KΩ∆IKOΣ 013172
KEMΠA

3739

τος 45ο • Aρ. Φλλου 200 • Ιανου ριος Φεβρου ριος Μ ρτιος 2018 • Γραφεα: Σ µου 31-33 TK 104 39 Aθνα

º‡Ï·ÎÂ˜
ÁÚËÁÔÚÂ›ÙÂ
∆ιµτωπη επ θεση απ στερι
και θλασσα δχεται τελευτα α η πειρος, οι κτοικο
της και το περιλλον της.
Αυτ ς ο τ πος που τ σο
απλ χερα προ κισε η φση µε
ποτµια και ουν, λ µνες
και χαρδρες, δση και πουλι χει µπει στο στ χαστρο
πολυεθνικν εταιρειν οι
οπο ες προγραµµατ ζουν εξ ρυξη υδρογονανθρκων υποθαλσσια στο Ι νιο Πλαγος
και στην ξηρ σε πολλς περιοχς των τεσσρων νοµν
της Ηπε ρου.
Εξορξεις σε τοπ α απε ρου
φυσικο κλλους και µεγλου ιστορικο, επενδυτικο
και τουριστικο ενδιαφροντος που θα επιφρουν ανεπαν ρθωτες ζηµις αν πραγµατοποιηθον.
Εξορξεις την ρα που η παραγωγ& ενργειας απ υδρογοννθρακες τε νει προς το
τλος της λ γω εξντλησης
των αποθεµτων, αλλ και
για τις καταστροφικς συνπειες που επιφρουν στον
πλαν&τη µας.
Εξορξεις την ρα που αναπτσσονται αλµατωδς λλες µορφς ενργειες πως η
ηλιακ&, η αιολικ&, η γεωθερµ α, η ιοενργεια, ακ µη και
η πυρηνικ&.
Εξορξεις οι οπο ες θα χουν
οτως & λλως ολθριες επιπτσεις σε να πανµορφο
και παρθνο περιλλον για
ανθρπους, παν δα, χλωρ δα, τουριστικ& ανπτυξη και
οικονοµ α.
Και λα αυτ µε µηδαµιν
φελος για ανθρπους και
οικονοµ α, αφο θα υποστον αλ γιστη εκµετλλευση απ τις αδηφγες πολυεθνικς, οι οπο ες που εµφαν ζονται καταροχθ ζουν τα
πντα. Και ταν φεγουν,
αφο χουν καταληστεσει
φυσικος π ρους και πλουτοπαραγωγικς πηγς, αφ&νουν π σω τους καµνη γη.
Θα επιτρψουµε να συµε
αυτ στην πειρ µας;
Φλακες γρηγορε τε.

«Φ δια» ζνουν την πειρο
Του Κστα Μπατσ

ς γνωστ ν το γλα λκει τα φ δια
τα οπο α σπεδουν να το γευτον
Ω
και αλλο µονο σε σους ρεθον στο

δρ µο τους. Το πρ ληµα αυτ ε ναι
διαχρονικ στην πειρο που διαθτει πολλν ειδν «γλατα». Γλατα
τα οπο α οργονται τελευτα α αλλοεθν& και ντ πια «φ δια» επιδεικνοντας το πληστο ενδιαφρον τους γι´
αυτ.
Αυτ& η «κολ νια» κρατει χρ νια.
Φα νεται µως πως τρα ε ναι ο κατλληλος χρ νος και ευνοϊκς οι συνθ&κες για να πιον το «γλα» της
Ηπε ρου και το α µα των Ηπειρωτν
µχρις τελευτα ας ραν δας.
Η «κλοπ&» του φυσικο πλοτου
ξεκ νησε µε την κατασκευ& υδροηλεκτρικν φραγµτων τα οπο α στρησαν απ τις ντ πιες κοινων ες και το
περιλλον το φυσικ τους µικροκλ µα αφαν ζοντας & τροποποιντας παν δα και χλωρ δα, µε ,τι αυτ συνεπγεται για περιοχς απε ρου κλλους τις οπο ες η φση προ κισε
πλουσιοπροχα. Και εα ως χωρ ς
ανταποδοτικ οφλη & λλες ευνοϊκς
παροχς προς τους κατο κους περιοχν που παραχωρ&θηκαν ερ&µην των
ντ πιων πληθυσµν.
Η ληστε α του τ που, των πλουτοπαραγωγικν πηγν και του περιλλοντος συνεχ στηκε µε τη χορ&γηση αδειν ντλησης υπ γειων υδτων προς εµφιλωση και διθεση µεταλλικο νερο. Το πολυτιµ τατο αυτ αγαθ , κτ&µα λων των ανθρπων, που επ αινες θησαρισε η φση στα σπλχνα της, αποθησαυρ ζεται µε ταχτατους ρυθµος απ τις
αλ γιστες υδροµαστεσεις και εα ως απ τις χιλιδες παρνοµες γεωτρ&σεις, µε µοναδικ στ χο την ενθυλκωση τερστιων κερδν. Κρδη εν
πολλο ς ανεξλεγκτα, τα οπο α δεν δικαιολογονται απ τις ποσ τητες
ντλησης νερο που ορ ζονται στις
δειες παραχρησης εκµετλλευσης.
Πραν µως αυτν που περιγρφονται νωθεν προκπτουν και τα
εξ&ς ερωτ&µατα τα οπο α ζητον
απαντ&σεις απ τους επαϊοντες: που
οφε λονται οι επιφανειακο σεισµο ,
οι τερστιες ρηγµατσεις και οι κατααραθρσεις που σηµειθηκαν σε
διφορες περιοχς της χρας µας.
Μ&πως αυτ τα φαιν µενα προκαλονται απ τις αλ γιστες υδροµα-

Το µεγαλτερο…
φ δι που θα διασχ ζει
την πειρο
αλλοινοντας
πανµορφα τοπ α της
χει δη ξεσηκσει
τους κατο κους των
Ζαγοροχωρ ων, οι
οπο οι απαιτον την
επαναχραξη
της διαδροµς του,
στε αυτ!ς να
διρχεται µακρι
απ! τα χωρι τους.

