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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ ΤΟ 1821

Στον ιστορικό χώρο του Μοναστηριού του Αϊ - Γιώργη στο Βουργαρέλι το Σάββατο 25 Ιουλίου
2020 πραγματοποιήθηκε για ενδέκατη συνεχή χρονιά η εκδήλωση ιστορικής μνήμης

Σ

τον ιστορικό χώρο του Μοναστηριού του Αϊ Γιώργη στο Βουργαρέλι Άρτας, έδρα του Δήμου
Κεντρικών Τζουμέρκων, το Σάββατο 25 Ιουλίου 2020,
πραγματοποιήθηκε για 11η συνεχή χρονιά η εκδήλωση
ιστορικής μνήμης για την έναρξη της Επανάστασης
στα Τζουμέρκα το 1821.
Η εκδήλωση προγραμματίστηκε από το Πολιτιστικό και
Αθλητικό Κέντρο του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, με
πρόεδρο τον δήμαρχο Χρήστο Χασιάκο, όπως είχε εξαγγελθεί στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας.
Η σεμνή και λιτή τελετή στο χώρο του Μοναστηριού άρχισε
με δοξολογία και επιμνημόσυνη δέηση παρουσία του δημάρχου Χρήστου Χασιάκου, του συγχωριανού μας βουλευτή Γιώργου Στύλιου, του αντιπεριφερειάρχη Βασιλείου
Ψαθά, αντιδημάρχων, δημοτικών συμβούλων και του προέδρου της τοπικής κοινότητας Βουργαρελίου Χρήστου
Πλεύρη.
Ύστερα από την κατάθεση στεφάνων στη χαρακτηριστική
αναμνηστική πλάκα που αναφέρεται στο γεγονός, εκ μέρους των αρχών ακολούθησε η Αναπαράσταση του γεγονότος της Σύναξης των Καπεταναίων στον αύλειο
χώρο του Μοναστηριού.
Οι: Βασίλης Σούσος, Δημήτρης Κανής, Περικλής Κο-

λοκύθας, Θωμάς Κούρτης, Νικήτας Γούλας, Γιώργος
Γούλας, Πέτρος Γεωργάρας (δάσκαλος του χορευτικού)
ενσάρκωσαν μέσα σε συγκινητική ατμόσφαιρα τους καπεταναίους ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, ΜΗΤΡΟ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΗ
ΚΟΥΤΕΛΙΔΑ, ΓΩΓΟ ΜΠΑΚΟΛΑ, ΜΑΡΚΟ ΜΠΟΤΣΑΡΗ
κ.ά. με τα πρωτοπαλίκαρά τους που πραγματοποίησαν τη
Σύναξη στον χώρο του Μοναστηριού με τις ευλογίες των
όπλων από τον ηγούμενο Χριστόφορο.
Ο Καραϊσκάκης (Βασίλης Σούσος) σηκώνοντας ψηλά τη
σημαία της Επανάστασης με βροντερή φωνή προέτρεψε
τους οπλαρχηγούς και τα παλικάρια να αγωνιστούν με αλληλεγγύη και ομόνοια για την ελευθερία της πατρίδας, βάζοντας στην άκρη τις διαφορές τους.
Ομιλητές στην εκδήλωση υπήρξαν ο Βασίλης Σούσος και
ο δήμαρχος Χρήστος Χασιάκος. Ο Β. Σούσος αναφέρθηκε
με απλό και κατανοητό λόγο στο ιστορικό γεγονός. Μικρή
αναφορά σ’ αυτό ακολουθεί:
Σύµφωνα µε ιστορικές πηγές το 1820, όταν οι Τούρκοι πολεµούσαν µε τον Αλή Πασά, οι Τζουμερκιώτες Κουτελιδαίοι,
ο Τσαρακλής, ο Γώγος Μπακόλας, ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ο Μάρκος Μπότσαρης κ.ά. 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 στα
μέσα του 1821, µε τις ευλογίες του ηγουµένου της Μονής,
Χριστόφορου. Σ’ αυτήν συµµετείχαν ο Γώγος Μπακόλας, ο
Γεώργιος Καραϊσκάκης, ο Μήτρος Κουτελίδας, ο Ράγκος, ο
Κουτσονίκας, ο Ίσκος και 200 Καπεταναίοι.
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο δήμαρχος Χρήστος Χασιάκος, ο οποίος τόνισε μία άλλη πλευρά των αγωνιστών και
του αγώνα. Παρατίθεται η ομιλία του στη σελ. 3.
Τελετάρχης στην εκδήλωση υπήρξε η Ντίνα Μπαλατσούκα.
Να τονιστεί εδώ, όπως γράψαμε και στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας, με την ευκαιρία του
εορτασμού των 200 χρόνων από την Επανάσταση
του1821, το 2021, ότι πρέπει η εν λόγω εκδήλωση στον
συγκεκριμένο χώρο να λάβει μία άλλη διάσταση και
να προετοιμαστεί με σοβαρότητα έχοντας ως δεδομένο
ότι το Μοναστήρι του Αϊ Γιώργη έχει χαρακτηριστεί ως
Αγία Λαύρα της περιοχής και σ’ αυτή τη Σύναξη έλαβαν
μέρος οι σημαντικότερες μορφές του αγώνα.
Όλοι πρέπει να συμβάλουμε σ’ αυτό, αφενός γιατί σεβόμαστε και τιμούμε την Ιστορία μας και αφετέρου προβάλλουμε τον τόπο μας και αφήνουμε και παρακαταθήκη για
το μέλλον.

Ιούλιος–Αύγουστος 2020: Ένα αλλιώτικο καλοκαίρι στο Βουργαρέλι

Σ’ αυτό το φύλλο της εφημερίδας μας πάντα
είχαμε πλούσια ύλη για τα πολιτιστικά δρώμενα στο χωριό μας αυτούς τους μήνες και
για οτιδήποτε άλλο γινόταν μέσα στο πλαίσιο
του ανταμώματος των χωριανών μας με την
ευκαιρία των καλοκαιρινών διακοπών.
Φέτος ήδη από το προηγούμενο φύλλο
αναγγείλαμε ότι θα είναι ένα καλοκαίρι διαφορετικό, ο κορωνοϊός έκανε το θαύμα του
και όντως δημιούργησε μία πρωτόγνωρη για
το χωριό μας καλοκαιρινή πραγματικότητα.
Βέβαια κατά κοινή ομολογία το χωριό μας
ειδικά τον Αύγουστο είχε περισσότερο κόσμο
από κάθε άλλη χρονιά και φάνηκε στην Πλατεία που τις μέρες του Δεκαπενταύγουστου
ήταν κατάμεστη. Να επισημανθεί επίσης ότι
λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών χωριανοί
που είχαν χρόνια να έρθουν στο χωριό μας
φέτος το προτίμησαν και φυσικά δεν απο-

Υγεία να ‘χουμε και θα ξανανταμώσουμε
ανθρώπινα, ευχάριστα και χωρίς φόβο!

γοητεύτηκαν. Προσφέρει τόσα πολλά το καλοκαίρι το χωριό μας που ανταμείβει με τον
καλύτερο τρόπο αυτούς που το προτιμούν.
Γεύτηκαν τις φυσικές ομορφιές (έγιναν και
αξιόλογες πεζοπορίες), το κατάφυτο δάσος,
τα γάργαρα νερά, τα βαθύσκιωτα πλατάνια
στα ποτάμια και τα ρυάκια.
Αυτή είναι η μία πλευρά. Η άλλη είναι ότι
έλειψαν οι πολιτιστικές δραστηριότητες. Εξαίρεση αποτελεί η πολιτιστική δραστηριότητα
του Κυττάρου Τέχνης, για την οποία κάνουμε
λόγο σε ξεχωριστή σελίδα. Επίσης θα αναφερθούν εκ μέρους του Πολιτιστικού Συλλόγου Βουργαρελίου η καθαριότητα και η

αιμοδοσία, έλειψαν όμως οι μουσικές βραδιές, λαϊκή, δημοτική, όπως και οι παρεΐστικες.
Μεγάλη αίσθηση προκάλεσε (την είχαμε
προαναγγείλει) η απουσία της Έκθεσης Βιβλίου στο Βακούφικο που ήταν από τα σημαντικότερα πολιτιστικά γεγονότα όχι μόνο
για το χωριό άλλά για όλη την περιοχή. Αυτό
το διάλειμμα μετά από 25 χρόνια λειτουργίας
ήταν απογοητευτικό ιδιαίτερα για τους μικρούς μας φίλους – αναγνώστες που ήταν το
σημείο αναφοράς τους για το καλοκαίρι και το
αντάμωμα με τους φίλους τους. (Βέβαια αυτό
έγινε με άλλες συνθήκες και τα νέα παιδιά

έχουν τα χαρακτηριστικά της νιότης τους, τον
ενθουσιασμό και τον αυθορμητισμό).
Ο επίλογος της αναφοράς μας αυτής θα
είναι στο πιο σημαντικό στοιχείο της διαφορετικότητας αυτού του καλοκαιριού, στο θέμα
του ανταμώματος και των επαφών που μπήκαν στο περιθώριο, λόγω κορωνοϊού. Όσοι
έρχονταν από άλλα μέρη έμεναν στο σπίτι
τους τουλάχιστον για 10 μέρες και άλλοι για
περισσότερο καιρό. Πάνε οι χαιρετούρες, οι
αγκαλιές, το πλησίασμα, όλα από μακριά
εκτός εξαιρέσεων. Και οι ηλικιωμένοι μας στο
περιθώριο μήπως κολλήσουν τον ιό.
Ευχόμαστε του χρόνου ένα καλύτερο καλοκαίρι πιο ανθρώπινο, πιο ευχάριστο, χωρίς
φόβο.
Καλό φθινόπωρο με υγεία!
Το ΔΣ του Συλλόγου
Βουργαρελιωτών Αττικής

Δείτε την ιστοσελίδα μας στο Internet, στη διεύθυνση: www.vourgarelinet.gr
Επικοινωνείστε μαζί μας ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: syllogos@vourgarelinet.gr
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Το Βουργαρέλι είναι ο γενέθλιος τόπος, που μας εμπνέει και μας δίνει δύναμη στην καθημερινότητά μας.

