για την έναρξη της Επανάστασης , όπως επί-
σης και σε πληροφορίες που δημοσιεύαμε για γεγονότα
και πρόσωπα εκείνης της εποχής. Σ’ αυτό το φύλλο επα-
νερχόμαστε δίνοντας περισσότερες λεπτομέρειες τις
οποίες αντλήσαμε από την εφημερίδα ‘’ΤΑ ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ’’
( Ιαν.-Φεβρ. –Μάρτιος 2017). Οι πληροφορίες εκεί αντλή-
θηκαν από το βιβλίο του Νικολάου Ντασκαγιάννη “Ο
Γώγος Μπακόλας στη μάχη των Τζουμέρκων το 1821’’. Πα-
ραθέτουμε εδώ το δημοσίευμα για να τονίσουμε και αυτό
το γεγονός και για να γίνει μία ιδιαίτερη σύνδεση με την
έναρξη της Επανάστασης στα Τζουμέρκα, από τη στιγμή
που του χρόνου θα γιορταστούν τα 200 χρόνια της Επα-
νάστασης. Και τα δύο γεγονότα είναι πανελλαδικής εμβέ-
λειας, αφού  καθόρισαν την εξέλιξη της Επανάστασης
στην υπόλοιπη Ελλάδα. Η μάχη του Σταυρού εμπόδισε
τους Τούρκους να περάσουν προς τη Στερεά Ελλάδα και
την Πελοπόννησο, δίνοντας χρόνο να εδραιωθεί η Επα-
νάσταση.



4 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

Η προστασία του περιβάλλοντος με  οποιονδήποτε  τρόπο καθήκον όλων μας!  

ΚΟΒΕΤΑΙ - ΨΗΝΕΤΑΙ
ΚΑΦΕ- ΨΗΣΤΑΡΙΑ 

ΤΑΒΕΡΝΑ - ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ
ΠΛΟΥΜΠΗΣ

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΑΡΤΑΣ
ΤΗΛ.: 26850 22110 

6973 006532

Γ Ε Ν Ι ΚΟ  Ε Μ Π Ο Ρ Ι Ο
ΧΡΩΜΑΤΑ - ΣΙΔΗΡΙΚΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
ΕΙΔΗ ΚΥΝΗΓΙΟΥ”Η ΒΟΛΗ”

Σ Τ Ο  Β Ο Υ Ρ ΓΑ Ρ Ε Λ Ι  Α Ρ ΤΑ Σ
Χ .  Τ Σ Ι Λ Ω Ν Η

Τ Η Λ . :  2 6 8 5 0  -  2 4 5 6 5  
Κ Ι Ν . :  6 9 7 3 - 8 8 7 9 8 6

Ο Νόμος:’’Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομο-
θεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των
Οδηγιών 2018/ 844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και τουΣυμβουλίου και λοιπές διατάξεις’’

Η πύρρειος ψήφιση του 
αντι- περιβαλλοντικού νόμου

Υπερψηφίστηκε την Τρίτη 5 Μαΐου 2020 το νομοσχέδιο
του ΥΠΕΝ Χατζηδάκη παρά την κατακραυγή. Με 136
άρθρα ποικίλης θεματολογίας η κυβέρνηση σάρωσε τα τε-
λευταία ψήγματα της περιβαλλοντικής προστατευτικής
νομοθεσίας, όσης είχε απομείνει μετά την περίοδο των
μνημονίων στη διάρκεια της οποίας το περιβάλλον , οι δη-
μόσιοι χώροι και οι φυσικοί πόροι βρέθηκαν στο στόχα-
στρο μαζί με ταεργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα.

Το νομοσχέδιο αντιμετώπισε την προστασία του περι-
βάλλοντος ως ένα περιττό εμπόδιο, με συνειδητή την επι-
λογή του νομοθέτη, αντί να θεραπεύσει τα κακώς κείμενα,
να συρρικνώσει καίριες δημόσιες λειτουργίες, όπως  η πε-
ριβαλλοντική αδειοδότηση, οι φορείς διαχείρισης των προ-
στατευόμενων περιοχών, η συμμετοχή της αυτοδιοίκησης
και των τοπικών κοινωνιών στις αποφάσεις που αφορούν
τον τόπο τους

Συνολικά ο νέος νόμος στοχεύει στην ολοκλήρωση της
μετατροπής της χώρας  σε χώρο ασύδοτης και ανεμπόδι-
στης δράσης εταιρειών, μεγαλοεργολάβων και πολιτικών
που ικανοποιούν την εκλογική τους πελατεία. Μέχρι και
επαναφορά της εκμετάλλευσης της άγριας ζωής προβλέ-
πει ο νόμος, που ικανοποιώντας το ισχυρό και πολυπλη-
θές λόμπυ των κυνηγών, επιτρέπει τη χρήση γερακιών
στο κυνήγι.

Οι κυβερνητικοί χειρισμοί ήταν διάτρητοι. Με δύο εβδο-
μάδες σε διαβούλευση εν μέσω πανδημίας, των μισών
μόνο άρθρων του νομοσχεδίου, αφού τα υπόλοιπα εμφα-
νίστηκαν σαν λαγοί από το καπέλο, όταν κατατέθηκε. Σε
μια βουλή που λειτουργούσε μιας μη προβλεπόμενης δια-
δικασίας, αφού 141 βουλευτές ψή-
φισαν με επιστολική ψήφο.

Κέρδισε αυτή τη μάχη τελικά η
κυβέρνηση και όσοι πίσω από
αυτήν έγραψαν ή παρήγγειλαν
άρθρα του νόμου; Το γεγονός ότι ο
νόμος ψηφίστηκε  αποκλειστικά και
μόνο από τους κυβερνητικούς βου-
λευτές έδειξε από μόνο του τη σο-
βαρότητα των επιπτώσεων αλλά
κυρίως το γεγονός ότι κανένα από
τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν
θέλησε να αναλάβει το πολιτικό κό-
στος  απέναντι σε μια πάνδημη αν-
τίδραση. Η βολική επιλογή της
σκιαμαχίας με την αξιωματική αν-
τιπολίτευση – και σεις τα ίδια κά-
νατε, κοίτα ποιος μιλάει – δεν
κατόρθωσε να κρύψει τις ευθύνες
των κυβερνητικών επιλογών.

Το κυριότερο όμως πλήγμα στο
νόμο αποτελεί το γεγονός ότι συ-
σπείρωσε απέναντί του το σύνολο
όσων με οποιαδήποτε ιδιότητα
ασχολούνται με θέματα του περιβάλ-
λοντος στη χώρα, επιστημονικούς
φορείς, οικολογικές οργανώσεις και
ομάδες πολιτών. Σε δύο ηλεκτρονικά
ψηφίσματα συλλογής υπογραφών ( ένα από150 ομάδες και
οργανώσεις και ένα δύο μεγάλων περιβαλλοντικών ΜΚΟ,
Greenpease ,WWF ) υπέγραψαν σε ελάχιστες μέρες πάνω
από 50.000 άνθρωποι, ανάμεσά τους και πολλοί πανεπιστη-
μιακοί .Επιστολές με ενστάσεις και αποφάσεις που ζητούσαν
από την κυβέρνηση να αποσύρει το νομοσχέδιο απέστειλαν
το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθη-
νών, η Αρχιτεκτονική Σχολή του ΕΜΠ, το Πανεπιστήμιο Θεσ-
σαλίας, το Ελληνικό Κέντρο θαλάσσιων ερευνών, το Ελληνικό
Κέντρο Υγρότοπων – Βιότοπων οι διοικήσεις και ο Πανελ-

λαδικός Σύλλογος Εργαζομένων
στους Φορείς Διαχείρισης Προστα-
τευόμενων περιοχών, ο Πανελλήνιος
Σύλλογος Μηχανικών Περιβάλλον-
τος, η Πανελλήνια Ένωση Δασολό-
γων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΕΔΔΥ)
καθώς και πλήθος συνδικαλιστικών
και αυτοδιοικητικών  παρατά-
ξεων. Την αντίθεσή τους δή-
λωσαν 22 νησιωτικοί Δήμοι,
που αντιλαμβάνονται την
απειλή να περιστοιχίζονται
από Πλατφόρμες εξόρυξης
πετρελαίου ή να μετατρα-
πούνν σε εργοταξιακά τοπία
γιγάντιων αιολικών διατά-
ξεων, όπως το Περιφερειακό
Συμβούλιο Πελοποννήσου .Αναλυ-
τικό υπόμνημα ενστάσεων κατέθεσε
και ο Συνήγορος του Πολίτη, ενώ την
πλήρη αντίθεσή της εξέφρασε και η
Ένωση Διοικητικών Δικαστών, των
καθ’ ύλην αρμοδίων να κρίνουν
τυχόν προσφυγές.

Οι αντιδράσεις αυτές αποτυπώθη-
καν σε πλήθος αναφορών και άρ-
θρων, σε έντυπα και διαδικτυακά
μέσα, ενώ, έστω και απρόθυμα , τα

κανάλια αναγκάστηκαν να φιλοξενήσουν αρκετές αντιπα-
ραθέσεις επί του νομοσχεδίου. 

