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

Το χωριό µας το καλοκαίρι ως γνωστόν προσφέρει το
βουνίσιο αεράκι των Τζουµέρκων, τη δροσιά του πλά-
τανου, του έλατου και των γάργαρων νερών που τρέ-
χουν παντού. Βουργαρελιώτες και φίλοι του χωριού
µας έρχονται τους καλοκαιρινούς µήνες για µια
«ανάσα» από τους ρυθµούς της πόλης.
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο Σύλλογός µας θα
προσφέρει πρωταρχικά στους συγχωριανούς που µέ-
νουν µόνιµα στο χωριό και το έχουν τόσο ανάγκη
αλλά και στους άλλους επισκέπτες, «ανάσες» πολιτι-
σµού, για ψυχαγωγία µε την πραγµατική σηµασία του
όρου. Επίσης είναι ευκαιρία να βρεθούµε όλοι µαζί,
να ανταλλάξουµε απλές, ζεστές κουβέντες και από-
ψεις, γιατί ο Πολιτισµός πάντα ενώνει, δεν χωρίζει.
Σας παρουσιάζουµε κατά σειρά τις προγραµµατισµένες
εκδηλώσεις του Συλλόγου µας για το φετινό καλοκαίρι.

1) Κυριακή 29 Ιουλίου 2012. Για τρίτη χρονιά φέτος

θα πραγµατοποιηθεί στον ιστορικό χώρο του Μονα-
στηριού του Αγίου Γεωργίου, εκδήλωση ιστορικής
µνήµης για την έναρξη της επανάστασης στα Τζου-
µέρκα που ξεκίνησε απ΄ αυτό το χώρο. Συνδιοργα-
νωτές σε αυτή την εκδήλωση είναι ο ∆ήµος Κεντρικών
Τζουµέρκων, η Ένωση Συλλόγων, ο Πολιτιστικός
Σύλλογος Βουργαρελίου και ο Σύλλογος Βουργαρε-
λιωτών Αττικής. Αποτελεί τιµή και χαρά για µας που
ο ∆άσκαλος Χρήστος Παπαδόπουλος αποδέχτηκε
την πρόσκληση του Συλλόγου µας να είναι ο οµιλητής
σ΄ αυτή την εκδήλωση. Επί πλέον ο τοπικός Πολιτι-
στικός Σύλλογος µε τον οποίο συνεργαζόµαστε γι΄
αυτή την εκδήλωση θα προσπαθήσει να υλοποιήσει
και µία Αναπαράσταση του γεγονότος βασισµένη σε
κείµενο το οποίο είχε γράψει πριν 40 χρόνια ο Χρή-
στος Παπαδόπουλος.

2) Παρασκευή 3 Αυγούστου 2012. Για τέταρτη συ-

νεχή χρονιά η θεατρική οµάδα του 1ου Λυκείου Βύ-
ρωνα θα παρουσιάσει στην αίθουσα του ∆ηµαρχείου
το θεατρικό έργο του Αζίζ Νεσίν το «Θεριό του Ταύ-
ρου» µε υπεύθυνη καθηγήτρια την πρόεδρο του Συλ-
λόγου µας Λουκία Αντωνίου.

3) Σάββατο 4 Αυγούστου 2012. Στα πλαίσια της Έκ-
θεσης Βιβλίου ο συγγραφέας ∆ηµήτρης Στεφανάκης
(για τον οποίο γίνεται ιδιαίτερος λόγος σ΄ αυτό το φύλλο
της εφηµερίδας µας) θα παρουσιάσει το έργο του και
ιδιαίτερα το τελευταίο του µυθιστόρηµα «Φίλµ Νουάρ».

4) Από 1 έως 20 Αυγούστου 2012 θα πραγµατο-
ποιηθεί για 18η χρονιά η Έκθεση Βιβλίου στην άκρη
της πλατείας όπως και πέρυσι – στο Βακούφικο
Για κάποιες λεπτοµέρειες θα ενηµερωθείτε ιδιαίτερα
από σχετικές ανακοινώσεις.

Το ∆Σ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ «ΑΝΑΣΕΣ» ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ

ΟΙ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Και φέτος το καλοκαίρι η Ένωση των Συλλόγων του
∆ήµου έχει προγραµµατίσει πολύ ενδιαφέρουσες
πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις.
Κατά πρώτον στις 11 Αυγούστου θα γίνει η Αθα-
µάνιος ∆ιαδροµή ( ∆ρόµοι του Βασιλιά Αθάµα). Ο
4ος αγώνας δρόµου στην κλασική διαδροµή, µε
αφετηρία την πλατεία του Αθαµανίου και τέρµα
την πλατεία του Τετρακώµου. Ο αγώνας δρόµου
διεξάγεται σε µια πανέµορφη διαδροµή µέσα στην
άγρια φύση των Τζουµέρκων, προσφέροντας σε
πολλά σηµεία µια ανεπανάληπτη θέα. Το µεγαλύ-
τερο µέρος της διαδροµής εκτείνεται σε δάσος από
έλατα, καρυδιές και καστανιές και πραγµατοποιείται
υπό άριστες κλιµατικές συνθήκες για την εποχή, δι-
ευκολύνοντας την προσπάθεια των αθλητών. Ση-
µειώνεται ότι η διαδροµή είναι ασφαλτοστρωµένη,
σε όλο το µήκος της.
Η συµµετοχή είναι ελεύθερη για όλους και η εγ-
γραφή δωρεάν. ∆ηλώσεις θα γίνονται την ηµέρα
του αγώνα στην πλατεία του Αθαµανίου 2 ώρες
πριν την έναρξή του.
Στις 19 Αυγούστου στο Βουργαρέλι. Στην πανέ-
µορφη, µοναδική πλατεία του χωριού µας θα πραγ-
µατοποιηθεί το 4ο Φεστιβάλ παραδοσιακών
χορών. Με τη βοήθεια του Πολιτιστικού Συλλόγου
Βουργαρελίου στη διοργάνωση αυτής της σπου-
δαίας πολιτιστικής εκδήλωσης είναι εξασφαλισµένη
η επιτυχία.
Το πρώτο δεκαπενθήµερο του Αυγούστου σε
ηµεροµηνίες που θα γίνουν γνωστές µε ανακοινώ-
σεις σε όλες τις Κοινότητες του ∆ήµου θα πραγµα-
τοποιηθούν οι αθλητικές εκδηλώσεις:
River Voleυ στον Άραχθο. Την ίδια µέρα για όσους
επιθυµούν θα γίνει η διαδροµή ράφτιγκ από γέφυρα
Τζαρή µέχρι τη λίµνη.
Πρωτάθληµα Ποδοσφαίρου και πρωτάθληµα
Μπάσκετ σε διάφορα γήπεδα των Κοινοτήτων.
∆ιαγωνισµός παιδικής ζωγραφικής.

Ν.∆.

Στις 28-6-2012 προγραµµατίστηκε και πραγµατοποιήθηκε εκστρατεία
καθαριότητος του χωριού και εξωραϊσµός κάποιων κοινόχρηστων
χώρων. Μέλη του συλλόγου προέβησαν σε κοπή χόρτων και καθαρι-
σµό από Σταυρό έως παιδική χαρά.

Στις 18-7-2012 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10 πµ. κινητή µονάδα αι-
µοδοσίας θα διενεργήσει αιµοληψία στο Βουργαρέλι.
Στόχος µας η δηµιουργία Τράπεζας αίµατος.
Παρακαλούνται οι εθελοντές αιµοδότες και όσοι έχουν τη δυνα-
τότητα να δώσουν αίµα, να βοηθήσουν µε την παρουσία τους
στη υλοποίηση αυτού του στόχου.
Οι ετεροδηµότες συγχωριανοί µας µπορούν να δώσουν αίµα για
λογαριασµό του συλλόγου στις 12Αυγούστου στο Παλαιοκά-
τουνο. Η παρουσία όλων θεωρείται απαραίτητη και επιβεβλη-
µένη. Το αίµα σώζει ζωές.

Ο πολιτιστικός σύλλογος Βουργαρελίου διοργάνωσε µονοήµερη εκ-
δροµή στην Κέρκυρα το Σάββατο 23 Ιουνίου 2012. Οι εκδροµείς επι-
σκέφτηκαν το Αχίλλειο, το Κανόνι και τον Άγιο Σπυρίδωνα.

Στις 24-6-2012 ηµέρα Κυριακή και ώρα 8 µ.µ. ο πολιτιστικός σύλλογος
διοργάνωσε ανοικτή συγκέντρωση-συζήτηση στο χώρο του Βακούφι-
κου).
Σκοπός της συγκέντρωσης ήταν:
1. Ενηµέρωση επί των προγραµµατισµένων πολιτιστικών εκδηλώ-
σεων « Καλοκαίρι 2012».
2. Αιµοδοσία –Τράπεζα αίµατος.
3. Εντοπισµός και καταγραφή προβληµάτων που απασχολούν τους
κατοίκους του ∆.∆. Βουργαρελίου, καθώς και δυνατότητες επίλυσης.
4. Τοποθετήσεις µελών.
Στόχος µας η ανάδειξη της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς και ένα
Βουργαρελι παράθυρο στο µέλλον.

Στις 7-7-2012 εορτή της Αγίας Κυριακής µετά το πέρας της θείας λει-
τουργίας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βουργαρελίου σε συνεργασία µε
τον Αναπτυξιακό Σύνδεσµο Σκιαδάδων, διοργάνωσαν µε πολύ µεγάλη
επιτυχία εορταστική εκδήλωση - συνάντηση στο χώρο του περίπτε-
ρου του Συνεταιρισµού, στον πλάτανο. Πολλοί έφεραν τα κεφτεδάκια
τους και άλλους µεζέδες αλλά και ο Γιώργος Κατσάνος πρόσφερε νο-
στιµότατα σουβλάκια, καφέδες, αναψυκτικά, µπύρες, κρασί και τσί-
πουρο σε χαµηλές τιµές . Ο χορός ήταν ελεύθερος µιας και δεν
µπορέσαµε να εξασφαλίσουµε δηµοτικό συγκρότηµα, επειδή οι καιροί
είναι δύσκολοι. και η µουσική ήταν από CD.

Στις 9-8 2012 ο Σύλλογος διοργανώνει λαϊκή βραδιά στο χώρο της
πλατείας.
Στις 19-8-2012 στο χώρο της πλατείας σε συνεργασία µε την ένωση
συλλόγων θα οργανωθεί εκδήλωση µε συµµετοχή χορευτικών από τα
δηµοτικά διαµερίσµατα του ∆ήµου.

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ
Το δηµοτικό Στάδιο στα κόκκινα ρείκια Παλαιοχωρίου είναι πλέον γε-
γονός. Έχουν τοποθετηθεί 850 πλαστικά καθίσµατα και προβολείς Ο
χλοοτάπητας έχει εγκατασταθεί Το πότισµα θα γίνεται από δεξαµενή
200 m3 που κατασκευάστηκε προς τούτο στην κόκκινη Εκκλησιά.
Πρόκειται για ένα έργο κόσµηµα στο ∆ήµο Κεντρικών Τζουµέρκων και
στην ευρύτερη περιοχή το οπαίο αποπερατώθηκε σε χρόνο ρεκόρ.
Θερµά συγχαρητήρια στους συντελεστές.
1.Το ∆.Σ. προκειµένου να γίνουν ο βακούφικος µύλος και η νεροτριβή
επισκέψιµοι χώροι, έκανε συνάντηση µε τον κ. Βασίλειο Τσαµπούλα.ο
οποίος έδωσε φωτοαντίγραφο του συµβολαίου και µας διαβεβαίωσε
ότι δεν υπάρχει πρόβληµα από την δική του πλευρά αρκεί να µην θί-
γεται η λειτουργία της οικοδοµής όπως αναφέρεται στο συµβόλαιο.
2. Προγραµµατίζεται βραδιά ροκ για τη νεολαία.
Ευχαριστήρια.
1.∆ωρεά 20 προβολέων
Ο συγχωριανός µας κ. Κώστας Στύλιος, πρόσφερε στο σύλλογο 20
προβολείς µεγάλης ισχύος
2.∆ωρεά παιδικής εγκυκλοπαίδειας.
Η συγχωριανή µας κ. Εριέττα Βαγενά προσέφερε στο σύλλογο µια
παιδική εγκυκλοπαίδεια.
Ένα µεγάλο ευχαριστώ Για το ∆Σ

Βασίλης Σούσος

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Το Γήπεδο: στολίδι για την περιοχή µας

.Καθαριότητα: επί το έργον
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Το Βουργαρέλι είναι ο γενέθλιος τόπος, που µας εµπνέει και µας δίνει δύναµη στην καθηµερινότητά µας.

Κοινωνικά

∆ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ
Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΩΤΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ

“ΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ”
ΦΕΙ∆ΙΟΥ 18, 106 78 ΑΘΗΝΑ

ΕΚ∆ΟΤΗΣ:
ΛΟΥΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Πρόεδρος Συλλόγου

Θεοτοκοπούλου 54-56
162 31 Βύρωνας

Τηλ.: 210 7667549
Κινητό: 6977 550119
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ:

ΛΟΥΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΝΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΣ

Τηλ.: 210 8259644
6974213630

dimosnikolaos@gmail.com
*

ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Ηπειρωτικές Εκδόσεις “Πέτρα”

Οικονόµου 32, 106 83 Αθήνα
Τηλ.: 210 8233830
Fax: 210 8238468

e-mail:ekdoseispetra@hotmail.com

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ
“ΓΑΛΗΝΗ”

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΥΤΡΑΣ
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΑΡΤΑΣ

ΤΗΛ.: 26850 22380
22135

∆ΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ!

