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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο αδόκητος και αιφνίδιος θάνατος της Σταυρούλας Καραβασίλη ήρθε τη στιγμή που η
Εφημερίδα μας ήταν υπό έκδοση. Γι’ αυτό ως ελάχιστο
δείγμα σεβασμού και τιμής στη
μνήμη της αποφασίσαμε να ματαιώσουμε την προγραμματισμένη για την Κυριακή 26
Γενάρη 2020 Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας.

Η Σταυρούλα Καραβασίλη διετέλεσε επί σειρά ετών Πρόεδρος
του Συλλόγου Βουργαρελιωτών
Αττικής. Αφιέρωμα στη μνήμη
της θα υπάρξει στο επόμενο
φύλλο της Εφημερίδας μας.
Καλό ταξίδι Σταυρούλα , ελαφρύ
το χώμα της γενέθλιας γης που
θα σε σκεπάσει.
Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Συλλόγου Βουργαρελιωτών
Αττικής

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΟ
ΜΑΡΤΥΡΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Τ

ο Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2019
πραγματοποιήθηκε με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ.
Προκόπη Παυλόπουλου η εκδήλωση
μνήμης και τιμής των θυμάτων της ναζιστικής θηριωδίας και της πυρπόλησης
του
Μαρτυρικού
χωριού
Καταρράκτης.
Την εκδήλωση, η οποία συνδιοργανώθηκε
από το Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων, την Περιφέρεια Ηπείρου και την Πανελλήνια Ένωση
Θυμάτων και Φίλων Θυμάτων Μαρτυρικού χωριού Καταρράκτης Άρτας, τίμησαν ακόμη με
την παρουσία τους ο εκπρόσωπος της Κυβέρνησης κ. Κωνσταντίνος Τσουβάλας-Γ.Γ Δημόσιας Τάξης, οι βουλευτές του Ν. Άρτας,
Γεώργιος Στύλιος, Όλγα Γεροβασίλη και Χρήστος Γκόκας, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ.
Αλέξανδρος Καχριμάνης, ο Αντιπεριφερειάρχης Άρτας κ. Βασίλειος Ψαθάς, Στρατιωτικές
Αρχές, εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας,
Περιφερειακοί και Δημοτικοί Συμβούλοι και
πλήθος κόσμου.
Σε κλίμα συγκίνησης και σεβασμού τελέστηκε
Επιμνημόσυνη Δέηση στο χώρο του Μνημείου,
στην πλατεία Καταρράκτη από τον Μητροπολίτη Άρτας κ.κ. Καλλίνικο.
Ακολούθησαν ο χαιρετισμός του Δημάρχου κ.
Χρήστου Χασιάκου, η ομιλία του Καθηγητή
Παιδιατρικής κ. Κωνσταντίνου Τσουμάκα και η
απαγγελία του ποιήματος του Ναπολέοντα Κατσούλη από το γιο του Δημήτριο.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με το προσκλητήριο νεκρών, την κατάθεση στεφάνου από τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την τήρηση ενός
λεπτού σιγής και την ανάκρουση του Εθνικού
Ύμνου.

Το μήνυμα ‘’Ποτέ ξανά ναζιστική θηριωδία’’
έστειλε ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος κατά την
αντιφώνησή του στην τελετή αναγόρευσής του
σε επίτιμο δημότη του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων. Παράλληλα τόνισε ότι η Ελλάδα θα
συνεχίσει να εγείρει τις νόμιμες αξιώσεις για το
Κατοχικό Δάνειο και τις αποζημιώσεις της Ναζιστικής κατοχής μέχρι την τελική δικαίωση

Το ιστορικό της καταστροφής
και της θηριωδίας

Σ’ αυτό αναφέρθηκε ο Κώστας Τσουμάκας. Η
επιχείρηση καταστροφής οργανώθηκε από
την Ταξιαρχία ‘’Εντελβάις’’. Την Τρίτη 26 Οκτωβρίου 1943 οι Γερμανοί κινήθηκαν από

Χριστούγεννα 2019 – Γιορτινό Βουργαρέλι

Το χωριό μας το Βουργαρέλι και φέτος χριστουγεννιάτικα ντύθηκε τα γιορτινά του. Αυτό
το φρόντισε με ιδιαίτερο ζήλο για τρίτη συνεχή χρονιά ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βουργαρελίου. Από τις 2 Δεκεμβρίου ξεκίνησε ο
στολισμός του χωριού μας. Στήθηκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο, έλατο για να συνεχιστεί η παράδοση. Δίπλα στο δέντρο η Φάτνη
και τα δύο στο κάτω μέρος της Πλατείας,
ορατά από παντού. Φέτος υπήρξε και κάτι
διαφορετικό, δίπλα από τη Φάτνη στήθηκε
ένα σπιτάκι που για αρκετές ημέρες φιλοξένησε δύο ελαφάκια, που παραχώρησε στον
Σύλλογο ο Κώστας Βασιλείου από το Οινοποιείο “ΖΕΥΚΙ’’. Ακολούθησε ο στολισμός
όλης της Πλατείας, φωτεινές γιρλάντες παντού, στα πλατάνια, στην εκκλησία του Αγίου
Νικολάου, στο Βακούφικο.
Ολόφωτη και η διαδρομή από την πρώτη
γέφυρα στο έμπα του χωριού μέχρι τον
Σταυρό. Φαντασμαγορικό και υπέροχο το
θέαμα με τα εντυπωσιακά κεφάλια των χιονανθρώπων στις κολόνες.
Ο Σύλλογος όμως φρόντισε όπως κάθε

χρόνο για τη διασκέδαση των μικρών παιδιών μέσα στο πνεύμα των γιορτινών ημερών.
Έτσι στις 30 Δεκέμβρη πραγματοποιήθηκε
η Πρωτοχρονιάτικη γιορτή, αλλά φέτος το
σκηνικό άλλαξε. Λόγω των αντίξοων καιρικών συνθηκών οι μικροί φίλοι του Συλλόγου
συγκεντρώθηκαν στο Γραφείο του. Δημιουργικές δραστηριότητες (εύγλωττες είναι οι φωτογραφίες), παραμύθια και για το πνεύμα της
Πρωτοχρονιάς ο Άγιος Βασίλης με τα δώρα
του που σκόρπισαν χαμόγελα στα παιδάκια
του χωριού, γειτονικών χωριών και επισκεπτών του χωριού μας την περίοδο των γιορτών.
Ο επίλογος της γιορτινής ατμόσφαιρας του
παλιού χρόνου προετοιμάζοντας την υποδοχή του καινούργιου γράφτηκε με τα Κάλαντα της Πρωτοχρονιάς, την παραμονή της.
Μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου, φίλοι – συνοδοί και μικροί φίλοι του τα “έψαλλαν’’ στα
μαγαζιά του χωριού συνεχίζοντας ένα έθιμο
χρόνων.
ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΕΛ. 7

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

Άγναντα μέσω Σγάρας και Σταυρού, για να κυκλώσουν το χωριό. Και ακολούθησαν: στον συνοικισμό Σγάρα έκαψαν 57 σπίτια και
εκτέλεσαν 2, στον συνοικισμό Μηλιά έκαψαν
42 σπίτια και εκτέλεσαν 7, στο κεντρικό χωριό
Καταρράκτης έκαψαν 154 σπίτια, έκαψαν 1
ζωντανό, και εκτέλεσαν 8, στον συνοικισμό
Κρυοπηγή έκαψαν όλα τα σπίτια, 35.

Τρίτη 26 Οκτώβρη 1943 και Τετάρτη 27
Οκτώβρη 1943 το χωριό έζησε μαρτυρικές
στιγμές. Όλα στάχτη, 18 εκτελέστηκαν εν
ψυχρώ, 288 κατοικίες, το 90% του συνόλου
κάηκαν. Το χωριό αφανίστηκε, καταστροφή και
όλεθρος.Ένα πρέπει να είναι το σύνθημα μετά
από όλα αυτά: “Ποτέ ναζισμός, ποτέ φασισμός’’.
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Το Βουργαρέλι είναι ο γενέθλιος τόπος, που μας εμπνέει και μας δίνει δύναμη στην καθημερινότητά μας.
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Ο

Κο ι ν ω ν ι κά

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

Η Γιάννα Αντωνίου (κόρη του Κώστα Αντωνίου και της Ζωής Μπάγκου)
και ο Δημήτρης Χαρακόπουλος απέκτησαν κοριτσάκι στις 21 Δεκεμβρίου 2019.
Ευχόμαστε να τους ζήσει το νεογέννητο!

ΘΑΝΑΤΟΙ

- Απεβίωσε και κηδεύτηκε στο Βουργαρέλι η Μαριάνθη Νίκου (σύζυγος
Νάσιου Νίκου).
- Απεβίωσε στην Αθήνα και κηδεύτηκε στο Βουργαρέλι η Ουρανία Τυρολόγου (κόρη του Γιώργου Τάσιου).
- Απεβίωσε και κηδεύτηκε στην Αθήνα η Τζένη Τζουμάκα.
- Απεβίωσε στην Αθήνα και κηδεύτηκε στο Βουργαρέλι η Κούλα Γιάννου.
- Απεβίωσε στην Αθήνα και κηδεύτηκε στην Αβαρίτσα ο Αντρέας Αντώνης (σύζυγος Γεωργίας Δήμου).
- Απεβίωσε και κηδεύτηκε στο Βουργαρέλι ο Βασίλης Τσαμπούλας.
- Απεβίωσε στην Αθήνα και κηδεύτηκε στο Παλαιοκάτουνο ο Σπύρος
Κοντοδήμας.
- Απεβίωσε στην Αθήνα και κηδεύτηκε στο Αγρίνιο ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αχελώου Ευθύμιος (Στύλιος).
Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους τους.

Γι’ αυτούς που φεύγουν για το μακρινό ταξίδι

Αρκετά πολλοί οι αγαπημένοι συγχωριανοί που έφυγαν από κοντά μας
αυτόν τον καιρό. Και όχι μόνο συγχωριανοί αλλά και αυτοί που έζησαν και
αγάπησαν το Βουργαρέλι. Τρεις μάλιστα απ’ αυτούς έφυγαν από κοντά
μας γιορτινές μέρες παραμονές Χριστουγέννων, Κούλα Γιάννου, Βασίλης Τσαμπούλας και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αχελώου Ευθύμιος.
Η Τζένη Τζουμάκα αγάπησε πολύ το Βουργαρέλι. Τα τελευταία χρόνια
η παρουσία της μας ήταν ιδιαίτερα προσφιλής. Με το χαμόγελο, το κεφι,
το χιούμορ ήταν κοντά μας πολλές φορές στη διάρκεια του χρόνου στο
αγαπημένο της σπίτι σε υπέροχη τοποθεσία πιο πάνω από τις Κατασκηνώσεις. Το Κύτταρο Τέχνης Τζουμέρκων την αποχαιρέτησε με λόγια συγκινητικά, 13 Νοεμβρίου:
Καλό ταξίδι Τζενάκι (Τζένη Τζουμάκα). Θα σε θυμόμαστε πάντα, με το
γέλιο σου, την προσφορά σου και την αγάπη σου! Καλό ταξίδι φίλη μας
και μέλος του Κυττάρου. Ένα μικρό απόσπασμα από την ποίηση του
Οδυσσέα Ελύτη που λάτρευες! Από το βιβλίο που μας χάρισες!
Πέστε μου, αυτή που παίζει αυτή που οργίζεται, αυτή που ξελογιάζει
τινάζοντας απ’ τη φοβέρα τα κακά μαύρα σκοτάδια της
ξεχύνοντας στους κόρφους του ήλιου τα μεθυστικά πουλιά
πέστε μου, αυτή που ανοίγει τα φτερά στο στήθος των πραγμάτων
στο στήθος των βαθιών ονείρων μας
είναι η τρελλή ροδιά;…

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ

Η Εφημερίδα μας το «ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ» θέλει και ζητάει τη συνεργασία
των χωριανών μας. Η Συντακτική Επιτροπή δημοσιεύει κάθε συνεργασία που λαμβάνει και δεν λογοκρίνει κανένα κείμενο. Μοναδική προϋπόθεση τα κείμενα να είναι ενυπόγραφα. Παράκληση οι συνεργασίες
να αποστέλλονται με mail στα:
Μαίρη Στεφάνου: marystef7@gmail.com
Λουκία Αντωνίου: loukiac.antonoiou@gmail.com
ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση του Συλλόγου
Φειδίου 18, 108 78 Αθήνα.
Συνεργάτης στην ψηφιοποίηση των κειμένων Νίκος Τσιούνης:
tsiounisnikos@gmail.com

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΩΤΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ

“ΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ”

ΦΕΙΔΙΟΥ 18, 106 78 ΑΘΗΝΑ
ΕΚΔΟΤΗΣ:

ΛΟΥΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Πρόεδρος Συλλόγου

Θεοτοκοπούλου 54-56
162 31 Βύρωνας

Τηλ.: 210 7667549

Κινητό: 6977 550119
*

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Ηπειρωτικές Εκδόσεις “Πέτρα”
Οικονόμου 32, 106 83 Αθήνα
Τηλ.: 210 8233830

Fax: 210 8238468

e-mail:ekdoseispetra@hotmail.com

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΙ
ΤΙΣ ΕΠΩΝΥΜΕΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΩΝ
ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΙΣ
ΛΟΓΟΚΡΙΝΕΙ.
ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ
ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ
ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ
ΚΑΤ’ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ
ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

Λόγω αυξημένης ζήτησης για αίμα
αλλά και λόγω της μικρής προσέλευσης στη θερινή αιμοδοσία του
Συλλόγου, οι φιάλες αίματος του
Πολιτιστικού Συλλόγου Βουργαρελίου έχουν περιοριστεί. Όσοι θέλετε μπορείτε να πάτε
σε οποιοδήποτε νοσοκομείο και να δώσετε αίμα για την
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ του Συλλόγου, η οποία διατηρείται
στο νοσοκομείο Χατζηκώστα στα Ιωάννινα.
Σε θέματα υγείας δεν γίνονται διακρίσεις καταγωγής.
Συγχωριανοί και μη μπορούν να αιτούνται αίμα και εμείς
θα είμαστε στο πλευρό τους.
Να θυμάστε όμως ότι, όταν δεν προσφέρουμε, έρχεται η
στιγμή που οι ίδιοι έχουμε ανάγκη και τότε τα αποθέματα δεν επαρκούν.
Ας μη φτάσουμε λοιπόν σ’ αυτό το σημείο!
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
Σιαπάτη Αφροδίτη Νο 3345 .....................................10
Μποχώτη Βάσω Νο 3346 .......................................10
Χανδρινού Αφροδίτη Νο 3347 ................................ 20
Πλεύρης Σπύρος Νο 3348 ......................................20
Βασιλάκης Σόλων Νο 3349 .................................... 10
Δράκος Δημήτριος Νο 3350 ...................................20
Πράσσου-Μενεγιά Μαριάνθη Νο 3465 .........................10
Καραγκούνης Κώστας Νο 3466 ............................100
Αγγέλης Λεωνίδας Νο 3467.................................... 20
Βάγγης Βαγγέλης Νο 3468 .....................................10

Παρακαλούμε, για κάθε κοινωνικό γεγονός που αφορά το
χωριό μας και τους συγχωριανούς, να ενημερώνετε άμεσα
την πρόεδρο του Συλλόγου
Λουκία Αντωνίου,
στα τηλ. 210-7667549,
6977550119
Χειροποίητα
Κοσμήματα & Δώρα

Ειρήνη Βιτώρου
Παλλάδος 24-26
Αθήνα
τηλ. 697 8215823

Facebook page :
Κουμπάκι
koumpaki.com

!