στεσεις που αφ&νουν τερστια κεν
στους λλοτε υπερπλ&ρεις υδροφ ρους ορ ζοντες;
Στις δυσο ωνες προοπτικς &ρθε
να προστεθε και η διλευση του αγωγο φυσικο αερ ου µσα & απ πολ
κοντ σε προστατευ µενες περιοχς
απε ρου φυσικ&ς οµορφις, ιστορικος τ πους και γραφικ χωρι ανεκτ µητης πολιτισµικ&ς κληρονοµις.
Ο αγωγ ς αυτ ς, το µεγαλτερο «φ δι» στη γη της Ηπε ρου, αλλοινει
και παραµορφνει το τοπ ο. Με το δ κιο τους ξεσηκθηκαν οι κτοικοι
των Ζαγοροχωρ ων απαιτντας να
χραξη εγκατστασ& του µακρι απ
τα χωρι τους.
Το µεγαλτερο µως πλ&γµα για
την πειρο ρχεται τρα και στερα
απ τη χορ&γηση σε πολυεθνικς
εταιρ ες αδειν ρευνας και εξ ρυξης
υδρογονανθρκων σε στερι και θλασσα πολλν περιοχν και στους
τσσερις νοµος της Περιφρειας.
Η απ φαση αυτ& ξεσ&κωσε θελλα διαµαρτυριν απ κατο κους της
Ηπε ρου και απ δηµους πατριτες,
επιστηµονικος φορε ς, πολιτιστικος
συλλ γους και Οµοσπονδ ες Ηπειρωτν που αντιτ θενται στην εκχρηση
δικαιωµτων που εγκυµονον ανεπ στρεπτες καταστροφς για ανθρπους, την παρθνα φση, τα νερ και
τα δση, τα µνηµε α και το µλλον
των παιδιν µας. Μα πνω απ´ λα
απειλε την οικονοµικ& και τουριστι-

κ& &πιας µορφ&ς ανπτυξης που τ σα και τ σα µπορε να προσφρει στο
διηνεκς στον τ πο µε τα αξεπραστα
φυσικ πλεονεκτ&µατα που διαθτει
η περιοχ&.
Στην εκστρατε α ενηµρωσης των
Ηπειρωτν για τις επιπτσεις που θα
υπρξουν απ τις διερευνητικς γεωτρ&σεις πρωτοστατε η κορυφα α οργνωση των απ δηµων Ηπειρωτν, η
Πανηπειρωτικ& Συνοµοσπονδ α Ελλδας, η Οµοσπονδ α Συλλ γων Καλαµ, τα Ζαγοροχρια και πολλο
λλοι σλλογοι. Στις ηµερ δες που
διοργανθηκαν, στα ψηφ σµατα και
στα ενηµερωτικ δελτ α που εξδωσαν αναφρονται στις πληγς που θα
αφ&σουν οι γεωτρ&σεις και στις καταστροφικς επιπτσεις που θα σηµειωθον στους ανθρπους και το περιλλον.
Σµφωνα µε τα σα χουν επισηµανθε , κατ τη διρκεια των διερευνητικν γεωτρ&σεων, αλλ και µετ
την ντληση υδρογονανθρκων αν
υπρξουν σε αθµ εκµετλλευσης,
θα χρησιµοποιηθον τ νοι εκρηκτικν, θα αποψιλωθον µεγλες εκτσεις δντρων και λστησης, θα δηµιουργηθον δρ µοι σε απτητα µρη,
θα κατασκευαστον ελικοδρ µια για
τη µεταφορ υλικν. Επ σης θα πληγον περιοχς µε πσης φσεως καλλιργειες, η κτηνοτροφ α, πολλ
αµπλια, δασικ ς πλοτος και τοποθεσ ες αρχαιολογικο, πολιτιστικο

Μετατροπ των ΧΥΤΑ σε ΧΥΤΥ
Η µετατροπ& των ΧΥΤΑ (Ελληνικο και Καρουναρ ου) σε Χρους Υγειονοµικ&ς Ταφ&ς Υπολειµµτων, ε ναι να απ τα να σηµαντικ περιαλλοντικ ργα που χει δροµολογ&σει η Περιφρεια Ηπε ρου προς νταξη
στο ΕΠΕΡΑΑ του Υπουργε ου Περιλλοντος µε συνολικ προϋπολογισµ 12.348.205,36 €.
Το συγκεκριµνο ργο προωθε ται µσω Προγραµµατικ&ς Σµασης που χει υπογραφε µεταξ της Περιφρειας Ηπε ρου και των... Αναγκαστικν Συνδσµων ∆ιαχε ρισης Στερεν Απολ&των 1ης και 2ης ∆ιαχειριστικ&ς Εν τητας. Σε συνεδρ ασ& της η Επιτροπ& ενκρινε την τροποπο ηση της Προγραµµατικ&ς Σµασης, µετ
την εξασφλιση απ την Περιφερειακ& Αρχ& δο χρηµατοδοτ&σεων απ το Πρ γραµµα ∆ηµοσ ων Επενδσεων,
µε αποφσεις που &δη υπγραψε ο Αν. Υπ. Οικονοµ ας κ. Αλ. Χαρ τσης, &τοι για τις µελτες επκτασης των ΧΥΤΑ Ελληνικο και Καρουναρ ου προϋπολογισµο 569.437,23 € και της κατασκευ&ς αγωγο µεταφορς των
στραγγιδ ων απ τον ΧΥΤΑ Ελληνικο στον Βιολογικ Καθαρισµ Ιωανν νων, προϋπολογισµο 1.596.900 €.
Η Πρ εδρος της Επιτροπ&ς, Αντιπεριφερειρχης κ. Τατινα Καλογιννη, δωσε µφαση στην περιαλλοντικ& πολιτικ& που υλοποιε µε επιτυχ α η Περιφρεια Ηπε ρου σε συνεργασ α µε τους ∆&µους, που χει ως αποτλεσµα οι πολ τες της Ηπε ρου να µην χουν επιαρυνθε µε πρ στιµα και τλη απ την παρξη Χρων Ανεξλεγκτης ∆ιθεσης Απορριµµτων & επεξεργασ ας απολ&των.

Η ΣΥΝΤΑΞΗ

∆· ∏ÂÈÚˆÙÈÎ¿ ¡¤· Û·˜ Â‡¯ÔÓÙ·È Î·Ï‹ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË Î·È Î·Ïﬁ ¶¿Û¯·

και τουριστικο ενδιαφροντος.
∆ηλαδ& θα επλθουν τ σες µεταολς που θα εγκυµονον ανεπαν ρθωτους κινδνους για την υγε α κατο κων και εργαζοµνων, αλλ και
για το περιλλον. Προς αποτροπ&
των δυσµενν προοπτικν οι Ηπειρτες ε ναι αποφασισµνοι να αγωνιστον µε κθε τρ πο σε λη την
πειρο, αλλ και στην Αθ&να µε εκδηλσεις διαµαρτυρ ας, παραστσεις
προς τους αρµ διους και ενηµρωση
του πληθυσµο καλντας τον σε αγωνιστικς δυναµικς κινητοποι&σεις.
Απ την πλευρ µας λµε χι στις
κοντ φθαλµες και καταστροφικς παραχωρ&σεις και προτε νουµε: Πατριτες πιστε τα γιοφρια, σα απµειναν δηλαδ&, να µην ρθουνε τα
«φ δια».

ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Το ∆ιοικητικ Συµολιο του
Συλλ γου Πλατανοσας Ιωανν νων «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ»
καλε τα µλη του σε Τακτικ& Γενικ& Συνλευση την 22η Απριλ ου 2018, ηµρα Κυριακ και ρα
11:30 στα γραφε α του Συλλ γου
(Σµου 31-33) Αθ&να, µε θµατα
ηµερ&σιας διταξης:
1. Aπολογισµ ς πεπραγµνων
2. Ταµειακ ς απολογισµ ς
3. Jκθεση Εξελεγκτικ&ς Επιτροπ&ς
4. Jγκριση πεπραγµνων
5. Εκλογ& ∆ιοικητικο Συµουλ ου

Kσοι επιθυµον να θσουν
υποψηφι τητα για το νο ∆ιοικητικ Συµολιο πρπει να δηλσουν εγγρφως την υποψηφι τητ τους στο υφιστµενο
∆ιοικητικ Συµολιο ως την
19η Απριλ ου 2018, ηµρα Πµπτη και ρα 18.00 - 21.00, στα
γραφε α του Συλλ γου.
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Σηµαντικ( και µεγ(λα *ργα το 2018
Ανοιχτ& συζ&τηση της δηµοτικ&ς αρχ&ς µε
τους κατο κους και τους φορε ς της τ.κ. Πλατανοσας γινε την Κυριακ& 4/3/2018 στην α θουσα του συλλ γου που ακοστηκαν προλ&µατα, σκψεις και απ ψεις και φυσικ
πολλς προτσεις. Jγινε µια πολ εποικοδοµητικ& συζ&τηση και η δηµοτικ& αρχ& υποσχθηκε την αξιολ γηση των πιο πνω και
συνεπς κατ του µτρου του δυνατο την
πραγµατοπο ησ& τους.
Τη συζ&τηση δι&υθυνε ο πρ εδρος του δηµοτικο συµουλ ου και υπεθυνος πολιτιστικν του δ&µου Βαγγλης Γιωτ πουλος. Παρευρθησαν επ σης η πρ εδρος της κοινωφελος επιχε ρησης και δηµοτικ& σµουλος
Mννα Ζαλοκστα και ο αντιπρ εδρος-δηµοτικ ς σµουλος Ν κος Γροντας, πως και ο
δηµοτικ ς σµουλος ∆ηµ&τριος Ττσης.
Μετ τους κατο κους το λ γο π&ρε ο πρ εδρος Γ. Τριντος, ο οπο ος αφο καλωσ ρισε
το δ&µαρχο και τη δηµοτικ& αρχ&, ευχαρ στησε το δ&µαρχο και τους αντιδηµρχους
για τη συνεργασ α την οπο α θερησε αρκετ καλ&. Κατ πιν π&ρε το λ γο ο χωριαν ς
µας αντιδ&µαρχος ∆. Τσιλογιννης, ο οπο ος
κανε µια σνοψη για το τι υπ&ρχε και το τι
γινε απ το 2011 ως σ&µερα.
Για παρδειγµα, ανφερε: υπ&ρχε πρ ληµα µε τα τηλεοπτικ κανλια, πως και η
πλατε α και ο κεντρικ ς µας δρ µος πνιγ ταν

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
Τριµηνιαα κδοση
Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ
Συλλγου Πλατανοσας Ιωανννων,
Σ#µου 31-33, 104 39 Αθ%να
Τηλ./Fax: 210.88.33761
Web: www.syllogosplatanousas.gr
Email: info@syllogosplatanousas.gr
ΕΚ ∆ΟΤ Η Σ
Ευαγγελα Κωσταγι(ργου
(Ο εκ#στοτε Πρεδρος σµφωνα µε το νµο)
Τηλ: 698.294.2905
EΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ
Κ(στας Ν. Μπατσ%ς
Τηλ.: 697.285.9999, 6977.32.4848
210.3241.137
E-mail: mpatsiskostas@hotmail.com
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αλ<ξης Κατερνης
Ευαγγελα Κωσταγι(ργου
Κ(στας Ν. Μπατσ%ς
Φ(της Α. Παρασκευπουλος
ΣYN∆POMEΣ
1 . Mε Tαχυδροµικ Eπιταγ
K(στας Mπατσ%ς
Πανηπειρωτικ% Συνοµοσπονδα Eλλ#δος
Kλεισθ<νους 15, 105 52 Aθ%να
2. Mε κατ θεση
TPAΠEZA ALPHA BANK
Aριθµ. Λογ/σµο: 260 00 2002 001724
IBAN: GR79 0140 2600 2600 0200 2001 724
BIC: CRBAGRAA
ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Γραφικ<ς Τ<χνες ΑΒΕΛ, 210 9711877
Μενελ#ου 2, 16346 Ηλιοπολη
Απ$ τη συντακτικ επιτροπ
Τα αποστελλµενα κεµενα δεν πρ<πει
να υπερβανουν τις 500 λ<ξεις και να
αποστ<λλονται στη
διεθυνση του συλλγου σε
ηλεκτρονικ% µορφ% στο
info@syllogosplatanousas.gr

Μεγ(λη και ουσιαστικ η χρηµατοδ6- χρηµατοδ τηση απ το Υπουργε ο Εσωτεριτηση απ6 την Περιφ*ρεια Ηπε ρου και κν µε 100.000 € και του ∆. Β. Τζουµρκων
20.000 €.
ειδικ( για την Πλατανο=σα
απ τα και σκουριασµνους φρχτες παρουσιζοντας τσι µια σχηµη εικ να του
χωριο. Jγιναν πολλς παρεµσεις, σ γουρα χρειζονται περισσ τερες αλλ δεν µπορε να αµφισητ&σει κανε ς τι παλεουµε
και ρισκ µαστε σε πολ καλ αθµ στα ργα και γενικ στην καθηµεριν τητα και δ νουµε πραγµατικ& µχη χι µ νο στην Πλατανοσα αλλ και σε λο το ∆&µο. ∆εν ζητοµε επα νους, οτε να µας χαριστε τε,
απαιτοµε µως να µας συγκρ νετε γιατ παλεουµε σε καιρος που λοι γνωρ ζετε δσκολους και χουµε το θρρος να σας κοιτξουµε στα µτια. Οι συνδηµ τες, συνχισε,
πρπει να γνωρ ζουν λα τα οικονοµικ στοιχε α και λες τις χρηµατοδοτικς πηγς µιας
δηµοτικ&ς αρχ&ς, αλλ και τις υποχρεσεις
τους αναλοντας µε αριθµος λα τα σοδα
και τα ξοδα και τι αντιστοιχε σε κθε τ.κ.
Στη συνχεια, ο αντιδ&µαρχος σε θµατα
καθηµεριν τητας Ν. ΒαPτσης αναφρθηκε
στις προσπθειες της δηµοτικ&ς αρχ&ς, τον ζοντας τι σε ναν δ&µο µε τ σες ιδιαιτερ τητες ρισκ µαστε σε ικανοποιητικ αθµ . Την
συνλευση κλεισε ο δ&µαρχος, ο ποιος τ νισε τι η παροσα συζ&τηση &ταν εφ’ λης της
λης και σε υψηλ επ πεδο, συγχα ροντας
συγχρ νως τις δο επιχειρ&σεις της Πλατανοσας «Οινοποιε ο-Κτ&µατα Ευδοξ α» και
«Αιθρια λαια-Αφο Κ τσου» που κοσµον
και διαφηµ ζουν την Πλατανοσα. Επ σης ε πε τι η περιοχ& µας γινε τουριστικ ς προορισµ ς και προτρεψε τους κατο κους να δουν
σαν επιχε ρηση το λλειµµα της περιοχ&ς µας
που ε ναι τα καταλµατα. Η περιοχ& µας χρ νο µε το χρ νο αναπτσσεται σταδιακ και
αυτ δεν ε ναι τυχα ο αλλ µεθοδικ& δουλει
µε σοαρ τητα και υπευθυν τητα της παροσας δηµοτικ&ς αρχ&ς. Το 2018 και το 2019 θα
ε ναι η πιο καθοριστικς χρονις για το δ&µο
Β. Τζουµρκων, κατληξε.
Τλος, ανακοινθηκαν τα ργα που θα
πραγµατοποιηθον το 2018 και για τα οπο α
χει εξασφαλιστε η χρηµατοδ τησ& τους.
1. Ασφαλτ στρωση στην περιοχ& Μαχαλ
και Μπουκ ρι, προϋπολογισµο 120.000 €, µε