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΜΑΣ
∆ΗΜΟΣΙΕΥΕΙ

ΤΙΣ ΕΠΩΝΥΜΕΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΩΝ
ΚΑΙ ∆ΕΝ ΤΙΣ

ΛΟΓΟΚΡΙΝΕΙ.
ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ
∆ΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ

ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ
ΚΑΤ’ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ

ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

m e d i a p r o d u c t i o n s

Παναγιώτης Αµπατζίδης

Τηλεοπτικές παραγωγές - ∆ιαφήµιση - Φωτογραφία

Ψηφιακή επεξεργασία ΟπτικοακουστικούΥλικού

Οργάνωση εκδηλώσεων - Εκθέσεων - Συνεδρίων

Web Siates - 3D Animation

Καρπενησίου 3 Περιστέρι
121 31 Αθήνα

Τηλ.: 210 5761469
Fax: 210 5761473
Κιν.: 6974 685491

E-mail: info@avpbediapro.com
www.avpbediapro.com

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΠΕΤΡΙΝΗ

ΟΙΚΙΑ 90 Μ2 ΣΕ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 525 Μ2
ΤΗΛ. 6974 439 385

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΣΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ 2

ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΡΕΜΑΤΩΝ
ΤΗΛ, 6974 439 385

Η Εφηµερίδα µας το «ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ» θέλει και ζητάει τη συνεργασία
των χωριανών µας. Η συντακτική επιτροπή δηµοσιεύει κάθε συνερ-
γασία που λαµβάνει και δεν λογοκρίνει κανένα κείµενο. Μοναδική προ-
ϋπόθεση τα κείµενα να είναι ενυπόγραφα. Παράκληση οι συνεργασίες
να αποστέλλονται µε mail στα:
dimosnikolaos@gmail.com ,
mary@vourgarelinet.gr

ή ταχυδροµικώς στη διεύθυνση του Συλλόγου
Φειδίου 18, 108 78 Αθήνα.

Η Συντακτική Επιτροπή

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΜΑΣ

Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι
διώροφη πέτρινη

κατοικία
στο Βουργαρέλι.
Πληροφορίες στα

τηλέφωνα
210 2585854 και

6974575294

ΓΕΝΝΗΣΗ
Ο Νίκος Έξαρχος και η Πολυξένη Μπεκλέση απέκτησαν δίδυµα
αγοράκια.
Να τους ζήσουν!

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
- Ο Γιώργος Γούλας και η Ελένη Φιλιπποπούλου βάπτισαν το
κοριτσάκι τους και το ονόµασαν Αθηνά.
- Ο Γιώργος Κολιάτσος και η Σπυριδούλα Παππά βάπτισαν το
κοριτσάκι τους και το ονόµασαν Κατερίνα.
Να τους ζήσουν τα νεοφώτιστα!

ΓΑΜΟΙ
- Η Ιωάννα Ψωράκη και ο Θανάσης Λαζαρίδης παντρεύτηκαν
στο Βουργαρέλι.
- Ο Γιάννης Σπύρου (γιος της Καίτης Σούσου) και η Αγγελική
Κοτσάνη παντρεύτηκαν στην Άρτα.
Ευχόµαστε βίον ανθόσπαρτον!

ΘΑΝΑΤΟΙ
- Απεβίωσε στις 16-6-2012 και κηδεύτηκε στην Άρτα ο Τηλέµαχος
Καρέλης (σύζυγος της Ειρήνης Φλώρου) σε ηλικία 82 ετών.
- Απεβίωσε στις 25-5-2012 στα Γιάννενα και κηδεύτηκε στο Πα-
λαιοκάτουνο η Ελευθερία Τσαµπούλα σε ηλικία 69 ετών.
- Απεβίωσε στις 6-6-2012 και κηδεύτηκε στο Παλαιοκάτουνο η Χα-
ρίκλεια Στύλιου.
- Απεβίωσε στις 8-9-2012 στην Άρτα και κηδεύτηκε στο Βουργα-
ρέλι ο ∆άσκαλος Βασίλης Λαµπράκης σε ηλικία 92 ετών.
- Απεβίωσε στις 6-6-2012 και κηδεύτηκε στην Άρτα ο Κώστας Κο-
τσαρίδας σε ηλικία 97 ετών.
Θερµά συλλυπητήρια στους οικείους τους.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ
- Η κα Βιργινία Παπαδηµητρίου προσέφερε 50 € για την ενίσχυση
του Συλλόγου στη µνήµη του αδελφού της Βασίλη Λαµπράκη.
- Ο κος Άγγελος Λαµπράκης προσέφερε 200 € για την ενίσχυση
του Συλλόγου στη µνήµη του αδελφού του Βασίλη Λαµπράκη.
- Ο κος Λευτέρης Λαµπράκης προσέφερε 50 € για την ενίσχυση
του Συλλόγου στη µνήµη του αδελφού του Βασίλη Λαµπράκη.

ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ
Κατσινέλη Ελένη . . . . . . . . . . . 30 € Νο 1599

Κολιάτσου Αλεξάνδρα . . . . . . .50 € Νο 1860

∆ούκα – Σεγδίτσα Ιωάννα . . . .50 € Νο 1861

Κάπου – ∆ούκα Αρετή . . . . . .50 € Νο 1862

Κολοκύθας Θανάσης . . . . . . .20 € Νο 1863

Βαρλαµίτη Αγγελική . . . . . . . .25 € Νο 1864

Κολοκύθας Γιώργος . . . . . . . .20 € Νο 1865

Βάγγης Κωνσταντίνος . . . . . .10 € Νο 1866

Παπαστράτου Χριστίνα . . . . . . 20 € Νο 1867

Κουτρουµάνης Βασίλειος . . . .20 € Νο 1868

Κολέτσης ∆ηµήτριος . . . . . . . . 20 € Νο 1869

Ζέρβας Νίκος . . . . . . . . . . . . .20 € Νο 1870

Ζέρβας Νίκος . . . . . . . . . . . . .50 € Νο 1871

Παπαδηµητρίου Βιργινία . . . . . 50 € Νο 1872

Λαµπράκης Άγγελος . . . . . . .200 € Νο 1873

Λαµπράκης Λευτέρης . . . . . . . 50 € Νο 1874

Λαµπράκης Αλέκος του Λευτ. . 20 € Νο 1875

Λαµπράκης Άγγελος . . . . . . . .50 € Νο 1876

Αγγέλης Λεωνίδας . . . . . . . . .20 € Νο 1877

Αντωνίου Λουκία . . . . . . . . . . .20 € Νο 1878

Αντωνίου Αθηνά . . . . . . . . . . . 20 € Νο 1879

Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι
∆ Ι Ω Ρ Ο Φ Η Π Ε Τ Ρ Ι Ν Η Ο Ι Κ Ι Α 1 3 5 τ . µ .

Σ Τ Ο Β Ο Υ Ρ Γ Α Ρ Ε Λ Ι Σ Ε Ο Ι Κ Ο Π Ε ∆ Ο 7 0 0 τ . µ .
( Π Ρ Ω Η Ν Ο Ι Κ Ι Α Σ Α Β Β Ο Υ Λ Α Σ Π Α Π Α Κ Ω Σ Τ Α )

Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ : 2 1 0 7 4 8 1 7 6 2 , 6 9 7 4 9 1 6 1 6 2

∆υναµικά στο µεταγραφικό
παζάρι ο Α.Ο. Κ. Τζουµέρκων
Μπορεί να µην ανέβηκε κατηγορία, αν και πρω-
ταγωνιστούσε όλη την χρονιά ο Α.Ο. Κ. Τζουµέρ-
κων , αυτό όµως δεν απογοήτευσε από ότι
φαίνεται τους ορεινούς που µε σούπερ µεταγρα-
φές αναµένεται να δηµιουργήσουν φέτος ένα
πολύ δυνατό σύνολο που θα κάνει περίπατο στην
Β΄ κατηγορία.
Ήδη στο ρόστερ των Κ. Τζουµέρκων προστέθη-
καν οι Κώστας Κοροµηλιάς, Αλέξανδρος Νταλά-
κας , Ανδρέας Τζαλοκώστας και αναµένονται τις
επόµενες µέρες να ανακοινωθούν άλλοι τρεις
πρωτοκλασάτοι ποδοσφαιριστές.
Σε συνδυασµό και µε το δικό τους γήπεδο που
αναµένεται να είναι έτοιµο τέλος Αυγούστου, η
οµάδα θα αποκτήσει άλλη δυναµική, µε τους πα-
ράγοντες του σωµατείου να ευελπιστούν να γί-
νουν νέα δύναµη στο ποδόσφαιρο της Άρτας

Από το artasport.gr

Η οµάδα
των Κ. Τζου-

µέρκων
όπως

παρουσιά-
στηκε την

φετινή
χρονιά
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Η Αδελφότητα είναι ο συνδετικός κρίκος των απανταχού συγχωριανών µε το όµορφο χωριό µας.

Γ Ε Ν Ι ΚΟ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Ο
ΧΡΩΜΑΤΑ - ΣΙ∆ΗΡΙΚΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ
ΕΙ∆Η ΚΥΝΗΓΙΟΥ”Η ΒΟΛΗ”

Σ Τ Ο Β Ο Υ Ρ ΓΑ Ρ Ε Λ Ι Α Ρ ΤΑ Σ
Χ . Τ Σ Ι Λ Ω Ν Η

Τ Η Λ . : 2 6 8 5 0 - 2 4 5 6 5
Κ Ι Ν . : 6 9 7 3 - 8 8 7 9 8 6

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΚΑΛΟΜΠΑΤΣΟΥ
Επιστηµονικός Συνεργάτης Αλλεργιολογικού Τµήµατος

Β’ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστηµίου Αθηνών
Μέλος Ευρωπαϊκής Ακαδηµίας Αλλεργιολογίας (E.A.A.C.I.)

Μαντζαγριωτάκη 34, Καλλιθέα - Τηλ. 210 9594040
Fax:210 9594014 - Κιν. 6945 494575

akalobatsou@gmail.com

Ε Ι ∆ Ι Κ Η Α Λ Λ Ε Ρ Γ Ι ΟΛΟ Γ Ο Σ
ενηλίκων - παίδων

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΡΙΣΗ

Η πρόεδρος του συλλόγου µας Λουκία Αντωνίου µε την ιδιότητα
της φιλολόγου καθηγήτριας στο 2ο Λύκειο Βύρωνα έχει συνει-
σφέρει στις πολιτιστικές δραστηριότητες του Σχολείου της µε τη
διοργάνωση εκδηλώσεων στα πλαίσια σχολικών εορτών και
άλλων εκδηλώσεων κατά τη διάρκεια των 33 χρόνων παραµονής
σε αυτό. Επίσης συµµετείχε στα διάφορα πολιτιστικά δρώµενα του
Βύρωνα µε τις θεατρικές οµάδες του σχολείου κάθε χρόνο στο παι-
δικό φεστιβάλ που ο ∆ήµος διοργανώνει εδώ και 27 χρόνια. Τα τε-
λευταία χρόνια οι θεατρικές οµάδες µε τις παραστάσεις τους έχουν
φιλοξενηθεί στο χωριό µας.
Για την ανελλιπή πολιτιστική προσφορά της ο ∆ήµος Βύρωνα σε
συνεργασία µε τον Οργανισµό Πολιτισµού και Αθλητισµού του
δήµου της απένειµε τιµητική διάκριση «για τη συµβολή της στο
θεσµό του παιδικού Φεστιβάλ» την Κυριακή 13 Μαϊου 2012 σε εκ-
δήλωση που οργανώθηκε στο κλειστό γυµναστήριο του Βύρωνα
κατά τη διάρκεια λήξης του 27ου Παιδικού Φεστιβάλ.
Στη φωτογραφία η πρόεδρος Λουκία Αντωνίου κρατώντας την
τιµητική πλακέτα ανάµεσα στο ∆ήµαρχο Βύρωνα κο Νίκο Χαρ-
δαλιά και την κα Πηνελόπη ∆άφνη, ∆ηµοτική Σύµβουλο και
πρόεδρο του Ο.Π.Α.∆.Β.

