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Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2008
Φέτος οι Αγναντίτες της Αθήνας πρωτοτύπησαν! Καλωσόρισαν επίσημα τον και-
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μελών της Αδελφότητας που
έγινε την Κυριακή 3-2-2008.
Η προσέλευση των Μελών
δεν ξεπέρασε τις προσδοκίες
μας . όμως η έκθεση των πεπραγμένων του Δ. Σ. κατά το
παρελθόν έτος, τις ξεπέρασε! Αλλά και οι απόψεις και
οι προτάσεων που διατυπώθηκαν ήταν πολύ εποικοδομητικές.
Ο χωριανός μας Επίτιμος
Γεν. Δ/ντής της Βουλής των
Ελλήνων και έγκριτος Δικηγόρος Αθηνών κ. Ιωάννης Χρ.
Φλούδας, αναφερόμενος στο
Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων,
του οποίου επίκειται η έναρ-

ταρτίσουν εγκαίρως ολοκληρωμένες μελέτες για την κατασκευή των απαραίτητων
για την περιοχή αναπτυξιακών έργων. Δεν πρέπει να αφήσουμε να πάει χαμένη καμιά από τις αναπτυξιακές
δυνατότητες που θα παρασχεθούν.
Ο κ. Κώστας Αρ. Παπακίτσος (Πρώην Πρόεδρος της
Αδελφότητάς μας και νυν
Γεν. Γραμματέας του Εκπολ.Εξωρ. Συλλόγου των Απανταχού Αγναντιτών), αφού
αναφέρθηκε στην επιτυχία
που σημείωσε εφέτος η εκδήλωση της κοπής της Πρωτο-

ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

Με λίγα και απλά γίνονται τα ωραία. Με ελάχιστη προετοιμασία, αλλά με πολύ κέφι και με μεγάλη θέληση από τους πολύ
μικρούς μέχρι τους μεγάλους-μεγάλους, έγιναν δυο εκδηλώσεις
στο χωριό μας ενόψει της αποκριάς.
Την Κυριακή της Τυρινής (9/3/2008), μεταμφιεσμένοι χωριανοί μας ΄΄έπλεξαν και ξέμπλεξαν΄΄ με απόλυτη επιτυχία το
γαϊτανάκι με τη συνοδεία παραδοσιακών δημοτικών τραγουδιών από ΄΄σιντιόφωνο΄΄ με υψηλή βέβαια απόδοση και πι-
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Η κοπή της πίτας από τους
Χρ. Παπακίτσο και Ιω. Φλούδα.

νούργιο χρόνο στα ιδιόκτητα
Γραφεία της Αδελφότητάς
τους, κόβοντας εκεί την πίτα
τους για το 2008. Η τελετή
ήταν ζεστή, αδελφική, απέριττη και με πολύ γόνιμες ιδέες και προτάσεις. Όσα αφορούν το χωριό μας και την
περιοχή μας και εμπίπτουν
στις Καταστατικές αρμοδιότητες της Αδελφότητας συζητήθηκαν, αναδείχτηκαν, ιεραρχήθηκαν και αποτέλεσαν
οδηγό δράσης, με βάση τη
γενική εισήγηση που έκανε ο
Πρόεδρος της Αδελφότητας
κ. Χρ. Χριστοδούλου, ο οποίος συνδύασε την κοπή της
πίτας με την προβλεπόμενη
ετήσια Γενική Συνέλευση των

Το γαϊτανάκι στο χωριό μας.

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση.

ξη της λειτουργίας του, είπε
ότι όλοι οι Σύλλογοι, οι Αδελφότητες και οι άλλοι φορείς
της περιοχής των Τζουμέρκων πρέπει να προτείνουν,
να ενθαρρύνουν και να πιέσουν τους αρμόδιους να κα-

Η Εφημερίδα μας “ΤΑ ΑΓΝΑΝΤΑ
ΑΡΤΑΣ"΄ στην ιστοσελίδα μας
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Αγαπητοί χωριανοί και φίλοι του χωριού μας
Η Εφημερίδα που κρατάτε και διαβάζετε, "κρέμεται" πλέον στην ιστοσελίδα της Αδελφότητάς μας. Είναι στις σκέψεις μας και επιθυμία μας να συμπληρώνουμε και να εμπλουτίζουμε
συνεχώς
τον
ιστοχώρο
μας
(agnanta.com.gr). Έτσι "μελετούσαμε" από καιρό την ενσωμάτωση στην ιστοσελίδα μας της Εφημερίδας, γιατί αυτή είναι το "αγαπημένο μας
παιδί", γιατί με αυτό τον τρόπο η
παρουσίαση των θεμάτων γίνεται
παγκόσμια, αλλά και γιατί έτσι
δημιουργείται και το ηλεκτρονικό
αρχείο της Εφημερίδας.
Αυτή μας τη σκέψη και επιθυμία ανέλαβε να την πραγματώσει
ταχύτατα, χωρίς καμιά επιβάρυνση της Αδελφότητας, και με επιτυχία ο Αριστείδης-Γιώργος
Κων. Παπακίτσος (φωτό), μεταπτυχιακός φοιτητής Πληροφορικής.
Ο Γιώργος εργάστηκε προσθετικά πάνω στον ίδιο σχεδιασμό που είχαν κάνει το 2002 οι εκλεκτοί επιστήμονες
Πληροφορικής κ.κ. Ευάγγελος Δ. Κοντογεώργος και
Ευάγγελος Δ. Λεμονιάς. Έτσι από το φύλλο 158 μέχρι
σήμερα και όλα τα φύλλα από εδώ και μετά, με όλες τις
σελίδες τους μπορούν να διαβαστούν, να ξαναδιαβαστούν,
να αποθηκευτούν στον προσωπικό υπολογιστή του καθενός, να εκτυπωθούν σελίδες ή τμήματα σελίδων από τους
επισκέπτες της ιστοσελίδας μας και το κυριότερο να ανατρέξει κανείς σε προηγούμενα άρθρα για κάποιο θέμα ενδιαφέροντός του εύκολα και γρήγορα.
Γιώργο το Δ.Σ. της Αδελφότητας σε ευχαριστεί και σου
εύχεται επιτυχία στις σπουδές σου και καλή σταδιοδρομία.
Το Δ.Σ.

