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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ
Πραγµατοποιήθηκε την Κυριακή 2 ∆εκεµβρίου
2012 η ετήσια Απολογιστική Γενική Συνέλευση της
Οµοσπονδίας στα Γραφεία της Αδελφότητας
Μελισσουργιωτών Άρτας. Όµως παρά τις δύσκολες
οικονοµικές συνθήκες που περνάµε όλοι µας, η
συµµετοχή των συµπατριωτών µας στη Γενική
Συνέλευση ήταν ικανοποιητική.
Ο Πρόεδρος της Οµοσπονδίας Χρήστος Λαναράς
έκανε τον απολογισµό και αναφέρθηκε στην µεγάλη
εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε
τον
Φεβρουάριο του 2012 σε συνεργασία µε την
Πανηπειρωτική ενάντια στην κατασκευή του
φράγµατος στον Άγιο Νικόλαο στον Άραχθο, στην
οποία συµµετείχαν οι Βουλευτές Ιωαννίνων και
Άρτας, ο Πρόεδρος της Πανηπειρωτικής κ. Γ.
Οικονόµου και µέλη του ∆.Σ., ο ∆ήµαρχος Βορείων
Τζουµέρκων κ. Γιάννης Σεντελές, ο πρόεδρος του
∆ηµ. Συµβουλίου των Κεντρικών Τζουµέρκων κ.
Ρίζος Βασίλης, ο πρόεδρος του Συλλόγου
Προστασίας Αράχθου κ. Κώστας ∆ηµητρίου, και
πλήθος συµπατριωτών.
Το µέλος του ∆.Σ. της Οµοσπονδίας κ. Ζανίκας
Ανδρέας πρόβαλε αιτιολογηµένα τις αντιρρήσεις
µας για την κατασκευή οποιουδήποτε φράγµατος
στον Άραχθο στην αρµόδια Επιτροπή της Βουλής
που συζητούσε τα άρθρα του νοµοσχεδίου. Στη
συνέχεια έγινε συνάντηση στη Βουλή µε τον
Υπουργό κ. Παπακωνσταντίνου προκειµένου να
αποσύρει τα επίµαχα άρθρα.
Επίσης ύστερα από ενέργειες της Οµοσπονδίας
(µελέτη-προτάσεις) προς την Περιφέρεια Ηπείρου,
προς τους όµορους δήµους Αρταίων και Β.
Τζουµέρκων, αποφασίστηκε η κατασκευή
Παραποτάµιου Μονοπατιού µήκους περίπου 26
χιλιοµέτρων από την Γέφυρα Τζαρή –Γέφυρα

Η ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΩΝ
ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ

Πλάκας χρηµατοδοτούµενο µέσω Ε.Σ.Π.Α. µε το
ποσό του ενός εκατοµµυρίου ευρώ. Για την
ολοκλήρωση αυτής της επιτυχίας βοήθησε και ο κ.
Νίκος Μάνθος από τον Σύλλογο Προστασίας
Αράχθου.
Τον Ιούλιο, στα Γιάννενα, σε συνεργασία µε όλους
τους δήµους της περιοχής µας, την Πανηπειρωτική,
την Περιφέρεια Ηπείρου, το Σύλλογο Προστασίας
Αράχθου και άλλους τοπικούς και αποδηµικούς
φορείς η Οµοσπονδία Τζουµερκιωτών µε τον
αντιπρόεδρό της κ. Αντώνη Κοντό πήρε µέρος στη
διαβούλευση του ΥΠΕΚΑ για τα Σχέδια ∆ιαχείρισης
Υδατικών Πόρων εκφράζοντας την αντίθεσή της στη
φραγµατοποίηση του Αράχθου και των
παραποτάµων του.
Σε συνεργασία µε τον ∆ήµο Κεντρικών Τζουµέρκων
διοργανώσαµε στην Γέφυρα Τζαρή στις 11
Αυγούστου µεγάλη Εκδήλωση-Συναυλία για την
σωτηρία του Αράχθου. Συµµετείχε πλήθος κόσµου,
ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλ. Καχριµάνης
Βουλευτές, ∆ήµαρχοι, εκπρόσωποι µαζικών
φορέων κ.λ.π.
Επίσης συµµετείχαµε µε τον αντιπρόεδρο της
Οµοσπονδίας κ. Αντώνη Κοντό στην συνέντευξη

Τύπου για το Χ.Υ.Τ.Α. στο Ελληνικό και σε πλήθος
άλλων εκδηλώσεων οι οποίες αφορούν την
προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής µας και
την ανάπτυξη των Τζουµέρκων.
Σχετικά µε την εφηµερίδα «Τα Τζουµέρκα» ο
πρόεδρος εξέφρασε το παράπονο για την αδιαφορία
των συµπατριωτών να στηρίξουν την εφηµερίδα µε
την συνδροµή τους. «Σήµερα ενίσχυση της
Οµοσπονδίας δεν υπάρχει από πουθενά.
Αν δεν στηριχθούµε από τους συµπατριώτες θα
αναγκαστούµε να διακόψουµε την έκδοσή της».
Τον Οικονοµικό απολογισµό της Οµοσπονδίας
έκανε ο Πρόεδρος της ελεγκτικής επιτροπής κ.
Νίκος Καψάλας και στη συνέχεια τον λόγο πήραν οι
εκπρόσωποι των Αδελφοτήτων και κατέθεσαν
προτάσεις-απόψεις
για
την
καλλίτερη
δραστηριότητα και λειτουργία της Οµοσπονδίας.
Όλοι οι Αντιπρόσωποι αναφέρθηκαν θετικά για το
έργο της Οµοσπονδίας, και διατύπωσαν την άποψη
ότι η Οµοσπονδία έχει να προσφέρει πολλά για τα
Τζουµέρκα, και ότι πρέπει να µαζικοποιηθεί και να
ενισχυθεί από όλους τους Τζουµερκιώτες, για την
προστασία του Αράχθου και την Ανάπτυξη των
Τζουµέρκων

ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
“Η Πίτα του Ηπειρώτη” Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2013, ώρα 10.00' το πρωί.

Οι Ηπειρώτες που ανταµώνουν.
Οι Ηπειρώτες που αγωνίζονται.
Οι Ηπειρώτες που δηµιουργούν
µε τον ανθό της παράδοσης & της νεολαίας.
Η Πανηπειρωτική Συνοµοσπονδία Ελλάδος, η
κορυφαία οργάνωση των αποδήµων Ηπειρωτών,
µε τις 450 και πλέον ενεργές οργανώσεις που
εκπροσωπούν 700.000 και πλέον Ηπειρώτες, µόνο
στο λεκανοπέδιο της Αττικής και 1.000.000
πανελλαδικά και εκτός Ηπείρου, διοργανώνει την
ετήσια πανηγυρική της εκδήλωση «Η ΠΙΤΑ ΤΟΥ
ΗΠΕΙΡΩΤΗ 2013».
Την εκδήλωση θα τιµήσει µε την παρουσία του ο

Πρόεδρος της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας κ. Κάρολος
Παπούλιας καθώς και εκπρόσωποι του
πνευµατικού κόσµου, της Ηπειρώτικης παράδοσης
και πολιτισµού, της πολιτικής ηγεσίας του τόπου και
της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Η «ΠΙΤΑ ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΗ», το µεγαλύτερο ετήσιο
αντάµωµα των αποδήµων Ηπειρωτών, είναι
αφιερωµένη στους διαχρονικούς αγώνες των
Ηπειρωτών µε τη συµµετοχή εβδοµήντα και πλέον
χορευτικών συγκροτηµάτων από όλη την χώρα, µε
µια πληθώρα κορυφαίων δεξιοτεχνών της
ηπειρώτικης µουσικής παράδοσης καθώς και
πολυφωνικών και χορωδιακών σχηµάτων.
Η συµµετοχή σε µια ενότητα της εκδήλωσης
Ποντιακών Συλλόγων από την Ήπειρο αλλά και την

Αττική, που θα πληµµυρίσει το Σ.Ε.Φ. µε ποντιακούς
χορούς και τραγούδια, αναδεικνύει τους
ακατάλυτους δεσµούς που ενώνουν τον Πόντο µε
την Ήπειρο.
Τραγούδια για την αγάπη και την ξενιτιά, την ιστορία
και τον ίδιο τον τόπο, διανθισµένα µε ποίηση
Ηπειρωτών ποιητών και στίχους από την
απαράµιλλη Ηπειρώτικη λαϊκή ποίηση, προβολή
οπτικοακουστικών υλικών ορίζουν τη δοµή µιας
πραγµατικά πρωτότυπης πολιτιστικής εκδήλωσης.
«Η ΠΙΤΑ ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΗ» φιλοδοξεί να σταθεί
αντάξια στη σηµασία µιας τέτοιας Πανηπειρωτικής
σύναξης σε ιδιαίτερα δύσκολους καιρούς.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
ΚΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ
ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ

Αποχαιρετούµε κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες
και ασυνήθιστα σκληρές συνθήκες για τον
τόπο µας και το λαό µας το δίσεκτο 2012, για
να υποδεχτούµε το νέο έτος.
Υποδεχόµαστε το 2013 µε την προσµονή
αλλά και µε την πεποίθηση ότι θα είναι µια
χρονιά καλύτερη για τον τόπο µας, αρκεί να
πιστέψουµε στις δυνάµεις µας και να
αγωνιστούµε
αποτελεσµατικά,
µε
συλλογική δράση και σκληρή δουλειά, ώστε
ενωµένοι να ανταποκριθούµε στις
προκλήσεις των καιρών και να δώσουµε
από κοινού λύσεις στα προβλήµατα.
Η σκέψη µας είναι, πρώτα, στους νέους
ανθρώπους που καλούνται να επιβιώσουν
σε ένα περιβάλλον όλο και πιο
ανταγωνιστικό, όλο και πιο σκληρό. Στη νέα
αυτή γενιά οφείλουµε µια νέα Ελλάδα, µε
µια νέα αφετηρία, που θα δώσει ώθηση στη
δηµιουργική µας διάθεσή για καινοτόµες
δράσεις, µε προοπτικές µέλλοντος.
Συµπαραστεκόµαστε,
επίσης,
στον
συνάνθρωπό µας, που υποφέρει από την
ανεργία, από ασθένειες, από φτώχεια, από
µοναξιά, από έλλειψη αισιοδοξίας.
Προφανώς απαιτούνται πολιτικές που
στοχεύουν στη δικαιότερη κατανοµή του
πλούτου, στην ενίσχυση και στήριξη των
ευπαθών κοινωνικών οµάδων.
Οφείλουµε στήριξη στο σθένος του Έλληνα
που καλείται να ανατρέψει δηµιουργικά
οτιδήποτε σαθρό µας έφερε ως εδώ.
Στήριξη στον Έλληνα της καρτερίας, της
ελπίδας, της υποµονής, της αισιοδοξίας.
Κι ας µη λησµονούµε ότι ο Πιττακός ο
Μυτιληναίος, ένας από τους επτά σοφούς
της αρχαιότητας έλεγε ότι: «είναι έργο των
σοφών να προβλέψουν τη συµφορά πριν
έρθει…. κι είναι έργο των γενναίων να
αντιµετωπίσουν τη συµφορά όταν έρθει».
Ευχόµαστε το 2013 να αποτελέσει για την
πατρίδα µας ένα έτος αναγέννησης της
ελπίδας, της αγάπης, της προσφοράς, της
στήριξης και της αλληλεγγύης του
ανθρώπου προς τον άνθρωπο, αλλά και
συνεχούς προσπάθειας και αγώνα για ένα
καλύτερο µέλλον.
Με ισχυρή την πίστη και ζωντανή την ελπίδα
ότι, παρά τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει η
χώρα και τις αντιξοότητες των καιρών,
µπορούµε να τα καταφέρουµε, σας
ευχόµαστε ολόψυχα...
Καλή Χρονιά και Χρόνια Πολλά!
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ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ
ΑΘΗΝΑ
Μαστρογιάννης Γιώργος
10€
Κάτσινος Ευάγγελος
10€
Αδελφότητα Προσηλιωτών
50€
Τάτσης Βασίλειος
20€
Αδελφότητα Μονολιθιωτών
30€
Καραδήµας Κώστας
20€
Καραµάνης Γιώργος
10€
Παπακίτσος Χρήστος
20€
Αδελφότητα Ανεµοράχης
30€
Πανταζής Χρήστος
20€
Κώστας Βασίλης
20€
Γιώτης Γεώργιος
20€
Ψηλός ∆ηµήτριος
10€
Σύλλογος Κυψελιωτών Άρτας (Αθήνα) 120€
Αδελφότητα Κυψελιωτών Άρτας (Άρτα) 20€
Παπαγεωργίου Κων/νος
20€
Ζάγκλης Νίκος
50€
Ματζίλας Γιάννης
20€
Χασαλεύρης Νικόλαος-Τράπεζα 20€

Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΗΛΙΩΤΩΝ
ΑΙΦΝΙ∆ΙΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ
ΑΒΑΣΤΑΧΤΟΣ ΠΟΝΟΣ
Έφυγε ξαφνικά από κοντά
µας η Ιουλία σύζυγος
Ελευθέριου Κολοκύθα.
Η Αδελφότητα Προσηλιωτών
έχασε ένα από τα πιο
δραστήρια µέλη
της-πρώην αντιπρόεδρός
της. Ένας ακούραστος άνθρωπος που µας περίµενε
όλους-συγγενείς, φίλους ,συγχωριανούς,
συνεργάτες στη δουλειά ,γείτονες- πάντα µε ένα
πλατύ χαµόγελο .Άνθρωπος της προσφοράς, η
βοήθειά της πάντοτε δεδοµένη.
Η έκπληξη για το αναπάντεχο ήταν ζωγραφισµένη
στα βλέµµατα του κόσµου που παρακολουθούσε τη
νεκρώσιµη ακολουθία στον Ιερό Ναό «Αγίας
Τριάδας» στην Πετρούπολη. Παρόν κι ο πρόεδρος
της Οµοσπονδίας Τζουµερκιωτών κ. Χρήστος
Λαναράς. Το κενό που αφήνει πίσω της
δυσαναπλήρωτο.
Το ∆Σ της Αδελφότητας των Απανταχού
Προσηλιωτών, διερµηνεύοντας τα συναισθήµατα
όλων των Προσηλιωτών, η παρουσία των ήταν
σύσσωµη, εκφράζει τα πιο εγκάρδια συλλυπητήρια
στην οικογένειά της.
Φίλε πρόεδρε, Μαρίνα , Βάσω ΚΟΥΡΑΓΙΟ.
Ας είναι ελαφρύ το χώµα που τη σκεπάζει.
Αιωνία της η µνήµη.

«ΤΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ»

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
Β. ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
Για την Ανεξάρτητη ∆ηµοτική Κίνηση Β. Τζουµέρκων, Αργύρης Γιάννης

1. Αποκοµιδή σκουπιδιών
Μεγάλα προβλήµατα αντιµετώπισε ο ∆ήµος στην
αποκοµιδή των σκουπιδιών κατά τη θερινή
περίοδο. Αυτό οφείλονταν στην αδυναµία εξεύρεσης
ιδιώτη εργολάβου να αναλάβει την αποµάκρυνση
των σκουπιδιών και ο λόγος που δεν συµµετείχαν
ανάδοχοι στη δηµοπρασία ήταν οι όροι της
κηρυχθείσας δηµοπρασίας.
Από τα δύο απορριµµατοφόρα του ∆ήµου, µόνο το
ένα εκτελούσε δροµολόγια αποκοµιδής (το άλλο
έπαθε βλάβη) και µάλιστα οι διαρροές του από τα
υγρά λύµατα (ζουµιά) δηµιουργούσαν έντονα
προβλήµατα από όπου περνούσε.
Όσο για απολύµανση και καθαρισµό των κάδων
ούτε συζήτηση. Τα χρήµατα που «ωφελήθηκε» ο
∆ήµος από την άγονη δηµοπρασία (µε ότι αυτό
συνεπάγετε) σίγουρα θα τα αξιοποιήσει σε άλλες πιο
επείγουσες καθηµερινές ανάγκες του ∆ήµου.
Εξάλλου ο ∆ήµος κάνει και «οικονοµία» από
µισθούς υπαλλήλων, αφού διαθέτει ελάχιστους
υπαλλήλους. Ο όγκος εργασίας των λίγων
υπαλλήλων βέβαια µεγάλος.
2. «Ρουσφέτια»
Παράγινε η χρήση ∆ηµοτικών µηχανηµάτων για
εξυπηρέτηση ιδιωτών και µάλιστα επιλεκτικά,
πιθανόν και µε υλικά του ∆ήµου.
Ασφαλιστικές δικλείδες προβλέπονται στον
«Καλλικράτη» γι’αυτές τις περιπτώσεις;
Σοβαρό θέµα είναι και οι καταπατήσεις δηµοτικών
εκτάσεων σε πολλές Τοπικές Κοινότητες από
ιδιώτες. Όλα στο βωµό της άγρας ψήφων!
3. Ύδρευση
Το θράσος της δηµοτικής αρχής στο θέµα της
ύδρευσης δεν έχει όρια. Γιατί;
α. Το δίκτυο ύδρευσης “κόσκινο” από τις βλάβες.
β. Οι διακοπές παροχής νερού συνεχείς και
επαναλαµβανόµενες σε πολλές Τοπικές Κοινότητες.
γ. Η τιµολογιακή πολιτική: “άλλα καλά παιδιά και
άλλα αποπαίδια”. Ζήτησαν οι κάτοικοι του
Μονολιθίου ίση αντιµετώπιση µε άλλες Τοπικές
Κοινότητες του ∆ήµου, σχετικά µε το χρηµατικό
αντίτιµο ύδρευσης.
Το αίτηµά τους απορρίφθηκε από την παράταξη του
∆ηµάρχου. Στο ίδιο αίτηµα των κατοίκων της
Τοπικής Κοινότητας των Πηγαδίων η παράταξη του
∆ηµάρχου δέχθηκε το αίτηµα τους.
Επαίρεται ο κος ∆ήµαρχος, κοινώς παινεύεται ότι
µεταφέρει µε υδροφόρα οχήµατα νερό σε δεξαµενή
ύδρευσης στο Μονολίθι µε το σκεπτικό ότι δεν
επαρκεί το νερό της φυσικής ροής.