Δήμαρχος Κεντρικών
Τζουμέρκων Χρήστος Χασιάκος συμμετείχε στο 9ο Διεπιστημονικό Συνέδριο για την
ολοκληρωμένη ανάπτυξη των
ορεινών και απομονωμένων
περιοχών που έγινε στο Μέτσοβο την 26-28 Σεπτεμβρίου
2019. Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής και υπεύθυνος του Συνεδρίου ήταν ο
καθηγητής του Ε.Μ.Π. Τζουμερκιώτης Δημήτριος Καλιαμπάκος. Η θεματολογία των
ερευνητικών εργασιών αφορούσε αποκλειστικά τον Δήμο
Κεντρικών Τζουμέρκων. Ένα
από τα σημαντικά θέματα που
αναπτύχθηκαν ήταν και η πρόταση να συνδεθούν τα Θεοδώριανα με τους Μελισσουργούς
με σήραγγα, γεγονός που θα
συμβάλλει στην ανάπτυκη των
Κεντρικών και Βορείων Τζουμέρκων.

Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι ο Σύλλογός μας οργανώνει τακτικά την παρακολούθηση - συμμετοχή
των μελών του σε πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, όπως εκδρομές, θεατρικές και
μουσικές παραστάσεις κ.ά. Επειδή ως γνωστόν
η εφημερίδα μας κυκλοφορεί 4 φορές τον
χρόνο, δεν υπάρχει η δυνατότητα έγκαιρης ενημέρωσης όλων των μελών μας για τις εκδηλώσεις αυτές. Ως εκ τούτου καλούμε όσους
ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε πολιτιστικές
ή ψυχαγωγικές εκδηλώσεις του Συλλόγου μας
στο διάστημα Σεπτεμβρίου - Μαΐου, να μας ενημερώσουν στα παρακάτω τηλέφωνα ή e-mail ,
ώστε να ειδοποιηθούν όταν αυτές προγραμματιστούν και να έχουν τη δυνατότητα να λάβουν
μέρος σε αυτές.
Τηλέφωνα - E-mail
Αντωνίου Λουκία :
6977550119, loukiac.antoniou@gmail.com
Σόφη Μαρίνα :
6977356393, sofimarinada@gmail.com
Γούλα Κατερίνα :
6946330619, goulakat@hotmail.com
Στεφάνου Μαίρη :
6973302224, marystef7@gmail.com
Παρακαλούμε όσοι στείλετε e-mail ή sms
γράψτε μας, εκτός από το όνομά σας,
τα τηλέφωνα και το e-mail σας.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
“ΓΑΛΗΝΗ”

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΥΤΡΑΣ
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΑΡΤΑΣ
22380
ΤΗΛ.: 26850 22135

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

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ
ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ!

ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ - ΨΗΣΤΑΡΙΑ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΙΟΥΛΗΣ
ΤΗΛ.: 26850 24669
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ
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Το Βουργαρέλι αποχαιρετά τους ανθρώπους του που “φεύγουν”.

Με αυτό τον τίτλο η Ιερά Μητρόπολις Άρτης εξήγγειλε το
θάνατο του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Αχελώου Ευθύμιου (Στύλιου). Αναφέρει σχετικά:
Την Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2019 εκοιμήθη εν Κυρίω σε ηλικία 90 ετών ο Μητροπολίτης Αχελώου Ευθύμιος. Ο Μακαριστός Μητροπολίτης Αχελώου Ευθύμιος( Στύλιος )ήταν
τέκνο του εκ Βουργαρελίου Άρτης, Ηπειρώτη χονδρεμπόρου Κωνσταντίνου Στύλιου.
Γεννήθηκε την Πρωτομαγιά του 1929 στο
Αγρίνιο της Αιτωλοακαρνανίας.Μετά την εγκύκλιο παιδεία, υπακούοντας στα κελεύσματα
της οικογένειας, ξεκίνησε να σπουδάσει ιατρική, την οποία όμως εγκατέλειψε σύντομα,
θελγόμενος από τη Θεολογία. Αποφοίτησε
από τη Θεολογική Σχολή Αθηνών το 1952 και
ανεκηρύχθη διδάκτωρ της το 1980.
Πρωτοπόρος σε εισηγήσεις και δράσεις για
τους νέους, τους φτωχούς, την οικολογία.Διετέλεσε Γραμματέας του Συνδέσμου Παγκόσμιας Ενώσεως Ορθόδοξης Νεολαίας από το
1955 έως το 1964. Συνέγραψε πλέον των 100
βιβλίων που αναφέρονται σε θέματα Θεολογίας, Κοσμολογίας, Ανθρωπολογίας, Οικολογίας, Αγωγής της Νεολαίας και Ορθοδόξου
Πνευματικότητας .Επίσης είχε υπό έκδοση
από την Αποστολική Διακονία τέσσερα βιβλία,
δύο με ειδικά θέματα και δύο με αδημοσίευτα
κείμενά του, υπό τον τίτλο Ανάλεκτα. Στα βιβλία του διαφαίνεται ο συνδυασμός της επιστημοσύνης με
την ποιμαντική πράξη. Χαρακτηριστικό των συγγραμμάτων
του, αυτοτελών βιβλίων, μονογραφιών, άρθρων και μελετών είναι η αξιοποίηση της διεθνούς βιβλιογραφίας, λόγω
της γλωσσομάθειάς του( ομιλούμενες γλώσσες Αγγλικά,
Γαλλικά ), προσανατολισμένη στη σύγχρονη πραγματικότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Χειροτονήθηκε Διάκονος το 1962 και Πρεσβύτερος το
1963. Στις 22 Δεκεμβρίου 1968 χειροτονήθηκε Τιτουλάριος
Επίσκοπος Αχελώου. Μελετητής της αστικής ποιμαντικής,
με διδακτορικό επί του θέματος, οργάνωσε την Ποιμαντική
της Αρχιεπισκοπής Αθηνών επί αρχιεπισκόπων Ιερωνύμου
του Α’ και Χριστοδούλου.Πρέπει να αναφερθεί ότι 51 χρόνια
της ζωής του τα έζησε ως βοηθός επίσκοπος των τεσσάρων τελευταίων Αρχιεπισκόπων Αθηνών, κατοικώντας τα
πλείστα εξ αυτών στο Παλαιό Ψυχικό. Επίσης στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών εργάστηκε στους Τομείς της Κοινωνικής
Πρόνοιας και της Νεολαίας. Διετέλεσε Πρόεδρος της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής για την Οικολογία, Γενικός Γραμματεύς της ‘’Παγκοσμίου Αδελφότητος Ορθοδόξων
Νεολαιών’’ SYNDESMOS.
Eξεπροσώπησε την Εκκλησία της Ελλάδος σε Διεθνή και
Διορθόδοξα Συνέδρια, ενώ υπήρξε από τους πρωτεργάτες
της Ορθοδόξου Εξωτερικής Ιεραποστολής στην εποχή μας,

Απεβίωσε ο εξ Άρτης έλκων
την καταγωγήν Μητροπολίτης
Αχελώου Ευθύμιος (Στύλιος)

στην Αφρική , την Ασία και
την Άπω Ανατολή.
Το 2000 προήχθη σε Τιτουλάριο Μητροπολίτη Αχελώου. Το Μάρτιο του 2019,
τον Μητροπολίτη Αχελώου
Ευθύμιο εβράβευσε η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος με
αφορμή τη συμπλήρωση 50
ετών Αρχιερατείας.
Και μερικά
παραλειπόμενα
-Της Πεντηκοστής το 2014,
είπε ότι: ‘’δεν πρέπει να
αφήνουμε το γήρας να μας
εκθέτει ενώπιον της Εκκλησίας’’ και σταμάτησε να ιερουργεί, Με σωφροσύνη
είχε παραιτηθεί νωρίτερα
των διοικητικών και άλλων
υποχρεώσεών του από την Αρχιεπισκοπή Αθηνών και την
Ιερά Σύνοδο. Ενώ το ίδιο έκανε όταν πληροφορήθηκε ότι η
καταργημένη από το νόμο 590/1977 θέση του ως Βοηθού
Επισκόπου ενεργοποιήθηκε με νομοθετική τροπολογία στο
άρθρο 44 του νόμου 4521/2018. Παραιτήθηκε δίνοντας τη
δυνατότητα στην εκκλησία να έχει στη διάθεσή της την
εκλογή νεότερου επισκόπου για τη θέση αυτή.
-Ο Μητροπολίτης Ευθύμιος το βράδυ της 24ης Δεκεμβρίου μετά το δείπνο και τη βραδινή προσευχή του πλάγιασε να ξεκουραστεί, γιατί την επομένη θα εκκλησιάζονταν
για την εορτή των Χριστουγέννων. Στις 21.30 όταν η οικονόμος πλησίασε την κλίνη του να επιβεβαιώσει ότι πήρε ένα
φάρμακο που ελάμβανε πριν από τον ύπνο, τον βρήκε κεκοιμημένο.
Μεταθανάτια
- Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άρτας κ.κ. Καλλίνικος
τέλεσε Τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του προαπελθόντος Ιεράρχου.
- Το πρωί της Πέμπτης 26 Δεκεμβρίου 2019 στο ναό της
Αγίας Μαρίνης Ηλιουπόλεως και στη λειτουργία για την
εορτή της Συνάξεως της Θεοτόκου, εψάλη το τριήμερο του
αειμνήστου ιεράρχου.
Πληροφορίες από: rimaorthodoxias.gr – ΤΑ ΝΕΑ
TISMIKROSPILIAS 24

Δύο αξιοθαύμαστα μνημεία στον Ορχομενό

Στο πλαίσιο της εκδρομής του Συλλόγου Βουργαρελιωτών Αττικής, ο πρώτος μας σταθμός ήταν
θρησκευτικού και παράλληλα πολιτιστικού περιεχομένου. Επίσκεψη στον Ορχομενό, στο αξιοθαύμαστο Μνημείο της Παναγίας Σκριπούς, για το
οποίο αξίζει να προσέξουμε τις παρακάτω πληροφορίες, τις πιο χαρακτηριστικές, που σκιαγραφούν τη Μονή. Επίσης επισκεφθήκαμε και τον
τάφο του Μινύου.

Μονή Παναγίας Σκριπούς
Βρίσκεται απέναντι από τον αρχαιολογικό χώρο της
πόλης και την αρχαία ακρόπολη του Ορχομενού. Είναι
ονομαστή για το γλυπτό της διάκοσμο, ναός εγγεγραμμένος σταυροειδής με τρούλο και είναι το μεγαλύτερο και πολυτελέστερο γνωστό μνημείο της εποχής
έξω από την Κωνσταντινούπολη. Σώζεται το καθολικό.
Άξια παρατήρησης είναι: το άφθονο αρχαίο υλικό που
προέρχεται από τον κοντινό αρχαιολογικό χώρο της
ιστορικής πόλης του Ορχομενού, το κατακόρυφο
ηλιακό ρολόι και οι επιγραφές. Από μια επιγραφή που
είναι ενσωματωμένη στο εξωτερικό της αψίδας του
ναού μαθαίνουμε τόσο τη χρονολογία κτίσεως 873/874
μ. Χ. όσο και τον χορηγό – κτήτορα, τον Λέοντα, βασιλικό πρωτοσπαθάριο. Σ’ αυτές τις εντοιχισμένες επιγραφές από τις οποίες είναι γεμάτη η εκκλησία
εξωτερικά πιθανότατα να οφείλεται το όνομα Σκριπού από το λατινικό scriptus που σημαίνει επιγραφή.
Πανηγυρίζει στις 15 Αυγούστου, γιορτή της Κοιμήσεως
της Θεοτόκου και στις 23 Αυγούστου, απόδοση της
γιορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου αλλά και στις 10
Σεπτεμβρίου, ημέρα κατά την οποία το 1943 ο Ορχομενός και οι κάτοικοί του σώθηκαν με θαύμα της Παναγίας από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής που
ήθελαν να κάψουν την πόλη και να σκοτώσουν του κατοίκους της. Τη μέρα αυτή γίνεται περιφορά της θεομητορικής εικόνας του τέμπλου στον χώρο που
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28 Δεκεμβρίου 2019
Από το πρωί η σορός του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη
Αχελώου Ευθυμίου εκτέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα στον
Ιερό Ναό της Μητροπόλεως Αθηνών. Πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε το σεβάσμιο Ιεράρχη και στη συνέχεια παραβρέθηκε στην εξόδιο ακολουθία που εψάλη στις 12 το μεσημέρι
χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου και άλλων
Ιεραρχών. Με πολύ συγκινητικά λόγια τον αποχαιρέτησαν
εκπρόσωποι , του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίου, του Πατριάρχη Αλεξανδρείας Πέτρου Β’ και της
Εκκλησίας της Ελλάδος τονίζοντας το πλούσιο ιεραποστολικό του έργο και την ιδιαίτερη προσφορά του στην Ορθοδοξία και την Εκκλησία λόγω της εξαιρετικής μόρφωσής του
και της διάθεσής του για προσφορά στο ποίμνιο και την εκκλησία.
Μετά τον τελευταίο ασπασμό αναχώρησε για το τελευταίο
του ταξίδι προς τη γενέτειρά του το Αγρίνιο όπου έγινε η
ταφή της σορού του στον παλαιό Ιερό Ναό του Αγίου Χριστοφόρου.