Σε επιστέγασμα των αντιδράσεων διοργανώθηκαν οι
πρώτες μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων συγ-
κεντρώσεις, τη Δευτέρα 4 Μάη, ημέρα εισαγωγής του νο-
μοσχεδίου προς ψήφιση. Παρά τη δύσκολη συγκυρία,
πάνω από 4000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν μπροστά
στη Βουλή και εκατοντάδες άνθρωποι σε συγκεντρώσεις
στη Θεσσαλονίκη και σε 10 ακόμη πόλεις. Το περιβαλ-
λοντικό κίνημα βγήκε μπροστά και κατόρθωσε όχι μόνο

να εμφανιστεί ενωμένο αλλά και να προκαλέσει δημόσιο
ενδιαφέρον και ανησυχία γύρω από ένα δυσνόητο για τον
πολύ κόσμο νομοθέτημα. Σε μια περίοδο που το ενδιαφέ-
ρον της κοινής γνώμης μονοπωλείται σχεδόν από την
πανδημία και τις σοβαρές επιπτώσεις της  στις οικονομι-
κές και κοινωνικές δραστηριότητες, σε μια περίοδο που η
κυβέρνηση πανηγυρίζει για την επιτυχία της στην αντιμε-
τώπιση του κορωνοϊού και την υψηλή της  δημοφιλία, το
νομοσχέδιο δεν πέρασε στα ψιλά και νύχτα όπως επιχει-
ρήθηκε.

Στην πραγματικότητα ο νόμος αφύπνισε ευρύτερα τμή-
ματα της κοινωνίας και συσπείρωσε εναντίον του όσους
ασχολούνται με τα οικολογικά και περιβαλλοντικά θέματα.
Γεγονός που αποτελεί παρακαταθήκη τόσο για τον αγώνα
ενάντια στην εφαρμογή του όσο για τη συνεργασία ομά-
δων, οργανώσεων και επιστημονικών φορέων που βρέ-
θηκαν κοντά, αντάλλαξαν απόψεις και κινητοποιήθηκαν
από κοινού. Γι’ αυτό και τελικά η ψήφιση του νόμου είναι
μια ‘’πύρρειος’’ νίκη. Γιατί με την αντίδραση που πυροδό-
τησε είναι πιθανό, τόσο οι πονηροί πολιτευτές, όσο και οι
ασύδοτοι επενδυτές να βρουν μπροστά τους μεγαλύτερες
αντιδράσεις και πιο οργανωμένες αντιστάσεις. Αυτό είναι
η πρόκληση και το στοίχημα για μια οργανωμένη κοινωνία
που αρχίζει – έστω και με αργούς ρυθμούς είναι αλήθεια
– να κατανοεί ότι ένα υγιές και εύρωστο περιβάλλον ση-
μαίνει μια πιο υγιή, δραστήρια και ευημερούσα κοινωνία.

The Press Project

Τοποθέτηση για τον Περιβαλλοντικό
Νόμο από τους ορειβατικούς 
συλλόγους Άρτας, Πρέβεζας,
Ηγουμενίτσας, Ιωαννίνων:

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ πως πρώτη φορά στην ιστορία των συλ-
λόγων μας αντιμετωπίζουμε τόσο ζοφερό μέλλον για τη
φύση στο όνομα της ανάπτυξης. Ο υποκριτικός περιβαλ-
λοντικός νόμος Χατζηδάκη θα μείνει στην ιστορία σαν ένα
συμβόλαιο θανάτου για την προστατευόμενη φύση και την
ποιότητα ζωής των γενεών που θάρθουν……

Ο νόμος αντίκειται σε περιβαλλοντικά άρθρα  του ΣΥΝ-
ΤΑΓΜΑΤΟΣ θίγοντας τη δημόσια περιουσία της χώρας, απει-
λώντας με καταστροφή τα βουνά, τα δάση , τα ποτάμια, τους
υγρότοπους, τις θάλασσές μας υπέρ των συμφερόντων αι-

ολικών, εξορυκτικών,
υδροηλεκτρικών, με-
ταλλευτικών  βιομηχα-
νιών.

Αίρει την προστασία
των περιοχών natura,
των εθνικών πάρκων,
την προστασία της βιο-
ποικιλότητας, των
ζωνών διαχείρισης οι-

κοτόπων,  τα θεσμοθετημένα καταφύγια άγριας ζωής (
ΚΑΖ ).Αφαιρεί από τους δήμους και την τοπική κοινωνία
το δικαίωμα να ορίζουν τον τόπο τους καθώς δεν ζητείται
η έγκριση της τοπικής αυτοδιοίκησης .Παραδίδει τον άμεσο
έλεγχο της προστασίας του περιβάλλοντος κατά το δο-
κούν, δηλ. κατά τα συμφέροντα των ημετέρων και των εται-
ρειών οι οποίες πια μπορούν να δείξουν ένα βουνό ένα
Natura και με πολύ συνοπτικές διαδικασίες αδειοδότησης
να το καταστρέψουν στο όνομα της ανάπτυξης. Οι επι-
τροπές ελέγχων , περιβαλλοντικών επιπτώσεων των κα-
τασκευών ορίζονται και πληρώνονται από την ίδια την
εταιρεία. Επιτρέπει την ανεξέλεγκτη διάθεση αστικών και
βιομηχανικών  λυμάτων σε ρέματα. Νομιμοποιεί τα αυθαί-
ρετα εντός δασικών περιοχών και προστατευόμενων υγρο-
τόπων. Σε αυτό το παράλογο ποιος είναι ο λόγος; Η
πράσινη ανάπτυξη που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση είναι
πράσινη, διότι είναι στη φύση και εις βάρος της φύσης.
Κατ’ ουσίαν εξυπηρετεί την αλόγιστη  επέκταση και υπερ-
κερδοφορία των εξορυκτικών  και βιομηχανιών ΑΠΕ ιδίως
των αιολικών. Και συνεχίζουν οι ορειβατικοί σύλλογοι με
τα προβλήματα των ανεμογεννητριών που θα παρακο-
λουθήσουμε στη συνέχεια  (σελ. 5).

Περιβαλλοντικός Νόμος:
Αντιδράσεις & 
διαμαρτυρίες

Επανερχόμαστε για πολλοστή φορά σε θέματα που
έχουν σχέση με το περιβάλλον με αναφορά σε πηγές
ενέργειας όχι με τον ίδιο τίτλο ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ
(δεν εξέλιπε βέβαια το θέμα αυτό ).Σ’ αυτό το φύλλο
θα ασχοληθούμε με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (
αιολικά πάρκα, ανεμογεννήτριες ,υδροηλεκτρικά –
έχει γίνει εκτενής αναφορά σε προηγούμενα φύλλα
με αφορμή το Υδροηλεκτρικό στο Γιαννίτσι, φωτο-
βολταϊκά κλπ ), από τη στιγμή που η πατρίδα μας δια-
θέτει φυσικές πηγές ενέργειας, αέρα, νερό, ήλιο που
αν γίνει σωστή εκμετάλλευση  και με απόλυτο σεβα-
σμό στο περιβάλλον, θα διώξουν μακριά τις επιβα-
ρυντικές επιπτώσεις σ’ αυτό των υδρογονανθράκων.

Με δεδομένο ότι μετά την καραντίνα λόγω κορω-
νοϊού ξεκίνησε  η ψήφιση του Πολυνομοσχεδίου για
το περιβάλλον, οι αντιδράσεις γι’ αυτό καθώς και οι
αντιδράσεις για την προσπάθεια εγκατάστασης ανε-
μογεννητριών σε διάφορα μέρη της χώρας μας, θα
επιχειρήσουμε να δούμε το θέμα αυτό ξεκινώντας
από το Πολυνομοσχέδιο και στη συνέχεια στο θέμα
των αιολικών πάρκων παραθέτοντας απόψεις που
επισημαίνουν προβλήματα που δημιουργούνται και
που δεν οδηγούν σε καμιά περίπτωση σε ανάπτυξη
προκαλώντας ανεπιστρεπτί καταστροφές στο περι-
βάλλον και στο κλίμα. Χρειάζεται μια ενημέρωση,
διότι κάποια τόσο σοβαρά ζητήματα αντιμετωπίζον-
ται επιφανειακά και στα πλαίσια μιας οικονομικής
ανάπτυξης για τον τόπο που θα εγκατασταθούν αυτές
οι πηγές ενέργειας και χωρίς ενημέρωση των τοπι-
κών κοινωνιών.

ΛΟΥΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
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Οι επεμβάσεις  στη φύση πρέπει  να γ ίνονται  με σεβασμό στο περιβάλλον!

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

κτήμα τεσσάρων 
στρεμμάτων με 

καρποφόρα δέντρα.
Περιοχή 

Μεγάλη Βρύση.

Τηλ.: 6977202384
Κώστας Π. Τάσιος 

Μικρή αναφορά στις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας έγινε στο εισαγωγικό σημείωμα
και ιδιαίτερα για τα υδροηλεκτρικά σε αρ-
κετά φύλλα της εφημερίδας μας.

Και το ερώτημα είναι , γιατί αφού χρησιμο-
ποιούνται φυσικά στοιχεία του περιβάλλον-
τος, αέρας, νερό σε αντίθεση με τους
υδρογονάνθρακες που μολύνουν το περι-
βάλλον με τα απόβλητά τους, γίνεται τόσος
θόρυβος ότι προκαλούν καταστροφές και
έχουν άσχημες επιπτώσεις;

Μέσα από στοιχεία που αντλήσαμε από
διάφορες πηγές, από εφημερίδες, περιοδικά,
συνεντεύξεις, ομάδες που υποστηρίζουν το
περιβάλλον, το διαδίκτυο, θα προσπαθή-
σουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα για να
βγάλετε και σεις τα συμπεράσματά σας.
Υπάρχουν βέβαια και οι υποστηρικτές που
ευαγγελίζονται οφέλη για τα μέρη που εγκα-
θίστανται και ότι συνεισφέρουν στην πράσινη
ανάπτυξη και στις τοπικές κοινωνίες.

Πριν προχωρήσουμε στο θέμα των ανεμο-
γεννητριών μικρή αναφορά χρειάζεται στην
πράσινη ανάπτυξη: είναι η ανάπτυξη αλλά
και η προστασία της πατρίδας μας, της τε-
λευταίας χώρας της ΕΕ με τη μοναδική, πο-
λυσχιδή παρθένα φύση, δίνοντας κίνητρα
στις μικρές οικονομίες και επενδύσεις, βοη-
θώντας τις τοπικές κοινωνίες να ασχοληθούν
με εναλλακτικές  οικονομίες – όπως τα βό-
τανα, μελισσοκομία κ.λπ. – ενισχύοντας τις
εναλλακτικές δραστηριότητες στη φύση, τους
τοπικούς παραγωγούς, αναδεικνύοντας τον
πολύ σημαντικό ήπιο τουρισμό που αντιστοι-
χεί σε ένα μεγάλο κομμάτι του ΑΕΠ.