χρονιάτικης πίτας στα Άγναντα την 5-1-2008, πρότεινε
να ξεκινήσουν συνεννοήσεις
για στενότερη συνεργασία
και κοινή δράση όλων των
Συλλόγων και Αδελφοτήτων
του χωριού μας τόσο σε γενικότερα θέματα που το αφορούν, όσο και στην από κοινού διοργάνωση των εκδηλώσεων που γίνονται σ’ αυτό. Η
Γεν. Συνέλευση υιοθετώντας
την εποικοδομητική αυτή
πρόταση, εξουσιοδότησε το
Δ.Σ. να προβεί στις απαραίτητες επαφές και συνεννοήσεις για την εξεύρεση τρόπου ισότιμης συμμετοχής όλων των πολιτιστικών φορέων του Δημ. Διαμ/τος Αγνάντων σε μια “Παναγναντίτικη Ένωση”, χωρίς αυτή να
περιορίζει την αυτόνομη δράση των επί μέρους Συλλόγων.
Από πολλούς μεταφέρθηκε
στη Γεν. Συνέλευση η εξαιρετική απήχηση που έχει η Εφημερίδα μας “Άγναντα Άρτας” όχι μόνο στους συμπατριώτες μας, αλλά και σε όποιους τυχαίνει να τη διαβάζουν. Πολλοί ζητούν να γίνουν συνδρομητές της και
αρκετοί θέλουν να γνωρίσουν
από κοντά το χωριό μας. Το
γεγονός αυτό επιφορτίζει όλους μας με αυξημένες ευθύνες όχι μόνο για τη διατήρηση της ποιότητάς και τη συνεχή αναβάθμισή της εφημερίδας μας, αλλά και για την
αξιοποίηση αυτής της διάχυτης αποδοχής.
Μετά την ολοκλήρωση των
(Συνέχεια στη σελίδα 4)

στότητα. Προηγήθηκε και συνεχίστηκε συνεστίαση στην Ταβέρνα του Τάκη Κοντογεώργου με μεζέδες, πίτες (από τις νοικοκυρές χωριανές μας, τις ευχαριστούμε πολύ), άφθονο κρασί
και χορό. Η ομάδα των μεταμφιεσμένων χορευτών με το γαϊτάνι τους περιήλθαν όλο το χωριό από τον ένα συνοικισμό στον
άλλο.
Την Καθαρή Δευτέρα (10/3/2008), βρεθήκαμε πάλι όλοι μαζί
στην Ταβέρνα του Κώστα Κωστούλα, ο οποίος όπως κάθε χρόνο πρόσφερε την παραδοσιακή φασολάδα και ο Σύλλογος λίγα
ακόμη νηστίσιμα, λαγάνες και κρασί.
Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν οι Τοπικές Αρχές, αντιπροσωπεία των Αδελφοτήτων Αθηνών και Ιωαννίνων, ενώ η συμμετοχή των χωριανών μας ήταν καθολική. Έμειναν όλοι ευχαριστημένοι, ανταλλάξαμε ευχές για καλή σαρακοστή και συμφωνήσαμε του χρόνου, με καλύτερη οργάνωση, το γλέντι να τελειώσει
το πρωί.
(Συνέχεια στη σελίδα 7)

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
για τα "Αγναντίτικα Λιχνίσματα"

Ευχόμαστε σ' όλους
τους χωριανούς και φίλους μας
Καλή Ανάσταση
και Χαρούμενο Πάσχα
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ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ

2

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓΕΝΝΗΣΗ

Στις 25.11.07 η Ελένη Φίλου
του Λάμπρου και ο Πέτρος
Χάννας βάπτισαν το δεύτερο αγοράκι τους και το ονόμασαν
Λάμπρο.
Να τους ζήσει.

στην Αθήνα και κηδεύτηκε στο
νεκροταφείο Ζωγράφου, η
Χρυσούλα Ρίζου-Μαυροπάνου,
ετών 67.
– Απεβίωσε
σ τ ι ς
23.2.08
στην Αθήνα και
κηδεύτηκε στην
Αθήνα,
η
Λαμπρινή
Δήμου
Πριτσιβέλη, ετών 82.

ΓΑΜΟΙ

ΔΩΡΕΕΣ

Στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου
Χαλανδρίου,
την
27.10.07, έγινε ο γάμος του Ασημάκη Βαλαβάνη και της Αλίκης Κοσσυβάκη, κόρης του Νίκου Κοσσυβάκη και της Ναυσικάς Κράβαρη. Ακολούθησε
γλέντι.
• Tην 1η Μαρτίου, στον ι.ν.
Αγίου Βλασίου Μενιδίου, τελέστηκε ο γάμος του Παναγιώτη
Τσαντή και της Νεκταρίας Καβρουλάκη.
Το Δ.Σ. εύχεται στους νεόνυμφους να ζήσουν.