Ο Μητροπολίτης Αχελώου
Ευθύμιος και το Βουργαρέλι
Υπήρξε μέλος του Συλλόγου Βουργαρελιωτών Αττικής και
συνδρομητής της εφημερίδας μας ‘’Το Βουργαρέλι’’ μέχρι
το θάνατό του.Άρθρα του φιλοξένησε σε πολλά φύλλα της
η εφημερίδα μας και στα χέρια μας είναι η τελευταία του επιστολή για τα 40 χρόνια της και το τελευταίο του κείμενο ο
αποχαιρετιστήριος λόγος για την απώλεια της αδερφής του
Ιωάννας.
Για μας τους Βουργαρελιώτες ήταν ο Δεσπότης μας που
κάθε καλοκασίρι τον περιμέναμε να ιερουργήσει στον Ιερό
Ναό του Αγίου Νικολάου και να ακούσουμε τα σοφά του
λόγια. Λόγια απλά, γεμάτα αγάπη και ηθική στήριξη προς
τους συγχωριανούς του, γιατί έτσι μας θεωρούσε. Και γέμιζε η εκκλησία και δεχόταν επισκέψεις στο φιλόξενο σπίτι
του.Δεν ξεχνούμε την εικόνα του σε εκείνη την περιποιημένη
αυλή του σπιτιού του στο Βουργαρέλι. Τα τελευταία χρόνια
χάσαμε αυτή του την παρουσία, γιατί δυσκόλεψαν οι μετακινήσεις του λόγω γήρατος και μεις γινήκαμε πιο φτωχοί
από την απουσία του τόσο στην Εκκλησία όσο και στην πολύτιμη ανθρώπινη, σεβάσμια παρουσία του.
Αρκετοί Βουργαρελιώτες τον τίμησαν με την παρουσία
τους στο τελευταίο του ταξίδι και όλοι είχαν να θυμηθούν
υπέροχες στιγμές από τη δική του παρουσία στη ζωή τους.
Το Σύλλογο Βουργαρελιωτών εκπροσώπησε η Πρόεδρος
Λουκία Αντωνίου, η οποία εξέφρασε τα συλλυπητήρια του
Δ.Σ. στους οικείους του και τα εκφράζει μέσω αυτού του
φύλλου της εφημερίδας μας με την αναφορά του στην προσωπικότητα του σεβάσμιου Ιεράρχη, του Δεσπότη μας Ευθυμίου( Στύλιου).
Για το Δ.Σ του Συλλόγου Βουργαρελιωτών Αττικής
Η Πρόεδρος Λουκία Αντωνίου

ακινητοποιήθηκαν τα τανκς των Γερμανών. Ο επικεφαλής στρατηγός Χόφμαν παραβρισκόταν και αυτός
κάθε χρόνο, για να τιμήσει την Παναγία. Της αφιέρωσε
ένα μεγάλο καντήλι και χρηματοδότησε την πρώτη εικόνα με την απεικόνιση του θαύματος.

Τάφος του Μινύου
Μυκηναϊκός θολωτός τάφος του θρυλικού βασιλιά των
Μινυών και ιδρυτή του Μινυείου Ορχομενού. Βρίσκεται
κοντά στα ερείπια του προϊστορικού οικισμού και κοντά
στο μεταγενέστερο θέατρο της πόλης. Κατασκευάστηκε το 1250 π. Χ. και σε αυτόν πρέπει να έχουν
ταφεί μέλη της βασιλικής οικογένειας. Στους ελληνιστικούς χρόνους χρησίμευσε ως τόπος λατρείας. Τον
τρόπο κατασκευής του τον θαύμασε ο Παυσανίας
καθώς το 2 μ. Χ., 15 αιώνες μετά την κατασκευή του,
διατηρούσε άθικτα τη θόλο και τον δρόμο του. Το μνημείο έφεραν στο φως οι ανασκαφές του Ερρίκου Σλήμαν.

Πάνω, η
Μονή
Παναγίας
Σκριπούς
και κάτω
στο κέντρο
του
θολωτού
τάφου του
Μινύου
η ομάδα
των
εκδρομέων.
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Η προστασία του περιβάλλοντος με οποιονδήποτε τρόπο καθήκον όλων μας!

Την 1η Οκτωβρίου 2019 η κίνηση πολιτών
ΣΩΣΤΕ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΞΟΡΥΞΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ απευθύνει ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
προς όλους τους βουλευτές της Ηπείρου: Κώστα Τασούλα, Μαρία Κεφαλά, Σταύρο Καλογιάννη, Γιώργο
Αμυρά, Μερόπη Τζούφη, Γιώργο Στύλιο, Όλγα Γεροβασίλη, Χρήστο Γκόγκα, Στέργιο Γιαννάκη, Κώστα
Μπάρκα, Βασίλη Γιόγακα, Μάριο Κάτση, με αφορμή
την ψήφιση νομοσχεδίου της Κυβέρνησης για
την παραχώρηση δύο ακόμα θαλάσσιων οικοπέδων στο Ιόνιο και την Κρήτη με σκοπό την
εξόρυξη υδρογονανθράκων από συγκεκριμένες
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο.
Στην ΕΠΙΣΤΟΛΗ, τονίζεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων των νησιών Ιονίου έχει εκφράσει την αντίθεσή της για δύο λόγους: α) τη
σεισμικότητα της περιοχής του Ιονίου καθώς επιστήμονες διαφόρων περιοχών του πλανήτη επισημαίνουν ότι οι θαλάσσιες εξορύξεις αποτελούν μία
επικίνδυνη απολύτως πιθανή απειλή και β) την πιθανότητα για τα ατυχήματα μικρής ή μεγάλης
έκτασης που συμβαίνουν σε πλατφόρμες άντλησης
υδρογονανθράκων και γίνεται αναφορά στο ατύχημα
στον κόλπο του Μεξικού Deep Water Horizon που
εκτός από κόστος σε ανθρώπινες ζωές είχε ως αποτέλεσμα την ανεξέλεγκτη εκτόξευση τοξικής λάσπης
και μεθανίου για μήνες και διαρροή τόνων πετρελαίου
που επηρέασε σε μεγάλο μήκος ακτές των ΗΠΑ.
Και τονίζεται:
- Φανταστείτε αυτό το ατύχημα στα μεγέθη του δικού
μας Ιονίου Πελάγους και του Αμβρακικού κόλπου.
-Γνωρίζετε ότι σε περίπτωση ατυχήματος από φυσικό φαινόμενο (π.χ. σεισμό) η εταιρεία ΔΕΝ υποχρεούται να καταβάλλει αποζημίωση σε κανέναν;
-Γνωρίζετε ότι η εταιρεία Repsol έχει προκαλέσει
άπειρα ατυχήματα με πετρελαιοκηλίδες.
- Πόσο σίγουροι είστε ότι δεν πρόκειται να ενεργοποιηθεί κανένα ρήγμα και ότι δεν θα γίνει κανένας
καταστροφικός σεισμός; Θα αναλάβετε εσείς προσωπικά την ευθύνη σε μια τέτοια πιθανότητα και θα
αποζημιώσετε εσείς προσωπικά τα θύματα, τις κατοικίες και τις επιχειρήσεις τους στην περίπτωση
μιας καταστροφής. ΤΕΛΟΣ ΖΗΤΟΥΝ να καταψηφίσουν το νομοσχέδιο και να υπερασπιστούν μαζί
τους το άρθρο 24 του Συντάγματος παρ. 1 που
λέει ότι «Η Προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του
Κράτους και δικαίωμα του καθενός» και να απαντήσουν εγγράφως.

Υδρογονάνθρακες

Η Εφημερίδα μας «το Βουργαρέλι» από τη στιγμή που ήρθε στην επιφάνεια το θέμα “Έρευνα και Εξόρυξη Υδρογονανθράκων” έδωσε έμφαση αρχικά στις επιπτώσεις στο περιβάλλον και επανέρχεται και σ’ αυτό το
φύλλο στο θέμα. Δεν αναφέρονται αναλυτικά οι επιπτώσεις στο περιβάλλον, έχει γίνει προηγουμένως, αλλά στις εξελίξεις στο θέμα αυτό από τις
αρχές Οκτωβρίου μέχρι τη στιγμή που τυπώνεται η εφημερίδα μας.

Στις 10/10/2019 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΨΗΦΙΣΤΗΚΑΝ,
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
Οι κινήσεις και πρωτοβουλίες ενάντια στις εξορύξεις
των υδρογονανθράκων στη χώρα μας (17 τον
αριθμό) θεωρούμε εγκληματική και παράνομη την
ψήφιση 4 συμβάσεων για τους υδρογονάνθρακες
από τη Βουλή των Ελλήνων, η οποία ελήφθη χωρίς
συμμετοχή των πολιτών και παρά την αντίθετη
γνώμη τους.
Οι συμβάσεις αυτές αντιστρατεύονται την αρχή
της αειφορίας και οι επιπτώσεις αυτών των έργων είναι δυνητικά καταστροφικές, εμπεριέχουν επιστημονική αβεβαιότητα και εγκυμονούν σοβαρότατους κινδύνους για το
περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών,
καθώς επίσης και για την οικονομία τόσο σε τοπικό όσο και
σε εθνικό επίπεδο.
Και επισημαίνεται: «Ιδιαίτερα για τις θαλάσσιες εξορύξεις σε
Ιόνιο και Κρήτη, αποκαλυπτική είναι η δημόσια παραδοχή της
ΕΔΕΥ (Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων) δια
του Προέδρου της, ότι η τεχνογνωσία στις εξορύξεις στα μεγάλα
βάθη θα είναι διαθέσιμη από τις εταιρείες μετά από τρία χρόνια…
αυτό σημαίνει μηδενική εμπειρία και - σε συνδυασμό με την έντονη σεισμικότητα της περιοχής - τεράστιο περιβαλλοντικό ρίσκο,
που οι επενδυτές θα κρίνουν αν θα το κάνουν σε βάρος μας! …
… Ακόμα περισσότερο όταν είναι επιτακτική λόγω της κλιματικής
κρίσης στον πλανήτη, η παγκόσμια απεξάρτηση από τη χρήση
των ορυκτών καυσίμων, για την οποία η Ελλάδα έχει συμφωνήσει υπογράφοντας τη συμφωνία του Παρισιού μαζί με τα περισσότερα κράτη του κόσμου!
Η ΕΜΠΕ για την περιοχή της Νότιας Κρήτης ενώ βρίσκεται σε
δημόσια διαβούλευση ως τις 23/10 δεν ακολουθεί ούτε την τυπική και ιδιαίτερα προβληματική διαδικασία διαβούλευσης. Δεν
υπάρχει διεύθυνση επικοινωνίας ή αποστολής σχολιασμού, ενώ
η διαβούλευση δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες … Ναυτεμπορική
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ριότητές τους και ιδιαίτερα τα σχέδια για εξόρυξη πετρελαίου και
φυσικού αερίου, συντελούν στην κλιματική κρίση και απειλούν
ευθέως το αναφαίρετο δικαίωμα όλων των Ελλήνων στη ζωή,
στην πρόσβαση σε ένα υγιές, βιώσιμο φυσικό περιβάλλον και
φυσικούς πόρους και στις προοπτικές βιώσιμης οικονομικής
ανάπτυξης της χώρας.
Με δεδομένο ότι τα χρονικά περιθώρια για την αποτροπή της κλιματικής κατάρρευσης στενεύουν επικίνδυνα, ζητάμε από τις δύο
ελληνικές πετρελαϊκές:
•Να αποσυρθούν άμεσα από όλες τις σχεδιαζόμενες εξορύξεις
υδρογονανθράκων στην Ελλάδα.
•Να ανακοινώσουν σχέδιο δράσης και χρονοδιάγραμμα για την
πλήρη απανθρακοποίηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων
τους τα επόμενα χρόνια και εν γένει την ευθυγράμμιση του επιχειρηματικού τους μοντέλου με τους στόχους της Συμφωνίας για
το Κλίμα των Παρισίων.
Στις 25 Οκτωβρίου από την Πρωτοβουλία Άρτας ενάντια
στις εξορύξεις οργανώθηκε Ημερίδα εκδήλωση για τις εξορύξεις στην Ήπειρο.
Ξεκίνησε με ενημέρωση στην οδό Σκουφά και έγινε στο Εμπορικό Επιμελητήριο με κύριο ομιλητή τον κ. Νίκο Γιαννούλη φυσικό περιβαλλοντολόγο και μέλος της Πανηπειρωτικής ο οποίος
τόνισε ότι στο φυσικό περιβάλλον της Ηπείρου οι επιπτώσεις θα
είναι ολέθριες (τις έχουμε τονίσει και στα άλλα φύλλα της εφημερίδας μας) τόσο στη στεριά όσο και τις θάλασσες χωρίς κανένα
όφελος για την περιοχή αλλά για ενίσχυση των κερδών των εταιρειών οι οποίες αποφεύγουν το διάλογο στα εγχειρήματα που γίνονται από οργανώσεις και κινήματα για το θέμα αυτό.

και Φιλελεύθερος για να καλυφθεί η «τυπική» δέσμευση της
δημοσιοποίησης του γεγονότος.
Τα μεγάλα ΜΜΕ και ο ειδικός
τύπος για τα ενεργειακά φαίνεται να μην ενδιαφέρεται για την
παραχώρηση μιας θαλάσσιας
έκτασης σχεδόν 34.000 (!) τετραγωνικών χιλιομέτρων, ενώ
οι αρμόδιες αρχές με τον
τρόπο που χειρίζονται τη δημόσια διαβούλευση δείχνουν
πως θέλουν να προωθήσουν
άλλο ένα επιχειρηματικό πλάνο
με τεράστιες επιπτώσεις για
την Κρήτη και για όλη την Ελλάδα, μακριά από τη ζωντανή
κοινωνία και χωρίς αυτή να
έχει ούτε τη στοιχειώδη δυνατότητα παρέμβασης στον αναγκαίο δημόσιο διάλογο.

Την Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019 έγινε η προβολή του οικολογικού ντοκιμαντέρ ΜΕΓΑΡΑ παρουσία του σκηνοθέτη και
Προέδρου της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου Γιώργου
Τσεμπερόπουλου και στη συνέχεια συζήτηση. Η εκδήλωση οργανώθηκε στο πλαίσιο της δράσης ΑΕΡΑΣ, ΓΗ, ΥΔΩΡ - ΣΩΣΤΕ
ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ / SAVE EPIRUS, Πρωτοβουλία Πολιτών ενάντια
στις Εξορύξεις.
«Ταινία - σοκ, πρωτοφανής στα χρονικά του ελληνικού κινηματογράφου» (Μαρία Παπαδοπούλου - Ταχυδρόμος). Δημιουργήθηκε το 1973 και πρόκειται για το 1° οικολογικό ντοκιμαντέρ πριν
χρησιμοποιηθεί αυτός ο όρος στη χώρα μας. Στην ταινία το οικολογικό με το πολιτικό στοιχείο συνδέονται με έναν τρόπο μοναδικό και αδιαμφισβήτητο.
Προσκλήθηκαν και παρευρέθηκαν διάφοροι φορείς και όλοι οι
πολίτες με σκοπό το θέμα των Υδρογονανθράκων, των εξορύξεων και των Αγωγών να ξαναμπεί στο τραπέζι ως θέμα που δεν
μπορεί να περνά στα ψιλά.