Όμως η ανθρώπινη επέμβαση και διατά-
ραξη των οικοσυστημάτων, όταν γίνεται ανε-
ξέλεγκτα από τις βαριές εργολαβίες, η
καταστροφή της βιοποικιλότητας και των φυ-
σικών πόρων, η αλλοτρίωση της γης, η βαθ-
μιαία αποσύνδεση από τη γη μόνο
προάγγελος κακών πραγμάτων μπορεί να
είναι. 

Και ο λόγος στις ανεμογεννήτριες που δη-
μιουργούν τα αιολικά πάρκα (από τον Αίολο,
τον αρχαίο θεό του ανέμου) χρησιμοποιών-
τας τον αέρα ως
πηγή ενέργειας. Εκ
πρώτης όψεως δε
φαίνεται κάτι κακό.
Τα στοιχεία όμως
που παρατίθενται
και οι αντιδράσεις
για την εγκατάστασή
τους, μετά την αύ-
ξηση των αιτήσεων
από τα αιολικά
λόμπυ, ιδιαίτερα
μετά την ψήφιση του
περιβαλλοντικού
νόμου δεν προαναγ-
γέλλουν θετικά
πράγματα. 

Εύγλωττες είναι οι φωτογραφίες από τις αν-
τιδράσεις των κατοίκων για την εγκατάσταση
ανεμογεννητριών στα βουνά της περιοχής
μας Νότιας Πίνδου, Τζουμέρκων, Αγράφων
αλλά και στα νησιά μας, Κρήτη, Τήνος ,Άν-
δρος κ.ά. Εδώ στην Ελλάδα οι ανεμογεννή-
τριες στα βουνά δεν μπαίνουν χάριν της
πράσινης ενέργειας δηλ. μείωση των ρύπων,
όπως διοξειδίου του άνθρακα, διότι ξεχερ-
σώνει τα βουνά και καταστρέφει η εγκατά-
στασή τους ανεπιστρεπτί τα δάση που
δεσμεύουν το διοξείδιο. Για την εγκατάστασή
τους χρειάζονται δρόμοι που να ανεβαίνουν
στα βουνά και που σε πολλές περιπτώσεις
σημαίνει εκχέρσωση δασικών εκτάσεων,

ακόμα και τα πιο 
ψηλά βουνά θα χάσουν τις

κορυφές τους και ειδικά για να τοποθετηθούν
οι τσιμεντένιες βάσεις τους που είναι γενικά
στο μέγεθος ενός γηπέδου μπάσκετ ή ποδο-
σφαίρου ανάλογα με το ύψος των ανεμογεν-
νητριών που μπορεί να φτάσει τα 120 μ. Οι
ανεμογεννήτριες έχουν βιωσιμότητα 20 – 25
χρόνια με υλικά κατασκευής που είναι και
επικίνδυνα και μη ανακυκλώσιμα και οι βου-
νοκορφές μετά το πέρας της αποστολής τους
θα γίνουν νεκροταφείο ανεμογεννητριών. Συ-
νεπώς αυτή η επέμβαση στη φύση θα έχει
καταστροφικές μη αναστρέψιμες επιπτώσεις
και δεν έρχεται να ικανοποιήσει καμιά κοινω-
νική ανάγκη παρά να παράξει ηλεκτρικό
ρεύμα 

Στην Ευρώπη ανεμογεννήτριες δεν υπάρ-
χουν σε βουνά άνω των 800μ. και δεν επι-
βάλλονται εκεί που οι τοπικές κοινωνίες είναι
αρνητικές.

Εδώ θα δημοσιευτεί και ένα τμήμα της
τοποθέτησης του Περιφερειάρχη Αλέξαν-
δρου Καχριμάνη όσον αφορά την τοπο-

θ έ τ η σ η
α ν ε μ ο γ ε ν ν η -
τριών στα
βουνά της Ηπεί-
ρου με αφορμή
την κατασκευή
αιολικού πάρ-
κου στο Περι-
στέρι.

“Το πρόβλημα θα είναι τεράστιο στην
Ήπειρο καθώς διαπιστώνουμε ότι υπάρχει
μεγάλη κινητικότητα για έκδοση νέων αδειών.
Η αιφνιδιαστική για μας υποβολή της Μελέ-
της Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το αι-
ολικό πάρκο στο Περιστέρι, ήταν αφορμή να
ερευνήσουμε το ζήτημα, έχοντας καταλήξει
στο συμπέρασμα ότι μπορεί να λάβει ανεξέ-
λεγκτες διαστάσεις η εγκατάσταση αιολικών
πάρκων σε όλη την Ήπειρο, εν αγνοία και

άνευ συναίνεσης – στις περισσότερες περι-
πτώσεις- των τοπικών κοινωνιών.

Κάτι τέτοιο δεν μπορούμε να το επιτρέ-
ψουμε. Είναι αναγκαίο να ληφθούν πρόνοιες
ώστε να σταματήσει η έκδοση αδειών που
βρίσκονται σε εξέλιξη, για τις οποίες κανένας
από εμάς δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τι
ακριβώς σχεδιάζεται και κατά δεύτερο λόγο
ποιοι είναι οι επενδυτές. Τα μέτρα πρέπει να
στοχεύουν στην προστασία των περιοχών
φυσικού κάλλους αλλά και στη σωστή κατα-
νομή τους.

Εν ολίγοις δεν μπορούμε να καταστρέφουμε και
να επιφέρουμε αλλοιώσεις στο φυσικό περιβάλ-
λον της Ηπείρου να καταστρέψουμε παραγωγι-
κές, τουριστικές, φυσιολατρικές δραστηριότητες

για να κατασκευάσουμε κάτι άλλο που είναι αμ-
φίβολο αν θα έχει και ισοδύναμα οικονομικά
οφέλη για τις ίδιες περιοχές.

Η καταστροφή δε θα είναι ακόμα πιο επιβα-
ρυντική για περιοχές στις οποίες δεν υπάρχει
υψηλή βλάστηση, η οποία με την πάροδο του
χρόνου θα μπορούσε να καλύψει την αλλοί-
ωση που θα προκληθεί με την κατασκευή
νέων δρόμων, πλατειών κ.λπ.

Τα στοιχεία είναι άκρως ανησυχητικά: Από
δεδομένα που ζήτησα από το Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων (Τμήμα ΒΕΤ) όπου είναι σε εξέλιξη
σχετική έρευνα, σήμερα στην Περιφέρεια
Ηπείρου, όπως προκύπτει από το αρχείο της
ΡΑΕ, Θεωρούνται ότι  βρίσκονται στο στάδιο
της κατασκευής τρία έργα:

-Θέση Βάρκο, Δήμος Μετσόβου=3MW
-Θέση Κρανιές-Καραβαμιά-Έλατος, Δήμοι

Πωγωνίου, Ζίτσας=50MW
-Θέση Αγραχλαδιά-Πρ. Ηλίας-Πέτρα-Χάι-

δως, Δήμος Πωγωνίου=39,6MW
Εκείνο όμως που προκαλεί ανησυχία είναι

ότι υπάρχουν εκκρεμείς αιτήσεις για εγκατά-
σταση ΑΣΠΗΕ άλλων 69 μονάδων συνολικής
ισχύος 1.500 περίπουMW! Πράγμα που ση-
μαίνει αν προχωρήσει η έκδοση αδειών με τη
σημερινή διαδικασία, δεν θα μείνει βουνο-
κορφή της Ηπείρου χωρίς να έχει επάνω της
ανεμογεννήτρια!

Το εν ισχύι Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, αποδείχθηκε
ακατάλληλο για την Ελλάδα. Ξεκίνησε πριν
από 13 χρόνια, έχει καταγγελθεί από την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή ( Διαδικασία επί παραβά-
σει, υπόθεση 2014/4073 )και δεν έδωσε λύση
στο πρόβλημα. Υπάρχουν βέβαια και οι με-
λέτες ειδικής οικολογικής αξιολόγησης  όταν
οι ΑΣΠΗΕ εμπίπτουν στο δίκτυο Φύση 2000,
αλλά πολύ συχνά ούτε αυτές είναι κατάλλη-
λες για να δώσουν λύσεις.

Ειδικά για το δίκτυο Φύση 2000, ο νόμος
προβλέπει (άρθρο 6 Οδηγίας92/43/ΕΟΚ)
πως ‘’οι αρμόδιες εθνικές αρχές συμφωνούν
για το οικείο σχέδιο μόνο αφού βεβαιωθούν
ότι δεν θα παραβλάψει την ακεραιότητα  του
τόπου περί του οποίου πρόκειται και, ενδε-
χομένως, αφού εκφραστεί πρώτα η δημόσια
γνώμη’’. Όπως γίνεται αντιληπτό η βιομηχα-
νική ανάπτυξη των ΑΣΠΗΕ δεν συνάδει με
τους στόχους Natura 2000.

Υπάρχει και το θέμα των τοπικών κοινω-
νιών. Δεν είναι δυνατόν να μην ερωτώνται για
έργα, όπως τα μεγάλα αιολικά πάρκα, που
αλλοιώνουν το τοπίο, εμποδίζουν ήδη ανε-
πτυγμένες δραστηριότητες για ποιοτική κτη-
νοτροφία, δασοκομία, μελισσοκομία κ.ά.,
τους στερούν δηλαδή  πόρους χωρίς την ίδια
στιγμή να έχουν κανένα αντισταθμιστικό
άμεσο όφελος. Άλλωστε η συμμετοχή των το-
πικών κοινωνιών προβλέπεται από την Ευ-
ρωπαϊκή Σύμβαση για το τοπίο.