2. Αντιπληµµυρικ τ.κ. Πλατανοσας, προϋπολογισµο 48.000 €, µε χρηµατοδ τηση
απ την Περιφρεια Ηπε ρου.
3. Ασφαλτ στρωση προς συνοικισµ Λογγ, προϋπολογισµο 30.000 €, µε χρηµατοδ τηση απ την Περιφρεια Ηπε ρου.
4. Κατασκευ& γηπδου 5Χ5 καθς και γηπδου µπσκετ, προϋπολογισµο 72.000 €, µε
χρηµατοδ τηση απ την Περιφρεια Ηπε ρουµε 42.000 € και του ∆. Β. Τζουµρκων µε
30.000 €.
5. Επισκευ& µονοπατιν, προϋπολογισµο
60.000 €, µε χρηµατοδ τηση απ την Περιφρεια Ηπε ρου µε 40.000 €, και του ∆. Β. Τζουµρκων µε 20.000 €.
6. Mρση καταπτσεων και γενικν ζηµιν
απ θεοµην ες, προϋπολογισµο 15.000 €, µε
χρηµατοδ τηση απ την Περιφρεια Ηπε ρου.
7. Πιστοπο ηση παιδικ&ς χαρς τ. κ. Πλατανοσας περ που της τξεως των 20.000 €, η
µελτη της οπο ας ρ σκεται σε εξλιξη, µε
χρηµατοδ τηση απ το Υπουργε ο Εσωτερικν.
8. Αναζητε ται πηγ& χρηµατοδ τησης, που
σντοµα θα ρεθε , για την κατασκευ& δεξαµεν&ς και αντλιοστασ ου τσι στε να λυθε
το πρ ληµα υδροδ τησης των σπιτιν που
ρ σκονται νω της πλατε ας και του κεντρικο δρ µου. Αλλαγ& περ που 700 µ. δικτου
δρευσης σε κατολισθα νουσα περιοχ&. Η µελτη, της τξεως των 65.000 €, ρ σκεται σε
εξλιξη.
Τα παραπνω ργα ε ναι συνολικο προϋπολογισµο 430.000 €.
∆ιαζοντας και αναλοντας το τεχνικ
πρ γραµµα του ∆. Β. Τζουµρκων, διαπιστνουµε τι µια πληθρα ργων απ το Μονολ θι ως το Ελληνικ , σε λη τη ∆. Ε. Τζουµρκων, στη ∆. Ε. Πραµντων, αλλ και στα λαχοχρια θα λουν χρα το 2018 σε λο το
δ&µο. Mρα µιλµε για να δ&µο-εργοτξιο.
«Απαιτοµε να µας συγκρ νετε», ε πε ο αντιδ&µαρχος και µλλον ε χε δ κιο.
Jνα µεγλο µπρο στο δ&µαρχο!

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
100 χρ$νια απ$ τη γ'ννηση,
του διακεκριµ'νου µουσουργο
Του Θωµ Ταµβ κου
Πλατανοσα Ιωανν νων, 10/2/1918 – Παπγου Αττικ&ς, 20/10/2000
Ελχιστος φ ρος τιµ&ς στη µν&µη του σηµαντικο
µουσουργο και αρχιµουσικο στρατιωτικν φιλαρµονικν για τα 100 χρ νια απ τη γννησ& του.
Γενν&θηκε στην Πλατανοσα, που επ σης γενν&θηκε και ο ∆ηµ&τρης ∆ραγατκης.
Σε ηλικ α 14 ετν &λθε στην Αθ&να που γρφτηκε στο Εθνικ Ωδε ο. Σποδασε ιολ , τροµπ νι και
µε δσκαλο τον Μανλη Καλοµο ρη απκτησε τα διπλµατα διεθυνσης ορχ&στρας, ενορχ&στρωσης
και φογκας. Το 1940, ως δεκανας µουσικ ς κατετγη στο στρατ και υπηρτησε στην Αλεξανδροπολη, την Mρτα, τα Ιωννινα και την Αθ&να.
Το 1945 γ νεται Ανθυπασπιστ&ς Μουσικ ς στη Αθ&να, τη Θεσσαλον κη, τα Τρ καλα και τη
Λρισα µε διευθυντ& τον αρχιµουσικ Μαργαρ τη Καστλη του οπο ου γινε οηθ ς του και
διευθυντ&ς της Ελαφρς Ορχ&στρας Στρατο. Το 1959 και µχρι το 1963 ανλαε τη διο κηση
της Στρατιωτικ&ς Μουσικ&ς ΕΛ∆ΗΚ (Κπρος).
Την τριετ α 1963-65 &ταν διοικητ&ς της Στρατιωτικ&ς Μουσικ&ς του Β´ Σµατος Στρατο
στη Βροια. Το 1965 επστρεψε στη Αθ&να και ανλαε διευθυντ&ς Ορχ&στρας, Εκπαιδευτ&ς, Υποδιευθυντ&ς του Μ.Σ. της Α.Σ.∆.Ε.Ν. Το 1970 προ&χθη σε ∆ιευθυντ& ∆ιοικ&σεων
Μουσικ&ς του Γ.Ε.Σ.
Το 1972 αποστρατεθηκε µε το αθµ του Αντισυνταγµατρχη αφο ε χε συµπληρσει
τριανταπντε (35) χρ νια ευδ κιµης υπηρεσ ας.
Στο διστηµα της στρατιωτικ&ς καριρας, συνθεσε αρκετ ργα για µπντες πνευστν,
πως την «Ηπειρτικη Σου τα αρ. 5», µνους για τα στρατιωτικ Σµατα και λαε πολλ
πρτα ραε α απ διεθνε ς µουσικος διαγωνισµος για στρατιωτικς µουσικς, στην Ιταλ α, την Κπρο, το Ηνωµνο Βασ λειο, τις Η.Π.Α., κ..
Απ το 1973, πολ της πλον, συνχισε να ασχολε ται µε τη σνθεση µουσικ&ς γρφοντας
αξι λογες διασκευς για ορχ&στρες πνευστν απ ελληνικ παραδοσιακ τραγοδια.
Ασχολ&θηκε επ σης µε την τοπικ& αυτοδιο κηση στην τ τε Κοιν τητα Παπγου που διετλεσε επ σειρ ετν Αντιδ&µαρχος, ∆ηµαρχεων, Πρ εδρος Νοµικν Προσπων.
Απε ωσε 20 Οκτωρ ου του 2000.

ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α (19ος αι.)
Του ∆ρ Φτη Παρασκευ$πουλου*
Στη διρκεια της Επανστασης του
1821 σηµειθηκαν µετακιν&σεις ελληνικν πληθυσµν απ διφορα µρη της
Οθωµανικ&ς Αυτοκρατορ ας προς την
επαναστατηµνη Ελλδα. Οι οµαδικς αυτς µεταναστεσεις, µπορον να θεωρηθον αφετηρ α του προσφυγικο ζητ&µατος. Το προσφυγικ ρεµα απ την ηπειρωτικ& χρα και το Αιγα ο υπ&ρξε συνπεια της αποτυχ ας του απελευθερωτικο
κιν&µατος στις περιοχς αυτς.
Το προσφυγικ ρεµα απ τις  ρειες
ελληνικς επαρχ ες, Θεσσαλ α, Μακεδον α, πειρο ξεκ νησε σχεδ ν ταυτ χρονα
µε το µεταναστευτικ ρεµα απ τη Μικρ
Ασ α. Συνεχ στηκε µως και κατ το δετερο τος της Επανστασης προς δο κυρ ως κατευθνσεις: α) απ τη Θεσσαλ α
και τη Μακεδον α προς τις Β ρειες Σπορδες και απ την πειρο και τα Mγραφα
προς τη ∆υτικ& Στερε και ειδικ τερα το
Μεσολ γγι.
Μεγλα κµατα προσφγων απ την
πειρο κατευθνθηκαν στη ∆υτικ& Στερε για να αποφγουν τα τουρκικ αντ ποινα µετ την καταστολ& του κιν&µατος,
το καλοκα ρι του 1821. Πλ&θη συνρρευσαν στο Μεσολ γγι. Στις αρχς του 1823
κατφτασαν Σουλιτες µσω των Ιον ων
Ν&σων, µετ τη λση της πολιορκ ας του
Σουλ ου.
Στην πρωτεουσα του επαναστατηµνου θνους, το Ναπλιο, οικοδοµ&θηκε ξεχωριστ ς προσφυγικ ς συνοικισµ ς, η
Πρ νοια. Ε ναι χαρακτηριστικ
τι το
1825 το Ναπλιο ε χε 15.828 κατο κους.
Απ’ αυτος οι 291 εµφαν ζονται ως Ηπειρωτικ&ς καταγωγ&ς (Κ. Κ µης, «Προσφυγικς µετακιν&σεις», στο Ιστορ α του Νου
Ελληνισµο, τ. 3, Αθ&να, 2003, σ. 243).
Η οριστικοπο ηση των συν ρων του
πρτου ελληνικο κρτους στη γραµµ&
Αµρακικο – Παγασητικο κ λπου προκλεσε να προσφυγικ ρεµατα απ τις
περιοχς που µειναν ξω απ αυτ . Kσον
αφορ στην πειρο οι περισσ τεροι πρ σφυγες προρχονταν κυρ ως απ το Σολι
και απ τα ορειν της Mρτας (Τζουµρκα
–Ραδο ζι). Η Αιτωλο-ακαρναν α δχτηκε
τα µεγαλτερα προσφυγικ κµατα απ
την πειρο ως µεσα γειτνιζουσα προς
αυτ&ν. Οι Ηπειρτες πρ σφυγες εγκαταστθηκαν κυρ ως στο Μεσολ γγι αλλ και
στη Ναπακτο (λ. Κστας Κ µης, Ιστορικο - δηµογραφικ. Μελτες Ιστορ ας και
Ιστορικ&ς δηµογραφ ας του ελληνικο χρου, Αθ&να 1999 και ∆ιον. Μιτκης
«Επο κηση Ηπειρωτν στην Αιτωλ α»,
Ναυπακτιακ, τ. 4, 1988-1989, σ. 65-231).
Χωρι, πως η Φλωριδα και ο Στνος
του Βλτου, η Νεπολη του Αγριν ου µε
τους συνοικισµος ΤριανταPκα και ΡουσσεPκα, αλλ και ολ κληρες συνοικ ες της
Ναυπκτου κατοικ&θηκαν απ Ηπειρτες
πρ σφυγες. Οι πολεµοχαρε ς Σουλιτες
δεν &ταν ιδια τερα επιθυµητο στους ντ πιους. Jτσι, προτο εγκατασταθον στο
Ζαπντι και τη Ναπακτο της Αιτωλ ας,
ναυγησαν σχδια εγκατστασ&ς τους
στην Πλο, την Κυλλ&νη της Ηλε ας και
το Αντ ρριο εξαιτ ας αντιδρσεων των γηγενν πληθυσµν (Ν. Ανδριτης, «Το
προσφυγικ ζ&τηµα στην Ελλδα 18911930», στο θµατα Νεοελληνικ&ς Ιστορ ας,
Αθ&να 2006, σ. 118-119, σ. 131).
Για τις προσφυγικς αυτς µετακιν&σεις
οι ιστορικς πηγς ε ναι πολ περιορισµνες, γιατ οι ιστοριογρφοι και οι περιηγητς της εποχ&ς ασχολ&θηκαν κυρ ως µε
τα πολιτικ και στρατιωτικ γεγον τα του
Αγνα. Η σηµασ α τους µως &ταν πολπλευρη: διαµ ρφωσαν το δηµογραφικ
χρτη της ανεξρτητης Ελλδας και συνετλεσαν στη γνωριµ α και την πνευµατικ&
αλληλεπ δραση των Ελλ&νων µεταξ τους
επιταχνοντας τη διαδικασ α συγκντρωσης και συγχνευσης των ελληνικν πληθυσµν στην να ανεξρτητη Ελλδα.

* Φιλ6λογος – Ιστορικ6ς
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Οι Πλατανουσιτες στα δ=σκολα φα νονται

K√π¡ø¡π∫∞
Γ'ννηση

Στα Γιννενα ο Γιννης και η Mντζελα Τσιρογιννη απκτησαν αγορκι.
Τα Ηπειρτικα Να εχονται
να τους ζσει το νεογννητο.

Γ µος

Στο Παρ σι παντρετηκε η Ευαγγελ α Αχ. Μπατσ& µε τον Gabriel Bosquain.
Τα Ηπειρτικα Να εχονται
β ον ανθ!σπαρτον.

Θ νατοι

Στην Αθ&να απε ωσε η Χρυσολα Κ. Νταραγιννη (και η κηδεα της γινε στη Πλατανοσα).
Στα Γιννενα απε ωσε η Χριστ να Αντνη Αναγνστου.
Στο Τορ νο της Ιταλ ας απε ωσε η Ελνη Ν. Παπανικολου (και η κηδεα της γινε στο Σολι Κορινθας).
Στην Αθ&να απε ωσε η Χαρ κλεια Κ. Νσιου
(και η κηδεα της γινε στη ∆αφνωτ ρτας).
Στη Θεσσαλον κη απε ωσε ο καθηγητ&ς του
Α.Π.Θ. Παλος Ε. Πανταζ&ς απ το Μονολ δι.
Στην Αθ&να απε ωσε ο Κστας ∆. Τζ µας.
Στα Γιννενα απε ωσε η Μαρ α Ν. Τρινου (και
η κηδεα της γινε στην Πλατανοσα).
Στ ν Πργο απε ωσε η Ελνη Ι. Παρασκευ, κ ρη του Γ. Νταλ τσα.
Στα Γιννενα απε ωσε η Γιαννολα Β. Πα δαρου
(και η κηδεα της γινε στη ∆αφνωτ ρτας).
Στο Μονολ θι απε ωσε η Γεωργ α Ι. Πλιακοπνου.
Στην Αθ&να απε ωσε η Αθην Κ. Σερµα.
Τα Ηπειρτικα Να εκφρζουν
θερµ συλλυπητρια στους οικε ους τους.

ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ

ΕΥΡΩ

Αθνα
Καµπ λης Στρτος
Κοµπου Βασιλικ&
Ζαρκδα ∆&µητρα
Μαργνης Αθανσιος
Στεργ ου Λεων δας
Φοκα Μαρ α
Τσιλογιννης Παλος
Μπατσ& Κ τσα
Κωσταγιργου Ευτυχ α
Κωσταγιργος Ηρακλ&ς
Μνος Σπρος
Γρππας Ευστθιος
Κολιοφοκα Γεωργ α
Γκοτζις Νικ λαος
Γαλαν πουλος Γεργιος
Τριντος ∆ηµ&τριος
Πρντζας Ιωννης
Σερµα Χριστ να
Καρρ Σταυρολα
Χ&ρα Παρθεν α
Χ&ρας Ηλ ας
Μπατσ& Ανθολα

20
20
50
20
20
10
20
10
20
20
10
20
20
10
10
20
10
20
15
10
30
10

?ρτα
Παπαγεωργ ου Ν κος

30

Γι(ννενα
Παπαγιννη Σταυρολα
Μπενκου Ανδροµχη

15
10

Ιθ(κη
∆ελαπ ρτα Γεωργ α

20

Πλατανο=σα
Κουτσ ς Αχιλας

20

Λ(ππα
Μαντζοτσος Βασ λειος

15

Πρ*@εζα
Λορντζος Χρ&στος

20

∆ωρε εις µνµην

Σελδα 3

Στη µν%µη της πολυλατρεµ<νης του µητ<ρας
Παρασκευ%ς Τζουβ#ρα - Γαλι#νδρα και της
γλυκει#ς «µητερολας» του Ππης Ματσοκα - Ζαχαρ%, ο Χαρ#λαµπος Γαλι#νδρας - Αρτινς προσ<φερε 100 ευρ( για την
απρσκοπτη <κδοση της εφηµερδας µας.

Με επιτυχ α διεξ&χθη και φτος η ετ&σια εκδ&λωση κοπ&ς της
π τας του συλλ γου µας Πλατανοσας Ιωανν νων η «Αγ α Παρασκευ&» που πραγµατοποι&θηκε σε κντρο διασκδασης στο
Περιστρι Αττικ&ς, στις 4 Φερουαρ ου.
Μλη και φ λοι πλαισ ωσαν το
διοικητικ συµολιο του συλλ γου µας στην πραγµατοπο ηση
της εκδ&λωσης προσερχ µενοι
µαζικ, γεµ ζοντας την α θουσα
ανταµµατος.
Η συµµετοχ& τους υπ&ρξε συγκινητικ&, παρ τα σηµαντικ οικονοµικ και κοινωνικ προλ&µατα που αντιµετωπ ζουµε, αλλ
και τους πολλος θαντους φ λων, γνωστν πατριωτν που
επ&λθαν κατ το παρελθ ν τος.
Η πρ εδρος του διοικητικο
συµουλ ου του συλλ γου µας κ.
Ευαγγελ α Κωσταγιργου, συνεπικοροµενη απ µλη του καλοσρισαν τους προσελθ ντες συµπατριτες µας ευχαριστντας
τους για το δυναµικ «παρν»
που δωσαν στην εκδ&λωση και
τους κλεσε να πυκνσουν τις τξεις του, να τον ενδυναµσουν
και να στηρ ξουν κθε προσπθει του προκειµνου να τον κρατ&σουν ζωνταν , να στηρ ξουν
την κδοση της εφηµερ δας και
να συµµετσχουν µαζικ στη γενικ& συνλευση, που θα πραγµατοποιηθε στις 22 Απριλ ου στα
γραφε α του συλλ γου µας, να θσουν υποψηφι τητα εκλογ&ς
τους στο νο διοικητικ συµολιο, συµλλοντας στην ανανωση και συνχιση της παρξ&ς του,
τ σο αναγκα α στις στενχωρες
µρες που ινουµε, στην περαιτρω σσφιξη των σχσεων λων
των αποδ&µων µας µε την πατρα γη και τους ηρωικος συµπατριτες µας που παραµνουν

σ´ αυτ&ν, γερ ριζωµνοι στα &θη,
θιµα, την ιστορ α και διαινιση
του χωριο µας.
Μετ την κοπ& της π τας ακολοθησε το καθιερωµνο τσιµποσι µε φαγοπ τι και τη συντροφι παραδοσιακν &χων,

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Αγαπητο συγχωριανο , φ λες και φ λοι του συλλ γου, θλουµε να σας ενηµερσουµε για τις οικονοµικς δυσκολ ες
που αντιµετωπ ζει ο σλλογ ς µας σον αφορ την κδοση
της εφηµερ δας Ηπειρωτικ! Να.
Το ετ&σιο κ στος κδοσης ανρχεται στο ψος των 3.000 €.
Αν αναλογιστε κανε ς την οικονοµικ& κρ ση που ζοµε,
τις επιπτσεις που χει και ταυτ χρονα τα δυσανλογα µε
το παραπνω ποσ σοδα του συλλ γου µας, µπορε να φανταστε τις δυσκολ ες.
Για να µποροµε να συνεχ σουµε να εκδ δουµε την εφηµερ δα, παρακαλοµε θερµ λα τα µλη µας, να αποστε λουν
την ετ&σια συνδροµ& που ανρχεται στο ποσ των 10 ευρ
και αφορ αποκλειστικ την συνδροµ& για τα Ηπειρωτικ!
Να.
( Βλπε σελ. 2, ταυτ τητα).

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Επειδ% ορισµ<νοι αναγν(στες της εφηµερδας µας διαµαρτυρ%θηκαν πως δεν την λαµβ#νουν πλ<ον, τους πληροφοροµε πως η αποστολ% αυτ%ς διακπτεται αυτοµ#τως απ το
ηλεκτρονικ σστηµα συνδροµητ(ν σων δεν <χουν καταβ#λλει τη συνδροµ% τους µετ# την παρ<λευση δο ετ(ν.

στ χων και ρυθµν απ την ορχ&στρα του Απ στολου Μετσο τη.
Το γλντι και ο χορ ς ξεκ νησαν µε το χορευτικ τµ&µα του
συλλ γου µας που ηµτισε σε
ηπειρτικα παραδοσιακ ακοσµατα.