Η Σύνταξη

Θα αναρωτηθείτε ποιος είναι αυτός και τι σχέση έχει
µε το Βουργαρέλι. Ο πατέρας του ∆ηµήτρη, ο κος
Γιώργος Στεφανάκης υπήρξε αστυνόµος στο Βουργα-
ρέλι τα χρόνια 1967-1970 και ο ∆ηµήτρης υπήρξε µα-
θητής στο ∆ηµοτικό Σχολείο Βουργαρελίου µέχρι και
την ηλικία των 10 ετών. Πολλές από τις παιδικές µνή-
µες έχουν σχέση µε το Βουργαρέλι.
Τώρα πετυχηµένος συγγραφέας µε αρκετά βιβλία στο
ενεργητικό του µετά από πρόσκληση του Συλλόγου
µας, την οποία αποδέχτηκε µε µεγάλη χαρά θα είναι
κοντά µας στο Βουργαρέλι, στο χωριό της παιδικής του
µνήµης το Σάββατο 4 Αυγούστου 2012 στα πλαίσια της
Έκθεσης Βιβλίου που διοργανώνει και φέτος ο Σύλλο-
γός µας.
Λίγα βιογραφικά του ∆ηµήτρη Στεφανάκη για µια
πρώτη γνωριµία όσοι δεν τον ξέρετε. Γεννήθηκε στην
Κέα (Τζιά) το 1961. Σπούδασε νοµικά στο Παν/µιο της
Αθήνας. Έχει µεταφράσει έργα ξένων συγγραφέων.
Παρουσιάστηκε στα ελληνικά γράµµατα µε το πρώτο
του βιβλίο « Φρούτα Εποχής » το 2000 από τις εκδό-
σεις Ωκεανίδα. Ακολούθησαν το « Λέγε µε Καϊρα » το
2002 (Ωκεανίδα), «Το µάτι της επανάστασης έχει
αχρωµατοψία » το 2005 (Ωκεανίδα), «Μέρες Αλεξάν-
δρειας » 2007 (Πατάκης), (2011 Ψυχογιός), «Συλλαβί-
ζοντας το καλοκαίρι » 2009 (Πατάκης), « Θα πολεµάς
µε τους Θεούς » 2010 (Πατάκης), « Φίλµ Νουάρ» 2012
(Ψυχογιός).
Το «Μέρες Αλεξάνδρειας» που κυκλοφορεί τώρα από
τις εκδόσεις Ψυχογιός κυκλοφόρησε πρόσφατα στα
γαλλικά σηµειώνοντας τόσο µεγάλη επιτυχία, ώστε τι-
µήθηκε µε το Prix Mediterranee Etranger,. Κυκλοφο-

ρεί επίσης στα ισπανικά, ενώ σύντοµα θα κυκλοφορή-
σει και στα αραβικά. Τιµήθηκε µε το ∆ιεθνές Βραβείο
Καβάφη 1911 και ήταν υποψήφιος για το Prix du libre
Europeen 2011. Το τελευταίο του βιβλίο, το µυθιστό-
ρηµα Φίλµ Νουάρ παρουσιάστηκε µε επιτυχία στο βι-
βλιοπωλείο Ιανός στις 30/5/2012. Είχα την τύχη να
βρίσκοµαι εκεί, ο ∆ηµήτρης πάντα µας ενηµερώνει για
τη δουλειά και τις παρουσιάσεις του, είναι κοντά στο
σύλλογό µας χρόνια τώρα, όπως και άλλοι φίλοι Βουρ-
γαρελιώτες θιασώτες της δουλειάς του.
Λίγα λόγια για το «Φίλµ Νουάρ». « Στο του 1939 ο νε-
αρός Γάλλος δηµοσιογράφος Φιλίπ Τεµπό αναζητά
στοιχεία για το παράνοµο ειδύλλιο µιας Ισπανίδας δού-
κισσας και ενός Έλληνα εµπόρου όπλων. Η ζωή του
τελευταίου γεννά πολλά ερωτηµατικά για την καταγωγή
του, τη δράση του και την πολιτική επιρροή του. Ποιος
ήταν εντέλει ο άνθρωπος που µετά τον Πρώτο Παγκό-
σµιο Πόλεµο θεωρήθηκε ο πλουσιότερος πλανήτη ;
Ο µυστηριώδης Έλληνας δίνει το «παρών» σε κάθε
µεγάλη στιγµή : νέα όπλα, αποικιακοί πόλεµοι, πολι-
τικά σκάνδαλα, µυστικές υπηρεσίες, αγώνας για την
αναγέννηση της Ελλάδας. Η σκοτεινή του διαδροµή
στις µητροπόλεις του κόσµου φωτίζεται µονάχα από
έναν ανεξήγητο πατριωτισµό και το πάθος του για µια
γυναίκα. Και ένα σχόλιο για το βιβλίο : Μια µυθιστορη-
µατική αναδροµή στα χρόνια που προανήγγειλαν την
εποχή µας, όπου ο έρωτας και η Ιστορία, η πολιτική
και η κατασκοπεία, ο ροµαντισµός και ο κυνισµός διεκ-
δικούν το δικό τους µερίδιο. Περισσότερα στις 4 Αυ-
γούστου στο Βουργαρέλι.

Λουκία Αντωνίου

Του Νικου Βατοπουλου- Από την Καθηµερινή

Η εντύπωση που αφήνει ο ∆ηµήτρης Στεφανάκης
είναι αυτή ενός ανθρώπου µε εσωτερική αρµονία,
ανοικτού, διψασµένου για γνώση και επικοινωνία.
∆εν µου έκανε εντύπωση ότι µετά τις «Μέρες Αλε-
ξάνδρειας» (µεταφρασµένο στα γαλλικά, τα ισπανικά
και σύντοµα στα αραβικά, τιµηµένο µε το Prix
Mediterranee Etranger), προχώρησε σε ένα εξίσου
δύσκολο εγχείρηµα. Το «Φιλµ Νουάρ» (εκδ. Ψυχο-
γιός), το πιο πρόσφατο βιβλίο του, ρίχνει φως στη
σκοτεινή, αµφιλεγόµενη, αινιγµατική και συναρπα-
στική προσωπικότητα του Βασίλη Ζαχάρωφ, που
µέσα από τις επιχειρηµατικές και παρασκηνιακές
δραστηριότητές του, φέρνει στο προσκήνιο την Ευ-
ρώπη της µπελ επόκ ως µία µισοφωτισµένη σκηνή
θεάτρου.
Κοσµοπολιτισµός

Για τον ∆ηµήτρη Στεφανάκη είναι σαφές ότι η υπό-
θεση λογοτεχνία είναι αποτέλεσµα µιας σκληρής και
µεθοδικής δουλειάς, έρευνας και διαβάσµατος των
πηγών, καθώς τα βιβλία του (ακόµη και το «Θα πο-
λεµάς µε τους θεούς», εκδ. Πατάκη, 2010. είχε ως
θέµα την αρχαία Σπάρτη), έχουν ιστορικό υπόβα-
θρο. Φαίνεται ότι έχει βρει τον ρυθµό του και µε τις
«Μέρες Αλεξάνδρειας» (πρώτη έκδοση 2007, συνε-
χείς ανατυπώσεις και διεθνή καριέρα) ξεκίνησε µια
σοβαρή ενασχόληση µε αυτό που θα ονόµαζε ελλη-
νικό κοσµοπολιτισµό της περιόδου 1860-1940, µε
την ευρύτερη δυνατή έννοια και γεωγραφική εξακτί-
νωση. ∆εν είναι τυχαίο ότι οι «Μέρες Αλεξάνδρειας»
µεταφράζονται και στα αραβικά από το Εθνικό Κέν-
τρο Μετάφρασης του Καΐρου και ότι η πλοκή του βι-
βλίου µπορεί άνετα να γίνει σενάριο για τηλεοπτική
ή κινηµατογραφική µεταφορά.

Το «Φιλµ Νουάρ» προχωράει πάνω στις ράγες
που έστρωσαν οι «Μέρες Αλεξάνδρειας» και συν-
δυάζει στοιχεία µυθιστορηµατικής βιογραφίας, αστυ-
νοµικού µυστηρίου και ψυχαγωγικής λογοτεχνίας. Ο
∆ηµήτρης Στεφανάκης, µέλος πλέον της κριτικής
επιτροπής του Prix Mediterranee de la Poesie Nikos
Gatsos, καθώς και του Prix Mediterranee Etranger,

έχει αποκτήσει µια διεθνή εµπειρία για την κινητικό-
τητα που µπορεί να έχει ένα µυθιστόρηµα στις αγο-
ρές. Τα βιβλία του, καθώς είναι διαβαστερά και έχουν
πλοκή, καθώς συνδυάζουν έρευνα και κοσµοπολί-
τικη ατµόσφαιρα, άρεσαν στους Γάλλους, που τον
έβγαλαν πρώτοι στη διεθνή αγορά. Το «Φιλµ νουάρ»
µεταφράζεται ήδη στη Γαλλία από τον εκδοτικό οίκο
Viviane Hamy (που έβγαλε και τις «Μέρες Αλεξάν-
δρειας») και θα κυκλοφορήσει την άνοιξη του 2013
στα γαλλικά βιβλιοπωλεία.

Αυτό που µου αρέσει στον ∆ηµήτρη Στεφανάκη
είναι η µεγάλη αγάπη που έχει στην κλασική λογο-
τεχνία, στον Ντοστογιέφσκι, στον Τολστόι, στον
Φλωµπέρ, στον Μπαλζάκ. Μεταφραστής και ο ίδιος,
άνθρωπος µε επικοινωνιακό χάρισµα, ωραία φωνή,
άνεση να σταθεί σε διεθνές περιβάλλον, προτρέπει
διαρκώς το κοινό του να αναζητήσει τους πυλώνες
της λογοτεχνίας του 19ου και του 20ού αιώνα. Θεω-
ρεί βασική αρετή για κάθε αναγνώστη να έχει µια λο-
γοτεχνική «προπαίδεια» ούτως ώστε να αισθάνεται
ότι αποτελεί µέρος µιας παράδοσης.

Ισως γιατί και ο ίδιος µπαίνει στη θέση του ανα-
γνώστη που αναζητεί µια καλή ιστορία µε πολλές
πληροφορίες, να είναι αυτό που δίνει στον ∆ηµήτρη
Στεφανάκη το χάρισµα και τη δύναµη να χτίζει τις
πλοκές του µε γνώµονα την ψυχαγωγία του ανα-
γνώστη.

Εχω την αίσθηση ότι βαδίζει προς ολοκλήρωση
µιας τριλογίας (έχοντας ήδη βγάλει δύο αυτοτελή,
πολυσέλιδα µυθιστορήµατα), η οποία θα επαναφέ-
ρει προς συζήτηση πολλά θέµατα που πηγάζουν
από την εποχή του κοσµοπολιτισµού. Ασκεί µια ιδι-
αίτερη έλξη όλη αυτή η περίοδος από τα τέλη του
19ου αιώνα ώς τις αρχές του 20ού, µε τις µεγάλες
κοινότητες των Ελλήνων, συµπαγείς ή διάσπαρτες,
να αλληλεπιδρούν, να γεννούν πλούτο και να ακµά-
ζουν. Κάπου, εκεί ανάµεσα, αναζητούµε όψεις του
σύγχρονου εαυτού µας.

- ∆ηµήτρης Στεφανάκης, «Μέρες Αλεξάνδρειας»
και «Φιλµ Νουάρ», εκδόσεις Ψυχογιός.

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ “στον κόσµο” και στο Βουργαρέλι

Ένας Έλληνας στον κόσµο
Ο ∆ηµήτρης Στεφανάκης κερδίζει

διεθνή αναγνώριση µε τα ιστορικά µυθιστορήµατά του

ΑΝΑΓΛΥΦΗ ΗΠΕΙΡΟΣ
Ως γνωστόν ο Γιάννης Γεωργοκώστας έχει πολλαπλή
προσφορά στο χώρο των γραµµάτων. Πολλά δηµοσι-
εύµατά του έχει φιλοξενήσει η εφηµερίδα “Το Βουργα-
ρέλι.
Τελευταία του προσφορά ένας ανάγλυφος χάρτης της
Ηπείρου, που άρχισε να κατασκευάζει από το 1968.
Λεπτοδουλειά και έργο τέχνης ο χάρτης είναι προ-
σφορά σε όλους τους Βουργαρελιώτες. Παραδόθηκε
από τον ίδιο και φιλοξενείται προς το παρόν στο γρα-
φείο του Πολιτιστικού Συλλόγου Βουργαρελίου, ο
οποίος τον ευχαριστεί ιδιαίτερα.
Τις ίδιες ευχαριστίες εκφράζει και ο Σύλλογος Βουργα-
ρελιωτών Αττικής και επιφυλάσσεται για µια φωτογρα-
φία του χάρτη στο επόµενο φύλλο.
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Τα όµορφα Τζουµερκοχώρια µάς περιµένουν πάντα! Τους δίνουµε ζωή µε την παρουσία µας!

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟ
ΟΛΟ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ∆ΩΡΕΑΝ

