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Η ΠΙΤΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΞΑΝΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ!

Και φέτος όπως και πέρυσι, αφού αντί για βελτίωση έχουµε πάρει την κατηφόρα, αποφασίσαµε το καθιερωµένο αντάµωµα στην αρχή του χρόνου για να «κόψουµε» την πίτα για το 2012 να το κάνουµε ξανά λιτά και
ταπεινά στην «Αυλή του Αντώνη».Στις δύσκολες στιγµές που περνά ο τόπος µας και µας επηρεάζει όλους,
άλλον περισσότερο και άλλον λιγότερο είναι πιστεύουµε ανάγκη να βρεθούµε πιο κοντά όσο περισσότεροι
χωριανοί, να νιώσουµε έστω και για λίγο ότι δεν είµαστε µόνοι. Την Κυριακή, λοιπόν, στις 22 Ιανουαρίου
στις 12,30 το µεσηµέρι σας καλούµε να βρεθούµε στον φιλόξενο χώρο του πατριώτη µας από την Χώσεψη Αντώνη Βαγενά που βρίσκεται στο Γαλάτσι, λεωφόρος Γαλατσίου 88 και ∆ιογένους 6 τηλ 210
2921 249 Μπορούµε να πάµε και µε το λεωφορείο Νο 608 Ζωγράφου – Γαλάτσι που περνάει από
Βασ. Σοφίας – Πανεπιστηµίου – Πατησίων – Ιωαν. ∆ροσοπούλου και κατεβαίνουµε στη στάση Λιναρά. Τη διασκέδασή µας όπως και πέρυσι την έχει αναλάβει ο χωριανός µας Στέφανος Στεφάνου µε την
παρέα του. Για το µενού δεν έχουµε να πούµε τίποτε µια και ο Αντώνης στην πράξη έχει αποδείξει ότι είναι
ασυναγώνιστος. Η συµµετοχή κατ’ άτοµο θα είναι περιλαµβανοµένων των ποτών 18 ευρώ.
Το ∆Σ του Συλλόγου

«Ευχαριστήρια αναπέµπω σοι, Βασιλεύουσα Πόλη...»

Μικρό οδοιπορικό στην Κωνσταντινούπολη

Ό

ταν ο Βύζας ο
Μεγαρεύς, ακοΗ Αγία Σοφία
λουθώντας το χρησµό της Πυθίας,
ταξίδευε απ΄ την
Προποντίδα στο Βόσπορο, ψάχνοντας
την πόλη των «τυφλών», για να κτίσει
απέναντι τη δική του
πόλη, συνειδητοποίησε πως οι Χαλκιδόνιοι της ασιατικής
ακτής ήταν πράγµατι
«τυφλοί», αφού δεν
είχαν αντιληφθεί τη
σπουδαιότητα της περιοχής απέναντί τους. Εκεί λοιπόν έχτισε το Βυζάντιο, το 658 π.χ, που έµελλε στα
330 µ.χ να γίνει η «νέα Ρώµη», η Κωνσταντινούπολη,
η πρωτεύουσα του ανατολικού Ρωµαϊκού κράτους,
που θα µετασχηµατιστεί σε Βυζαντινή, κατά βάση ελληνική και χριστιανική, αυτοκρατορία. Μετά την άλωσή
της, το 1453, απ΄ το Μωάµεθ, θα συνεχίσει ως πρωτεύουσα της Οθωµανικής αυτοκρατορίας, µε το όνοµα
Ισταµπούλ, µέχρι το 1923 που ο Κεµάλ θα µεταφέρει
την πρωτεύουσα του νέου Τουρκικού κράτους στην Άγκυρα. Η Βασιλεύουσα θα συνεχίσει την πορεία της, ως
πρωτεύουσα πια της οικονοµίας, του εµπορίου και του
πολιτισµού.
Πάντα στο νου µου η Κωνσταντινούπολη ήταν µια
απ΄ τις σπουδαιότερες, ιστορικά, πόλεις του κόσµου,

περιβεβληµένη µε το
µύθο της και ειδικά
για µας τους Έλληνες, µε τη λάµψη
των
Βυζαντινών
χρόνων αλλά και τη
θλίψη της απώλειάς
της. Για χρόνια είχα
µια άρνηση να την
επισκεφθώ. Η εκδροµή της Ένωσης
των Συλλόγων του
∆ήµου, αλλά και το
νέο βιβλίο του Γ.
Καλπούζου, ξύπνησαν την επιθυµία να
ταξιδέψω ως εκεί. ∆εν µπόρεσα όµως να την πραγµατοποιήσω, παρά τον Ιούλιο, και ύστερα από παρότρυνση του Νίκου ∆ήµου, να µοιραστώ την εµπειρία
µου µαζί σας.
Ταξιδέψαµε οδικώς. Αφού περάσαµε τα σύνορα
στους Κήπους, ακολουθήσαµε µια, σχεδόν, παραθαλάσσια διαδροµή, περνώντας από ελληνικές πόλεις
της ανατολικής Θράκης, την Κεσάνη, τη Ραιδεστό, τη
Σηλυβρία. Φτάσαµε στην Πόλη, αργά το βράδυ. Η
πρώτη εντύπωση ήταν ότι βρίσκεσαι σε µια χαοτική τεράστια µεγαλούπολη, µε έντονες τις αντιφάσεις: σύγχρονοι ουρανοξύστες και ξύλινα παλιά σπίτια, τζαµιά
και φωτεινές επιγραφές, πλούτος και φτώχεια, ασταµάτητη κίνηση αυτοκινήτων και ανθρώπων.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 5

ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Ο δήµαρχος Χρ. Χασιάκος.

Στις 2 Οκτωβρίου 2011 διεξήχθησαν εκλογές στο ∆ήµο Κεντρικών
Τζουµέρκων µετά την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας και
την ακύρωση της εκλογής του συνδιασµού του κου Μαρίνου Γαρνέλη.
Νικητής αναδείχτηκε ο συνδιασµός του κου Χρήστου Χασιάκου που
εκλέχτηκε νέος ∆ήµαρχος. Τα αναλυτικά αποτελέσµατα έχουν ως εξής:
Συνδιασµός Χρήστου Χασιάκου 4.035 ψήφοι 59,7% έδρες 16
Συνδιασµός Σταυρούλας Καραβασίλη 2.393 ψήφοι 35,4% έδρες 10
Συνδιασµός Ιωάννη Νάκη 327 ψήφοι 4,8% έδρες 0
Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Βουργαρελίου εκλέχτηκε ο κος Γεώργιος ∆. Πλούµπης.
Αντιδήµαρχοι ορίστηκαν οι κύριοι Γεώργιος Στασινός, Ιωάννης Αηδόνης , Νικόλαος Σιµόπουλος και Απόστολος Τυρολόγος.
Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εξελέγη ο κος Βασίλειος Ρίζος.
Το ∆Σ του Συλλόγου Βουργαρελιωτών Αττικής εύχεται στο νέο ∆ήµαρχο και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο
τους. Θα είµαστε στο πλευρό της ∆ηµοτικής αρχής µε τις λίγες δυνάµεις
µας να βοηθήσουµε όπου χρειαστεί για την προκοπή του τόπου µας.
Το ∆Σ του Συλλόγου

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όπως ανακοινώσαµε στο προηγούµενο φύλλο της εφηµερίδας
µας λόγω της µεγάλης επιβάρυνσης των ταχυδροµικών τελών
αδυνατούµε να στέλνουµε την εφηµερίδα σε όσους δεν πληρώνουν τη συνδροµή τους. Αυτό το φύλλο είναι το τελευταίο που
στέλνεται σε όλους. Προσέξτε στην ετικέτα του ονόµατός στο
κάτω µέρος της εάν αναφέρει τη λέξη (ΝΑΙ) η εφηµερίδα θα εξακολουθήσει να αποστέλλεται. διότι έχουν δώσει τη συνδροµή
τους τα 2 τελευταία χρόνια. Εάν αναφέρεται η λέξη (ΟΧΙ) δεν θα
αποσταλεί το επόµενο φύλλο. Όποιος επιθυµεί να συνεχίσει να
παίρνει την εφηµερίδα πρέπει να δώσει τη συνδροµή του. Τηλ
επικοινωνίας Νίκος ∆ήµος 210 8259 644 και 6974 213 630 ,Λουκία
Αντωνίου 210 7667 549 και 6977 550 119.

Ο Κ. Μπαλάφας που γνώρισα
Του προέδρου της ΙΛΕΤ Κώστα Μαργώνη

Στις 8 / 10 / 2011 «έφυγε» για το µεγάλο ταξίδι ο µεγάλος συντοπίτης
µας ανθρωπιστής – φωτογράφος. Κώστας Μπαλάφας. Η εφηµερίδα
µας έχει ασχοληθεί σε παλαιότερα φύλλα για το έργο και τη ζωή του
Κώστα Μπαλάφα χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι έχουµε εξαντλήσει το
χρέος µας απέναντι στο έργο και την προσφορά του στην τέχνη.
Μετά από παράκλησή µας ο πρόεδρος της ΙΛΕΤ Κώστας Μαργώνης
παραχώρησε για πρώτη δηµοσίευση στην εφηµερίδα µας το παρακάτω κείµενο και τον ευχαριστούµε για αυτό.
Η σύνταξη

«Πώς να µιλήσει κανείς για
έναν άνθρωπο
που
πέρασε
στην αντικρινή
όχθη, αφήνοντας µόνο µια
µορφή που όλο
και πάει να γίνει
ένα µε τους άλλους που απόµειναν
πίσω,
Ο Κ. Μπαλάφας στο σπίτι του στο Χαλάνδρι.
που τον στερήθηκαν; Πώς να τον ξεχωρίσει; Προσπαθεί να µαζέψει περιστατικά, πράγµατα και φυσιογνωµίες που αγάπησε, να τα συναρµολογήσει, να τα
στυλώσει σαν εµπόδια στην αλλαγή».1
Προσπαθώντας κι εγώ να συµµαζέψω τα περιστατικά, θυµούµαι την
πρώτη µας συνάντηση, την εγκάρδια υποδοχή, στο σπίτι του στο Χαλάνδρι. Παρακινηµένος από το χρέος προς την άγια µορφή του Κ. Μπαλάφα,
άφησα τον Τζουµερκιώτη φωτογράφο να µιλά για όλα. Οι ερωτήσεις λίγες·
ήταν µόνο η αφορµή. Οι απαντήσεις, στην υποτυπώδη συνέντευξη, η
πλούσια σοδειά του ανθρώπου που εγκατέλειψε, παιδί ακόµη, τα Τζουµέρκα, τη Χώσεψη (σηµερινή Κυψέλη), για να βρει το δρόµο του στην
Αθήνα και στην Ελλάδα.
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Το ∆Σ

του Συλλόγου

εύχεται σε όλους
τους χωριανούς
όπου γης

Καλά Χριστούγεννα
και Καλή και

∆ηµιουργική
Χρονιά!

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

Κο ι ν ω ν ι κά

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

Ο ∆ηµήτρης Κολιούλης και η Κωνσταντίνα ∆ουκάκη που διαµένουν στην Κέρκυρα απέκτησαν αγοράκι.
Να τους ζήσει!

ΘΑΝΑΤΟΙ

- Απεβίωσε στις 22/10/2011 και κηδεύτηκε στο Παλαικάτουνο ο
Βασίλειος Τσαµπούλας σε ηλικία 81 ετών.
- Απεβίωσε στις 3/11/2011 και κηδεύτηκε στην Αβαρίτσα ο Θανάσης Κίτσιος σε ηλικία 81 ετών.
- Απεβίωσε στις 7/11/2011 στην Αθήνα και κηδεύτηκε στο Βουργαρέλι η Χρυσούλα Παπαδηµητρίου σε ηλικία 92 ετών.
- Απεβίωσε στις 8/11/2011 στην Αθήνα και κηδεύτηκε στο Βουργαρέλι ο Παναγιώτης Λουπέτης σε ηλικία 84 ετών.
- Απεβίωσε στις 18/11/2011 και κηδεύτηκε στο Παλαιοκάτουνο η
Ελένη Μασούρα σε ηλικία 43 ετών.
- Απεβίωσε στις 18/11/2011 στην Άρτα και κηδεύτηκε στο Βουργαρέλι ο Γιάννης Μπακάλης σε ηλικία 70 ετών.
- Απεβίωσε στις 23/11/2011 και κηδεύτηκε στα Γιάννενα ο Χαρίλαος ∆ιαµάντης σε ηλικία 97 ετών.
- Απεβίωσε στις 12/12/2011 στην Αθήνα και κηδεύτηκε στο Βουργαρέλι ο Ελευθέριος Σιµόπουλος σε ηλικία 77 ετών.
Θερµά συλλυπητήρια στους οικείους τους.