Από την οργάνωση GREENPEACE Ελλάδας απευθύνθηκαν
επιστολές με το ίδιο περιεχόμενο προς τις δύο μεγάλες ελληνικές πετρελαϊκές εταιρείες, ΕΛΠΕ και Energean Oil &
Gas.
Σ’ αυτές επισημαίνεται ότι οι σημερινές παραγωγικές δραστη-

Παραμονή της επετείου της 28ης Οκτωβρίου στο Καλπάκι
γυναίκες της ομάδας Βρυσούλες τραγουδούν και χορεύουν
για να διαμαρτυρηθούν και να ευαισθητοποιήσουν γύρω από
τους οικολογικούς κινδύνους που επιφυλάσσουν οι έρευνες και
οι εξορύξεις υδρογονανθράκων που ήδη έχουν ξεκινήσει στην
Ήπειρο και επεκτείνονται σχεδόν στο 1/3 της χώρας.
Επέλεξαν αυτή τη μέρα γιατί για 6η συνεχή χρονιά η Energean
Oil, μία από τις ανάδοχες εταιρείες που πραγματοποιεί έρευνες
για τον εντοπισμό υδρογονανθράκων στην περιοχή Ιωαννίνων
και Θεσπρωτίας, συγχρηματοδοτεί την πολυέξοδη αναπαράσταση της μάχης στην οποία συμμετέχουν κάτοικοι του Καλπακίου και ο Ελληνικός Στρατός. Όπως δήλωσε η υπεύθυνη του
τμήματος Εταιρικής και Κοινωνικής Ευθύνης της Energean, η χορηγία είναι μέρος της προσπάθειας της Εταιρίας να αποτελέσει
μέρος της καθημερινότητας των πολιτών της Ηπείρου (χρησιμοποιούν και αυτούς τους πολιτιστικούς σκοπούς οι εταιρείες για
να επιτύχουν τους στόχους τους).
Παρά τις ειρηνικές τους προθέσεις, οι Βρυσούλες τελικά δεν κατάφεραν να πλησιάσουν στον χώρο της εκδήλωσης, καθώς μία
Ομάδα Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος τους απαγόρεψε
ρητά την είσοδο, ενώ γυναίκα που είχε συμμετάσχει σε προηγούμενη δράση της ομάδας απομακρύνθηκε από δυνάμεις
ασφαλείας από τον χώρο της εκδήλωσης την οποία είχε επισκεφτεί ως πολίτης. Τα συμπεράσματα δικά σας …

Ενημερωτική εκδήλωση για τις εξορύξεις υδρογονανθράκων στο Κατάκολο Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2019 όπου στο Δελτίο Τύπου τονίζεται ότι είναι ανεπίτρεπτο οι φορείς και οι πολίτες
να έχουν ενημερωθεί κυρίως από τις εξορυκτικές εταιρείες, οι
οποίες αποκρύπτουν την τεράστια επικινδυνότητα και βλαπτικότητα των εξορύξεων υδρογονανθράκων στην Υγεία και το Περιβάλλον αγνοώντας σκοπίμως τα επιστημονικά δεδομένα. Επίσης
ότι οι εξορύξεις Υ/Α θα αποτελέσουν τεράστιο πλήγμα στην οικονομία του Κατακόλου και της Ηλείας γενικότερα καθώς θα επηρεάσουν αρνητικά τον τουρισμό (ιδιαίτερα αυτόν της
κρουαζιέρας) που αποτελεί και βασικό πυλώνα αυτού, αλλά και
τις παραγωγικές δραστηριότητες του τόπου… Οι εταιρίες προτάσσουν ασήμαντα οικονομικά οφέλη για την περιοχή της Ηλείας.

Στις 13-11-2019 Η «Περιβαλλοντική Δράση Ηλείας» με Δελτίο
Τύπου ενημερώνει αναλυτικά σχετικά με τις εκλυόμενες ρυπογόνες ουσίες που θα επιβαρυνθεί ο τόπος μας στην περίπτωση
πραγματοποίησης του σχεδιαζόμενου έργου των εξορύξεων
υδρογονανθράκων αρχής γενομένης από το Κατάκολο.
Αναφέρονται οι ρυπογόνες ουσίες «λάσπη», μαύρο λιπαρό πήκτωμα από τα λιπαντικά της κεφαλής του γεωτρύπανου με φορτίο βαρέων μετάλλων από την τριβή με πετρώματα, χημικά
διαβρωτικά στο θαλάσσιο νερό, με συνέπειες στο θαλάσσιο περιβάλλον, την αλιεία και τις ιχθυοκαλλιέργειες.

Έκθεση φωτογραφίας με εντυπωσιακές φωτογραφίες (όπως
αυτές που δημοσιεύουμε πιο πάνω) του σκηνοθέτη και φωτογράφου Γιάννη Φαλκώνη με τη συμμετοχή εθελοντριών στην
κοίτη του ποταμού Αράχθου, στο Μπάγκειο Μέγαρο από
25/11/2019 - 1/12/2019
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(Περίοδος 2007-2013)

Σημαντική η προβολή του τόπου μας με οποιονδήποτε τρόπο!

Η πρώτη αίτηση για την κατασκευή υδροηλεκτρικού
έργου στην Αβαρίτσα υποβλήθηκε το έτος 2007 από την
εταιρεία ΔΙΕΚΑΤ, η οποία απορρίφθηκε λόγω σοβαρότατων ελλείψεων. Στη συνέχεια η εταιρεία το έτος 2010 μετονομάστηκε σε ΝΑΝΚΟ και υπέβαλε νέα αίτηση. Η
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είχε και πάλι πάρα
πολλές ανακρίβειες και ανύπαρκτα στοιχεία τα οποία εντοπίστηκαν από την Επιτροπή κατοίκων και υποβλήθηκαν στις υπηρεσίες. Μερικά από αυτά ήταν όχι μόνο
ανύπαρκτα αλλά και εξόφθαλμα προκλητικά όπως:
α) Ότι δήθεν το ποτάμι δεν διαθέτει ιχθυοπανίδα. (Η
ύπαρξη της ιχθυοπανίδας αποδείχθηκε με βιντεοσκόπηση
και καταχωρήθηκε πλέον από τις υπηρεσίες ως υπαρκτή
και αναμφισβήτητη).
β) Στον οικισμό Αμπέλια 45 στρέμματα αρδεύονται δήθεν
από γεώτρηση. (Η αυτοψία έδειξε ότι ως γεώτρηση υποδείχθηκε το υδραγωγείο του χωριού!)
γ) Όλα τα συμβάλλοντα ρέματα κατά τους θερινούς
μήνες διαθέτουν δήθεν σημαντικές ποσότητες νερού.
(Αποδείχθηκε και καταγράφηκε κατά την αυτοψία ότι κανένα ρέμα δεν διαθέτει κάποια πηγή).
δ) Το οικόπεδο υδροληψίας καταχωρήθηκε ως ενιαίο. (Το
οικόπεδο καλύπτει το σύνολο της κοίτης, η οποία για να
γίνει οικόπεδο, θα πρέπει να μπαζωθεί!).
ε) Η διάνοιξη νέας οδού γίνεται δήθεν σε ομαλό περιβάλλον. (Κατά την αυτοψία καταγράφηκαν στενά περάσματα, ιδιαίτερα επικλινείς ανηφοριές, συνεχείς
κατολισθήσεις, κλίση πρανών ένα προς ένα «1:1») κ.ά.
Τελικά, η Μελέτη αυτή το έτος 2013 απορρίφθηκε "ομόφωνα" σε όλα της τα σημεία, δηλαδή και στα δέκα επτά
(17) σημεία που περιελάμβανε.

(Περίοδος 2019)

Όμως, παρά την "ομόφωνη απόρριψη" του έργου, η
εταιρεία δεν υπέβαλε ένσταση αλλά επανήλθε το έτος
2019, στην ουσία με την ίδια ΜΠΕ αλλάζοντας μόνο το οικόπεδο εγκατάστασης του ΥΗΣ και σημειώνοντας με διαφορετική διατύπωση κάποιες μικροαλλαγές σχετικά με τη
διάνοιξη της νέας οδού η οποία όμως ακολουθούσε την
ίδια διαδρομή. Έτσι:

Α) Εκτός των άλλων, τα όσα αναφέρονται παραπάνω
(α,β,γ,δ) αν και απορρίφθηκαν ομόφωνα ως ανύπαρκτα,
κατατέθηκαν και πάλι στη νέα ΜΠΕ της εταιρείας χωρίς
κανένα ενδοιασμό ακριβώς τα ίδια!

Β) Όμως εκείνο που προκαλεί πολλά αναπάντητα ερωτήματα είναι ο Πίνακας Συντεταγμένων Θέσεων του έργου
"ΜΥΗΕ Γιαννίτσι 1,35MW" της ΜΠΕ στον οποίο σημειώνονται οι συντεταγμένες και τα λοιπά στοιχεία της "θέσης
υδροληψίας του έργου". Από το έτος 2013 είχε εντοπιστεί
ότι υπάρχει διαφορά σε ότι αφορά τα υψόμετρα και είχαν
ενημερωθεί οι υπηρεσίες εγγράφως.
Όμως, το έτος 2019 τα στοιχεία αυτά του πίνακα αναλύθηκαν διεξοδικά σε βάθος και αποκαλύφτηκε τι ακριβώς
συμβαίνει με το σημείο υδροληψίας. Συγκεκριμένα, το σημείο υδροληψίας εμφανίζεται μεν ως ένα, αλλά αυτό με τις
«πολυπρόσωπες» συντεταγμένες που έχουν καταχωρηθεί στη ΜΠΕ, στην ουσία μπορεί να διαβαστεί και να εκληφθεί κατά το δοκούν, καθόσον είναι περισσότερα!
Τα στοιχεία αυτά δεν επιδέχονται καμία αμφισβήτηση καθόσον περιλαμβάνονται στον επίσημα κατατεθειμένο πίνακα της ΜΠΕ του έργου από το έτος 2007 και
παραμένουν μέχρι και σήμερα ακριβώς τα ίδια. Εξ άλλου
αυτά τέθηκαν και στην κρίση μας κατά την πρόσφατη δημόσια διαβούλευση.
Στα πλαίσια λοιπόν της δημόσιας διαβούλευσης κατατέθηκε από τη Συντονιστική Επιτροπή κατοίκων τόσο στη
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου, όσο και στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, έγγραφη αναφορά-καταγγελία με την οποία αποκαλύφθηκε

ΜΥΗΕ ΓΙΑΝΝΙΤΣΙ 1.35MW
– Ιστορικό έργου

ότι τα στοιχεία του Πίνακα Συντεταγμένων Θέσεων του
έργου "ΜΥΗΕ Γιαννίτσι 1,35MW" της ΜΠΕ με τα οποία
ορίζεται το σημείο υδροληψίας του έργου, δεν αλληλοεπιβεβαιώνονται ως όφειλαν.
Δηλαδή, οι συντεταγμένες του πίνακα οι οποίες ορίζουν
το σημείο υδροληψίας του έργου, (Χ: 244579, Υ: 4361386)
και (φ: 39ο 22΄14,8΄΄, λ: 21ο 09΄12,6΄΄), αν και θεωρούνται ταυτόσημες, ορίζουν διαφορετικά σημεία και μάλιστα
με υψομετρική διαφορά (συν) +20m τουλάχιστον μεταξύ
τους!
Όμως, το αξιοπερίεργο και αξιοπρόσεκτο είναι ότι το
υψόμετρο +644m που συνοδεύει τις συντεταγμένες του
πίνακα βρίσκεται (μείον) -48m κατάντη του σημείου που
ορίζεται με τις συντεταγμένες (φ, λ,) και (μείον) -28m κατάντη αυτών των (Χ:, Υ:), καθόσον βρίσκονται όλα στο ίδιο
στενό ρέμα και ως εκ τούτου σύμφωνα με τους κανόνες
της τοπογραφίας, δύνανται να προσδιοριστούν σε ποιο
ακριβώς σημείο βρίσκεται το καθένα!
Πέραν αυτού το παράδοξο είναι πως η αναμενόμενη ΠΑΡΑΓΩΓΗ του έργου υπολογίζεται με το υψόμετρο αυτό το
οποίο όμως, σημειωτέο βρίσκεται εκτός των σημείων που
ορίζουν οι λανθασμένες, έστω, συντεταγμένες! Δηλαδή το
έργο θα εγκατασταθεί μεν εκεί που ορίζουν η μία από τις
δύο διαφορετικές συντεταγμένες, η δε αναμενόμενη παραγωγή 1,35MW έχει υπολογιστεί με το λανθασμένο υψόμετρο το οποίο όχι μόνο βρίσκεται μακριά από αυτές αλλά
και υψομετρικά (μείον) -48m κατάντη αυτών!!
Έτσι, η αναμενόμενη ΠΑΡΑΓΩΓΗ του έργου ορίζεται στα
1,35MW με βάση το τυχαίο αυτό υψόμετρο αλλά στη ΜΠΕ
αποτυπώνεται ΜΕΙΩΜΕΝΗ κατά 0,25MW ως προς αυτή
που ορίζουν οι συντεταγμένες του σημείου (φ, λ,), καθόσον με την (συν) +48m υψομετρική διαφορά η αναμενόμενη παραγωγή του έργου ανέρχεται στο 1,60 MW
περίπου.
Γιατί άραγε τόση μεγάλη αναντιστοιχία; Για ποιο λόγο
υπολογίστηκε ΜΕΙΩΜΕΝΗ η ΠΑΡΑΓΩΓΗ του έργου; Είναι
άραγε δυνατόν όλα τα λάθη του πίνακα να είναι τυχαία ή
υποκρύπτουν κάποια σκοπιμότητα;
Βεβαίως, τα λανθασμένα αυτά στοιχεία του πίνακα βρίσκονται καταχωρημένα στη ΜΠΕ του έργου «ΜΥΗΕ Γιαννίτσι 1,35MW» από το έτος 2007, αλλά προφανώς ή δεν
ελέγχθηκαν ποτέ ή παρέμειναν έτσι εκεί μέχρι σήμερα για
"άγνωστους λόγους", τουλάχιστον.
Πάντως, σε κάθε περίπτωση είναι ένας απαράδεκτος πίνακας, εσφαλμένος και πιθανότατα «πειραγμένος», ο
οποίος όφειλε να μην συμπεριλαμβάνεται με αυτόν τον
τρόπο στη ΜΠΕ του συγκεκριμένου έργου. Αλλά αφού
υπάρχει με αυτή τη μορφή επίσημα καταχωρημένος στη
ΜΠΕ του έργου, οφείλουμε να τον κρίνουμε και με κάθε
τρόπο να τον καταγγείλουμε.
Εξ άλλου, με τα έγγραφά μας με τα οποία ενημερώσαμε
όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες ζητήσαμε και ζητούμε,
πέραν των άλλων, να ελεγχθεί και ο λόγος για τον οποίο
κατατέθηκε με αυτή την μορφή και παραμένει έτσι μέχρι
σήμερα. Βεβαίως, αν προκύπτουν ευθύνες, παρακαλέσαμε και παρακαλούμε να αποδοθούν ανάλογα και κατά
περίπτωση.
Πάντως, σύμφωνα με το παραπάνω έγγραφο-καταγγελία της Επιτροπής Κατοίκων, όλες οι γνωμοδοτήσεις δόθηκαν με βάση το άσχετο υψόμετρο +644m και όχι με
κάποιο από τα σημεία που ορίζουν οι ασύμφωνες κατά τα
άλλα συντεταγμένες! Βέβαια, το έργο θα εγκατασταθεί με
βάση τις συντεταγμένες και όχι με βάση το υψόμετρο! Εξ
άλλου παγκοσμίως έτσι κατασκευάζονται τα έργα.
Εύλογο είναι πλέον το ερώτημα: Πού τελικά θα εγκατασταθεί αυτό το έργο, ποια θα είναι η αναμενόμενη παραγωγή του και κυρίως, μήπως τα στοιχεία αυτά του πίνακα
διαμορφώθηκαν έτσι εξ αρχής σκόπιμα και εκ του πονηρού; Τόσα πολλά λάθη τα οποία μάλιστα έχουν άμεση
σχέση με την αναμενόμενη παραγωγή του έργου, προ-
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φανώς δεν θα έπρεπε να βρίσκονται σε μια σοβαρή και
σωστή Μελέτη.
(βλ. έγγραφο: ΜΥΗΕ Γιαννίτσι 1,35MW - Θέση υδροληψίας/1-10-2019 – φύλλο εφημ. 263, Οκτώβριος 2019)
Παρόμοιο έγγραφο, απέστειλε στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου και ο Νίκος Αγγέλης με ερώτηση-παρέμβαση προς στη ΡΑΕ, από την οποία αναμένουμε
ακόμα η απάντηση.