Κο ι ν ω ν ι κά

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

- Η Κατερίνα Σόφη (μέλος του ΔΣ του
Συλλόγου μας) και ο Κώστας Χριστοκώστας βάπτισαν την κορούλα
τους και της έδωσαν το όνομα Φρειδερίκη.
- Η Γιάννα Αντωνίου (κόρη του Κώστα
Αντωνίου και της Ζωής Μπάγκου) και ο
Δημήτρης Χαρακόπουλος βάπτισαν
την κορούλα τους το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2020 στο ναό Πόρτα Παναγιά Πύλης Τρικάλων και της
έδωσαν το όνομα Σοφία. Νονά η
Βαγγελιώ Τσιμπλοκούκου.
Να τους ζήσουν οι νεοφώτιστες!

ΓΑΜΟΙ

- Η Αγνή Στεφάνου (κόρη του Στέφανου Στεφάνου) και ο Πέτρος Γκερτσάκης παντρεύτηκαν στα Γιάννενα
στις 4 Σεπτεμβρίου 2020.
- Η Κωνσταντίνα Γιάννου (κόρη του
Παντελή Γιάννου και της Βικτωρίας Οικονόμου) και ο Γιώργος Οικονόμου
του Αλεξάνδρου τέλεσαν τον γάμο
τους στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου
Βουργαρελίου, στις 6 Σεπτεμβρίου
2020.
- Η Πετρούλα Τσόντρη (κόρη της
Αντριάννας Νίκου) και ο Δημήτρης
Κουδουμνάκης τέλεσαν τον γάμο
τους στον Ιερό Ναό Αγίας Φιλοθέης
Ψυχικού, το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου
2020.
- Ο Παναγιώτης Παπαϊωάννου (γιος
του Χρήστου Παπαϊωάννου και της
Αθηνάς Αντωνίου) και η Πολυτίμη
(Πωλίνα) Μπατιστάτου τέλεσαν τον
γάμο τους στον Ιερό Ναό Παναγίας
Βλαχερνών Αμφιάλης, το Σάββατο 3
Οκτωβρίου 2020.
Ευχόμαστε κάθε ευτυχία στους νεόνυμφους!

ΘΑΝΑΤΟΙ

- Απεβίωσε στην Αθήνα και κηδεύτηκε
στο Βουργαρέλι η Βασιλική (Κική)
Μπαλατσούκα – Βούλγαρη.
- Απεβίωσε και κηδεύτηκε στο Βουργαρέλι ο Κρίτωνας Σταύρου (σύζυγος
της Ρήνας Κατέρου) .
- Απεβίωσε στην Αμφιλοχία και κηδεύτηκε στο Βουργαρέλι ο Θανάσης (Νάσιος) Πλούμπης.
Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους
τους.

ΑΝΤΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ

Πέρασε ένας ολόκληρος χρόνος από
τότε που έφυγε από τη ζωή ο αγαπημένος μας αδελφός Δημήτρης, Αύγουστος 2019. Γιος του Σωτήρη Κούκου
εργαζόταν στη ΔΕΗ στην Άρτα. Αγαπητός σε όλους και εξυπηρετικός και ιδιαίτερα στους συναδέλφους του. Δείγμα
το πόσοι πολλοί παραβρέθηκαν στην
κηδεία του για να τον τιμήσουν αλλά και
συγχωριανοί, κατάμεστη η εκκλησία και
η πλατεία του χωριού. Μόνο που ο Δημήτρης έφυγε νωρίς, αφήνοντας δυσαναπλήρωτο κενό στην οικογένειά του
πρωταρχικά και στη συνέχεια σε φίλους και συναδέλφους. Θα σε θυμόμαστε πάντα Δημήτρη.
Τα αδέρφια σου

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ

Η οικογένεια του Δημήτρη Κούκου
του Σωτήρη πρόσφερε το ποσό των
100 ευρώ (απόδειξη Νο 3565) με την
ευκαιρία της συμπλήρωσης ενός χρόνου από τον θάνατό του.
Και ανθρωπιστική προσφορά: Η
αδερφή του Σταυρούλα, που εργάζεται
στο Νοσοκομείο της Λάρισας, ως νοσηλεύτρια, επισημαίνει ότι όποιος χρειαστεί τη βοήθειά της στον τομέα της, ας
επικοινωνήσει με την Πρόεδρο του
Συλλόγου Λουκία Αντωνίου τηλ.
6977550119.

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.

Οι συνδρομές σας στην εφημερίδα μας είναι το οξυγόνο της!

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Ο Σύλλογος Βουργαρελιωτών Αττικής προς τους συνδρομητές και
αναγνώστες της εφημερίδας μας.

Ερχόμαστε με αυτό το φύλλο της εφημερίδας
μας να σας ενημερώσουμε ότι επειδή αναβλήθηκαν οι εκλογές στο Σύλλογό μας λόγω των
ιδιαίτερων συνθηκών που επικράτησαν (για το
θέμα αυτό θα ενημερωθείτε όταν γίνει επιτρεπτό) δεν κατέστη δυνατόν να ενημερωθούμε για
τις καταθέσεις των συνδρομών στον λογαριασμό που έχουμε στην Εθνική Τράπεζα. Γι’ αυτό
όσοι μας στείλατε τη συνδρομή σας με αυτόν
τον τρόπο δεν θα δείτε ούτε σε αυτό το φύλλο το
όνομά σας και επειδή δεν είχαμε ενημέρωση
δεν μπορέσαμε να κόψουμε απόδειξη. Βέβαια
όσον αφορά τις συνδρομές υπήρξε και άλλο
πρόβλημα από τη στιγμή που δεν λειτούργησε
η Έκθεση Βιβλίου το καλοκαίρι, όπου οι περισσότεροι συνδρομητές μας περίμεναν σ’ αυτόν
τον χώρο να δώσουν τις συνδρομές τους. Μερικοί ανταποκρίθηκαν και τα ονόματά τους δημοσιεύονται σ’ αυτό το φύλλο. Ας σημειωθεί εδώ
ότι μπλοκ συνδρομών υπάρχει και στο Καφέ –
Κούκος και μπορείτε όσοι βρεθείτε να τις δώσετε εκεί.

Σας παρακαλούμε λοιπόν, επειδή θα καταλάβατε ότι τα οικονομικά μας δεν είναι σε καλή κατάσταση και επειδή τρέχουν κάποια έξοδα με
πρώτη την εφημερίδα μας, τακτοποιείστε τη
συνδρομή σας με το Ταχυδρομείο στη διεύθυνση του Συλλόγου: Φειδίου 18 Αθήνα ΤΚ
10678.
Να ευχαριστήσουμε τους συνδρομητές που ανταποκρίθηκαν και χάρη σ’ αυτούς βγαίνει αυτό
το φύλλο της εφημερίδας μας για να μην διακοπεί η συνέχειά της.
Επίσης για τα κοινωνικά θέματα περιμένουμε τη
δική σας ενημέρωση, τα τηλέφωνά μας υπάρχουν στην εφημερίδα, Δεν μπορούμε να είμαστε ενήμεροι για όλα τα θέματα που αφορούν
τους συγχωριανούς μας.

ΝΕΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

- Παλιόγλου Αντιγόνη
Τμήμα Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
- Παλιόγλου Μάριος
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Τρίπολη).
Θερμά συγχαρητήρια, καλές σπουδές και καλό πτυχίο!

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
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Στεργιόπουλος Κώστας ..................... Νο 3486
Τραμπαδούρος Άγγελος .................... Νο 3487
Λαμπράκης Λευτέρης ........................ Νο 3488
Λαμπράκης Αλέκος ............................Νο 3489
Κολιούλης Δημήτριος Γεωργίου .........Νο 3490
Κολέτση Αθηνά ..................................Νο 3491
Βαγενά Θεμελή Εριέττα .....................Νο 3492
Χρηστίδη Ευτέρπη............................. Νο 3493
Χρηστίδης Βασίλης ............................ Νο 3494
Πλεύρη Μαρία ....................................Νο 3496
Τασούλα – Νάκη Ελπίδα.................... Νο 3497
Παππά – Καρακίτσιου Άννα ...............Νο 3498
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Ειρήνη Βιτώρου
Παλλάδος 24-26
Αθήνα
τηλ. 697 8215823

Facebook page:
Κουμπάκι
koumpaki.com
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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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Η εφημερίδα μας προβάλλει το Βουργαρέλι, καταγράφει την ιστορία του, ενημερώνει και διεκδικεί.

Η αρχή της καινούργιας ζωής για την Πετρούλα

Σάββατο 19 Σεπτέμβρη 2020. Αυτή τη μέρα επέλεξε το νεαρό ζευγάρι,
η Πετρούλα και ο Δημήτρης, να επισημοποιήσει την πολύ όμορφη και
ταιριαστή σχέση του, παρόλους τους περιορισμούς που επέβαλαν οι
συνθήκες της εποχής.
Η σεμνή τελετή έγινε στον Ιερό Ναό της Αγίας Φιλοθέης Ψυχικού, μια
εκκλησία που δίνει ιδιαίτερη ατμόσφαιρα για το ξεχωριστό αυτό Μυστήριο. Μέσα στην απλοχωριά και στα δέντρα, λιτή και απέριττη που σε μεταφέρει σε εξωκκλήσι χωριού.
Πρώτος κατέφτασε ο γαμπρός και μετά η νύφη στην ώρα της. Συγγενείς και φίλοι ήταν εκεί για να τιμήσουν και να απολαύσουν το νεανικό
ζευγάρι στην πιο ευτυχισμένη στιγμή του. Η Πετρούλα μας αρχοντική
νύφη στο κομψό νυφικό της, αλλά και ο γαμπρός δεν πήγαινε πίσω. Και
οι ευχές μετά το μυστήριο εξ αποστάσεως χωρίς εναγκαλισμούς και χειραψίες, το ίδιο και οι ευχαριστίες του ζευγαριού προς τους παραβρισκομένους.
Ακολούθησε γλέντι με τον περιορισμό των 50 ατόμων. Η είσοδος του
γαμπρού και της νύφης έγινε με ένα χαρακτηριστικό κρητικό τραγούδι
του γάμου (Κρητικός γαρ ο γαμπρός). Το γλέντι περιλάμβανε ποικίλα
χορευτικά τραγούδια, παραδοσιακά (Ηπειρώτικα, Κρητικά, Νησιώτικα
κ.ά.) και νεανικά ενθουσιώδη. Η νύφη και ο γαμπρός με περισσό κέφι
στον χορό και δίπλα σε όλους τους καλεσμένους.
Από τον Σύλλογό μας δίπλα στην Πετρούλα, γραμματέα του Συλλόγου
μας, βρέθηκε η Πρόεδρος του Συλλόγου Λουκία Αντωνίου.
Όλα τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Βουργαρελιωτών Αττικής εύχονται
στο νέο ζευγάρι μια ευτυχισμένη νέα ζωή, γαλήνια με αγάπη και υγεία.
Και λίγα λόγια για την Πετρούλα μας: Εκλέχτηκε στον Σύλλογό μας
το 2014 και ορίστηκε Γραμματέας του. Έδωσε νεανική πνοή και είναι
παρούσα σε όλες τις εκδηλώσεις και ενέργειες του Συλλόγου. Βρέθηκε
στον Σύλλογό μας κάνοντας πραγματικότητα την επιθυμία του αγαπημένου της παππού, του Θόδωρου Νίκου, ο οποίος υπήρξε μέλος του
Δ.Σ. του Συλλόγου, τα χρόνια 1986-1988, 1994-1996. Καταγωγή από
Αβαρίτσα. Η Πετρούλα κόρη της κόρης του Ανδριάνας.