8 Νοέµβρη 2011

Αυτή τη µέρα, τη µέρα των «αγγέλων»,
διάλεξες να φύγεις ήρεµα από κοντά
µας. Ήρεµα όπως πριν 30 χρόνια µπήκες στη ζωή µας όταν παντρεύτηκες τη
θεία Ελένη. Πράος, ήρεµος, καλόψυχος,
αυτός ήσουν στη διάρκεια της κοινής
µας ζωής.
Από το Ακράσι της πολυαγαπηµένης
σου Μυτιλήνης βρέθηκες στο Βουργαρέλι. Το Βουργαρέλι που αγάπησες, και
τα τελευταία χρόνια της ζωής σου είχες
διαλέξει να γίνει ο τόπος που ζούσες.
Έζησες ήρεµα ήσυχα παρέα µε τη θεία µου που πάντα αγαπούσες
και έτσι ήσυχα έφυγες χωρίς να εκφράσεις ποτέ ούτε ένα παράπονο, παρά τη δύσκολη µάχη που έδωσες στο τέλος. Από τη
µνήµη και τις ψυχές µας όµως δεν θα φύγεις ποτέ. Θα µείνεις στην
καρδιά µας για πάντα. Καλό σου ταξίδι θείε Παναγιώτη.
Λένα και ∆ηµήτρης Σταύρος

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΜΑΣ

Η Εφηµερίδα µας το «ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ» θέλει και ζητάει τη συνεργασία
των χωριανών µας. Η συντακτική επιτροπή δηµοσιεύει κάθε συνεργασία που λαµβάνει και δεν λογοκρίνει κανένα κείµενο. Μοναδική προϋπόθεση τα κείµενα να είναι ενυπόγραφα. Παράκληση οι συνεργασίες
να αποστέλλονται µε mail στα:
dimosnikolaos@gmail.com ,
mary@vourgarelinet.gr
ή ταχυδροµικώς στη διεύθυνση του Συλλόγου
Φειδίου 18, 108 78 Αθήνα.
Η Συντακτική Επιτροπή

∆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

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.

ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ

Ντζιόκας Κων/νος ................................ 20 € Νο 1708
Ντζιόκας Απόστολος ............................ 20 € Νο 1709
Σταύρου Αργυρώ .................................20 € Νο 1710
Πλεύρης Σπύρος ..................................15 € Νο 1711
∆ήµος Αριστοτέλης ..............................20 € Νο 1712
Σούσου Ν. Μαρίτσα.............................. 20€ Νο 1752
Παπαδοπούλου Ναυσικά .....................20 € Νο 1753
Σιαπάτη Αφροδίτη ................................20 € Νο 1754
Παπαστράτου Νίνα ..............................30 € Νο 1756
Κωσταβασίλης Γεώργιος του Νικολάου 20 € Νο 1757
Αντώνης Κωνσταντίνος .......................30 € Νο 1758
∆ηµάκη – ∆αφνή Θεοδώρα ................. 50 € Νο 1759
Κατσάνος Κωνσταντίνος (Ιερέας) ........20 € Νο 1760
Νίκου Μαριάνθη ..................................20 € Νο 1761
∆ηµητρίου Θεοδώρα ...........................20 € Νο 1762

ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ

Ήταν αίτηµα χρόνων, έγιναν προσπάθειες Συλλόγων και ιδιωτών, δόθηκαν
υποσχέσεις φορέων και υπευθύνων,
αλλά περίφραξη δεν έγινε. Χρειάστηκε
η πρωτοβουλία και κυρίως η θέληση
της κας Χρύσα Τσουµάκα – Μπακούλα
για να περιφραχτεί η είσοδος του κοιµητηρίου στο Βουργαρέλι. Το σχέδιο
και το χρώµα ήταν δική της επιλογή και
όπως συµπεραίνεται απ΄ το αποτέλεσµα η ιδιαίτερη αισθητική της για µια
ακόµη φορά λειτούργησε σωστά.
Με άµεσες, συντονισµένες ενέργειες
που έκανε στο µικρό χρονικό διάστηµα
των θερινών διακοπών της στο χωριό,
σε συνεργασία µε τον τότε πρόεδρο κο
Κ. Κατσάνο, τον ιερέα κο Κίµωνα Ψωράκη και τον άριστο πολυτεχνίτη κο Γ.
Πλούµπη, ο χώρος του κοιµητηρίου
απόκτησε την εικόνα που του ταιριάζει. Όλοι θυµόµαστε τοI..ξέφραγο αµπέλι στ οποίο I.έβοσκαν κότες
και γαλοπούλες. Τελικά δεν χρειαζόταν ιδιαίτερα µεγάλο χρηµατικό ποσό, αφού το έργο στοίχισε 1000 €,
αλλά ενδιαφέρον και θέληση που όπως αποδεικνύεται
η κα Χρύσα έχει περίσσια για τον τόπο της.
Η περίφραξη τελείωσε, αποδεσµεύοντας το τοπικό
Συµβούλιο και το ∆ήµο ευρύτερα απ΄ αυτή την υποχρέωση. Γιατί για υποχρέωση πρόκειται. Οι κεκοιµηµένοι δεν σκόπευαν ν΄ αποδράσουν απ΄ την ξέφραγη
συνοικία τους, θα έχουν όµως την απαίτηση – όπως
πιστεύω – ν΄ αναπαύονται σ΄ ένα χώρο αξιοπρεπή, καθαρό και περιποιηµένο.
Μήπως τώρα έχει σειρά η βρύση του κοιµητηρίου ; Μια
πέτρινη κατασκευή δεν θα «έδενε» όµορφα στο χώρο;

Νίκου Χριστόδουλος ............................20 € Νο 1763
Νίκου Νίκος .........................................20 € Νο 1764
Νίκου Μάκης ........................................20 € Νο 1765
Βαµβακά Βασιλική ...............................20 € Νο 1766
Κίτσιος Βασίλειος .................................10 € Νο 1767
∆ήµου – Ντεράου Ευαγγελία ...............10 € Νο 1768
Μαριολάκη Κατερίνα ............................10 € Νο 1769
Γούλα – Μίχαλου Ευτυχία .................... 20 € Νο 1770
Σιµοπούλου Νίκη-Άγγελος-Βιβή .........150 € Νο 1771

∆ιόρθωση «ηµαρτηµένων»

Στο προηγούµενο φύλλο Νο 227 εκ παραδροµής
αναφέρθηκε ότι ο κος Ελευθέριος Στύλιος προσέφερε 50 € αντί του ορθού 100 € για την ενίσχυση του Συλλόγου µας στη µνήµη του αδελφού
του Χρήστου Στύλιου.

Η είσοδος του κοιµητηρίου σήµερα.

Τόσους πετράδες έχει η περιοχή, µήπως στα πλαίσια
του εθελοντισµού και της προσφοράς στη µνήµη των
προγόνων τους ν΄ άρχιζαν χτίσιµο;
Χ. Β. Γ.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ

Στη µνήµη της Χρυσούλας Παπαδηµητρίου, η οικογένεια της Νίκης Σιµοπούλου (το γένος Γ. Παπαδηµητρίου),
τα παιδιά της Άγγελος και Βιβή, καταθέτουν 150 ευρώ για την αδελφή και
θεία τους.

Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι

διώροφη πέτρινη κατοικία στο Βουργαρέλι.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 210 2585854 και 6974575294

media productions

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

Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΣΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ 2
ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΡΕΜΑΤΩΝ
ΤΗΛ, 6974 439 385

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ
“ΓΑΛΗΝΗ”

ΤΑΒΕΡΝΑ - ΞΕΝΩΝΑΣ
ΤΟ ΧΑΓΙΑΤΙ

Άννας & Κώστα Τάσιου
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΑΡΤΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΤΗΛ.
ΚΑΤΑΣΤ.: 26850 22674
ΟΙΚΙΑΣ: 26850 22502

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΠΕΤΡΙΝΗ
ΟΙΚΙΑ 90 Μ2 ΣΕ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 525 Μ2
ΤΗΛ. 6974 439 385

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΥΤΡΑΣ
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΑΡΤΑΣ

∆ΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ!

ΤΗΛ.: 26850

22380
22135

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

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

ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ
∆ΗΜΟΥ ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ «ΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ»

Προς
Τους Προέδρους, τα ∆ιοικητικά Συµβούλια και τα µέλη των
Συλλόγων και Αδελφοτήτων των ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων
(Κοινοτήτων) του πρώην ∆ήµου Αθαµανίας.
Η «Ένωση» σας εύχεται ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ και ευτυχισµένος ο καινούργιος χρόνος.
Με υγεία και αισιοδοξία αντιµετωπίζονται τα πιο δύσκολα προβλήµατα, τα µεγάλα προβλήµατα της καθηµερινότητας, τα οποία
είναι ορατά σε όλους.
Οι καιροί είναι δύσκολοι και χρειάζεται οµαδική προσπάθεια. Ο
ένας για τον άλλον και όλοι µαζί για όλους.
Οι Σύλλογοι και οι Αδελφότητες είναι αυτοί που µπορούν να δώσουν µια νότα χαράς στα Μέλη τους. Πολλά µπορούν να γίνουν και
µε λιγότερα οικονοµικά.Αρκεί όλοι να θελήσουν να προσφέρουν
εθελοντικά, αρκεί να αγαπήσουν πιο πολύ την προσφορά τους
µέσα από Συλλόγους.
Οι Σύλλογοι και οι Αδελφότητες είναι αυτοί που θα διαφυλάξουν
την πολιτιστική µας κληρονοµιά. Αυτή είναι δική µας. ∆εν µπορεί
να µας την πάρει κανείς, όσο και να φτωχύνουµε.
Η «Ενωση» µαζί µε το ∆ήµο Κεντρικών Τζουµέρκων σας καλούν
να παρευρεθείτε στην κοπή της πίτας που θα γίνει στο Βουργαρέλι
στις 13 Ιανουαρίου 2012, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12,30 µ.µ
στο ∆ηµαρχείο.
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Η Πρόεδρος
Ο Γραµµατέας
Λαµπρινή Παπαδήµα – Σπαή
Βασίλης Αγγέλης

ΚΑΠΟΤΕ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ9

Μαζί µε τις ευχές
για «καλές γιορτές»
και «καλή χρονιά»
παραθέτω ένα κείµενο συνοδευµένο
µε µια φωτογραφία
που µας γυρίζει σε
αλλοτινές εποχές.
Το κείµενο είναι
από το Φώτη Κόντογλου αλλά είναι
πολύ κοντά µας και
µας θυµίζει αυτές
τις χρονιάρες µέρες
δικές µας στιγµές,
ιδιαίτερα η φωτογραφία που το συνοδεύει .
«Στους µαχαλάδες
γυρίζανε τα παιδιά µε
τα φανάρια και λέγανε τα κάλαντα στα σπίτια. Οι πόρτες ήτανε
ανοιχτές, οι νοικοκυραίοι, οι νοικοκυράδες και τα παιδιά τους,
όλοι ήτανε χαρούµενοι, κι υποδεχότανε τους ψαλτάδες και κείνοι αρχίζανε καλόφωνοι σαν χοτζάδες. “Καλήν εσπέραν άρχοντες...”.
Μπαίνανε στο σπίτι µε χαρά. Παίρνανε φιλοδωρήµατα από τον
κουβαρντά το νοικοκύρη, κι από τη νοικοκυρά λογιώ – λογιώ
γλυκά που δεν τα τρώγανε, γιατί ακόµη δεν είχε γίνει η Λειτουργία, αλλά τα µαζεύανε µέσα σε µια καλαθιέρα. Αβραµιαία
πράγµατα! Τώρα στεγνώσανε οι άνθρωποι και γινήκανε σαν ξερίχια από τον πολιτισµό!
Όλα γινότανε όπως το΄ λεγε το τραγούδι. Πέφτανε στα ζεστά
τους και παίρνανε έναν ύπνο, ώσπου αρχίζανε και χτυπούσανε
οι καµπάνες από τις δώδεκα εκκλησιές της χώρας. Τι γλυκόφωνες καµπάνες! Όχι σαν τις κρύες τις ευρωπαϊκές που θαρρείς
πως είναι τενεκεδένιες! Στολιζόντανε όλοι, βάζανε τα καλά τους
και πηγαίνανε στην εκκλησιά ».
Λουκία Αντωνίου

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.

ΤΣΙΛΩΝΗ

ΤΗΛ.: 26850 - 24565
ΚΙΝ.: 6973-887986

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ

Από τις αρχαιρεσίες της 29ης Οκτωβρίου
2011 του Πολιτιστικού Συλλόγου Βουργαρελίου προέκυψαν τα εξής:
Το νέο ∆.Σ.
Κατσάνος Αλκιβιάδης (Πρόεδρος)
Πλούµπης Ηλίας (Αντιπρόεδρος)
Σούσος Βασίλειος (Γραµµατέας)
Κολιάτσος Παύλος (Ταµίας)
Κωνσταντίνα Μπαλατσούκα (Μέλος)
Κατσάνος Γεώργιος (Μέλος)
Τσιώρη Γεωργία (Μέλος)
Εξελεγκτική Επιτροπή
Μποχώτης ∆ηµήτριος
Βίκη-Κούκου Κική
Κοττίκα Βασιλεία

- Το ∆.Σ του Συλλόγου προγραµµάτισε την έκδοση ηµερολογίου για το 2012 µε τίτλο «Στιγµές στο χρόνο» µε θέµατα από ασπρόµαυρες
φωτογραφίες που προσέφεραν τα µέλη του συλλόγου. Το ∆.Σ ευχαριστεί για την προσφορά τους.
Το υλικό που συγκεντρώθηκε αρκετά µεγάλο και
πολύτιµο αλλά οι µήνες του χρόνου είναι µόνο
12IΕυελπιστούµε να οργανώσουµε έκθεση παλαιών φωτογραφιών το καλοκαίρι.
- Στις 6-12-2011 το ∆.Σ στο γραφείο του Συλλόγου προσέφερε γλυκά και τσίπουρο επ’ ευκαιρία
της εορτής του πολιούχου Αγίου Νικολάου. Το
∆.Σ. ευχαριστεί την Ελευθερία Γούλα, τη Γεωργία Κολιούλη, την Αθηνά Πλεύρη και το Σούσο
Βασίλειο για την προσφορά τους.
- Στις 23-12-2011 το ∆.Σ στο γραφείο του Συλλόγου θα µοιράσει δώρα στους µαθητές του
∆ηµοτικού Σχολείου και του Γυµνασίου-Λυκείου προσφορά της καθηγήτριας παιδιατρικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών κας Χρύσας
Τζουµάκα την οποία ευχαριστούµε πολύ.
- Στις 31-12-2011 το ∆.Σ, µέλη του Συλλόγου,
οµάδα µαθητών Λυκείου συνοδεία µουσικών οργάνων θα αποχαιρετήσουµε τον παλιό
χρόνο ψάλλοντας τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα
στους δρόµους και τα σπίτια του χωριού. Τα
έσοδα θα διατεθούν για ενίσχυση της εκδροµής
των µαθητών της Α και Β Λυκείου και ενίσχυση
του συλλόγου.
- Στις 2-1-2012 το ∆.Σ θα κόψει την πρωτοχρονιάτικη πίτα στην ταβέρνα του Θωµά
Πλεύρη. Την εκδήλωση θα υποστηρίξει µουσικά
ο Κώστας Αγγέλου µε το δηµοτικό του συγκρότηµα. Τιµή εισόδου 5 ευρώ (τα παιδιά δεν πληρώνουν) και ο χορός ελεύθερος. Θα υπάρξει
λαχειοφόρος αγορά από προσφορές καταστηµαταρχών τους οποίους ευχαριστούµε εκ των προτέρων.