Σ Χ Ο Λ Η Χ Ο Ρ Ο Υ
G E N E K E L L Y

∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΧΟΡΟΙ

ΕΥΤΥΧΙ∆ΟΥ 7 - ΠΑΓΚΡΑΤΙ

∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΝΤΖΙΟΚΑ ΝΑΝΣΥ
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∆ασκαλογέννα, δασκαλοµάνα η ηπειρώτικη γη και µά-
λιστα η ορεινή. Έτσι ξεκινούσα το αφιέρωµα στον κα-
θηγητή Χρίστο Ν Λαµπράκη στα «Τζουµερκιώτικα
Χρονικά» τεύχος 12 Ιούνιος 2011 στη στήλη πορτρέτα
διαπρεψάντων Τζουµερκιωτών. Η προτροπή γι΄ αυτό
το αφιέρωµα ήταν του προέδρου της ΙΛΕΤ συναδέλ-
φου φιλολόγου κου Κώστα Μαργώνη στα πλαίσια µιας
συνεργασίας µε το επιµεληµένο αυτό έντυπο. Σκεφτό-
µουν καιρό από ποιόν να αρχίσω το ξεκίνηµα και µετά
από πολύµηνη πνευµατική διεργασία κατέληξα στο
Χρίστο Λαµπράκη, γιατί εκείνη την εποχή µέσα στα
πλαίσια της σχολικής ενασχόλησης διαπίστωσα για µια
ακόµα φορά πόσο σηµαντική υπήρξε η προσφορά του
στην ελληνική εκπαίδευση και στην ελληνική γλώσσα
µαζί µε τους οµοτέχνους του Αλέξανδρο ∆ελµούζο, ∆η-
µήτρη Γληνό, Νικόλαο Πολίτη, Μανώλη Τριανταφυλ-
λίδη που συνετέλεσαν στην «Άνοιξη» της ελληνικής
εκπαίδευσης. Πέρα όµως από αυτή την προσφορά εξ
ίσου σηµαντική είναι η προσφορά του στην ελληνική
γλώσσα στο εξωτερικό: κληροδοτεί την περιουσία της
συζύγου του στο πανεπιστήµιο της Γενεύης προκειµέ-
νου να χρηµατοδοτηθεί έδρα Νεοελληνικών Σπουδών
για να σπουδάζουν ευρωπαίοι φοιτητές την ελληνική
γλώσσα. Ασχολήθηκα λοιπόν µε έναν δάσκαλο ευερ-
γέτη της ελληνικής γλώσσας ίσως λόγω της ιδιότητάς
µου αλλά και γιατί βλέπω ότι η επίσηµη πολιτεία όλο
και περισσότερο παραγκωνίζει το δάσκαλο, το Α και το
Ω της εκπαίδευσης και ποτέ δε στάθηκε ευγνωµονούσα
απέναντι σε τέτοιες παρουσίες. Ιδιαίτερα σήµερα,
εποχή της τεχνολογίας, ευαγγελίζεται το «Νέο Σχολείο»
στηριγµένο στα επιτεύγµατά της και σε ξενόφερτα προ-
γράµµατα, ξένα προς την ελληνική πραγµατικότητα.
(Μου θυµίζει µε άλλα δεδοµένα την εποχή της Βαυα-
ροκρατίας που έφερε τα δικά της προγράµµατα ξερι-
ζώνοντας τα ριζοσπαστικά του Καποδίστρια που τόσο
κοντά ήταν στα ελληνικά δεδοµένα της εποχής). ∆ε νο-
µίζω ότι ο παραλληλισµός είναι παρωχηµένος, γιατί
φτάνοντας στα 35 χρόνια εκπαιδευτικής πορείας
βλέπω ότι τα τελευταία χρόνια έχοµε µια κατ΄ επίφαση
εξέλιξη που διαµορφώνει ένα απαξιωµένο ∆ηµόσιο
Σχολείο µε την παραπαιδεία στη σκηνή, προσφέρον-
τας στείρα γνώση χωρίς αυτενέργεια του µαθητή για
την εισαγωγή του στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, και το
δάσκαλο στα παρασκήνια. Υπάρχουν όµως και οι τολ-
µηροί, αυτοί που παλεύουν, που κάνουν κατάθεση
ψυχής και στέλνουν « χαιρετίσµατα στην εξουσία »
(που σκέφτεται αυτά τα «µεγαλεπήβολα» σχέδια και
προγράµµατα ) «κρατάνε την ουσία και ονειρεύονται».
Το όνειρό τους αυτά έχουν αρχή τους µαθητές τους και
συµµέτοχους σ΄ αυτά. Πολλά θα µπορούσα να γράψω
πάνω σ΄ αυτό το σκεπτικό. Την αφορµή γι΄ αυτό µου
την έδωσε για δεύτερη χρονιά η ενασχόλησή µου µε
ένα άλλο µεγάλο δάσκαλο του χωριού µας αυτή τη
φορά, το Γιώργη Παπαδηµητρίου. Οι δυσκολίες στην
άσκηση του εκπαιδευτικού του έργου πολλές, η αµοιβή
της πολιτείας απειροελάχιστη και όµως οι µαθητές του
είχαν διαρκώς στο στόµα το όνοµά του και στο χωριό
όταν ήθελαν να αναφερθούν σε σηµαντικά γεγονότα
έλεγαν ότι έγινε επί Παπαδηµητρίου. ∆εν υπήρξε µόνο
δάσκαλος µε την πραγµατική σηµασία του όρου αλλά

και µέτοχος στα κοινωνικά δρώµενα, ερευνητής, συ-
νεργάτης του βυζαντινολόγου Ορλάνδου, ποιητής, συγ-
γραφέας θεατρικών έργων και µελετών που υπήρξαν
αποτελέσµατα έρευνας ( στο θέµα της Κόκκινης Εκ-
κλησιάς συνεργάστηκε µε τον Χρίστο Λαµπράκη, στοι-
χεία που αξιοποίησε ο Αρχαιολόγος – Ακαδηµαϊκός
Αναστάσιος Ορλάνδος).∆υστυχώς όµως η αγνωµο-
νούσα πολιτεία έδειξε το πρόσωπό της αυτό και στο
Γιώργη Παπαδηµητρίου. Για τα δηµοκρατικά του φρο-
νήµατα το 1935 η κυβέρνηση Κονδύλη τον µετέθεσε
από το Βουργαρέλι στο χωριό Πλησιοί του κάµπου της
Άρτας για περίοδο έξι µηνών, τόσο ήταν το υπόλοιπο
της συµπλήρωσης 35 χρόνων εκπαιδευτικής εργασίας
για τη συνταξιοδότησή του. Οι πολιτικοί αντίπαλοι
ύστερα από µια τόσο µακρόχρονη δηµιουργική παιδα-
γωγική εργασία έπρεπε να τον ταλαιπωρήσουν στο τε-
λευταίο αυτό διάστηµα της επαγγελµατικής του
σταδιοδροµίας.
Θα αναρωτηθείτε γιατί αναφέρθηκα στο τελευταίο κοµ-
µάτι της εκπαιδευτικής πορείας του Γιώργη Παπαδη-
µητρίου και όχι στα προηγούµενα. Σκοπός αυτού του
πονήµατος είναι να φέρω στο προσκήνιο πάλι τους ∆α-
σκάλους µας κάνοντας πολεµική στη λήθη και βάζοντας
ένα αντίβαρο στην αγνωµοσύνη της Πολιτείας απέναντί
τους. Στα πλαίσια αυτά ασχολήθηκα µετά από πρόταση
της ΙΛΕΤ όπως ανέφερα και στην αρχή µε τους δύο αυ-
τούς δασκάλους, πρώτα το Χρίστο Λαµπράκη και στο
φετινό τεύχος µε το Γιώργη Παπαδηµητρίου και θα
υπάρξει και συνέχεια. Όµως δεν αρκεί µόνο αυτό. Βέ-
βαια µε χαρά διαπίστωσα τα τρία τελευταία χρόνια ψά-
χνοντας τα αρχεία της εφηµερίδας το «Βουργαρέλι» ότι
έχουν γίνει εκτενή αφιερώµατα όχι µόνο στους δύο αυ-
τούς δασκάλους αλλά και σε άλλους. Μόνο που όλα
αυτά θέλουν συγκέντρωση για αυτό µου πέρασαν δυο
σκέψεις – αγαπητοί χωριανοί – που θέλω να τις µοιρα-
στώ µαζί σας και όσο µπορεί ο καθένας να βοηθήσει
για την υλοποίησή τους.
α) Συγκέντρωση στοιχείων για τους ∆ασκάλους µας,
προσωπικές µνήµες, γραπτά κείµενα, φωτογραφίες,
αρχεία και ότι άλλο για να περιληφθούν στην έκδοση
ενός βιβλίου που να τους έχει όλους µαζί.
β) Τη δηµιουργία ενός Σχολικού Μουσείου µε εκθέµατα
από τη σχολική ζωή, το έργο των δασκάλων κ.α. Και
αν κανείς νοµίζει ότι αυτά είναι λίγα να ξέρετε ότι στην
επιφάνεια θα βγουν τόσα πολλά για κάτι µοναδικό.
Έχοντας γυρίσει πολλά µέρη της Ελλάδας µόνο στα
Χανιά της Κρήτης βρήκα ένα τέτοιο Μουσείο.
Στις προτάσεις µου αυτές µε οδήγησε µια άποψη του
Γιώργη Παπαδηµητρίου δηµοσιευµένη στο περιοδικό
«Τζουµερκιώτικα και Αρτινά Νέα» που αφορά βέβαια
τη συγκέντρωση και δηµοσίευση κάθε λαογραφικού,
ιστορικού ή αρχαιολογικού και µεσαιωνικού υλικού
αλλά µπορεί να επεκταθεί και παραπέρα όπως στις πα-
ραπάνω προτάσεις µου. Γράφει λοιπόν ο Γιώργης Πα-

παδηµητρίου :
«Αρµοδιώτεροι για την εργασία αυτή είναι βέβαια οι δι-
δάσκαλοι και εν γένει οι επιστήµονες και λόγιοι που
είναι διεσπαρµένοι στα χωριάEEE Η απλή και µόνο
καταγραφή των σωζοµένων ακόµη εις τα µοναστήρια,
εκκλησίες ή όπου αλλού γραπτών ειδήσεων, σηµει-
ωµάτων, ιστορηµάτων, επιγραφών κ.λ.π αποτελεί και
µόνον αυτή µια σπουδαιότατη επιδίωξη του περιοδι-
κού, διότι εκ της καταγραφής αφθόνου τοιούτου υλικού
δύναται να καταρτισθεί αργότερα από ειδικόν µία σο-
βαρά µελέτη για την ιστορική και εκπολιτιστική εξέλιξη
της επαρχίας µας. Γιατί καθήκον όλων είναι και ιδίως
των συναδέλφων δηµοδιδασκάλων, οι οποίοι είναι διε-
σπαρµένοι παντού να επιτελέσουν το καθήκον των
αυτό µε ζήλον και επιµονήν, βέβαιοι ότι αυτή των η ερ-
γασία είναι εξ ίσου υψηλή και εκπολιτιστική όσον και η
του κυρίου επαγγέλµατός των ».
Και δεν κοµίζω κάτι καινούργιο όσον αφορά την ενα-
σχόληση µε τους ∆ασκάλους µας. Ο Σύλλογος Βουρ-
γαρελιωτών Αττικής ασχολήθηκε στο παρελθόν µε τους
δύο που προανέφερα. Για το καθηγητή Χρίστο Λαµ-
πράκη εκδήλωση µνήµης και αποκαλυπτήρια προτο-
µής του στις 17 Αυγούστου 1997 καθώς και
δηµοσιεύµατα για τη ζωή και το έργο του από τους
Γιάννη Λαµπράκη, ∆ηµήτρη Καρατζένη, Γιάννη Κα-
τσάνο, Σωκράτη Κουγέα κ.α.
Για το Γιώργη Παπαδηµητρίου πολλά αφιερώµατα αλλά
και δηµοσιεύµατα δικά του όπως και ποιήµατά του. Του
Γιάννη Κατσάνου εξέδωσε δύο βιβλία και δηµοσίευσε
αρκετά κείµενα και ποιήµατά του. Επίσης του Παντελή
Παπαδόπουλου, του Λευτέρη Χρηστίδη του Χρήστου
Παπαδόπουλου. Ανέφερα µόνο µερικούς, υπάρχουν
και τόσοι άλλοι που πρέπει να φέρουµε το έργο τους
στην επιφάνεια για να παραδειγµατίζονται οι νεώτεροι
µε την παρακαταθήκη αυτή και να δείξει ο τόπος µας
πόσο µεγάλη πολιτιστική κληρονοµιά έχει που µπορεί
να αποτελέσει µέσο προβολής του πέρα από τις φυσι-
κές οµορφιές και να δώσει ηθικά και ψυχικά στηρίγµατα
σ΄ αυτούς τους δύσκολους καιρούς που βιώνουµε. Επί-
σης ο Σύλλογός µας έχει βραβεύσει τουλάχιστον δύο
φορές τους εν ζωή και µη δασκάλους µας, η πιο πρό-
σφατη ήταν τον Αύγουστο του 2006 στην αίθουσα του
∆ηµαρχείου.
Άφησα τελευταία να αναφερθώ στην απόφαση του ∆Σ
του Συλλόγου µας, ένα ελάχιστο φόρο τιµής στον κα-
θηγητή – ∆άσκαλο – ευεργέτη της ελληνικής γλώσσας
Χρίστο Ν. Λαµπράκη. Αποφασίσαµε λοιπόν την επα-
νέκδοση της Συλλογής του « ∆ηµοτικά Τραγούδια των
Τσουµέρκων ». Τα τραγούδια αυτά δηµοσιεύτηκαν το
1915 και είναι δηµοτικά τραγούδια που τραγουδιόνταν
παλιότερα στο Βουργαρέλι και τη Χώσεψη, αλλά είναι
τα περισσότερα άγνωστα, ή έχουν λησµονηθεί. Επίσης
απευθυνθήκαµε στον καθηγητή – συγγραφέα κο Σω-
κράτη Κουγέα ( εγγονό του ακαδηµαϊκού και καθηγητή
ιστορίας του παν/µίου Αθηνών Σωκράτη Κουγέα αδελ-
φικό φίλο του Χρίστου Λαµπράκη που του εµπιστεύ-
θηκε το αρχείο του), να προλογίσει και γενικά να µας
βοηθήσει στην επιµέλεια της έκδοσης.

Λουκία Αντωνίου

Οι ∆ΑΣΚΑΛΟΙ µας και
πάλι στο προσκήνιο

Φεστιβάλ Αράχθειου Θεάτρου 2012: Για έκτη συνεχόµενη χρονιά θα διεξαχθεί
και φέτος από 9 έως 12 Αυγούστου το Φεστιβάλ Αράχθειου Θεάτρου στη
Σκούπα Άρτας.
Την Πέµπτη 9 Αυγούστου θα δοθεί η παράσταση «Η Κυριακή των Παπου-
τσιών», του Λάκη Λαζόπουλου, από τη ∆ηµοτική Θεατρική Σκηνή «Βορείως»
του ∆ήµου Βορείων Τζουµέρκων. Την Παρασκευή 10 Αυγούστου, στην παι-
δική σκηνή, θα δοθεί η παράσταση «Ο Μικρός Πρίγκηπας», του Σαίντ Εξυπερύ,
από την Εταιρεία Θεάτρου Θεσσαλονίκης «Λαµπιόνι», σε σκηνοθεσία Αννίτας
Γκαϊτατζή. Το Σάββατο 11 Αυγούστου η Θεατρική Σκηνή Καρδίτσας θα παρου-
σιάσει την ξεκαρδιστική κωµωδία του Αντ. Νικολάου «Μπέµπα ετών 69 και
...κάτι κιλά!!!», µε τη Μ. Γουναροπούλου και τη ∆. Μάγγου. Την Κυριακή 12 Αυ-
γούστου το Αράχθειο Θέατρο παρουσιάζει τη µουσική εκδήλωση «Μουσικό
ταξίδι στη Μεσόγειο». Ώρα έναρξης προγραµµάτων 21:00 - Είσοδος ελεύθερη
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Το µέλλον του χωριού µας και της Αδελφότητας είναι η νέα γενιά. Ας τη φέρουµε πιο κοντά µας!