Διαδικασία αξιολόγησης της νέας ΜΠΕ

Α) Οι υπηρεσίες επισκέφτηκαν την περιοχή συνοδευόμενες εκάστοτε από εκπρόσωπο της εταιρείας. Βεβαίως,
όταν τους αντιλαμβανόμασταν, τους ακολουθούσαμε και
εμείς με την επιθυμία να τους υποδείξουμε κατά τον
έλεγχο κάποια σημεία. Δυστυχώς δεν γίναμε αποδεκτοί
από όλους γιατί, όπως μας είπαν, δεν τους το ζητήσαμε
εγγράφως!! (Π.χ. ο επικεφαλής κλιμακίου κος Μανώλης
με ειδικότητα κτηνιάτρου ο οποίος, πέραν των άλλων, μας
είπε ότι ως κτηνίατρος δεν γνωρίζει, αλλά ούτε είναι και
ειδικός για το θέμα που κρίνει, όμως γνωμοδοτεί θετικά
υπέρ του έργου!)
Επίσης, το οικόπεδο εγκατάστασης του ΥΗΣ μεταφέρθηκε μέσα στη ζώνη πλημμυρών του ποταμού η οποία χαρακτηρίστηκε ως "ανέκαθεν" δασική έκταση. Αξιοπερίεργο
είναι το γεγονός ότι η ίδια έκταση το έτος 2013 είχε χαρακτηριστεί ως θαμνώδης και ως ζώνη πλημμυρών!

Β) Μετά τη δημόσια διαβούλευση ακολούθησαν οι αποφάσεις των τοπικών και λοιπών φορέων, ήτοι:
α) Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου γνωμοδότησε
εκτάκτως "ομόφωνα αρνητικά" για την κατασκευή του
έργου, αν και περιέργως αδρανοποίησε το σύστημα και
διέκοψε τη διαβούλευση πριν την ολοκλήρωσή της.
β) Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων αν και δεν ανήρτησε νωρίς την πρόσκληση της διαβούλευσης, έλαβε κατά πλειοψηφία "αρνητική" απόφαση.
γ) Τοπικό Συμβούλιο Βουργαρελίου έλαβε "αρνητική"
απόφαση.
δ) Τοπικό Συμβούλιο Παλαιοκατούνου έλαβε επίσης,
"αρνητική" απόφαση.

Γ) Τέλος, το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής
Αδειοδότησης Ηπείρου (ΠΕΣΠΑ), αφού ανέβαλε δύο
φορές την εξαγγελθείσα συνεδρίαση, τελικά συνεδρίασε
στις 26/11/2019. Στη συνεδρίαση κληθήκαμε και εμείς να
καταθέσουμε τις απόψεις μας.
Πρώτος κατέθεσε ο συγχωριανός μας πολιτικός μηχανικός κ. Νίκος Αγγέλης ο οποίος αναφέρθηκε στα μεγάλα
τεχνικά προβλήματα που εντοπίζονται στη Μελέτη.
Δεύτερος τοποθετήθηκε ο υποφαινόμενος αναλύοντας
το τεράστιο θέμα της παραποίησης των στοιχείων του "πίνακα των συντεταγμένων του σημείου υδροληψίας" του
έργου.
Τρίτος μίλησε ο Θανάσης Βλάχος ο οποίος έκανε αναλυτική παρουσίαση των καταστροφικών περιβαλλοντικών
επιπτώσεων του έργου.
Αν και αναμενόταν να εκδοθεί η οποιαδήποτε απόφαση
σχετικά σύντομα, εντούτοις μέχρι σήμερα 13/1/2020 δεν
έχει αναρτηθεί ακόμα κάτι στη Διαύγεια. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι τα σημαντικότατα και αδικαιολόγητα στοιχεία
της ΜΠΕ που εντοπίσαμε, αναδείξαμε, ενημερώσαμε τις
αρμόδιες υπηρεσίες, δημοσιεύσαμε και έχουμε στα διάθεσή μας για την απόδειξη ενώπιον οποιουδήποτε ήθελε
ενδιαφερθεί γι αυτά, θα μας δικαιώσουν.
Δεν είμαστε εναντίον των έργων τα οποία γίνονται με
τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει η επίσημη
Πολιτεία και η Ε.Ε., όμως δεν ανεχόμαστε την παραμικρή
εκτροπή πέραν των όσων ορίζονται ρητά από την κείμενη
νομοθεσία, αλλά που ο κάθε επιτήδειος ήθελε ενεργήσει
σε βάρος της περιοχής μας.
Νίκος Τσιούνης

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

κτήμα τεσσάρων
στρεμμάτων με
καρποφόρα δέντρα.
Περιοχή
Μεγάλη Βρύση.
Τηλ.: 6977202384
Κώστας Π. Τάσιος
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Η διαφύλαξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς καθήκον όλων μας!

Αναβλήθηκε η δίκη
για το Ζάππειο…
Κινητοποίηση
Ηπειρωτών
ανά τον κόσμο

Ο Σύλλογός μας ιδιαίτερα ευαίσθητος στο θέμα
των κληροδοτημάτων- επειδή παρόλες τις προσπάθειές του κληροδοτήματα που ανήκουν στην
Τοπική Κοινότητα Βουργαρελίου εδώ και 30 χρόνια δεν έχουν αξιοποιηθεί κατ’ ελάχιστον- παραβρίσκεται σε οποιαδήποτε συνάντηση έχει σχέση
με τα κληροδοτήματαπου άφησαν οι Ηπειρώτες,
και άφησαν πολλά. Έτσι παραβρεθήκαμε και στη συνάντηση που οργάνωσε η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος (ΠΣΕ) στις 13 Οκτωβρίου 2019 για
το θέμα που ξέσπασε για την ιδιωτικοποίηση του Ζαππείου.
Παραθέτουμε εδώ ένα ιστορικό της υπόθεσης με
πληροφορίες που αντλήσαμε από το EPIRUSPOST.GR και το ψήφισμα της ΠΣΕ.

Ο σάλος που έχει προκληθεί με τη διεκδίκηση του
Ζαππείου από ιδιωτική εταιρεία για σκοπούς… αναπτυξιακούς έχει περάσει τα σύνορα της χώρας και
προκαλεί την κινητοποίηση των Ηπειρωτών ανά τον
κόσμο. Οργανώσεις αποδήμων αλλά και Ηπειρώτες
που ζουν σε χώρες της Ευρώπης, στην Αμερική, τον
Καναδά και την Αυστραλία συστρατεύονται στον
αγώνα που έχει ξεκινήσει η Πανηπειρωτική, ώστε να
μην αλλάξει η διαθήκη των Ζάππα και φυσικά να μην
καταλήξει το Ζάππειο και το Καλλιμάρμαρο σε κάποιους ιδιώτες που ενδιαφέρονται είτε για την ανέγερση
Μουσείου Ολυμπιακών Αγώνων είτε για την ανάπτυξη
άλλων εμπορικών δραστηριοτήτων.
Η προγραμματισμένη για την Τρίτη 15 Οκτωβρίου
2019 εκδίκαση της υπόθεσης στην Αθήνα αναβλήθηκε
για τις 4 Φεβρουαρίου 2020 γεγονός που δίνει χρόνο
για καλύτερη οργάνωση των Ηπειρωτών και νομική
θωράκιση της υπόθεσης.
‘’Πας Έλλην, χωρίς εξαίρεσιν, έχει το δικαίωμα να επαγρυπνήσει εις την εκτέλεσιν των διατάξεων της παρούσης διαθήκης μου και τους εναντίους αυτής να τους
υποχρεώση δια του νόμου προς αποζημίωσιν και αποκατάστασιν των ειρημένων διατάξεων’’. Αυτό το σημείο
της διαθήκης του Ευαγγέλη Ζάππα έδωσε το δικαίωμα στην Cleverbank ΑΕ, μία συμβουλευτική εταιρεία, να διεκδικήσει το Ζάππειο και όλη την περιουσία
του ιδρύματος στηριζόμενη αυτή τη φορά στις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις που άφηναν τέτοια περιθώρια.

Δικαστική διαμάχη με το παρελθόν
Πρόεδρος και διευθύνων Συμβουλος της Cleverbank
που διεκδικεί σήμερα το Ζάππειο είναι ο Δημήτρης
Τζιώτης ο οποίος το 2016, πρότεινε τη δημιουργία
Ολυμπιακού Μουσείου στο Ζάππειο, με το όνομα Μέγαρο Ολυμπίων. Με τη συγκατάθεση της Διεθνούς
Ολυμπιακής Ακαδημίας και της Ελληνικής Ολυμπιακής
Επιτροπής ζήτησε, με δικαστική προσφυγή, από το
Ελληνικό Δημόσιο να διακριβωθεί ο σκοπός της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων που διαχειρίζεται την περιουσία του Ζάππα. Η αίτηση τελικά
απορρίφθηκε αλλά σήμερα με βάση την αλλαγή στη
νομοθεσία επανήλθε με πλήρη φάκελλο. Σημειώνεται
ότι η διοίκηση του Ζαππείου, που αποτελεί νομικό
πρόσωπο δημοσίου δικαίου, διορίζεται τα τελευταία
χρόνια από το Υπουργείο Οικονομίας δηλ. από την
εκάστοτε κυβέρνηση.

Ο Εθνικός ευεργέτης Ευαγγέλης Ζάππας
Ο Ευαγγέλης Ζάππας από το Λάμποβο της Βορείου
Ηπείρου πολέμησε στο Σούλι και στη συνέχεια στον
απελευθερωτικό αγώνα του1821. Στο τέλος της Επα-

νάστασης αρνείται τη χρηματική αποζημίωση για
τους ήρωες και μεταναστεύει στο Βουκουρέστι το
1831.
Σε τρεις περίπου δεκαετίες
απέκτησε τεράστια περιουσία και αντίστοιχα εισοδήματα και κύριος αποδέκτης
των ευεργεσιών του ήταν η
Ελλάδα. Η πιο εντυπωσιακή εκδήλωση της προσφοράς του ήταν το
εγχείρημα αναβίωσης των
Ολυμπιακών Αγώνων. Μαζί
με τον εξάδελφό του Κωνσταντίνο Ζάππα τιμώνται ως
εθνικοί ευεργέτες από το 1859, όταν ιδρύθηκαν τα
‘’Νέα Ολύμπια’’, έκθεση γεωργική, τεχνική και βιομηχανική που ορίστηκε να πραγματοποιούνται ανά τετραετία( στο Ζάππειο).
Ο Ευαγγέλης Ζάππας πέθανε στις 19 Ιουνίου 1865
στο Μπροστένι και ο εξάδελφός του Κωνσταντίνος στις
20 Ιανουαρίου 1822 στο Μαντόν της Γαλλίας. Ένα μεγάλο μέρος της περιουσίας τους το διέθεσαν για κοινωφελείς και εθνικούς σκοπούς στην ιδιαίτερη πατρίδα
τους. Συγκεκριμένα, ίδρυσαν εκπαιδευτήρια στο Λάμποβο, την Πρεμετή, τη Νίβανη, το Δέλβινο και τη Δρόβιανη.

Το Ζάππειο Μέγαρο
Τα εγκαίνια του Ζαππείου έγιναν με κάθε επισημότητα
στις 20 Οκτωβρίου 1888. Ο οραματιστής Ευαγγέλης
Ζάππας δεν ήταν πλέον στη ζωή.
Η αρχιτεκτονική του μεγάρου ακολουθεί το νεοκλασικό ρυθμό με πρόπυλο κορινθιακού ρυθμού και η
συγκρότηση των όγκων του υπακούει με αρμονία στον
προορισμό για τον οποίο κτίσθηκε. Σε συνδυασμό με
την τριτοξωτή γέφυρα του Ιλισσού, η οποία είχε κατασκευαστεί, επίσης, με χορηγία του Ευαγγέλη Ζάππα,
και τους πέριξ κήπους, συνέθεταν την εικόνα της Αθήνας στις αρχές του 20ου αιώνα.
Μπροστά από το Ζάππειο Μέγαρο κατασκευάστηκαν
οι υπέροχοι κήποι που συνδυάζουν ένα μείγμα γαλλικής και αγγλικής αρχιτεκτονικής κήπων.

Σύσκεψη των Ηπειρωτών
Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος είναι
αυτή που προτοστατεί στον αγώνα να μην επέλθει αλλαγή στη διαθήκη του Εθνικού Ευεργέτη και στο ιδιοκτησιακό του Ζαππείου . Μετά την παράσταση στο
δικαστήριο προχωρά σε διευρυμένο Γενικό Συμβούλιο,
στις 23 Οκτωβρίου προκειμένου να καθοριστούν τα
επόμενα βήματα.
Λόγω της σοβαρότητας του θέματος στη συνάντηση
έχουν προσκληθεί οι Ηπειρώτες αρχηγοί κομμάτων,
Υπουργοί, πρώην Υπουργοί, Βουλευτές, πρώην Βουλευτές, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Αντιπεριφερειάρχες,
Περιφερειακοί Σύμβουλοι, Δήμαρχοι και πρώην Πρόεδροι ΠΣΕ.