Β Ρ Α Β Ε Υ Σ Η
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Έλα απόψε στου ΘωµάIκαι ΚΑΛΗ ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗ!!!
(Όποιος κερδίσει το φλουρί να το χαρίσει στο
∆ΝΤ!!!!)
Βασίλης Σούσος

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΣΥΛΛΟΓΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ

Ένα ελπιδοφόρο µήνυµα έρχεται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βουργαρελίου µετά τις εκλογές
στις 29/10/2011. Το νέο ∆Σ απαριθµεί καινούργια
µέλη εκ των οποίων τρεις νέοι στη ηλικία και όταν
οι νέοι παίρνουν τα ηνία στα χέρια τους όλο και
κάτι ευοίωνο υπάρχει στον ορίζοντα. Το ∆Σ του
Συλλόγου Βουργαρελιωτών Αττικής εκφράζει τις
καλύτερες ευχές του για επιτυχία στο έργο τους
και υπόσχεται από τη µεριά του αρµονική συνεργασία. Μας θα ήθελε να εκφράσει και τις ευχαριστίες του για τη αρµονική συνεργασία τον
απερχόµενο πρόεδρο Νίκο Μανούση.Ο Νίκος
Μανούσης προσέφερε πολλά και τα λίγα λόγια τα
δικά µας από καρδιάς βέβαια δεν είναι αρκετά για
να περιγράψουν αυτή την προσφορά του.
Λουκία Αντωνίου

ΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΙΑΝΟΥΣ ΜΟΥ

Για δύο χρόνια µου εµπιστευθήκατε τα πολιτιστικά του χωριού, πιστεύω ότι εγώ και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κάναµε ότι καλύτερο µπορούσαµε
για το χωριό µας, εσείς θα το κρίνετε.
Ε γ ώ
θα ήθελα από πλευράς µου να ευχαριστήσω
όλους τους χωριανούς µου, κα όχι µόνο, για την
στήριξη και τη βοήθεια που είχα σε όλη την διάρκεια της θητείας µου.
Με την ευκαιρία, θα
ήθελα να ευχηθώ από καρδιάς στην νέα διοίκηση
καλή δύναµη και επιτυχία στο έργο της. Και να
προσθέσω τελειώνοντας ότι και προσωπικά
βγήκα πιο «πλούσιος» και «σοφός» από αυτή τη
θητεία. Γνωρίζοντας πρόσωπα και καταστάσεις,
κατανόησα καλύτερα τη νοοτροπία των ανθρώπων του χωριού που διάλεξα να κατοικώ.
Εύχοµαι σε όλους Καλή Χρονιά, µε υγεία
και αγάπη.
Σας ευχαριστώ πολύ
Πάντα κοντά σας
Νίκος Μανούσης

Μ Α Θ Η Τ Ρ Ι Α Σ

Στα πλαίσια προγράµµατός της η τράπεζα EFC Eurobank επιβραβεύει κάθε χρόνο τον πρώτο αριστούχο από κάθε Γενικό και Επαγγελµατικό Λύκειο της Ελλάδας που έχει συγκεντρώσει τον υψηλότερο γενικό βαθµό πρόσβασης στην Γ΄/θµια εκπαίδευση, τιµώντας τον σε ειδική τελετή βράβευσης
για την πρόοδο και την προσωπική του επιτυχία.
Η βράβευση κάθε αριστούχου συνοδεύεται από το χρηµατικό ποσό των 1000 €. Εφέτος η τελετή
βράβευσης έγινε στις 14 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο «Epirus Palase” στα Γιάννινα. Τον υψηλότερο
βαθµό πρόσβασης στην Γ΄/ θµια εκπαίδευση από το Γενικό Λύκειο Βουργαρελίου για τη σχολική περίοδο 2010-2011 έλαβε η µαθήτρια Γεωργία Χαντζηγιάννη του Κων/νου από το Αθαµάνιο η οποία
και βραβεύτηκε από την Eurobank. Η Γεωργία εισήχθη στο τµήµα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και
Ψυχολογίας στο Πανεπιστήµιο Αθηνών.
Ο Σύλλογος Γονέων την συγχαίρει και της εύχεται να γνωρίσει στη ζωή της µόνο επιτυχίες, πρόοδο
και προκοπή. Η επιτυχία της αποδεικνύει πως και τα σχολεία της περιφέρειας όσο µικρά και αν είναι,
µπορούν ν΄ ανταποκριθούν στην πρόκληση και τις απαιτήσεις των πανελλαδικών εξετάσεων. Για το
δικό µας σχολείο (Γυµνάσιο και Λύκειο Βουργαρελίου) είναι ένα αισιόδοξο µήνυµα πως και οι επόµενοι υποψήφιοι της Γ΄/θµιας εκπαίδευσης θα έχουν ανάλογη επιτυχία.

Από το Σύλλογο Γονέων Μαθητών Γυµνασίου – Λυκείου Βουργαρελίου

ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΣ

ενηλίκων - παίδων

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
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Τα όµορφα Τζουµερκοχώρια µάς περιµένουν πάντα! Τους δίνουµε ζωή µε την παρουσία µας!

Κρουστή Καταχνιά
Του Κώστα Νίκου

ιθανόν για τον τόπο µας µπορεί και να αρκεί απλώς η συµµετοχή µας
σε διάφορες εκδηλώσεις τουριστικού ενδιαφέροντος οι οποίες θα φέρουν από 'κει και πέρα την ποθητή ανάπτυξη, αλλά καθώς διερωτώµαι
µήπως τελικά κυβέρνηση και περιφέρεια επιχειρήσουν µπροστά στην
φτώχεια να δείξουν έργο, δηµιουργώντας στα σύνορα µε την Αλβανία Ειδική Οικονοµική Ζώνη (Μaguillatoras), εκµεταλλευόµενοι µάλιστα και την
καλλικρατική ορολογία περί διεδαφικών συνεργασιών-, που θα αφανίσει
την απόµακρη περιοχή µας, µου πέρασε η σκέψη να επιχειρήσω πρώτη
φορά µε όλα όσα ξέρω τη σύνθεση της ιδιάζουσας πορείας µας, οπότε
παρακαλώ διορθώστε τα λάθη µου.
Είκοσι πέντε χρόνια από την άλωση της Βασιλεύουσας στις 29 Μάι'
1453 και εφόσον ακολουθεί η πτώση της Ηπειρωτικής και Αλβανικής επικράτειας του ηγεµόνα Καστριώτη, οι Αθαµάνες αναγνωρίζουν την οθωµανική κυριαρχία µε αντάλλαγµα τη διατήρηση της ηµιανεξάρτητης
αυτοδιοικούµενης κοινότητας, όπως συµπεραίνει ο εκάστοτε ταξιδιώτης
και από τον οδηγό του ΝΑΤΙΟΝΑΙ ΟΕΟΟΚΑΡΗΙΟ ειδική έκδοση του
2008Ήπειρος.
Η αδιάφορη ορεινή περιοχή για τους κατακτητές στο δυτικό άκρο µιας
αχανούς Αυτοκρατορίας, οι πολεµικές αρετές των Αθαµάνων, οι συµφωνίες διαφυγής ενδεχοµένως ορισµένων Βυζαντινών αφού ο µπάρµπα Αντώνης ο Σόφης λέει πως ήρθαν από την Πόλη, αλλά και η µέση αποδεκτή
αναλογία του 15 προς 1 στην πληθυσµιακή σύνθεση, πιθανόν να ήταν
ορισµένοι από τους λόγους που συνέβαλαν στην παραχώρηση και τυπική διατήρηση αυτών των προνοµίων, τα οποία όµως σε καµία περίπτωση δεν θα µπορούσαµε να πούµε πως απάλλασσαν και τους
υπηκόους από τα µέτρα υποτέλειας.
Κατά τη γενική σχολική ιστορία και τη λογική όσοι γονείς έχουν διασυνδέσεις τότε προφυλάσσουν τα παιδιά τους στους κόλπους της εκκλησίας,
καθώς κάποια άλλα δίνονται υπέρ του συνολικού καλού για γενίτσαροι και
οι µάζες γίνονται αγρότες ώστε να εξοφλούνται οι φόροι ενώ ανανεώνουν µε
τους υποχρεωτικούς τους γάµους το δυναµικό και συντηρούν την υπακοή.
Αν και δύσκολα θα βρούµε καταγεγραµµένα στοιχεία για τα πρώτα 120
χρόνια, η έλλειψη ελπίδας και η αβεβαιότητα δεν αποκλείεται να οδήγησε
αρκετούς προγονούς µας σαν µισθοφόρους «στραντιώτη» στον ιταλικό
εµφύλιο, άλλοι όπως µας δείχνει στη µεταγενέστερη περίοδο η αρπαγή
της κόρης του Νίκου Αβέρωφ επάνδρωναν σίγουρα οµάδες απαγωγής,
ενώ ως γνωστό οι πάσης φύσεως εγκληµατικές δραστηριότητες σαν µόνιµη απασχόληση άρχισαν να αναχαιτίζονται από τα µέσα της δεκαετίας
του 1920 και µετά.
Μέσα σε αυτή τη βίαιη περίοδο όµως, αν και θα περιµέναµε έλλειψη ενδιαφέροντος για κάθε άλλη δραστηριότητα, ένα τµήµα ανθρώπων της
γύρω περιοχής κατά τα λεγόµενα του δασκάλου ερευνητή Γεωργίου Παπαδηµητρίου, αρχίζει να οικοδοµεί το 1600 το σηµερινό Βουργαρέλι ως
ένα επιπλέον νέο χωριό.
Το γεγονός αυτό απ' ότι ξέρω στηρίζεται και από άλλες παραπλήσιες
αφηγήσεις, καθώς ο προπάππος του πατέρα µου έλεγε ότι ήρθαν από
την Αβαρίτσα στα ανισόπεδα Παπούλια, χωρίς να διευκρινίζει πάντως τα
κίνητρα εκείνης της οικογενειακής απόφασης.
Τούτο το καινούργιο χωριό σύµφωνα µε όσα ξέρουµε έως τώρα, δεν
προέκυψε σαν αναστύλωση κάποιας παλιάς πόλης των Αθαµάνων, αλλά
στριµώχνει µεταξύ αµελίστας και χαλιά ανθρώπους µε µικρές γεωργικές
ανάγκες, οι οποίοι παρότι επί αιώνες γαλουχούνται από διάφορα θεοκρατικά καθεστώτα, ως κεντρική τους γιορτή κάνουν την ηµέρα του Προφήτη Ηλία που σε έλκει από τον Μεσαίωνα και σε ωθεί στα αρχαία
Ελληνικά µυστήρια.
Οι πέτρινες κατασκευές τους πάλι, πέρα από τους συγκυριακούς ισχυρισµούς δεν πείθουν πως ήταν µετακινούµενοι κτηνοτρόφοι, ενώ τα διαχωρισµένα κοπάδια αµνών ή εριφίων µας παραπέµπουν στην εξειδίκευση
µιας µόνιµα εγκατεστηµένης κοινωνίας στους πρόποδες ενός βουνού,
όπου η απλή παραβίαση των βοσκότοπων από τα ζωντανά προκάλεσε
ακόµη και φονικά, εφόσον αυτό έθετε σε δοκιµασία την προσωπική βαρύτητα των κατόχων. Οι πραγµατικοί λόγοι της ανοικοδόµησης πιθανόν
να κρύβονται πίσω απ' αυτό που αναφέρει σε ανύποπτο χρόνο ο ιστορικός ∆ηµήτρης Μπελέζος στο περιοδικό Στρατιωτική Ιστορία τεύχος 172.
Ο Γενουάτης Ναύαρχος Αντρέα Ντόρια µας λέει, όταν επιτίθεται στις 28
Σεπ 1538 κατά του Μυτιληναίου πρώην πειρατή και τότε αρχηγού του
Οθωµανικού στόλου Χαϊρεντίν Μπαρµπαρόσα, δεν κάνει απόβαση στην
Πρέβεζα, γιατί φοβάται ότι οι ασταθείς άνεµοι θα µετακινήσουν τα πλοία και
το πεζικό θα µείνει δίχως την υποστήριξη των πυροβόλων τους στην ακτή.
Μετά την ήττα στη ναυµαχία της Πρέβεζας και εφόσον έχουν καταγράψει σίγουρα και άλλες αδυναµίες, όπως είναι η µεταφορά µεγάλων φορτίων σε µια αποστολή, λογικό είναι οι καθολικές δηµοκρατίες να
αναζητήσουν άλλους τρόπους συγκράτησης της Οθωµανικής ορµής και
διατήρησης των κεκτηµένων τους στην ανατολική Μεσόγειο.
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ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ – ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ
Από τη Σαββούλα Κολιούλη

«Ήξεις αφίξεις...»