Η ορεινή Ήπειρος έχει περιοχές που κατά
τη γνώμη μας μπορούν να αξιοποιηθούν για
την εγκατάσταση αιολικών πάρκων, μέσης
ισχύος που δεν θα επηρεάζουν αρνητικά ούτε
το περιβάλλον, ούτε τις γεωργικές και τουρι-
στικές δραστηριότητες. Περιοχές στις οποίες
θα μπορούν να τοποθετηθούν ανεμογεννή-
τριες ισχύος 1 MW και ύψος 50 μ., που δεν
απαιτούν εκτεταμένες διαμορφώσεις. 

Εκείνο όμως που δεν μπορεί να γίνει είναι
ανάπτυξη μεγάλων αιολικών πάρκων σε τό-
πους ιδιαίτερης φυσικής, οικολογικής, πολιτι-
στικής αξίας που δεν συνάδει και με το όραμα
της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως αυτό εκφρά-

ζεται και στη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευ-
σης.

Να θυμίσουμε ότι το μοντέλο της Ηπείρου
στηρίζεται σε τρεις καίριους πυλώνες:

- τον πρωτογενή τομέα και τον τομέα της με-
ταποίησης για ποιοτικά τοπικά προϊόντα με
διεθνή προοπτική εξαγωγών.

- τη βιομηχανία της εμπειρίας, συμπεριλαμ-
βάνοντας τον τουρισμό και τον πολιτισμό,
αναδεικνύοντας το μοναδικό φυσικό και πο-
λιτιστικό κεφάλαιο της περιοχής. 

- τη σύνδεση της επιστημονικής γνώσης με
την κοινωνία μέσω της καινοτομίας και των
σύγχρονων τεχνολογιών με επίκεντρο το Πα-
νεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Σήμερα υπάρχουν περιοχές στις οποίες οι
τοπικές κοινωνίες αναπτύσσονται συνδυά-
ζοντας την κτηνοτροφία, δασοκομία, μεταποί-
ηση, τα τοπικά προϊόντα, τον πολιτισμό και
τον οικοτουρισμό.

Υπάρχουν κι άλλες περιοχές όπου με επί-
κεντρο το τοπίο τους, ο τουρισμός και ο πολι-
τισμός είναι η βαριά τους βιομηχανία. 

Και τέλος υπάρχουν άλλες περιοχές που
στηρίζουν την αναπτυξιακή τους προοπτική
στο τοπίο, στην άγρια φυσική τους ομορφιά
και στον ανερχόμενο οικοτουρισμό, και οι
οποίες κινδυνεύουν να υποβαθμιστούν πλή-
ρως σε περίπτωση που τους στερήσουν το
φυσικό τους περιβάλλον. Συμπερασματικά η
θέση μου είναι ότι η βιομηχανική ανάπτυξη
των Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ενέρ-
γειας στο μέγεθος που προγραμματίζεται να
γίνει στην Ήπειρο χωρίς τη συγκατάθεση της
Περιφέρειας, Δήμων, Κοινοτήτων και των το-
πικών κοινωνιών είναι ανεπίτρεπτη.

Με βάση όλα τα παραπάνω η πρόταση που
προτείνω να διαβιβαστεί στο Υπουργείο Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας περιλαμβάνει τα
εξής:

- Η αδειοδότηση έργων ΑΠΣΗΕ να γίνεται
εκτός του δικτύου Natura 2000.

- Η αδειοδότηση των έργων ΑΣΠΗΕ να γί-
νεται μόνο με τη συγκατάθεση των τοπικών
κοινωνιών, ήτοι της Περιφέρειας, Δήμων και
Κοινοτήτων.

- Να γίνουν αδειοδοτήσεις ΑΣΠΗΕ κατά
προτεραιότητα σε οικολογικά υποβαθμισμέ-
νες περιοχές της Περιφέρειας, σε εγγύτητα με
το οδικό δίκτυο, οι οποίες δεν θα περιλαμβά-
νουν τοπία υψηλής αισθητικής, πολιτιστικής,
ιστορικής ή άλλης αξίας και δεν θα απειλούν
την τοπική οικονομία.

- Να ληφθεί μέριμνα για σοβαρά αντισταθ-
μιστικά  μέτρα με τη σημαντική μείωση των
λογαριασμών του ρεύματος στους κατοίκους
του Δήμου/Δήμων όπου εγκαθίστανται  οι
ΑΣΠΗΕ.

- Τέλος η Περιφέρεια Ηπείρου καλεί την Ελ-
ληνική Πολιτεία γενικότερα να εξετάσει το
θέμα  α) της δυναμικότερης πολιτικής εξοικο-
νόμησης ενέργειας σε όλους τους οικονομι-
κούς τομείς, και β) της παροχής κινήτρων για
την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ εντός του
αστικού ιστού κατά προτεραιότητα, με τους
καταναλωτές να έχουν ενεργό ρόλο στις ενερ-
γειακές αγορές του μέλλοντος, με βάση το Ευ-
ρωπαϊκό πακέτο “Καθαρή ενέργεια για
όλους τους Ευρωπαίους”.

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Ανεμογεννήτριες
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ΕΣΩΡΟΥΧΑ    
ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ “ΕΡΜΙΝΑ”

Αµαλία   &   Ερµιόνη
Γεωργούλα

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ  3 - ΑΡΤΑ
ΤΗΛ.: 26810 70857

ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ 6

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΤΗΛ.:
210 2921249

Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η μητέρα
μας, το ανθρώπινο πλάσμα που μας έφερε
στη ζωή και χρωστούμε την ύπαρξή μας
αξίζει την τιμή και την αγάπη μας όλη τη πε-
ρίοδο της ζωής μας . Όμως έχει καθιερωθεί
και μια ιδιαίτερη μέρα για αυτό το πρόσωπο
που είναι η δεύτερη Κυριακή του Μαΐου
κάθε χρόνου.

Θα παρακολουθήσουμε τώρα μια μικρή
αναδρομή για την καθιέρωση αυτής της
ημέρας.

Η γιορτή της μητέρας ξεκινάει από τους
Έλληνες και την Αρχαία Ελλάδα. Φυσικά
αντίστοιχες εορτές και τιμές προς τη μητέρα
γίνονταν σε ολόκληρο τον αρχαίο κόσμο.

Στην ελληνική μυθολογία συναντάμε τη
μητέρα Γη, την πρώτη μητέρα που λα-
τρευόταν ως θεότητα. Η μητέρα Γη ήταν για
τους αρχαίους Έλληνες η προσωποποίηση
της φύσης και μητέρα των πάντων.

Η μικρασιατική θεότητα Κυβέλη, γνωστή
στους Έλληνες ως Ρέα λατρευόταν ως θεά
της γης, της άγριας φύσης και της γονιμό-
τητας. Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία
ήταν η πρώτη γυναίκα που γέννησε με το-
κετό και μεγάλωσε με το μητρικό της γάλα
τα παιδιά της.
Πως καθιερώθηκε η Γιορτή της Μητέρας

Ιστορικά προέρχεται από ένα αμερικανικό
κίνημα των γυναικών – μητέρων που ιδρύ-
θηκε το 1865 υπό την Ανν Τζάρβις κατά τη
διάρκεια του αμερικανικού εμφύλιου πολέ-
μου ( 1861 – 1865 ). Το κίνημα των γυναι-
κών δραστηριοποιήθηκε υπέρ της ειρήνης
με διάφορες ακτιβιστικές δραστηριότητες
και συνέχισε με δράσεις ακόμα και μετά τη
λήξη του πολέμου, όπως ο αγώνας για την
επανένωση οικογενειών που είχαν χωριστεί
κατά τη διάρκεια του πολέμου. Η Ανν Τζάρ-
βις που είχε οργανώσει στο παρελθόν
‘’Κλαμπ Εργασίας για την ημέρα της μητέ-
ρας’’ , για να βελτιώσει την υγιεινή και την
υγεία, ήθελε να το επεκτείνει σε ετήσιο μνη-

μόσυνο για τις μητέρες αλλά πέθανε το
1905.

Η κόρη της Άννα Τζάρβις θέλοντας να τι-
μήσει τη μητέρα της συνέχισε το έργο που
ξεκίνησε για να αφήσει μια μέρα που θα
τιμά όλες τις μητέρες. Το σύνθημά της ήταν
ότι’’ η μητέρα είναι το πρόσωπο που έχει
κάνει τα περισσότερα για τον καθένα από
οποιονδήποτε άλλον στον κόσμο’’.

Η Παγκόσμια Ημέρα της Μητέρας άρχισε
να εορτάζεται στη Δυτική Βιρτζίνια από
όπου καταγόταν  η Άννα Τζάρβις το 1910.
Το 1914 στις Ηνωμένες Πολιτείες υπεγράφη
εθνική διακήρυξη  για τη μέρα της μητέρας,
και καθιερώθηκε η δεύτερη Κυριακή του
Μαΐου ως εθνική γιορτή για να τιμήσει τις
μητέρες. Σήμερα η γιορτή της μητέρας εορ-
τάζεται σε πάνω από 40 χώρες στον κόσμο.

Στην Ελλάδα η γιορτή της μητέρας συνδέ-
θηκε με την Εορτή της Υπαπαντής ( 2 Φε-
βρουαρίου ). Τότε η ορθόδοξη εκκλησία
γιορτάζει την Παναγία με τον Ιωσήφ που
πηγαίνουν τον 40ήμερο Ιησού στο ναό για
ευλογία, να ‘’σαραντίσει’’ με σύγχρονη ορο-
λογία, μια κίνηση που ακόμη και σήμερα κά-
νουν οι χριστιανές μητέρες. Ο παράλληλος
εορτασμός της μητέρας ξεκίνησε το 1929
με προφανή το συμβολισμό, όμως κατά τη
δεκαετία του 1960 ο εορτασμός ατόνησε και
ενισχύθηκε η δυτικόφερτη συνήθεια εορτα-
σμού της  δεύτερης Κυριακής του Μαΐου.