Ανακοίνωση ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ
Η Ήπειρος μίλησε. Τα Εθνική Κληροδοτήματα, όπως
το Ζάππειο δεν αλώνονται. Στο Γενικό Συμβούλιο της
ΠΣΕ χτύπησε η καρδιά της Ηπείρου. Και χτύπησε δυνατά. Το Ζάππειο δεν αλλάζει χαρακτήρα. Είναι Εθνικό
Κληροδότημα και τέτοιο θα παραμείνει. Φύλακες άγρυπνοι φρουροί όλοι οι Ηπειρώτες/ισσες, όλοι Έλληνες/ίδες.
Ψηφίσματα και δηλώσεις συμπαράστασης του αγώνα
που διεξάγει η ΠΣΕ κατέθεσαν όλοι σχεδόν οι Δήμοι
της Ηπείρου και η Περιφέρεια Ηπείρου. Τηλεγραφήματα συμπαράστασης από τους απόδημους, όπου
γης. Στο ψήφισμα που εξέδωσε το Γραφείο Τύπου της
ΠΣΕ τονίζεται:
Εκφράζουμε σήμερα (13/10/19) ΟΜΟΦΩΝΑ την απαίτηση των Ηπειρωτών, αλλά και όλων των Ελλήνων, να
μην υπάρξει ούτε η παραμικρή σκέψη για την αλλαγή
των σκοπών της λειτουργίας του Ζαππείου Μεγάρου.
Τα εθνικά κληροδοτήματα είναι στοιχεία της εθνικής
μας κληρονομιάς και γι’ αυτό ανήκουν σ’ όλους τους
Έλληνες, δεν εντάσσονται «στα υπό εκμετάλλευση»
και φυσικά, δεν είναι δυνατόν να τα διαχειριστούν ιδιωτικά συμφέροντα.
Εξαγγέλλεται η σύγκληση επιστημονικής ημερίδας για
την εξέταση του νομικού πλαισίου λειτουργίας των κληροδοτημάτων.
Αιτούμεθα αρμοδίως να καταργηθεί ο ισχύων νόμος
για τα κληροδοτήματα. Οι νόμοι που διέπουν τη λειτουργία των κληροδοτημάτων πρέπει να διασφαλίζουν
το δημόσιο συμφέρον και να αποκλείουν κάθε επιχειρηματική δράση άμεση και έμμεση.

ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ 6
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Το γεφύρι της Πλάκας
στέκει και πάλι όρθιο!

ο ιστορικό γεφύρι της Πλάκας στήθηκε και πάλι, μετά την τοποθέτηση της πέτρας-κλειδί στην κορυφή της καμάρας.
Έχουν περάσει σχεδόν πέντε χρόνια από το πρωινό της 1ης Φεβρουαρίου 2015,
όταν ο αφρισμένος Άραχθος αποφάσισε ότι ήρθε η στιγμή οι δύο όχθες του να πάψουν να ενώνονται, γκρεμίζοντας το μεγαλύτερο μονότοξο γεφύρι των Βαλκανίων,
αυτό της Πλάκας (διατηρητέο μνημείο από το 1972). Από αρχές Δεκεμβρίου 2020,
ωστόσο, το γεφύρι-σύμβολο για τα Τζουμέρκα στέκει ξανά υπερήφανο στη θέση
του χάρη στη συμβολή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και των αρχιτεκτόνων
Χρήστου Ηλιόπουλου και Αλέξανδρου Παπακωστόπουλου.
Η αναστήλωση ικανοποίησε ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, που είδαν από τη μια στιγμή στην
άλλη να χάνεται -εν πολλοίς λόγω της
αδιαφορίας της πολιτείας για την επαρκή
συντήρησή του προτού συμβεί το κακόένα τοπόσημο άρρηκτα συνδεδεμένο με
την ιστορία της Ηπείρου αλλά και της νεότερης Ελλάδας συνολικά, αφού τη δεκαετία του 1880 αποτελούσε συνοριακό
πέρασμα προς την Οθωμανική Αυτοκρατορία, ενώ πλησίον του υπεγράφη το
1944 η ειρηνευτική συμφωνία Πλάκας Μυρόφυλλου μεταξύ των ΕΑΜ-ΕΛΑΣ,
ΕΔΕΣ και ΕΚΚΑ, παρουσία εκπροσώπων των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων.
Στις αρχές Δεκεμβρίου, λοιπόν, τοποθετήθηκε και ο τελευταίος θολίτης, η πέτρα
δηλαδή που δένει τις δύο πλευρές του
τόξου, της καμάρας, η οποία άρχισε να
ξαναχτίζεται παράλληλα και από τα δύο
βάθρα, με τον Χρήστο Ηλιόπουλο να
εξηγεί πώς η τοποθέτηση του θολίτη «κλειδώνει» το έργο, καθώς και ότι τα καλούπια θα παραμείνουν για έναν μήνα μέχρι να δέσουν τα υλικά.
Ενδεικτική η φωτογραφία που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, με το εξής κείμενο: Η στερνή πέτρα που θα “κλειδώσει” το γεφύρι μπαίνει από ένα εργατάκι - προσφυγάκι από ξένον τόπο... και έτσι “κλειδώνει” η γέφυρα που
σμίγει λαούς και ράτσες, εδώ στην Ήπειρο του ξενιτεμού, της φτώχειας και
του καημού.

Δοκιμή του έργου

Καλωσορίζοντας το νέο γεφύρι της Πλάκας που συνδέει τα Τζουμέρκα με τον
κόσμο, «κάποτε πραγματικά, σήμερα συμβολικά», όπως χαρακτηριστικά λέει ο
Σπύρος Μαντάς, δημιουργός του Αρχείου Γεφυριών Ηπειρώτικων και πρόεδρος του Κέντρου Μελέτης Πέτρινων Γεφυριών, σημειώνει στα «ΝΕΑ» πως
«όπως έλεγαν οι παλιοί μαστόροι, τούτο το χρονικό διάστημα στο οποίο η όλη κατασκευή "σφίγγει", ήταν ιδιαίτερα κρίσιμο, συνιστούσε τη "δοκιμή" του έργου και
μόνο τότε -αν όλα αποδεικνύονταν σωστά- εισέπρατταν την τελευταία δόση, γινόταν η εξόφληση» (170.000 οθωμανικά γρόσια είχε κοστίσει).
«Στις μέρες μας βέβαια η τεχνολογία μπορεί να εγγυάται προκαταβολικά και έτσι αξίζουν συγχαρητήρια στους μαστόρους που κοπίασαν, στους επιστήμονες, αρχιτέκτονες και μηχανικούς, που σχεδίασαν, αλλά και στην πολιτεία που κράτησε
επιτέλους τον λόγο της και χρηματοδότησε γενναία -άλλωστε μεγάλο ποσοστό ευθύνης τη βάρυνε για την καταστροφή του γεφυριού. Το ίδιο καλείται να πράξει και
για τα γεφύρια που δεν χρειάζονται επανακατασκευή, αλλά απλά συντήρηση» συνεχίζει ο ίδιος κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για άλλα στολίδια της λαϊκής
ηπειρωτικής αρχιτεκτονικής που κινδυνεύουν να έχουν τη μοίρα του πολυτραγουδισμένου (όσο και της Αρτας) γεφυριού της Πλάκας.
Αναφερόμενος, μάλιστα, στο έργο καθαυτό, ο Σπύρος Μαντάς τονίζει πως έκανε
πάντα εντύπωση μια ιδιαιτερότητα του γεφυριού, που την ένιωθαν όσοι το διάβαιναν και η οποία συζητήθηκε από τους ειδικούς της μελέτης και της επανακατασκευής ως κάτι το ασυνήθιστο: «Μιλώ για την "κούρμπα" που υπήρχε στην
κορύφωση του τόξου, ένα μικρότερο τόξο δηλαδή πάνω στο μεγάλο. Νομίζω πως
δεν ήταν εξαρχής έτσι, αλλά σε μια μεταγενέστερη επισκευή (που δεν καταγράφηκε) πήρε αυτήν τη μορφή. Αποδεικνύεται από την παλαιότερη σωζόμενη φωτογραφία του γεφυριού, τραβηγμένη το 1901, και βρέθηκε στο αρχείο του τελευταίου
οθωμανού σουλτάνου Αμπντούλ Χαμίτ Β', αφού το γεφύρι έστεκε τότε πάνω στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Στην τωρινή ανακατασκευή νομίζω πως θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη. Αλλά και τα στηθαία ήταν εντελώς διαφορετικά».
Εξάλλου, ο επί 35ετία μελετητής των παραδοσιακών πετρογέφυρων επισημαίνει
ότι «ένα μνημείο προϋποθέτει μνήμη», κάτι που δεν ισχύει στην περίπτωση της
νέας κατασκευής, όμως, καταλήγει, αυτή η «λεπτομέρεια» φαντάζει ασήμαντη
μπρος στη χαρά των κατοίκων της περιοχής και των εμπλεκόμενων φορέων που
είδαν να ολοκληρώνεται ένα πρωτοποριακό για τα ελληνικά και ευρωπαϊκά δεδομένα έργο.
tanea.gr
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Όλες οι πλευρές του πολιτισμού κρύβουν μεγαλείο. Ας το απολαύσουμε!

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ

ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
που προέκυψε μετά τις αρχαιρεσίες της Κυριακής 3ης Νοεμβρίου 2019 είναι το εξής:
1. Πλεύρης Νίκος
Πρόεδρος
2. Κούρτης Θωμάς
Αντιπρόεδρος
3. Αντωνίου Βαλάντης
Γραμματέας
4. Μπαλατσούκα Ντίνα
Ταμίας
Μέλη:
5. Σούσος Βασίλης
6. Κούρτη Λέλα
7. Στέργιος Δημήτρης

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Το ΔΣ μετά από τη συγκρότησή του σε
σώμα, ανήγγειλε και πραγματοποίησε τις
εξής εκδηλώσεις:
- 25 Νοεμβρίου: Εκδρομή – Προσκύνημα
στον Ιερό Ναό της Αγίας Αικατερίνης στον
Καταρράκτη Άρτας την ημέρα εορτασμού
της Αγίας.
- 2 Δεκεμβρίου 2019:πραγματοποιήθηκε
παρουσία εθελοντών ο στολισμός του χωριού μας από τον Πολιτιστικό Σύλλογο.
- 6 Δεκεμβρίου 2019, ανήμερα του Αγίου
Νικολάου, Πολιούχου του χωριού μας στο
Γραφείο του Πολιτιστικού Συλλόγου προσφέρθηκε κέρασμα μετά τη λήξη της Θείας
Λειτουργίας στους εκκλησιαζομένους και σε
κάθε επισκέπτη με τοπικά εδέσματα, προσφορά των γυναικών του χωριού.
- 24 Δεκεμβρίου, Παραμονή Χριστουγέννων, μια ωραία πρωτοβουλία που έδωσε άλλη
όψη στο χωριό μας τονίζοντας και αναδεικνύοντας τη γιορτινή του διακόσμηση, εθελοντικός καθαρισμός του χωριού μας, στον οποίο ιδιαίτερο
χαρακτήρα έδωσε η συνεργασία και η σύμπνοια.
- 30 Δεκεμβρίου, Γιορτή για τους μικρούς μας φίλους
- 31 Δεκεμβρίου, Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Από τις αρχές Δεκέμβρη, ο Πολιτιστικός Σύλλογος κυκλοφόρησε το
Ημερολόγιο του 2020,
πάνω σε ξύλο με όμορφες δημιουργίες.
ΕΥΧΕΣ: Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Βουργαρελίου, παρουσιάζοντας
όλες
τις
γιορτινές
του
εκδηλώσεις εύχεται σε όλους τους χωριανούς όπου και αν βρίσκονται “Χρόνια
Πολλά’’, “Καλή Χρονιά, με αγάπη και
υγεία”.

Μονή Παναγιάς Σκριπούς – Τάφος του
Μινύου – Πεστροφείο – Λιβαδειά.

Στις 16 Νοέμβρη 2019 , ημέρα Σάββατο ο Σύλλογος Βουργαρελιωτών Αττικής πραγματοποίησε την πρώτη του ημερήσια εκδρομή για φέτος.
Η καλή οργάνωση φάνηκε από το ξεκίνημα. Η αναχώρηση
στην ώρα της, συνέπεια και από τους εκδρομείς. Η ξενάγηση και η πληροφόρηση από τη συνοδό μας, απλή, κατατοπιστική και ιδιαίτερα ευχάριστη, τόσο κατά τη διαδρομή
όσο και για τα σημεία της επίσκεψης.
Μονή Παναγιάς Σκριπούς: πέρα από την ενημέρωση από
τη σύνοδό μας, ο ιερέας του ναού μάς έδωσε τις πληροφορίες που χρειαζόταν για τη Μονή, αξιοθαύμαστο έργο για
τον γλυπτό διάκοσμο αλλά και τον θρησκευτικό της ρόλο
στην περιοχή. (Η φωτ. με μέλη του ΔΣ).
Επόμενος σταθμός δίπλα από τη Μονή ο Τάφος του Μινύου. Και εδώ παρακολουθήσαμε με προσοχή την ιδιαίτερα κατατοπιστική ξενάγηση της συνοδού για τον Τάφο του
θρυλικού βασιλιά των Μινυών και ιδρυτή του Μινυείου Ορχομενού. (Για τα δύο μνημεία, πληροφορίες στη σελ. 3).

Μία Ζωή

Η δημιουργία του
Ηπειρώτη (από τα Θεοδώριανα Άρτας) Ντίνου Γιώτη άρχισε να
προβάλεται από το
Σάββατο 2 και την Κυριακή 3 Νοεμβρίου
2019 στον κινηματογράφο ΔΑΝΑΟΣ, σε
σενάριο και σκηνοθεσία Ντίνου Γιώτη, παραγωγή Παναγιώτη
Κακαβιά, συμπαραγωγή ΕΡΤ και αφήγηση Γιάννη Φέρτη. Η
πρεμιέρα έγινε στις 2
Νοεμβρίου και με το
πέρας της προβολής
ακολούθησε συζήτηση με το κοινό με τη συμμετοχή του
αστροφυσικού Σταμάτη Κριμιζή και του φιλόσοφου Ευτύχη
Μπιτσάκη.
Ανάλογες συζητήσεις έγιναν στις επόμενες προβολές. Συγκεκριμένα την Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2019 συζήτησαν με το
κοινό οι πανεπιστημιακοί καθηγητές Γιώργος Κασιμάτης και
Ηλίας Μαριολάκος και την Τρίτη 5 Νοεμβρίου η συγγραφέας
Άλκη Ζέη και ο διπλωμάτης Thomas Scotes.
Προβολές έγιναν επίσης λόγω μεγάλης προσέλευσης κοινού
στις τρεις προηγούμενες και τα Σαββατοκύριακα 9 και 10 Νοεμβρίου καθώς και 16 και 17 Νοεμβρίου 2019.
Την Κυριακή 17 Νοεμβρίου στην προβολή της ταινίας εκ μέρους του Συλλόγου Βουργαρελιωτών Αττικής παραβρέθηκαν
η Πρόεδρος Λουκία Αντωνίου και η Αντιπρόεδρος Μαρίνα
Σόφη, που συνομίλησαν με τον συγγραφέα για το περιεχόμενο και τον πρωτότυπο τρόπο παρουσίασης των υπαρξιακών προβλημάτων που θέτει η ταινία. (Αναλυτικά τα
παρουσιάσαμε στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας).
Επίσης από την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019 η ταινία προβάλλεται στον κινηματογράφο Παλλάς της Άρτας.
Η Κόκκινη Εκκλησιά: Τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού και της Ιεράς Μητρόπολης Άρτας
ενέκρινε η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης για το εξής έργο: Συντήρηση των
τοιχογραφιών του Βυζαντινού ναού της Κόκκινης Εκκλησίας προϋπολογισμού 37.200 ευρώ.