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΙΕΡΕΩΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΛΟΥΜΠΗ

Ημερομηνία γέννησης: 27/11/1974. Τον Ιανουάριο του 2016
εγγράφεται στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του ΕΚΠΑ. Αποφοίτησε τον Ιούνιο του 2018, πρώτος
του τμήματός του. Χειροτονήθηκε διάκονος στις 27 Ιουνίου
2020 και την επόμενη πρεσβύτερος από τον σεβασμιώτατατο
μητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ.κ. Νικόλαο. Είναι
γιος του Βασίλη Πλούμπη και εγγονός του Παναγιώτη
Πλούμπη. Άξιος!

Δεν έχουν τελειωμό οι ήρωες...
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Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΑΣΙΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ
ΤΗΣ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ ΤΟ 1821

Κυρίες και Κύριοι. Καλημέρα σας. Σας
ευχαριστούμε που μας τιμάτε με την παρουσία σας και ιδιαίτερα ευχαριστώ τον
Πανοσιολογιώτατο, τον Αιδεσιμότατο,
τον Βουλευτή Γεώργιο Στύλιο και τον Αντιπεριφερειάρχη Βασίλειο Ψαθά.
Προηγουμένως ο Βασίλειος Σούσος εκφώνησε τον Πανηγυρικό της ημέρας και με
λιτό τρόπο εξιστόρησε αυτά που συνέβησαν
σε αυτόν εδώ τον τόπο το 1821. Έχω ακούσει πολλούς πανηγυρικούς στις εκδηλώσεις
κυρίως για την 25η Μαρτίου 1821 και για την
28η Οκτωβρίου 1940. Οι ομιλητές αναφέρονται στις αρετές του
λαού μας και υμνούν και
δοξάζουν τους ήρωες των
περιόδων αυτών. Δεν έχω
αντίρρηση να τα λέμε αυτά
γιατί μας τονώνουν την
εθνική μας αυτοπεποίθηση. Πρέπει όμως παράλληλα, να λέμε και τα
ελαττώματά μας. Μπορεί
να διδαχθούμε περισσότερα όταν επισημαίνουμε
και αναγνωρίζουμε τα
ελαττώματά μας.
Ο Ακαδημαϊκός Κων/νος
Δεσποτόπουλος έγραψε
ότι «οι σωτήρες της Ελλάδας πέθαναν στη φυλακή
ή στην εξορία». Θα σας
αναφέρω μερικά παραδείγματα για να δείτε τα αποτελέσματα που
είχε η διχόνοια, η διαχρονική κατάρα του
Έθνους μας, μεταξύ των πολιτικών και των
στρατιωτικών την εποχή εκείνη. Παρά λίγο
ό,τι είχαν καταφέρει εναντίον των Τούρκων
και το αίμα που έχυσαν να πάει χαμένο λόγω
της μεταξύ τους διχόνοιας.
Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης – Αρχιστράτηγος – οδηγήθηκε στις φυλακές του
Ναυπλίου για «συνωμοσία εις προπαρασκευήν εμφυλίου πολέμου». Μετά από έξι
μήνες στις φυλακές του Ναυπλίου, έγινε το
δικαστήριο και καταδικάστηκε εις θάνατο. Η
ποινή του αργότερα μετατράπηκε σε ισόβια.
Θα έχετε ακούσει για τους δύο δικαστές Αναστάσιο Πολυζωίδη και Γεώργιο Τερτσέτη που
δεν υπέκυψαν στις πιέσεις της Κυβέρνησης
να δικάσουν τον Κολοκοτρώνη και μειοψήφισαν. Ήταν σε ηλικία 32 ετών και οι δύο. Ο
Υπουργός Δικαιοσύνης ήταν μέσα στην αίθουσα του Δικαστηρίου και πίεζε να δικάσουν τον Κολοκοτρώνη. Πάρα πολλά
μπορούμε να διδαχθούμε από την στάση
τους.
Μαζί με τον Κολοκοτρώνη στο εδώλιο ήταν
και ο στρατηγός Δημήτριος Πλαπούτας
στον οποίο επιβλήθηκε η ίδια ποινή.
Ο οπλαρχηγός Νικηταράς κατηγορήθηκε
για συνωμοσία κατά του Όθωνα. Φυλακίστηκε στην Αίγινα. Μετά από δύο χρόνια

αποφυλακίστηκε
κατόπιν
«απειλητικής επέμβασης του
Μακρυγιάννη». Βγήκε από τη
φυλακή, όμως τυφλός, γιατί
έπασχε από διαβήτη. Λέγεται
ότι η μία του κόρη τρελάθηκε
από θλίψη για τον εκτοπισμό
και τον εγκλεισμό του πατέρα
της στην φυλακή. Κατέληξε
λησμονημένος και πάμπτωχος. Η ευγνωμονούσα Ελλάς
του έδωσε «άδεια επαιτείας»
για να μπορεί να ζητιανεύει
κάθε Παρασκευή στο λιμάνι
του Πειραιά. Ένας ήρωας κατέληξε επαίτης.
Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος ήταν οπλαρχηγός της Ρούμελης και στρατιωτική μορφή
ισάξια του Κολοκοτρώνη και του Καραϊσκάκη. Μετά την νίκη του στο χάνι της Γραβιάς οι πολιτικοί φοβήθηκαν την δόξα που
απέκτησε και τον κατηγόρησαν ως συνεργάτη των Τούρκων. Με εντολή του Μαυροκορδάτου και του Κωλέττη τον οδήγησαν
στην φυλακή στην Ακρόπολη. Το πρωτοπαλλήκαρό του ο Γκούρας, τον έδεσε, τον
στραγγάλισε και τον έριξε στον γκρεμό από
τα βράχια της Ακρόπολης για να φανεί ότι
ήταν ατύχημα. Ήταν μόλις
35 ετών.
Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης «ο γιος της καλογριάς» κατηγορήθηκε από
τον Μαυροκορδάτο ως
«εχθρός
του
λαού».
Έδωσε την ζωή του να
λευτερωθούμε. Στην μάχη
του Φαλήρου κτυπήθηκε
από τούρκικο βόλι. Τις τελευταίες του λέξεις τις
απηύθυνε στον στρατηγό
Μακρυγιάννη που ήταν
δίπλα του: «Εγώ πεθαίνω. Όμως εσείς να
είστε μονοιασμένοι και να
βαστήξετε την Πατρίδα».
Αυτή την φράση «εγώ θα
φύγω, εσείς να είστε μονοιασμένοι μεταξύ σας» όλοι οι γονείς τη
λένε στα τελευταία τους στα παιδιά τους.
Ιωάννης Μακρυγιάννης. Ένας ακόμη
στρατηγός στο εδώλιο. Στα 55 του καταδικάσθηκε εις θάνατον με την κατηγορία «συνωμοσία κατά του βασιλέως». Έμεινε στην
φυλακή δύο χρόνια.

Δεν έχουν τελειωμό οι ήρωες
που έγιναν κατάδικοι. Εμείς
την μία ημέρα τους κάναμε
ήρωες και την επόμενη τους
κάναμε κατάδικους. Ας διαβάζουμε και τις μαύρες σελίδες
της Ιστορίας μας και να τις
λέμε. Δεν ωφελεί να φεύγουμε από εδώ με εθνική
έπαρση. Πρέπει να λέμε και
τα ελαττώματά μας. Ο καθένας μας τότε, θα κοιτάξει
μέσα του να δει ποιοι ακριβώς είμαστε και θα γίνουμε
έτσι καλύτεροι.
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Η προστασία του περιβάλλοντος με οποιονδήποτε τρόπο καθήκον όλων μας!

σο υπάρχει στο προσκήνιο το θέμα
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
θα είμαστε και μεις κοντά στους αναγνώστες μας και κατ’ επέκταση σε όλη
την κοινωνία για προβληματισμό και
επαγρύπνηση, γιατί τα θέματα που
έχουν σχέση με τους υδρογονάνθρακες
– ανεμογεννήτριες δεν μπήκαν στο περιθώριο λόγω της ενασχόλησης των
κυβερνώντων με τον κορωνοϊό, μάλιστα είναι καλή ευκαιρία να περάσουν
τόσο σημαντικά θέματα χωρίς την προσοχή του κόσμου στραμμένη σ’ αυτά
από τη στιγμή που προβάλλεται τόσο
έντονα και είναι κυρίαρχο το θέμα της
γενικής υγείας.