Ο Δήμος Ευάγγελος προσφέρει 60 ευρώ εις μνήμην της
αδελφής του Λαμπρινής, συζύγου του Βαγγέλη Πριτσιβέλη.
• Ο Χριστογεωργάκης Κώ-

Το ζεύγος Θοδωρή Γιαννόπουλου και Σοφίας Κ. Λεμονιά
(χωριανή μας) απέκτησαν, στις
15.01.08 ένα χαριτωμένο κοριτσάκι.
Να τους ζήσει.

ΒΑΠΤΙΣΗ
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ΘΑΝΑΤΟΙ
Απεβίωσε την 4.3.08 στον
Πειραιά και κηδεύτηκε την επομένη 5.3.08 στο Νεκροταφείο Σχιστού η Παναγιώτα χήρα του Στεφάνου Δ. Χάραγκα
από το Ζίφκο, ετών 90.
– Απεβίωσε την
25.2.08
στη Φιλιππιάδα
και κηδεύτηκε
την επομένη στην
Άγναντα η Αικατερίνη Κων.
Ζάραγκα από το Ζίφκο, ετών
84.
– Απεβίωσε στις 12.3.08
στην Άρτα και κηδεύτηκε στην
Άγναντα, ο Βασ. Κων.
Κωστούλας, ετών 84.
– Απεβίωσε στις 22.3.08
στην Άγναντα και κηδεύτηκε
στην Άγναντα, ο Σωτ. Αθ. Θανάσης, ετών 80.
– Απεβίωσε στις 27.3.08
στην Αθήνα και κηδεύτηκε την
επομένη στην Άγναντα, ο Δημήτριος Κ. Καπέλης, ετών 65.
– Απεβίωσε στις 12.1.08

Ελένη, χήρα Χρ. Στάμου.
Απεβίωσε στις 12.9.07.

Έφυγε και η Δήμαινα
Θα το πω. Ξεχασμένη από
το χάρο, έφυγε την τελευταία
μέρα του χρόνου, 31-122007, βγάλε ενενήντα οχτώ
χρόνια και βρες πότε γεννήθηκε.
Πέρασε κι αν
δεν πέρασε
και οι χειρότερες ήταν εκείνες οι μέρες
που έφυγε ο
αγαπημένος
μας ο Βασίλης, τότε στα
τριάντα τρία
χρόνια. Αυτό
κι αν ήταν
χτύπημα!!
Άντεξε, όπως αντέχει κάθε αγναντίτισσα μάνα, τη σκληρή πλευρά
της ζωής.
Κοτσανάτη, δεν ήθελε να
παραδεχτεί ότι τα χρόνια πέρασαν και όταν καθόμουν κοντά της και κουβεντιάζαμε
μου ‘λεγε:
– Θα χρησιμοποιείς ριχό
πιάτο στο φαγητό και θα τρως
μέχρι το φρύδι ούτε παραπάνω ούτε παρακάτω. Δες εμένα και μου έκανε και γυμναστική σα να ‘ταν κοριτσάκι
του...Λυκείου.
Μεγαλώσαμε κυρά Δήμαινα
στο σπίτι σου, που ήταν και
δικό μας σπίτι. Μας μάλωνες
τότε μόνο, που δε διαβάζαμε

ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΑΦΟΙ Ι. ΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΑΓΝΑΝΤΑ - Τηλ.: 6977-076267
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στας και η Στάμου Ιφιγένεια
προσφέρουν 100 ευρώ εις
μνήμην της Στάμου Ελένης.

Παρακαλούμε τους χωριανούς που έχουν το
χάρισμα να γράφουν –και σίγουρα υπάρχουν
πολλοί– να μας αποστέλλουν τα γραπτά τους
προς δημοσίευση, διότι μ' αυτόν τον τρόπο
αποκτά πλουραλισμό και ποικιλία η εφημερίδα.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
1. Στη στήλη “Κοινωνικά” δημοσιεύονται όσα γεγονότα
υποπίπτουν στην αντίληψή μας και όσα μας γνωστοποιούν με επιστολές ή F A X οι ενδιαφερόμενοι.
2. Νεκρολογίες και φωτογραφίες των χωριανών μας
που απεβίωσαν, δημοσιεύονται μόνο εφόσον μας αποστέλλονται από συγγενείς και φίλους αυτών.

και ας ήταν και καλοκαίρι.
– Καμπάνες να χτυπάνε να
μην έχετε κανέναν ανάγκη.
Διαβάστε να φύγετε από τη
φτώχεια!! μας έλεγε και μας
ξανάλεγε η κυρά Δήμαινα.
Όταν ο Τάκης πέρασε
στη
σχολή
των
Ικάρων
του έλεγε:
– Πού θα
πας παιδάκι
μου, να πετάς
με τ’ αεροπλάνα στον
ουρανό, καλύτερα
να
περπατάς κι έτσι ο Τάκης ακούγοντας τη μάνα της έκανε
το χατήρι. Πήγε στη σχολή
των Ευελπίδων.
Φεύγεις κυρά Δήμαινα χορτάτη από ζωή, σε παρακαλούσαν τα παιδιά σου να πας κοντά τους κι εσύ τους έλεγες:
– Όποιος θέλει, ας έρθει εδώ να με δει κι όλοι έρχονταν
και όλοι είχαν την έννοια
σου.
Όλοι σε κλάψανε κι εγώ
που τα γράφω αυτά τα λίγα,
προσπαθώ να κάνω το σκληρό, αλλά δε γίνεται.
Στο καλό κυρά Δήμαινα!!!
Χαρίλαος Ζάχος

ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ
ΑΓΝΑΝΤΙΤΩΝ
ΑΘΗΝΑΣ
Γραφ. Σοφοκλέους 33
Τ.Κ. 105 52 ΑΘΗΝΑ
Tηλ. - Fax: 210-3313067
www.agnanta.com.gr
Ε-mail:
info@agnanta.com.gr
Εκδότης:
Χρήστος Γ. Χριστοδούλου
Πρόεδρος της Αδελφότητας
Κωδικός: 3734
Υπεύθυνος
τυπογραφείου:
ΑΦΟΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ Ο.Ε.
Γερανίου 7 - 2ος όροφος
Τηλ. - Fax: 210-52.38.107
Ε-mail: costaszl@yahoo.gr

Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2008

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
(1923 - 2008)

Ένας ακόμη εκλεκτός Αγναντίτης, ο Βασίλης Κωστούλας,
έφυγε από κοντά μας το βράδυ
της 11-3-2008 και κηδεύτηκε το
απόγευμα της επομένης στα Άγναντα. Τον αποχαιρέτησαν με σεβασμό και θλίψη όλοι οι χωριανοί μας,
όπως του άξιζε. Θα
λείψει από την οικογένειά του, αλλά
και από όλους εμάς
χωριανούς
τους
του. Όλοι όσοι τον
γνωρίσαμε, θα νιώθουμε το κενό από
την απουσία ενός
σπάνιου
ανθρώπου, αθόρυβου, μετρημένου,
συνεπούς, και προπαντός σοβαρού και αξιοπρεπούς οικογενειάρχη, που έκανε πάντοτε
στο ακέραιο το χρέος του.
Νεαρός υπηρέτησε στην Αστυνομία (Χωροφυλακή). Από
όπου και αν περνούσε, άφηνε
με την ευγένεια και την άψογη
συμπεριφορά του ζωντανά παραδείγματα ανθρωπιάς και καλοσύνης, αρετές που σπάνιζαν
εκείνη την πολυτάραχη περίοδο. Όταν συναντούσε Αγναντίτη και Τζουμερκιώτη, δεν έκρυβε τη χαρά και τα φιλόξενα συναισθήματά του, αλλά ούτε και

τη νοσταλγία του για το χωριό
μας.
Η μεγάλη αυτή έλξη που ασκούσε επάνω του το χωριό
μας, τον έκανε να παραιτηθεί από την Αστυνομία
και να επανέλθει
στα Άγναντα, κοντά
στους δικούς του
και εκεί να δημιουργήσουν, μαζί
με την αφοσιωμένη
και λαμπρή σύζυγό
του Αγγελική Καρύδη κόρη του δασκάλου και σπάνιου πνευματικού
ανθρώπου Ντούλα
Καρύδη, μια πραγματικά υποδειγματική και ευλογημένη οικογένεια. Ευτύχησε
να δει τα παιδιά και τα εγγόνια
του να διακρίνονται ως πετυχημένοι οικογενειάρχες και ως εκλεκτά μέλη της κοινωνίας του
χωριού μας, και όχι μόνο. Επιδόθηκε με ζήλο και μεράκι στο επάγγελμα του ράφτη, στο οποίο
διακρίθηκε για την επιμέλεια,
την εντιμότητα και το ήθος του.
Συμμετέχοντας στο πένθος
των οικείων του, προσευχόμαστε για αιωνία ανάπαυση και άσβεστη την αγαθή μνήμη του αγαπητού μας Βασίλη.
Χρήστος Αρ. Παπακίτσος
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΠΕΛΗΣ
(1943 - 2008)
Το χωριό μας θρηνεί την απώλεια
ενός ακόμα φλογερού χωριανού μας
του Δημ. Κ. Καπέλη, συνταξιούχο
της ΔΕΗ, ηλικίας 65 ετών. Έφυγε
από κοντά μας την 26-308 και την επόμενη κηδεύτηκε πάνδημα από
τον Ιερό Ναό “Κοίμηση
Θεοτόκου” Αγνάντων και
ενταφιάστηκε στο κοιμητήριο του Αγ. Δημητρίου.
Ήταν λαμπρός οικογενειάρχης, διακεκριμένος
υπάλληλος και έντονα ενεργός πολίτης με πλούσια κοινωνική προσφορά προς το
χωριό μας και την περιοχή των
Τζουμέρκων γενικότερα. Όλοι θα
τον θυμόμαστε με σεβασμό και αγάπη.
Τον νεκρό αποχαιρέτησε ο κ. Κώστας Αρ. Παπακίτσος με τα εξής
λόγια:
Αλησμόνητε Μήτσο,
Σφίγγω την καρδιά μου για να
μπορέσω να σου πω το τελευταίο
ΑΝΤΙΟ… Τα λόγια είναι φτωχά και
δύσκολα βγαίνουν. Πνίγονται βαθιά
μέσα στη θλίψη και στον πόνο των
δικών σου ανθρώπων. Πώς να σε
αποχαιρετήσει κανείς εκ μέρους της
γυναίκας σου, των παιδιών σου,
των εγγονών σου, των αδερφών
σου, των συγγενών σου, των φίλων
σου, όταν τα λόγια χάνονται μέσ’
στους λυγμούς και πνίγονται μέσ’
στα πολλά γιατί…
Φεύγεις από κοντά μας πρόωρα,
χωρίς να προλάβεις να χαρείς όλα
όσα δημιούργησες, χωρίς να προλάβεις να προσφέρεις και άλλα πολλά
και πολύτιμα στην οικογένειά σου,
στον τόπο μας, στην κοινωνία μας.
Ήσουν μπροστάρης σε έργα προόδου και πολιτισμού. Ήσουν η ενσάρκωση της ντομπροσύνης και της
παρρησίας, της εργατικότητας και
της προσφοράς. Σκεφτόσουν πάντα
φωναχτά, ελεύθερα, ανυπόκριτα, με
θάρρος και πίστη σ’ αυτά που έλεγες
και έπραττες. Όλες οι ενέργειές
σου, όλες οι επιδιώξεις σου ήταν
εμποτισμένες στη δημιουργική αγωνία της αναζήτησης του καλύτερου,
του τιμιότερου, του δικαιότερου. Πά-