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Πωλείται οικόπεδο
οικοδοµήσιµο
εντός οικισµού
Βουργαρελίου

περίπου 400 τ.µ.
Πληροφορίες

στο τηλέφωνο:
26850 22284

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Αγροτεµάχιο αρδευόµενο, 8,5 στρεµµάτων

(περίπου), στη θέση “Καλαµάς”Βουργαρελίου, κατάλληλο και
για επιδοτούµενα προγράµµατα: αγροτουριστική µονάδα

ή εναλλακτικές µορφές ενέργειας. Πληροφορίες: 6976 927756.

Την 1/4/2012 πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα η Γε-
νική Συνέλευση του Συλλόγου µε θέµα την εκλογή
νέου ∆. Σ. Εφόσον διευθετήσαµε βάση µιας πάγιας
κατάστασης το κυρίως θέµα, στη συνέχεια ειπώθηκε
µεταξύ άλλων λόγω της µικρής προσέλευσης, πως ο
κόσµος δείχνει τουλάχιστον κάποιο ενδιαφέρον για
την εφηµερίδα, ενώ υποθέσαµε ότι, αν έπαυε ο Σύλ-
λογος, θα υπήρχαν αρκετές αντιδράσεις, και άλλα τέ-
τοια παρήγορα.
Παρακολουθώντας αυτή τη συζήτηση µπορώ να πω
πως δεν χρειάστηκαν και περισσότερο από δύο ώρες
για να συνειδητοποιήσω, ότι το µόνο που θα βγει τε-
λικά και πάλι, είναι να διαβάζουµε µια απ’ τις 400 εφη-
µερίδες του Συλλόγου, να καταβάλουµε µια κάποια
ετήσια συνδροµή, ενώ σίγουρα θα διοργανωθεί και
καµία εκδήλωση κατά την οποία αν µερικοί βάλουν
φορεσιές του προ-περασµένου αιώνα θα ευθυµή-
σουµε και παραδοσιακά. Και όταν ευθυµήσουµε και
ξανά ευθυµήσουµε κάνα εξάωρο θολώνοντας λίγο
την καθηµερινότητα, θα έρθει νοµοτελειακά και εκείνη
η αποφράδα µέρα που θα ενταφιάσουµε τους ηλι-
κιακά µεγαλύτερους και έπειτα µπροστά στο υπέ-
ρογκο κόστος είτε θ' αναγκαστούµε να πουλήσουµε
όσο όσο, είτε θ' αφήσουµε δεσµευµένα στις τράπε-
ζες ότι χωράφια και σπίτια στο χωριό έχουµε, αφού
ούτε τα παιδιά µας εκτός απ’ την θέα δε θα βρίσκουν
κάτι το ουσιώδες να πάνε εκεί. Χωρίς περιεχόµενο και
παρατώντας στην τύχη του το Βουργαρέλι, στο τέλος
µέσα σε ένα ασφυκτικό διαµέρισµα το µόνο πράγµα
που σίγουρα δε θα' χουµε ανάγκη είναι να παρου-
σιάζουµε πολιτιστικά δρώµενα της διαχωριστικής κα-
ταγωγής µας στον Ασιάτη και Αφρικανό συµπολίτη
µας, οπότε τι να λέει να κάτσουµε τώρα να πιούµε ένα
καφέ και να κουβεντιάσουµε για τα µελλούµενα σαν
άνθρωποι. Βέβαια δικαιολογηµένα θα µου πεις, εδώ
δεν κατέχω περιουσία και δουλειά, απλά µου τα χρε-
ώνουν ότι τα 'χω για να καταβάλω λεφτά σε ένα αλό-
γιστο κράτος, και συ µου λες ν' ασχοληθώ µε ένα
ροµαντικό σχήµα το οποίο κάνει τουριστικού ενδια-
φέροντος µουσικό-χορευτικές εκδηλώσεις, ενώ δεν
πρόλαβε ούτε µια φορά στα χρόνια της κατανάλωσης
την εγκράτεια της γενέτειράς µας ως σκεπτόµενο
τρόπο στάσης µέσα στη ζωή;
Τι να θυµηθούµε απ' τα πλάνα δράσης του Συλλόγου,
εκτός απ' το µπλοκάκι συνδροµής που µας έκανε
όλους να αισθανόµαστε ότι επιτελέσαµε το καθήκον
µας, ενώ τώρα όσοι γυρίζουν στο χωριό διότι είναι
άνεργοι στους διευρυµένους εργασιακούς χώρους,

ξέρουν πως ούτε υποδοµές υπάρχουν, ούτε οικοδο-
µήθηκε ποτέ αλλαγή στη νοοτροπία «του κοίτα κάντο
µόνος σου αν και όπως µπορείς» και σαφώς ούτε
έχουν αθροιστεί µε συνέδρια, βιβλιογραφίες κ.τ.λ. θε-
ωρητικές γνώσεις ώστε ν' αντλήσουν στοιχεία ανά-
ληψης πρωτοβουλιών µέσα σε ένα δυσχερές
περιβάλλον. Σίγουρα κάπως έτσι είναι, όµως που
οδηγεί απ' την άλλη ένα µακρύ κατηγορώ ενάντια στα
µέλη του ∆. Σ, τα οποία ουδέποτε προέκυψαν µέσα
από ισχυρές ψηφοφορίες , η αδιαφορία µας τους πε-
ριόρισε στις µεµονωµένες δυνατότητες τους, αλλά
πάρα ταύτα συντήρησαν έως σήµερα το Σύλλογο και
µπορούµε τώρα εάν θέλουµε να συσπειρωθούµε
γύρω του, ώστε διατηρώντας πρωτίστως την επαφή
µας σε έναν υπό κατάρρευση κόσµο, να εξετάσουµε
στη συνέχεια πως και µε την δική µας σύµπραξη οι
περιορισµένες δυνατότητες του τόπου µας θ' αξιο-
ποιηθούν πλήρως και θα συµβάλουν αρκετά στην
επιβίωσή µας.
Με τον πολιτισµένο άνθρωπο να βλέπει το επικίνδυνο
του συνωστισµού µας γύρω απ' τα σκουπίδια του
έχοντα, διότι οι επενδύσεις αύξησης των εσόδων καρ-
τερούν την πλήρη εξαθλίωσή µας, ο Σύλλογος αφού
δεν µπορεί να γίνει εργοδότης, το µόνο ενδεδειγµένο
που µπορεί να πράξει απέναντι σε αυτή τη βαρβα-
ρότητα είναι να µαζέψει τις δικές µας γνώσεις και εµ-
πειρίες και να διοργανώσει ανοιχτές οµιλίες
επιχειρηµάτων, ώστε να πείσει όλους µας να συνερ-
γαστούµε γύρω απ' το µόνο δεδοµένο τον τόπο µας,
είτε για να βγουν ανύπαρκτα απ' αλλού µικρό-εισο-
δήµατα, είτε γιατί θ' ανέβει έτσι αργότερα το κόστος
πώλησης διάφορων µερών του και θ' αποτραπούν
εξαγορές από πάσης φύσεως τυχάρπαστους. Το να
διοργανώσεις όµως οµιλίες µε περιεχόµενο πέρα από
το χώρο µικρό-φονικές, γραµµατειακά, τρέξιµο, κόστη
γενικότερα που ψάχνουν λύση χρειάζεται πάνω απ'
όλα ν' αποβάλουµε αρχικά πως θα έρθουν άλλοι να
πράξουν τα δικά µας θέλω, οπότε όταν ξεπεράσουµε
αυτό και αποφασίσουµε να δράσουµε πρόταση µου
είναι, στο FAX ή το τηλέφωνο του Συλλόγου να δη-
λώσουµε είτε ως οµιλητές, είτε ως ακροατές συµµε-
τοχή, ώστε να ξεκινήσει µια πρώτη ανοιχτή συζήτηση
µ’ ερωτήµατα περί συνεταιριστικού ενδιαφέροντος
όπως:

-Γιατί δίνω πολλά σε µεσάζοντες να φάω;
-Αν µείνω χωρίς δουλειά και ξεπουλήσω µόνος µου ή
µαζί µε άλλους χωριανούς τα σπίτια µας στις πόλεις,
υπάρχει κανείς να µου δείξει πως και τι θα καλλιερ-
γήσω στο χωράφι που έχω, η σε ποια ποσότητα ώστε
να µην πάνε τα χαµένα τα προϊόντα µου, σ' έναν συγ-
κεκριµένης απορρόφησης δήµο;
-Περιορίζοµαι ν' ασχοληθώ τελικά µόνο µε τη γεωρ-
γία, ή µπορείτε να µου πείτε κάτι για την κτηνοτροφία
ή και τις κατασκευές ακόµη, καθώς εκεί βλέπω ότι
µπορεί να προκύψει µελλοντικά µια απαίτηση καλ-
λωπισµού στα τσιµεντένια σπίτια ώστε να δείχνει του-
ριστικά παραδοσιακό το χωριό, ενώ σε συνεργασία
µε το ∆ήµο εάν αυτό είναι εφικτό µπορούν να γίνουν
και άλλες αναπλάσεις αποχετευτικό κ.ο.κ ;
- Για τις όποιες δραστηριότητες µου πρέπει να πλη-
ρώνω ρεύµα στην επιχείρηση ηλεκτρισµού, ή µε
ηλιακά, γεωθερµικά και απόβλητα, µπορώ και να τις
πουλάω βγάζοντας έτσι τη διαφορά;
-Απέναντι στη ανασφάλεια και τις παλινδροµήσεις
µου, ο υπάρχων Αγροτικός συνεταιρισµός στη σηµε-
ρινή του µορφή έχει τη δυνατότητα να µε τραβήξει
στους κόλπους του ή χρειάζεται µια εκ βαθέων ανα-
διάρθρωση, ώστε να εκπονήσει στη συνέχεια σχέδια
και να εντάξει µαζί µε εµένα και άλλους συντοπίτες
µου σε µια ευρύτερη γκάµα ενώσεων παραγωγής τυ-
ποποίησης µεταφοράς και προώθησης προϊόντων,
εξοπλισµούς ξενοδοχειακών παροχών κ.ο.κ;
-Όσοι ασχολούνται µε τα οικονοµικά µπορούν να λύ-
σουν ζητήµατα χρηµατοδότησης έργων η συνεταί-
ρων, ειδικά αν οι τελευταίοι θέλουν µε τη δουλειά τους
να κάνουν µια νέα αρχή αλλά κωλύονται να λάβουν
απ' αλλού δάνεια, ενώ απ' την άλλη µε κάποια µορφή
ταµείου ή τράπεζας να διασφαλίσουν παράλληλα και
τις καταθέσεις ή τις απολαβές των επενδυτών ώστε
να ξαναϋπάρξουν;
-Ξέρετε η έχετε ακούσει κάποιον άλλο που µπορεί να
καταρτίσει πληρέστερα τα ερωτήµατά µου, να τα
σπάσει σε ενότητες και να διαφωτίσει σε µια συγκέν-
τρωση εµάς µαζί µε τ' άλλα τα χωριά για τις δυνατό-
τητες και τις αδυναµίες του επίµαχου ζητήµατος ή θ'
αναλάβετε εσείς τις διάφορες εργασίες και αν ναι πότε
προσδιορίζετε την παρουσίαση και πόσο λέτε να
διαρκέσει καθώς εγώ σκέφτοµαι του χρόνου την
εβδοµάδα πριν του Προφήτη Ηλία.

ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΣ

Σ κ έ ψ ε ι ς

Εκφράσεις που τις λέµε αλλά δεν ξέρουµε τι είναι...
Στην καθηµερινότητά µας, όλοι οι άνθρωποι χρησιµοποιούµε φράσεις για να περιγράψουµε
κάποιες καταστάσεις, αλλά δεν ξέρουµε ούτε ποιοι τις είπαν, αλλά ούτε πώς προέκυψαν.
Μέσα από αυτό το άρθρο θα µάθουµε ποιος είναι επιτέλους αυτός ο Κουτρούλης και γιατί ο
γάµος του έµεινε στην ιστορία; Τι είναι το πελεκούδι και γιατί καίγεται; Ποια είναι η Μιχαλού
και είναι η µπέµπελη; Και πολλές ακόµα εκφράσεις που τις λέµε αλλά δεν ξέρουµε τι είναι.
«Κτύπα ξύλο»
Λέει ο ένας συνοµιλητής στον άλλον όταν ο πρώτος µιλάει για κάτι άσχηµο ή για θάνατο. Αυτή η
φράση προέκυψε όταν κάποιος είπε κάτι κακό µέσα σε ένα δάσος και ο συνοµιλητής του χτύπησε
το δέντρο δηλαδή το ξύλο ώστε να βγει το καλό πνεύµα του δέντρου και να τους προστατεύσει από
το κακό, µιας και στα παλιά χρονιά θεωρούσαν ότι τα καλά πνεύµατα κατοικούν στα δέντρα.
«Θα καεί το πελεκούδι απόψε»
Λέει κάποιος σε µια παρέα εννοώντας ότι θα ανάψει πολύ γρήγορα το κέφι. Το πελεκούδι είναι ένα
τρίµµα ξύλου, το οποίο µόλις πεταχτεί στη φωτιά καίγεται αµέσως.

Μας τις έστειλε ο χωριανός µας ∆ηµήτρης Τσιλώνης από Ζάκυνθο.

∆ύο φωτογραφικά στιγµιότυπα από την εορταστική
εκδήλωση στο χώρο του Περιπτέρου του Συνεται-
ρισµού στον Πλάτανο, µετά τη Λειτουργία στη
γιορτή της Αγίας Κυριακής, 7 Ιουλίου.
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Η παράδοσή µας δεν είναι νεκρό παρελθόν. Είναι οι ρίζες και η βάση για τον σύγχρονο πολιτισµό µας!