Στο αφιέρωμά μας αυτό παραθέτουμε   μία
φωτογραφία από το κοντινό παρελθόν,
όπως τις απαθανάτισε ο φακός του φωτο-
γράφου Κώστα Μπαλάφα (1). Η ταλαιπω-
ρημένη μάνα της υπαίθρου που καμιά
στιγμή δεν εγκαταλείπει το παιδί της. Και η
δεύτερη εικόνα, η Μητέρα Γη, την οποία
τόσο ταλαιπωρούμε (διαρκώς παρουσιά-
ζουμε στην εφημερίδα μας τις καταστροφι-
κές συνέπειες της επέμβασης του
ανθρώπου στη φύση ,την οποία έπρεπε να
σεβόμαστε όπως τη μάνα μας  αλλά δεν το

κάνουμε). Ένα ακόμη αφιέρωμα στη γιορτή
της μάνας: Βυζαντινός ύμνος της Μεγάλης
Παρασκευής των Μαρωνιτών του Λιβάνου,
όπως τον απέδωσε στα ελληνικά ο ποιητής
μας Νίκος Γκάτσος:

Μάνα μου μάνα                                              
στο δρόμο μου σπείρανε
πέτρα κι αψιθιά
Μάνα μου μάνα
τα νιάτα μου γείρανε 
κάτω απ’ τα σπαθιά
Ουρανέ μου
στείλε μου νερό
να ποτίσω την έρημο
να φυτρώσει
λουλούδι δροσερό
στο κορμί μου τ’αέρινο
μάνα μου μάνα
την άνοιξη φέρεμου
πάνω στο σταυρό
Μάνα μου μάνα
ηλιόλουστη μέρα μου 
πότε θα σε βρω.
Ουρανέ μου
Διώχτ’ τη συννεφιά
να περάσω τα σύνορα

κι ένα βράδυ
να χτυπήσω τα σήμαντρα
μάνα μου μάνα 
στα χέρια μου σήμερα
καίνε τα καρφιά
Ουρανέ μου
στείλε μου νερό
να ποτίσω την έρημο
να φυτρώσει 
λουλούδι δροσερό
στο κορμί μου
τ’ αέρινο
μάνα μου μάνα
τον ήλιο φέρε μου
πάνω στο σταυρό.
Από προσωπική ανάρτηση του Δημάρχου

Χρήστου Χασιάκου με την προτροπή: Ας τα
πούμε αυτά τα λόγια στη μάνα μας όπου και
να βρίσκεται, γιατί πάντα μας φέρνει την
Άνοιξη όταν κουβαλάμε το Σταυρό.

ΛΟΥΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Με αυτόν τον τίτλο δημιουργήθηκε ομάδα στο διαδίκτυο με
στόχο, όπως αναφέρουν οι πρωτεργάτες, τη συγκέντρωση
παλιών φωτογραφιών από το Βουργαρέλι… για να σωθούν
κάπου πριν αλλοιωθούν στο χρόνο…Πρόκειται για μια ωραία
πρωτοβουλία την οποία ο Σύλλογός μας επικροτεί, γι’ αυτό
κιόλας την παρουσιάζει και πρέπει να αποτελέσει αφορμή να
συγκεντρωθούν και άλλες φωτογραφίες, κυρίως αυτές που
αναφέρονται σε σημαντικά κοινωνικά, ιστορικά γεγονότα του
τόπου μας, εκδηλώσεις κ.λπ. και να προχωρήσουμε και στην
έκδοση  λευκωμάτων, μαζί με τα ανάλογα πληροφοριακά
στοιχεία, παρακαταθήκη για το χωριό μας που έχει τόσο
πλούσια ιστορία αποτυπωμένη και σε φωτογραφίες.
Παραθέτουμε ένα μικρό δείγμα από φωτογραφίες όπως δη-
μοσιεύτηκαν, για να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον σας και να
δημιουργηθεί μια πλούσια αξιοποιήσιμη συλλογή. 

1. Η εικονιζόμενη είναι η Λέλα Παπαδοπούλου, θύμα του βομ-
βαρδισμού της 5ης Μαΐου 1943. Η φωτ. έχει αφιέρωση στον
Βασίλη Τσίτσικα με ημερομηνία 4-3-1943.
2. Από τη φιλοξενία της Ασπασίας Παπαθανασίου και του θιά-
σου της στο Βουργαρέλι 1978 για την παράσταση Τρωαδί-
τισσες ( φωτ. Κ. Αλεξίου – Νάκος Παπαδόπουλος).
3. Η νεολαία του χωριού, 1957 στην Ομαλή.
4. Μετά τη Λειτουργία στο εκκλησάκι του Αγίου Κωνσταντί-
νου στο βουνό χωριανοί με τον  παπα–Γιώργη.

ΠΑΛΙΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ

1 2

3 4

ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ: Από την αρχαιότητα ώς τις μέρες μας
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ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Β. - ΦΑΚΙΝΟΣ Β. Ο.Ε.
Υπαπαντής & Μυτιλήνης, Αρτέμιδα Αττικής, Τ.Κ. 190 16
Τηλ.6972082923, E-mail: info@bandbdoors.gr

Και φτάσαμε στο καλοκαίρι του 2020! Τι χρονιά και αυτή! Βιώ-
σαμε τα πιο απίθανα πράγματα! Φόβος, εγκλεισμός, καραν-
τίνα, πρόστιμα, μάσκες, αντισηπτικά… και φυσικά σε κάποιες
οικογένειες παρών κι ο θάνατος αγαπημένων ανθρώπων! 

Η ψυχολογία όλων και κυρίως των παιδιών στο χειρότερο ση-
μείο. Αναγκάστηκαν να αποχωριστούν τους φίλους τους, να μην
πηγαίνουν στον αγαπημένο τους χώρο, το σχολείο και να κά-
νουν μαθήματα εξ Αποστάσεως!

Ο προγραμματισμός του σχολείου μας για τις δραστηριότητες
και τις εκδηλώσεις που αφορούσαν κυρίως την εθνική μας
γιορτή, την εκδήλωση για την προστασία του περιβάλλοντος σε
συνεργασία με την πανελλήνια ομάδα εθελοντισμού Let’s do it
Grece, τα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων και η τελική
εκδήλωση με τη λήξη της σχολικής χρονιάς, δυστυχώς δεν
πραγματοποιήθηκαν. Βέβαια μένει και θα ολοκληρωθούν στο
πρώτο δίμηνο του νέου σχολικού έτους, όσες σχολικές δρα-
στηριότητες (προγράμματα) μείνανε στη μέση!

Η έκδοση του βιβλίου μας που προέκυψε από τη συνεργασία
πολλών σχολείων της Ελλάδας και της Κύπρου με τα «Μικρά
Μολύβια», με τον τίτλο «Φαντασιοδρομία», είναι υπό έκδοση.
Από το Σεπτέμβριο θα μπορεί όποιος θέλει να το προμηθευτεί.
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βουργαρελιωτών Αττικής μπορεί να
προβεί στην παραγγελία που επιθυμεί κατόπιν συνεννοήσεως
με τη διεύθυνση του Δημοτικού Σχολείου Βουργαρελίου.

Όπως αντιλαμβάνεται ο καθένας μετά από όλα αυτά έχει μεί-
νει η πικρή γεύση της ανολοκλήρωτης προσπάθειας. Η παν-
δημία του Covid-19 έκανε εξαιρετικά καλά τη δουλειά της!
Εύχομαι του χρόνου να έχει αλλάξει η σημερινή δύσκολη κατά-
σταση και όλα να γίνουν όπως θα έχουν προγραμματιστεί.

Το σχολείο μας θα συνεχίσει να έχει τον  ίδιο αριθμό μαθητών
και δασκάλων- 24 θα είναι οι μαθητές μας και 2 οι δάσκαλοι-
που θα πλαισιώνονται από συνάδελφο ειδικής αγωγής ο
οποίος θα προσφέρει Παράλληλη Στήριξη.

Αυτό το… διαφορετικό καλοκαίρι ας γίνει η αρχή να αλλάξουμε
όλοι συνήθειες και προσανατολισμούς! Μικροί και μεγάλοι θα το
περάσουν με προσοχή και χωρίς την ανεμελιά και την άνεση
των προηγούμενων όπως τα γνωρίσαμε και τα ζήσαμε, ελλη-
νικών καλοκαιριών!. Η εξέλιξη των πραγμάτων τόσο στο χωριό
μας όσο και σε όλη την πατρίδα μας ήταν τέτοια που μας στε-
ρεί το δικαίωμα των πολλών επιλογών για τις καλοκαιρινές δια-
κοπές. Μακάρι να μπορέσουμε όλοι να αμβλύνουμε τις
επιπτώσεις της πανδημίας και να χαρούμε τις διακοπές μας
αλλά πρέπει να λειτουργούμε με σύνεση και εγκράτεια. Καλό
καλοκαίρι!

Παναγιώτης Καραβασίλης
Προϊστάμενος Δημοτικού Σχολείου Βουργαρελίου

Ένα …διαφορετικό καλοκαίρι!

Δημοτικό Σχολείο Βουργαρελίου – Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ( ΚΔΑΠ )
Πάντα σ’ αυτή τη σελίδα φιλοξενούμε κείμενα των δασκάλων και τις δραστηριότητες των παιδιών. Σ’ αυτό το φύλλο και λόγω των συνθηκών που δια-
νύουμε η εμπειρία των δασκάλων σε σχέση με την εκπαιδευτική διαδικασία είναι συγκλονιστική. Εύγλωττα την αποτυπώνει ο δάσκαλος και Διευθυντής
του Δημοτικού Σχολείου Παναγιώτης Καραβασίλης και ο υπεύθυνος του ΚΔΑΠ Βαγγέλης Τριάντος.