λευες για μια κοινωνία πιο ανθρώπινη, με λιγότερο πόνο και περισσότερη χαρά. Και πάλευες από πολλά
μετερίζια, προσφέροντας και ιδρώτα
και χρόνο και χρήμα,
χωρίς να ζητάς ανταλλάγματα.
Ήσουν προσηλωμένος στο καθήκον σου
το οικογενειακό και ως
σύζυγος και ως πατέρας και ως παππούς.
Εκπλήρωνες στο ακέραιο το χρέος σου το υπηρεσιακό, το κοινωνικό, το ανθρώπινο. Μετείχες ενεργά
στα κοινωνικά και πολιτιστικά δρώμενα του χωριού μας και άφηνες
παντού ανεξίτηλη τη σφραγίδα σου.
Ως Αντιπρόεδρος της Αδελφότητας
Αγναντιτών της Αθήνας, ως Πρόεδρος του Συλλόγου Αγίου Γεωργίου
Αγνάντων, ως μέλος του Τοπικού
Συμβουλίου Αγνάντων και τελευταία
ως Πρόεδρος του Εκπολιτιστικού και
Εξωραϊστικού Συλλόγου των Απανταχού Αγναντιτών, άφησες έργο
ζηλευτό και οραματίστηκες και άλλα
πολλά που δεν πρόλαβες να πραγματώσεις. Αλλά και ως υποψήφιος
Δημοτικός Σύμβουλος είχες οράματα για τον τόπο μας αλλά, δυστυχώς για μας, δε σου δώσαμε τη δυνατότητα να τα μετουσιώσεις σε
πράξεις.
Ήσουν, αγαπημένε μας Μήτσο
Καπέλη, ένας από τους αγνούς
μπροστάρηδες αγωνιστές, που σιγά-σιγά λιγοστεύουν… Γι’ αυτό και
η απουσία σου θα είναι δυσαναπλήρωτη και από όλους αισθητή. Θα
λείπεις από το χωριό μας, θα λείπεις από τον καθένα μας και, προπαντός, θα λείπεις από την οικογένειά σου, που τόσο αγάπησες και
σε αγάπησε. Όμως, με τη μεγάλη
σου προσφορά κατά το σύντομο διάβα σου απ’ τη ζωή, της έδωσες το
δικαίωμα να είναι υπερήφανη για
σένα… Αυτή η προσφορά σου, ας
αποτελεί το βάλσαμο που θα απαλαίνει τον πόνο των δικών σου ανθρώπων.
Καλό σου ταξίδι, αγαπημένε μας
Μήτσο, και Αιωνία η Μνήμη σου…
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εν ξέρω πόσους και
ποιους θα δυσαρεστήσω,
εάν επαναλάβω και εδώ ότι για
τη διαφθορά, που εντάθηκε τις
τελευταίες δεκαετίες, ευθύνεται πρωτίστως η παιδεία μας.
Όσο αυτή επιλέγει τους δασκάλους των παιδιών μας, άρα της
κοινωνίας μας, από το άψυχο
Μηχανογραφικό Δελτίο και όσο
ο “καλός καγαθός” άνθρωπος
δεν αποτελεί πλέον τον κύριο
σκοπό, το ιδεώδες της αγωγής,
η πτώση μας στο ηθικό κενό
θα είναι όλο και μαζικότερη, όλο και πιο κάθετη!… Παλαιότερα, εάν ο τίτλος των σπουδών
σου δεν είχε την ένδειξη “ΔιαΚοσμιωτάτη”, δεν γιγωγή Κοσμιωτάτη”
νόσουν δεκτός σε Παιδαγωγικές και άλλες κοινωνικοηθικά
ευαίσθητες Σχολές, αλλά και Υπηρεσίες. Μπορεί το μέτρο να
ήταν σκληρό, αλλά θωράκιζε
την κοινωνία έναντι των “εν
δυνάμει μολυσματικών ιών”
και προσπαθούσε να ασκήσει
τα μέλη της στην αρετή. Τώρα,
πώς προστατεύουμε την κοινωνία; Πώς σφυρηλατούμε ηθικά τους ποικιλώνυμους ταγούς της, για να μπορούν και
αυτοί ως ολοκληρωμένες προσωπικότητες να διδάσκουν με
το παράδειγμά τους; Δυστυχώς, εδώ που φτάσαμε, μόνο η
γονιμότητα της απελπισίας
μπορεί κάποτε να μας ταρακουνήσει, να μας ξυπνήσει και
να μας βγάλει από το ηθικό
τέλμα…
***
ουτηγμένοι στο παρα
πάνω τέλμα, μην ψάχνουμε να βρούμε αλλού τις ρίζες εκείνου του : “μωραίνει
Κύριος όν βούλεται απολέσαι” .
μέσα μας τις έχει… Αφού η
παιδεία μας αδυνατεί να θωρακίσει ηθικά τον άνθρωπο, μπαίνει εύκολα μέσα του ο “οξαποδώ” και μωραίνει, και καταρρακώνει και αφανίζει, κατά προτίμηση τους τυχάρπαστους, οι οποίοι δεν έδωσαν ποτέ τους
σημασία στα λόγια του ρήτορα
Δημοσθένη που υπογράμμιζε:
“πολλών χρημάτων το χρηστόν
είναι, λυσιτερέστερόν εστιν”
(= το να έχει κανείς χρηστό ήθος, είναι πολύ πιο ωφέλιμο από πολλά άλλα πράγματα). Ευτυχείς είναι όσοι, ακολουθώντας τις συμβουλές των αυταρχικά παιδαγωγηθέντων γονιών