Μεγάλη φήµη είχε αποκτήσει στην αρχαιότητα το Μαντείο των ∆ελφών. Ήταν τόσο πολύ ονοµαστό για την
αξιοπιστία του ώστε ερχόταν εκεί άνθρωποι για να πάρουν χρησµό (απάντησα) για τα µέλλοντα να συµβούν
στη ζωή τους όχι µόνο από τα διάφορα µέρη της Ελλάδας αλλά και από το εξωτερικό κυρίως από Ασία και
Αίγυπτο. Και δεν ήταν απλοί άνθρωποι οι προσερχόµενοιI.πελάτες του αλλά ηγεµόνες πόλεων, βασιλιάδες, αξιωµατούχοι και µεγιστάνες και διάφοροι άλλοι
της τότε «υψηλής» κοινωνίας. Ήταν τόσοι πολλοί ώστε
για να πάρουν σειρά σχηµάτιζαν Iουρά. Υπήρχαν
µαντεία και σε άλλα µέρη αλλά αυτό των ∆ελφών µε
προστάτη τον Απόλλωνα θεωρούνταν σαν «πανεπιστηµιακό» όπως λέµε σήµερα για ορισµένα µεγάλα νοσοκοµεία δηλ. ανώτερης κλάσης. Και φυσικά µε
ανώτερο αντίτιµο «εισιτηρίου».
Η Iεπιχείρηση ήταν πολύ καλά οργανωµένη. Το ιερατείο του αποτελούνταν από πανέξυπνους ιερείς µε
πλατιά µόρφωση και µεγάλη διπλωµατική ικανότητα.
Είχαν δίκτυο πληροφοριών σ΄ όλα τα µέρη και γνώριζαν καλά τα συµβαίνοντα. Μάντευαν λοιπό τι χρησµό
έπρεπε να δώσουν στον καθένα που πήγαινε να ρωτήσει ποια θα ήταν η έκβαση του ζητήµατος που τον
απασχολούσε. Όµως οι πληροφορίες δεν ήταν πάντοτε αρκετές αν δεν συνδυάζονταν και µε πονηριά. Και
τούτο διότι κάποτε οι εξελίξεις των γεγονότων παρουσίαζαν εκπλήξεις και παρουσιάζονταν διαφορετικές
απ΄ εκείνες που προέβλεπαν οπότε κινδύνευε η αξιοπιστία και το κύρος του µαντείου.
Για το λόγο αυτό λοιπόν στους χρησµούς που έδιναν
άφηναν πάντα για κάθε ενδεχόµενο και κάποιο παραθυράκι για να ξεφεύγουν σε περίπτωση αποτυχίας του
χρησµού. Ήταν τέτοιοι λοιπόν οι χρησµοί ώστε όπως
κι αν έρχονταν τα πράγµατα να είναι «µέσα» χωρίς τον
κίνδυνο να εκτεθούν. Αυτή ακριβώς ήταν η ικανότητά
τους και µ΄ αυτή εξασφάλιζαν το γόητρο του µαντείου
όχι µόνο στους απλούς ανθρώπους του λαού αλλά και
στους διανοούµενους και τους ηγέτες του αρχαίου κόσµου. Ήταν ρυθµιστές όχι µόνο των θρησκευτικών
πραγµάτων αλλά και των πολιτικών εξελίξεων.
Οι χρησµοί του µαντείου ήταν θεϊκοί µε τη µεσολάβηση της Πυθίας που χρησίµευε σαν µέντιουµ. Οι ιερείς που την παρακολουθούσαν και άκουγαν τα
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ασυνάρτητα λόγια η επιφωνήµατά της εντελώς ακατάληπτα και απροµελέτητα, σηµείωναν αυτά που άκουγαν κι αφού τα έβαζαν µε προσοχή σε κάποια λογική
σειρά τα παρουσίαζαν στον ενδιαφερόµενο µε τη
µορφή στίχων (και σε πεζό λόγο αργότερα). Αυτός
ήταν ο χρησµός που δινόταν απ΄ τον προφήτη θεό δια
µέσου της Πυθίας.
Είπαµε πιο πάνω πως οι χρησµοί ήταν µε τέτοια
τέχνη διατυπωµένοι από το ιερατείο ώστε περιέχουν
και την καλή και την κακή έκβαση του ζητούµενου απ΄
τον πελάτη. Ήταν διφορούµενοι και περιείχαν και το
όχι συγχρόνως, για κάθε ενδεχόµενο. Ένας τέτοιος διφορούµενος χρησµός που έµεινε παροιµιώδης µέχρι
τις µέρες µας και είναι θαυµάσιο δείγµα διγλωσσίας
είναι ο παρακάτω: Πήγε κάποτε στο µαντείο κάποιος
πολεµιστής για να ρωτήσει ποια θα ήταν η τύχη του
στον πόλεµο που θα πήγαινε. Ο χρησµός που του δόθηκε έγραφε: «Ήξεις αφίξεις ουκ εν πολέµω θνήξεις»
και ήταν γραµµένος χωρίς κανένα; Κόµµα η τελεία. Ο
τηλεγραφικός αυτός χρησµός περιείχε δύο όψεις και
την καλή και την κακή συγχρόνως. Ήταν διφορούµενος.
Αν διάβαζε το χρησµό βάζοντας ένα κόµµα στο ήξεις
κι ένα άλλο στο αφίξεις δηλ. «Ήξεις, αφίξεις, ου εν πολέµω θνήξεις» τότε σήµαινε ότι «θα πας και θα γυρίσεις δεν θα πεθάνεις στον πόλεµο» Αυτή ήταν η καλή
απάντηση. Αν όµως διάβαζε το χρησµό µεταθέτοντας
το κόµµα του αφίξεις µετά το «ου» δηλ. «Ήξεις αφίξεις
ου, εν πολέµω θνήξεις» τότε σήµαινε ότι «θα πας, δεν
θα γυρίσεις στον πόλεµο θα πεθάνεις».
Αυτή ήταν η ανάποδη απάντηση. Ό,τι κι αν γινόταν
εποµένως και στις δύο περιπτώσεις, δηλαδή ο χρησµός δεν έπεφτε έξω ήταν πετυχηµένος, αλάνθαστος.
Η φράση «ήξεις αφίξεις» συνηθίζεται και σήµερα στην
κουβέντα µας. Και σηµαίνει πολλά. Την τακτική της
ακολουθούν πολλοί άνθρωποι στην εποχή µας. Είναι
αυτοί που αποφεύγουν να φανερώσουν τη γνώµη τους
καθαρά και σταράτα.
Μασάνε τα λόγια τους λένε και ξελένε δηλ. και ναι και
όχι χωρίς τελικά να ξεκαθαρίζουν τι θέλουν να πουν.
Και γίνεται αυτό σκόπιµα είτε γιατί θέλουν να είναι πάντοτε «µέσα» χωρίς τον κίνδυνο να εκτεθούν είτε γιατί
αναγκάζονται για τούτο από διάφορους άλλους λόγους. ∆εν εκφράζουν καθαρά τη γνώµη τους, είναι
άστατοι είναι όπως λέµε άνθρωποι που µιλάνε µε το
«ήξεις αφίξεις».
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Το µέλλον του χωριού µας και της Αδελφότητας είναι η νέα γενιά. Ας τη φέρουµε πιο κοντά µας!

Ο Κ. Μπαλάφας που γνώρισα
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Τι φωτογράφιζε ο Κ. Μπαλάφας µε πάθος; Τι αναζητούσε µε τον φωτογραφικό του φακό
ο ξενιτεµένος Τζουµερκιώτης; Με τη σπιθοβολή των λέξεων, µε το ανάγλυφο των φράσεων και µε την αφηγηµατική του χάρη αναζητούσε «τον χαµένο χρόνο». Συλλογιζόµουν,
ακούγοντάς τον, πως δεν έχασε ποτέ τη νεανική συγκίνηση του ανθρώπου που πάσχιζε
να σώσει από την φθορά τα γεγονότα, τα πρόσωπα, τα πράγµατα, όλα όσα είχε αγγίξει
στην πορεία της ζωής του.
«Περισώσαµε σε εικόνα µια Ελλάδα που χάνεται [...] Χαρακτηριστικό της δουλειάς µου
είναι περισσότερο οι ηπειρώτισσες µάνες. Αυτές µόνο διατηρούσαν οικογένειες, µε τις πατριαρχικές αρετές της φυλής, για να ονοµαστεί η Ήπειρος εύανδρος. Αυτές καλλιεργούσαν µε το τσαπί τη στέρφα γη και την πότιζαν µε τον ιδρώτα για να την κάνουν να καρπίσει,
στίβοντας στα δυό τους χέρια το λιγοστό της χώµα. Νύχτα, για να προλάβουν να βρεθούν στην αγορά µε τη λιγοστή πραµάτεια και να µπορέσουν να φροντίσουν και τα παιδιά που απ’ τα χωριά ζούσαν στις πολιτείες, για να µπορέσουν να σπουδάσουν και να
γίνουν σπουδαίοι άνθρωποι. Είναι κάτι που σέρνεται από πολύ παλιά [...] Αυτές οι µάνες,
κυρίως, µάθαν τα παιδιά τους πώς να ζουν από τον κόπο τους [...] Αγράµµατες αυτές έκαναν τα αδύνατα δυνατά, για να µπορέσουν να µορφώσουν τα παιδιά τους, να βγάλουν τα
µεγάλα σχολεία».
Και τότε θυµήθηκε τη δική του µάνα και τις σοφές συµβουλές που του έδωσε, όταν
έφυγε από το χωριό. Η δύναµη του λόγου του σ’ έκανε να αναπολήσεις ξεχασµένες µορφές µανάδων που χάραξαν την πορεία των παιδιών τους στα αστικά κέντρα, στην Ελλάδα
του ’50, του ’60 και του ’70. Η αναφορά στα σχολεία έφερε στο νου τους µεγάλους ευεργέτες, τον Ρήγα και τον Πατροκοσµά, την επιστολή του Ριζάρη προς τον Καποδίστρια,
που τη θυµόταν ολόκληρη.
Κι όταν τον ρώτησα τι προτιµούσε να φωτογραφίζει, συνέχισε να µιλά σαν να έφτιαχνε κάτι καινούριο, κάτι µοναδικό. « Φωτογραφίζω τους ανθρώπους του µόχθου και της
βιοπάλης [...] Στο πρόσωπό τους εικονίζεται η δουλειά τους». Χωρίς καµιά έπαρση προσπαθούσε να µου εξηγήσει ότι οι φωτογραφίες του πρώτα είχαν γεννηθεί στη σκέψη και
µετά αποτυπώθηκαν στο φακό. Η δηµιουργία του πήγαζε από τη βαθιά και πρωτόγνωρη
συγκίνηση. Χωρίς συγκίνηση δεν υπάρχει αξιόλογο καλλιτεχνικό αποτέλεσµα.
Η συζήτηση ήταν γοητευτική και αποκαλυπτική. Ο Κ. Μπαλάφας, κάποια στιγµή, θυµήθηκε τα γεγονότα που καθόρισαν την ενασχόλησή του µε τη φωτογραφική τέχνη. Όπως
µου είπε, δεκατριών χρονών ανακάλυψε τη µαγεία της φωτογραφικής µηχανής. Αφορµή
υπήρξε η παράκληση οµογενών, συγγενών του αφεντικού του, να κρατήσει τη µηχανή
στην Πάρνηθα ένα πρωινό Κυριακής και να απαθανατίσει κάποιες στιγµές. Αυτό ήταν· η
µηχανή τον µάγεψε. Είχε πια το προνόµιο να αποτυπώνει τον κόσµο γύρω του, να συλλαµβάνει τις στιγµές πριν χαθούν. Στη συνέχεια στάθηκε τυχερός, αφού εξοικονόµησε
250 µ. Φωτογραφικό και κινηµατογραφικό φιλµ από ένα ιταλικό αεροπλάνο που έπεσε
στα Γιάννινα.
Χωρίς περιττές κουβέντες η αφήγηση έδωσε τη θέση της στις διεισδυτικές και στοχαστικές παρατηρήσεις, κυρίως µε αφορµή την κινηµατογράφηση από τον ίδιο των «Αναστενάρηδων». «Μοιάζουµε ξένοι στον τόπο µας», µου είπε κάποια στιγµή, γιατί
«ορφάνεψε η γενιά µας από την παράδοση». ∆εν ήταν πνεύµα προκατειληµµένο, όσο κι
αν αγαπούσε την ελληνική παράδοση και όσο κι αν πίστευε ότι «ένας λαός χωρίς όπλα
πολέµησε, χωρίς τραγούδια όµως ποτέ». Είχε βαθιά αίσθηση της ελληνικότητας, έντονα
βιωµατική σχέση µε τη λαϊκή τέχνη, πεπεισµένος ότι έχουµε χρέος, καθήκον ιερό, να διαφυλάξουµε την παράδοσή µας για τις γενιές που θα έρθουν. « Η Παράδοση δεν είναι µια
κούφια λέξη στο στόµα των δασκάλων. Είναι το καταστάλαγµα της σοφίας αιώνων. Για
να µη χαθούµε ακουµπάµε στην παράδοση. Είναι δέντρο µε βαθιές ρίζες και καθιερωµένες αξίες. ∆εν πρόκειται να την αναβιώσουµε, δε γυρίζουν πίσω οι καιροί, αλλά θα πρέπει να τη διαφυλάξουµε µουσειακά. Να µείνει γιατί είναι µια παρακαταθήκη αξιών. Κάθε
φορά που ο κόσµος µας χάνει τον εαυτό του θα αντλεί από το θησαυρό της στοιχεία γνήσια και άφθαρτα για να χαράξει τη δική του πολιτισµική πορεία». Ανεξίτηλη έµεινε στη
µνήµη µου η παροµοίωση που χρησιµοποίησε: η παράδοση µοιάζει µε τα ταξιδιάρικα
πουλιά που βρίσκουν πάντα, µα πάντα, τον προορισµό τους.
Η ηλικία του δεν τον εµπόδιζε να διατυπώνει γνώµες και εύστοχες κρίσεις για την πολιτική επικαιρότητα. Άνθρωπος προικισµένος µε µια σπάνια αίσθηση της πολιτικής, χωρίς
να κουράζεται, µιλούσε για όλα.
Κάποια στιγµή η συζήτηση πέρασε στη σχέση της φωτογραφίας µε την ιστορία. Είχε
τη γνώµη ότι ορισµένοι άνθρωποι, γνήσιοι άνθρωποι, χωρίς διάθεση να προβληθούν,
σηµάδεψαν µε τις πράξεις τους την ιστορία. Πίστευε πως µε τις φωτογραφίες του διέσωσε αυθεντικές µορφές και πρόσωπα. Οι µορφές που φωτογράφιζε είχαν µια αγνότητα, κάτι το ιερό. Στο ίδιο λαϊκό αισθητήριο απέδωσε και την αγάπη, τη λατρεία του λαού
στον Άρη Βελουχιώτη.
Όταν έκανε λόγο για τα 220 ντοκιµαντέρ που είχε γυρίσει, όταν εργαζόταν στη ∆ΕΗ, τα
µάτια του σπίθιζαν. Εκεί έβλεπε τη νεότερη ιστορία της Ελλάδας, από το 1950 και µετά.
Η φωτογραφία συνδέθηκε µε τη φυγή των ανθρώπων των χωριών που κατακλύζονταν
από το νερό των φραγµάτων, όπως του Αχελώου.
Στιγµές προσωπικού ιµπρεσιονισµού έβγαιναν στην επιφάνεια καθώς µιλούσε για την
παραµονή του στο Άγιο Όρος ή για την εγκατάσταση γεννήτριας ρεύµατος στα Θοδώριανα. ∆εν παρέλειψε όµως να αναφερθεί και στο δέλεαρ του τουρισµού, στον κίνδυνο
της εµπορευµατοποίησης της ελληνικής παράδοσης. Έφερε το παράδειγµα των ξενώνων, έξω από το κύριο κτήριο, που αλλοίωσαν το χρώµα των µοναστηριών του Αγίου
Όρους.
Κάποια στιγµή θυµήθηκε τον φίλο του τον Λ. Βρανούση που τον βοήθησε όταν πήγε
στα βουνά και αντιµετώπισε την καχυποψία των Ελασιτών, τη δίκη στο Μεσολόγγι στο
ιταλικό στρατοδικείο. Έφερε στη µνήµη του τους φίλους του, τον Κ. Μαλάµο, τον Σ. ∆άκαρη, τον Σπ. Μελετζή, την οµάδα που ήθελε «να χτενίσει την Ήπειρο» και να σώσει τον
πολιτισµό που χανόταν, τους ανθρώπους που είχαν νιώσει τον κίνδυνο της πολιτιστικής
αλλοτρίωσης έγκαιρα.
Κι όταν του ζήτησα να µιλήσει για τα «Τζουµερκιώτικα Χρονικά» ένιωσα πως βρισκόταν σε γνώριµο τόπο. Μου είπε πως εκεί γράφεται σωστά η ιστορία και πως χρειαζόταν
ο τόπος ένα παρόµοιο περιοδικό. Μας συµβούλεψε µάλιστα να έχουµε πάντα αποταµιευµένο υλικό. Έβλεπε τη µεγάλη σηµασία του περιοδικού για τις επερχόµενες γενιές,
γιατί στις σελίδες του θα γνωρίσουν τον τόπο τους και την καταγωγή τους.
Τον βλέπω να χάνεται κάτω από τα πεύκα καθώς βραδιάζει, όπως θα έλεγε ο Σεφέρης.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1.Γ. Σεφέρης, ∆οκιµές τ.Α σ.77.