Ο Βαγγέλης Τριάντος αποτυπώνει την
εμπειρία του από την περίοδο της κα-
ραντίνας:

Τετάρτη 11
Μαρτίου... η
μέρα που πά-
γωσε ο χρόνος.
Κι ενώ την αμέ-
σως προηγού-
μενη, η αυλή
μας έσφυζε
από ζωή, από
παιδικά χαμό-
γελα ... τώρα η
απόλυτη
σιωπή ... το
απόλυτο τί-
ποτα.

Οι αποφάσεις,
για το τι θα κάνουμε, αστραπιαίες (η πρόεδρος της Κοι-
νωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Χαρά Βρατσίστα
συνέβαλε σε αυτό ).

Μεταφερόμαστε σε ρόλο επικουρικό στο "Βοήθεια
στο σπίτι" ... Στην αρχή μέσα στα γραφεία, να σηκώ-
νουμε τηλέφωνα και να καταγράφουμε τα προβλήματα
των ηλικιωμένων συνδημοτών μας.

Η απόλυτη βαρεμάρα. Φανταστείτε τώρα
το κοντραστ των συναισθημάτων ... πριν
λίγες μέρες να αγκαλιάζεις τα παιδάκια και
να κυλιέσαι στο πάτωμα παίζοντας μαζί
τους ... και τώρα αναγκαστικά κλεισμένος
στους τέσσερις τοίχους ενός γραφείου.

Σε λίγες μέρες δειλά - δειλά σιγοψιθυρί-
ζαμε μεταξύ μας να αρχίσουμε να βγαί-
νουμε έξω (μέχρι τότε πήγαιναν μόνο για
διανομή φαρμάκων όπου υπήρχε ανάγκη).

Τα κορίτσια του "Βοήθεια" η Γωγώ Κατέ-
ρου και η Χαρά Μπακαγιάννη ήταν πρό-
θυμες από την αρχή στις πιέσεις μου να
πηγαίνουμε έξω συνέχεια.

Και η επιθυμία έγινε πραγματικότητα.
Η πρόεδρος, πάντα σε ρόλο προστατευ-

τικό, μέσα στο άγχος και την αγωνία να μας
λέει συνέχεια πριν φύγουμε ... "τις μάσκες,
τα γάντια να φοράτε... να προσέχετε..."

Οι κοπέλες φοβερές στην παρέα ... Τα
πειράγματα, τα αστεία, τα γέλια έδιναν κι
έπαιρναν. Κάθε διαδρομή ήταν σαν μια
σχολική εκδρομή.

Και τότε κατάλαβα τη σημασία του προ-
γράμματος αυτού. Παντού, όπου περνού-
σαμε, να βγαίνουν στην αυλή τα
γεροντάκια και να μας φωνάζουν. Ακόμη
και τίποτα να μην ήθελαν, μας φώναζαν
απλά και μόνο για την κουβέντα, για την
παρέα. Και τα κορίτσια πάντα μπροστά,
πρόθυμα, να πραγματοποιήσουν κάθε επι-
θυμία, να προσφέρουν ακούραστα κι αγόγ-
γυστα, και κάτω από τρομερά δύσκολες
συνθήκες, μέσα σε χιόνια, βροχές, δύσβα-
τες και απρόσιτες βουνοπλαγιές (αξέχαστο
μου έμεινε το Σκαρπάρι) που μόνο με τα
πόδια μπορείς να φτάσεις. Η αποδοχή
τους από τον κόσμο φοβερή ... - το ίδιο και
με μένα που τότε με μάθαιναν (το πρώτο
παράσημο προσφοράς) - γιατί η προ-
σφορά τους είναι τεράστια.

Και όταν καμιά μέρα έλειπα (ήταν κι αυτό
το "εκ περιτροπής" βλέπετε) και τα κορίτσια
πήγαιναν, τα γεροντάκια ρωτούσαν: "τον
Βαγγέλη που τον έχετε σήμερα;" (δεύτερο

παράσημο προσφοράς).
Στην πορεία όλοι οι εργαζόμενοι και η πρόεδρος δέ-

θηκαμε πολύ μεταξύ μας και γίναμε μια μεγάλη αγκα-
λιά , μια μεγάλη οικογένεια.

Και μετά τη δουλειά το ρίχναμε κι έξω καμιά φορά
(περιμέναμε πώς και πώς να ανοίξουν τα μαγαζιά για
αυτόν τον λόγο) μέσα σε φοβερή ατμόσφαιρα.

Οι μέρες πέρασαν γρήγορα και ήρθε το πλήρωμα του
χρόνου για να πάει ο καθένας στο πόστο του. Οι ανα-
μνήσεις από αυτή την εμπειρία ζωής θα με συνο-
δεύουν για πάντα.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα που φτιάξαμε.
Κορίτσια θα μου λείψετε.

Το ΚΔΑΠ είναι η αλληλοβοήθεια στις ομαδικές κα-
τασκευές, η αναπάντεχη εκδρομή, το στριμωξίδι
στην πόρτα για να βγούνε στην αυλή, το ''κόλλα
πέντε" μετά το γκολ στο παιχνίδι, το ''έχεις άλλο
μαρκαδόρο'' στον διπλανό... Γιατί ΚΔΑΠ είναι ο δι-
πλανός... Το ΚΔΑΠ είναι η γιορτή των Χριστουγέν-
νων, το πάρτι γενεθλίων του συμμαθητή, η αγκαλιά
στον φίλο μας που έπεσε και χτύπησε. Το ΚΔΑΠ
είναι άγγιγμα. Τελεία. Οπότε τη Δευτέρα δεν ανοί-
γουν ξανά τα ΚΔΑΠ. Από τη Δευτέρα δάσκαλοι και
παιδιά ακολουθούμε απλά μια εγκύκλιο. Και
όποιος αντέξει... Και να ‘στε σίγουροι... Θα αντέ-
ξουμε...!

Δημιουργίες των παιδιών 
μετά από την καραντίνα

“Πάμε σαν άλλοτε”

“Το παγκάκι της αγάπης”
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Στην τοποθεσία Καρυά 

Βουργαρελίου 

αγρόκτημα 3 στρεμμάτων 

και 600 μέτρων. 

Πληροφορίες 

στο τηλ. 210 4611115

Αθανάσιος Σπ. Λαζαρίδης
Ουρολόγος - Χειρούργος

Ειδικευθείς στο Πανεπιστημιακό 
Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Επιστημονικός συνεργάτης 
Πανεπιστημιακής Ουρολογικής 

Κλινικής Ιωαννίνων
Νικ. Σκουφά 38 - Άρτα

Τηλ.: 2681400427, 6977509592

ΠΡΟΤΥΠΟΣ 
ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΑΡΤΑΣ

Γ. ΜΠΑΦΑΣ Α.Ε.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ 
ΑΡΤΙΝΟ ΓΑΛΑ

ΓΡΑΒΙΕΡΑ- 
ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ  

ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ - ΦΕΤΑ   
ΑΝΘΟΤΥΡΟ - ΜΥΖΗΘΡΑ

ΑΝΕΖΑ ΑΡΤΑΣ 
26810 41292, 41388

FAX6810 - 42173

Όλοι μιλούν για την πιο ωραία Πλατεία
στα Τζουμέρκα, για τη θέση της , την έκτασή
της, τα βαθύσκιωτα πλατάνια της. Σημείο
συνάντησης των χωριανών, χώρος επίσκε-
ψης των τουριστών, για να την καμαρώ-
σουν, να φωτογραφηθούν και να
απολαύσουν ένα καφεδάκι, ένα ουζάκι ή
ένα τσιπουράκι. Παλιότερα έσφιζε από ζωή,
κάποια εποχή είχε 5 καφενεία και όλα γέμι-
ζαν, γλέντια, χοροί και πανηγύρια  σ’ αυτά
αλλά και στον έξω χώρο. Και άλλα πολιτι-
στικά δρώμενα λάβαιναν χώρα σ’ αυτήν
προσφέροντας ψυχαγωγία. Εδώ ξεκίνησε
και η πρώτη παράσταση του Θεάτρου του
Βουνού του Γ. Κοτζιούλα με ερασιτέχνες
ηθοποιούς το Γιώργο Παπαδόπουλο ( Μπι-
σκοτέν ) , το Δήμο Γούλα, τον Πύρρο Πα-
παδημητρίου.

Πολλά έχει να γράψει κανείς για την Πλα-
τεία μας, κατά καιρούς και η εφημερίδα μας
έχει παρουσιάσει ανάλογα δημοσιεύματα .
Ας σημειωθεί εδώ ότι δόθηκε ως αντικεί-
μενο μεταπτυχιακής μελέτης σε φοιτητές
του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπι-
στημίου Αθηνών.

Πολλές φορές ανακατασκευάστηκε μέχρι
να φτάσει στη σημερινή της μορφή όσον
αφορά το πλακόστρωτο. Όμως ο τοίχος
στήριξης στο κάτω μέρος από την πλευρά
του εθνικού δρόμου άρχισε να παρουσιάζει
προβλήματα. Αυτά επισημάνθηκαν από τον
τότε Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας
Βουργαρελίου Κώστα Κατσάνο το Νοέμ-
βριο  2014  με την εκλογή της νέας δημοτι-
κής αρχής. Μάλιστα υπήρξε  και σχετικό
πρακτικό του Κοινοτικού Συμβουλίου.

Έκτοτε αποφασίστηκε ότι το ποσό της
τάξης των 270.000 Ευρώ που είχε δοθεί με
ένα Πρόγραμμα ανταλλαγής με την Ιταλία
για την επισκευή των κατασκηνώσεων να
δοθεί για το πρόβλημα της Πλατείας, επειδή
δεν προχώρησε η μελέτη για τις Κατασκη-
νώσεις.