Ενισχύετε την Οµοσπονδία και το έργο της µε
την συνδροµή σας: α) µε ταχυδροµική επιταγή
στη διεύθυνσή µας, β) στα µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου, γ) στο τραπεζικό
λογαριασµό της Οµοσπονδίας Τζουµερκιωτών
της Εθνικής Τράπεζας 125/296008-71.
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ:
Red Blue Box Productions | www.redbluebox.gr

Παρακαλούµε πολύ τα κείµενα που µας στέλνετε για δηµοσίευση να είναι
σε ηλεκτρονική µορφή (email: azanikas@gmail.com).
Ανώνυµες επιστολές και άρθρα δεν δηµοσιεύονται. Τα επώνυµα άρθρα
δεν εκφράζουν απαραίτητα τις απόψεις της Οµοσπονδίας.

Ιωαννίνων να κάνει τους σχετικούς ελέγχους.
Γεγονός είναι ότι το Κτηνιατρείο των Ιωαννίνων,
αφού συγκέντρωσε τους κτηνοτρόφους στην
Πράµαντα το Φθινόπωρο του 2011, τους
ενηµέρωσε-προειδοποίησε σχετικά µε την τήρηση
του χρονικού ορίου για τη νέα περίοδο (Καλοκαίρι
2012), καθώς επίσης ότι αυτές οι αρµοδιότητες θα
περάσουν από το 2013 στους ∆ήµους. Εξάλλου οι
σχετικές προειδοποιήσεις επαναλήφθηκαν και
φέτος,
την Άνοιξη του 2012, προς τους
κτηνοτρόφους και όχι µόνο, µάλιστα τους έχει
αποσταλεί και ενηµερωτικό έγγραφο.
Συνεπώς πολλοί κτηνοτρόφοι το γνώριζαν έγκαιρα.
Ο ∆ήµος το γνώριζε; Ή ήταν απών; Και αν το
γνώριζε, γιατί δεν ενηµέρωσε έγκαιρα όλους τους
κτηνοτρόφους; Πώς σχετίζεται το αρχικό ΑΙΤΗΜΑ
του αρχηγού της µείζονος αντιπολίτευσης προς το
∆ήµο Β. Τζουµέρκων για πληροφόρηση αναφορικά
µε ζητήµατα του ∆ήµου, µεταξύ των οποίων και
αυτό που αφορά στους κτηνοτρόφους µε πιθανή
καταγγελία για ελέγχους;
Το παραπάνω έγγραφο, µε τις πληροφορίες που
ζητούσε ο αρχηγός της µείζονος αντιπολίτευσης από
το ∆ήµο, το κυκλοφορούσε η συµπολίτευση στους
κτηνοτρόφους πολύ πιο γρήγορα από τους ελέγχους
του κτηνιατρείου Ιωαννίνων στα κοπάδια, που
σηµαίνει πως ο ∆ήµος γνώριζε τους επερχόµενους
ελέγχους. Και αφού τους γνώριζε, ενηµέρωσε
ΟΛΟΥΣ τους κτηνοτρόφους; Ή η θέληση της
συµπολίτευσης ήταν να γίνουν οι έλεγχοι;
Το Κτηνιατρείο µπορεί αυτεπάγγελτα να ασκήσει
ελέγχους. Αν όµως υποθέσουµε ότι έγινε
καταγγελία στο Κτηνιατρείο ΑΡΤΑΣ, τότε γεννιέται το
ερώτηµα: ποιος είχε όφελος από αυτή την
καταγγελία;
Η αντιπολίτευση ή η συµπολίτευση; Η οποία
συµπολίτευση είναι αυτή που ψήφισε την εισήγηση
του ∆ηµάρχου στο θέµα «ρύθµισης των
βοσκοτόπων» και συγχρόνως γνώριζε ότι σε ένα
χρόνο θα αναλάβει ο ίδιος ο ∆ήµος τις αρµοδιότητες
του Κτηνιατρείου και φροντίζει από τώρα να έρθουν
“στρωµένα” τα πράγµατα στη διάδοχη κατάσταση;
Ως εκ τούτου, οι έλεγχοι του 2012 του Κτηνιατρείου
Ιωαννίνων, αν υποθέσουµε ότι “βολεύει” κάποιους,
αυτοί δεν είναι άλλοι παρά ο κος ∆ήµαρχος και η
παράταξή του.
Να γνωρίζει ο κος ∆ήµαρχος ότι η πολιτική του
ταιριάζει σε “αγαθούς” κτηνοτρόφους δηµότες.
Επειδή όµως οι προαναφερόµενοι δεν είναι
“αγαθοί” καλό θα ήταν να την αλλάξει.
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Ποιος είναι όµως ο λόγος που δεν επαρκεί το
νερό της φυσικής ροής;
Έχει βλάβη το δίκτυο παροχής από την
υδροµάστευση προς την δεξαµενή και ο κος
∆ήµαρχος δεν το γνώριζε. Αποτέλεσµα; Να
πληρώνουν ακριβά το νερό οι κάτοικοι του
Μονολιθίου µε την ψήφο των Συµβούλων µόνο της
συµπολίτευσης.
Συνάµα, σαν να µην έφθανε αυτό, τα
«παπαγαλάκια» µεταφέρουν στους ∆ηµότες της
Πλατανούσας ασύστολα και ανυπόστατα ψεύδη µε
κοντόφθαλµες προσδοκίες, όπως για παράδειγµα
πως η αντιπολίτευση ψήφισε να παρθεί το νερό της
Πλατανούσας από τους Μονολιθιώτες και να
αυξηθεί η τιµή του νερού στη Πλατανούσα. (δείγµα
προσωπικότητας). Και καλά τα «παπαγαλάκια», οι
Πλατανουσιώτες «Άρχοντες» τι λένε;
Αναρωτιόνται οι δηµότες του Μονολιθίου για την
καταψήφιση του αιτήµατός τους, αν είναι
«ανταµοιβή» της ευρείας υποστήριξης (σε ψήφους)
που έδωσαν στη παράταξη του ∆ηµάρχου και τον
εκλέξανε ∆ήµαρχο.
δ. Η ποιότητα του νερού σε πολλές Τοπικές
Κοινότητες
κρίθηκε,
διά
υπογραφής
πιστοποιηµένου εργαστηρίου, “Ακατάλληλο”.
Φθάσαµε λοιπόν στο σηµείο ιδιώτες να
απευθύνονται σε εργα στήρια και να ελέγχουν το
πόσιµο νερό και αυτό, επειδή δεν εµπιστεύονται το
∆ήµο. Και αντί να µπαίνουν “τα κεφάλια µέσα”
αναρτώνται ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΑ στο διαδίκτυο αναλύσεις
ποιότητας νερού.
Θεωρούµε πως το θέµα της ποιότητας του νερού
είναι από τα σοβαρότερα για τους κατοίκους του
∆ήµου µας και γι’ αυτό το διαχειρισθήκαµε
υπεύθυνα όλο το προηγούµενο χρονικό διάστηµα.
4. Μετακινούµενοι κτηνοτρόφοι
Μεγάλη αναστάτωση έχει προκληθεί αυτό το
χρονικό διάστηµα στους µετακινούµενους
κτηνοτρόφους. Αιτία είναι οι έλεγχοι του
Κτηνιατρείου Ιωαννίνων, αναφορικά µε την
παρουσία των κοπαδιών στους θερινούς ορεινούς
βοσκότοπους του ∆ήµου Β. Τζουµέρκων, αλλά και
του ∆ήµου των Κεντρικών Τζουµέρκων.
Η παρουσία των κοπαδιών κατά τη θερινή περίοδο,
για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα στους ορεινούς
βοσκότοπους, αποτελεί προϋπόθεση για να λάβουν
οι Κτηνοτρόφοι οικονοµική επιδότηση.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το θέµα ελέγχων
«ξεκίνησε» από το Κτηνιατρείο της Άρτας, το οποίο
και προέτρεψε το αρµόδιο Κτηνιατρείο των

Ο κ. Γιάννης Παπαδηµητρίου είναι επικεφαλής της παράταξης
στην Περιφέρεια Ηπείρου "ΑΥΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ".

Στην περίπτωση του Αγίου Νικολάου οι µελετητές
αγνόησαν ότι το φράγµα έχει αποκλειστεί από το
Χωροταξικό Σχέδιο της Περιφέρειας Ηπείρου, έχει
ακυρωθεί από το Συµβούλιο της Επικρατείας και
βεβαίως έχει απορριφθεί από το σύνολο των
κατοίκων και των φορέων της περιοχής.
Η πρόταση των µελετητών για το σχέδιο διαχείρισης
των λεκανών απορροής των ποταµών της Ηπείρου
επαναφέρει «από το παράθυρο» έργα
περιβαλλοντικά επικίνδυνα και καταδικασµένα στη
συνείδηση του ηπειρωτικού λαού. Πρόκειται
αφενός µεν για το µεγάλο φράγµα του Αγίου

Νικολάου στον Άραχθο αφετέρου δε για τη
µεταφορά νερού από τον Αώο στην Παµβώτιδα. Η
πρώτη µας παρατήρηση αφορά στην απόκρυψη
αυτής της µελέτης, η οποία παραδόθηκε τον
Φεβρουάριο αλλά έµεινε επί πολλούς µήνες
άγνωστη στους κατοίκους και τους φορείς της
περιοχής. Καταγγέλλουµε την προηγούµενη
πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ και της Ειδικής
Γραµµατείας Υδάτων για την εξαπάτηση των
κατοίκων της περιοχής και την αποσιώπηση των
πραγµατικών προθέσεων της συγκυβέρνησης κατά
την προεκλογική περίοδο.
Μη έχοντας την παραµικρή αµφιβολία ότι οι
µελετητές ενήργησαν σύµφωνα µε τις εντολές του
συστήµατος εξουσίας, πρέπει ωστόσο να
καταγγείλουµε και τη δική τους υποτέλεια και
µεροληψία. Ειδικά στην περίπτωση του Αγίου
Νικολάου οι µελετητές αγνόησαν ότι το φράγµα έχει
αποκλειστεί από το Χωροταξικό Σχέδιο της
Περιφέρειας Ηπείρου, έχει ακυρωθεί από το
Συµβούλιο της Επικρατείας και βεβαίως έχει

απορριφθεί από το σύνολο των κατοίκων και των
φορέων της περιοχής, της πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας Αυτοδιοίκησης και της αποδηµίας.
Το «ΑΥ.ΡΙ.Ο. για την Ήπειρο» είναι κατηγορηµατικά
αντίθετο σε έργα, που διακόπτουν τους υδάτινους
κύκλους (όπως είναι τα φράγµατα και οι µεταφορές
νερού), που λεηλατούν και νεκρώνουν τα ποτάµια
και εξυπηρετούν µόνο τα συµφέροντα ορισµένων
τεχνικών εταιριών. Είναι ανάγκη οι κάτοικοι της
περιοχής να πάρουν ξανά την υπόθεση της
προστασίας των ποταµών στα χέρια τους και να
προκαλέσουν δυσάρεστες εκπλήξεις στο σύστηµα
εξουσίας, που υπηρετεί και η σηµερινή
συγκυβέρνηση. Η επίσηµη παρουσίαση της
απαράδεκτης αυτής µελέτης ας γίνει η απαρχή των
δικών µας µεγάλων κινητοποιήσεων, ανάλογων µε
αυτές του 2006 - 07, πάλι ενάντια στο φράγµα του
Αγίου Νικολάου. Όλες οι πολιτικές δυνάµεις, οι
φορείς της Αυτοδιοίκησης και ασφαλώς η
Περιφερειακή Αρχή οφείλουν να ξεκαθαρίσουν
άµεσα τη στάση τους».

Οκτώβριος, Νοέµβριος, ∆εκέµβριος 2012

ΣΕΛΙ∆Α 3

Από την αρχή στην άκρη του τούνελ
Κατά την τρέχουσα, την πρωτοφανή συστηµική
κρίση, που αντιµετωπίζει η χώρα µας, ο
στρουθοκαµηλισµός και οι αφορισµοί ήταν ό,τι
χειρότερο από τις συναφείς αρνητικές συνιστώσες.
Αυτές, που έχουν σαν σηµείο αναφοράς τι άλλο
παρά την υστέρηση σε θεσµούς και τη νοσηρή µας
νοοτροπία.
Αφορισµοί, µε τους πολίτες να µέµφονται την
πολιτική αλλά κι αυτή, στο βαθµό που συµβαίνει να
καρκινοβατεί, όχι απλά µας δίνει αφορµή για να
ασκείται σε βάρος της κριτική αλλά ο έλεγχος σε
καίριας σηµασίας ζητήµατα είναι σαν να έχει χαθεί·
σε βαθµό που τη συντριπτική πλειοψηφία των
πολιτών να την ανατροφοδοτεί ένα όλο και πιο πολύ
βαρύ κλίµα απαξίωσης κάθε αρχής και εξουσίας.
Στρουθοκαµηλισµός και αφορισµοί, σε ό,τι
ειδικότερα αφορά την πολιτική µας σκηνή, θα
έπρεπε εδώ και καιρό να είχαν αναδειχθεί σαν η
χαίνουσα πληγή, που µας διαπερνούσε, σε πολύ
βάθος χρόνου, από τη βάση µέχρι την κορυφή. Κάτι
που µας έµεινε, σαν ψεγάδι, να ηχεί και µελωδικά.
Μέσα από τους στίχους τραγουδοποιού, όπου µας
καταµαρτυρείται ότι για τις µεγάλες µίζες και τα
συνακόλουθα δηµοσιονοµικά αδιέξοδα, φταίµε και
όλοι εµείς και όχι µόνο ο «Χατζηπετρής »….
Εάν θέλουµε να ιεραρχήσουµε ή να προσεγγίσουµε
από την αρχή, όπως απαιτούν οι καιροί, την ευθύνη
που µας αναλογεί, στο λαϊκό µας υπόβαθρο, τον
πρώτο λόγο εκτιµάται ότι έχει η δηµογραφική
διάσταση της κρίσης η οποία µας οδήγησε στα
σηµερινά αδιέξοδα. Κι αυτό είναι κάτι που
συνειρµικά θα έπρεπε να µας τροφοδοτεί το λόγο
που γίνεται για ακµή και παρακµή. Με τον θεσµό του
γάµου και της οικογένειας να έχει τιναχθεί στον
αέρα στην πλειονότητα των χωρών του
ανεπτυγµένου κόσµου. Αφότου καθιερώθηκε η
ισότιµη είσοδος της γυναίκας στην αγορά εργασίας.
Με τα διαζύγια, τις εξωσυζυγικές σχέσεις και τους
κάθε λογής «σταυλισµούς», να έχουν γίνει του
συρµού, µέχρι και στα πρόσωπα όσων θα έπρεπε να
προβάλλουν σαν πρότυπα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται
σε υπογεννητικότητα, γήρανση του πληθυσµού,
αλλοίωση της φυσιογνωµίας αυτού, απεξάρτηση
από εθνικά και θρησκευτικά ιδεώδη, από ιερά
σύµβολα, από αρχές και ιδανικά. Ενώ, σ’ εµάς, αν
κάτι µας βαραίνει ιδιαίτερα είναι και το γεγονός ότι
η ακµή δεν ευδοκίµησε να µας διαπερνά,
αδιατάρακτα, ούτε καν από τη µια (τη δική µας) στην
άλλη γενιά. Πέρα από άλλες γνωστές ιδιαιτερότητες