τους, καταφέρνουν “να ζουν
σε τούτον τον κόσμο για ένα
πρόσωπο, για ένα όνομα”. Αυτοί ξέρουν ότι τα ωσαννά, τα
χειροκροτήματα και τα μεγαλεία, δεν απέχουν πολύ από τα
φάσκελα και τις κατάρες, αλλά
και από το “salto mortale”
(=πήδημα θανάτου)!… Εάν
έχεις λίγο φιλότιμο, δεν αργεί
“να ανοίξει η γη να σε καταπιεί”!… Φτάνει να φανείς αχάριστος και να εκμεταλλευτείς
δόλια την εμπιστοσύνη που
σου έδειξαν οι φίλοι σου… Δεν
είναι και μικρή γαϊδουριά να σε
εμπιστεύεται, να σε φιλοξενεί
και να σε περιποιείται ο φίλος
σου στα απαστράπτοντα σαλόνια του και εσύ να του κάνεις
“πατσιαβέλες”!… Μια χαρά χαρακτηρίζει αυτούς τους αχρείους ο λαός λέγοντας (με το συμπάθιο), “έφαγε την κότα κι έχεσε στην πόρτα”!!!
***
άλλον θύμα της παιδεί
ας μας είναι και η
“ευγενική κυρία” η οποία με
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Βλέπω, ακούω, σχολιάζω
μάλωσε το περασμένο καλοκαίρι στο χωριό, επειδή είχα
την “αναίδεια” να πω στον
5χρονο γιο της ότι το χαρτί περιτυλίγματος της τυρόπιτας
δεν το ρίχνουν στη σχάρα της
βρύσης, αλλά στον κάδο απορριμμάτων που ήταν δίπλα του.
“Άσε μας καημένε…, είπε η
μαμά του και θυμωμένη συνέχισε: “Με το μη και μη τά ’χουμε στην Αθήνα . και εδώ στο
χωριό το ίδιο θα κάνουμε”;; Και
επειδή μου ήταν άγνωστη,
προφανώς διερχόμενη, κούνησα το κεφάλι μου και, πριν απομακρυνθώ, της είπα: “Με συγχωρείτε, κυρία μου, που δεν
κατάλαβα ότι εκπαιδεύετε το
παιδί σας να ανέχεται τη βρωμιά”!… Δεν ξέρω, βέβαια, αν
κατάλαβε τι εννοούσα…
Όπως δεν ξέρω αν με την
Διατηρείτε την
παράκληση : “Διατηρείτε
καθαρή” ή με την απειπόλη καθαρή
Ο ρυπαίνων πληρώλή : “Ο
νει
νει”, που γράφουν οι αρμόδιοι
στις πινακίδες, ευαισθητοποιούνται ή τρομάζουν, αντίστοιχα, οι κακομαθημένοι. Το
βέβαιο είναι ότι η φύση ποτέ
δεν θα εισπράξει τίποτε. Πάντα
χαμένη θά ’ναι… Χώρια που η
απειλή θυμίζει εκείνο το : “σε
σκοτώνω και σε πληρώνω”
των νεόπλουτων “ψευτοπαλληκαράδων” και μερικών νεαρών “καμικάζι” της ασφάλτου,
που εποχούμενοι των πολυτελών αυτοκίνητων των βαθύπλουτων γονιών τους ή κάνοντας “σούζες” με τις μεγάλου
κυβισμού μοτοσικλέτες τους,
τρέχουν, κορνάρουν και εξοργιστικά ηχορρυπαίνουν, αδιαφορώντας για τα πρόστιμα της
Τροχαίας και προπαντός για τη
ζωή των άλλων!… Μια προειδοποίηση της μορφής: “ο ρυπαίνων φυλακίζεται, χωρίς
να μπορεί να εξαγοράσει
την ποινή του”, ίσως να είχε
καλύτερα αποτελέσματα, εάν
βέβαια η απειλή για την ποινή
δεν έμενε, σαν σκιάχτρο, κρεμασμένη στις ταμπέλες των
δρόμων.
***
ο περασμένο καλοκαίρι
μεγάλο τμήμα της χώρας μας έγινε παρανάλωμα του
πυρός!… Οι τεράστιες πληγές
που άφησαν εκείνες οι πυρκαγιές, είναι ακόμη ανοιχτές και
θα αργήσουν να επουλωθούν.
Άραγε, αυτό το πάθημα θα μας
γίνει μάθημα, ώστε από εδώ
και πέρα να θεωρούμε την
προστασία των δασών και γενικώς του περιβάλλοντος ύψιστο
καθήκον μας έναντι του εαυτού μας και των παιδιών μας;
Πριν μερικά χρόνια είχε ακουστεί ότι ήταν στα “σκαριά”
η ίδρυση Κρατικού Πυροσβεστικού Σταθμού στο Δήμο μας. Μήπως είναι καιρός να
αναμοχλευτεί το θέμα;; Τα ωραία δάση μας, παρθένα όπως
έγιναν, πιάνουν εύκολα φωτιά
από τυχαίο γεγονός ή εγκληματική ενέργεια. Πάση θυσία, λοιπόν, πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας των
δασών μας πριν μας πιάσει το
καλοκαίρι. Ίσως πρέπει να εξεταστεί και η δυνατότητα
συγκρότησης ομάδων εθελοντών δασοπυροφυλάκων, με
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πρωτοβουλία
του Δήμου και
των τοπικών Συλλόγων,