Παρουσιάζουμε ένα μικρό ιστορικό από
τις συνεχείς αναφορές μας στο συγκεκριμένο θέμα της Πλα-
τείας για να λάβετε γνώση μετά τις τελευταίες εργασίες στην
τοιχοποιΐα και τις διαμαρτυρίες που διατυπώθηκαν για την μη
ανακατασκευή του τοίχου όπως προέβλεπε η αρχική μελέτη.

Φ. 244( Ιαν. – Φεβρ. 2015 ) Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοι-
νότητας Κώστας Κατσάνος επισήμανε ότι το μεγαλύτερο
πρόβλημα που αντιμετωπίζει είναι η απειλή κατάρρευσης του
κάτω μέρους της πλατείας και χρειάζονται επειγόντως εργα-
σίες προτού είναι πλέον αργά. 

Φ. 251 ( Σεπτ. 2016 ) :Έγιναν γεωλογικές έρευνες που δί-
νουν ένα ‘’φως’’ για την έναρξη των εργασιών.

Φ. 252 ( Οκτ. 2016 ): Έχει ανατεθεί η μελέτη για γεωτεχνική,

υδραυλική και στατική έρευνα για το κάτω μέρος, τα χρήματα
υπάρχουνκαι προβλέπεται η έναρξη εργασιών την Άνοιξη. Η
ενηέρωση στην εφημερίδα μας από τον τότε Αντιδήμαρχο
Νίκο Σιμόπουλο με σχετική φωτογραφία από την έρευνα.

Φ. 256 ( Οκτ. 2017 ): Όσον αφορά  το θέμα της στήριξης της
Πλατείας  ( στο οποίο είχαμε αναφερθεί στο αντίστοιχο περ-
σινό φύλλο της εφημερίδας μας )  έχει εγκριθεί η μελέτη και
επίκειται  ο διαγωνισμός το Φεβρουάριο για να αρχίσουν οι
εργασίες εφόσον ολοκληρωθεί η ανάθεση. Ενημέρωση από
τον τότε Αντιδήμαρχο Νίκο Σιμόπουλο.

Φ.258 ( Απρ. 2018 ): Έγινε η δημοπράτηση για ανακατα-
σκευή του κάτω μέρους της Πλατείας και οι εργασίες θα αρ-
χίσουν αρχές Σεπτεμβρίου 2018.Ενημέρωση από τον τότε

Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Βουργαρε-
λίου Κώστα Κατσάνο.

Φ.262 (Απρ. 2019 ): Άρχισαν  εδώ και  ένα
μήνα οι εργασίες για τη στήριξη της πλατείας
στην κάτω της πλευρά, όπου παρουσίαζε σο-
βαρό πρόβλημα.Βέβαια έχουν δημιουργηθεί
προβλήματα  στον κεντρικό δρόμο από τις
εργασίες και στην πρόσβαση στην Πλατεία
από το καλντερίμι από όπου δεν μπορεί κα-
νείς να ανεβοκατεβαίνει  στην Πλατεία.

Όμως ήταν επιβεβλημένη ανάγκη για το
έργο, αναχαιτίζοντας έτσι μια πτώση της Πλα-
τείας και με δεδομένο ότι τα χρήματα για το
έργο είχαν μεταφερθεί από το πρόγραμμα για
τη συντήρηση των Κατασκηνώσεων, που
αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε άθλια κατά-
σταση.

Τελειώνοντας το ιστορικό μέσα από την
εφημερίδα ας επισημανθούν και τα εξής: Το
περσινό καλοκαίρι υπομείναμε την ταλαιπω-
ρία που προέκυψε από την εκτέλεση των ερ-
γασιών, την έλλειψη πρόσβασης στην
Πλατεία από το καλντερίμι ( σημειωτέον ότι
το καλντερίμι υπέστη ζημιά από τη διέλευση
των μηχανημάτων ), τα μπάζα στο δρόμο που
τα παράσερνε το νερό αλλά είπαμε να τελει-
ώσει το έργο  που τόσα χρόνια περιμέναμε
να φτάσει ως εδώ.

Και ξαφνικά στο τέλος του καλοκαιριού στα-
ματούν οι εργασίες με το αιτιολογικό   ότι προ-
έκυψε οικονομικό πρόβλημα και ο έργολάβος
δεν μπορούσε να ολοκληρώσει το έργο.

Και μέσα στον Ιούνιο 2020 άρχισαν εργα-
σίες συμπλήρωσης του ήδη υπάρχοντος τοί-
χου ο οποίος ήδη παρουσίαζε προβλήματα.
Το θέμα ήγειρε διαμαρτυρίες, πολλοί χωρια-
νοί και ειδικά καταστηματάρχες που είναι
κατά μήκος του δρόμου κάτω από την Πλα-
τεία επισήμαναν κινδύνους και μιλούσαν για
προχειρότητα σε ένα τόσο σοβαρό έργο. Επί-
σης ανέφεραν για μελέτη που προέβλεπε
ανακατασκευή του τοίχου.  

Με την ιδιότητα της Προέδρου του Συλλό-
γου Βουργαρελιωτών Αττικής  ακούγοντας

και τις διαμαρτυρίες των συγχωριανών μου είχα τηλεφωνική
επικοινωνία με το Δήμαρχο Χρήστο Χασιάκο ζητώντας πλη-
ροφορίες για την κατ’ αυτό τον τρόπο ολοκλήρωση του έργου.

Σε απάντηση πήρα το έγγραφο το οποίο παραθέτω αυτού-
σιο ,για να έχετε μια έγκυρη ενημέρωση και όχι ότι κυκλοφο-
ρεί στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα.

Άφησα για το τέλος ίσως για να γίνει περισσότερο αξιο-
πρόσεκτο: Κινδυνεύει και το μέρος της Πλατείας ανεβαί-
νοντας το πλακόστρωτο κάτω από το Βακούφικο. Πρέπει
να το δούμε συνολικά και σοβαρά πριν είναι αργά.

ΛΟΥΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΠΛΑΤΕΙΑ: Το ομορφότερο στολίδι του χωριού μας. Ας το διατηρήσουμε...
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 

1.000 τ.μ. 
ή όλο μαζί 

με σπίτι μέσα
1.500 τ.μ.

(Οικία Βασιλειάδη)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
ΤΗΛ.: 6983010784
(Σπυριδούλα Βασιλειάδη)

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

ΑΤ

Τα γραφεία μας που βρίσκονται στο κέντρο
της Άρτας αναλαμβάνουν τη σύνταξη κάθε εί-
δους τοπογραφικών διαγραμμάτων και συμ-
βολαιογραφικών πράξεων. Με την πολυετή
πείρα μας στον επαγγελματικό μας τομέα
αναλαμβάνουμε, προκειμένου να ολοκλη-
ρωθεί η τρέχουσα διαδικασία των δηλώ-
σεων στο Εθνικό Κτηματολόγιο, την ορθή
αποτύπωση, έλεγχο τίτλων ή σύνταξη ένορ-
κων βεβαιώσεων και τη συμπλήρωση των
αιτήσεων για τη δήλωση της κάθε ιδιοκτη-
σίας. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδή-
ποτε πληροφορία.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΟΦΗΣ
ΑΓΡ. & ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 37, 47132 ΑΡΤΑ

ΤΗΛ & FAX: 2681077728, ΚΙΝ: 6977571417
www.topografossofisarta.4ty.gr

ΚΑΣΣΙΑΝΗ Ε. ΣΟΦΗ
Συμβολαιογράφος

ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ 3 - 5
471 32 ΑΡΤΑ

ΤΗΛ./ΦΑΧ:
26810 77435

ΚΙΝ.: 6974 900 112

e-mail:
sofikassiani@
hotmail.com

3ο Δ ιεθνές  Φεστ ιβάλ  Ντοκ ιμαντέρ  της  Ηπε ίρου
3 r d  W E S T  S I D E  M O U N T A I N S  D O C  F E S T

5 - 18 Αυγούστου 2020

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της Ηπείρου
ή όπως έγινε γνωστό WEST SIDE MOUN-
TAINS DOC FEST ξεκίνησε το 2018 στον
Δήμο Καραϊσκάκη της Ορεινής Άρτας. Η βα-
σική σκέψη και πρόθεση όσων ασχοληθήκαμε
με την ίδρυση του Φεστιβάλ ήταν η δημιουργία
ενός σημαντικού πολιτιστικού γεγονότος, σε μία
από τις φτωχότερες και πλέον δυσπρόσιτες πε-
ριοχές της Ευρώπης. Μία περιοχή απίστευτης
φυσικής ομορφιάς που ξεκινά από τα Άγραφα
και την κοιλάδα του Αχελώου και φτάνει σχεδόν
μέχρι την Άρτα.

Το φεστιβάλ πέτυχε απόλυτα τους στόχους
του και ήδη βρισκόμαστε στην παραμονή της
έναρξης της τρίτης του περιόδου. Το τρίτο, λοι-
πόν, WEST SIDE MOUNTAINS DOC FEST,
που φέτος μεγάλωσε και απλώθηκε σε όλη
σχεδόν την Ήπειρο, θα πραγματοποιηθεί
από τις 5 μέχρι και τις 18 Αυγούστου. 

Η επέκταση αυτή του φεστιβάλ έγινε πραγμα-
τικότητα με τη συμμετοχή των Δήμων: Κεντρι-
κών Τζουμέρκων, Βορείων Τζουμέρκων,
Πωγωνίου, Πρεβέζης, Άρτας, φυσικά του Δήμου
Καραϊσκάκη, της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθε-
τών, πολλών Συλλόγων, Αδελφοτήτων, τοπικών
Ομοσπονδιών, του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της
Θεσσαλονίκης, αλλά και της εκπροσώπου της
Ηπειρωτικής Κοινότητας στην Αθήνα της Πανη-
πειρωτικής Σ.Ε.
Με σκληρή δουλειά και ελάχιστους πόρους κα-

ταφέραμε το φεστιβάλ να αγαπηθεί από τον
κόσμο και να τείνει να καθιερωθεί ως ένα διε-
θνούς κύρους φεστιβάλ, που πραγματοποιείται
μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα. 