της πατρίδας µας, όπως το µεγάλο κόστος αµυντικής
θωράκισης και συστηµάτων ασφάλειας, µε την
εκτεταµένη νησιωτική περιοχή και τα αντίστοιχα
θαλάσσια σύνορα. Με επαπειλούµενα κάθε τόσο
κύµατα λαθροµετανάστευσης, που καθιστούν
προβληµατική την δηµοκρατική µας ανέλιξη, την
οικονοµική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.
Αυτή ήταν µια πρώτη πτυχή του κλίµατος που
επικρατεί, εάν θέλουµε να εντρυφήσουµε σε όσα
έχουµε να υποστούµε ή σε ό,τι µπορούµε να
προσδοκούµε στην όλη διαδροµή που σκιαγραφούν
οι καιροί· εάν θέλουµε να γίνεται λόγος στα σοβαρά
για την όποια αχτίδα φωτός στην άκρη του τούνελ.
Καµιά αχτίδα φωτός σε κανένα τούνελ δεν πρόκειται
να φανεί, αν πριν απ’ όλα στον τόπο αυτό δεν
διατυµπανιστεί και δεν εµπεδωθεί στη συνείδηση
του κοινού τι ; Αυτό που σηµαίνει ο όρος πολιτική
και ποιος είναι ο ρόλος του πολιτευτή.
Την θεµελιώδη διαφορά, δηλαδή, στο πλαίσιο της
διάκρισης ανάµεσα σε πολιτικές, στρατηγικές και
προγράµµατα δράσεων, είναι εντελώς απαράδεκτο
να την παρακάµπτουν συνειδητά, επενδύοντας
ψηφοθηρικά αυτοί που είναι στην κορυφή, δηλαδή
οι πολιτικοί. Ο ρόλος τους είναι να θεσµοθετούν και
όχι να υπηρετούν µικροκοµµατικά συµφέροντα.
Κάτι που δεν συνάδει ούτε µε τη στρατηγική. Ενώ τα
προγράµµατα δράσεων, για να έχουν κι αυτά την
οφειλόµενη κάθε φορά ευτυχή κατάληξη,
προϋποθέτουν, ως προς τον τρόπο λειτουργίας της
κρατικής µηχανής, το αντίστοιχο θεσµικό υπόβαθρο,
στο πλαίσιο της διάκρισης εξουσιών και ιεράρχησης
προτεραιοτήτων.
Αυτή είναι η πιο θεµελιακή µάλλον διάσταση της
αδυναµίας µας να προσδοκούµε την όποια ευοίωνη
οπτική εξόδου από την κρίση.
Μας χρειάζεται να ανασυνταχθούµε από την αρχή,
ώστε να πορευόµαστε συλλογικά και ορθολογικά
στη δίνη των εξελίξεων. Μας χρειάζεται µια
ανατροπή, ως προς τον τρόπο που λειτουργεί η
κρατική µηχανή.
Κι’ αυτό απαιτεί, πριν απ’ όλα, άµεση ενηµέρωση
των ευρύτερων λαϊκών στρωµάτων.
Τα µέσα υπάρχουν. Η βούληση του κοινού και των
ιθυνόντων είναι που χωλαίνει.
Ούτε τα αναπτυξιακά πρότυπα, σε ευρωπαϊκό και
διεθνές επίπεδο µας έλειπαν, καθ’ όλη την
προ-ψηφιακή ανά την υφήλιο διαδροµή.
Με το υφιστάµενο όµως σ’ εµάς νοσηρό κλίµα, σε
θεσµούς και νοοτροπία και τις συνακόλουθες

αγκυλώσεις στον τρόπο που λειτουργούν τα ΜΜΕ,
µόνο από το διαδίκτυο ή από περιθωριακά έντυπα
ενηµέρωσης µπορούµε σήµερα να έχουµε
πληροφόρηση σε µείζονος σηµασίας συναφή
ζητήµατα.
Από τα ευρωπαϊκά δρώµενα λ.χ. δεν είναι τυχαίο το
ότι έπεσε εντελώς στο κενό, ούτε καν που άγγιξε το
ευρύ κοινό, το ότι στη Γερµανία, πριν ξεσπάσει,
ιδιαίτερα στην ευρωζώνη του νότου, η βαθιά κρίση,
είχε ήδη εφαρµοσθεί το µεταρρυθµιστικό σχέδιο
«Ατζέντα 2010» του Γκέρχαρντ Σρέντερ
(αναδιάρθρωση εργασιακών σχέσεων, καθήλωση
εργατικής
αµοιβής,
αύξηση
ηλικίας
συνταξιοδότησης στα 67, µείωση των συντάξεων,
φορολογικές µεταρρυθµίσεις κ.λ.π.). Αυτό ήταν που
την οδήγησε, ώστε, όταν το 2009 τα δηµοσιονοµικά
του νότου της ευρωζώνης κατέρρεαν, για τη
Γερµανία να έχει σηµάνει η επανεκκίνηση της
εθνικής της οικονοµίας· χωρίς περικοπές,
απολύσεις ή άλλα επιπρόσθετα µέτρα. Με πιο
σηµαίνον το γεγονός ότι οι γερµανικές επιχειρήσεις
άρχισαν
να αναζητούν ταλέντα στις άλλες
ευρωπαϊκές χώρες και να πλαισιώνονται µε
χιλιάδες ερευνητές και ειδικούς στην ψηφιακή
οικονοµία και την κοινωνική δικτύωση
επιστήµονες.
Μια άλλη συναφής διάσταση της αδυναµίας µας να
ανταποκριθούµε στις απαιτήσεις της καταιγιστικής
τελευταία σε εξελίξεις εποχής, είναι η µεγάλη
αποστροφή, ενάντια στην ψηφιακή εποχή, από την
πλευρά όχι µόνο των πολιτών αλλά και στις τάξεις
αυτών που τους βαραίνουν µεγάλες ευθύνες.
Κι αυτό συµβαίνει όχι µόνο από αδιαφορία ή
οκνηρία, ούτε καν µόνο από αντικειµενική
αδυναµία για µύηση -σε µη συµβατή ηλικία- στον
υπολογιστή, αλλά και για ένα επιπρόσθετο λόγο,
κοµβικής σηµασίας. Είναι το γεγονός ότι όπου κι αν
υπεισέρχονται συστήµατα πληροφορικής επιστήµης
ή ευρήµατα της µοντέρνας ψηφιακής εποχής, αυτό
συνεπάγεται και αποµείωση ευρύτατου φάσµατος
ανθρώπινου δυναµικού. Είναι στη µοίρα τους να
µένουν «εκτός πεδιάς», ανεβάζοντας σε απίστευτο
βαθµό τον δείκτη της ανεργίας, όσοι σήµερα
αδυνατούν να προσαρµοστούν στα νέα δεδοµένα.
Ενώ, σε ό,τι αφορά τους κυβερνώντες, αυτοί κι αν
δεν είναι οι οποίοι τον τελευταίο καιρό βρίσκονται
σε ιδιαίτερα δυσχερή θέση. Έχοντας να σηκώσουν
και το δυσβάστακτο βάρος δανεικών, µε τα οποία
οµόλογοί τους µας βάρυναν σε βάθος αλήστου
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µνήµης κοµµατικών επιλογών.
Αλλά και οι αντιπολιτευόµενοι, χωρίς πια αξιόπιστο
ιδεολογικό έρεισµα, µη έχοντας να αρθρώσουν
πειστικό πολιτικό λόγο για το δέον γενέσθαι, δεν
τους έµεινε παρά να αναθεµατίζουν. Να µέµφονται,
να εξορκίζουν, να εκπέµπουν βολές εδώ κι εκεί, µε
γνώµονα κι αυτοί την ψηφοθηρική ιδέα και
πρακτική.
Και επιπλέον υπάρχουν κι αυτοί οι οποίοι δεν
αποστρέφονται απλά το διαδίκτυο αλλά
συµπεριφέρονται ωσάν να έχουν καταληφθεί από
δέος ή να τους διαπερνά κάτι σαν ένοχη σιωπή.
Αφότου γίνεται πια φανερό σε πόσο µεγάλο βαθµό
το διαδίκτυο προάγει τη διαφάνεια· ιδιαίτερα σε ό,τι
αφορά την φοροδιαφυγή, τη διαφθορά, τις µίζες, τα
λαµόγια.
Οπότε, µέχρις ότου το υφιστάµενο νοσηρό κλίµα
αντιστραφεί, ούτε καν ενηµέρωση –πόσο µάλλον
µύηση- δεν µπορεί να έχει το ευρύ κοινό από τα
ΜΜΕ, σε ό,τι αφορά τα δρώµενα στο διαδίκτυο.
Όσο κι αν δεν µπορούσαν παρά όλα σχεδόν τα
µεγάλα εκδοτικά συγκροτήµατα να έχουν µυηθεί
στην ψηφιακή εποχή και να προβάλλουν στο
διαδίκτυο.
Εξακολουθούν, όµως και να σιωπούν, κρατώντας
αποστάσεις, αν είναι να θιγούν συναφή κρίσιµα
ζητήµατα.
Τι κι αν έχει συσταθεί και λειτουργεί Σύνδεσµος
Επιχειρήσεων πληροφορικής και Επικοινωνιών
Ελλάδος (ΣΕΠΕ); Είναι ζήτηµα αν αυτής της µορφής
ενδιαφέροντα αγγίζουν το ευρύ κοινό. Όπως η
είδηση κατά την οποία την 19-09-12
πραγµατοποιήθηκε συνάντηση του προεδρείου του
∆.Σ. του ΣΕΠΕ µε τον Υπουργό Ανάπτυξης, όπου και
έγινε η κατάθεση πακέτου προτάσεων του
Συνδέσµου, για µια ψηφιακή Ελλάδα, προς
αντιµετώπιση
έκτακτων
συνθηκών
που
αντιµετωπίζει η χώρα. Και όπου επισηµάνθηκε ότι
οι ψηφιακές τεχνολογίες αποτελούν κοµβικό
παράγοντα ανάπτυξης και βελτίωσης της
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας.
Να µια αχτίδα φωτός, η οποία αν αφεθεί να αγγίξει
την άκρη του τούνελ, µπορεί να σηµάνει την
πολυπόθητη και χωρίς προηγούµενο σωστική
αλλαγή ή ανατροπή, µε όραµα και ελπίδα, για όλο
τον κόσµο.
Χαράλαµπος Α. Ζιανίκας
www.zianikas.gr

Της Χρυσούλας
Σπιτικά παρασκευάσµατα µε ποιοτικά προϊόντα της γης

Γεύσεις… από Τζουµέρκα
Όλα τα προϊόντα χαρακτηρίζονται από την υψηλή
τους ποιότητα και την παραδοσιακή τεχνοτροπία
αντανακλώντας παράλληλα την πολιτιστική
κληρονοµιά του τόπου µας.
Πρόσφατα τα είδαµε µε έκπληξη και ιδιαίτερη
ικανοποίηση να κοσµούν τα ράφια καταστηµάτων
της πρωτεύουσας, προκαλώντας ευµενή σχόλια.
Θα τα βρείτε στο κατάστηµα του Σπηλαίου
Πραµάντων.
Τηλ. επικοινωνίας 2659062313 - 6973740901

Στο σταυροδρόµι τριών νοµών, µεταξύ Άρτας,
Ιωαννίνων και Τρικάλων έχει την έδρα του στα
Πράµαντα το παραδοσιακό εργαστήριο «τα γλυκά
της Χρυσούλας», δηµιούργηµα της οικογένειας
Βουρλόκα.
Αυθεντικές συνταγές, φτιαγµένες µε τον τρόπο που
µας υπέδειξαν οι παλιότεροι και εξελίξαµε εµείς οι
νεότεροι, µε αγνά υλικά από την τοπική φύση,
καµωµένα µε µεράκι και αγάπη γι’ αυτούς που θα
τις γευτούν.

Χυλοπίτες, τραχανάς, κριθαράκι, βίδες κ.ά.
ζυµαρικά µε αυγά και γάλα από οικόσιτα ζώα µας
θυµίζουν και αναβιώνουν αγαπηµένες, ξεχασµένες
γεύσεις.
Γλυκά του κουταλιού και µαρµελάδες χωρίς
συντηρητικά και γλυκόζη από φρέσκα φρούτα
εποχής, φτιαγµένα µε απόλυτα βιολογικό και
παραδοσιακό τρόπο.
Μέλι από τοπικά µελίσσια και ανεξάρτητους µικρούς
παραγωγούς γεµάτο αρώµατα και πλούσια γεύση.

Αυθεντικό ηπειρώτικο τσίπουρο από «ζαµπέλα»
συλλεγµένο σταγόνα-σταγόνα, ιδανικό για
ατελείωτες ώρες κεφιού, ελαφρόπιοτο και
χωνευτικό.
Ποικιλία από λικέρ που ανάλογα µε την καρποφορία
της κάθε εποχής του έτους συνοδεύουν τις γιορτές
µας και τις καθηµερινές µας συνευρέσεις.
Αρωµατικά φυτά και βότανα διαλεγµένα ένα προς
ένα από τα πλούσια σε χλωρίδα και ανέγγιχτα από
κάθε είδους µόλυνση βουνά µας.

ΚΤΗΜΑΤΑ ΕΥΔΟΞΙΑ
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ΑΜΠΕΛΙΑ - ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ
ΤΗΛEΦΩΝΑ; 26590 71378
(OINOΠΟΙΕΙΟ) 26590 71016
26510 46528 6978 776610
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ΤΑ ΝΕΑ
ΤΩΝ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΩΝ-ΣΥΛΛΟΓΩΝ
Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑ ΑΓΝΑΝΤΙΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ-ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
Την Παρασκευή 18/1/2013 θα πραγµατοποιηθεί ο
ετήσιος χορός της Αδελφότητας Αγναντιτών Αθηνών
στο κέντρο «Τα Αγρίµια», Βατσαξή 6.
Στην εκδήλωση θα εµφανιστεί το χορευτικό των
µικρών παιδιών από τα Άγναντα. Τιµή ανά
πρόσκληση τα 25ευρώ (περιλαµβάνεται άφθονο
κρασί και φαγητό).
Οι αρχαιρεσίες της Αδελφότητας Αγναντιτών Αθήνας
θα πραγµατοποιηθούν την Παρασκευή 18/1/2013
από τις 5:00 - 9:00 µ.µ. στον ίδιο χώρο πριν την
έναρξη της χοροεσπερίδας.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΛΑΡΡΥΤΙΝΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η πρόεδρος και τα µέλη του ∆.Σ. του Συλλόγου των
εν Αττική Καλαρρυτινών σας εύχονται καλά
Χριστούγεννα και σας προσκαλούν την Κυριακή 20
Ιανουαρίου 2013 στις 10 το πρωί στην ετήσια κοπή
της πίτας του συλλόγου και στη Γενική Συνέλευση
που θα γίνει στη µικρή αίθουσα της
Πανηπειρωτικής, Κλεισθένους 15, 7ος όροφος.
Η παρουσία σας θα µας τιµήσει ιδιαίτερα.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6932913773 και
6974530915
Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑ ΘΕΟ∆ΩΡΙΑΝΙΤΩΝ ΑΡΤΑΣ
Βασιλόπιτα-χορός την Κυριακή 20/1/2013 και ώρα
12 το µεσηµέρι στην ταβέρνα «Ελαφοκυνηγός», επί
της οδού Π. Σταύρου 5, Νέα Φιλοθέη.
Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΩΤΩΝ ΑΡΤΑΣ
ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ στην “Αυλή του Αντώνη”
Την Κυριακή, στις 20 Ιανουαρίου στις 12.30 το
µεσηµέρι σας καλούµε να βρεθούµε στο φιλόξενο
χώρο του πατριώτη µας από τη Χώσεψη Αντώνη
Βαγενά, λεωφόρος Γαλατσίου 88 και ∆ιογένους 6,
Γαλάτσι, τηλ. 2102921249.
Πρόσβαση: µε το λεωφορείο Νο 608 Ζωγράφου –
Γαλάτσι, στάση «Λιναρά».
Τη διασκέδασή µας όπως και πέρυσι την έχει
αναλάβει ο χωριανός µας Στέφανος Στεφάνου µε την
παρέα του. Η συµµετοχή κατ’ άτοµο
περιλαµβανοµένων των ποτών είναι 15 ευρώ.
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ - ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ
Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΣΚΟΥΠΑΣ ΑΡΤΑΣ
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αδελφότητας Σκούπας,
σε υλοποίηση σχετικής απόφασης της Γενικής
Συνέλευσης
της
Αδελφότητας
που

πραγµατοποιήθηκε πρόσφατα και η οποία έλαβε
σοβαρά υπόψη της τις δύσκολες οικονοµικές
συγκυρίες που βιώνει ολόκληρη η ελληνική
κοινωνία µε όλες τις συνεπακόλουθες παραµέτρους
της, προγραµµάτισε φέτος όπως οι δύο ετήσιες
εκδηλώσεις του Συλλόγου µας, δηλαδή ο ΧΟΡΟΣ και
η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ, συνενωθούν σε µία εκδήλωση,
η οποία θα έχει την µορφή της ΕΤΗΣΙΑΣ
ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗΣ και της ΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ.
Η εκδήλωση αυτή θα λάβει χώρα την ΚΥΡΙΑΚΗ το
µεσηµέρι της 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013, στην
παραδοσιακή ταβέρνα «ΧΑΓΙΑΤΙ» του συµπατριώτη
µας ΖΙΩΡΗ Νικολάου, που βρίσκεται στο ΓΑΛΑΤΣΙ
οδός ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 5-7 και ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, τηλ.
2102919248. ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ: 12.30. Η τιµή
κατ’ άτοµο 15ευρώ (φαγητά και ποτά).
ΤΟ ∆.Σ ΤΗΣ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΣΚΟΥΠΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ο Σύλλογος Πλατανούσας καλεί τα µέλη του στην
Γενική Συνέλευση που θα πραγµατοποιηθεί την
Κυριακή, 3 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 11 π.µ. στα
γραφεία του Συλλόγου (Σάµου 31-33, Αθήνα). Στην
συνέλευση θα συζητηθούν διάφορα θέµατα που
απασχολούν τον σύλλογο.
ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΓΛΕΝΤΙ
Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΡΟ∆ΑΥΓΗΣ ΑΡΤΑΣ
Η Αδελφότητα Ροδαυγής θα κάνει την ετήσια
συνεστίαση µε παραδοσιακό γλέντι και τη
συµµετοχή της κοµπανίας του Ηλία Πλαστήρα στην
ταβέρνα «ΧΡΗΣΤΟΣ» στο Χαλάνδρι (∆ουκίσσης
Πλακεντίας 34), στις 24 Φεβρουαρίου 2013, ώρα
12:30 το µεσηµέρι. Πληροφορίες για συµµετοχή
στον
κ.
Γιολδάση
Αλκιβιάδη,
Τηλ.
210-6854709/6974418832.
Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑ ΜΟΝΟΛΙΘΙΩΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Με τη συµπλήρωση 50 χρόνων από την ίδρυσή της,
η Αδελφότητα Μονολιθιωτών Ιωαννίνων
διοργανώνει την Κυριακή 24/2/2013 και ώρα 11π.µ.
πανηγυρική εκδήλωση, κόψιµο Βασιλόπιτας, και
γλέντι, στα γραφεία της Αδελφότητας: Ορίων 17-19,
Άνω Γαλάτσι. Καλούνται όλοι οι Χωριανοί να
παρευρεθούν στην εκδήλωση.
Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΙΩΤΩΝ ΑΡΤΑΣ
«Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»
Ο χορός της Αδελφότητας θα πραγµατοποιηθεί την
Κυριακή το µεσηµέρι, 24 Φεβρουαρίου 2013, στον
χώρο του ΑΠΟΛΙΣ.