στην καθηµερινότητά σας

II- Η πρακτική της Ελλάδος:
Η ελληνική πρακτική είναι πολύ πιο ξεκάθαρη και

διαφανής. Αναγνωρίζει την ύπαρξη της
µουσουλµανικής µειονότητας. Προστατεύει τα
µειονοτικά δικαιώµατά της, τα οποία πια έχουν
«συνταγµατοποιηθεί» και προστατεύονται υπό το
καθεστώς της «ισονοµίας και ισοπολιτείας». Όπως
αναφέρθηκε ήδη, η Ελλάδα εν πολλοίς παρέχει
«ενισχυµένα µειονοτικά δικαιώµατα» στην
µειονότητα, τόσο που να παραλληλίζονται µε
δικαιώµατα εθνικών µειονοτήτων άλλων χωρών.

Κατά γενική οµολογία (και αναφερόµενοι συνολικά
στην βιβλιογραφία) η παρελθούσα Ελληνική
πολιτική απέναντι στην θρησκευτική µειονότητα της
χώρας µας µπορεί να χαρακτηρισθεί είτε ήπια µε τον
χαρακτηρισµό της ως αδιάφορη ή παραγκωνίζουσα
της µειονότητος, είτε ως µια «πολιτική των λαθών».
30

Η ελληνική (σηµερινή) επίσηµη επιχειρηµατολογία
αρνείται σαφώς την ύπαρξη εθνικής µειονότητας,
αφού το νοµικό πλαίσιο της Λωζάννης ξεκάθαρα
κάνει λόγο για θρησκευτική µειονότητα. Στο επίπεδο
περιφρόνησης και καταπίεσης των µειονοτικών
δικαιωµάτων, η Ελλάδα υποστηρίζει πως ο
ισχυρισµός αυτός της Άγκυρας καταρρέει στην
δεδοµένη µη συµµόρφωσή της στα αντίστοιχα
δικαιώµατα της χριστιανικής µειονότητας στην
Τουρκία, όπως απορρέουν από τις αρχές της
Λωζάννης, δηλαδή στον µη σεβασµό της ρήτρας
αµοιβαιότητας, της πληθυσµιακής ισορροπίας
χριστιανικής και µουσουλµανικής µειονότητας στις
δύο χώρες και στην µη διατήρηση του θρησκευτικού
χαρακτήρα τους. 32

Σε συνέχεια του ανωτέρου της µη αναγνώρισης
«τουρκικής ή εθνικής µειονότητας» στην επικράτειά
της, η Ελλάδα, προχωρά µέσω δικαστικής οδού
στην κατάργηση κάθε οργάνωσης ή συλλόγου33
που εµπεριέχει το όνοµα τούρκος/ τούρκικος, που
σαφώς προσδιορίζει την οµάδα εθνικά. Πράγµα που
για την Ελλάδα θεωρείται ως διεκδίκηση
αλυτρωτικού χαρακτήρος και κίνδυνο αλλοίωσης της
µειονότητας.34

Επίσης, η Ελλάδα «έξυπνα» πια παίζει το
«παιχνίδι» της ανάδειξης των εθνοτικών
διαφορών της µουσουλµανικής µειονότητας,

Ισχυριζόµενη ότι, η από τουρκικής πλευράς
προσπάθεια οµογενοποίησης των τριών εθνοτικών
οµάδων συνιστά «κατάφορη παραβίαση των
µειονοτικών δικαιωµάτων», αφού η µουσουλµανική
µειονότητα είναι µια εθνοτικά ανοικτή οµάδα
απαρτιζόµενη από επάλληλες διακριτές εθνοτικές
ταυτότητες, όπως η Ποµακική. Η Ελλάδα λοιπόν
ακολουθώντας την πρακτική αυτή προσπαθεί να
αποτρέψει τις προσπάθειες «τουρκοποίησης» του
συνόλου της µειονότητας και στον αντίποδα των
προσπαθειών της Άγκυρας, αναδεικνύει και
ενδυναµώνει την Ποµακική ταυτότητα.

Επιπροσθέτως, η Ελλάδα αναγνωρίζει και
αποδέχεται το ενδιαφέρον της Τουρκίας για την
µειονότητα, κρίνοντάς το ως θεµιτό, αλλά τονίζει ότι
δεν µπορεί να είναι ανεξέλεγκτο και απεριόριστο,
γιατί τότε µετατρέπεται σε ανάµειξη στις εσωτερικές
υποθέσεις της χώρας και ως εκ τούτου σε επιθετική
πολιτική στάση απέναντι στην Ελλάδα. 35

Ακόµα µια «έξυπνη» πολιτική τακτική της Ελλάδος
απέναντι στην µειονότητα είναι η περαιτέρω
ενίσχυση των µειονοτικών δικαιωµάτων. Η ενίσχυση
περαιτέρω των µειονοτικών δικαιωµάτων ως µέτρα
«θετικής δράσης» που θα φέρουν πιο κοντά στην
ελληνική κοινωνία την µειονότητα, ως αντιστάθµισµα
αφενός του αρνητικού ρόλου που παίζει η Τουρκία
και αφετέρου της χρόνιας περιθωριοποίησης της
ίδιας της µειονότητας. Στην ενδυνάµωση αυτή της
µειονότητας καταλυτικό ρόλο παίζει ο οικονοµικός

παράγοντας, δηλαδή τα µέτρα εκείνα που
οικονοµικά ενισχύουν την µειονότητα. Για
παράδειγµα, το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Ενίσχυσης
των Περιφερειών (EUROREG) που προβλέπει
χρηµατοδοτικά πακέτα οικονοµικής ενίσχυσης και
που η Ελλάδα διοχετεύει σε µεγάλο βαθµό στην ∆.
Θράκη. Ακόµα ένα παράδειγµα είναι η Κοινή
Αγροτική Πολιτική της Ε.Ε, όπως ήδη αναφέρθη η
πλειοψηφία της µουσουλµανικής µειονότητας είναι
αγροτική τάξη, συνεπώς, η οικονοµική ενίσχυσή
τους µέσω της Κ.Α.Π είναι σηµαντική.36 Τέλος,
κρατικά προγράµµαταενίσχυσηςτηπαραµεθορίου

που απευθύνονται εξ’ ολοκλήρου στους
µουσουλµάνους και περιέχουν από φορολογικές
ελαφρύνσεις µέχρι και οικονοµικές ενισχύσεις.

Στα προαναφερθέντα προγράµµατα, που
ενισχύουν οικονοµικά την µειονότητα, ρόλο παίζει
και η ελληνική προσπάθεια ενίσχυσης οικονοµικά
της γεωστρατηγικής σηµασίας της περιοχής.
Συµφέρον της Ελλάδος είναι η στήριξη των
ισορροπιών στην περιοχή και µάλιστα λόγω και της
κατασκευής του ενεργειακού αγωγού Μπουργκάς-
Αλεξανδρούπολη που καθιστά την Ελλάδα
«ενεργειακό παίκτη» της περιοχής.37

Ένα σηµείο προστριβής στο θέµα της µειονότητας
που έχει προκύψει και που θα πρέπει να αναφερθεί
είναι το θέµα των Μουφτείων και
«ψευδοµουφτείων». Όπως ίσως είναι γνωστό, τα
θρησκευτικά δικαιώµατα της µειονότητας είναι
σεβαστά και προστατεύονται, για τον λόγο αυτό
υπάρχουν και 3 Μουφτήδες, 240 ιµάµηδες, και περί
τα 300 τζαµιά στην Ελλάδα. Η τουρκική απαίτηση για
διενέργεια αρχαιρεσιών για την εκλογή του Μουφτή
υπερβαίνει κάθε συνήθη πρακτική, κατά την
επίσηµη άποψη του ελληνικού ΥΠ.ΕΞ., διότι σε κάθε
θρησκευτικό δόγµα ο θρησκευτικός ηγέτης δεν
εκλέγεται δηµοκρατικά και παράλληλα ο Μουφτής
είναι δηµόσιος λειτουργός µε επίσηµες δικαστικές
αρµοδιότητες σε θέµατα οικογενειακού και
κληρονοµικού δικαίου. Επίσης, σε όλες τις
µουσουλµανικές χώρες, συµπεριλαµβανοµένης και
της Τουρκίας, ο Μουφτής διορίζεται και είναι
λειτουργός µε τίτλο «Γενικός ∆ιευθυντής
Θρησκευµάτων». Άρα, η προτροπή της Τουρκίας για
εκλογή των Μουφτήδων είναι µάλλον θέµα
στρατηγικής επιρροής στην οποία αποσκοπεί και
συναφώς οι ψευδοµουφτήδες οι οποίοι εκλέγησαν
δεν αναγνωρίζονται από το ελληνικό κράτος. 38

Κάπου εδώ νοµίζω ολοκληρώσαµε και µε την
πρακτική της ελληνικής πλευράς και είναι ώρα να
περάσουµε στον επίλογό µας, περιλαµβάνοντας σε
αυτόν σχόλια και παρατηρήσεις για το παρόν και το
µέλλον του ζητήµατος.

Ε. ΕΠΙΛΟΓΟΣ- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
«Μία συζήτηση για το παρόν και το µέλλον
της Μουσουλµανικής Μειονότητας»
Είναι νωπό ακόµα σε όλους µας το συµβάν µε τον

Αµερικάνο επιτετραµµένο (9/11/06) που σε δήλωσή
του αποκάλεσε την µουσουλµανική µειονότητα
«τουρκική µειονότητα» κάτι που στην Ελλάδα και το
ελληνικό ΥΠ.ΕΞ προκάλεσε ταραχή, δυσαρέσκεια
αλλά και ανησυχία.

Μια αποτίµηση / κριτική αξιολόγηση του ανωτέρω
συµβάντος δείχνει ότι, καίτοι η Ελλάδα τα τελευταία
χρόνια επιδεικνύει µια συνεπή και πιο τακτική
πολιτική απέναντι στο ζήτηµα της µειονότητας,
δυστυχώς, πληρώνει ακόµα τα λάθη του
παρελθόντος (δηλαδή λάθη παραγόµενα της
αδιαφορίας που επέδειξαν προηγούµενες
κυβερνήσεις για την µειονότητα ώστε να την
φτάσουν στο σηµείο αφενός να «γκετοποιηθεί» και
αφετέρου να τίθεται θέµα «τουρκοποίησης» της).
Από την άλλη, θα µπορούσαµε να πούµε πως, η

Μ Ε Ι Ο Ν Ο Τ Ι Κ Α Θ Ε Μ Α Τ Α
Γ ρ ά φ ε ι ο “ Ε Π Ι Μ Η ∆ Η Σ ”
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ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΦΥΛΛΟΥ

ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ – ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΗ ΣΑΒΒΟΥΛΑ ΚΟΛΙΟΥΛΗ

«Λυδία λίθος»
Μεταφορικά «Λυδία λίθος» σηµαίνει το µέσο ή το όργανο που χρησιµο-
ποιούµε για να εξακριβώσουµε την αλήθεια για κάτι που ζητούµε. Στην
πραγµατικότητα η Λυδία λίθος ήταν πυρόλιθος τον οποίο χρησιµοποιού-
σαν στα παλιά χρόνια για να εξακριβώσουν πόση ποσότητα χρυσού πε-
ριέχονταν στα διάφορα κράµατα χρυσού. Ήταν δηλαδή µια εµπειρική
µέθοδος µε όργανο τη «Λυδία λίθο». Έτριβαν το κράµα πάνω σ΄ αυτή και
σχηµατίζονταν πάνω σ΄ αυτό διάφορες γραµµές. Κατόπιν µε νιτρικό οξύ
ορισµένης πυκνότητας έπλυναν το κράµα. Αν οι χαραγµένες γραµµές πα-
ρέµεναν όπως ήταν, τότε επρόκειτο για καθαρό χρυσάφι. Αν όµως έχαναν
το πάχος τους αυτό φανέρωνε ότι είχε λιγότερο χρυσάφι. Γινόταν δηλαδή
λεπτότερες οι γραµµές ή και εξαφανίζονταν αν δεν είχε το κράµα καθόλου
χρυσάφι. Χρησιµοποιούµε και σήµερα στον προφορικό και γραπτό λόγο
µας τη φράση «Λυδία λίθος», σαν αποδεικτικό µέσον για την εξακρίβωση
της αλήθειας. Θα το λέγαµε και EE.. « ορρό της αλήθειας ».

«Θαρσείν χρή, φίλε ταχ΄ αύριον έσετ΄ άµεινον»
Η φράση αυτή αναφέρεται από τον Θεόκριτο. ∆ύο βοσκοί λέει κουβέντια-
ζαν έξω από µια πόλη της Σικελίας κι έλεγαν ο ένας στον άλλο τα βάσανά
τους. Ήταν και οι δυο τους πολύ πικραµένοι από τη ζωή και προσπαθού-
σαν να παρηγορηθούν µεταξύ τους λέγοντας : « Θαρσείν χρή , φίλε, ταχ΄
αύριον έσετ΄ άµεινον ». ∆ηλαδή, θάρρος χρειάζεται φίλε µου ίσως αύριο
θα είναι καλύτερα. Πολύ σωστή και στοχαστική κουβέντα από δύο απλούς
τσοπάνηδες. Και αυτή τους η κουβέντα έµεινε διδακτική µέχρι σήµερα για
όλους τους ανθρώπους. Λέει πως ποτέ ο άνθρωπος δεν πρέπει να κυρι-
εύεται από απελπισία και απογοήτευση. Πρέπει να έχει θάρρος, πάντοτε
να ελπίζει και οπλισµένος µε την ελπίδα να αγωνίζεται για το καλύτερο
αύριο. «Dum spiro spero » λέει κάποιο λατινικό ρητό, δηλ. εφόσον ανα-
πνέω ελπίζω. Και είναι πολύ σοφό.