Ιδια τερη α σθηση προκλεσαν
τα εικαστικ παραδοσιακ δρµενα µε θµατα την παρδοση
της νφης και τα παιχνιδ σµατα
του καλατζ&, που παρουσιστηκαν συνοδε α του χορευτικο µας
και τα οπο α απσπασαν τα θερµ τερα των χειροκροτηµτων.
Το συνεχιζ µενο γλντι ως τις
πρτες πρωινς ρες τ µησαν µε
την παρουσ α τους στην π στα οι
πλε στοι των παρευρισκοµνων.
Την εκδ&λωση τ µησαν µε την
παρουσ α τους ο δ&µαρχος Βορε ων Τζουµρκων κ. Γιννης Σεντελς µε τη σζυγ του, ο πρ εδρος του Μορφωτικο και Πολιτιστικο Συλλ γου Πλατανοσας
κ. Γρηγ ρης Κωσταγιργος, µε
µλη του διοικητικο συµουλ ου, ο πρ εδρος της Οµοσπονδ ας
Τζουµερκιωτν κ. Χρ&στος Λαναρς και το µλος κ. Χρ&στος
Γκατζ γιας.
Και του χρ νου.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Το ∆ιοικητικ Συµολιο του Συλλ γου Πλατανοσας
Ιωανν νων «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» καλε τα µλη του σε
Τακτικ& Γενικ& Συνλευση την 22η Απριλ ου 2018, ηµρα
Κυριακ και ρα 11:30 στα γραφε α του Συλλ γου (Σµου
31-33) Αθ&να, µε θµατα ηµερ&σιας διταξης:
1. Aπολογισµ ς πεπραγµνων
2. Ταµειακ ς απολογισµ ς
3. Jκθεση Εξελεγκτικ&ς Επιτροπ&ς
4. Jγκριση πεπραγµνων
5. Εκλογ& ∆ιοικητικο Συµουλ ου
Kσοι επιθυµον να θσουν υποψηφι τητα για το νο ∆ιοικητικ Συµολιο πρπει να δηλσουν εγγρφως την
υποψηφι τητ τους στο υφιστµενο ∆ιοικητικ Συµολιο ως την 19η Απριλ ου 2018, ηµρα Πµπτη και ρα
18.00-21.00, στα γραφε α του Συλλ γου.

Ιανου ριος Φεβρου ριος Μ ρτιος 2018
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∆=σ@ατος ο δρ6µος ?ρτας-Γ*φυρα Πλ(κας
Του Κστα Μπατσ

Α

διατος καθ σταται απ κατολισθ&σεις
που σηµεινονται µετ απ κθε ισχυρ&
νεροποντ& ο επαρχιακ ς δρ µος Mρτας – Γφυρα Πλκας, στα ∆ηµοτικ ∆ιαµερ σµατα
Σκοπας και ∆αφνωτ&ς του ∆&µου Αρτα ων.
Αν και µεσο καθ&κον της Περιφερειακ&ς
Εν τητας Mρτας ε ναι η αποκατσταση του
οδικο δικτου, για να χουν την αυτον ητη
πρ σαση οι κτοικοι της περιοχ&ς των
Τζουµρκων και παρ τις ντονες διαµαρτυρ ες τους γι´ αυτ , οι νθρωποι της Π.Ε.
Mρτας, χι µ νο κωφεουν, αλλ δεν φροντ ζουν να ενηµερνουν τους κατο κους και
τους διερχ µενους επισκπτες για το κλε σιµο του δρ µου µσω των Μσων Μαζικ&ς
Ενηµρωσης. Αλλ οτε φροντ ζουν για την
τοποθτηση πινακ δων οδικ&ς σ&µανσης
που να δε χνει τι δρ µος δεν ε ναι προσσιµος, µε αποτλεσµα αρκετο οδηγο να
ταλαιπωρονται και να αναγκζονται να συ-

νεχ σουν το ταξ δι τους απ τη Γφυρα
Τζαρρ&.
∆υστυχς η Π.Ε. Mρτας δεν ακολοθησε
το παρδειγµα της Π.Ε. Ιωανν νων η οπο α
σε πρ σφατη κατολ σθηση τοποθτησε πινακ δα στο ∆.∆. Μονολιθ ου που δειχνε τι ο
δρ µος µετ το ∆.∆. Πλατανοσας για την
Mρτα ε ναι κλειστ ς. Επιπλον ανταποκρ θηκε µεσα αποστλλοντας τεχνικος και
µηχαν&µατα οδικν ργων προς αποκατσταση της οδικ&ς πρ σασης.
Το πρ ληµα ε ναι σοαρ , γιατ 16 χωρι
των Τζουµρκων αποκλε ονται µε την παραµικρ& µπ ρα και επειδ& σε λ γες µρες ρχονται γιορτς, επιλλεται η Π.Ε. Mρτας να
φροντ σει στε οι απ δηµοι που θα προγραµµατ σουν να επισκεφθον τα χωρι
τους να µην ταλαιπωρηθον.
Αυτον ητη ε ναι η παρµαση του Περιφερειρχη Ηπε ρου κ. Αλξανδρου Καχριµνη, που χει αποδε ξει µεγλη ευαισθησ α
για παρ µοια πρ ληµα.

Σε καλ6 δρ6µο η αναστλωση

Επιτυχ α της Αστυνοµ ας στα Τζουµ*ρκα
Να µεγλη επιτυχ α της οµδας των
αστυνοµικν του τµ&µατος Βορε ων Τζουµρκων, υπ την καθοδ&γηση του διοικητ&
τους Βασ λη Σπρου.
Οι αστυνοµικο του τµ&µατος Πραµντων
σε συνεργασ α µε τους συναδλφους τους
απ το ∆&µο Κεντρικν Τζουµρκων κατφεραν το τελευτα ο διστηµα να συλλουν
τοµα που διακινοσαν ναρκωτικ στην περιοχ& των Τζουµρκων. Επ σης εξιχνιστηκαν και αρκετς περιπτσεις κλοπν, καθς και παρνοµη συλλογ& οτνων.
Το πρην αστυνοµικ τµ&µα Πραµντων
ε χε στην διθεσ& του 7 αστυνοµικος, εν

τρα κατ πιν ενεργειν του Αρχηγο της
Αστυνοµ ας συµπατριτης µας κ. Κωνσταντ νου Τσουλα αυξ&θηκαν σε 24.
Τα µσα που διαθτουν ε ναι 3 αυτοκ νητα, εκ των οπο ων το να ε ναι σε πλ&ρη
διλυση.
Παρ τις δυσκολ ες και τα λιγοστ µσα
που διαθτουν καταφρνουν να προστατεουν τους πολ τες.
Jτσι δηµιουργε ται το α σθηµα ασφλειας στους κατο κους των αποµακρυσµνων
αυτν περιοχν.
Κ. Μπ.