Δυστυχώς είναι ευκαιρία τέτοια σοβαρά
θέματα και χωρίς την ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών να περάσουν κρυφά και
να βρεθούμε προ εκπλήξεων. Για χάρη
των οικονομικών συμφερόντων ο σεβασμός στον άνθρωπο και το περιβάλλον
πάει περίπατο παρόλο που διατείνονται
ότι προστατεύουν την υγεία μας ενσπείροντας το φόβο και την ανασφάλεια.
Έτσι για να ξεφύγουμε από αυτό το
κλίμα και να έχουμε να ασχοληθούμε και
με άλλα σοβαρά θέματα, παρουσιάζουμε
κάποιες από τις εξελίξεις στο θέμα αυτό
που συνέβησαν το τρίμηνο Ιούλιος – Αύγουστος – Σεπτέμβριος, για να υπάρχει
και η δική μας επαγρύπνηση για τον τόπο
μας, ώστε να μην ξυπνήσουμε κάποια
μέρα και πούμε τι είναι το κακό που μας
βρήκε, παρατηρώντας στο βουνό μας
ανεμογεννήτριες ή σε κάποιες εκτάσεις
μας μηχανήματα εξόρυξης υδρογονανθράκων.
Και για πολλοστή φορά τονίζουμε ότι το
διατεινόμενο οικονομικό όφελος για τις τοπικές κοινωνίες δεν υπάρχει και θα αναφερθεί εδώ ότι στο μεγαλύτερο αιολικό
πάρκο στον κόσμο απασχολούνται μόνο
τρία άτομα
Επίσης γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αυτό
γίνεται στα πλαίσια ιδιωτικοποιήσεων των
φυσικών πόρων που βρίσκεται σε εξέλιξη
σε όλο τον κόσμο και το οποίο καθοδηγείται σε μεγάλο βαθμό από τις ΗΠΑ και τους
συμμάχους της.
Ως επιβεβαίωση αυτού ο τίτλος ‘’Εταιρείες των ΗΠΑ κινητήρια δύναμη πίσω
από το ‘’ πρωτοφανές κύμα’’της παγκόσμιας ιδιωτικοποίησης της γης.
Σύμφωνα με μελέτη του Ινστιτούτου του
Όκλαντ και στην έκθεση που συντάχθηκε
αναφέρεται ότι οι κυβερνήσεις σε όλο τον
κόσμο ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες
συχνά πιέζονται από χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα και δυτικούς οργανισμούς να
ανοίξουν τη γη για τη λεγόμενη παραγωγική χρήση από εξορυκτικά και αγροτικά
επιχειρηματικά συμφέροντα που προτίθενται να εκμεταλλευτούν τους φυσικούς
πόρους για κέρδος.
“Με την αποψίλωση των δασών και την
εξόρυξη ορυκτών καυσίμων που συμβάλλουν στην τροφοδότηση της κλιματικής
κρίσης, οι κυβερνήσεις ωθούνται σε μία
κατεύθυνση που είναι ακριβώς το αντίθετο της δραστικής αλλαγής που χρειαζόμαστε να κερδίσουμε τον αγώνα ενάντια
στην κλιματική αλλαγή’’ δήλωσε ο Διευ-

Φυσικό Περιβάλλον - Ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας - Υδρογονάνθρακες

Σταχυολογήματα στο θέμα Υδρογονάνθρακες – Ανεμογεννήτριες –Αντιδράσεις.

- 21 Ιουλίου 2020 παραδόθηκε η
Κρήτη στις εξορύξεις. Την ίδια μέρα που
ο υπουργός Περιβάλλοντος ανακοίνωνε
ρήτρα κλιματικής αλλαγής σε όλα τα νέα
νομοσχέδια που θα κατατίθενται από την
κυβέρνηση, υπέγραψε την έγκριση εξορύξεων σε νέο οικόπεδο στη Νότια Κρήτη.
Μαζί με Ήπειρο, Δυτική Ελλάδα και Ιόνιο
παραχωρείται πλέον στην πετρελαϊκή βιομηχανία και ολόκληρη η Κρήτη.

- Ιστορική νίκη κατά ανεμογεννητριών. Ένας νομικός αγώνας που κράτησε 5 ολόκληρα χρόνια ανάμεσα σε μια
μεγάλη εταιρεία Αιολικής Ενέργειας και
ένα δικηγόρο και 12 κατοίκους της περιοχής South Gippsland της Βικτώριας 100
χλμ νοτιοανατολικά της Μελβούρνης (Αυστραλία) έληξε με νίκη των κατοίκων, οι
οποίοι κατήγγειλαν ότι προσβλήθηκαν
από το “σύνδρομο των ανεμογεννητριών’’, τις οποίες κατέστησαν υπεύθυνες

Γ Ε Ν Ι ΚΟ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Ο

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΒΟΥΝΑ: Με αφορμή τη
διάνοιξη δρόμου στην κορυφή Λούτζερ
πάνω από τη Φλώρινα για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών από την ανακοίνωση διαμαρτυρίας: Όλοι οι πολίτες
αυτής της χώρας, από τη Νότια Ελλάδα
μέχρι τη Βόρεια, όπως και τα νησιά, ήδη
βλέπουν και θα βλέπουν μελλοντικά και
για μια ζωή κατεστραμμένο περιβάλλον.
Η φύση ανήκει σε όλους μας, έχουμε καθήκον να την προστατεύουμε. Η Ελλάδα
έχει επιτύχει τον στόχο εγκατεστημένης
ισχύος από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ήδη από το 2013. Για όλο αυτό δεν
έγινε και δεν γίνεται καμία διαβούλευση με
τις τοπικές κοινωνίες. Μια απαράδεκτη και
θρασύτατη πρακτική. Εγκατάσταση των
ανεμογεννητριών με το έτσι θέλω. Ξεπουλιέται η γη, καταστρέφεται η ζωή μας…
Είναι επιτακτική ανάγκη να κινητοποιηθούν οι πολίτες. ΤΩΡΑ!

-Με θέμα την εγκατάσταση
ανεμογεννητριών στο Δήμο
Αλιάρτου Θεσπιέων στις 14
Σεπτεμβρίου κλειστό Συμβούλιο (λόγω κορωνοϊού) και
προσπάθεια να σταματήσει η
αλόγιστη τοποθέτηση αιολικών
στο Δήμο τους.

θυντής Πολιτικής του Ινστιτούτου Oakland και επικεφαλής συγγραφέας της έκθεσης.
Το Ινστιτούτο συμπεριέλαβε στην έκθεσή
του έξι μελέτες περιπτώσεων από Ουκρανία, Μιανμάρ, Σρι Λάνκα, Παπούα
Νέα Γουινέα και Βραζιλία, διαπιστώνοντας ότι η παγκόσμια ιδιωτικοποίηση γης
οδηγείται άμεσα από τα συμφέροντα των
ΗΠΑ.

- Ανεμογεννήτριες: Ήταν θέμα χρόνου
να συμβεί. Τα ραντάρ αποφυγής συγκρούσεων δεν είναι λύση, όπως είχαμε
επισημάνει και ειδικά σε περιοχές Natura
2000 με τόσο πλούσια ορθοπανίδα. Τρεις
νεκροί ροδοπελεκάνοι, θύματα στον
ΑΣΠΗΕ Βαρνούντα. Το σχόλιο από την
ανακοίνωση του γεγονότος με τη σχετική
φωτογραφία (σελ. 5).

βλέποντας και υποτιμώντας τις συνέπειες για τον άνθρωπο και το περιβάλλον του.

για προβλήματα ακατάστατου ύπνου και
άλλων επιπτώσεων υγείας. Η έρευνα διαπίστωσε ότι υπήρχαν “διαταραχές που
προκαλούνται από τον θόρυβο του αιολικοί πάρκου, καθώς ακούγεται ακόμη και
σε καλά ηχομονωμένες κατοικίες και επηρεάζει δυσμενώς την προσωπική άνεση
και ευημερία των κατοίκων”.
Το αιολικό αυτό πάρκο στην Αυστραλία
αποτέλεσε την πρώτη νομική αγωγή για
τις δυσμενείς επιπτώσεις που έχουν οι
ανεμογεννήτριες στον άνθρωπο άνοιξε το
δρόμο για άλλες ανάλογες διαμαρτυρίες ,
αλλά έδωσε και ένα ισχυρό μήνυμα στις
εταιρείες αιολικής ενέργειας.
Ναι στην αιολική ενέργεια, αλλά όχι
όπου επιλέγει η κάθε ενδιαφερόμενη
εταιρεία η οποία με τον α΄ή β ΄τρόπο
εξασφάλισε άδεια τοποθέτησης, παρα-

-Παράταση έξι μηνών έως
τον Απρίλιο του 2021 ζήτησε η
Persol για την ολοκλήρωση
του ερευνητικού της προγράμματος.
- Η Πορτογαλία κλείνει την
πόρτα στην εξερεύνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου
μια για πάντα! Η ανακοίνωση
από την κυβέρνηση ακολουθεί
την αποχώρηση της τελευταίας
εταιρείας που αναζητούσε
υδρογονάνθρακες στη χώρα.
“Δεν θα υπάρχουν πλέον συμβάσεις αναζήτησης και έρευνας για φυσικό αέριο και
πετρέλαιο’’, δήλωσε η επίσημη
πηγή του υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Δράσης.

Ελεύθερα Βουνά χωρίς Αιολικά: Δημοσίευση φωτογραφίας από διαγωνισμό με τίτλο “Δέντρα από το μέλλον’’.
Δεν νομίζω να χρειάζεται κάποιο σχόλιο
για τις επιπτώσεις των ανεμογεννητριών
στο περιβάλλον.
Και τελευταία η κοινή ανακοίνωση 64
περιβαλλοντικών οργανώσεων σε Ελλάδα –Τουρκία – Κύπρο όχι πόλεμος
για τους υδρογονάνθρακες. Όχι άλλη
εξόρυξη ορυκτών καυσίμων! Σταματήστε
την κλιματική καταστροφή – Αφήστε τους
υδρογονάνθρακες στο έδαφος!
Ακολουθεί, στη σελ. 5, το κείμενο του
συγχωριανού μας Γιώργου Σόφη με ερωτήσεις και απαντήσεις πάνω στα θέματα
ενέργειας με απλό και κατανοητό τρόπο.

ΚΟΒΕΤΑΙ - ΨΗΝΕΤΑΙ

ΧΡΩΜΑΤΑ - ΣΙΔΗΡΙΚΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
ΕΙΔΗ ΚΥΝΗΓΙΟΥ”Η ΒΟΛΗ”

ΚΑΦΕ- ΨΗΣΤΑΡΙΑ
ΤΑΒΕΡΝΑ - ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ

ΤΗΛ.: 26850 - 24565
ΚΙΝ.: 6973-887986

ΤΗΛ.: 26850 22110
6973 006532
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Οι επεμβάσεις στη φύση πρέπει να γίνονται με σεβασμό στο περιβάλλον!

Στο τελευταίο φύλλο της εφημερίδας του
συλλόγου υπήρξαν σημαντικές παρεμβάσεις πάνω σε ένα καυτό ζήτημα που
αφορά την ελληνική κοινωνία και όχι
μόνο, που θα το περιέγραφα με ένα τίτλο
το ενεργειακό ζήτημα και οι λύσεις του.
Αφορμή για τις σκέψεις που θέλω να καταθέσω είναι τόσο το πρόβλημα της
προστασίας του περιβάλλοντος, όσο και
το ζήτημα της παραγωγής και εκμετάλλευσης της ηλεκτρικής ενέργειας.