Το κείµενο αυτό βασίστηκε στη µαγνητοφωνηµένη συνέντευξη- συζήτηση, σε κατανυκτική
ατµόσφαιρα, µε τον Τζουµερκιώτη φωτογράφο Κ. Μπαλάφα, στο σπίτι του, στο Χαλάνδρι,
στις 8 Σεπτεµβρίου του 2006. Η κασέτα της συνέντευξης βρίσκεται στο Αρχείο της Ι.Λ.Ε.Τ.
στην Άγναντα
.
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Το επόµενο πρωί, Κυριακή, παρακολουθήσαµε τη λειτουργία στο
Φανάρι, παρουσία του Οικουµενικού Πατριάρχη Βαρθολοµαίου.
Συγκίνηση και κατάνυξη στο ναό
του Αγίου Γεωργίου, µε τους λίγους
Έλληνες της Πόλης και τους πολλούς επισκέπτες. Ο ναός µικρός,
για να στεγάσει την Οικουµενικότητα, σε µια περίκλειστη µικρή
αυλή, όπου γίνεται η περιφορά του
επιταφίου τη Μ. Παρασκευή, αλλά
συνάµα µια πνευµατική όαση του
Ελληνισµού και της Χριστιανοσύνης, σε µια πόλη, όπου τα τζαµιά
επιβάλλουν υπεροπτικά την κυριαρχία τους.
Η επίσκεψη στη µονή της Χώρας,
µε τα υπέροχα ψηφιδωτά της, πιστοποίησε τη λαµπρότητα του βυΑπό την εκδροµή της Ένωσης τον Μάϊο του 2011 στην Πόλη.
ζαντινού πολιτισµού και τη
Από το µεγαλόπρεπο εσωτερικό της Αγίας Σοφίας.
σπουδαιότητά του για την ευρωπαϊκή τέχνη. Το αποµεσήµερο, µε
τη ζωή του Μ. Αλεξάνδρου.
ένα τουριστικό πλοιάριο, ξεναγηθήκαµε στο Βόσπορο,
Το απόγευµα, αφού περάσαµε απ΄ την κρεµαστή γέπερνώντας κάτω απ΄ τις 2 κρεµαστές γέφυρες, Θαυ- φυρα του Βοσπόρου, πήραµε το καραβάκι για τα
µάσαµε τις καταπράσινες πλαγιές και τις δαντελωτές Πριγκιπόννησα. Πρώτα η Χάλκη, µε το ναό του Αγίου
ακρογιαλιές, µε τα υπέροχα yalis, τις παραθαλάσσιες Νικολάου και την περίφηµη Θεολογική Σχολή της κλειεπαύλεις των οθωµανών αξιοµατούχων, καµωµένες στή σήµερα και µετά η Πρίγκηπος, µε τη µεγάλη τουαπό ξύλο, µε την εκλεκτικιστική αρχιτεκτονική τους, ριστική κίνηση. Άµαξες που σέρνουν άλογα σε
κάποιες συνδεδεµένες µε σηµαντικά ιστορικά γεγο- γυρίζουν στο νησί, µε τις πευκόφυτες, ανθισµένες
νότα και κάποιες, απ΄ τις ακριβότερες κατοικίες, σή- πλαγιές και τις καταπληκτικές επαύλεις. Κορίτσια µε
µερα, παγκοσµίως.
ανθισµένα στεφάνια στο κεφάλι κι άλλες µε κεντηµένα
Το βράδυ η Πόλη ξενυχτά στην Ιστικλάλ, τη µεγάλη χέρια και πόδια, µε χέννα, περιφέρουν την οµορφιά
οδό του Πέραν, όπου ένα πολύχρωµο, πολυεθνικό της νιότης και την ξεγνοιασιά του καλοκαιριού, σ΄ έναν
πλήθος ρέει αενάως, γεύεται τις πολίτικες λιχουδιές, πανέµορφο τόπο, άλλοτε κατοικηµένο από Έλληνες,
δονείται στις δυνατές µουσικές της, στα µπαρ και στο όπως µαρτυρά και το µεγάλο ελληνικό, σχεδόν εγκαΤσιτσέκ Πασαχί, µε τους παραδοσιακούς οργανοπαί- ταλελειµµένο , νεκροταφείο.
χτες, ενώ το παλιό κόκκινο τραµ διασχίζει το δρόµο,
Η τελευταία µέρα περιελάµβανε τις ξεναγήσεις στα
µε τους ήχους απ΄ το καµπανάκι, κατάλοιπο µιας νο- πιο σηµαντικά αξιοθέατα. Αρχικά επίσκεψη στο αυτοσταλγικής εποχής.
κρατορικό Σουλτάν Αχµέτ τζαµί (µπλε τζαµί) µε τους 6
Η µονοήµερη εκδροµή στην Προύσσα των µεταξω- µιναρέδες, έργο του Μεχµέτ αγά, µαθητή του µεγάλου
τών και του καραγκιόζη µας έδωσε τη δυνατότητα να αρχιτέκτονα Μιµάρ Σινάν, µε σκοπό να ξεπεραστεί το
γνωρίσουµε ένα κοµµάτι της ασιατικής πλευράς της µέγεθος και η λάµψη της Χριστιανικής Αγίας Σοφίας,
χώρας, µε ονόµατα χωριών και περιοχών που ξυ- πράγµα που δεν επιτεύχθηκε. Αφού διασχίσαµε το
πνούσαν µνήµες της ιστορίας µας και της καταστρο- Βυζαντινό Ιππόδροµο, µε τον οβελίσκο και τη στήλη
φής του ΄22, αλλά και την συνειδητοποίηση µιας του Πορφυρογέννητου, φτάσαµε στην Αγία Σοφία.
αλµατώδους ανάπτυξης των γειτόνων, αντιθέτως µε Ήδη απ΄ τη στιγµή της εισόδου στο ναό – σύµβολο
µας.
της Πόλης και του Χριστιανισµού, η συγκίνηση περισΤο επόµενο πρωϊνό ξεναγηθήκαµε στο Ντολµά σεύει.
Μπαχτσέ, ένα επιβλητικό κτήριο του 1855, έργο των
Το χριστιανικό σύµβολο του σταυρού, ακρωτηριααρχιτεκτόνων Baylan, δείγµα πολυτέλειας και ακµής, σµένο στις Πύλες, απ΄ όπου εισήλθε θριαµβευτής ο
σε µια περίοδο που η οθωµανική αυτοκρατορία έπνεε Πορθητής. Οι αραβικές φράσεις απ΄ το κοράνι διαλέτα λοίσθια. Έξω απ΄ το ανάκτορο παντού φωτογρα- γονται µε την Παναγία στην κόγχη του ιερού και µε τον
φίες του Ατατούρκ, που άφησε την τελευταία του πνοή άγγελο στο τρίγωνο, κάτω απ΄ τον τρούλο, ενώ το
εδώ, να σου υπενθυµίζουν την τραγωδία της ανικα- πρόσθετο Μιχράµπ (κόχη προσευχής) «µετακινεί»
νότητας των δικών µας πολιτικών.
τον άξονα του ναού προς τη Μέκκα. ∆έος απ΄ την
Στη συνέχεια περιηγηθήκαµε το ανάκτορο Τοπ Καπί, οµορφιά του τεράστιου αιωρούµενου τρούλου, απών
που χτισµένο πάνω σε παλιά βυζαντινά ανάκτορα, ο Παντοκράτορας στο κέντρο του και στο νάρθηκα ο
επιβλητικό µε το µέγεθός του, τους πολύτιµους θη- τάφος του Βενετού Ερρίκου ∆άνδολου, καταστροφέας
σαυρούς του και το χαρέµι του, µε την εκπληκτική θέα της Πόλης στην άλωση απ΄ τους σταυροφόρους, το
προς τον Κεράτιο, το Βόσπορο, τον πύργο του Λεάν- 1204.Εκατοντάδες οι επισκέπτες, απ΄ όλο τον κόσµο,
δρου, τη θάλασσα του Μαρµαρά. Στον ίδιο λόφο και βαδίζουν πάνω στις ίδιες πλάκες, που βάδισαν αυτοτο αρχαιολογικό µουσείο, µε τα πλούσια εκθέµατα απ΄ κράτορες και Πατριάρχες, ψιθυρίζουν θαυµάζοντας,
την Τροία, τις Ιωνικές πόλεις της Μ. Ασίας, τον πολι- εκστατικό το φώς εισέρχεται απ΄ τα παράθυρα του
τισµό των Χετταίων και των Λυδών, µε πιο εντυπω- τρούλου, σµίγουν οι ανάσες, οι ψυχές ανεβαίνουν.
σιακό έκθεµα τη σαρκοφάγο µε τις παραστάσεις απ΄
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 6

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.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Πωλείται οικόπεδο
οικοδοµήσιµο
εντός οικισµού
Βουργαρελίου
περίπου 400 τ.µ.
Πληροφορίες
στο τηλέφωνο:
26850 22284
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Η παράδοσή µας δεν είναι νεκρό παρελθόν. Είναι οι ρίζες και η βάση για τον σύγχρονο πολιτισµό µας!