ΝΕΟ ∆.Σ. ΤΗΣ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑΣ
Την
Κυριακή
25
Νοεµβρίου
2012,
πραγµατοποιήθηκαν οι εκλογές στην Αδελφότητά
µας για την ανάδειξη νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
καθώς και εκλογή εκπροσώπων στην Οµοσπονδία
Τζουµερκιωτών και στην Πανηπειρωτική
Συνοµοσπονδία Ελλάδος.
Ο απερχόµενος πρόεδρος Άρης Ραβανός έκανε τον
∆ιοικητικό απολογισµό της θητείας του και ο
Λάµπρος Καλιαρντάς τον οικονοµικό. Και οι δύο
απολογισµοί εγκρίθηκαν οµόφωνα από τους
συµµετέχοντες.
Μία σηµαντική απόφαση που πήρε η Γ.Σ., ήταν η
αποστολή εγγράφου στο Υπουργείο Εσωτερικών και
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, σχετικά µε την µεταφορά της
έδρας της πρώην Κοινότητας στο ∆ήµο Βορείων
Τζουµέρκων και εναλλακτικά στο ∆ήµο Άρτας.
Μετά από την ψηφοφορία αναδείχθηκε το νέο
∆ιοικητικό Συµβούλιο το οποίο απαρτίζεται από
τους: Γεώργιος Μαστρογιάννης
Πρόεδρος,
Ευάγγελος Κάτσινος Αντιπρόεδρος, Παναγιώτης
Μπαζακούλας Γραµµατέας, Χρήστος Παππάς Ταµίας
και Μέλη οι Άρης Ραβανός, Αλέξης Παπαγιάννης
και ∆ήµος Καραδήµας.
Για την Πανηπειρωτική Συνοµοσπονδία εξελέγησαν
οι Χρήστος Παππάς,
Ανδρέας Ρίζος και Άρης
Ραβανός.
Για την Οµοσπονδία Τζουµερκιωτών οι Ανδρέας
Ρίζος, Γεώργιος Καραµάνης, Άρης Ραβανός και
Γεώργιος Μαστρογιάννης.
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΣΥΡΡΑΚΙΩΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
Ο Σύνδεσµος Συρρακιωτών Αθήνας απέκτησε τη
δική του στέγη επί της οδού Ελπίδος 14, στην
πλατεία Βικτωρίας, ύστερα από δωρεά του
συγχωριανού µας ∆ηµήτρη Γιαννιώτη.
Ο Σύνδεσµος µας είχε απευθυνθεί µε ανοιχτή
επιστολή, µέσω των Αντίλαλων, προς όλα τα µέλη
µας, τους απανταχού Συρρακιώτες καθώς και τους
φίλους του Συνδέσµου µας και του Συρράκου και
τους καλούσαµε να συνδράµουν οικονοµικά µε
οποιοδήποτε ποσό µπορεί ο καθένας για την
απόκτηση στέγης.
Στο κάλεσµα αυτό ανταποκρίθηκε ο συµπατριώτης
µας ∆ηµήτρης Γιαννιώτης συνεχίζοντας µε την
πράξη του αυτή τη µεγάλη παράδοση των
ευεργετών του Συρράκου.
Ο ∆ηµήτρης Σ. Γιαννιώτης είναι απόγονος της
οικογένειας των Συρρακιωτών που µετά την
καταστροφή του χωριού από τους Τούρκους
αναγκάστηκαν να εγκατασταθούν στον Κάλαµο
Ιθάκης όπου και γεννήθηκε. Οι επαγγελµατικές του

φιλοδοξίες τον οδήγησαν στην Ναυτιλία, όπου
δραστηριοποιήθηκε από το 1974, ιδρύοντας τη δική
του Ναυτιλιακή Εταιρεία.
Το ∆.Σ. ευχαριστεί θερµά το δωρητή ∆ηµήτρη
Γιαννιώτη για την απόκτηση στέγης που αποτελούσε
ένα όνειρο απραγµατοποίητο για 80 σχεδόν χρόνια.
ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΙΜΑΤΟΣ
Των Πολιτιστικών Συλλόγων των Απανταχού
Κυψελιωτών Άρτας [Από τον Βασίλη Γ. Αγγέλη
µέλος του ∆.Σ. του Συλλόγου].
Συντοπίτες-Χωριανοί
Όλοι µας ξέρουµε ότι ο Σύλλογος µας έχει ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΙΜΑΤΟΣ στο Γενικό Νοσοκοµείο της Άρτας και
µέχρι σήµερα έχει διαθέσει πολλές φιάλες αίµατος
για να σώσει ζωές.
Επειδή η ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ τελευταία έχει
στερέψει, καλούµε όλους τους Νέους του Συλλόγου
µας, αλλά και κάθε συµπολίτη µας να γίνει
αιµοδότης και µέλος του Συλλόγου µας. Όποιος
προβαίνει σε αιµοδοσία να τηλεφωνεί στον Βασίλη
Κουτσοπάνο τηλ.6972336920 ή στον Βασίλη Αγγέλη
τηλ.6977904576 και 8622703 για να ελέγχουν την
πίστωσή τους στην Τράπεζα Αίµατος.
Οι αιµοδότες της Αθήνας µπορούν να τηλεφωνούν
στον Βασίλη Αγγέλη να τους µεταφέρει στο
πλησιέστερο Νοσοκοµείο.

ΧΩΡΙΑΝΕ ΣΚΕΨΟΥ
ΜΙΑ ΦΙΑΛΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΩΖΕΙ ΜΙΑ ΖΩΗ

Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΙΩΤΩΝ ΑΡΤΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»
ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠ.ΕΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΘΕΜΑ: Πρόταση για απόσπαση της Τοπικής
Κοινότητας Μελισσουργών από το ∆ήµο Κεντρικών
Τζουµέρκων και ενσωµάτωσή της στο ∆ήµο
Βορείων Τζουµέρκων ή στο ∆ήµο Αρταίων.
Στα πλαίσια διαβούλευσης του θεσµικού πλαισίου
για την τοπική αυτοδιοίκηση «σχέδιο
Καλλικράτης», θα θέλαµε να σας γνωρίσουµε τα
παρακάτω:
1. Η Κοινότητα Μελισσουργών Άρτας µε το σχέδιο
«Καλλικράτης », από αυτόνοµη Κοινότητα και µετά
τον « Καποδίστρια », ενσωµατώθηκε στο ∆ήµο
Κεντρικών Τζουµέρκων του Ν. Άρτας µε έδρα το
Βουργαρέλι, το οποίο απέχει από την τοπική µας
Κοινότητα περίπου 60 χιλ., η πρόσβαση µε
ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο υπερβαίνει τις δύο
ώρες και δεν υπάρχει τοπική συγκοινωνία
σύνδεσης. Το κόστος πρόσβασης των υπηρεσιών
του ∆ήµου για να συντηρούν τα δίκτυα ύδρευσης
και οδικό, ειδικά το χειµώνα αλλά και να παρέχουν
άλλες υπηρεσίες, καθαριότητα, συλλογή
σκουπιδιών, αποκατάσταση Φωτιστικών σωµάτων
κλπ είναι υψηλό αλλά και χρονοβόρο.

2. Σε απόσταση (6) έξι χιλιοµέτρων από το χωριό µας
βρίσκεται η έδρα του ∆ήµου Βορείων Τζουµέρκων
του Ν. Ιωαννίνων, τα Πράµαντα , µέσα από τα οποία
διερχόµαστε για να πάµε ή να φύγουµε από το
χωριό µας και µε τα οποία έχουµε καθηµερινές
οικονοµικές κοινωνικές και άλλες σχέσεις.
3. Ο ∆ήµος Αρταίων µε έδρα την Άρτα απέχει από
τους Μελισσουργούς 70 χιλ αλλά η πρόσβαση
γίνεται σε περίπου 1,5 ώρα, διότι ο δρόµος είναι
καλλίτερος σε σχέση µε το Βουργαρέλι και οι
περισσότεροι κάτοικοι των Μελισσουργών διαµ
ένουν και δραστηριοποιούνται σ' αυτή αλλά υπάρχει
και συγκοινωνία σύνδεσης.
4. Ως εκπρόσωποι των κατοίκων της Τοπικής
Κοινότητας που µένουµε στην Αθήνα, βιώνοντας τα
παραπάνω
προβλήµατα
πρόσβασης,
συνειδητοποιώντας το κόστος αλλά και τον χρόνο
για την παροχή των ∆ηµοτικών Υπηρεσιών και από
το γεγονός ότι η έδρα του πλησιέστερου ∆ήµου είναι
στα 6 χιλ.
Προτείvουµε: α. Πρώτη µας επιλογή είvαι να
µεταφερθούµε στο ∆ήµο Βορείωv Τζουµέρκωv του

Ν. Ιωαvvίvωv µε έδρα τα Πράµαvτα για τους
παραπάνω εκτεθέvτες σηµαvτικούς λόγους και όχι µ
όvο. Εάv δεv υπάρχει βούληση τροποποίησης του
θεσµικού πλαισίου και η επιλογή µας δεv γίνεται
αποδεκτή γιατί ο εν λόγω ∆ήµος είναι σε άλλο νοµό
(Ιωαννίνων), β. ∆εύτερη επιλογή µας είvαι να εvσω
µατωθούµε στο ∆ήµο Αρταίωv, η έδρα του οποίου
πόλη της Άρτας, ως πρωτεύουσα του νοµού
συγκεντρώνει τις οικονοµικές, κοινωνικές και
πολιτιστικές δραστηριότητες εξυπηρετεί τους δηµ
ότες της τοπικής µας κοινότητας που µένουν στο
Χωριό, στην Άρτα , στο Αγρίνιο, στα Γιάννενα και
στην Αθήνα. Οι προτάσεις αυτές αποτελούv
απόφαση της Γεvικής Συvέλευσης της Αδελφότητας
µας από 25 Νοεµβρίου 2012.
Οι παραπάνω δύο προτάσεις τέθηκαν και στην
Συνέλευση της Τοπικής Κοινότητας στους
Μελισσουργούς τον Αύγουστο του 2011 και δεν
υπήρχαν αντιρρήσεις αλλά µόνο πρόνοιες, πως µε
τον καλλίτερο τρόπο θα τις προωθούσαµε για να
έχουµε γρήγορα αποτελέσµατα.
Στη συνέλευση εκείνη ήταν παρών και ο τότε

∆ήµαρχος ο οποίος δήλωσε τηv συγκατάθεση του
και τη βούληση του ότι θα προωθήσει το θέµα.
Επειδή µέχρι σήµερα δεν γνωρίζουµε, εάν έχετε
ενηµερωθεί για τα προβλήµατα της τοπικής µας
κοινότητας από την ενσωµάτωση της, στο ∆ήµο
Κεντρικών Τζουµέρκων µε έδρα το Βουργαρέλι,
χωρίς συγκοινωνία σύνδεσης και απόσταση 60
χιλιόµετρα µε οδικό δίκτυο ορεινό και δύσβατο,
παρακαλούµε να δείτε µε κατανόηση τις προτάσεις µ
ας και να προχωρήσετε µε τηv τροποποίηση του
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» στην ενσωµάτωση µας στοv ∆ήµο
Βορείωv Τζουµέρκωv ως πρώτη επιλογή ή άλλως
στο ∆ήµο Αρταίωv.
ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ, Γ. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, Π. ΜΠΑΖΑΚΟΥΛΑΣ
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Ο ∆ΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΣΗΛΙΩΤΩΝ ΤΙΜΗΣΕ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΑΡ. ΠΑΠΑΚΙΤΣΟ
Η Αδελφότητα Προσηλιωτών θα κόψει την
Πρωτοχρονιάτικη πίτα της στις 26 Ιανουαρίου
2013, ηµέρα Σάββατο και ώρα 12.00, στην
«Ταβέρνα του Κρητικού».
Μνησικλέους 24, Πλάκα.
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 3222809 και 210
3520092
ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ
Στο Προσήλιο παρουσιάστηκε στις 16
Αυγούστου, µε πολύ µεγάλη επιτυχία, από τη
θεατρική σκηνή «Βορείως» το έργο του Λάκη
Λαζόπουλου «Κυριακή των Παπουτσιών».
Συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές της
παράστασης. Η πλατεία του χωριού κατάµεστη
,πολλοί και από γειτονικά χωριά.
Ένας από τους συντελεστές της παράστασης
ήταν και ο ∆ήµαρχος Βορείων Τζουµέρκων.
Πριν από την παράσταση προηγήθηκε
ενηµέρωση-συζήτηση του κ. ∆ηµάρχου για τα
προβλήµατα του ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ.
Κύριε ∆ήµαρχε, σας ευχαριστούµε. Τηρήσατε
τη δέσµευσή σας για το πνευµατικό κέντρο.
Εµείς ανταποκριθήκαµε στις υποχρεώσεις
µας. Ο χώρος έγινε αγνώριστος.
Και µιας ο λόγος για το πνευµατικό κέντρο το
∆.Σ. αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει το
συµπατριώτη και µέλος του κ. Χρήστο
Παπαχρήστο για τη δωρεάν τοποθέτηση του
πατώµατος στον παραπάνω χώρο.
Όπως και τον προηγούµενο χρόνο,
πραγµατοποιήθηκε στο Προσήλιο Λαϊκή
Συνέλευση, στην οποία πήραν µέρος όλοι οι
φορείς του χωριού και όλοι σχεδόν οι κάτοικοι
που ήταν στο χωριό.
Απολογισµός ή καλύτερα ενηµέρωση έγινε
από τον τοπικό µας σύµβουλο κ. Χρήστο
Γούλα. Στην ενηµέρωσή του αναφέρθηκε στα
πολλά προβλήµατα του ∆ήµου µας.
(οικονοµικά- έλλειψη προσωπικού...)
Σύντοµους απολογισµούς έκαναν και οι
πρόεδροι της Αδελφότητας και του Συλλόγου
Προσηλιωτών. Ο πρόεδρος του Συλλόγου
τόνισε ότι η συµµετοχή των νέων δεν είναι η
αναµενόµενη και ζήτησε από όλους τους
χωριανούς να υποστηρίζουν τις προσπάθειες
των συλλόγων. Τέλος ενηµέρωση έκαναν και
µέλη της εκκλησιαστικής επιτροπής για τα
πολλά προβλήµατα των εκκλησιών του
χωριού.
Είχαµε και τις γκρίνιες – διαφωνίες µας, αλλά
τελικά συµφωνήσαµε του χρόνου στον ίδιο
χώρο να µην ακουστούν όλα τα φετινά
προβλήµατα (κάποια να έχουν λυθεί).