Καταφέραμε να ενισχύσουμε την άποψη, ότι
υπάρχουν και άλλες γωνιές της Ελλάδας, που
θα μπορούσαν να γνωρίσουν την κουλτούρα
του κινηματογράφου και ειδικά των ταινιών τεκ-
μηρίωσης, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απο-
στασιοποίηση από επιρροές, που έχουμε
συνειρμικά συνηθίσει.
Καταφέραμε να αποδείξουμε ότι με αφορμή το

φεστιβάλ αυτό μπορούν να δημιουργηθούν ευ-
καιρίες ανάπτυξης θεσμών πολιτισμού, καθώς
και εναλλακτικού τουρισμού στον τόπο μας, που
έχει την ανάγκη να κάνει ένα βήμα μπροστά και
να απεγκλωβιστεί από το υποβαθμισμένο πο-
λιτιστικό “status”, που τον κατατρέχει και τον
κρατά συχνά όμηρο της κακογουστιάς και της
εμπορευματοποίησης των πάντων.

ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
Οι εκδηλώσεις του Φεστιβάλ ξεκινούν στις 5 Αυ-
γούστου στις 18:00 με την προφεστιβαλική ημε-
ρίδα με θέμα "Ο Διαχρονικός Πολιτισμός
στην Ήπειρο". Μια συνεργασία της ΑΜΚΕ Πο-
λιτισμού “Canto Mediterraneo” και της Αδελφό-
τητας Πηγιωτών Άρτας.

Συμμετέχουν έγκριτοι Πανεπιστημιακοί, ιστο-
ρικοί, αρχαιολόγοι, λογοτέχνες, καλλιτέχνες από
τον χώρο των εικαστικών τεχνών, της Μουσι-
κής, του κινηματογράφου, του Θεάτρου κ.λπ. Οι
αρχές του τόπου, οι Σύλλογοι κάθε βαθμού,
αλλά και οι απλοί πολίτες είναι καλεσμένοι στην
εκδήλωση. Έτσι για να... μετρηθούμε και να κα-
ταθέσουμε τις απόψεις μας.

ΦΕΣΤΙΒΑΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ 2020
06 Αυγούστου: Έναρξη Φεστιβάλ & προβολές
στις Πηγές Άρτας, Δήμος Γ. Καραϊσκάκη.

07 Αυγούστου: Σκουληκαριά Άρτας,
Δήμος Γ. Καραϊσκάκη.
08 Αυγούστου: Βουργαρέλι, Δήμος
Κεντρικών Τζουμέρκων.
09 Αυγούστου: Καταρράκτης, Δήμος
Κεντρικών Τζουμέρκων.
10 Αυγούστου: Κάτω Ραβένια, Δήμος
Πωγωνίου.
11 Αυγούστου: Πράμαντα, Δήμος Βο-
ρείων Τζουμέρκων.
12 Αυγούστου: Βοτανικός Κήπος Πρέ-
βεζας, Δήμος Πρέβεζας.
13 Αυγούστου: Τελετή λήξης στον
ιστορικό Cine Ορφέα της Άρτας, Δήμος
Αρταίων.

ΜΕΤΑΦΕΣΤΙΒΑΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
16 Αυγούστου: προβολές στην Πωγω-
νιανή, Δήμος Πωγωνίου.
17 Αυγούστου: προβολές στο Ελλη-
νικό, Δήμος Βορείων Τζουμέρκων.

Ακολουθείστε το link για το τρέιλερ του
Φεστιβάλ: https://youtu.be/WRyKHX-
ayTbE 

• ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
20:30
• Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ
ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ
• ΘΑ ΤΗΡΗΘΟΥΝ ΑΥΣΤΗΡA ΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚA
ΠΡΩΤOΚΟΛΛΑ

ΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για τα υγειονομικά μέτρα, για το πώς φτάνουμε
στους χώρους προβολής, για θέματα διαμονής

και άλλα ομοειδή θέματα, απευθυνθείτε στους
κατά τόπους Δήμους.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Canto Mediterraneo AMKE τηλ: +30 695 5638
775, e-mail: cantomed@gmail.com και στην
ιστοσελίδα www.cantomed.eu

Νίκος  Παπακώστας
Διευθυντής του Φεστιβάλ

+30 695 5638 775

Δρώμενα καλοκαίρι 2020
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ 

ΚΥΤΤΑΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που
διανύουμε το φετινό καλοκαίρι, δεν ανα-
κοίνωσαν συγκεκριμένες εκδηλώσεις οι
δύο πολιτιστικοί οργανισμοί μέχρι τη
στιγμή έκδοσης της εφημερίδας μας.
Μας ανέφεραν ότι ίσως υπάρξουν κά-
ποιες δραστηριότητες και εκδηλώσεις
μέσα στο πλαίσιο των απαραίτητων μέ-
τρων που επιτάσσει η Πολιτεία,  για τις
οποίες θα υπάρξουν στο χωριό οι σχετι-
κές ανακοινώσεις.



10 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

Το Βουργαρέλι μάς περιμένει πάντα! Η επικοινωνία μαζί του και με τους ανθρώπους του μας αναζωογονεί!

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

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

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ 

ΔΩΜΑΤΙΑ

ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΤΑΣΙΟΣ

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΑΡΤΑΣ

ΤΗΛ.: 26850 22254

Βουργαρελιώτικα  Ηπειρωτικά & άλλα. . .

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ

e-mail: sousos@yahoo.com

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΥΣΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡ. ΣΟΥΣΟΣ

ΚΗΦΙΣΙΑΣ 72 (Αγ. Τριάδα)
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΤΗΛ.: 210 6982438
ΚΙΝ.: 6974305426

6972422536

VILLA ELIA
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ

Άγιος Ιωάννης - Φρύνη - Λευκάδα
Appartments & Suites & Villas

ΤΗΛ.: 26450 24397 -  6973536887
Fax: 26450 26019

e-mail: tyrologos@villaelia.gr
www.villaelia.gr

Β ο υ ρ γ α ρ έ λ ι  -  Ά ρτα  4 7 0  4 5
Τη λ . :  2 6 8 5 0  2 2 7 1 3 ,  6 9 7 2  4 0 8 8 8 8

E m a i l :  d i m i t r i s - p a p a d i m a s @ y a h o o . g r
w w w. v i l a s o f i a . g r

5 Μαΐου 1943  
5 Μαΐου 2020

77 ολόκληρα χρόνια πέρασαν από
την ημέρα που βομβαρδίστηκε το
Βουργαρέλι από τους Γερμανούς
και θρηνήσαμε 14 νεκρούς . Όμως
η φετινή επέτειος ήταν διαφορετική,
δεν τιμήθηκε  ούτε στο ελάχιστο.
Μοναδική εξαίρεση  η κατάθεση
ενός λιτού δάφνινου στεφανιού από
τον Πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλ-
λόγου Βουργαρελίου Νίκο Πλεύρη
με την παρουσία της ανθισμένης

πασχαλιάς δίπλα από το Μνημείο.
Ενδεικτικές είναι οι δύο φωτογρα-
φίες από τη στιγμή αυτή.
Και το ερώτημα αμείλικτο: Δεν τιμή-
θηκε η επέτειος γιατί συνέπεσε με τη
λήξη της καραντίνας και δεν έγινε
καμιά προεργασία;
Σίγουρα κάτι χρειαζόταν αλλά του-
λάχιστον μια επιμνημόσυνη δέηση
ήταν ένα δείγμα σεβασμού και
τιμής. Και είναι μία επέτειος ιδιαί-
τερα σημαντική για το χωριό μας και
επανειλημμένα έχουμε αναφερθεί σ’
αυτήν μέσα από την εφημερίδα μας

με εκτενείς μαρτυρίες από εκείνη
την αποφράδα μέρα για το χωριό
μας και μάλιστα σε κάθε επέτειο με
την προτροπή να φροντίσουμε να
λάβει τις διαστάσεις που της αξίζουν
και το χωριό μας να συμπεριληφθεί
στα μαρτυρικά χωριά που υπέστη-
σαν τη γερμανική λαίλαπα.
Με τον πρέποντα σεβασμό παραθέ-
τουμε στη σελίδα 6 αυτού του φύλλου
της εφημερίδας μας μια φωτογραφία
της  Λέλας Παπαδοπούλου, ενός από
τα θύματα του βομβαρδισμού και
ήταν μόνο 18 χρονών. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Στο Βουργαρέλι

πέτρινη οικία (Τενέζου), 
87 τ.μ., μαζί: κατώι 40
τ.μ., οικόπεδο 512 τ.μ.,
100 μ. από την πλατεία.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 

α) 6974439385 και 
β) 00905438369782 

μέσω  Skype.

Γυρίσματα της εκπομπής Selfie 
της ΕΡΤ 2 στο Βουργαρέλι

Το Selfie είναι ένα πρωτότυπο ταξι-
διωτικό τηλεπαιχνίδι, ελληνικής έμ-
πνευσης και παραγωγής, που
προβάλλει με σύγχρονο τρόπο τις
ομορφιές της πατρίδας μας! Η
δράση αυτή γίνεται με πρωτοβουλία
της Περιφέρειας Ηπείρου για την
προώθηση του τουρισμού της Ηπεί-
ρου. Γυρίσματα της εκπομπής στο
Βουργαρέλι έγιναν στο Μοναστήρι
του Αγίου Γεωργίου, απ’ όπου και η
σχετική φωτογραφία, στην πλατεία
και στην Πηγή της Λεπτοκαριάς.