Επικ νδυνη προσπ*λαση

Η πορε α των εργασιν
για την αναστ&λωση της γφυρας Πλκας, εξετστηκε
σε σσκεψη που πραγµατοποι&θηκε στο Υπουργε ο Πολιτισµο,
παρουσ α
της
Υπουργο κ. Λυδ ας Κονι ρδου, του Γ. Γ. Υποδοµν κ.
Γεωργ ου ∆δε, του Περιφερειρχη Ηπε ρου κ. Αλξανδρου Καχριµνη και εκπροσπων απ τη Γενικ& Γραµµατε α Νεωτρων Μνηµε ων,
του ΤΕΕ / Τµ&µα Ηπε ρου,
του Ε.Μ.Π. και του ∆&µου
Βορε ων Τζουµρκων.
Kπως ανφερε ο Περιφερειρχης οι εργασ ες που ε χαν αναλει οι τοπικο φορε ς, παραδ νονται πλον στο
Υπουργε ο στε να µπορσει
να ξαναστηθε το γεφρι της

Πλκας. «Θεωρ - υπογρµµισε - τι αυτς οι ενργειες
που γιναν, &ταν το ασικ τερο ργο για την αναστ&λωση». Πρ σθεσε δε τι χρη
στην µεση παρµαση Περιφρειας και των τοπικν φορων σθηκε το ∆υτικ θρο, καθς η µελτη ε χε παραδοθε στις 12 Οκτωρ ου
και οι εργασ ες ολοκληρθηκαν αρχς Νοεµρ ου, λ γες
ηµρες δηλαδ& πριν αρχ σουν οι ισχυρς ροχοπτσεις. «Απ εδ και πρα –συνχισε ο Περιφερειρχης– θα
αναλει το Υπουργε ο Υποδοµν και νοµ ζουµε τι κναµε λα αυτ, τα οπο α πλον δ νουν το δικα ωµα να πιστεουµε τι θα γ νει πως
&ταν πρτα το γεφρι».

Τλος ευχαρ στησε λους
σοι εργστηκαν για τις ως
τρα εργασ ες στη γφυρα
Πλκας: «Ιδια τερα τον κ.
Σµρη, που &ταν επικεφαλ&ς
σε αυτ& την οµδα, που π&ρε
τις πρωτοουλ ες, και στα συνεργε α που &ταν επ τ που,
ε τε αυτ ς &ταν ο κ. Πλιακοπνος ε τε ο κ. Αλξης, και
επ σης στην εταιρε α που µας
ο&θησε µε τις ειδικς γνσεις που παρε χε».
Ανακο νωσε δε την πρ θεσ& του να διοργανωθε ειδικ& τελετ& για αυτος, κατ
την οπο α θα παρουσιαστον
και οι εργασ ες που γιναν
στα δο χρ νια για να στηθε
το γεφρι.
Κ. Μπ.

Οδικ( *ργα στα Κεντρικ( Τζουµ*ρκα
Jνα πγιο α τηµα του ∆&µου Κεντρικν
Τζουµρκων πα ρνει επιτλους σρκα και
οστ στερα απ την υπογραφ& προγραµµατικ&ς σµασης µεταξ του Γενικο Γραµµατα του Υπουργε ου Υποδοµν και Μεταφορν κ. Γιργου ∆δε και του ∆ηµρχου κ.
Μαρ νου Γαρνλη.
Πρ κειται για τα ργα ελτ ωσης και ρσης της επικινδυν τητας της παρκαµψης
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Αθαµαν ου και οδικο ξονος Αθαµαν ουΘεοδωρινων και της ρσης επικινδυν τητας του δρ µου Καταρρκτη-Βουργαρελ ου.
Η δηµοπρτηση των ργων, συνολικο
ψους 17.850.000 ευρ, χει &δη δροµολογηθε , µε χρηµατοδ τηση απ το πρ γραµµα
δηµοσ ων επενδσεων του Υπουργε ου Υποδοµν και Μεταφορν.

Σωστ& υπ&ρξε η ενργεια της Περιφρειας Ηπε ρου να ελτισει πριν απ δο χρ νια
τη ∆ετερη Επαρχιακ& Οδ απ τον κ µο του Ελληνικο ως την ε σοδο στο χωρι Καλντζι. Ο δρ µος διαπλατνθηκε στα 7,50 µτρα και ασφαλτοστρθηκε καθιστντας τη
διλευση των οχηµτων ασφαλ& και συντοµ τερη.
Τα προλ&µατα επικινδυν τητας, µως, καιροφυλακτον αν πσα στιγµ& στο τµ&µα
απ Καλντζι ως τη διασταρωση των Πηγαδιν και σε µ&κος 3.400 µτρων. Απ τη διασταρωση αυτ& θα διλθει ο νεοδηµοπρατηθε ς δρ µος, κ στους 30 εκ. ευρ, που θα ξεκινει απ τον Κ µο Τερ ου και θα καταλ&γει στη Γφυρα Πλκας, συνδοντας τα Τζουµρκα µε την Ι νιο Οδ .
Ευελπιστοµε πως ο δραστ&ριος Περιφερειρχης Ηπε ρου κ. Αλξανδρος Καχριµνης,
µε την ευαισθησ α και την εργατικ τητα που τον διακρ νει, να µεριµν&σει και για τη ελτ ωση και του τµ&µατος αυτο.
Κ. Μπ.

?µεση ταν η επ*µ@αση του Περιφερει(ρχη
Μολον τι πολλς φορς ποτε επισηµα νουµε µεγλα προλ&µατα που απαιτον µεσες λσεις, πως κναµε πρ σφατα για την επικινδυν τητα της οδο απ
Κουτσελι ως ΧΥΤΑ Ελληνικο, ε χαµε
την α σθηση τι ε µαστε «φων& οντων
εν τη ερ&µω». Ευτυχς διαψευστ&καµε.
Γι’ αυτ θλουµε να απευθνουµε ειλικριν& συγχαρητ&ρια στην Περιφρεια Ηπε -

ρου και προσωπικ στον Περιφερειρχη
κ. Αλξανδρο Καχριµνη ο οπο ος ενκρινε µεσα το ποσ των 15.000 ευρ, κινητοποιντας παρλληλα τους αρµ διους των
τεχνικν υπηρεσιν της Περιφρειας, οι
οπο οι µε τα αναγκα α µηχαν&µατα
σπευσαν και προχρησαν στην επ λυση
του προλ&µατος.
Κ. Μπ.

Τι θα γ νει;
Οι Τζουµερκιτες πως κι λοι οι Ηπειρτες που το χουν ζ&σει, πονσει και ποικιλοτρ πως υµν&σει δεν θα πασουν στιγµ& να αγων ζονται µχρι την πολυπ θητη αναστ&λωσ& του. Η επαναφορ στην αρχικ& του µορφ& αποτελε γι’ αυτος στο χηµα ζω&ς.
Πρασαν τρ α χρ νια απ τη µρα (1η Φερουαρ ου 2015) που κατρρευσε το «Ιστορικ
Γεφρι της Πλκας», το ψηλ τερο πτρινο µον τοξο γεφρι των Βαλκαν ων.
Το 1866 ο πρωτοµστορας Κστας Μπκας, σε χρονικ διστηµα εν ς καλοκαιριο
–µ νο!– κατ ρθωσε να ολοκληρσει το ργο αυτ .
Σ&µερα, η πολιτε α, εν διαθτει µπειρους µηχανικος και τα πλον εξελιγµνα µσα,
δεν κατ ρθωσε ακ µη να το αναστηλσει, αν και χουν εγκριθε απ το υπουργε ο Υποδοµν και Μεταφορν τα ανλογα χρηµατικ ποσ, που ανρχονται στα πντε εκατοµµρια εξακ σιες χιλιδες ευρ.
Κ. Μπ.