1. Γιατί υπάρχουν τόσες αντιδράσεις
με την εξόρυξη πετρελαίου και την τοποθέτηση ανεμογεννητριών;
Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται ένα
ισχυρό ρεύμα στην ελληνική κοινωνία
που αντιδρά και αντιστέκεται με διάφορες κινητοποιήσεις τόσο στα σχέδια της
εξόρυξης των υδρογονανθράκων όσο
και την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών. Το ρεύμα αυτό είναι πολύμορφο
δεν έχει ενιαία χαρακτηριστικά και επίσης σε αρκετές περιπτώσεις εμφανίζεται
με ένα στείρο αρνητισμό σε κάθε μορφή
ηλεκτρικής ενέργειας, με αποτέλεσμα να
γίνεται ανίσχυρο απέναντι σ’ αυτούς που
βάζουν σαν πρόσχημα την αναγκαιότητα
του ηλεκτρισμού για να καλύψουν τις
πραγματικές τους επιδιώξεις.
Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να δώσουμε
μια απάντηση στο ζήτημα αυτό. Είναι
προφανές ότι η ανακάλυψη και η χρήση
της ηλεκτρικής ενέργειας αποτέλεσε ένα
κολοσσιαίο επίτευγμα παγκόσμια και γι’
αυτό όσοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο
φαίνονται να έχουν μια άρνηση και στις
πηγές παραγωγής της ενέργειας δεν εκφράζουν τις αγωνίες αυτών που αντιδρούν στο τρόπο παραγωγής της. Το
πραγματικό ερώτημα είναι άλλο. Είναι η
ηλεκτρική ενέργεια ένα κοινωνικό αγαθό;
Αν ναι πρέπει αυτό να παρέχεται στους
πολίτες σαν τέτοιο, ή είναι ένα «προϊόν»
που παράγεται από κάποιους για να
επενδύσουν και να αυξήσουν τα κέρδη
τους; Αυτή είναι στη πραγματικότητα η
αιτία που προκαλεί τις αντιδράσεις. Η
αντίφαση δηλαδή ανάμεσα στον κοινωνικό χαρακτήρα της ηλεκτρικής ενέργειας και στην προσπάθεια που
επιχειρείται να την ιδιοποιηθούν κάποιοι
για τα δικά τους συμφέροντα.
Βέβαια θα πει κάποιος από πού προκύπτει αυτή η άποψη; Η απάντηση είναι
αρκετά απλή. Απ’ την διάλυση της ΔΕΗ
και το πέρασμα μεγάλου τμήματος της
σε ιδιώτες οι οποίοι φυσικά δεν ενδιαφέρονται για την παροχή ενός κοινωνικού
αγαθού, αλλά για την αύξηση του δικού
τους πλούτου. Αρκετοί θα υποστηρίξουν
ότι αυτή είναι μια κρατικίστικη αντίληψη
που δεν ταιριάζει με την σημερινή
εποχή. Σεβαστή η άποψή τους όμως και
στην εποχή του άκρατου φιλελευθερισμού και της ιδιωτικοποίησης των πάντων, όταν τα πράγματα μπαίνουν σε
κρίση, όλοι τρέχουν να σωθούν πίσω
απ’ το κράτος, όπως άλλωστε γίνεται και
σήμερα με αφορμή την υγειονομική
κρίση, όπου όλοι αναζητούν τη δημόσια

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

υγεία και όχι την ιδιωτική που έχει εξαφανιστεί κάτω απ’ την πίεση των αναγκών που ελαχιστοποιεί το κέρδος της.
Προβάλλεται απ’ τη μεριά των κυβερνήσεων διαχρονικά το ψεύτικο επιχείρημα
ότι με την εξόρυξη π.χ. των υδρογονανθράκων η χώρα μας θα εισπράξει σημαντικά ποσά που θα τις λύσουν για
μεγάλο χρονικό διάστημα τα οικονομικά
προβλήματα. Η παγκόσμια εμπειρία
όμως είναι εντελώς διαφορετική. Σε
χώρες όπου η εξόρυξη γίνεται μέσα απ’
τα μεγάλα πετρελαϊκά καρτέλ τα οφέλη
αφορούν σχεδόν αποκλειστικά τις εταιρείες ή και ένα μικρό κύκλο των ανθρώπων του πλούτου. Ας θυμηθούμε τις
εικόνες απ’ τη Νιγηρία όπου κάθε χρόνο

εκατοντάδες χάνουν τη
ζωή τους στην προσπάθειά τους να αρπάξουν
λίγο πετρέλαιο για τις
ανάγκες τους αν και η
χώρα τους είναι μια απ’
τις πιο πλούσιες χώρες
εξαγωγής πετρελαίου.
Ας δούμε ακόμα και την
μεγάλη εικόνα των
χωρών του αραβικού
κόλπου, όπου πίσω απ’
τη φαντασμαγορική εικόνα του Ντουμπάι και
Αμπού Ντάμπι, υπάρχουν οι χιλιάδες σκλάβοι
απ’ τις χώρες της Υποσαχάριας Αφρικής που
εργάζονται για τις εταιρείες αυτές για ένα κομμάτι ψωμί. Να λοιπόν
γιατί υπάρχουν τόσες
αντιδράσεις στις εξορύξεις. Όχι γιατί είναι αντίθετοι με την ηλεκτρική
ενέργεια, αλλά γιατί κανένας δεν πείθεται ότι θα
κερδίσει τίποτε ο λαός
μας απ’ κατάσταση
αυτή.

Το ίδιο ισχύει και για τις ανεμογεννήτριες.
Με την απελευθέρωση της ενέργειας
που έχει παραχωρηθεί από διάφορες
κυβερνήσεις, έχουν γεμίσει τα βουνά
ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΑ με τα τέρατα αυτά. Ο
καθένας «επενδυτής» μπορεί να τοποθετεί όπου στην πραγματικότητα θέλει
αυτές τις εγκαταστάσεις κόβοντας δάση,
ανοίγοντας δρόμους μέσα στα δασωμένα βουνά αδιαφορώντας φυσικά για
τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην
αισθητική εικόνα της περιοχής.
2. Ορισμένες βασικές προτάσεις.
Επειδή φυσικά δεν αμφισβητώ την τεράστια χρησιμότητα της ηλεκτρικής ενέρ-
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γειας για την ανθρώπινη ζωή και επειδή
δεν σηκώνω τους ώμους με αδιαφορία
για το τι πρόκειται ή πρέπει να γίνει, θα
καταθέσω ορισμένες απλές γενικές σκέψεις πάνω στο μεγάλο πρόβλημα που
αφορά την ελληνική κοινωνία και τον
τόπο μας.
Πρώτον πρέπει να συμφωνήσουμε ότι
το ρεύμα, το νερό , η υγεία και η παιδεία,
είναι κοινωνικά αγαθά, άρα δεν είναι
ούτε εμπορεύσιμα στα χέρια των όποιων
κερδοσκόπων και πρέπει να παράγονται και να προσφέρονται στους πολίτες
απ’ το κράτος.
Δεύτερον η τοποθέτηση των ανεμογεννητριών, η δημιουργία υδροηλεκτρικών φραγμάτων και η εξόρυξη ή
όχι υδρογονανθράκων πρέπει να γίνεται με απόλυτο σεβασμό στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον
μετά από σχεδιασμό και σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και τα όργανά τους. (Αξίζει επίσης νομίζω να
ανοίξει και μια σοβαρή συζήτηση γύρω
και απ’ το έργο στη Μεσοχώρα που βαλτώνει τόσα χρόνια).
Τέλος θέλω να υπενθυμίσω ότι η χώρα
μας υποτάχθηκε στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την διακοπή της
λειτουργίας των εργοστασίων λιγνίτη
μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 2020 στα
πλαίσια της μείωσης των εκπομπών του
διοξειδίου του άνθρακα και την αντικατάσταση τους με τις λεγόμενες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ). Έτσι η χώρα
μας έχασε ένα σημαντικό πλεονέκτημα
αφού είναι μία απ’ τις πιο πλούσιες
χώρες σε λιγνίτη. Όμως την ίδια στιγμή
που επιβλήθηκαν αυτοί οι επώδυνοι
όροι, η Γερμανία χτίζει νέα εργοστάσια
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη
χώρα της με πρώτη ύλη τον λιγνίτη, ενώ
ταυτόχρονα τροφοδοτεί με ανεμογεννήτριες τις άλλες χώρες όπως και τη χώρα
μας που η ίδια παράγει. Είναι τυχαίο
άραγε;
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΦΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
Δημοτικός Σύμβουλος Ηλιούπολης
στην Αθήνα με τον συνδυασμό
“ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ”

ΚΙΝΗΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ

Οι Κινητές Ιατρικές Μονάδες θα επισκεφθούν το Βουργαρέλι στο Κέντρο
Υγείας, την Παρασκευή 23 - Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2020 και ώρες 09.00 17.00, προσφέροντας ιατρικές υπηρεσίες, με διάφορες ειδικότητες. Οι Κινητές Ιατρικές Μονάδες (ΚΙΜ) είναι μία πρωτοβουλία από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και ξεκίνησε να υλοποιείται τον Ιανουάριο 2014 ΑΜΚΕ
“Αναγέννηση και Πρόοδος” και την Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας
(Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε), σε συνεργασία με την Α΄ Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική του ΕΚΠΑ, οι οποίες έχουν σκοπό να προσφέρουν δωρεάν Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) στους μόνιμους κατοίκους νησιών της
άγονης γραμμής και απομακρυσμένων περιοχών σε όλη την Ελλάδα. (Λεπτομέρειες για την εφαρμογή του Προγράμματος θα δημοσιευθούν στο
επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας, μετά την υλοποίηση).

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

κτήμα τεσσάρων
στρεμμάτων με
καρποφόρα δέντρα.
Περιοχή
Μεγάλη Βρύση.
Τηλ.: 6977202384
Κώστας Π. Τάσιος
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Οι εκπαιδευτικοί μας και το έργο τους πάντα στο προσκήνιο!

Ένα μείγμα σκέψεων και αυτοκριτικής!