«Ευχαριστήρια αναπέµπω σοι, Βασιλεύουσα Πόλη...»

Μικρό οδοιπορικό στην Κωνσταντινούπολη

Από την εκδροµή της Ένωσης το Μάιο 2011στην Πόλη.
Οι εκδροµείς από την Αθήνα στα σκαλοπάτια της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.
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Ένας κόµπος στο λαιµόI Ο Μ. Κωνσταντίνος προσφέρει στη Θεοτόκο την περιτειχισµένη πόλη του, ο
Ιουστινιανός τον περικαλλή ναό του και εκει στα σκοτεινά η πύλη του Μαρµαρωµένου Βασιλιά. ΣιωπήI
Μετά η επίσκεψη στο ναό των Βλαχερνών, στην Παναγία µητέρα, στην προστάτιδα της Πόλης απ΄ τους
Βαρβάρους, στη «χωρούσα το Αχώρητο». Χαίρε
νύµφη, ανύµφευτεI. Ο ύµνος µε δυσκολία ψάλλεται,
οι φωνές δακρυσµένες. Χριστιανοί και Μουσουλµάνοι
προσεύχονται για τη γιατρειά του ίδιου αθεράπευτου
πόνου των ανθρώπων. Τα ίδιο και στο Μπαλουκλί, στη
µονή της Ζωοδόχου Πηγής, όπου το αγίασµα αναβλύζει τραγουδιστά, για να δώσει παρηγοριά στις ανθρώπινες ψυχές.
Επιστροφή ξανά στο κέντρο της πόλης, αφού περιδιαβήκαµε τα τείχη και τη µοιραία Κερκόπορτα. Η Κινστέρνα, το µεγάλο υπόγειο Βυζαντινό υδραγωγείο, µε
το δάσος από κίονες πρόσφερε µια δροσερή ανάπαυλα απ΄ τη ζέστη του αποµεσήµερου.

Τελευταία επίσκεψη στη µεγάλη σκεπαστή αγορά µε
τα 5.000 µικροµάγαζα, µε το πολύβουο πλήθος, την
επιµονή και επιδεξιότητα των εµπόρων. Εικόνες µιας
άλλης εποχής και µια νότα εξωτισµού. Και βέβαια ένας
ναργιλές, η ιεροτελεστία του ανάµµατος στο Μεντρεσεσί Τσορλουλού Αλή Πασά, µ΄ ένα ποτήρι ευωδιαστό
τσάι σε ξεκουράζει απ΄ την κόπωση της ηµέρας. Η βαθειά, επιτακτική φωνή του ιµάµη που καλεί τους πιστούς στην προσευχή, σου θυµίζει πως βρίσκεσαι σε
µια πόλη µοναδική, που ακροβατεί ανάµεσα σε δυο
ηπείρους, σε δυο µεγάλες θρησκείες. Μια πόλη, πολιτιστική πρωτεύουσα του κόσµου, που ξέρει να συντηρεί τους µύθους της και που στα πρόσωπα κάποιων
κατοίκων της αναγνωρίζεις ελληνικά χαρακτηριστικά κι
ας µην είναι πια Ρωµιοί, σε µια πόλη που κάποτε ήταν
το καύχηµα της Ρωµιοσύνης.
Την άλλη µέρα επιστροφή στην πατρίδα, που ξέρει
πάντα να µας πληγώνει, αφήνοντας πίσω µιαν άλλη
πατρίδα, της καρδιάς και της µνήµηςI
Ευχαριστήρια αναπέµπω σοι, Βασιλεύουσα ΠόληI..
Βάσω Ράπτη - Πλεύρη

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΩΝ

Προς
1. Γραφείο Πρωθυπουργού
2. Αρχηγούς Κοµµάτων
3. Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονοµικών κ. Ευάγγελο Βενιζέλο.
4. Υπουργό Πολιτισµού
5. Υπουργό Επικρατείας
6. Γενική Γραµµατεία Τύπου
7. Περιφέρεια Ηπείρου
8. Βουλευτές Ηπείρου

Αξιότιµε κύριοι
Όλοι εµείς που υπογράφουµε το παρόν, συγκεντρωθήκαµε
σήµερα στις 12/12/2011 στην αίθουσα της Πανηπειρωτικής
Συνοµοσπονδίας Ελλάδος, παρουσία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, του Γενικού Συµβουλίου αυτής για να διαµαρτυρηθούµε για τις επιπτώσεις που έχει το άρθρο 48 του νόµου
3986/2011.
Είµαστε δε, νόµιµοι εκπρόσωποι πρωτοβάθµιων και δευτεροβάθµιων ηµεδαπών νοµικών προσώπων (Αδελφοτήτων ,
Οµοσπονδιών , Συλλόγων) , µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
που εδρεύουµε και δραστηριοποιούµαστε στην Αθήνα και
που ως συλλογικοί φορείς εκδίδουµε εφηµερίδες των Αδελφοτήτων και Οµοσπονδιών µας.
Οι εφηµερίδες των πατριωτικών µας σωµατείων είναι ένα
µέρος της ιδιαίτερης Πατρίδας µας της Ηπείρου. Κάθε µία
από αυτές καταγράφει την ζωή και την εξέλιξη των χωριών
µας, προβάλλει: τις πολιτιστικές δραστηριότητες των µελών
µας, ιδιαίτερα δε της νεολαίας µας , τα ήθη και έθιµα της Πα-

τρίδας µας, τα βιβλία και τα έργα που εκδίδουν Ηπειρώτες
του πνεύµατος και της τέχνης, είναι ανεξάρτητες και ανεπηρέαστες γι΄ αυτό και κάθε µια µε σταθερότητα και επιµονή
προβάλλει και διεκδικεί από την εκάστοτε κεντρική και περιφερειακή εξουσία την επίλυση των µικρών και µεγάλων προβληµάτων ανάπτυξης και περιβάλλοντος των χωριών µας
αλλά και της Ηπείρου γενικότερα. Κι έτσι η σχέση που έχει
διαµορφωθεί µε το αναγνωστικό κοινό συµβάλλει τα µέγιστα
στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.
Οι εφηµερίδες αυτές αποτελούν τον συνδετικό κρίκο µεταξύ
αποδηµίας -γενέτειρας αλλά και οµογένειας γι΄ αυτό και έχουν
µεγάλη αναγνωσιµότητα. ∆εν πωλούνται, εκδίδονται µε την
βοήθεια και συνδροµή των µελών των Αδελφοτήτων, δεν
υπάγονται στο νόµο 2328/1995 οπότε δεν παίρνουν κρατική
διαφήµιση, ούτε υπάγονται στην υπουργική απόφαση της
παρ. 1 του άρθρου 2 του νόµου 3548/2007.
Είναι γνωστό, ότι µε το άρθρο 48 του νόµου 3986/2011 καταργήθηκε από 1/8/2011 η ταχυδροµική ατέλεια όλων αυτών
των εφηµερίδων, κι έτσι τα σωµατεία µας οδηγήθηκαν σε τροµερά αδιέξοδα. Αναµφίβολα το άρθρο αυτό βάζει τις εφηµερίδες των Πατριωτικών µας σωµατείων σε άγρια στενωπό,
αφού σ΄ αυτό το προνόµιο στηρίξαµε την έκδοση και κυκλοφορία τους,
Κατά πάσα περίπτωση η έκδοση των εφηµερίδων αυτών δεν
αποτελεί κατ' επάγγελµα επιτήδευµα αλλά εκδίδονται από το
µεράκι και το φιλότιµο των συµπατριωτών µας γι' αυτό και το
τέλος επιτηδεύµατος που επιβάλλεται θα πρέπει να καταργηθεί.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 8

Κρουστή Καταχνιά

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 4

Τα µέρη µας πέραν του αυτοδιοίκητου, για όσους ξέρουν να διαλέγουν
τόπο ήταν εκ φύσεως µια προστατευµένη φωλιά, στην οποία είναι παράτολµο να µπεις απρόσκλητος, αλλά δεν στερούν ποτέ στους ανθρώπους
τους την απροβληµάτιστη περιήγηση σε Ήπειρο, ∆. Μακεδονία, Θεσσαλία και Στερεά.
Την τοποθεσία του Βουργαρελίου ψηλότερα από το κατεστραµµένο µοναστήρι της τωρινής κόκκινης εκκλησιάς, που µας δώρισε ο πρωτο-στράτορας Ιωάννης και ο αδελφός του Θεόδωρος Τσιµισκής το 1281, πιθανόν
για τις υπηρεσίες µας από το 1206 υπέρ του πολέµιου του Λατινοκρατούµενου ^Βυζαντίου ∆εσπότη Θεόδωρου ∆ούκα, υποδεικνύουν οι κάτοικοι της γύρω
περιοχής ως υπερυψωµένο και καλύτερα προστατευµένο χώρο δραστηριοτήτων, εφόσον έχει πλάτη στο βουνό και περικλείεται από µια πανσπερµία πολλών άλλων χωριών.
Όταν το νεοσύστατο Βουργαρέλι ξεκινά να οικοδοµήσει τα πρώτα του
σπίτια και να αθροίσει τους λιγοστούς του κατοίκους, παράλληλα την χρονική εκείνη περίοδο σταµατά στη µακρινή Βιέννη διαπαντός το 1683 η
Οθωµανική επεκτατικότητα και ξεκινά η αντεπίθεση του ιερού συνασπισµού του Λίντς.
Σύµφωνα µε άρθρο του περιοδικού Πόλεµος & Ιστορία τεύχος 148 «Ο
ΕΝΕΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΜΟΡΟΖΙΝΙ», ο κύριος όγκος
αυτού του συνασπισµού αποτελείται τότε, απ' τα Γερµανικά κρατίδια της
Αγίας Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας, την Αυστρία, το Βατικανό, Ενετούς, Ιππότες Αγίου Ιωάννη Μάλτας και Αγίου Στέφανου Τοσκάνης, ενώ σε δευτερεύον ρόλο συµµετέχουν Πολωνία και Ρωσία.
Ο συνασπισµός µε πρόσχηµα την ανακοπή της ενίσχυσης των οθωµανικών δυνάµεων που µάχονται βόρεια κατά των Αψβούργων, εξαπολύει
στις 25.Απρ 1684, σύµφωνα µε το εν λόγω άρθρο, επίθεση από τη δυτική
Ελλάδα, µε επικεφαλή αυτή τη φορά τον πολυεθνικό στρατό του Ενετού
Φραγκίσκου Μοροζίνι.
Προσωπικό του πιστεύω είναι πως τα νότια τάγµατα του Βατικανού πέρα
από τη συντήρηση των τότε συνοριακών τους συµφερόντων, επενδύουν
πλέον στην αστική πρωτοκαθεδρία, εφόσον η παρείσφρηση των ατοµικών φιλοδοξιών αφήνει µεγαλύτερα περιθώρια κέρδους, ενώ επιχειρούν
µε τη συγκυριακή βοήθεια προς τους Αυστριακούς να συγκαλύψουν το
διαµελισµό, την απόσπαση και τον ανασχηµατισµό σε ότι δεν ελέγχουν,
ξεκινώντας δικαιολογηµένα τις προσπάθειες τους στα ανατολικά κατά των
αλλοθρήσκων και υπέρογκα διογκούµενων Οθωµανών.
Με πακτωλό αδιευκρίνιστων χρηµάτων το άρθρο µας εξιστορεί ότι η αµυδρή δύναµη των 14.000 πεζοναυτών του Μοροζίνι και του Σουηδού στρατηγού Κένιγκσµαρκ ενισχύεται µεταξύ άλλων Βαλκανίων, είτε οικιοθελώς
από άτακτα τµήµατα Ελλήνων υπηκόων της ∆ηµοκρατίας, είτε από µισθοφόρους συγκοµιδής των αποκεκοµµένων κεφαλών του εχθρού, οι
οποίοι αγκιστρώνουν επί 15 χρόνια τους Οθωµανούς, απελευθερώνουν
πρώτη φορά Πελοπόννησο και Αττική, ενώ επιβάλλουν για τα επόµενα
16 χρόνια τη συνθήκη του Κάρλοβιτς.
Έξι χρόνια µετά την έναρξη των εχθροπραξιών του 1684, µια άγνωστη
προς εµάς διοίκηση που καλύπτεται επιµελώς πίσω από το υποτιθέµενο
όραµα του πρωτοµάστορα, αρχίζει να οικοδοµεί το 1690 στο Βουργαρέλι
το µοναστήρι του Αγίου Γεωργίου, µε την ανατολική πύλη του καµπαναριού να επιβλέπει την όποια εναλλακτική δίοδο εφοδιασµού της δυτικής
Ελλάδας άπό τη Θεσσαλία.
Χωρίς ισχυρή εξωτερική παρέµβαση στο ορεινό χωριό, µε τα µόλις λίγα
χρόνια ζωής τη ζοφερή εκείνη περίοδο, ακόµη και εκκλησάκι που να το λειτουργεί ιερέας σύµµορφος µε την εκάστοτε κοσµική εξουσία, δυσκολευόταν να γίνει και όχι να φτιαχτεί µοναστήρι για φύλακα καλόγερο, αρνητικό
στο να ασπαστεί χέρι παπά και προσηλωµένο πάντα στην οπτική του τάγµατος του.
Το µοναστήρι που η ύπαρξη του έδωσε υπόσταση στο Βουργαρέλι,
κοντά 300 χρόνια τώρα, ξέρουµε πως πριν την Καλυβιώτου υπηρετούταν
πάντα από έναν ηγούµενο, καθώς απ' ότι φαίνεται το τάγµα προοριζόταν
να το επανδρώσουν οι περίοικοι, διαφορετικά η όλη κατασκευή θα ήταν
περιττή εφόσον σπάνια και µόνο σε κάποιες γιορτές του Αγίου µεταγενέστερα διέµεναν για ένα έως δυο βράδια λίγοι πιστοί.
∆ικαιολογηµένος προορισµός το αποδεκτό από την πίστη Ορθόδοξο εκκλησάκι στο εσωτερικό του είναι σοφά αφιερωµένο στον Άγιο Γεώργιο,
που άσχετα εάν είναι υπαρκτό πρόσωπο της µακρινής Καππαδοκίας η
συγκερασµός ενεργειών από διάφορους άλλους, λατρεύεται σε χώρες µε
µεγάλες αντιθέσεις όπως Ελλάδα Τουρκία, Βρετανία κλπ.
Από την Αγία εικόνα λείπει ο πνιγµός του βαριά πληγωµένου υποχθόνιου δράκου µε τη ζώνη από την πριγκίπισσα και προβάλλεται µόνο η
απλοποιηµένη εκδοχή του µεσαιωνικού καβαλάρη που τον κατακεραυνώνει κάθετα µε το δόρυ, προσφέροντας έτσι στον αφέντη θεό µια πυρείο νίκη, καθώς χάνει εγκλωβισµένος στον προσωπικό του αγώνα τις
οποίες χάρες της σύντοµης δικής του ζωής.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

στην καθηµερινότητά σας
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Η εφηµερίδα µας προβάλλει το Βουργαρέλι, καταγράφει την ιστορία του, ενηµερώνει και διεκδικεί!