Ο ∆ήµος Περιστερίου σε ειδική εκδήλωση που
οργάνωσε την 15-11-2012 στο αµφιθέατρο του
∆ηµαρχιακού Μεγάρου Περιστερίου, τίµησε µε
εξαιρετική λαµπρότητα και επισηµότητα το κ.
Χρήστο Αρ. Παπακίτσο για το ήθος του και για τη
µακροχρόνια πνευµατική και πολιτιστική του
προσφορά στην κοινωνία, στον τόπο που ζει, στον
τόπο που κατάγεται.
Στον χαιρετισµό του ο ∆ήµαρχος Περιστερίου,
αναφέρθηκε στην προσωπικότητά του και στην
συνεισφορά του τόσο στον τόπο καταγωγής όσο
και στο Περιστέρι όπου διαβιεί.
«Χαίροµαι ιδιαίτερα που συναντιόµαστε σήµερα
εδώ για να πούµε ένα µεγάλο ευχαριστώ και ένα
µεγάλο µπράβο σε έναν Ηπειρώτη, που χρόνια
τώρα µε το ήθος, την ευπρέπεια, την ευγένεια, τις
γνώσεις και τη δράση του, κοσµεί την πόλη µας, το
Περιστέρι. Στο πρόσωπό του όµως τιµούµε όλους
τους Ηπειρώτες της πόλης µας, γιατί ο εξαίρετος
Χρήστος Παπακίτσος ήταν και είναι µια
προσωπικότητα που ενσαρκώνει τις αρετές που
κουβαλάνε οι Ηπειρώτες, που κουβαλάει η φυλή
µας και που µας κάνουν ξεχωριστούς. Προσφέρει
ανιδιοτελώς και διδάσκει µε το παράδειγµά του.
Κανείς δεν µπορεί να αµφισβητήσει τη σηµαντική
προσφορά του στα γράµµατα. Αρθρογραφεί σε
εφηµερίδες και περιοδικά, γράφει ποιήµατα,
διηγήµατα, δοκίµια, λαογραφικές µελέτες και
καταγράφει τα ήθη και έθιµα του τόπου του και
προβάλλει το καθετί που αφορά τη µεγάλη του
αγάπη, την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Ήπειρο.
Το Περιστέρι γνωρίζει ευρέως τον «κυρ-Χρήστο
Παπακίτσο» και όλα του τα χαρίσµατα. Τον
κυρ-Χρήστο τιµούµε σήµερα όλοι εµείς για την

ακούραστη δράση του και τη µεγάλη του προσφορά
στην κοινωνία, τον άνθρωπο, την παράδοση, την
πόλη που ζει, τον τόπο που κατάγεται».
Ο πρόεδρος της Πανηπειρωτικής Συνοµοσπονδίας
Ελλάδος κ. Γιώργος Οικονόµου, τόνισε:
«… Ο Χρήστος Παπακίτσος αποτελεί µια από τις
εξέχουσες µορφές, της πιο ζωντανής
Τζουµερκιώτικης παράδοσης, αλλά και της
Ηπειρωτικής Αποδηµίας γενικότερα.
Ο Χρήστος Παπακίτσος δεν είναι µόνο λογοτέχνης,
αλλά είναι και ένα άτοµο υπεύθυνο µε βαθιά
ριζωµένο µέσα του τον ουµανισµό. Είναι η
ενσάρκωση του ετεροκεντρισµού της αγάπης, ένας
άνθρωπος µε κριτική σκέψη που για όσα
συµβαίνουν γύρω µας δεν µένει απαθής, ούτε τα
παρακολουθεί εκ του µακρόθεν ως θεατής, αλλά µε
αντικειµενικότητα,
µε
υπευθυνότητα,
µε
ορθολογισµό στηλιτεύει τα κακώς κείµενα… Ο
Χρήστος Παπακίτσος στέλνει πολλά µηνύµατα και
αφυπνίζει συνειδήσεις».
Ο πρόεδρος της Ένωσης Ηπειρωτών Περιστερίου
κ. Κ. Γκούντας, εκθείασε τη πολύπλευρη προσφορά
του κ. Χρ. Παπακίτσου, τιµώντας τον ως επίτιµο
Πρόεδρό της.
Ο κύριος οµιλητής της πολύ λαµπρής εκδήλωσης κ.
Κώστας Μαργώνης, πρόεδρος της ΙΛΕΤ,
φιλόλογος, κριτικός λογοτεχνίας και συγγραφέας,
κατέπληξε µε την οµιλία του. Αναφέρθηκε στο
συγγραφικό έργο του Χρήστου Παπακίτσου, στο
µνηµειώδες βιβλίο του «Από τη Τζουµερκιώτικη
Λαλιά στη Λαϊκή µας Παράδοση», στα ποικίλου
περιεχοµένου άρθρα του στις εφηµερίδες και στα
περιοδικά, στα ποιήµατα και διηγήµατά του, αλλά
και στα καυστικά και ευθύβολα σχόλιά του στις
εφηµερίδες που τσιγκλούν και αφυπνίζουν
συνειδήσεις και στηλιτεύουν τα κακώς κείµενα, τις
πράξεις και τις παραλείψεις των υπευθύνων, την
ανευθυνότητα και τον ωχαδερφισµό των
αρµοδίων, αλλά και των πολιτών. Ανέγνωσε
χαρακτηριστικά αποσπάσµατα από ποιήµατα και
διηγήµατα του τιµωµένου και από σχόλια που
δηµοσιεύθηκαν στις εφηµερίδες και είχαν
εξαιρετική απήχηση και συµπλήρωσε:
«Η αλήθεια είναι πως ο Χρήστος Παπακίτσος
αγαπά αυτό που κάνει, αφοσιώνεται στη µελέτη της

Τζουµερκιώτικης παράδοσης και δεν παύει να
στηλιτεύει, να σχολιάζει, να παρατηρεί την
επικαιρότητα µε το κριτικό βλέµµα του ανθρώπου
που νοιάζεται για τον τόπο του.
…Ως πνευµατικός άνθρωπος, θα τολµούσα να πω,
έχει αναλάβει ενεργητικό ρόλο στην κοινωνική
ζωή. ∆εν παραµένει αµέριµνος θεατής
δραστηριοτήτων, αλλά υποτάσσεται εκουσίως στο
ηθικό αίτηµα του σκεπτόµενου ανθρώπου. Εδώ
επιβεβαιώνεται η Πλατωνική ρήση «µέγιστον
µάθηµα ρητόν ουδαµώς έστιν ως άλλα µαθήµατα».
Η προσωπικότητα του ανθρώπου διδάσκει από
µόνη της.
Όποιος γνώρισε τον Χρ. Παπακίτσο το διαπίστωσε· η
αγάπη για τη µικρή ορεινή πατρίδα, ο γνήσιος
ουµανισµός του, η ζωντανή αίσθηση των
πραγµάτων περνούν ανεµπόδιστα στην κουβέντα µε
τους φίλους, στη χειρονοµία, στο στίχο. Στο έργο του
δεν ανιχνεύει κανείς ίχνη αναφοµοίωτων
επιρροών, ιδέες και σκέψεις που δεν είναι
συνυφασµένες µε τον εαυτό του, την παιδεία του, το
πνευµατικό του ήθος, τη ζωή στα Τζουµέρκα».
Ο κ. Παπακίτσος αφού παρέλαβε συγκινηµένος εν
µέσω θερµών χειροκροτηµάτων την τιµητική
πλακέτα που του απένειµε ο δήµαρχος κ.
Παχατουρίδης, ευχαρίστησε τη δηµοτική αρχή για
την ξεχωριστή τιµή που του έκανε, καθώς και όλους
όσοι βρέθηκαν στη βράβευσή του.
Στην οµιλία του αναφέρθηκε στα οράµατα και στις
προσδοκίες του, στην αγωνία του για το αύριο,
ειδικά των νέων µας, τους οποίους και κάλεσε να
αγκαλιάσουν, να πυκνώσουν και να ενισχύσουν
τους συλλόγους µας, δίνοντας νέα πνοή, προοπτική
και ελπίδα για τον τόπο, µε σεβασµό στη παράδοση.
Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους, ο
∆ήµαρχος Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης, ο
Πρόεδρος της Πανηπειρωτικής Συνοµοσπονδίας
Ελλάδος, συνοδευόµενος από µέλη του ∆.Σ. της
κορυφαίας αποδηµικής οργάνωσης, πολλοί
∆ηµοτικοί σύµβουλοι, πρόεδροι και µέλη
ηπειρωτικών συλλόγων, Αδελφοτήτων
και
Οµοσπονδιών, εκπρόσωποι φορέων, της περιοχής
του Περιστερίου. Την Οµοσπονδία Τζουµερκιωτών
εκπροσώπησε το µέλος του ∆.Σ. κ. Χρήστος
Γκατζόγιας.

«Η Τζουµερκιώτισσα µάνα»
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Με τεράστια επιτυχία πραγµατοποιήθηκε η
θεατρική παράσταση «Η Τζουµερκιώτισσα µάνα»
στην αίθουσα εκδηλώσεων του ∆ήµου
Ηλιούπολης Αττικής. Η παράσταση αποτελεί «ύµνο
για τη γυναίκα που κράτησε ατόφιο στη ράχη της
όλο το Τζουµέρκο».
Το έργο βασίστηκε στο εξαιρετικό σενάριο του
πολυτάλαντου
Τζουµερκιώτη
Χρίστου
Τούµπουρου, σε σκηνοθεσία Μαργαρίτας
Μαραζοπούλου. Στην αφήγηση βρισκόταν η Μαρία
Τούµπουρου και στην ζωντανή απόδοση των
τραγουδιών ο περίφηµος Γιώργος Μεράτζας.
Με την εκπληκτική ερµηνεία των υπέροχων
ερασιτεχνών ηθοποιών αποδόθηκε µε λιτό και
απέριττο τρόπο η πορεία της Τζουµερκιώτισσας
µάνας στο διάβα του χρόνου αναδεικνύοντας όλα
εκείνα τα βιώµατα της γενιάς της. Στερήσεις και
φτώχεια, ξεριζωµό και ξενιτιά, µοναξιά κι ορφάνια
κι όλους τους καηµούς µιας µάνας που ξέρει να
αντιστέκεται, να υποµένει, να ορθώνει το
ανάστηµά της µπροστά στις δυσκολίες και στα
κάµατα της ζωής, να µάχεται, να οραµατίζεται, να
δηµιουργεί, να αισιοδοξεί, να ελπίζει…
Η παράσταση ήταν µοιρασµένη σε πέντε ενότητες.
Η εξαιρετική ερµηνεία στο ρόλο της µάνας της
Ελένης Βόµβα στα δύο πρώτα επεισόδια µε «Τα

π α ν τρ ο λ ο γ ή µ α τ α τ η ς Ρ ί ν α ς » κ α ι « Τα
αρραβωνιάσµατα» εντυπωσίασαν το κοινό, που
ασφυκτικά γέµισε κάθε γωνιά της αίθουσας.
Ακολούθησαν τα επόµενα επεισόδια «Γράµµα από
την ξενιτιά» και «Το παιδί στην ξενιτιά» που
επανέφεραν στις µνήµες µας στιγµές καθηµερνές,
συνηθισµένες, που και σήµερα αναβιώνουµε κάτω
από άλλες συνθήκες για τον τόπο µας και τη νέα
γενιά. Στο ρόλο της µάνας η Κατερίνα Κώστα
Κοντογεώργου. Η ενότητα έκλεισε µε το επεισόδιο
«Η Τζουµερκιώτισσα µάνα αναπολεί και
αγανακτεί». Στο ρόλο της µάνας η Βούλα
Κοντογεώργου-Φίλου.
Τη θεατρική οµάδα
συµπλήρωσαν µε τις εξαιρετικές ερµηνείες τους οι
Ν. Κατσούλης, Θ. Γατσίας, Γ. Κωστούλας, Ελευθερία
Κωστούλα, Απ. Κωστούλας, Στέλλα Λυκογιάννη, Γ.
Ματσούκας, Γ. Χατζηγιάννης και Μαριάνθη
Καραδήµα.
Στην εκδήλωση προβλήθηκαν ασπρόµαυρες
διαφάνειες από την καθηµερινή-αλλοτινή ζωή της
Τζουµερκιώτισσας µάνας και των χωριών των
Τζουµέρκων, µε ήχους από το κλαρίνο του
αείµνηστου µπάρµπα-Τάσου Χαλκιά και τη φωνή
του Α. Κυρίτση.
Ήθη και έθιµα, λαϊκές παραδόσεις, µνήµες και
θύµησες του παρελθόντος.

Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους ο
δήµαρχος Ηλιούπολης κ. Βαλασσόπουλος και
πολλοί δηµοτικοί σύµβουλοι-αντιδήµαρχοι, ο Α΄
Αντιπρόεδρος
της
Πανηπειρωτικής
Συνοµοσπονδίας Ελλάδος κ. Κωνής, ο πρόεδρος
της Τζουµερκιώτικης Οµοσπονδίας κ. Λαναράς και
το µέλος του ∆.Σ. κ Α. Ζανίκας, ο πρόεδρος της
Ι.Λ.Ε.Τ. κ. Κώστας Μαργώνης, σύσσωµο το ∆.Σ. του
Συλλόγου Ηπειρωτών Ηλιούπολης, ο πρόεδρος της
Αδελφότητας Σκούπας κ. Γάλλιος, ο πρόεδρος κ.
Χριστοδούλου και µέλη του ∆.Σ. της Αδελφότητας
Αγνάντων, οι δηµοσιογράφοι Μπ. Αρτινός - Κ.
Μπατσής και πολλοί άλλοι.
Η Οµοσπονδία Τζουµερκιωτών ευχαριστεί θερµά
και συγχαίρει τον εµπνευστή και δηµιουργό της
εκδήλωσης κ. Χρίστο Τούµπουρο, τους ηθοποιούς
και λοιπούς συντελεστές της παράστασης, το
Σύλλογο Ηπειρωτών Ηλιούπολης καθώς και το
∆ήµο Ηλιούπολης για την οργάνωση και φιλοξενία.
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ΕΠΙΚΑΙΡΑ
& ∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΑ

Γράφει ο Χρήστος Αρ. Παπακίτσος
Εύχοµαι σε όλους Χρόνια Πολλά, Καλή Χρονιά µε
ΥΓΕΙΑ Χαρά και Προκοπή. Μακάρι ο καινούργιος
χρόνος (2013), µε τη βοήθειά µας βέβαια, να
ξεφορτωθεί αρκετές από τις αµαρτίες του
περασµένου.
Όχι όχι, µην ανησυχείτε, δεν θα πλήξουµε! Θα
κρατήσει και ο νέος χρόνος αµαρτίες και µάλιστα
πολύ σοβαρές, όπως: την ανεργία, τη φτώχεια, τα
χαράτσια, τα λουκέτα στα µαγαζιά, τις ουρές στις
Εφορείες, τις αρρώστιες και πολλές άλλες που θα
είναι αρκετές για να δίνουν «άλλοθι» στους
«Αρχιερείς» της Τρόικας για «τα επιτίµια και τους
κανόνες» που µας επιβάλλουν προκειµένου να
εξιλεωθούµε, ώστε σιγά σιγά και λίγοι λίγοι να πάµε
στον… παράδεισο!...
Καθώς προσπαθούσα να κάνω τον απολογισµό του
2012, σφήνωσε στο µυαλό µου τούτη τροµακτική
εικόνα: Ένας µάγος κουνώντας το ραβδί του, δίνει
λύσεις σε όλα τα προβλήµατα που µας
«σαλούτιασαν» τον περασµένο χρόνο και µας
έκαναν να παραµιλάµε!... Χωρίς καµιά προσπάθεια
όλοι δεχόµαστε ουρανόθεν «και του πουλιού το
γάλα»! Αµέριµνοι κάπου (ας πούµε στα Τζουµέρκα)
ραχατιάζαµε και, βαριεστηµένα, φασκελώναµε
κάποιους αδιόρθωτους «πλεονέκτες», που
αγωνίζονταν για ιδέες, οράµατα, δικαιοσύνη,
πρόοδο και για άλλα τέτοια… «κουραφέξαλα»!
Ξάφνου, επανέρχοµαι στον κόσµο της
πραγµατικότητας και ακόµη προσπαθώ (χωρίς να το
καταφέρω) να βρω τη διαφορά που θα είχαν οι
άνθρωποι µιας τέτοιας κοινωνίας από τους
σκελετούς των νεκροταφείων. Να, λοιπόν, γιατί οι
δανειστές µας και προπάντων οι Τροϊκανοί,
θέλοντας το καλό µας, δεν θα µας αφήνουν από εδώ
και πέρα να αραχνιάσουµε και να γίνουµε
υπέρβαροι…
Αχ, αυτοί οι δανειστές… Οι περισσότεροι, ανέκαθεν
ήταν και είναι οι πιο ανάλγητοι δικτάτορες. Γι’
αυτούς, όσοι χρωστάνε «δεν δικαιούνται δια να
οµιλούν», ούτε να έχουν άποψη διαφορετική από τη
δική τους. Ακόµα και «ο γάιδαρος πετάει», αν έτσι
αυτοί νοµίζουν. Την ξεφτίλα του οφειλέτη την
ένιωσα στο πετσί µου από πολύ νέος. Φοιτούσα το
1953 στην Παιδαγωγική Ακαδηµία όταν η πατρική
µου οικογένεια κατάφερε να µου διαθέσει ένα
µικροµεσαίο ποσό, προκειµένου να αγοράσω το
ύφασµα για µια φορεσιά της προκοπής. Όµως, τα
ραφτικά ήταν ακριβά. Απευθύνθηκα σε ράφτη
(οικογενειακό φίλο) και τον παρακάλεσα να ράψει
βερεσέ τη φορεσιά, µε τη συµφωνία να εξοφλήσω
τα ραφτικά το Καλοκαίρι (µετά 4-5 µήνες) που θα
εργαζόµουν χειρωνακτικά στο τότε πρόγραµµα
«Πρόνοια-Εργασία». ∆εν µπορούσα να ξεζουµίσω
περισσότερο την πατρική µου οικογένεια. ∆εν
πέρασε όµως ούτε ένας µήνας και ο ράφτης µε
συνάντησε την 25 Μαρτίου µετά την παρέλαση και
«εις αγοράν πλήθουσαν» και εις επήκοον όλων,
έβγαλε φωνή µεγάλη και είπε: «Χρήστο, ωραίο το
κουστουµάκι σου, αλλά τα ραφτικά τα χρωστάς
ακόµα». Μου ήρθε «κακή χαντακωµάρα»!... Λίγο
έλειψε να το βγάλω και να του το πετάξω στα µούτρα
του, αλλά κρατήθηκα. Σεβάστηκα την ηµέρα και
ντράπηκα τους γύρω µου. Τον συνάντησα δυο τρεις
φορές ακόµα και, αντί για καληµέρα, µου έλεγε:
«Χρήστο, περιµένω τα ραφτικά». Ευτυχώς, που και
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στις τρεις αυτές περιπτώσεις δεν φορούσα το
κοστούµι . θα του το έδινα µαζί µε το σώβρακο να
τον ξοφλήσω και µε το παραπάνω. Την τελευταία
φορά γύρισα στο σπίτι χολοσκασµένος. Με είδε ο
πατέρας µου, έµαθε τα καθέκαστα, χόλιασε κι αυτός,
ψάχτηκε, βρήκε το ποσό που το είχε για να καλύψει
άλλη βιοτική ανάγκη, µου το έδωσε, και αµέσως
πήγα στον ράφτη, ξόφλησα τα ραφτικά, τον
ευχαρίστησα, και από τότε δεν τον «µαταείδα»...
Επιστρέφοντας άκουσα το κήρυγµα του πατέρα µου:
«Είδες πώς εξευτελίζεται κανείς όταν δανείζεται;
Ποτέ στη ζωή σου να µη δανειστείς και προπαντός
από γνωστό που, επειδή µπορεί και να σε ζηλεύει,
ίσως ψάχνει την ευκαιρία να σε µειώσει, να σε
ρεζιλέψει. Να µάθεις να περνάς µε όσα έχεις.
Καλύτερα πεινασµένος, κουρελής και περήφανος,
παρά χορτάτος και καλοντυµένος, αλλά χρεωµένος
και ξευτελισµένος». Από τότε δεν δανείσθηκα ούτε
καρφίτσα. Αν σκέφτονταν έτσι απλοϊκά αλλά
νοικοκυρεµένα οι κατ’ ευφηµισµό «φωστήρες» και
«χαρισµατικοί» πολιτικοί ηγέτες µας, δεν θα µας
έστελναν αδιάβαστους στη σηµερινή φρικτή
κόλαση, στη σηµερινή ξεφτίλα… Ας όψονται!...
Το Ταχυδροµείο Αγνάντων φαίνεται πως γλίτωσε,
προς το παρόν, από την κατάργηση. ∆υστυχώς, ο
αστερισµός των καταργήσεων που σήµερα µας
διαφεντεύει, διαφεντεύεται και ο ίδιος µόνο από τον
µαµµωνά, έστω και αν αυτός εκφράζεται σε
πενταροδεκάρες!... Ποιος δίνει σήµερα σηµασία
στους συµβολισµούς, τα συναισθήµατα και την
ιστορική µνήµη!... Αυτούς τους άυλους θησαυρούς
προσπαθεί να διαφυλάξει η παρούσα στήλη µε
κίνδυνο η προσπάθειά της αυτή να παρεξηγηθεί και
να αδικηθεί. Αδικήθηκε, άλλωστε, πολλές φορές
ίσαµε τώρα, αλλά δεν απογοητεύεται.

Και επειδή τό ’φερε ο λόγος στους συµβολισµούς
και την ιστορική µνήµη, σηµειώνουµε τα εξής: Το
Ταχυδροµείο Αγνάντων ήταν το πρώτο που
ιδρύθηκε στην περιοχή µετά την απελευθέρωση
των Τζουµέρκων (24-06-1881) το οποίο, µε την
ίδρυση του Επαρχείου Τζουµέρκων (1882) µε έδρα
τα Άγναντα, αναβαθµίστηκε σε Ταχυδροµική
Υποεπιστασία (Υποδιεύθυνση θα τη λέγαµε) που είχε
στην εποπτεία της τα Ταχυδροµεία Πραµάντων,
Καλαρρυτών και Βουργαρελίου. Η διακίνηση της
αλληλογραφίας της περιοχής γινόταν
µέσω
Αγνάντων µε «επί συµβάσει» ταχυδρόµους που
έκαναν τα δροµολόγια δυο φορές την εβδοµάδα
προς και από τα Ταχυδροµεία Καλαρρυτών,
Πραµάντων και Βουργαρελίου και από Άγναντα
προς και από Άρτα επίσης δυο φορές την εβδοµάδα
µε απόλυτα συγχρονισµένη την ανταπόκριση των
δροµολογίων. Ήταν δηλ. τα Άγναντα ταχυδροµικός
κόµβος που βοήθησε πολύ στην ανάπτυξη της
περιοχής µας, επικουρούµενος αργότερα (1962) και
από τον τηλεπικοινωνιακό κόµβο που
δηµιουργήθηκε στα Άγναντα.
Φίλος παλαιός και εκλεκτός σε ένα πολύ καλό
δηµοσίευµά του έγραφε ότι κατάγοµαι από την
Άγναντα και όχι από τα Άγναντα, όπως εγώ το
προτιµώ. Μου τηλεφώνησε και µου είπε ότι το
έκανε επίτηδες για να µε «πικάρει». Του απάντησα
ότι είναι γνώρισµα και προσόν των αρρενωπών (και
είναι αρρενωπός και µουστακλής) να έλκονται από
τα θέλγητρα των θηλυκών! Πάντως, εγώ ως
Αγναντίτης και όλοι της γενιάς µου, από τότε που
αρχίσαµε να καταλαβαίνουµε τους εαυτούς µας,
ακούγαµε και διαβάζαµε: ∆ήµος Αγνάντων,
Ελληνικό Σχολείο Αγνάντων, Κοινότητα Αγνάντων,
Χωροφυλακή Αγνάντων κ.τ.λ. και όλα τα
πιστοποιητικά µας, ακόµα και των παππούδων µας
από ∆ηµόσιες Υπηρεσίες των Αγνάντων είχαν
εκδοθεί. Κανένα από Υπηρεσία της Άγναντας. Η
θηλυκοποίηση των ουδετέρων (του ακαθόριστου
φύλου) δεν είναι τόσο βαρύ αµάρτηµα όσο η
θηλυκοποίηση των «καραµπινάτων» αρσενικών.
Ως µαθητής, σε ανώµαλη περίοδο στην Άρτα,

άκουγα µερικούς συµµαθητές µου να λένε: «η
πατέρας µ’, η παππούς µ’, η µπάρπµας µ’ κ.τ.λ.» και
απορούσα πώς κάποιοι Αρτινοί είχαν θηλυκούς
πατεράδες, παππούδες κ.τ.λ.! Σηµειώνω δε ότι οι
Αρτινοί (της πόλης) µιλούσαν τότε πιο καλά, πιο
«λιµαρισµένα» τα ελληνικά από εµάς τους
βουνίσιους. ∆εν θα έλεγα όµως το ίδιο αν σήµερα
έλεγαν και έγραφαν: «η πατέρας µου, η παππούς
µου»!... Την παράδοση δεν πρέπει να τη νοθεύουµε
µε τα γλωσσικά λάθη που έκαναν οι πρόγονοί µας
που ούτε δυνατότητες ούτε δικαίωµα είχαν να
περάσουν, έστω και απ’ έξω από σχολείο…
Ογδόντα, ναι 80 αστυνοµικοί φυλάνε 40 τέως
βουλευτές και υπουργούς!... Το διάβαζα στις
εφηµερίδες και δεν πίστευα στα µάτια µου. Από
ποιους τους φυλάνε δηλαδή αυτούς, αλλά και τους
πολύ περισσότερους εν ενεργεία λαοπρόβλητους;
Αυτοί λογικά έχουν φύλακές τους όλους τους
πολίτες. Αν αθροίσει κανείς τους αστυνοµικούς που
φυλάνε κρατικούς λειτουργούς, δηµοσιογράφους,
στελέχη οργανισµών, επιχειρήσεων και άλλους
«στόχους», ίσως τα Αστυνοµικά Καταστήµατα
(Σταθµοί) των 4-5 υπαλλήλων στην περιφέρεια να
ήταν αυξηµένα κατά 500 και πλέον και θα έκαναν
τους χωρικούς µας να αισθάνονται ασφαλείς.
Θυµάµαι τη δεκαετία του 1960, και πιο µπροστά,
στον τέως ∆ήµο Αγνάντων υπήρχε Αστυνοµικός
Σταθµός µε 8-10 χωροφύλακες και στα γύρω χωριά
2-3 Αστυνοµικά Φυλάκια µε 2-3 χωροφύλακες το
καθένα. Τώρα υπάρχει µόνο ένα Τµήµα στην έδρα
του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων, ίσως
ανεπαρκώς στελεχωµένο, που αστυνοµεύει µια
απέραντη περιοχή, στην οποία κάποτε το κράτος
έκανε αισθητή την παρουσία του µε 8-10
Αστυνοµικούς Σταθµούς και Φυλάκια. Αλλά τότε οι
πολιτικοί µας και οι άλλοι µεγαλόσχηµοι δεν είχαν
ανάγκη αστυνοµικής προστασίας. Τους προστάτευε
ο ίδιος ο λαός. Τους σέβονταν ο κόσµος. Τώρα γιατί;
Ο χρόνος που έφυγε αν και δίσεχτος (κυριολεκτικά
και µεταφορικά) ήταν χρόνος που τα Τζουµέρκα
έπιασαν περίοπτη θέση στην πνευµατική εξέδρα της
Πρωτεύουσας. Και ιδού οι σταθµοί της διαδροµής
τους: Την 25-1-’12 στην αίθουσα της
Πανηπειρωτικής Συνοµοσπονδίας έγινε η
παρουσίαση του Λογοτεχνικού-Ποιητικού Έργου
του Λουκά Κούσουλα (συζύγου της Αγγ. Ζολώτα).
Στον ίδιο χώρο την 5-11-’12 παρουσιάστηκε το
ποιητικό έργο του Βαγγέλη Φίλου. Την 25-11-’12
στο αµφιθέατρο του ∆ηµαρχιακού Μεγάρου
Περιστερίου, ο 6ος ∆ήµος της Χώρας τίµησε τον
συντάκτη τούτης της στήλης. Και η προσφορά της
περιοχής µας στο ήθος, τα γράµµατα και την τέχνη
ολοκληρώθηκε την 13-12-’12 στην αίθουσα
εκδηλώσεων του ∆ήµου Ηλιούπολης µε το θεατρικό
έργο «Η Τζουµερκιώτισσα Μάνα» του Χρ.
Τούµπουρου, που σηµείωσε εξαιρετική επιτυχία!
Σκέπτοµαι, τι «θαύµατα» µπορούσαµε να κάνουµε
εµείς οι Τζουµερκιώτες εάν συνεργαζόµασταν και
εργαζόµασταν για τον τόπο µας συλλογικά και
συναγωνιστικά και όχι ανταγωνιστικά! ∆υστυχώς,
το ένα χωριό υπέβλεπε το άλλο και όλα µαζί
τσούλησαν πιο γρήγορα στην κατηφόρα της
παρακµής… Ακόµα και σε επίπεδο χωριού δεν
οµονοούσαµε και δεν οµονοούµε!... Να, ένα πεδίον
που η Οµοσπονδία Τζουµερκιωτών, σε συνεργασία
µε τις Αδελφότητες, µπορεί να το απαλλάξει από τα
ζιζάνια, να το εξοµαλύνει και να το φυτέψει µε
δέντρα καρποφόρα και µε άνθη εύοσµα.

ΣΚΕΨΕΙΣ ΕΝ ΟΨΕΙ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΟΥ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»
Είχαµε γράψει στον τοπικό τύπο αµέσως µετά την
ψήφιση από τη Βουλή του Σχεδίου «Καλλικράτης»
(νόµος 3852/2010) ότι «ώδινεν Καλλικράτης και στα
Τζουµέρκα γεννήθηκαν τέρατα»! Έπρεπε να
περάσουν δυο περίπου χρόνια για να αντιληφθούν
οι αρµόδιοι ότι «Καλλικράτης» γέννησε ανά την
Ελλάδα πολλά τέρατα, κυρίως στα νησιά και στα
ορεινά.
Τη διαπίστωση αυτή έκανε πιο κοµψά και ο
σηµερινός Αναπλ. Υπουργός Εσωτερικών κ. Χαρ.
Αθανασίου, ο οποίος σε πρόσφατη συνέντευξή του

στη ΝΕΤ είπε: «Όπου δηµιουργήθηκαν
δυσλειτουργίες από την εφαρµογή του Καλλικράτη,
όσον αφορά τα διοικητικά όρια των δήµων και δεν
µπορούν να λειτουργήσουν οι ∆ήµοι λόγω των
µεγάλων αποστάσεων ή του πληθυσµού ή εάν είναι
ορεινοί δήµοι µεγάλης εκτάσεως, αυτές οι
διορθώσεις πρέπει να γίνουν».
Ο εµπνευστής, σχεδιαστής και άτεγκτος εφαρµοστής
του σχετικού νόµου, πρώην αρµόδιος Υπουργός
(µου διαφεύγει το όνοµά του), µας έλεγε
κοµπορρηµόνως ότι ο Καλλικράτης «θα οδηγήσει
στην ηθική επαναθεµελίωση της αυτοδιοίκησης στη
συνείδηση των πολιτών». Τροµάρα µας!... Θα φέρει,
έλεγε, τον πολίτη πιο κοντά στο ∆ήµο και ο ίδιος ο
πολίτης θα πάρει στα χέρια του την ανάπτυξη του
τόπου του. Και αυτά τα έλεγε µε σιγουριά, ενώ ήξερε
ότι δεν υπάρχουν αρκετά λεφτά για ανάπτυξη και
εκείνα τα λιγοστά που υπήρχαν, τα είχαν βάλει στο
στόχαστρο για να τα «πετσοκόψουν».
Μολαταύτα, τό ’παιξε γαλαντόµος και έδωσε στους
∆ήµους πολλές αρµοδιότητες για να τις ξεφορτωθεί
η κεντρική διοίκηση και τους προικοδότησε µε
πολλά προβλήµατα που χρόνιζαν, χωρίς ταυτόχρονα
να δώσει τα µέσα και να εξασφαλίσει, έστω τη
στοιχειώδη υπηρεσιακή υποδοµή, για την επίλυσή
τους. Και για να χρυσώσει τη «φόλα» που µας έριξε,
ονόµασε ∆ηµοτικές Ενότητες τους πρώην
Καποδιστριακούς ∆ήµους και Τοπικές Κοινότητες
(Τοπικά Συµβούλια) τα πρώην ∆ηµοτικά
∆ιαµερίσµατα και τους απένειµε ρόλους κοµπάρσου
και µεταφορέων (αχθοφόρων) των αιτηµάτων των
κατοίκων προς το αντικειµενικά ανήµπορο να τα
ικανοποιήσει ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Παράλληλα, οι
ταλαίπωροι αυτοί σύµβουλοι ως υπεύθυνοι πολίτες
που αγαπούν τον τόπο τους, επιδίδονται
αναρµοδίως σε έργα που ανήκουν στην
αρµοδιότητα των ανύπαρκτων δηµοτικών
υπαλλήλων, των υπαρκτών µόνο στα χαρτιά
Υπηρεσιών του ∆ήµου. Έτσι γεύονται «αντί του
µάννα χολήν». Γίνονται «σάκοι του µποξ» επάνω
στους οποίους εκδηλώνουν την αγανάκτησή τους οι
αφηµένοι στην τύχη τους κάτοικοι. Το γεγονός αυτό
αποκαρδιώνει τους σοβαρούς, δηµιουργικούς και
έντιµους πολίτες που θα ήθελαν να προσφέρουν
στον τόπο τους µέσα από το θεσµό της Τοπ.
Αυτοδιοίκησης. Με τον «Καλλικράτη», όπως
σχεδιάστηκε και λειτουργεί, οι περισσότεροι ∆ήµοι
των ορεινών και νησιωτικών περιοχών
αποµακρύνθηκαν και αποξενώθηκαν από τον
πολίτη ο οποίος τους βλέπει µακριά του, µακριά
από το χωριό και τα προβλήµατά του.
Είχαµε γράψει κατά την έναρξη της εφαρµογής του
σχετικού νόµου ότι ο «Καλλικράτης» έχασε την
ευκαιρία να εξοµαλύνει τα όρια των παλαιών
Νοµών. Ας µην τη χάσει και τώρα. Στο πλαίσιο της
τροποποίησής του, το Κράτος πρέπει να
αναπροσαρµόσει τον παλαιό διοικητικό χάρτη της
Χώρας µε γνώµονα τα
κοινά ή συναφή
γεωγραφικά, κοινωνικά και πολιτισµικά δεδοµένα
των περιοχών που θα υπαχθούν σε κάθε ∆ήµο. ∆ύο
ή τρεις επιπλέον ∆ήµοι σε κάθε Περιφερειακή
Ενότητα θα µπορούσε να περιορίσει αισθητά τα
εξαµβλώµατα του κακοστηµένου και εν πολλοίς
εκδικητικού, χαιρέκακου και σαδιστή Καλλικράτη.
Θα απάλλασσε π.χ. τους Μελισσουργιώτες να
πηγαίνουν στο Βουργαρέλι (65 χλµ) µέσα από
κακοτράχαλα βουνά και από παγετούς του χειµώνα,
αλλά και τους εξίσου µακριά κατοίκους του
Ελληνικού (Λουζέτσι) στα Πράµαντα, ενώ απέχουν
από τα Γιάννινα περί τα 10 χλµ.!
Προφανώς, την ίδια ταλαιπωρία υφίστανται και οι
κάτοικοι πολλών άλλων χωριών των πρώην
Καπιδιστριακών ∆ήµων Αγνάντων, Ξηροβουνίου,
Τζουµέρκων και Κατσανοχωρίων, για να
αναφερθούµε µόνο στους πριν από τον
«Καλλικράτη» όµορους ∆ήµους του ορεινού όγκου
των Τζουµέρκων.
Τέλος, όποια «µερεµέτια» και αν γίνουν στον
«Καλλικράτη», εάν δε δοθούν αποφασιστικές
αρµοδιότητες, πόροι και στοιχειώδη υλικοτεχνικά
µέσα στα Συµβούλια των Τοπικών Κοινοτήτων, για
να µπορούν αυτοδύναµα να επιλύουν επείγοντα
τοπικά µικροπροβλήµατα, οι κάτοικοι των χωριών
µας θα αισθάνονται όπως πάντα ξεχασµένοι, χωρίς
ελπίδα να νιώσουν ποτέ τη θαλπωρή και τη ζεστή
ανάσα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και κατ’ επέκταση
του Κράτους.
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Αιολικά πάρκα στα Τζουµέρκα:
Άνθρακες ή θησαυρός;
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΑΧΘΟΥ

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η έκθεση των επιθεωρητών περιβάλλοντος
για το ΧΥΤΑ Ελληνικού, του πλέον αρµόδιου
οργάνου της πολιτείας για τον έλεγχο τήρησης
της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, περιγράφει
στις 41 σελίδες της, ελλείψεις , παραλείψεις,
αυθαίρετες ενέργειες, µη νόµιµες και
παράνοµες διαδικασίες τόσο κατά το στάδιο
της µελέτης όσο και σε αυτό της κατασκευής
και λειτουργίας µε συνέπεια σήµερα να
υπάρχει ένας τελείως ακατάλληλος για
λειτουργία ΧΥΤΑ.
Σύµφωνα µε την έκθεση η υποβάθµιση του
περιβάλλοντος και η ρύπανση – µόλυνση των
επιφανειακών και υπόγειων υδάτων,
οφείλονται αναµφισβήτητα στον ΧΥΤΑ.
Η έκθεση αυτή αποτελεί « χαστούκι » στις
αλαζονικές δηλώσεις του κ. περιφερειάρχη
ότι « είναι ο καλύτερος ΧΥΤΑ στην Ελλάδα »
καθώς και στις υπερφίαλες και αµετροεπείς
δηλώσεις της κας αντιπεριφερειάρχη.
Οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος καλούν σε
γραπτή απολογία το προσωπικό υπηρεσιών
της Περιφέρειας και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης. Όσο και αν φαίνεται ότι οι
υπηρεσίες αυτές εργάστηκαν πληµµελώς ή
σύµφωνα µε τις θελήσεις των προϊσταµένων,
είναι αυτοί οι πολιτικοί προϊστάµενοι, που
φέρουν την κυρία ευθύνη για την κατασκευή
– µε την αστυνοµική βία - του ΧΥΤΑ στον
πλέον ακατάλληλο χώρο.
Όταν οι επικεφαλής της Περιφέρειας
στριµώχνονται από τις συντριπτικές γι αυτούς
διαπιστώσεις, σε σχέση µε τη µη
λειτουργικότητα του ΧΥΤΑ, προβάλλουν το
ερώτηµα: «και που θα πάνε τα σκουπίδια;»
Η απάντηση µας είναι : όχι στο ποτάµι και όχι
στην αυλή του γείτονα.
Για το σύλλογό µας η λειτουργία του ΧΥΤΑ στη
θέση αυτή είναι παράνοµη και γι αυτό
απαράδεκτη.
Ύστερα από είκοσι (20) χρόνια παλινωδιών
των ανθρώπων της ∆ιοίκησης αυτοί οφείλουν
να δείξουν, επιτέλους, κάποια υπευθυνότητα.
Να φροντίσουν για την σε σύντοµο χρόνο
εφαρµογή σχεδίου διαλογής στη πηγή,
ανακύκλωσης και την εξεύρεση χώρου
δηµιουργίας ΧΥΤA.
Για το ∆.Σ
Ο Πρόεδρος, Κώστας ∆ηµητρίου
Ο Γραµµατέας, Γιάννης Ντούρος
Σύλλογος Προστασίας Αράχθου
Μιχ. Αγγέλου 18
Ιωάννινα 17 .10.2012
Tηλ. 26510 41875
E- mail: ioanisnturos@sch.gr

Ένα βήµα πριν την άδεια εγκατάστασης βρίσκεται το
µεγάλο αιολικό πάρκο ισχύος 36 MW στην
κορυφογραµµή Ξέρακας - Περδικόβρυση στα
σύνορα Θεοδωριάνων και Αθαµανίου. Έχουν
γνωµοδοτήσει θετικά η Επιτροπή Περιβάλλοντος της
Περιφέρειας Ηπείρου, ο Φορέας ∆ιαχείρισης του
Εθνικού Πάρκου Τζουµέρκων και έχει δοθεί και η
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από το ΥΠΕΚΑ. Το
θέµα, αν και πολύ σοβαρό, δεν απασχόλησε µέχρι
τώρα το ∆ήµο και το ∆ηµοτικό συµβούλιο
Κεντρικών Τζουµέρκων.
Κατασκευάστρια εταιρεία η ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Α.Ε. & ΣΙΑ ΑΡΤΑ Α.Ε., µε µετοχική σύνθεση: WINDKRAFT ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E. 90% και
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. 10%. Σύµφωνα µε τη ΜΠΕ
και την ΕΠΟ του έργου, το αιολικό πάρκο ισχύος 36
MW, αποτελείται από 12 Α/Γ ισχύος 3 ΜW η κάθε
µια. Θα εγκατασταθεί στην κορυφογραµµή στα
σύνορα Αθαµανίου, Θεοδωριάνων και Καψάλων σε
µήκος 3.600 µέτρων και η επιφάνειά του θα
καλύπτει 1.431 στρέµµατα. Το ύψος της κάθε Α/Γ
µαζί µε τα πτερύγια θα φτάνει τα 120 µέτρα και θα
χρειαστεί για κάθε µία ισόπεδο πλάτωµα 50X55
µέτρων. Συνολικά για την εδραίωση των Α/Γ θα
απαιτηθούν εκσκαφές της τάξης των 6.511 κυβικών
µέτρων. Απαιτείται βελτίωση υφιστάµενης
οδοποιίας σε µήκος 6.486 µέτρων και πλάτους 5
µέτρων και διάνοιξη νέας οδοποιίας για την
προσπέλαση και την επικοινωνία των Α/Γ µήκους
3.429 µέτρων και πλάτους 5 µέτρων. Από τα
παραπάνω καταλαβαίνουµε ότι πρόκειται για µια
πολύ µεγάλη επέµβαση, που σίγουρα θα έχει
δυσµενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Ωστόσο παραµένουν µερικά αγκάθια, που έχουν να
κάνουν κυρίως µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς της
περιοχής. Μπορεί στην ΜΠΕ του έργου να φαίνεται
ότι η περιοχή εγκατάστασης είναι δηµόσια και
ανήκει στο ∆ήµο Κεντρικών Τζουµέρκων, που
περιλαµβάνει την πρώην κοινότητα Θεοδωριάνων
και τον πρώην ∆ήµο Αθαµανίας, όµως τµήµατά της
διεκδικούνται ως ιδιόκτητα
από τους
Συνεταιρισµούς Αθαµανίου και Καψάλων Τετρακώµου. Η κατασκευάστρια εταιρεία έχει έρθει
σε επαφή µε τους δύο Συνεταιρισµούς, για τον
καθορισµό
ετήσιου µισθώµατος για τις
ανεµογεννήτριες, που θα εγκατασταθούν στην
περιοχή ιδιοκτησίας τους. Όσο για τις Α/Γ που θα
εγκατασταθούν στην περιοχή της πρώην κοινότητας
Θεοδωριάνων, ποσοστό 1,7% από τα έσοδα αυτών
θα πηγαίνουν, σύµφωνα µε το σχετικό νόµο, στο
∆ήµο Κεντρικών Τζουµέρκων, ενώ ποσοστό 1% θα
πιστώνεται στα τιµολόγια της ∆ΕΗ, κατά
προτεραιότητα των κατοίκων Θεοδωριάνων.
Σύµφωνα µε τη µελέτη τα ετήσια έσοδα για την
εταιρεία θα είναι περίπου 7 εκατοµµύρια ευρώ (!).
Πιο απλά, η εταιρεία µε λιγότερα από διακόσιες
χιλιάδες ευρώ καλύπτει τις υποχρεώσεις της
απέναντι στο ∆ήµο, τους Συνεταιρισµούς και τις
πιστώσεις στα τιµολόγια των κατοίκων, οπότε
µένουν περίπου 6,2 εκατοµµύρια το χρόνο έσοδα
για αυτή. Όσο για τις υποσχέσεις για δηµιουργία
µόνιµων θέσεων εργασίας, δεν είναι τίποτε άλλο
παρά «χάντρες» στους ιθαγενείς. Το µεγαλύτερο
αιολικό πάρκο στην Ευρώπη έχει µόλις τρεις
µόνιµους υπαλλήλους.

ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΚΑΡΑ∆ΗΜΑΣ
Λ. ∆ηµοκρατίας 25, Αγ. Ανάργυροι, Αττική
Τηλ. 210 8320263
Κιν.: 6985 958000, 6983 640060

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ
ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ 10, ΤΚ. 18541, ΚΑΜΙΝΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΗΛ.: 210 4833623, FAX: 210 4815842
KIN.: 6932 403902

Στην κατασκευή του αιολικού πάρκου αντιδρούν
έντονα πολλοί κάτοικοι και µεριδιούχοι του
Συνεταιρισµού
Καψάλων
Τετρακώµου,
προβάλλοντας σοβαρές περιβαλλοντικές ενστάσεις.
Πρόσφατα απευθύνθηκαν µε εξώδικη δήλωση προς
τις αρµόδιες για την αδειοδότηση υπηρεσίες και την
κατασκευάστρια εταιρεία, ζητώντας την ακύρωση
του έργου. Επίσης µε ένδικα µέσα έχουν προσβάλει
απόφαση του ∆.Σ. του Συνεταιρισµού τους, η οποία
ήταν θετική στην κατασκευή του αιολικού. Κι αυτό,
γιατί όπως υποστηρίζουν, δεν είχε την απαραίτητη
πλειοψηφία.
Η περιοχή εγκατάστασης του αιολικού πάρκου
ανήκει στη Ζώνη ΙΙΙ του Εθνικού Πάρκου
Τζουµέρκων, όπου επιτρέπονται οι αιολικοί σταθµοί.
Ταυτόχρονα είναι εντός προστατευόµενης περιοχής
ΝΑΤΟΥΡΑ 2000, αφού έχει χαρακτηριστεί Ζώνη
Ειδικής Προστασίας (SPA) της ορνιθοπανίδας. Με
βάση την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη του
Εθνικού Πάρκου Τζουµέρκων, εκτείνεται εντός
περιοχής εξάπλωσης του ζαρκαδιού και γειτνιάζει
µε περιοχή εξάπλωσης αγριόγιδου, ενώ κατά
περιόδους η περιοχή αποτελεί βιότοπο για την
αρκούδα. Τέλος ένα µικρό τµήµα της περιοχής
εγκατάστασης εµπίπτει στο Καταφύγιο Άγριας Ζωής
(ΚΑΖ) Αθαµανίου-Θεοδωριάνων. Και όµως, παρόλο
το αυξηµένο καθεστώς προστασίας της περιοχής,
όπως περιγράφεται παραπάνω,
η ελληνική
νοµοθεσία επιτρέπει την εγκατάσταση τέτοιων
έργων. Το αιολικό αυτό για το ∆ήµο Κεντρικών
Τζουµέρκων αποτελεί µόνο την αρχή. Τελευταία έχει
προστεθεί µία ακόµα άδεια παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από αιολικό σταθµό 21.5 MW, στη θέση
«Κοκκινόλακα» στα όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας
Αθαµανίας και της ∆ηµοτικής Ενότητας Τετραφυλίας.
Μεγάλα ερωτηµατικά όµως δηµιουργεί µια αίτηση
για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που
έχει κατατεθεί στη ΡΑΕ από την εταιρεία ΤΕΡΝΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ για νέο τεράστιο αιολικό 50 MW
αποτελούµενο από 25 ανεµογεννήτριες, σε όλη την
κορυφογραµµή των Κεντρικών Τζουµέρκων.
Ξεκινά από την κορυφή «Τρία Σύνορα», συνεχίζει
στην ψηλότερη κορυφή των Τζουµέρκων στο
«Καταφίδι» και φτάνει πέρα από τον αυχένα τον
Μελισσουργιώτικο. Η περιοχή
εγκατάστασης
ανήκει στη Ζώνη ΙΙ του Πάρκου Τζουµέρκων στην
οποία ∆ΕΝ επιτρέπονται τα αιολικά πάρκα. Η ΡΑΕ
στο γεωπληροφοριακό χάρτη της έχει κανονικά
χωροθετηµένες τις Α/Γ, εντός της ζώνης
αποκλεισµού (!), χωρίς να έχει απορρίψει ακόµα την
αίτηση.
Όλα αυτά στο όνοµα της "προστασίας του
περιβάλλοντος" και της "αντιµετώπισης της
κλιµατικής αλλαγής" και µιας υποτιθέµενης
ανάπτυξης, ενώ παράλληλα πληθαίνουν οι
διαφορετικές επιστηµονικές απόψεις. Σαν αυτή του
Αµερικανού Dr John Etherington στο βιβλίο"The
wind farm scam", που αποδεικνύει ότι η αιολική
ενέργεια ελάχιστα οφέλη έχει στη µείωση των
εκποµπών του CO2 και είναι αναποτελεσµατική
στην αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής. Στο ίδιο
µήκος κύµατος και η έκθεση της εταιρείας E.ON
Netz, παρόχου του 1/3 της ηλεκτρικής ενέργειας της
Γερµανίας, η οποία τονίζει ότι είναι περιορισµένη η
δυνατότητα της αιολικής ενέργειας να

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ
Αισθητική οδοντιατρική - Εµφιτεύµατα - Προσθετική - Ενδοδοντία
Παιδοδοντία - Περιοδοντολογία
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡ. ΤΣΙΡΩΝΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘ. ΠΡΟΣΘΕΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΥΚΑΣΟΥ 166, ΑΝΩ ΚΥΨΕΛΗ
ΤΗΛ. 210 8614404 - 2105778355
ΚΙΝ.: 6932 605556