Έρχονται στιγμές που
νιώθεις την ανάγκη να
εκφράσεις κάποιες σκέψεις, όχι κατ’ ανάγκη
σπουδαίες ή έχοντας
κάποιο αλληγορικό
νόημα. Απλά να πεις
και να εκφράσεις αυτό
που νιώθεις ή που
ένιωσες, με κάποιο περιτύλιγμα συναισθημάτων που γεννιούνται
κυρίως όταν στηρίζονται οι σκέψεις σου στις
αναμνήσεις. Όμορφες,
άσχημες, κακές, δεν
έχει σημασία.

κών συμβούλων (κυρίως τη
δεκαετία του ’80), δεν τους
κατηγορώ γι’ αυτό - ήταν δεδομένο της εποχής - με δικό
μου προσωπικό αγώνα, και
επιμόρφωση, μελετώντας και
ψάχνοντας την άλλη εκδοχή,
παρακολουθώντας δεκάδες
συνέδρια και σεμινάρια, πιστεύω ότι βελτίωσα τη σκέψη
μου και τη συμπεριφορά μου
υιοθετώντας τις πρακτικές
εκείνες που στηρίζονταν στις
βασικές αρχές της Ψυχολογίας και της Παιδαγωγικής.
Και πάλι θέλω να ζητήσω
συγγνώμη από όσους έκανα,
άθελά μου, να νιώσουν
άσχημα ή αδικημένοι.
Οι μαθητές μου πιστεύω
να θυμούνται την προσπάθειά μου να οδηγηθούν στη γνώση του
κόσμου που τους περιβάλλει, μέσω της κριτικής
σκέψης και της αμφισβήτησης.
Δεν μπορώ να ξεχάσω
κανέναν από όλους αυτούς με τα προτερήματα,
τα ελαττώματα και τις αδυναμίες του. Όλους θα τους
θυμάμαι με πολλή αγάπη.
Χαίρομαι που επιτέλεσα το καθήκον μου με
όσα αυτό συνεπάγεται και αποχωρώ με ψηλά
το κεφάλι, έχοντας απόλυτα ήσυχη και καθαρή
τη συνείδησή μου.
Χαίρομαι ιδιαίτερα, δεν το κρύβω, άλλωστε
αυτό είναι και ηθική ικανοποίηση, όταν με συναντούν οι μαθητές μου και διακρίνω αληθινά
συναισθήματα αγάπης να ξεχειλίζουν απ’ τα
μάτια και την καρδιά τους!
Βέβαια θέλω να ευχαριστήσω τους γονείς
όλων των παιδιών, των τόσων γενιών, που είχα
την τιμή να συνεργαστώ μαζί τους. Οι προϊστάμενοί μου και οι συνάδελφοί μου επίσης ήταν
άψογοι συνοδοιπόροι σ’ αυτό το μακρύ ταξίδι.
Έχω να τους χρεώσω τα καλύτερα!!!
Να ευχαριστήσω και την καλή μου τύχη που
σε όλα αυτά τα χρόνια με βοήθησε να μη ζήσω
κάποιο συνταρακτικό γεγονός που να αφορά σε
κάποιον απ’ τους μαθητές μου τόσο μέσα στο
χώρο του σχολείου όσο και εκτός αυτού.
Όπως προανέφερα η αυτοπροβολή δεν αποτελεί ίδιον του χαρακτήρα μου και για να μη θεωρηθεί ως τέτοια η σημερινή μου αναφορά σε
όλα αυτά τα χρόνια, θα κλείσω με τα λόγια του
Γιώργου Σεφέρη:
«Πιστεύω ότι βοηθά κανείς καλύτερα κάνοντας
τη δουλειά που του έδωσε ο θεός να κάνει σ’
αυτή τη σύντομη ύπαρξή μας, όσο μπορεί πιο
τίμια και παστρικά».

Ο δάσκαλος Παναγιώτης Καραβασίλης υπηρέτησε στο Δημοτικό Σχολείο Βουργαρελίου
έχοντας και τη διεύθυνση του
σχολείου για αρκετά χρόνια. Με
την ευκαιρία της συνταξιοδότησής του μας έστειλε τις παρακάτω σκέψεις του.
Ο Παναγιώτης υπήρξε συνεργάτης της εφημερίδας μας ενημερώνοντάς μας διαρκώς για την
πορεία του εκπαιδευτικού έργου
στο σχολείο του, αλλά και για
άλλα θέματα. Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας του εύχεται με το καλό η
σύνταξη με υγεία και να εξακολουθεί να είναι δημιουργικός,
όπως και συνεργάτης μας.

Εφέτος που έχω βγει
στη σύνταξη, μετά από
38 συναπτά έτη εργασίας στην Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση και μάλιστα
ως απλός εργάτης της,
νιώθω την ανάγκη να
εκφράσω και να μοιραστώ μαζί σας κάποιες,
λίγες, σκέψεις μου.
Μισώ την αυτοπροβολή. Αυτό το έχω αποδείξει πιστεύω. Όλοι
όσοι με γνωρίζουν θα το
έχουν αντιληφθεί. Θαυμάζω τον άνθρωπο που ξέρει ποιος είναι αλλά
δεν το δείχνει. Αφήνει να το καταλάβουν οι
άλλοι.
Τα στοιχειώδη στον άνθρωπο είναι η ειλικρίνεια, η ευθύτητα, η αυτοθυσία, η αγάπη, όχι η
κακομεταχείριση του συνανθρώπου, ο σεβασμός, η δικαιοσύνη και πρωτίστως η δημοκρατική σκέψη και η ελευθερία.
Μπορεί όλο αυτό να αποτελεί και αποτελεί
έναν κώδικα ανθρωπισμού. Πιστεύω πως οι άνθρωποι θέλουν να είναι γνωστοί γι’ αυτό που
κάνουν αυτοί και όχι γι’ αυτό που κατασκευάζουν οι άλλοι γι’ αυτούς.
Σκέφτομαι τη διαδρομή μου όλων αυτών των
χρόνων και διακρίνω και λάθη και παραλείψεις
( ποτέ εσκεμμένα) και επιτυχίες και δημιουργίας
βήματα μπροστά.
Θέλω όλα αυτά να αξιολογούνται από τους
υπέροχους μαθητές, γονείς και συναδέλφους με
τους οποίους συνεργάστηκα όλα αυτά τα χρόνια με επιείκεια!
Στα πρώτα χρόνια της μακρόχρονης αυτής διαδρομής πρέπει να ομολογήσω, παρασυρμένος
κι από τα μηνύματα εκείνης της εποχής (αρχές
της δεκαετίας του ’80), δεν είχα αποκρυσταλλωμένες ιδέες ως προς τον τρόπο διαπαιδαγώγησης, αντιμετώπισης της διαφορετικότητας, της
διαχείρισης της σχολικής τάξης, των επιβαλλόμενων ποινών στους « απείθαρχους μαθητές»
κ.τ.λ.
Κόντρα στις λάθος συμβουλές και τον αυταρχισμό μικρής μερίδας προϊσταμένων και σχολι-

ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ 6
ΓΑΛΑΤΣΙ
ΤΗΛ.:

210 2921249

Παναγιώτης Καραβασίλης
Δάσκαλος

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ

Καλοκαίρι 2020
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού μας μέσα στα πλαίσια των
περιορισμών και της διαφορετικότητας αυτού του καλοκαιριού
δεν έχει να παρουσιάσει τις ψυχαγωγικές βραδιές στις οποίες
έδινε ιδιαίτερη έμφαση, Όμως δεν υστέρησε σε άλλες δραστηριότητες.
- 4 Ιουλίου 2020. Πραγματοποιήθηκε καθαριότητα στο χωριό
ιδιαίτερα στα κεντρικά
του σημεία.
- 5 Αυγούστου 2020.
Πραγματοποιήθηκε η
ετήσια αιμοδοσία στο
χωριό από συνεργείο
του Νοσοκομείου Χατζηκώστα των Ιωαννίνων στην αίθουσα
υποδοχής του Δημαρχείου. Η προσέλευση
ήταν ικανοποιητική.
Ενδεικτικές οι φωτογραφίες με την αφίσα
της αιμοδοσίας και
στιγμιότυπα από τη
δραστηριότητα αυτή.

Ο Γραμματέας
του Συλλόγου Βαλάντης Αντωνίου
έδωσε δείγματα
του ταλέντου του
δίνοντας μια
άλλη αισθητική
εικόνα στις γλάστρες που φιλοξενούσαν τα
όμορφα καλοκαιρινά λουλούδια.

ΕΣΩΡΟΥΧΑ

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ “ΕΡΜΙΝΑ”
Αµαλία & Ερµιόνη
Γεωργούλα

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 3 - ΑΡΤΑ
ΤΗΛ.: 26810 70857
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Η εφημερίδα μας προβάλλει όλες τις πτυχές του πολιτισμού μας!
6

Ένα χωριό γεμάτο τέχνη, ένα περπάτημα γεμάτο ομορφιές και μυρωδιές ήταν ο στόχος μας
για το φετινό καλοκαίρι και τον πετύχαμε.
Ιστορικά περπατήματα καθημερινά το πρωί
στις 10.00, με αφετηρία την πλατεία του Βουργαρελίου: Μοναστήρι - πετρόχτιστες βρύσες –
Λεπτοκαρυά – Νεραϊδογέφυρο - γέφυρα
Κοραή - Μποτσαρέικο και επιστροφή στο Κύτταρο Τέχνης για μία ξενάγηση στην ιστορία των
Τζουμέρκων.
Η Φωτογραφική Ομάδα Άρτας μας έκανε την
τιμή να μας παρουσιάσει τη δουλειά της με
θέμα «Μυστήριο». Μια άψογη συνεργασία, με
μέλλον. (1)
Ο δάσκαλος Θανάσης Γεωργάρας και ο
ζωολογικός του κήπος, τον οποίο απολαύσαμε
στο χώρο μας ήταν μια ευχάριστη έκπληξη για
μικρούς και μεγάλους.(2-3)
Ο Θανάσης Στεργίου, έκθεση ζωγραφικής με
πορτραίτα, στο χώρο μας. Μια θαυμάσια δουλειά. (4-5)
Η Ανθή Γραμματικοπούλου παρουσίασε σε μικρούς και μεγάλους το βιβλίο «Ο γίγαντας που
ξύπνησε», σε συνεργασία με το ΚΔΑΠ στην
Πλατεία του χωριού, κάτω από τον πλάτανο και
μας ταξίδεψε στον παραμυθένιο κόσμο της. (6-7)
Η μεγάλη έκπληξη του καλοκαιριού ήταν η
έκθεση φωτογραφιών από μοναστήρια της περιοχής στον παλιό νερόμυλο του χωριού. (8)
Ευχαριστούμε το ΚΔΑΠ και κυρίως τα παιδιά
της περιοχής των Τζουμέρκων για την τιμή που
μας έκαναν να εκθέσουν τη δουλειά τους στο
χώρο μας.
Επίσης ευχαριστούμε :
• Το Σύλλογο Βουργαρελιωτών Αττικής για την
παραχώρηση του χώρου “ΒΑΚΟΥΦΙΚΟ”.
• Την Εκκλησιαστική Επιτροπή για την παραχώρηση του χώρου με τον παλιό νερόμυλο.
• Την ΕΡΑ και το δημοσιογράφο Βασίλη Παππά
για την παρουσίαση των καλοκαιρινών εκδηλώσεων του ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΤΕΧΝΗΣ.
• Τον τοπικό τύπο της Άρτας για τη δημοσίευση
των εκδηλώσεών μας.
• Όλους όσοι μας στήριξαν ηθικά και οικονομικά και περιμένουμε κι άλλους για να πάμε το
ΚΥΤΤΑΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ακόμα πιο ψηλά.