«Ο πόλεµος είναι µια αιµατηρή πολιτική, ενώ η πολιτική είναι ένας αναίµακτος πόλεµος» (ΜΑΟ)

Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις:
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να εξετάσει τον ρόλο της Μουσουλµανικής µειονότητος της ∆υτικής Θράκης (ή όπως
καταγράφεται στην βιβλιογραφία, Ελληνικής Θράκης) και η ανάδειξη της χρησιµοποίησης της ως εργαλείο εξωτερικής
πολιτικής από Ελλάδα και Τουρκία. Για τον
λόγο αυτό θα προσπαθήσουµε να αποµονώσουµε τις «ακραίες φωνές» των δυο
χωρών, αν και σε κάποιες περιπτώσεις θα
χρησιµοποιήσουµε "ακραία" παραδείγµατα για να καταδείξουµε την σοβαρότητα
της κατάστασης ή τις µεγενθυτικές / πολλαπλασιαστικές επιδράσεις που γεννά η
προβληµατική της χρησιµοποίησης της
µειονότητας ως εργαλείο εξωτερικής πολιτικής από αµφότερες τις πλευρές.
Στην προσπάθεια µας αυτή δεν θα εντρυφήσουµε στις νοµικές πτυχές του θέµατος, διότι αφενός έχουν εξετασθεί /
εξαντληθεί στο σύνολο της βιβλιογραφίας
και αφετέρου σκοπός µας είναι να δούµε
την εν γένει λειτουργία της «µειονότητας»
στα πλαίσια συγκρουόµενων συµφερόντων δυο κρατών. Συν τοις άλλοις, η µουσουλµανική µειονότητα είναι ένα "καυτό"
θέµα στην ατζέντα των ελληνοτουρκικών
διαφορών και πολλές φορές χρησιµοποιείται ως "άσσος στο µανίκι" των διπλωµατικών διεκδικήσεων αµφότερων των δυο
κρατών.
Σαν θεωρητικό µας πλαίσιο, που θα αναλύσουµε (έστω και επιδερµικά) θα είναι το
«φαινόµενο των µειονοτήτων». Αλλά ας ξεκινήσουµε σιγά- σιγά µε το θεωρητικό µας
οπλοστάσιο, που θα µας βοηθήσει να
αποσαφηνίσουµε την έννοια µειονότητα
και εν γένει το φαινόµενο της.
Β. Το «φαινόµενο των µειονοτήτων»
(θεωρητικό πλαίσιο/ έννοια και τα γενικά χαρακτηριστικά του):
Ας µιλήσουµε αρχικά για το «φαινόµενο
των µειονοτήτων για να θέσουµε ένα
πρώτο πλαίσιο στην συζήτηση µας. Όπως
όλοι θα γνωρίζουµε το φαινόµενο των µειονοτήτων είναι στενά συνυφασµένο µε την
γένεση των εθνικών κρατών.
Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι δεν υπάρχει παγκοσµίως αποδεκτός όρος της «µειονότητας». Ωστόσο,
θα αποτολµήσουµε έναν για να µπορούµε
να αντιληφθούµε αργότερα καλύτερα το
θέµα µας. Ο όρος µειονότητα λοιπόν, περιλαµβάνει τις µη κυρίαρχες (ή αλλιώς διακριτές) οµάδες ενός πληθυσµού που βιούν
στους κόλπους µιας κοινωνίας και που επιθυµούν να διατηρήσουν τα διαφορετικά
χαρακτηριστικά τους (γλωσσικά, θρησκευτικά, πολιτιστικά εθνολογικά ή φυλετικά,
κ.α).
Κύρια χαρακτηριστικά που «σκιαγραφούν» µια µειονότητα είναι "το στοιχείο της
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κοινότητας" που τους ενοποιεί µεταξύ τους
µα παράλληλα τους διαχωρίζει και τους
διαφοροποιεί από το σύνολο. Ένα ακόµα
χαρακτηριστικό στοιχείο είναι το "ποσοτικό", δηλαδή ενός ικανού πληθυσµιακά
αριθµού να διαµορφώσει την προαναφερθείσα διακριτή κοινότητα εντός µιας κοινωνίας. Ακόµα,
η
"συνείδηση
της
διαφορετικότητας" της µειονότητας και
τέλος, η "αίσθηση της περιθωριοποίησης"
από την υπόλοιπη κοινωνία.1
Ωστόσο, σηµαντικό είναι να γίνει κατανοητό ότι το «δίκαιο περί µειονοτήτων» δεν
θα πρέπει να ωθεί ή να υποβοηθά την
αναίρεση της εσωτερικής κυριαρχίας ενός
κράτους, ούτε να ενισχύει το δικαίωµα της
απόσχισης της µειονότητας. Συνεπώς, οι
κανόνες του διεθνούς δικαίου αποκλείουν
συσχετισµό µειονοτικής προστασίας και δικαιώµατος αυτοδιάθεσης (συν του ότι οι
διεθνείς οργανισµοί, σε γενικές γραµµές,
στηρίζουν την πολιτική µη αλλαγής συνόρων).2
Κατά γενική οµολογία, η Ελλάδα στα µειονοτικά ζητήµατα βρίσκεται σε πλεονεκτική
θέση υπό την έννοια ότι είναι µια από τις
χώρες µε τους υψηλότερους
δείκτες
εθνικής οµοιογένειας της Ευρώπης.
Ακόµα, σε αντιδιαστολή µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες διαθέτει στους κόλπους της
µόνο µια µειονότητα και µάλιστα θρησκευτική, την µουσουλµανική της ∆υτικής Θράκης. Επίσης είναι µια χώρα που
συµµετέχει σε δοκιµασµένους θεσµούς
πράγµα που θα έπρεπε να προσδίδει µεγάλη ασφάλεια στο µειονοτικό. Ωστόσο, η
κοινή γνώµη µάλλον επιδεικνύει έντονη δυσπιστία απέναντι σε µειονοτικά ζητήµατα
που κατά καιρούς εγείρονται και εν πολλοίς, κάθε αναφορά σε µειονοτικά ζητήµατα µετατρέπεται σε «απειλή» της
εθνικής οντότητας και της εθνικής ασφάλειας. 3
Γ. "Γενικά χαρακτηριστικά" της Μουσουλµανικής Μειονότητας της Ελληνικής Θράκης:
Πριν περάσουµε όµως εις βάθος στο
θέµα µας, κρίνω χρήσιµο να αναφέρουµε
τα «γενικά χαρακτηριστικά» της κοινότητας
των µουσουλµάνων στην ∆. Θράκη.
Ο όρος λοιπόν «µουσουλµανική µειονότητα της ∆υτ. Θράκης» αναφέρεται στους
Έλληνες πολίτες µουσουλµανικού θρησκεύµατος. Το νοµικό καθεστώς που την
διέπει καθορίστηκε στην Συνθήκη της Λωζάννης του 1923 4 (κυρίως από τα άρθρα
37 έως 45).5 Από ελληνικής πλευράς η
µουσουλµανική µειονότητα καλύπτεται
από το λεγόµενο «καθεστώς ισονοµίας και
ισοπολιτείας», το οποίο και έχει ενσωµατωθεί στο Ελληνικό Σύνταγµα και αφορά
τα δικαιώµατα της µειονότητος.6 Κοντολογίς, η µειονότητα προστατεύεται από

την ελληνική έννοµη τάξη και απολαµβάνει
όλα εκείνα τα δικαιώµατα που προβλέπονται αλλά και επιπρόσθετα «ενισχυµένα
µειονοτικά δικαιώµατα» (βλπ. ∆ικαίωµα
στην εκµάθηση της τουρκικής ως δεύτερης
επίσηµης γλώσσας, ύπαρξη 215 µειονοτικών σχολείων και 300 Τζαµιών, δικαίωµα
«εκλέγειν και εκλέγεσθαι» που σηµαίνει
εκλογή δικών της βουλευτών και τοπικών
αρχόντων, ύπαρξη δική της "προστατευµένης" κοινωνικο-θρησκευτικής και εκπαιδευτικής οργάνωσης υπό την ηγεσία των
Μουφτείων κ.α).
Θα µπορούσε να µας επιτραπεί εδώ η
κριτική άποψη ότι, καίτοι η µειονότητα
εντός της ελληνικής επικράτειας είναι θρησκευτική, παρόλ’ αυτά έχει δικαιώµατα σε
εύρος και έκταση ανάλογα των εθνικών /
εθνοτικών άλλων χωρών.
Ο πληθυσµός της υπολογίζεται πως είναι
120.000,7 υποδιαιρείται (εσωτερικώς)
στους παλαιοµουσουλµάνους / οθωµανιστές, που επιµένουν στην διατήρηση των
παραδόσεων και στην τήρηση του Κορανίου στο σύνολο του καθηµερινού βίου και
τους νεωτεριστές / κεµαλιστές, που εκδηλώνουν έναν πιο φιλοδυτικό τρόπο σκέψης
και που εκφράζονται από την πολιτική κληρονοµιά του Κεµάλ. Ας σηµειωθεί εδώ ότι
οι σχέσεις παλαιοµουσουλµάνων και κεµαλιστών χαρακτηρίζονται από µια εσωτερική διαφοροποίηση και ενίοτε ρήξη. Μια
ακόµα εσωτερική διάκριση που µπορούµε
να κάνουµε στην µειονότητα είναι η εθνοτική, λόγω του ότι απαρτίζεται από Τουρκογενείς (σε ποσοστό 45%), τους
Ποµάκους (36%) και Αθίγγανους (18%). 8
Είναι σηµαντικό επίσης να αναφέρουµε
ότι αποτελούν µια, κατά κύριο λόγο, αγροτική κοινότητα (καίτοι υπήρξε µια τάση
"αστικοποίησης" της ίδιας της µειονότητας
παλιότερα), που µεταφράζεται σε µια όχι
τόσο οικονοµικά ανεπτυγµένη κοινωνική
τάξη, αν και τα τελευταία χρόνια γίνεται µια
προσπάθεια οικονοµικής ενίσχυσης της.
Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουµε ότι η ∆.
Θράκη αποτελεί µια από τις πιο υποανάπτυκτες περιφέρειες της Ευρώπης (21 σε
όλη την Ευρώπη µετά την Βόρεια Ήπειρο).
Μόλις τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες οικονοµικής "ενδυνάµωσης" της
(κυρίως αναφερόµαστε στην Βαριά Βιοµηχανία) και αυτές περνάνε µέσα από το
δρόµο της Ε.Ε και τις ευρωπαϊκές χρηµατοδοτήσεις.
Η ∆. Θράκη είναι µια καίρια γεωπολιτική
περιοχή, και αυτό γιατί αφενός διαθέτει τεράστιες πλουτοπαραγωγικές πηγές και σ'
αυτό πρέπει να συνυπολογιστεί και η εγγύτητα της µε τον αγωγό Μπουργάς-Αλεξανδρούπολη (πράγµα που ενισχύει την
γεωστρατηγικη σηµασία της περιοχής για
την Ελλάδα) και αφετέρου αποτελεί το πέρασµα της ∆ύσης προς Ανατολάς και το

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ - ΨΗΣΤΑΡΙΑ

Τ Α Β Ε Ρ Ν Α
ΠΛΟΥΜΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΑΡΤΑΣ

∆ΙΟΓΕΝΟΥΣ 6

ΤΗΛ.: 26850 22110, ΟΙΚ. 22675
6973 006532 - 6946 487295

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΤΗΛ.:

210 2921249

ΖΑΚΥΝΘΟΣ
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προπύργιο της Ελλάδος για τα Βαλκάνια.
Από τουρκικής πλευράς αποτελεί «ζωτικό»
γεωπολιτικό ενδιαφέρον, γιατί η εξασφάλιση επιρροής της στην περιοχή θα σηµαίνει µια σηµαντική προέκταση της Τουρκίας
στον Βαλκανικό χώρο και την Ευρώπη και
µια σηµαντική αύξηση γεωστρατηγικής
σπουδαιότητας της Τουρκίας. 9
Συνεπώς, γίνεται εµφανής και από την
γεωστρατηγικη σηµασία της γιατί έχει καταστεί το σηµείο "άγεσθε και φέρεσθε" µεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος.
1. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουµε ότι
τα µειονοτικά δικαιώµατα, όπως αυτά έχουν
διαµορφωθεί στις µέρες µας, αναφέρονται σε
«άτοµα» και όχι σε συλλογικά δικαιώµατα.
2. Τσιτσελίκης Κων/νος και Χριστόπουλος ∆ηµ.
(επιµ.), «Το µειονοτικό φαινόµενο στην Ελλάδα:
Μια συµβολή των Κοινωνικών Επιστηµών »,εκδ.
ΚΡΙΤΙΚΗ, ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΗ- ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΙΣΤΟΡΙΑ,
Αθήνα 1997: ∆ηµούλης ∆ηµ., «Η νοµική προστασία των εθνικών µειονοτήτων».
3. Λιβάνη Λ., «Ελλάδα και Μειονότητες», εκδ.
ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ, Αθήνα 1999, σ.σ 67 &
σ.σ 169-191. και Παρεσόγλου Αθ., «Μουσουλµανικές µειονότητες στα Βαλκάνια- Ελλάδα:
Μουσουλµάνοι της Ελληνικής Θράκης» Βερέµης
Θ. (εττιµ.) «Βαλκάνια:Αττό τον διπολισµό στην
Νέα Εποχή», εκδ. ΓΝΩΣΗ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ
ΣΧΕΣΕΩΝ σε συνεργασία µε το Ελληνικό
Ίδρυµα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής,
Αθήνα 1995, σ.σ 816-836.
4. Το καθεστώς µειονοτικής προστασίας της Λωζάννης στηρίζεται σε τρεις αρχές / ρήτρες: α) της
αµοιβαιότητας, β) της πληθυσµιακής ισορροπίας
µεταξύ µουσουλµανικής και χριστιανικής µειονότητας και γ) στην διατήρηση του θρησκευτικού
χαρακτήρα των δυο µειονοτήτων, (βλπ. Καραχάλιου Κ. ∆ίον., «Μουσουλµάνοι ή Τούρκοι; Επικίνδυνες
προεκτάσεις
µιας
δικαστικής
διαµάχης», Αντίβαρο, Νοέµβριος 2003, www.antibaro.gr)
5. ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΥΝ∆ΙΑΣΚΕΨΕΩΣ ΤΗΣ ΛΩΖΑΝΝΗΣ- Λωζάννη 24 Ιουλίου 1923, Ν.∆ 24/25
Αύγουστος 1923, ΦΕΚ Α' 238.
6. Σε αντιδιαστολή µε την Τουρκία που δεν έχει
ενσωµατώσει όλες τις δεσµεύσεις που απορρέουν από την Συνθήκη της Λωζάννης στο δικό της
Σύνταγµα για την αντίστοιχη προστασία της χριστιανικής µειονότητας. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, «Μουσουλµανική Μειονότητα
Θράκης»,
www.mfa.gr/el-GR/Policy/Priorities/International+Issues/HumanRights/THRACE+MINORITY.htm
7 Και µάλιστα παρατηρείται ότι ολοένα και περισσότερο αυξάνεται ο πληθυσµός της λόγω της
δηµογραφικής έκρηξης που την χαρακτηρίζει.
8 Παρεσόγλου Αθ., «Μουσουλµανικές µειονότητες στα Βαλκάνια- Ελλάδα: Μουσουλµάνοι της
Ελληνικής Θράκης» Βερέµης Θ. (εττιµ.) «Βαλκάνια:Αττό τον διπολισµό στην Νέα Εποχή», εκδ.
ΓΝΩΣΗ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ σε συνεργασία µε το Ελληνικό Ίδρυµα Ευρωπαϊκής και
Εξωτερικής Πολιτικής, Αθήνα 1995, σ.σ 816-836.
9 ΤΑΜΕΙΟΝ ΘΡΑΚΗΣ, «Θράκη-Βαλκάνια,2000µ.χ- Πεπραγµένα της τελευταίας πενταετίας», Πρακτικά ∆ιηµερίδος, Νοέµβριος 1997,
Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.∆Ε και
Υπουργείου Τύπου και Μ.Μ.Ε., Ξάνθη 2000, σ.σ
22 / 25 /162-167/173-239.
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ

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.
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Το Βουργαρέλι µάς περιµένει πάντα! Η επικοινωνία µαζί του και µε τους ανθρώπους του µας αναζωογονεί!

Βουργαρελιώτικα Ηπειρωτικά & άλλα...

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ

λούλα Αθαµανίου
Πληροφορηθήκαµε
ότι
Γενικός Αρχηγός: Ευάγγελος
στο ∆ήµο Κεντρικών
Φλούδας αγρότης Από το ΤεΤζουµέρκων συντελούνται
τράκωµο
“πράµατα και θάµατα”
Μέλη: Ιωάννης Γιαννούλης
στον αθλητικό χώρο. Κατά
Ξενοδόχος από την Άγναντα
πρώτον ιδρύθηκε ΑθλητιΝικόλαος Μακαβέλος Ελεύκός Όµιλος Κεντρικών
θερος επαγγελµατίας από
Τζουµέρκων (Α.Ο.Κ.Τζουτην Κυψέλη, Σωτήρης Κολιοµέρκων) και συµµετέχει
κώστας Ιδιωτ. Υπάλληλος
στο τοπικό πρωτάθληµα
από Σκαλούλα Αθαµανίου.
Β΄κατηγορίας Άρτας στο
Το πιο σπουδαίο όµως είναι
2ο όµιλο έχοντας µέχρι
η κατασκευή γηπέδου.
τώρα αξιοπρόσεκτη ποΌπως
πληροφορούµεθα
ρεία. Ήδη βρίσκεται στην
βρίσκεται στο τελικό στάδιο
προνοµιούχο 4η θέση της
κατασκευής το Γήπεδο «Παβαθµολογίας. Προπονηλαιοκατούνου» που θα είναι
τής της οµάδας είναι ο
Η ποδοσφαιρική οµάδα του Α.Ο Κεντρικών Τζουµέρκων.
η έδρα πλέον του ΑΟΚ.ΤζουΘανάσης Κολιοκώστας
µέρκων. Το Γήπεδο που θα
από τη Σκαλούλα. Στις 19
Νοεµβρίου πραγµατοποιήθηκαν εκλογές Γεν. Γραµµατέας: Οδυσσέας ∆ράκος από είναι προδιαγραφών Γ΄ Εθνικής µε αποδυτήρια, εξέδρες, χλοοτάπητα, κατακαι συγκροτήθηκε σε σώµα το νέο ∆Σ του τη Μεσούντα
ΑΟΚ. Τζουµέρκων που αποτελείται από Ειδ. Γραµµατέας: Χρήστος Κατέρος Πολι- σκευάζεται µε πρωτοβουλία ιδιωτών.
τικός Μηχανικός από το Παλαιοκάτουνο
Στο επόµενο φύλλο ελπίζουµε να έχουµε
τους κατωτέρω:
Πρόεδρος : Κων/νος Ρίζος έµπορος από Ταµίας: Κώστας Χατζηγιάννης ∆ήµος. περισσότερες πληροφορίες για την οµάδα
Υπάλληλος από Άνω Αθαµάνιο
και για το γήπεδο.
το Τετράκωµο
Αντιπρόεδρος: Γιώργος Σιλιόγκας Γιατρός Έφορος ποδ/κου τµήµατος : Αθανάσιος
Κολιοκώστας (ο προπονητής ) από ΣκαΝίκος ∆ήµος
από την Κάτω Καλεντίνη

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 6

Γι΄ αυτό αν θέλετε η εκάστοτε κεντρική εξουσία να µη χαρίζει τα αγαθά της µόνο
σε όσους επιθυµούν να την υπηρετούν.
Αν θέλετε ως Έθνος, ως λαός και ως χώρα να προβάλλονται τα στοιχεία του λαϊκού µας πολιτισµού και να µεταλαµπαδεύονται στις νεότερες και επερχόµενες
γενιές .
Αν θέλετε να µη συνεχιστεί το επικίνδυνο φαινόµενο ερήµωσης της υπαίθρου .
Αν θέλετε όλα αυτά, τότε πρέπει να προβείτε σε άρση της κατάργησης της ταχυδροµικής ατέλειας και στην επαναφορά του καθεστώτος που ίσχυε πριν την
ψήφιση του νόµου 3986/2011 και µόνο για τα έντυπα που εκδίδουν οι αποδηµικές οργανώσεις που είναι και αίτηµά µας, γιατί εµείς πιστεύουµε ακράδαντα ότι
η διάταξη του άρθρου 48 είναι µια δολοφονική µαχαιριά στην καρδιά των εντύπων των σωµατείων µας, τα οποία πανθολογουµένως είναι απαραίτητα χρήσιµα
και ουσιαστικά.
Ευελπιστούντες στην ικανοποίηση του αιτήµατός µας, ένεκα της ευαισθησίας
που Σας διακρίνει, πέραν των άλλων και ως καθηγητής του Συνταγµατικού δικαίου, εκ των προτέρων.
Σας ευχαριστούµε και διατελούµε
Ο Πρόεδρος της Π.Σ.Ε
Ο Γ. Γραµµατέας
Γιώργος ∆. Οικονόµου
Ιπποκράτης Μ. Κατσένης

ΣΤΙΣ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012
Η “ΠΙΤΑ ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΗ”

Η καθιερωµένη ετήσια πολιτιστική εκδήλωση ‘’Η Πίτα του
Ηπειρώτη’’, θα πραγµατοποιηθεί την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 10 π.µ. στο Στάδιο Ειρήνης και
Φιλίας.
Όπως κάθε χρόνο, το πρόγραµµα της κορυφαίας αυτής
εκδήλωσης της Ηπειρωτικής αποδηµίας θα περιλαµβάνει: Κοπή της παραδοσιακής Βασιλόπιτας, µουσικά και
χορευτικά Ηπειρωτικά συγκροτήµατα και τραγούδια από
Ηπειρώτες τραγουδιστές.
Το ∆.Σ της ΠΣΕ αποφάσισε φέτος, µετά από πολλά χρόνια, να επαναφέρει την παρακολούθηση της παραπάνω
εκδήλωσης µε εισιτήριο που θα ανέρχεται στο ελάχιστο
ποσό των πέντε (5) ευρώ, για κάλυψη των εξόδων της,
αφού εκ της οικονοµικής συγκυρίας δεν κατέστη δυνατή
µέχρι σήµερα η εξασφάλιση αντίστοιχης χορηγίας.

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
Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου Βουργαρελίου, Γεώργιος ∆. Πλούµπης, εύχεται σε
όλους και σε καθέναν ξεχωριστά καλά Χριστούγεννα, προσωπική, οικογενειακή υγεία
και ευτυχία! Ευτυχισµένο και
δηµιουργικό το 2012!
ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ
Ο Σύλλογος Γονέων µαθητών Γυµνασίου και Λυκείου Βουργαρελίου ευχαριστεί:
α) τον ∆ήµαρχο Κεντρικών Τζουµέρκων
κο Χρήστο Χασιάκο και το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο για την έγκριση του ποσού
των 2000 € προκειµένου η Γ΄ Λυκείου
Βουργαρελίου να πραγµατοποιήσει την
πενταήµερη εκδροµή της από 8 – 12
∆εκεµβρίου 2011.
β) τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βουργαρελίου και το Σύλλογο Σκιαδάδων η «Κασταλία» για τη διευκόλυνση στην
εκταµίευση του παραπάνω ποσού.
γ) τον κο Βασίλη Μπακούλα (γιο της
Χρύσας Τσουµάκα) για την προσφοράτου στο Γυµνάσιο και Λύκειο Βουργαρελίου σε µπάλες ποδοσφαίρου και
µπάσκετ, τέσσερις τον αριθµό, δύο και
δύο για κάθε άθληµα.
Από το ∆.Σ του Συλλόγου

Η εφηµερίδα µας στηρίζεται στους αναγνώστες της. Στείλτε µας τη συνεργασία σας!
ΣΧΟΛΗ Ο∆ΗΓΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΥΣΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡ. ΣΟΥΣΟΣ

Ξενοδοχείο
στο Βουργαρέλι

Σταυρούλα Καραβασίλη

Τηλ.: 26850 22111
Κιν.: 6972 425591
Fax: 26850 22251
e-mail:
info@panthoron.gr
www.panthoron.gr

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ
∆ΩΜΑΤΙΑ

e-mail: sousos@yahoo.com

ΟΡΕΙΝΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

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

ΣΟΦΙΑ ΚΩΝ.
ΓΟΥΣΙΑ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ
Τ.Κ. 47045
ΤΗΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ:
26850 22644
ΚΙΝ.: 6972 194054

ΣΧΟΛΗ Ο∆ΗΓΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΑΣΙΟΣ

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΑΡΤΑΣ
ΤΗΛ.: 26850 22254

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
3,5 στρέµµατα

ποτιστικό χωράφι
στη θέση

Τζαβέλλα 7

Παρασπόρια

Τηλ.: 26810 21066

Τιµή 3.500 € .

47 100 ΑΡΤΑ
Κιν.: 6977 049729

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

( Π. Μύλος).

Τηλ. 6979 280 233
(απόγευµα)

