
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Με τη συμμετοχή εκπροσώπων από τις Αδελφότητες και την ΠΣΕ έγινε η 
σύσκεψη για  «Αιολικά Πάρκα στη Μουργκάνα! Θα μείνει τίποτα όρθιο?» 
στην αίθουσα της Ομοσπονδίας Μουργκάνας στις 8 Ιουνίου 2022. Στη 
σύσκεψη, που  συγκάλεσε το Διοικητικό  Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, 
παραυρέθηκε αντιπροσωπεία του ΔΣ της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας 
Ελλάδας (ΠΣΕ) με επικεφαλής τον πρόεδρο Μάκη Κιάμο και τους 
Αλέξανδρο Λαμπρίδη, Β΄ Αντιπρόεδρο, Αντώνη Κοντό,  Έφορο Δημοσίων 
Σχέσεων, Χρήστο Τούμπουρο, Έφορο Τύπου, Γιάννη Βέλλη, μέλος του ΔΣ, 
Γιώργο Μουσγά, μέλος του ΔΣ. Επίσης παραυρέθηκε ο Γιώργος 
Μανιώτης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ραδοβυζινών Άρτας. 

Τις εργασίες άνοιξε ο Νικόλαος Παπαθανασίου, πρόεδρος του ΔΣ της 
Ομοσπονδίας Μουργκάνας, επισημαίνοντας ότι κακώς οι πρωτοβουλίες 
ενάντια στα αιολικά πάρκα εμφανίζονται ως κόντρα στην τεχνολογία και την 
πράσινη ανάπτυξη. Αντίθετα στοχεύουν στην προστασία και την ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
της Ηπείρου. Ο Μάκης Κιάμος παρουσίασε τις θέσεις της ΠΣΕ για τα 
ενεργειακά θέματα υπογραμμίζοντας: «Είμαστε σε εγρήγορση. Δεν είμαστε 
αντίθετοι με κάθε έργο για την ενέργεια. Να γίνει εκεί που χρειάζεται και με 
μέτρο, χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα. Είμαστε έτοιμοι για δυναμικές 
κινητοποιήσεις, καθώς υπάρχουν τεράστια συμφέροντα». Ο Γιώργος 
Μανιώτης περιγράφοντας την φθίνουσα κατάσταση στα Ραδοβίζια της 

ορεινής Άρτας είπε: «Τα χωριά θα κλείσουν σε λίγο». Κάλεσε στην ημερίδα 
που οργανώνει η Ομοσπονδία Ραδοβυζινών Άρτας  με τη συμπόρευση της 
ΠΣΕ και του Συλλόγου Ηπειρωτών Νέας Ιωνίας με θέμα «Αντιμετώπιση των 
προβλημάτων των ορεινών χωριών των Ραδοβιζίων Άρτας». Η ημερίδα θα 
γίνει μάλλον στη Φιλαδέλφεια στις 26 Ιουνίου 2022. Ο Αντώνης Κοντός,  με 
στοιχεία απ’ τα Τζουμέρκα αποκάλυψε τις κάλπικες υποσχέσεις για έσοδα  
από «ουρανοκατέβατες εταιρίες», που έφτιαξαν φράγματα στην περιοχή.  Ο 
Αλέξανδρος Λαμπρίδης, είπε ότι τέτοιες πρωτοβουλίες είναι αναγκαίες γιατί 

μπορούν να συνενώσουν στον κοινό αγώνα ενάντια στην «ενεργειακή 
καταιγίδα» που απειλεί την Ήπειρο. Δεν είναι, πρόσθεσε, μόνο τα αιολικά 
πάρκα αλλά είναι και οι υδρογονάνθρακες και τα υδροηλεκτρικά. Ο Γιάννης 
Βέλλης,  πρότεινε τη δημιουργία περιβαλλοντολογικού πάρκου στην περιοχή 
της Μουργκάνας. Ο Δημήτρης Κανακόπουλος, Γενικός Γραμματέας της 
Ομοσπονδίας Μουργκάνας, πρότεινε τη συγκρότηση Επιτροπής Αγώνα και 

το ΔΣ της Ομοσπονδίας ανέλαβε να την πλαισιώσει με εκπροσώπους των 
Αδελφοτήτων και προσωπικότητες της περιοχής. Παρεμβάσεις στη σύσκεψη 
έκαναν ο Δημήτρης Δάλλας  και η Βαρβάρα Μπότσαρη, Α’ αντιπρόεδρος  
και έφορος Πολιτισμού  του ΔΣ αντίστοιχα, της Ομοσπονδίας Μουργκάνας. 
Ομόθυμα εκφράστηκε η ανάγκη εγρήγορσης και συντονισμού των δράσεων 
αντίθεσης μας. Ενάντια   στα μεγάλα συμφέροντα που με άλλοθι τη 
<<πράσινη>>  ενέργεια σχεδιάζουν αιολικά/ φωτοβολταικά /υδροηλεκτρικά 
έργα  για το μοναδικό  <<πράσινο>>  χρώμα των κερδών τους. Ενώ όλα τα 
λαικά νοικοκυριά  πληρώνουμε  πανάκριβο το ηλεκτρικό και τα καύσιμα  και η 
ενεργειακή φτώχια σαρώνει. Η προστασία της Μουργκάνας ,του φυσικού και 
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και η προστασία των συμφερόντων μας 
ενώνει όλους εμάς.                             Το ΔΣ της Ομοσπονδίας Μουργκάνας 

 