Ο Ο∆ΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΑΡΤΑΣ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ
Η Οµοσπονδία Τζουµερκιωτών για την καλύτερη και συντοµότερη επικοι-
νωνία των δηµοτών του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων µε την πόλη της
Άρτας και τους οδικούς άξονες προς Αθήνα και Ιωάννινα, προτείνει στην
περιφέρεια Ηπείρου να ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραµµα 2012 της περι-
φερειακής ενότητας Άρτας η σύνταξη προκαταρτικής µελέτης για δηµι-
ουργία παραλίµνιου δρόµου της λίµνης Πουρναρίου από Πέτα έως
Μελάτες. Με το έργο αυτό θα µειωθεί κατά 15 περίπου χιλιόµετρα το
µήκος της διαδροµής στον άξονα του εθνικού δρόµου Άρτα – Βουργαρέλι
και συγχρόνως θα γίνει και η τουριστική αξιοποίηση της λίµνης Πουρνα-
ρίου.

Από εφηµερίδα «Τα Τζουµέρκα»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ
Απογοητευτική ήταν η εικόνα που αντίκρισαν χιλιάδες επισκέπτες στο πε-
ρίπτερο της Περιφέρειας Ηπείρου στην Έκθεση Τουρισµού στο MEC Παι-
ανίας στην Αθήνα. Η παρουσία διαφηµιστικού υλικού ήταν εξαιρετικά
φτωχή. Ολόκληρη η περιοχή των Τζουµέρκων απουσίαζε. Οι ξενοδόχοι
της περιοχής αιφνιδιασµένοι αγνοούσαν το γεγονός . Ούτε καν η πόλη
της Άρτας είχε δικό της υλικό! ∆όθηκε η εντύπωση στο κοινό ενός περι-
πτέρου «ηµετέρων ξενοδόχων», καθώς δύο – τρείς είχαν δικό τους υλικό
! Νοιώσαµε ντροπή αντικρίζοντας την Παρασκευή και το Σάββατο την
απαράδεκτη εικόνα τη στιγµή που όλα τα άλλα περίπτερα από την υπό-
λοιπη Ελλάδα είχαν αξιοπρεπή έως εντυπωσιακή παρουσία µε πλούσιο
διαφηµιστικό υλικό, προβολή παραδοσιακών προϊόντων και προϊόντων
Π.Ο.Π, προβολή του λαϊκού πολιτισµού, του εναλλακτικού, του θρησκευ-
τικού και άλλων µορφών τουρισµού. Οι υπεύθυνοι εξέθεσαν ανεπανόρ-
θωτα την περιφέρεια Ηπείρου και τον Περιφερειάρχη, µα πολύ
περισσότερο ντρόπιασαν όλους εµάς που πήγαµε ως εκεί µε τους φίλους
µας για να διαφηµίσουµε την Ήπειρο και τα Τζουµέρκα . Κρίµα !

Από εφηµερίδα «Τα Τζουµέρκα»

Οι ελπίδες για επανεκκίνηση
των έργων µετατίθενται στο τέλος του 2012
Η Κυβέρνηση µπορεί να επιθυµεί την άµεση επανέναρξη της Ιόνιας Οδού
και των άλλων µεγάλων αυτοκινητόδροµων, οι ανάδοχοι όµως αδυνατούν
να το κάνουν λόγω της οικονοµικής κατάστασης.
Στην περίπτωση της Ιόνιας Οδού µάλιστα, οι ελπίδες για επανεκκίνηση
των έργων µετατίθενται στο τέλος του 2012. Κι αυτό προκύπτει από τις
ανακοινώσεις που έκανε ο επικεφαλής της ΓΕΚ Τέρνα κ. Περιστέρης στη
Γενική Συνέλευση των µετόχων. Η συγκεκριµένη εταιρία έχει αναλάβει µε-
γάλο µέρος των έργων παραχώρησης και στο τµήµα της Ηπείρου ήταν η
τελευταία που εγκατέλειψε την Ιόνια Οδό.
Όπως λοιπόν ανέφερε µε κατηγορηµατικό τρόπο, οι ελπίδες για την επα-
νεκκίνηση των τριών οδικών έργων (Ιονία Οδός, Ε65, Κόρινθος – Τσα-
κώνα) στα οποία συµµετέχει η ΓΕΚ Τέρνα µετατίθενται για το τέλος του
2012.Φαίνεται πως θα περιµένουµε για πολλά χρόνια ακόµα. Υποµονή
λοιπόν !

(Ν∆ ) Από τη Γνώµη της Άρτας
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Η εφηµερίδα µας προβάλλει το Βουργαρέλι, καταγράφει την ιστορία του, ενηµερώνει και διεκδικεί!

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

∆ΙΟΓΕΝΟΥΣ 6

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΤΗΛ.:
210 2921249

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ - ΨΗΣΤΑΡΙΑ

Τ Α Β Ε Ρ Ν Α

ΠΛΟΥΜΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΑΡΤΑΣ
ΤΗΛ.: 26850 22110, ΟΙΚ. 22675

6973 006532 - 6946 487295

Η παράδοσή µας δεν είναι
νεκρό παρελθόν.

Είναι οι ζωντανές και
χειµώδεις ρίζες του λαού µας

απ’ όπου βλασταίνει και
αναπτύσσεται ο σύγχρονος

λαϊκός µας πολιτισµός.

Κ Ρ Ο Υ Σ Τ Η Κ Α Τ Α Χ Ν Ι Α
Του Κώστα Νίκου

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΦΥΛΛΟΥ (229)

Μπορεί να βοηθήθηκαν στο έργο τους από παλιές χαρτογραφή-
σεις, ή όπως οι Τούρκοι το 1689 που είχαν βρει ,το Λυµπεράκη
το Μανιάτη και τον έστειλαν στην πρώτη σφαγή του Μεσολογ-
γίου, του Ξηροµέρου και του Βάλτου, αυτοί να ανακάλυψαν τί-
ποτα γεωπόνους Στερεοελλαδίτες, αρεστούς και στους
χρηµατοδότες Εγγλέζους, ώστε µε οδηγούς αρχικά και µε ακρό-
τητες στη συνέχεια να κάµψουν την αντίσταση χωρίς να απαιτη-
θεί περαιτέρω αύξηση και εγκλωβισµός στρατιωτικών δυνάµεων
στη περιοχή, ενώ παράλληλα µε το πέρας του πολέµου απαλ-
λάσσουν και την εξουσία από τους δύστροπους Ηπειρώτες.

Χαρακτηριστικό είναι επί παραδείγµατι πως όταν ο αεροπο-
ρικός ,βοµβαρδισµός του . Βουργαρελίου στις 5 Μαϊου και ο επα-
ναλαµβανόµενος στις 23 Ιουν 1943, που καταρρίπτεται και ένα
αεροσκάφος από πυρά στο Τετράκωµο, δεν φέρουν τα αναµε-
νόµενα αποτελέσµατα, στις 10 Οκτ 1943 ξεκινά λυσσαλέα επί-
θεση συνολικής διάρκειας 21 ηµερών από 11.000 Ελασίτες µε
επικεφαλή τον ίδιο τον Κλάρα, ενώ ακολουθεί µετά από 8 ηµέρες
και συγκεκριµένα στις 18 Οκτ 1943 η εκκαθαριστική επιχείρηση
της XXII Γερµανικής Στρατιάς κατά των αµυντικών θέσεων του
Ε.∆.Ε.Σ, στη γραµµή Σκιαδάδες-Βουργαρέλι-Λειψώ-Κάψαλα-
Τετράκωµο, σύµφωνα µε τα στοιχεία του Ι.Σ. ΠΑΠΑΦΛΩΡΑΤΟΥ
∆ρ. Πανεπιστηµίου Αθηνών.

Στο ειδικό έντυπο Ε.∆.Ε.Σ των εκδόσεων Περισκοπίου τα στοι-
χεία του κου Παπαφλωράτου µας λένε ακόµη για το δραµατικό
εκείνο διάστηµα, πως η Μεραρχία «ΠΑΝΘΗΡ» σε 3 φάλαγγες
πραγµατοποιεί ακατάπαυστη 24ωρη επίθεση στις 21 Οκτ, ενώ
στις 30 Οκτ εξελίσσεται αιφνίδια αντεπίθεση 5.000 Γερµανών της
Μεραρχίας «ΕΝΤΕΛΒΑΪΣ» και στις 31 Οκτ παράλληλη δράση
1.000 Ελασιτών στα νώτα των αµυνοµένων, ώστε να απωθήσουν
τελικά προς τους Μελισσουργούς τους επιζήσαντες 70 άνδρες
του Ε.Ο.Ε.Α, εξυγιαίνοντας έτσι κοµουνιστές και εθνικοσοσιαλι-
στές ένα χρόνο πριν την υποχώρηση τους το µολυσµένο τόπο
από το φιλοβενιζελικό Ζέρβα, ο οποίος αρχικά ήταν απλώς ο σύν-
δεσµος επιστροφής του Πλαστήρα στην Ελλάδα.

Μετά το τέλος και του εµφυλίου που οι Βουργαρελιώτες του-
λάχιστον, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, βρίσκονται γενικώς µο-
νιασµένοι, ξεκινά η µετανάστευση και διευρύνεται ο εργασιακός
χώρος, ενώ στη συνέχεια κάποιο µέρος καταφέρνει µε κοµµατι-
κές ταυτότητες να διοριστεί στο ∆ηµόσιο και κάποιο άλλο ωφε-
λείται από τον ερχοµό των κατασκευαστικών εταιρειών στη
δεκαετία του '80 ώστε να γίνει εργατικό δυναµικό, ή να φτιάξει
µαγαζιά και ξενοδοχεία.

Είναι αλήθεια ότι σ' αυτή την εξηντάχρονη περίοδο υπερκα-
λύψαµε τα βασικά της επιβίωσης και βελτιώσαµε µακράν τη ζωή
µας, ενώ την προσωπική µας χαρά ήρθαν οι µεταπολιτευτικοί
εκπρόσωποι µας να την ενισχύσουν µε µεγαλύτερες εργασιακές
αποδοχές, που µας τις έδιναν αυξάνοντας όµως το κόστος της
καθηµερινότητας και αντισταθµίζοντας τις απώλειες µε διάφορα
δηµόσια κοινωφελή έργα υψηλών χρηµατοδοτήσεων, όσο οι
βιοµηχανίες ακρίβαιναν µπροστά στα νέα µισθολόγια τα προ-
ϊόντα τους και βγαίνοντας εκτός ανταγωνισµού χάριζαν στις κεν-
τροευρωπαϊκές µονάδες τον όγκο παραγωγής και την εκ νέου
ανακατανοµή όλου του κύκλου της.

Εφόσον οι προσπάθειες εκβιοµηχανισµού σταµάτησαν διότι
ως υπάλληλοι αποκτούσαµε µε µικρό κόπο τα πάντα, στη πο-
ρεία γίναµε υπερκαταναλωτικοί αναλώνοντας τα τραπεζικά δά-
νεια που µας δίνονταν αφειδώς, αφού οι συναλλαγές µας
δηµιουργούσαν νέα ποσότητα χρήµατος, ώσπου η ηγεσία βλέ-
ποντας τις διεθνείς τάσεις εγκαταλείπει ένα επιχειρούµενο
άνοιγµα προς την Ανατολή και ασκεί πιέσεις στους εταίρους της

να µας συντηρούν ως φτωχούς µε τη δέσµευση υπέρογκων κε-
φαλαίων σε ένα µόνιµο ταµείο στήριξης.

Όταν οι βορειοευρωπαίοι αντιδρούν και ζητούν αντίστροφα
µε την εξόφληση των καταβαλλοµένων από µέρους τους ποσών
να δουν τις εθνικές αντοχές αυτού του εγχειρήµατος, ενώ πα-
ράλληλα επιχειρούν µε την περικοπή του χρέους να εξοντώσουν
τους αγοραστές οµολόγων µας, η ηγεσία κοιτά να συµβιβάσει τις
απαιτήσεις τους χωρίς όµως να εγκαταλείψει τα σχέδια της
Υπερδύναµης, που θέλει να εγκλωβίσει τα συµµαχικά κεφάλαια
σε µηχανισµούς σταθερότητας αδιευκρίνιστων ασταθών χώρων,
διότι ξέρει πως αν κόψει εδώ τις ερήµην κοµµατικές συµφωνίες
της, είτε θα µας βρουν µόνους να µας κατακρεουργήσουν οι πι-
στοί της µονοκρατορίας, ή αν αυτή εκπέσει τα αντικρουόµενα
συµφέροντα των αναδυόµενων δυνάµεων θα µας συνθλίψουν.