Ένας άλλος σταθμός της εκδρομής διαφορετικός από τους
προηγούμενους αλλά με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ήταν η επίσκεψη στο Πεστροφείο.
Το φυσικό περιβάλλον ξεχωριστής ομορφιάς, με το Πεστροφείο κατά μήκος του Μέλανα ποταμού που δέχεται τα
νερά των πηγών Χαρίτων Ορχομενού, την καταπράσινη
φύση, μας εξέπληξε ευχάριστα και μας πρόσφερε μια ξεχωριστή απόλαυση.Να τονιστεί και η ιδιαίτερη ενημέρωση
που είχαμε από εκπρόσωπο του Πεστροφείου για όλα τα
στάδια εκτροφής της πέστροφας, μια επιχείρηση με σημαντική ανταπόκριση στην αγορά με την καπνιστή πέστροφα εξαιρετικής ποιότητας.
Τελευταίος σταθμός η Λιβαδειά με επίσκεψη στις Πηγές
Κρύας, μια άλλη απόλαυση του φυσικού περιβάλλοντος,
όπου και το απογευματινό καφεδάκι στην παρέα μας είχε
τη δική του απόλαυση.

Ορχομενός – Λιβαδειά: Μια εκδρομή ευχάριστη,
ψυχαγωγική και πολύ καλά οργανωμένη.

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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Η ενημέρωση για τα κοινοτικά και τοπικά θέματα, καθήκον του Συλλόγου!

Μέχρι τώρα έχουν καταγραφεί πολλά από τα στοιχεία τα
οποία μέσω του προφορικού λόγου έχουν διασωθεί μέχρι
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΒΑΡΙΤΣΑΣ
σήμερα σχετικά με την άγνωστη στους πολλούς ιστορία της
Αβαρίτσας. Βεβαίως, η καταγραφή δεν στηρίζεται μόνο
απλά στις διηγήσεις, αλλά είναι άμεσα συνδεδεμένη με τα
ευρήματα, δηλαδή σε ό,τι έχει απομείνει από τους χώρους 2002), "Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει
των μαχών, τα θεμέλια των κτισμάτων, τα κεραμικά αντι- της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς", άρθρα 2 και 3, ο οποίος
κείμενα, τις λαξευμένες πέτρες και ό,τι άλλο έχει σχέση με έχει σκοπό "τη διατήρηση της ιστορικής µνήµης χάριν της
αυτές τις διηγήσεις.
παρούσας και των µελλοντικών γενεών και την αναβάθµιση
Όμως, δυστυχώς σχετικά με την ιστορία της Αβαρίτσας, του πολιτιστικού περιβάλλοντος", και ως εκ τούτου προφαόπως έχει τονιστεί επανειλημμένα,
νώς και για τη διάσωση της
δεν υπάρχουν δημοσιευμένα στοιμοναδικής ιστορίας του τόπου
χεία για να μπορεί κανείς να στηριχμας, θεωρώ και υποχρέωσή
θεί και σε αυτά, να τα συγκρίνει ή να
μου να συμβάλλω στην διάτα εμπλουτίσει με νέες τεκμηριωμέσωση και διατήρηση της πολινες πληροφορίες. Αλλά, όπως φαίτιστικής μας κληρονομιάς με
νεται, για αυτό φρόντισε η ίδια η
οποιονδήποτε τρόπο.
περιοχή, τα ιδιαίτερα χαρακτηριΕξ άλλου, όπως λέγεται, η
στικά της οποίας την κράτησαν
ιστορία ενός τόπου η οποία
καλά κρυμμένη στην απομόνωση
διασώζεται μέσα από τη διήμέχρι και τις μέρες μας. Και βέβαια,
γηση και τον προφορικό λόγο,
δεν θα ξένιζε ποτέ τον καθέναν από
πολλές φορές μπορεί να αποΚεραμικό αντικείμενο από την Αγία Θεοδώρα.
εμάς που γεννηθήκαμε σε αυτόν τον
δειχτεί περισσότερο σημαντόπο και έχουμε ταυτιστεί μαζί του
τική ακόμα και από το γραπτό
βιώνοντας την παράξενη ιστορία
λόγο.
του, ότι έμεινε παραμερισμένος
Επί πλέον η τοπική ιστορία
επειδή οι ντόπιοι ίσως τα έβλεπαν
αποτελεί πάντοτε αναπόκαι τα θεωρούσαν όλα φυσιολογικά.
σπαστο τμήμα της ιστορίας
Όμως και όσοι ασχολήθηκαν με την
μιας ευρύτερης περιοχής, η
ιστορία της ευρύτερης περιοχής των
οποία χωρίς την τοπική,
Τζουμέρκων φαίνεται πως δεν ενηάσχετα με το αν αυτή είναι σημερώθηκαν ποτέ σχετικά με την
μαντική ή όχι, δεν θα μποιστορία της Αβαρίτσας και φυσικά
ρούσε να θεωρηθεί ποτέ
δεν επισκέφτηκαν ποτέ την ιδιαίτερη
πλήρης και ολοκληρωμένη!
αυτή περιοχή.
Έτσι, τα οποιαδήποτε επί
Λαξευμένη πέτρα από την περιοχή του κεραμοποιείου.
Όμως, θα ήταν ασυγχώρητο
πλέον στοιχεία τα οποία θα
λάθος αν θεωρούσαμε, όπως συνέήταν δυνατόν να προστεθούν στα όσα έχουν καταγραφεί
βαινε μέχρι τώρα, τα δεδομένα της περιοχής αυτονόητα και μέχρι σήμερα, είναι απολύτως ευπρόσδεκτα και πάντοτε
δεν μας προβλημάτιζε η προέλευσή τους ώστε να μείνουμε έχουν την ανάλογη σημασία. Επίσης, η όποια κριτική, αμαπαθείς και να μην επιδιώξουμε να την ξεμπλοκάρουμε φισβήτηση, απόρριψη, κλπ του περιεχομένου της εργασίας
από τα σφιχτά γρανάζια της απομόνωσης πράττοντας το είναι επίσης αποδεκτή και ιδιαίτερα χρήσιμη για μεγαλύτερο
καθήκον μας. Δηλαδή, να ανασύρουμε από την αφάνεια και προβληματισμό, επεξεργασία και εμβάθυνση στην πλοκή
να αναδείξουμε μια περιοχή η οποία έχει να προσφέρει των διηγήσεων με αυτή των ευρημάτων, αλλά και για τη συπολλά στην ιστορία του τόπου μας και όχι μόνο.
νέχιση της έρευνας.
Ομολογουμένως, η ευθύνη να περιγραφούν με όσο πιο
Πέραν αυτού θα ήμασταν ιδιαίτερα ευτυχείς αν κάποιος ή
σαφή τρόπο θα ήταν δυνατόν οι διηγήσεις και τα ακού- κάποιοι έδειχναν το ανάλογο ενδιαφέρον να επισκεφτούν
σματα των προγόνων μας είναι τεράστια, καθόσον με αυτές την περιοχή μας και να μας ζητούσαν να τους ξεναγήσουμε
αναδεικνύονται τα όσα καταμαρτυρούν τα αναμφισβήτητα στους χώρους που περιγράφουμε. Εξ άλλου το κάναμε ήδη
ντοκουμέντα των ευρημάτων που έκδηλα μας παραχωρεί η αυτό και με τις υπηρεσίες οι οποίες επισκέφτηκαν την πείδια η περιοχή. Καμία διήγηση δεν είναι άσχετη με τα ευ- ριοχή μας και ομολογουμένως αισθανόμαστε ιδιαίτερη
ρήματα ή δεν θα μπορούσε να μην οδηγεί σε αυτά.
χαρά που με περισσό ενδιαφέρον κατέγραψαν και αυτές τα
Κανένα στοιχείο της εργασίας δεν περιλαμβάνει προσω- πλούσια ευρήματα στους χώρους που επισκεφτήκαμε άλλα
πικές εκτιμήσεις, υποθέσεις ή φαντασιώσεις. Ολόκληρη η και όσα επί πλέον εντοπίσαμε, τα οποία ομολογουμένως
καταγραφή στηρίζεται σε όσα γνωρίζουν όλοι, αλλά και σε ταυτίζονται απόλυτα με τις διηγήσεις. Η επισήμανση ότι η
μεμονωμένες περιγραφές, καθόσον και αυτές αποτελούν ερευνητική μας καταγραφή θα αποτελεί πλέον τον οδηγό
μέρος του συνόλου των όσων από προφορικές διηγήσεις για κάθε έρευνα στην περιοχή, δεν θα μπορούσε παρά να
σε ανύποπτο χρόνο έχουν χαραχθεί και αποτυπωθεί στο μας μεγιστοποιήσει την ευθύνη αλλά και να κάνει υπερήβάθος της μνήμης του καθενός μας.
φανους όλους όσους συνέβαλαν με κάθε τρόπο σε αυτό.
Πέραν αυτού, ως πολίτης γνωρίζοντας το εισαγωγικό πεΩς επί πλέον στοιχεία στην μέχρι τώρα ερευνητική εργαριεχόμενο του Νόμου υπ' αριθ. 3028 (ΦΕΚ Α΄ 153/28-6- σία, μπορούν να αναφερθούν εδώ τα παρακάτω:

Διευκρινίσεις

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

-

α) Κομμάτια από τα ατόφια κεραμίδια τα οποία παράγονταν από το κεραμοποιείο της Αβαρίτσας και χρησιμοποιούνταν οι πρόγονοί μας ως θερμοφόρες. Τα ζέσταιναν στο
τζάκι και τα τοποθετούσαν ως θερμοφόρες σε σημεία του
σώματος για την ανάλογη θεραπεία. Αυτό μας το θύμισε ο
Δημήτριος Κολοκύθας κατά την επίσκεψη των Αρχαιολόγων στον οικισμό μας, αλλά το γνώριζα και εγώ από την
πρακτική που εφάρμοζε η γιαγιά μου, όπως και άλλοι ηλικιωμένοι για να διώξουν το κρυολόγημα!
β) Σχετικά με το υδραγωγείο της Τσιούκας κάτοικοι γειτονικών χωριών μας υπενθύμισαν την γνωστή άποψη άλλων,
ότι το δίκτυο των σωληνώσεων κατέβαινε από την πλευρά
της "Στέπιας", δηλαδή από την Αγία Μαρίνα, απέναντι από
το Βουργαρέλι και το Παλαιοχώρι και μετά ανέβαινε προς
της πλαγιά του λόφου της Τσιούκας. Από εκεί κέρδιζαν υψομετρική διαφορά και ήταν μικρότερες οι πιέσεις. Πάντως,
σύμφωνα και με αυτή την πληροφορία, πάλι η υδροληψία
γινόταν από την περιοχή του Μαρκένι, το δε νερό χρησιμοποιείτο αποκλειστικά και μόνο ως πόσιμο.
Επίσης, να διευκρινιστεί ότι λέγοντας υδραγωγείο εννοούμε το δίκτυο των σωληνώσεων και όχι τυχόν άλλες εγκαταστάσεις π.χ. δεξαμενές κλπ για τα οποία δεν
αναφέρονταν κάτι σχετικό στις διηγήσεις. Εξ άλλου, σύμφωνα με τις διηγήσεις, το δίκτυο δεν έφτανε μέχρι την κορυφή του λόφου της Τσιούκας αλλά αρκετά χαμηλότερα,
εκεί που ήταν εφικτό και απαραίτητο να φτάσει. Συνεπώς,
τυχόν ευρήματα στην κορυφή του λόφου, φαίνεται πως δεν
έχουν σχέση με αυτό.
Βεβαίως, υπολείμματα σωληνώσεων, κεραμικών αντικειμένων, τειχών κλπ δεν έχουν αναφερθεί, αλλά το οποιοδήποτε τυχόν εύρημα θα είχε την αξία του τόσο για την δική
μας περιγραφή, πολύ δε περισσότερο και για τις εκτιμήσεις
των ειδικών.
γ) Πρόσφατα σε πλατύ τοίχο σε κτήμα στην περιοχή του
κεραμοποιείου της Αβαρίτσας, εντοπίστηκαν μικρού μεγέθους σμιλεμένες πέτρες, μεταξύ των οποίων και κάποιες
με παράξενο τρόπο (βλ. φωτογραφία).
δ) Επίσης, σμιλεμένες μεγάλες πέτρες εντοπίστηκαν από
τους αρχαιολόγους σε κτήμα του πρώην μοναστηριού της
Αγίας Θεοδώρας και οι οποίες δείχνουν πως μαζί με άλλες
βρίσκονται σε διάταξη.
ε) Πέραν αυτών, συστάδα από παράξενες πέτρες εντοπίστηκε στην ευρύτερη περιοχή του μοναστηριού οι οποίες
προξενούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Πλέον, μετά την επίσκεψη του κλιμακίου της
Aρχαιολογίας, φαίνεται πως και η δική μας παρατηρητικότητα έγινε περισσότερο διακριτική στον εντοπισμό κάποιων
στοιχείων τα οποία πάντοτε θεωρούσαμε φυσιολογικά,
αλλά δεν ήταν. Π.χ το σμίλευμα μιας πέτρας ή μιας πλευράς της ώστε να γίνει ορθογώνια ή ένα μικρό θραύσμα από
ένα κεραμικό αντικείμενο, μια παράξενη σειρά ή συστάδα
από πέτρες κλπ, δεν μένουν πλέον απαρατήρητα! Βέβαια,
αυτό σε ότι αφορά τον εντοπισμό τυχόν ευρημάτων και την
απλή καταγραφή τους. Σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται
η ενημέρωση των ειδικών οι οποίοι διαθέτουν τις επιστημονικές γνώσεις ώστε να κρίνουν και να αποφανθούν τελικά για την αξία ή μη των στοιχείων.
Νίκος Τσιούνης

ΠΡΟΤΥΠΟΣ
ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΑΡΤΑΣ

Γ. ΜΠΑΦΑΣ Α.Ε.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ
ΑΡΤΙΝΟ ΓΑΛΑ
ΓΡΑΒΙΕΡΑΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ
ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ - ΦΕΤΑ
ΑΝΘΟΤΥΡΟ - ΜΥΖΗΘΡΑ