αντικαταστήσει τους παραδοσιακούς σταθµούς
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά
καύσιµα.
Έτσι λοιπόν τη στιγµή που η αιολική βιοµηχανία
επιδοτείται αδρά, αδυνατεί να µας απαλλάξει από τις
συµβατικές µορφές ενέργειας, ενώ η υψηλά
επιδοτούµενη τιµή της φουσκώνει τους οικιακούς
λογαριασµούς ρεύµατος, αφού το παραγόµενο
ρεύµα από τις ΑΠΕ αγοράζεται από το διαχειριστή
του συστήµατος ακριβότερα, από ότι το πουλάει η
∆ΕΗ στους καταναλωτές.
Στον αντίποδα της ανεξέλεγκτης εγκατάστασης Α/Γ
σε όλες τις βουνοκορφές της χώρας, υπάρχουν
άλλες εναλλακτικές λύσεις, όπως η µείωση της
ενεργειακής σπατάλης, η εξοικονόµηση ενέργειας,
η οικοαυτάρκεια µε φωτοβολταϊκά στις στέγες των
σπιτιών, η ιδιοπαραγωγή και η ενεργειακή
αυτονοµία όλων των δηµόσιων κτιρίων, των
µεγάλων βιοµηχανικών και ξενοδοχειακών
µονάδων.
Πανηγυρίζουν
κάποιοι,
πιστεύοντας
ότι
«γαζώνοντας» ολόκληρη την κορυφογραµµή των
Τζουµέρκων µε τεράστιες ανεµογεννήτριες ή
δεκάδες υδροηλεκτρικά στα ποτάµια, θα έρθει
ανάπτυξη ή ότι ο ∆ήµος και οι Συνεταιρισµοί θα
λύσουν τα οικονοµικά τους προβλήµατα µε τα
ψίχουλα που θα δοθούν, ενώ παράλληλα τα κέρδη
των εταιρειών θα είναι τεράστια.
Υπάρχει και άλλη πρόταση που θα µπορούσαµε να
συµφωνήσουµε όλοι. Η εγκατάσταση από το ∆ήµο
µας πολύ µικρού αριθµού ανεµογεννητριών µε
ελάχιστη ισχύ, χωροθετηµένες εκτός ευαίσθητων
περιβαλλοντικά περιοχών και οικοσυστηµάτων,
που θα τον καθιστά ενεργειακά αυτόνοµο.
Με έσοδα δηλαδή, που θα πιστώνονται εξ’
ολοκλήρου στα ταµεία του ∆ήµου και στα
τιµολόγια της ∆ΕΗ των κατοίκων. Ακόµα και οι
δύο Συνεταιρισµοί, αντί να ερίζουν για τα
ψίχουλα της εταιρείας, θα µπορούσαν από µόνοι
τους να εγκαταστήσουν δυο τρεις πολύ µικρές Α/Γ
και να έχουν υπερπολλαπλάσια έσοδα τα οποία θα
έµεναν στην τοπική κοινωνία.
Αυτά όµως για να γίνουν χρειάζεται πρώτα αλλαγή
του νοµοθετικού πλαισίου των ΑΠΕ και της
περιβαλλοντικής πολιτικής. Ένα νοµοθετικό πλαίσιο
που θα είναι προσανατολισµένο πρωτίστως στην
προστασία του περιβάλλοντος και στην απόδοση
των κερδών στις τοπικές κοινωνίες. Όχι στην
ανεξέλεγκτη εγκατάσταση τέτοιων φαραωνικών
έργων σε όλες τις βουνοκορφές, εξυπηρετώντας µε
τον τρόπο αυτό τεράστια οικονοµικά συµφέροντα
µεγάλων ενεργειακών οµίλων, όπως συµβαίνει
σήµερα.
Το συγκριτικό πλεονέκτηµα των Τζουµέρκων
είναι το φυσικό και πολιτιστικό τους κεφάλαιο,
που πρέπει να κρατηθεί ανέπαφο, αµόλυντο και
να αναδειχτεί. Η «µεταµόρφωση» των
Τζουµέρκων σε µεγάλη βιοµηχανική ζώνη
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα είναι µη
αναστρέψιµη και καταστροφική. Μπροστά σε όλα
αυτά οι κάτοικοι των Τζουµέρκων δείχνουν πλέον
να αφυπνίζονται, να αντιδρούν και να παίρνουν
την κατάσταση στα χέρια τους.
*Ο ∆ηµήτρης Στεργιούλης είναι πρόεδρος του
συλλόγου «οι Ορεινοί»

ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ
Ο∆ΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 71, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
210 5241421, 5246507
FAX: 210 5241561
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ΑΠ’ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΑΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ

Ήχοι και χρώµατα της Μεσογείου
στα Κεντρικά Τζουµέρκα

Τα δηµοτικά τραγούδια των Τζουµέρκων
Για δυο κυρίως, λόγους αποφάσισα να καταπιαστώ σήµερα µε τα δηµοτικά µας τραγούδια. Ο ένας,
επειδή πιστεύω πως πρόκειται για το πιο ζωντανό και αντιπροσωπευτικό στοιχείο του λαϊκού µας
πολιτισµού, το οποίο δεν έχει µελετηθεί συστηµατικά και σε βάθος και, γι’ αυτό το λόγο, δεν έχει
αναδειχθεί η ιδιαίτερη αξία του και η µοναδική αισθητική του. Ο άλλος λόγος έχει να κάνει µε κάτι
επίκαιρο: Στα πλαίσια της καταγραφής των τεκµηρίων της προφορικής παράδοσης, που διενεργεί τα
τελευταία χρόνια η ΙΛΕΤ στα χωριά µας, έχουµε ξεκινήσει αυτό τον καιρό τη συλλογή των δηµοτικών
µας τραγουδιών. Θεώρησα, λοιπόν καλό να σας ενηµερώσω γι’ αυτή την εργασία και να ζητήσω απ’
όλους σας να συνδράµετε.
Όποιος επιθυµεί, µπορεί να βοηθήσει µε τον εξής τρόπο: Αν κάποιος χωριανός σας έχει κάνει µια
συλλογή δηµοτικών τραγουδιών και έπεσε στην αντίληψή σας, ενηµερώστε σχετικά ή τον
υποφαινόµενο, που έχει επιφορτιστεί µε το γενικό συντονισµό του καταγραφικού έργου (τηλ.
2310/739111), ή τον Κ. Μαργώνη, Πρόεδρο της ΙΛΕΤ (τηλ. 210/38.232). ∆εν έχει σηµασία αν η
συλλογή είναι µεγάλη ή µικρή, δεν έχει επίσης σηµασία αν έγινε πρόσφατα ή παλιά. Θα έλεγα µάλιστα
πως, όσο παλιότερη είναι, τόσο πιο πολύ µας ενδιαφέρει. Το ίδιο θα µας ενδιέφερε και κάθε άλλη
πληροφορία γύρω απ’ τα τραγούδια του χωριού σας. Όπως, για παράδειγµα, αν εντοπίσετε σε κάποιο
τραγούδι χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες που δεν παρατηρούνται στα τραγούδια των γειτονικών
χωριών (στα λόγια, τη µελωδία, το ρυθµό, τον τρόπο που χορεύεται και ό,τι άλλο σχετικό). Θα
εκτιµήσουµε ιδιαίτερα και θα αξιοποιήσουµε ανάλογα κάθε συνεισφορά, κάθε πληροφορία.
Όπως γνωρίζουµε γενικά για τα δηµοτικά τραγούδια, πρόκειται για αυθεντικά δηµιουργήµατα της
λαϊκής ψυχής και ευαισθησίας. Ειδικά σε περιοχές σαν τη δική µας, όπου τα χωριά είναι κυριολεκτικά
σκαρφαλωµένα στα ριζά των βουνών, εντελώς ξεκοµµένα απ’ την πνευµατική και καλλιτεχνική ζωή
των αστικών κέντρων, φυσικό και επόµενο ήταν ο απλός λαός να δηµιουργήσει µόνος του έναν
γνήσιο και αυθεντικό πολιτισµό, που δεν επηρεάστηκε ούτε νοθεύτηκε από στοιχεία ξένα προς τον
ψυχισµό και την ιδιοσυγκρασία του. Αν κάποιος θελήσει να ιχνηλατήσει ή να σκιαγραφήσει τη λαϊκή
ψυχή, θα του συνιστούσα ανεπιφύλακτα να την αναζητήσει στους στίχους, τη µελωδία και τους
ρυθµούς των παραδοσιακών µας τραγουδιών.
Φιλοδοξία της ΙΛΕΤ –και καθήκον όλων µας- είναι να διασώσει και ν’ αποθησαυρίσει όλ’ αυτά τα
µοναδικά, τα απαράµιλλα δηµιουργήµατα των προγόνων µας. Ο επόµενος στόχος είναι, σε
συνεργασία µε το Τµήµα Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Άρτας, την Ακαδηµία Αθηνών κι άλλα
παρεµφερή Ιδρύµατα, να αποτυπώσει και –ίσως- να εκδώσει τους ρυθµούς και τις µελωδίες τους.
Και, τέλος, αν µπορέσει αργότερα, να προχωρήσει και σε µουσικές παραγωγές µε παραδοσιακούς
οργανοπαίχτες και τραγουδιστές.
Κάθε γνήσιο δηµοτικό τραγούδι, απ’ όποια περιοχής της χώρας κι αν προέρχεται ή του Μείζονος
Ελληνισµού (Πόντος, Μικρασία, Κων/λη) έχει τη δική του αξία. Τα δικά µας, αν ξεχωρίζουν απ’ τ’ άλλα
σε κάτι, αυτό είναι η δωρική λιτότητα και απλότητα των εκφραστικών µέσων: Λιγόλογα, περιεκτικά,
µελωδικά µε το δικό τους τρόπο, χωρίς περίτεχνα γυρίσµατα και µελωδικές φιοριτούρες. Σαν γνήσια
δηµιουργήµατα της ηπειρωτικής ιδιοσυγκρασίας, απαρτίζονται απ’ τα αναγκαία δοµικά υλικά, χωρίς
τίποτα παραπανίσιο. Να κι ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα:
- Αγγέλω µ’ κρέν’ η µάνα σου, δεν ξέρω τι σε θέλει. Να πας στη βρύση για νερό, να πιούν τα
παλικάρια.
- Τα παλικάρια κι αν διψούν στη βρύσ’ να παν να πιούνε.
Το κέντισµα είναι γλέντισµα κι η ρόκα είναι σεργιάνι, η σαρµανίτσα κι ο αργαλειός είναι σκλαβιά
µεγάλη.
Ασφαλώς, όταν µιλούµε για λαϊκό πολιτισµό, αναφερόµαστε στην ύπαιθρο χώρα. Σε κάθε περιοχή
που ανέπτυξε µια δική της πολιτιστική φυσιογνωµία, εµφανίζεται απαρέγκλιτα το τραγούδι κι ο χορός
µε δικά τους χαρακτηριστικά γνωρίσµατα. Τα τζουµερκιώτικα δηµοτικά τραγούδια κατεξοχήν, λόγω
των ιδιαίτερων γαιοπολιτικών τους συνθηκών, στις οποίες αναφερθήκαµε παραπάνω, έχουν να
παρουσιάσουν αξιόλογα και πολύ σηµαντικά δείγµατα. Γι’ αυτό και είναι µεγάλη η υποχρέωση που
έχουµε απέναντι στις νεότερες γενιές αλλά και στην ίδια την Ιστορία, αυτά τα µνηµεία του λαϊκού
λόγου και τα δηµιουργήµατα της λαϊκής ευαισθησίας (µουσική, χορός), όχι µόνο να τα διασώσουµε,
αλλά να τα προβάλλουµε και να τα αξιοποιήσουµε µε τέτοιον τρόπο, ώστε να ξαναγίνουν οργανικά
στοιχεία της κοινωνικής ζωής και του πολιτισµού µας. Το πώς µπορεί να γίνει αυτό, ίσως να το πούµε
κάποια άλλη στιγµή.
Πραγµατικά αξίζει να συνδράµουµε όλοι στην προσπάθεια που γίνεται για τη συλλογή των δηµοτικών
µας τραγουδιών και, βέβαια, δεν πρέπει κανείς να υποθέσει πως τα χρειαζόµαστε µόνο για ροµαντική
αναπόληση του παρελθόντος. Αντίθετα αυτά τα δηµιουργήµατα αποτελούν ζωντανό και πολύτιµο
κοµµάτι του πολιτισµού µας. Είναι η ίδια η ανάσα των προπατόρων µας, µιλούν για τα βάσανα και
τους καηµούς των απλών ανθρώπων. Άλλες φορές αποτελούν ύµνο στην αγάπη και τον έρωτα και η
µαστοριά τους δεν έχει τίποτε να ζηλέψει απ’ τα µεγαλύτερα δηµιουργήµατα των µεγάλων ποιητών.
Νίκος Μπριασούλης
Επίτ. Πρόεδρος της ΙΛΕΤ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Κυριακή 21
Οκτωβρίου 2012 η επίσκεψη της Ιταλικής
αντιπροσωπείας από το ∆ήµο του Cellino San
Marco στο ∆ήµο Κεντρικών Τζουµέρκων µε
αφορµή την επίσηµη έναρξη του έργου
∆ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΟΥΤΙ MUSIC BOX που υλοποιείται στο πλαίσιο του
Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας
ΕΛΛΑ∆Α - ΙΤΑΛΙΑ 2007 - 2013 και
συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Ιταλίας.
Κεντρική δράση στο πλαίσιο του τριηµέρου ήταν η
ηµερίδα που πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο 20
Οκτωβρίου 2012 στο Αµφιθέατρο του ∆ήµου
Κεντρικών Τζουµέρκων στο Βουργαρέλι, µε πολύ
µεγάλη συµµετοχή εκπροσώπων φορέων και
κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.
Την ηµερίδα χαιρέτησαν οι ∆ήµαρχοι Κεντρικών
Τζουµέρκων και Cellino San Marco κ.κ. Χρήστος
Χασιάκος και Francesco Cascione. Και οι δύο
τόνισαν την πρόθεσή τους να εργαστούν µε όλες
τους τις δυνάµεις για την επιτυχία του έργου, µε
έµφαση στη δηµιουργία λειτουργικών και
βιώσιµων υποδοµών για τη µελέτη και την
καταγραφή της µουσικής παράδοσης και εν γένει
της πολιτιστικής κληρονοµιάς στους δύο ∆ήµους.
Κεντρικές θεµατικές της ηµερίδας, η διασυνοριακή
συνεργασία, η µουσική παράδοση της Απουλίας,
των Τζουµέρκων και της Ηπείρου, καθώς και η
σύνδεση τους µε τη µουσική της ευρύτερης
Μεσογείου. Επιπλέον, στο πλαίσιο της ηµερίδας
παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι δράσεις του έργου
∆ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΟΥΤΙ.
Ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν οι αναλυτικές
παρουσιάσεις για το παρελθόν, το παρόν και το
µέλλον των δύο ∆ήµων Cellino San Marco και
Κεντρικών Τζουµέρκων.
Οµιλητές στην ηµερίδα ήταν η ∆ρ. ∆ιονυσία
Ταµβάκη, στέλεχος της Κοινής Τεχνικής Γραµµατείας
του Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής
Συνεργασίας Ελλάδα - Ιταλία 2007 - 2013, η κ.
Ιωάννα Παπαϊωάννου, στέλεχος της NOISIS
Σύµβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε., ως Τεχνικός Σύµβουλος
του έργου, η κ. Αφροδίτη Μπασιούκα, Ειδική

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΜΕΖΕ∆ΟΠΩΛΕΙΟ

ΖΑΓΚΛΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ
Αγ. Μελετίου 101, Αθήνα, Τηλ. 210 8625791
Ερµού 4, Μαρούσι, Τηλ. 210 6127027

Ροδαυγή Άρτας
Τηλ.: 26830 71131, 22685, Κιν.: 6932 660303
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“Η ΠΛΑΤΕΙΑ”
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Γ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

ΤΗΛ.: 26590 71316 - 6979 596695

Συνεργάτης του ∆ηµάρχου Κεντρικών Τζουµέρκων,
η κ. Alessandra Miccoli, Τεχνικός Σύµβουλος
Έργων ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας, ο κ. Γεώργιος
Μπαζούκας, χοροδιδάσκαλος - ερευνητής και
ενεργό µέλος της Ιστορικής Λαογραφικής Εταιρείας
Τζουµέρκων, καθώς και ο κ. Βαγγέλης Κώτσου,
Μουσικός και Καθηγητής της Ηπειρώτικης
Πολυφωνικής Μουσικής.
Ήταν µία ηµερίδα διαφορετική από τις άλλες, καθώς
τις αξιόλογες παρουσιάσεις των οµιλητών
πλαισίωσαν παραδοσιακές µελωδίες της Κάτω
Ιταλίας, τις οποίες ερµήνευσε µία οµάδα νέων της
Ιταλικής αντιπροσωπείας, υπό τη διεύθυνση του
Maestro Franco Russo.
Παράλληλα, στο πλαίσιο της τριήµερης παραµονής
της Ιταλικής αντιπροσωπείας, εκπρόσωποι και
ειδικοί συνεργάτες των δύο ∆ήµων είχαν την
ευκαιρία να συζητήσουν αναλυτικά και να

προσδιορίσουν λεπτοµερώς τις δράσεις του έργου
∆ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΟΥΤΙ,
καθώς περιλαµβάνει πλήθος κοινών δράσεων στις
δύο χώρες, όπως η δηµιουργία της ψηφιακής
µουσικής βιβλιοθήκης, η παραγωγή ενός
τηλεοπτικού ντοκιµαντέρ που θα προβάλλει τους
δύο ∆ήµους, η έκδοση ενός τόµου που θα
προβάλλει τη µουσική και των πολιτισµό των δύο
περιοχών.
Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε την Κυριακή µε τις
καλύτερες εντυπώσεις από όλους τους
συµµετέχοντες και το ραντεβού µεταξύ των δύο
∆ήµων ανανεώθηκε για τα τέλη Νοεµβρίου στο
∆ήµο του Cellino San Marco.
Την Οµοσπονδία Τζουµερκιωτών εκπροσώπησε ο
αντιπρόεδρος κ. Αντώνης Κοντός.