Από µπροστάρης συµφεροντολογικών επιθέσεων η ασθενής
πολιτική µας παγιδευµένη σε 2 αντικρουόµενες εξωτερικές απαι-
τήσεις και υπό την απειλή να της κοπεί η διεθνή πίστωση που
θα κατέστρεφε το κινδυνεύων κυβερνών από τα δύο µεγάλα της
κόµµατα, προχωρά τότε στη λήψη αµέσων εισπρακτικών µέ-
τρων, που µειώνουν τις δηλωµένες αποδοχές αφήνοντας σε εκ-
κρεµότητα τα ατοµικά δάνεια, κλείνουν τις ψευτοεπιχειρήσεις
από τη µικρή αγοραστική δύναµη και γιγαντώνουν την ανεργία,
ενώ µας επιφυλάσσουν τη µετατροπή της προσηµειωµένης µας
ακίνητης περιουσίας σε τίτλους οµολόγων, ώστε µε τη κατάθεσή
τους ως εγγύηση οι τράπεζες να δανειοδοτηθούν ξανά και να
αρχίσει η ρευστότητα στην αγορά, εφόσον είναι βέβαιο πως
έστω και µε λίγα λεφτά θα ξεχρεώνεις πάντα το σπίτι των γο-
νιών σου αν θες να έχουν 4 τοίχους τα παιδιά.
Και ενώ η λογικότερη εξέλιξη θα ήταν βεβαίως το κράτος να προ-

χωρήσει σταδιακά σε µία ριζοσπαστική αναδιοργάνωση, κρα-
τώντας την κεντρική εξουσία και αποδεσµεύοντας σε αυτάρκης
συναθροιζόµενους και όχι συνοθηλευόµενους τους ∆ήµους της
επικράτειας του, ώστε και το διοικητικό πλαίσιο να τροποποιηθεί
στις νέες συνθήκες δραστικά, αλλά και η κάλυψη των αναγκών
να οδηγήσει στην απορρόφηση µεγάλου όγκου επενδύσεων
ωφελιµιστικής ανταπόδοσης, που θα αναιρούσε τη στενή οικο-
νοµικότητα των οίκων αξιολόγησης χωρίς να στερεί όµως τον το-
πικό έλεγχο, εδώ εξετάζουµε κλειστές οικονοµικές ζώνες δούλων
στις περιφέρειες µε καταστρατήγηση των πάντων.

Αν και βάση της ανάλυσης του οικονοµολόγου Ζαχαρία Τρα-
τάρη στο περιοδικό HELLENIC NEXUS τεύχος 57, δύσκολα θα
επιβιώσουν ανεξάρτητες επιχειρήσεις, ή περιοχές που δεν γειτ-
νιάζουν µε τις ΕΟΖ, εγώ θα έλεγα να µην ξεχνάµε ποτέ τα προ-
διαγεγραµµένα ανθρώπινα όρια και θα επιµείνω στο να
συγχωνεύσουµε σιγά-σιγά τους πολιτιστικούς µας συλλόγους
σε έναν ενιαίο, µε εκλεγµένο από τη βάση ∆.Σ και µέλη τους
πάντες από την επικράτειά µας, για να 'χουµε έλεγχο, αντι-
κρουόµενη γνώση, έκδοση αιτηµάτων και µία κατά πλειοψηφία
οριζόντια απόφαση, προς ότι απαιτεί επίλυση ή θέλουµε να επι-
τύχουµε, καλώντας από 'κει και µετά τη δηµοτική αρχή να εµ-
πλακεί µε τις ενδεδειγµένες ενέργειές της στη διεκπεραίωση.

Βεβαίως τα αναγκαία χρήµατα δεν θα τα βρούµε εύκολα,
αλλά εάν διασφαλίσεις τους ανθρώπους µε µία αδιαµφισβήτητη
λήψη αποφάσεων και µεµψιµοιρήσουν τα οφέλη από το αποτέ-
λεσµα που προσδοκάς, δεν θα αγνοήσουν τα πλεονεκτήµατά
σου, αφού η διαφορετικότητα την οποία τους δίνει ο πλάστης
Θεός για να γνωρίζει βιωµατικά µέσω ψυχής το δηµιούργηµά
του, ωθεί πάντα τη µονοµέρεια τους να προχωρά σε πολλαπλές
συµπράξεις αλληλοβοήθειας και προώθησης επιδιώξεων.

ΤΕΛΟΣ

καλά οργανωµένη διεθνούς εµβέλειας
προπαγάνδα της Τουρκίας φαίνεται να
κερδίζει και να πιάνει τόπο, τόσο σε
επίπεδο «επισήµων φωνών» (όπως το
ανώτερο παράδειγµα του Αµερικάνου
επιτετραµµένου), όσο και στο εσωτερικό
της µειονότητας.

Η Ελλάδα θα πρέπει να προβάλλει τις
αµφότερες δεσµεύσεις που απορρέουν
από την Συνθήκη της Λωζάννης και που
σε µεγάλο βαθµό η Τουρκία τις
καταπατά και να µην βρεθεί σε καµµία
περίτπωση στην θέση του
«απολογητή». Άλλωστε η παραποµπή
της Ελλάδος στο διµερές νοµικό πλαίσιο
που προαναφέραµε δεν µπορεί να
θεωρηθεί ως αδυναµία ή αδιαφορία,
απεναντίας µάλιστα .

Η παράλληλη περαιτέρω
ενεργοποίηση της Ελλάδος γύρω από
την µειονότητα κρίνεται άκρως
απαραίτητη. Η µείωση της
παρεµβατικότητας της Τουρκίας στο
εσωτερικό της µειονότητας και η αύξηση
της δικής της επιρροής σε αυτήν θα
πρέπει να είναι στόχος στρατηγικής
σηµασίας για την Ελλάδα (είτε µέσω της
οικονοµικής ενίσχυσης της µειονότητας
και της περαιτέρω παροχής
δικαιωµάτων, είτε µέσω της
«εναγκάλισης» των Ποµάκων). Ακόµα
ένας σηµαντικός στόχος της Ελλάδος
θα πρέπει να είναι ο έλεγχος του
ανεξέλεγκτου πια Τουρκικού Προξενείου
στην Κοµοτηνή και η παράλληλη
κατευναστική ενεργοποίηση της µεταξύ
µουσουλµάνων καιχριστιανών της
περιοχής για την εξασφάλιση της
ισορροπίας και της ειρηνικής διαβίωσης
στην περιοχή.

Συνεπώς, θα πρέπει να είναι
αδιάλλακτη ως προς την ονοµασία και
τυχόν διεκδικήσεις της Τουρκίας στην
µειονότητα µα και συνάµα διαλλακτική
ως προς τις περαιτέρω παραχωρήσεις
δικαιωµάτων της µειονότητας ως
«µέτρο κατευναστικής δράσης» αλλά
και µε σκοπό της βελτίωση της θέσης
της µειονότητας στην ελληνική κοινωνία.

Από την άλλη η Τουρκία και ο κ. Erdo-
gan µάλλον θα συνεχίσει να
χρησιµοποιεί την µειονότητα ως
στρατηγική αποπροσανατολισµού και
κατευνασµού της κοινής γνώµης από
τον «δυσπρόσιτο δρόµο» που φαίνεται
ότι θα πρέπει να βαδίσει ακόµα προς
την Ε.Ε.

Για τον λόγο αυτό φαίνεται πως το
µειονοτικό ζήτηµα της Ελλάδος
αποτελεί και θα αποτελέσει την «καυτή
πατάτα» στα χέρια της Ελλάδος, ένα
ζήτηµα που απαιτεί σωστούς
χειρισµούς και συνεπή χάραξη
εξωτερικής πολιτικής ώστε µελλοντικά
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Το Βουργαρέλι µάς περιµένει πάντα! Η επικοινωνία µαζί του και µε τους ανθρώπους του µας αναζωογονεί!

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

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

VILLA ELIA
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ

Άγιος Ιωάννης - Φρύνη - Λευκάδα

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ - ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ - ∆ΩΜΑΤΙΑ
ΤΗΛ.: 26450 24397 - Fax: 26450 26019

e-mail: tyrologos@villaelia.gr
www.villaelia.gr

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ

∆ΩΜΑΤΙΑ

ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΑΣΙΟΣ

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΑΡΤΑΣ

ΤΗΛ.: 26850 22254

ΣΧΟΛΗ Ο∆ΗΓΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΣ

Τζαβέλλα 7

47 100 ΑΡΤΑ

Τηλ.: 26810 21066

Κιν.: 6977 049729

Η εφηµερίδα µας στηρίζεται στους αναγνώστες της. Στείλτε µας τη συνεργασία σας!

Βουργαρελιώτικα Ηπειρωτικά & άλλα...

ΣΧΟΛΗ Ο∆ΗΓΩΝ

e-mail: sousos@yahoo.com

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΥΣΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡ. ΣΟΥΣΟΣ

ΚΗΦΙΣΙΑΣ 72 (Αγ. Τριάδα)
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΤΗΛ.: 210 6982438
ΚΙΝ.: 6974305426

6972422536

Η εφηµερίδα
και ο Σύλλογος

στηρίζονται
στις δικές σας

συνδροµές.
Μπορείτε

να τις στέλνετε
και µε επιταγή
στη διεύθυνση:

Εφηµερίδα
“ΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ”

Φειδίου 18
106 78 Αθήνα

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
3,5 στρέµµατα

ποτιστικό χωράφι

στη θέση

Παρασπόρια

( Π. Μύλος).

Τιµή 3.500 € .

Τηλ. 6979 280 233

(απόγευµα)

Ξενοδοχείο

στο Βουργαρέλι

Σταυρούλα Καραβασίλη

Τηλ.: 26850 22111

Κιν.: 6972 425591

Fax: 26850 22251

e-mail:

info@panthoron.gr

www.panthoron.gr

Ο Ρ Ε Ι Ν Η Φ Ι Λ Ο Ξ Ε Ν Ι Α
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ΣΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΟ

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ...........................926...........................779
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ ................................523.......................... 461
ΑΚΥΡΑ - ΛΕΥΚΑ ............................ ....6...............................5
ΕΓΚΥΡΑ ........................................ 517.......................... 456

Ν∆.................................................. .255...........................221
ΣΥΡΙΖΑ.......................................... .110...........................134
ΑΝΕΞ.ΕΛΛΗΝΕΣ...............................37.............................29
ΠΑΣΟΚ...............................................57............... ............31
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ.....................................17............................ 21
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ...............19 ..............................7
ΛΑΟΣ...................................................5 ..............................2
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ.......................3 ..............................0
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ............. .....3 ..............................1
ΚΚΕ.....................................................4 ..............................7
ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ............................0...............................0
ΑΝΤΑΡΣΥΑ..........................................0 ..............................0
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ.- ∆ΡΑΣΗ.............3 ...............................1
∆ΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ............................ .....1...............................0
ΠΕΙΡΑΤΕΣ...........................................1...............................0
ΚΟΙΝΩΝΙΑ...........................................1.............................. 0
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ...........................1...............................1

Έκθεση Μπαλάφα
Παραθέτουµε µία φωτογραφία από τον αύλειο
χώρο και τα συµπεράσµατα δικά σας γι’ αυτό το
χώρο Πολιτισµού. Λήψη φωτογραφιών 10-7-
2012. Και το πιο σπουδαίο:
Η Έκθεση Μπαλάφα παραµένει κλειστή από το
Φεβρουάριο του 2011. (Μέχρι τότε ο Σύλλογος
Βουργαρελιωτών και η ΙΛΕΤ ενίσχυε τη λειτουρ-
γία της). Στη συνέχεια απευθυνθήκαµε στο ∆ήµο,
γιατί η παραχώρηση σε µας τελείωνε το ∆εκέµβρη
του 2010. ∆εν πήραµε καµία απάντηση, ούτε έγινε
καµιά ενέργεια λειτουργίας της. Τον Ιούλιο του
2011 οι φωτογραφίες του Μπαλάφα κατέβηκαν και
ο χώρος φιλοξένησε µέχρι τέλος Αυγούστου 2011
την έκθεση του ζωγράφου Βασίλη Σταύρου µε τη
συγκατάθεση του ∆ήµου.
Οι φωτογραφίες ανέβηκαν στο χωριό και φιλοξε-
νήθηκαν στο “Βακούφικο”, όπου γινόταν και η Έκ-
θεση Βιβλίου, για να τις βλέπουν τουλάχιστον οι
επισκέπτες της Έκθεσης. Βέβαια ο χώρος όπως
είναι αυτή τη στιγµή δεν επαρκεί για όλες τις φω-
τογραφίες. Αρχές Σεπτεµβρίου µεταφέρθηκαν στο
φυσικό τους χώρο στο ∆ηµοτικό Σχολείο Παλαι-
οχωρίου απέναντι από την Κόκκινη Εκκλησιά, µε
το αρχικό σκεπτικό να βρίσκεται η έκθεση δίπλα
από το αρχαιότερο βυζαντινό µνηµείο στην
Ήπειρο για τους επισκέπτες και περαστικούς.
∆υστυχώς όµως από τότε µέχρι σήµερα 10 Ιου-
λίου 2012 παραµένει κλειστή µε τον αύλειο χώρο
σε αυτή την κατάντια.
Ο Σύλλογός µας στις 3 Μαΐου 2012 συνέταξε έγ-
γραφο σε συνεργασία µε την ΙΛΕΤ προς το ∆ή-
µαρχο και το ∆ηµοτικο Συµβούλιο,
παρουσιάζοντας και το ιστορικό λειτουργίας της
Έκθεσης µέχρι τον Μάιο του 2012 και ζητώντας
την επαναλειτουργία της µε την επιµέλεια του
∆ήµου. Το έγγραφο δόθηκε στα χέρια του ∆ηµάρ-
χου κ. χασιάκου από την πρόεδρο Λουκία Αντω-
νίου και πρωτοκολλήθηκε µε την υπόσχεση ότι θα
συζητηθεί στο πρώτο ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά
την επίδοση του εγγράφου. Έκτοτε δεν έγινε κάτι
τέτοιο σε κανένα από τα ∆ηµοτικά Συµβούλια που
ακολούθησαν, σύµφωνα µε την πληροφόρηση
από το Βουργαρέλι.
Τα υπόλοιπα σχόλια τα αφήνω σε σας και δε θα
πάψουµε να ενοχλούµε τη ∆ηµοτική Αρχή όχι
µόνο γι’ αυτό, αλλά και για άλλα θέµατα του χω-
ριού σε απόλυτη συνεργασία µε τον Πολιτιστικό
Σύλλογο Βουργαρελίου.

Για το ∆Σ
Η πρόεδρος Λουκία Αντωνίου