ΑΝΕΖΑ ΑΡΤΑΣ
26810 41292, 41388
FAX6810 - 42173
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Ο Σύλλογός μας κοντά στη γενέθλια γη με οποιονδήποτε τρόπο

Κύριοι βουλευτές, κύριε αντιπεριφεριάρχα, κύριε δήμαρχε, κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, με πολλή χαρά ήρθα για να παραστώ στην
ορκομωσία σας, και να σας ευχηθώ από καρδιάς θερμά
συγχαρητήρια για την εκλογή σας και πολλές καλές δουλειές για μια καλύτερη ζωή των δημοτών.
Οι υποψήφιοι για αυτά τα αξιώματα ήταν και άλλοι. Αυτό
είναι ευχάριστο. Η πολυφωνία είναι συστατικό της δημοκρατίας. Από Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου, αναλαμβάνετε δουλειά στο Δήμο. Έχοντας στο νου σας τρεις λέξεις – Όλοι
μαζί μπορούμε. Τίποτα δεν μας φοβίζει. Σε κάθε χωριό
υπάρχουν εκπρόσωποι όλων των κομμάτων. Πρέπει να
είμαστε αγαπημένοι. Αντιπολίτευση χρειάζεται αλλά να
είναι εποικοδομητική.
Δήμαρχος επανεκλέγεται ο κύριος Χασιάκος, και αυτό
είναι ευχάριστο. Δεν κατηγορώ κανέναν από τους διατελέσαντες δημάρχους, όλοι εργαστήκανε.
Ο κύριος Χασιάκος θα μου επιτρέψει, γιατί μου το απαγόρευσε, αλλά εγώ πρέπει να το πω.
Ως επικεφαλής δήμαρχος, είναι γνώστης των προβλημάτων και των δύο δήμων, Αθαμανίας και Αγνάντων. Είναι
ευγενής, νηφάλιος, μηχανικός στο επάγγελμα, ό,τι χρειάζεται για τον δήμο, γνώστης των μελετών για τα προβλήματα του δήμου – χωρίς μελέτη «γιοκ» χρήματα. Ο
Δήμος Τζουμέρκων, δεν είναι αυτός που έπρεπε να είναι.
Υστερεί κατά πολύ στα μεγάλα έργα που έχει ανάγκη ο
τόπος, και πρέπει στη θητεία σας, να αλλάξετε την εικόνα
του δήμου.
Οι Τζουμερκιώτες προσφέρανε πολλά στην Ελλάδα,
αλλά πήρανε λίγα έναντι αυτών που δώσανε. Παρόντες
σε όλους τους αγώνες. Και ξεκινάμε, από το μοναστήρι
του Αγίου Γεωργίου που είναι λίγο πιο πάνω, που ξεκίνησε ο αγώνας για την απελευθέρωση της πατρίδας.
Και ερχόμαστε στα χρόνια της κατοχής που οι Τζουμερκιώτες δεν σκύψανε το κεφάλι στους κατακτητές αλλά
ορθώσανε το ανάστημά τους και πήρανε τα όπλα αντάρτικα τάγματα με έδρα τα αρχηγεία στα Τζουμέρκα. Το γεγονός αυτό εξόργισε τους Γερμανούς, κάνανε πολλές
επιδρομές στα χωριά μας και άλλα δυσάρεστα με νεκρούς, κάψιμο σπιτιών και πολλές άλλες καταστροφές.
Έπρεπε να προσέξουν... Τα Τζουμέρκα ερημώσανε, σχολεία δεν λειτουργούν. Τα γυμνάσια Αγνάντων και Βουργαρελίου υπολειτουργούν.
Τα χωράφια άγονα και πετρώδη. Έσοδα μόνο από τσίπουρο και τώρα ξεκινάμε τον τουρισμό.
Ο Δήμος Τζουμέρκων προσφέρεται για τουρισμό. Έχει
υποδομή για τουρισμό. Να ξανανοίξουν τα κλειστά σπίτια. Τώρα με την Ιόνια οδό, έχουμε νέες προοπτικές αλλά
πρέπει άμεσα να ξεκινήσουν τα μεγάλα έργα που έχει
ανάγκη ο τόπος.
Κύριε Δήμαρχε μη σας φοβίζει. Σε αυτό το θέμα θα φανείτε παλληκάρι. Έχετε όλον τον λαό με το μέρος σας και
πρέπει στην τετραετία μέχρι να ξαναγίνουν εκλογές να ξεκινήσουν τα μεγάλα έργα.
Θα αναφερθώ σε μερικά.
Πίνουμε νερό στον Δήμο Αθαμανίας από τις σωλήνες
που είναι από την πηγή Κωστηλάτας μέχρι τον Σταυρό
ίσως και παρακάτω. Είναι χαλυβοσωλήνες, σκουριάσανε
και πολλές θα είναι με τρύπες. Ανάγκη αντικατάστασης με
πλαστικές. Ήμουν ο πρώτος πρόεδρος του συνδέσμου.
Έγινε ένα τεράστιο λάθος με τον αείμνηστο νομάρχη Αν
δρουτσόπουλο, έστειλε έναν υπάλληλο από την διεύ-

Oμιλία Αποστόλου Φλώρου
στην ορκωμοσία του Δημάρχου
Χρ. Χασιάκου στο Βουργαρέλι,
στις 25 Αυγούστου 2019

Ο Απόστολος Φλώρος, 95 ετών, επί
σειρά ετών πρόεδρος
της Κοινότητας Διστράτου και Αντιδήμαρχος επί δημαρχίας
Γαλάνη, ακμαίος και
με την πείρα των χρόνων του, εκφώνησε τιμητικά και όχι μόνο
την παρακάτω ομιλία.

θυνση δασών. Μέτρησε το νερό και το βρήκε 17.000 κυβικά
και όταν το νερό μπήκε στις σωλήνες βρέθηκαν 2.500 και σε
6 χρόνια ανομβρίας ήρθε στα 1.700.
Είμαστε στα βουνά με νερό και νερό δεν έχουμε. Νερό μετράμε Δίστρατο και Ανεμορράχη 18 κυβικά η κάθε οικογένεια.
Πρέπει να αποκτήσουμε νερό.
- Ένα άλλο θέμα πολύ σοβαρό. Αποχέτευση.
Από ό,τι ξέρω και διαβάζω στις εφημερίδες τα καμποχώρια
πνίγονται στα εκατομμύρια. Γίνονται έργα αποχέτευσης. Το
Βουργαρέλι πρέπει να αποκτήσει αποχέτευση. Έχω ένα μυστικό, δεν θέλω να το πάρω μαζί μου, διότι στην ηλικία των 95
ετών βαδίζω προς κάπου αλλού.
Αλλά θα το πω:
Το 2001 ήμουνα αντιδήμαρχος επί δημαρχίας Γαλάνη.

ΚΑΣΣΙΑΝΗ Ε. ΣΟΦΗ
Συμβολαιογράφος
ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ 3 - 5
471 32 ΑΡΤΑ
ΤΗΛ./ΦΑΧ:
26810 77435
ΚΙΝ.: 6974 900 112
e-mail:
sofikassiani@
hotmail.com

ΑΤ

Ασχολήθηκα με την καθαριότητα. Στις επάνω βρύσες κύριε
Κατσάνο είχα ασχοληθεί με την καθαριότητα. Πήγα το πρωί
και τί βρήκα; Δεν το είπα αλλά θα το πω. Ακαθαρσίες ανθρώπων. Και ερωτώ – τα λύμματα που είναι πάνω από τις βρύσες, των νοικοκυριών, πού πάνε; Πρέπει άμεσα τα χωριά να
αποκτήσουν αποχέτευση, Βουργαρέλι – Αθαμάνιο – Τετράκωμο – Καταρράκτης – Κυψέλη, όλα τα μεγάλα χωριά.
Ένα άλλο μεγάλο έργο που πρέπει να γίνει. Ρώτησα τον
δήμαρχο. Πώς πηγαίνεις στον δήμο; Και τι μου είπε; Κατεβαίνω στον Καταρράκτη, Μικροσπηλιά, Ράμια στη διακλάδωση Κυψέλης και πάμε. Και σας ερωτώ:
– Κύριε Στύλιο, κύριε Γκόγκα που είστε βουλευτές κ.λπ.
πότε θα γίνει αυτός ο δρόμος από τις Σκιαδάδες μέχρι τον
Καταρράκτη; Στους πρόποδες να περνάμε από τον Άγιο
Κοσμά να πηγαίνουμε.
Ένα άλλο αίτημα, που ο κύριος Δημήτρης Κανής φώναζε
για τον παραλίμνιο δρόμο. Είναι ένα έργο το οποίο πρέπει
κύριε Στύλιο να προγραμματίσετε να ξεκινήσει ο δρόμος
αυτός ο οποίος δρόμος παραλίμνιος, θα δώσει μεγάλη ανάπτυξη στην περιοχή.
Ένα έργο ανάπτυξης που έγινε, είναι η γέφυρα Τζαρή. Η
γέφυρα Τζαρή προσφέρει πάρα πολλά. Ένωσε το Ξηροβούνι
με τα Τζουμέρκα-Συγχαρητήρια στον Κολιοπάνο.
Τελειώνοντας κύριε δήμαρχε, έχω να κάνω μια πρόταση.
Να κάνουμε μια διαδήλωση. Ή στη γέφυρα Πλάκας ή στην
Άρτα. Να ακουστεί η φωνή των Τζουμέρκων. Τα Τζουμέρκα
έχουν προνόμια. Δώσανε αίμα και αντ’ αυτού οι εκάστοτε κυβερνήσεις δεν προσφέρουν απολύτως τίποτα.
Ένα συλλαλητήριο, μια επιστολή στον κ. Μητσοτάκη να επισκεφτεί ως πρωθυπουργός το Βουργαρέλι, τον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων, να αποκτήσει μια εικόνα, ποια είναι τα
Τζουμέρκα.
Σε λίγες μέρες στις 2 Νοεμβρίου θα έρθει ο πρόεδρος της
Δημοκρατίας στο μαρτυρικό χωριό των Τζουμέρκων στον Καταρράκτη. Είναι ευκαιρία να πούμε πολλά.
Με αυτά τελειώνω, σας εύχομαι καλές δουλειές και πάλι.
Απόστολος Φλώρος
τ. Πρόεδρος Κοινότητος Διστράτου

Τα γραφεία μας που βρίσκονται στο κέντρο
της Άρτας αναλαμβάνουν τη σύνταξη κάθε είδους τοπογραφικών διαγραμμάτων και συμβολαιογραφικών πράξεων. Με την πολυετή
πείρα μας στον επαγγελματικό μας τομέα
αναλαμβάνουμε, προκειμένου να ολοκληρωθεί η τρέχουσα διαδικασία των δηλώσεων στο Εθνικό Κτηματολόγιο, την ορθή
αποτύπωση, έλεγχο τίτλων ή σύνταξη ένορκων βεβαιώσεων και τη συμπλήρωση των
αιτήσεων για τη δήλωση της κάθε ιδιοκτησίας. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΟΦΗΣ
ΑΓΡ. & ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 37, 47132 ΑΡΤΑ

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

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ.ΤΑΣΙΟΣ

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.

Κατασκευή Ιδιωτικών & Δημοσίων Έργων
Έκδοση Οικοδομικών Αδειών
Τοπογραφικές Εργασίες σε Ε.Γ.Σ.Α 87
Νομιμοποίηση - Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

Β. Κων/νου 24, 47 100 Άρτα
Τηλ. & Fax: 26810 72620 - Κιν.: 6972717200

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΟΙΚΟΠΕΔΟ
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...

Επέτειος 28ης Οκτωβρίου στο Βουργαρέλι

Γιορτάστηκε και φέτος με το ίδιο
εθιμοτυπικό. Βοήθησε και η καλοκαιρία και έγιναν όλες οι εκδηλώσεις, επιμνημόσυνη δέηση,
κατάθεση στεφάνων, παρέλαση,
παρουσία των αρχών, και τέλος
οι παραδοσιακοί χοροί στην
πλατεία του χωριού, που πρωτοστάτησε η μαθητιώσα νεολαία.
Χαρακτηριστική η φωτογραφία
από την παρέλαση με τους τρεις
μαθητές του Νηπιαγωγείου, ενώ
ακολουθούν οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Βουργαρελίου.

Η ομάδα Let’s do it Greece,
ομάδα εθελοντών με τεράστια
απήχηση στον χώρο των σχολείων (γιατί ξεκίνησε το 2010 από
το 5ο Γυμνάσιο και Λύκειο Γλυφάδας και εξαπλώνεται σιγά - σιγά
σε όλη την Ελλάδα με αυξανόμενο κάθε χρόνο τον αριθμό των
εθελοντών), επισκέφθηκε το
χωριό μας, το Βουργαρέλι, σε συνεργασία με το Δημοτικό Σχολείο
Βουργαρελίου και τον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων. Στο αμφιθέατρο του Δήμου παρουσίασε τη
δράση της και στη συνέχεια επισκέφθηκε το Κύτταρο Τέχνης
Τζουμέρκων. Οι τρεις φωτογραφίες είναι ενδεικτικές.
1. Ο Δήμαρχος πρώτος κάνει την
κίνηση περιποίησης του αύλειου χώρου του Δημαρχείου.
2. Οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου με τον Δήμαρχο Χρήστο Χασιάκο και μερικούς από τους γονείς μπροστά στο Δημαρχείο.

Η εφημερίδα
και ο Σύλλογος
στηρίζονται
στις δικές σας
συνδρομές.
Μπορείτε
να τις στέλνετε
και με επιταγή
στη διεύθυνση:
Εφημερίδα
“ΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ”
Φειδίου 18
106 78 Αθήνα

ΟΡΕΙΝΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

Ξενοδοχείο

στο Βουργαρέλι

3. Η ομάδα Let’s do it Greece με τον Διευθυντή του Δημοτικού
Σχολείου Παναγιώτη Καραβασίλη στο Κύτταρο Τέχνης Τζουμέρκων.

Σταυρούλα Καραβασίλη

Τηλ.: 26850 22111
Κιν.: 6972 425591

Fax: 26850 22251
e-mail:

info@panthoron.gr

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

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΥΣΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡ. ΣΟΥΣΟΣ

e-mail: sousos@yahoo.com

www.panthoron.gr

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ
ΔΩΜΑΤΙΑ

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

ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΑΣΙΟΣ

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΑΡΤΑΣ
ΤΗΛ.: 26850 22254

VILLA ELIA

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

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

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ
Άγιος Ιωάννης - Φρύνη - Λευκάδα
Appartments & Suites & Villas
ΤΗΛ.: 26450 24397 - 6973536887
Fax: 26450 26019
e-mail: tyrologos@villaelia.gr
www.villaelia.gr