1

2

3

4
7

Κέντρο Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)

5

Το ΚΔΑΠ που το φιλοξενούμε με πολύ αγάπη σ΄αυτή τη σελίδα έχει να παρουσιάσει πάλι ένα κομμάτι από τις δραστηριότητές του. Και γιατί το λέμε αυτό, Γιατί το φετινό καλοκαίρι
όπως ήταν διαφορετικό για όλους μας ήταν και για το ΚΔΑΠ,
το οποίο διέκοψε τη λειτουργία του με ανακοίνωση της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου εφαρμόζοντας
τα γενικότερα μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό.Και ήταν για τα παιδιά κάτι πολύ πρωτόγνωρο, γιατί ήταν σημείο συνάντησης και
περισσότερο με τους καλοκαιρινούς φίλους (παιδιά συγχωριανών μας που έρχονται για τις διακοπές τους στο χωριό και για να μη χάνεται η
σύνδεση με τις ρίζες τους ) και τώρα τους έλειψε,
μετά ήρθε και η αναστολή της λειτουργίας της Έκθεσης Βιβλίου που διαφοροποίησε αυτή την ωραία
συνήθειά τους
Σε συνεργασία με το Κύτταρο Τέχνης πραγματοποιήθηκαν κάποιες δραστηριότητες για τις οποίες
γίνεται παραπλεύρως λόγος.

8

ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Β. - ΦΑΚΙΝΟΣ Β. Ο.Ε.
Υπαπαντής & Μυτιλήνης, Αρτέμιδα Αττικής, Τ.Κ. 190 16
Τηλ.6972082923, E-mail: info@bandbdoors.gr

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΟΥΣΗΣ
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Σήραγγα

Μελισσουργοί - Θεοδώριανα

Ομάδα στελεχών του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου
(Ε.Μ.Π.) με επικεφαλής τον
Καθηγητή κ. Δ. Καλιαμπάκο,
Δ/ντή του Μετσόβιου Κέντρου
Διεπιστημονικής Έρευνας
(ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) και τους κ.κ. Α.
Μπενάρδο, Αν. Καθηγητή
ΕΜΠ, Δ/ντή του ΔΠΜΣ «Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων», Π. Νομικό, Αν.
Καθηγητή ΕΜΠ, Δ/ντή του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Διάνοιξης Σηράγγων, και Β.
Μαρίνο, Επ. Καθηγητή ΕΜΠ,
κατά την περίοδο 25.07.20
έως και 30.07.20 πραγματοποίησαν ερευνητικές εργασίες
στην περιοχή των Μελισσουργών και Θεοδωριάνων, στο
πλαίσιο του Έργου διερεύνησης και σχεδιασμού της σήραγγας Μελισσουργών-Θεοδωριάνων.
Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Ηπείρου μέσω
σχετικής προγραμματικής σύμβασης με το ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του
Ε.Μ.Π. και στοχεύει στην διερεύνηση της λύσης της σήραγγας, ενός στρατηγικής σημασίας έργου υποδομής για την
κατασκευή του Δακτυλίου των Τζουμέρκων, που θα αναβαθμίσει συνολικά τις αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής
των Τζουμέρκων.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης στην περιοχή η Ομάδα του
ΕΜΠ, την Τετάρτη 29.07.20, συναντήθηκε με τον Δήμαρχο
των Κεντρικών Τζουμέρκων κ. Χρήστο Χασιάκο στο Δημαρχείο στο Βουργαρέλι και στη συνέχεια, μαζί με άλλα στελέχη
του Δήμου, επισκέφτηκαν την περιοχή των Θεοδωριάνων
όπου σχεδιάζεται η κατασκευή της σήραγγας, ώστε να συντονισθούν οι ενέργειες και η βοήθεια από πλευράς του
Δήμου για την καλή και άμεση εκτέλεση του έργου.

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

Ανάδειξη μονοπατιών του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»

Στις 5 Αυγούστου 2020 πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, στο
Βουργαρέλι, συνάντηση εργασίας, κατόπιν πρωτοβουλίας του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου
Τζουμέρκων, κοιλάδας Αχελώου, Αγράφων και Μετεώρων, εκπροσώπων των δήμων που βρίσκονται
εντός των χωρικών ορίων του Πάρκου, πανεπιστημιακών και φορέων τουρισμού της περιοχής.
Σκοπός της συνάντησης ήταν η παρουσίαση της
συνταχθείσας, για λογαριασμό του Φορέα, μελέτης
αποτύπωσης δικτύων μονοπατιών εντός των ορίων
του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων και η καταγραφή
και ο συντονισμός των δράσεων για την ανάδειξή
τους.

Συμμετείχαν:
1. Ο Πρόεδρος του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων,
κοιλάδας Αχελώου, Αγράφων και Μετεώρων Σεραφείμ Φελέκης
2. Ο Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων Χρήστος Χασιάκος
3. Ο Δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων Ιωάννης Σεντελές
4. Ο Δήμαρχος Αργιθέας και Πρόεδρος του Δικτύου
Πίνδος Ανδρέας Στεργίου
5. Ο Δήμαρχος Μουζακίου Θεοφάνης Στάθης
6. Ο Αντιδήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων Δημήτριος Κανής
7. Εκπρόσωπος του Δήμου Πύλης Χρήστος Γκρέκος
8. Εκπρόσωπος του Δήμου Αμφιλοχίας Χρήστος Σακαρίκας
9. Ο καθηγητής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Δημήτριος Γούσιος
10. Από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας Ιωάννης Φαρασλής
11. Το μέλος του ΔΣ του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, κοιλάδας Αχελώου, Αγράφων και Μετεώρων
Αθανάσιος Μπαζούκας

Τον λόγο έλαβαν κατά σειρά ο Πρόεδρος του Φορέα
Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Σεραφείμ Φελέκης,
ο Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων Χρήστος Χασιάκος και το μέλος του ΔΣ του Εθνικού Πάρκου
Τζουμέρκων Αθανάσιος Μπαζούκας.
Κύριος εισηγητής ήταν ο Χρήστος Μήτσης – Δασολόγος, ο οποίος παρουσίασε την μελέτη αποτύπωσης των μονοπατιών, που συνέταξε για λογαριασμό
του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου. Έγινε
αποτύπωση σε 40 διαδρομές (μονοπάτια) εντός των
Δήμων Βορείων Τζουμέρκων και Κεντρικών Τζουμέρκων. Ο προϋπολογισμός του έργου, κατά τον μελετητή, είναι περίπου 1.900.000€.
Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο Ιωάννης Θεοχαρόπουλος, γνώστης των υφιστάμενων μονοπατιών της
περιοχής. Μίλησε για τα είδη των μονοπατιών, για

τον βαθμό δυσκολίας τους, για την ανάδειξή τους και
έκλεισε με το ότι πρέπει να μελετήσουμε τα καλά παραδείγματα άλλων περιοχών, στο εσωτερικό ή το
εξωτερικό.
Τελευταίος εισηγητής ήταν ο Δημήτριος Χάνδρας, εκπρόσωπος των επαγγελματιών τουρισμού, ο οποίος
ανέδειξε τη χρήση νέων τεχνολογιών για τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον πεζοπόρο επισκέπτη και συγκεκριμένα της εφαρμογής
tzoumerka-trails.
Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των παρευρισκομένων η οποία κινήθηκε στο τρίπτυχο μονοπάτια – περιβάλλον – τουρισμός.
Ανεδείχθη η αναγκαιότητα αξιοποίησης των υφιστάμενων μονοπατιών στην περιοχή των Τζουμέρκων.
Η υλοποίηση ενός δικτύου μονοπατιών είναι μια σημαντική περιβαλλοντική δράση που αυξάνει την επισκεψιμότητα της περιοχής. Ωφελούνται και οι
κάτοικοι της περιοχής και αναβαθμίζεται το οικιστικό
περιβάλλον.
Όμως τέθηκαν και προβληματισμοί. Οι Δήμοι της περιοχής των Τζουμέρκων έχουν πολύ μικρούς προϋπολογισμούς για να μπορέσουν να συντηρήσουν τα
μονοπάτια. Ίσως θα πρέπει και ιδιωτικοί φορείς να
συνεισφέρουν στη συντήρησή τους.
Η μελέτη που παρουσιάσθηκε αποτελεί χρήσιμο εργαλείο περαιτέρω σχεδιασμού για τους Δημάρχους
της περιοχής. Οι συναντήσεις και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ εκπροσώπων των Δήμων και ιδιωτικών
φορέων πρέπει να γίνονται συχνά. Οι συναντήσεις
αυτές θα συμβάλλουν ώστε τα Στρατηγικά Σχέδια
Ανάπτυξης των Δήμων της περιοχής να έχουν σε
πολλούς τομείς κοινά χαρακτηριστικά.
Τέθηκε προς συζήτηση παλαιότερη πρόταση του
Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, που ξεκίνησε να σχεδιάζεται πριν το 2012 και προέβλεπε την κατασκευή
ενός μεγάλου μονοπατιού που θα διέσχιζε τα Τζουμέρκα: «Μελισσουργοί – δυτικά των Πραμάντων –
Στρανά Αγνάντων – Αγία Παρασκευή Καταρράκτη –
Στάρια Ράμιας – Πάτερ Κοσμάς Κυψέλης – Ομαλή
Βουργαρελίου – Αθαμάνιο – Θεοδώριανα». Το μονοπάτι αυτό θα μπορούσε να συνεχιστεί προς τους
όμορους Δήμους.
Όπως επεσήμανε ο Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων Χρήστος Χασιάκος: “Ο σχεδιασμός για την
αξιοποίηση των υφιστάμενων μονοπατιών εντός ή
εκτός των οικισμών αποτελεί αρμοδιότητα του κάθε
Δήμου. Όμως η ανάδειξη μονοπατιών που θα διασχίζουν τον Δήμο και θα επεκτείνεται και στους όμορους Δήμους δίνει νόημα στην συνάντηση των
Δημάρχων της ευρύτερης περιοχής με πολιτιστικούς και ιδιωτικούς φορείς, όπως η συνάντηση
αυτή. Πρέπει να χτίσουμε γέφυρες για να μας ενώσουν. Με την ανάδειξη των μονοπατιών που θα διασχίζουν τα όρια των Δήμων αυτό θα γίνει πράξη”.