για την επί 24ώρου βάσεΓράφει ο
ως επιτή- ΧΡ. ΑΡ. ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ
ρηση των
πλέον επικίνδυνων προς ανάφλεξη σημείων της περιοχής
του Δήμου μας.
***
έτος, καταμεσής του
Φλεβάρη, είδαμε και εμείς “οι πρωτευουσιάνοι” μερικές άσπρες μέρες! Όλη η Αθήνα ήταν καλυμμένη με κάτασπρο πέπλο χιονιού, πάχους
δέκα, είκοσι ή και περισσότερων εκατοστών! Όμως, δεν
μπορέσαμε να απολαύσουμε
την ομορφιά του. Ήμασταν αρνητικά προκατειλημμένοι και
πανικοβλημένοι από τα ηττοπαθή “έκτακτα πολεμικά ανακοινωθέντα” των διάφορων ΜΜΕ.
Ακούγοντάς τα, σ’ έπιανε πανικός και νόμιζες πως έρχεται η
συντέλεια, “η κοσμοχαλασιά”!… Και σαν να μην μας
έφτανε αυτός ο αδικαιολόγητος
πανικός, μερικοί ήθελαν να
μας ενσπείρουν και τον παραλογισμό. Άκουσα κάποιους να
αιτιώνται το Δήμαρχό τους λέγοντας: “Τόσο παγερά αδιάφορος που είναι ο Δήμαρχός μας,
πώς να μην παγώσει ο Δήμος
μας;”! Δεν είχε φροντίσει ο Δήμαρχος να ξεχιονίσει το πεζοδρόμιο και τη βεράντα τους!!!
Ε…, είναι στα καλά τους;
Εκείνη που σίγουρα δεν είναι
στα καλά της, είναι η εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγών
αυτοκινήτων. Ούτε μια ώρα
δεν διαθέτουν οι εκπαιδευτές τους να τους μάθουν
πώς μπαίνουν οι αντιολισθητικές αλυσίδες στις ρόδες του αυτοκινήτου!…
***
λλά και άλλα “πολλά
ράμματα είχε για τη γούνα μας” ο φετινός λιγότερο
κουτσός Φλεβάρης. Πρόλαβε
και τά ’κανε όλα! Εκτός από τα
χιόνια, τις παγωνιές και τους
μανιασμένους αέρηδες που έφερε και στην Πρωτεύουσα,
μας ανάγκασε να χορεύουμε
για πολλές μέρες σε χορό
εντάσεως πολλών Ρίχτερ και
ρυθμό καλαματιανού, αφού ο
Εγκέλαδος έστησε το χοροστάσι του γύρω από στη θαλάσσια
περιοχή ανοιχτά της Καλαμάτας. Και σαν να μην έφταναν
αυτά, μας έκρυψε τελείως και
το φεγγάρι κατά τις πρωινές ώρες της 21ης μέρας του. Και ενώ η Σελήνη “εκρύβη”, ο πύραυλος πέτυχε “στα τυφλά”
και κομμάτιασε τον τεχνητό δορυφόρο επάνω από τα κεφάλια
μας! Λέτε να μας πέσει κατακέφαλα κάνα κομμάτι του;
Μέσα σε μια τέτοια “παράκρουση” της Φύσης και των
ανθρώπων, δεν ήταν αναπάντεχος ο σεληνιασμός κάποιων μικρομέγαλων γειτόνων μας,
που έχοντας (όπως λέει ο ποιητής Γ. Δροσίνης) “του κισσού
το πλάνο ψήλωμα σε ξένα ανα-
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στηλώματα δεμένο…”, λιγουρεύονται και ονειρεύονται αρτυμή από τη δική μας πίτα που
επί χιλιετίες έφτιαχναν με σοφία, ιδρώτα και αίμα οι πρόγονοί μας, όταν οι δικοί τους δεν
ήξεραν πού βρίσκονταν!... Σταματώ εδώ για να μη γράψω και
την παροιμία για το τι βρίσκουμε στο αλάτι όταν μαγαρίζουμε
τη θάλασσα…
***
α σας εκμυστηρευτώ
και τούτο: Στενοχωριέμαι όταν εμείς οι Έλληνες μαλώνουμε για διάφορα μικρά ή
μεγάλα θέματα, έστω κι αν
μερικές φορές ρίχνω και εγώ
λάδι στη φωτιά. Όταν όμως
καυγαδίζουμε για το ποιος είναι περισσότερο Έλληνας, καμαρώνω και τρίβω τα χέρια
μου από χαρά! Αισθάνομαι σαν,
όλοι οι Έλληνες μαζί, να αποτελούμε μια γροθιά!
***
πως μαθαίνουμε, ξεκί
νησε η κατασκευή της
Ιόνιας Οδού. Επιτέλους! Φαίνεται πως ο σύγχρονος Θησέας άρχισε να ξεπαστρεύει τους
τωρινούς αιμοχαρείς “Σίνες
και Προκρούστες” που χρόνια
τώρα κατασπαράζουν τους ανθρώπους μας κατά τα ταξίδια
τους από και προς την Αθήνα!…
Με την ευκαιρία, επικαιροποιούμε και προβάλλουμε και
από εδώ το γενικό αίτημα των
κατοίκων των Δυτ. Τζουμέρκων και των φορέων τους, για
την κατασκευή στη Γραμμενίτσα, ή όπου αλλού είναι τεχνικώς εφικτό, κόμβου εισόδου
και εξόδου την Ιόνια Οδό, που