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!

Γράφοντας αυτό το κείμενο δεν είναι για να ασκήσουμε στείρα κριτική, επισημαίνοντας προβλήματα που υπάρχουν στο χωριό μας, άλλα
χρονίζοντα και άλλα πρόσφατα.. Και τα προβλήματα επιλύονται αναλογιζόμενος ο καθένας την
προσωπική του ευθύνη, αλλά και τη συνεργασία
με την τοπική κοινότητα.
Κάνω αυτό τον πρόλογο για να μπορούμε με
καλή διάθεση να εξομαλύνουμε τα πράγματα για
την καλύτερη εικόνα του χωριού μας που αυτή τη
στιγμή δεν είναι αυτή που πρέπει.

Ο κεντρικός δρόμος με τις λακκούβες, τη
φθαρμένη ασφαλτόστρωση δεν είναι ό,τι καλύτερο και είναι από χρόνια έτσι.

Αλληλένδετο σ’ αυτή την εικόνα είναι και το
θέμα της τοιχοποιίας της Πλατείας και το πρανές της. Για το θέμα της τοιχοποιίας γράψαμε στο
προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας, παραθέτοντας και το σχετικό έγγραφο από τον Δήμο.
Το θέαμα όμως δεν είναι ό,τι καλύτερο όχι μόνο
από αισθητική πλευρά, ο μισός τοίχος παλιός, ο
άλλος μισός παλιός και ο υπόλοιπος πάνω απ’
αυτόν καινούργιος με καινούργιο αρμολόι. Αν οι
εργασίες στήριξης έγιναν σωστά απαλύνει κάπως
την εικόνα αλλά πρόβλημα υπάρχει και στην άλλη
πλευρά της Πλατείας προς το μέρος του Βακούφικου. Άρα πρέπει το θέμα της Πλατείας (γιατί
κατά κοινή ομολογία έχουμε την καλύτερη πλατεία

Για την καλύτερη
εικόνα του χωριού μας

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
από τα γύρω χωριά) να ξαναμπεί σε προτεραιότητα και να ειδωθεί συνολικά, για να επισκευαστεί όπως πρέπει, χωρίς πασαλείμματα.

Στο καλντερίμι επίσης δεν έχουν αποκατασταθεί οι ζημιές που προκάλεσε η εταιρεία
που ανέλαβε το έργο της Πλατείας και δημιούργησε αυτές τις φθορές.
Και με τη σκάλα που ανεβαίνουμε στην Πλατεία τι γίνεται; Είναι τόσο δύσκολο να στερεωθούν οι πλάκες των σκαλοπατιών πριν γίνει
κανένα ατύχημα, πρόβλημα χρονίζον και αυτό.
Επίσης μία καθαριότητα των σκαλοπατιών
και του δρομίσκου μέχρι αυτά θα ήταν απαραίτητη, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες
που είναι ένας μικρός σκουπιδότοπος, τόσο από
τα φύλλα των πλατανιών όσο και οτιδήποτε πετιέται ενώ υπάρχουν τα καλάθια (βέβαια εδώ μπαίνει
και το θέμα της ατομικής ευθύνης και η αγωγή του
καθενός).
ΚΑΣΣΙΑΝΗ Ε. ΣΟΦΗ
Συμβολαιογράφος
ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ 3 - 5
471 32 ΑΡΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ/ΜΕΖΟΝΕΤΑ
ΣΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΑΡΤΑΣ

178 τ.μ. (4 ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ, ΣΑΛΟΝΙ, ΚΟΥΖΙΝΑ,
ΜΠΑΝΙΟ & W.C., ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ,
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ)
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ ΜΕ ΚΗΠΟ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΟΥΣΗΣ
ΤΗΛ. 697 991 2980

ΤΗΛ./ΦΑΧ:
26810 77435
ΚΙΝ.: 6974 900 112
e-mail:
sofikassiani@
hotmail.com

ΑΤ

Και μια που αναφερόμαστε στο θέμα της καθαριότητας κάτι πρέπει να γίνει και με τους κάδους των σκουπιδιών κατά μήκος του
κεντρικού δρόμου (αυτοί είναι περισσότερο αντιληπτοί, όχι πως και κάποιοι άλλοι δεν έχουν
πρόβλημα). Πότε δεν έχουν καπάκια, οι μοχλοί
δεν λειτουργούν, ώστε να ανοίγουν τα καπάκια,
για να μην έρχεται κανείς σε επαφή με αυτά. Αυτό
είναι θέμα κοινοτικό – δημοτικό, εάν λυθεί αυτό,
θα αναζητηθεί και η ατομική ευθύνη και δυστυχώς
η παιδεία μας υστερεί στον τομέα αυτό.

Ξέρουμε θα μας πείτε ότι δεν έχουμε αρκετό
προσωπικό για τον τομέα της καθαριότητας αλλά
κάτι πρέπει να γίνει, για να μπορεί κάποτε και η
εθελοντική προσφορά να έχει ανταπόκριση και
τέτοιες προσπάθειες να μην πέφτουν στο κενό και
να θεωρούνται γραφικοί ή χαζοί που εξυπηρετούν
κάποιες καταστάσεις αυτοί που ασχολούνται με
αυτά.
Θα επανέλθουμε και με άλλα θέματα βάζοντας
προτεραιότητες, για να ασχοληθούμε περισσότεροι ανάλογα με το χρόνο του, το ενδιαφέρον του
για το χωριό, το τι μπορεί να προσφέρει από το
πόστο στο οποίο είναι ο καθένας.
Για το ΔΣ του Συλλόγου
Βουργαρελιωτών Αττικής
Η πρόεδρος Λουκία Αντωνίου

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!

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

Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» είναι ένα πρόγραμμα κοινωνικού χαρακτήρα. Απευθύνεται σε άτομα τρίτης ηλικίας που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως και άτομα με κινητικές δυσλειτουργίες και ειδικά προβλήματα.
Προτεραιότητα δίνεται σ’ αυτούς που ζουν μόνοι τους ή δεν έχουν την πλήρη
φροντίδα της οικογένειάς τους ή που το εισόδημά τους δεν τους επιτρέπει να
εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής
τους.
Σκοπός του προγράμματος είναι ακριβώς αυτή η βελτίωση ποιότητας
ζωής των προαναφερθέντων ομάδων του πληθυσμού.
Παρέχει συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη, νοσηλευτική φροντίδα,
οικογενειακή βοήθεια και συντροφιά.
Η ομαλή λειτουργία του εξασφαλίζεται από μια εξειδικευμένη και καλά οργανωμένη ομάδα δράσης σε κάθε δομή και αποτελείται από κοινωνική (ό) λειτουργό, νοσηλεύτρια και οικογενειακή βοηθό.

Στον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων το πρόγραμμα λειτουργεί και στις δύο Ενότητές του, Αγνάντων και Αθαμανίας, με τρεις εργαζόμενους των απαιτούμενων
ειδικοτήτων στην κάθε μια, υποστηρίζει δε, πέραν των δράσεων που υποχρεούται, και άλλες, όπως για παράδειγμα τη διανομή τροφίμων μέσω του επισιτιστικού προγράμματος ΤΕΒΑ (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων) στους
δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος (παλαιό ΚΕΑ) τις αιτήσεις
των οποίων δικαιούχων διεκπεραιώνει εργαζόμενη στο πρόγραμμα και για περίπου 180 οικογένειες για ολόκληρο το Δήμο.
Με την έναρξη της πανδημίας του covid-19 το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»
βρέθηκε στην πρώτη γραμμή εξυπηρέτησης και βοήθειας των πολιτών , όπου
προέκυπτε ανάγκη, είτε για φάρμακα, είτε για αγορά τροφίμων και διανομή, είτε
για ψυχολογική στήριξη και σε άτομα πέραν των ωφελουμένων του προγράμματος.
Οι εργαζόμενοι είναι όμηροι μιας ιδιότυπης εργασιακής σχέσης ανανέωσης
συμβάσεων, που για πολλούς ξεπερνούν τα 15 έτη.
Τα οριστικά αποτελέσματα της πρόσφατης προκήρυξης για τη μονιμότητα θα

δώσει τέλος στην αγωνία και την αβεβαιότητα για το μέλλον περίπου 3.000 εργαζομένων, πανελλαδικά, στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» .
Ενότητα Αγνάντων:
1. Παππά Ελένη - Κοινωνική Λειτουργός
2. Νταβλαντάνη Χαρά - Νοσηλεύτρια
3. Κωστούλα Παρασκευή - Οικογενειακή Βοηθός

Ενότητα Αθαμανίας:
1. Κουτσούκης Κωνσταντίνος – Κοινωνικός Λειτουργός
2. Κατέρου Γεωργία –Νοσηλεύτρια
3. Μπακαγιάννη Χαρά – Οικογενειακή Βοηθός

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.

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

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΥΣΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡ. ΣΟΥΣΟΣ

e-mail: sousos@yahoo.com

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ
ΔΩΜΑΤΙΑ

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

ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΑΣΙΟΣ

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΑΡΤΑΣ
ΤΗΛ.: 26850 22254

VILLA ELIA

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

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

Χαρά Βρατσίστα
Πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρησης

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