να εξυπηρετεί και τα πολυάριθμα χωριά μας. Ας φροντίσουν
έγκαιρα και συντονισμένα Βουλευτές, Νομάρχες, Δήμαρχοι
και Σύλλογοι. Το δυσπρόσιτο
της περιοχής μας μπορεί και
πρέπει να αποτελέσει παρελθόν. Άλλωστε, το Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων που βρίσκεται
στα σκαριά, πρέπει να είναι ευκόλως προσπελάσιμο από όλες
τις πλευρές του.
***
καινούργιος και λαβυ
ρινθώδης κόσμος του
διαδικτύου (ΙΝΤΕΡΝΕΤ) είναι
μεγάλη ευλογία, αλλά και βαριά
κατάρα μαζί. Εξαρτάται από το
πώς περπατούν τα ανώριμα
παιδιά μας στους πολυδαίδαλους δρόμους αυτού του ανεξερεύνητου κόσμου. Παλαιά,
πριν οι νέοι φύγουν από το
χωριό τους, άκουγαν με προσοχή τους γονείς τους να τους
ορμηνεύουν για το πώς να αποφεύγουν τους κινδύνους και
τις κακοτοπιές που υπήρχαν
στις μεγάλες πόλεις. Τότε, κάτι ήξεραν ή είχαν ακουστά και
τα γερόντια μας, για τις παγίδες που έκρυβαν οι δρόμοι των
πόλεων. Σήμερα, ελάχιστοι γονείς είναι σε θέση ακόμη και να
υποψιαστούν την καθημερινή,
μέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ και Κινητών
Τηλεφώνων, περιπλάνηση
των παιδιών τους στους πολυδιασταυρούμενους, άγνωστους
και μυστηριώδεις δρόμους των
“απεραντουπόλεων” της Πληροφορικής, που είναι γεμάτοι
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από σοφία και γνώσεις, αλλά
και από επικίνδυνες πλανεύτρες και ξελογιάστρες σειρήνες!… Αν όλοι μας δεν ενημερωθούμε σωστά για το πώς
μπορούμε να προστατεύουμε
τα παιδιά μας από τις “τετραπέρατες” παγίδες καταστροφής,
ανάμεσα από τις οποίες αυτά
περνούν και συνεπαρμένα
πλοηγούν προς τον μαγικό και
απέραντο ωκεανό του διαδικτύου, είναι πολύ πιθανόν να βρεθούμε μπροστά σε πρωτόγνωρα “ψυχικά ναυάγια” και να ψάχνουμε για νέου τύπου ναυαγοσώστες και απαγκιστρωτές
των παιδιών μας από τις νεοφυείς “κακές συναναστροφές”
και τις θανάσιμες εξαρτήσεις…
***
εν σας κρύβω ότι, εδώ
και αρκετό καιρό, νιώθω
σαν να κουβαλάω λάσπη στον
“Πύργο της Βαβέλ”. Δεν καταλαβαίνω γρι από όσα ακούω όταν βρίσκομαι σε συντροφιές
νέων. Η εφηβική αργκό, εμπλουτισμένη και με τους ακαταλαβίστικους όρους που χρησιμοποιούν οι “κομπιουτεράδες” (κυβερνοχώρος, πολυμέσα, μακροεντολή, συμπιεσμένα προγράμματα, μπάιτ, σάιντ,
μόντεμ, κένσορας, ποντίκι (!)
και εκατοντάδες άλλες), με κάνει να νιώθω πως βρίσκομαι
σε κάποιο χωριό της Κίνας!
Ύστερα από την επιστολή
του κ. Γεωργίου Χρ. Πολύζου,
αξ/κού ε.α. (δημοσιεύεται σε
άλλη σελίδα), αποδέχομαι τις
διευκρινίσεις του σε ό,τι με αφορούν και αφαιρώ από τη λέξη φίλος τα εισαγωγικά, στα οποία την είχα βάλει στο προηγούμενο φύλλο, ώστε η φιλία
μας, εάν θέλει, να μπορεί από
δω και πέρα να αναπνέει ελεύθερα. Γνωρίζει άλλωστε ο κ.
Πολύζος ότι “δεν ξύνω τα νύχια μου για παρεξηγήσεις”, αλλά ούτε γίνομαι αδιαμαρτύρητα
“καρπαζοεισπράκτορας”. Ξέρει ότι γίναμε ήδη μεγάλα “παιδιά”!
***
λο και πιο πυκνές γίνο
νται οι κλοπές στην περιοχή του Δήμου μας. Άρχισαν
με την απόπειρα ληστείας στις
17-9-2005
στον
οικισμό
“Δάφνη” Αγνάντων και αυθημερόν, όπως μάθαμε, έκλεψαν
κάνα δυο νοικοκυριά παραράχθιων οικισμών του Δήμου
μας. Την 16-11-2007 έκαναν την
κλοπή-ιεροσυλία στην Αγία Αικατερίνη Καταρράκτη και την
3-3-2008, μέρα μεσημέρι, επανήλθαν στη Δάφνη με λεία, αυτή τη φορά, καμιά πεντακοσαριά Ευρώ. Σημειώνουμε ότι οι
τέσσερις άνθρωποι που ήταν
γύρω στα 15 μέτρα από το σπίτι, δεν πήραν είδηση. Φαίνεται
πως ο κλέφτης είχε μετρήσει
πόσοι ήταν μέσα και όταν βγήκαν όλοι, μπούκαρε. Σίγουρα
είχε τσεκάρει ότι τα διπλανά
τρία σπίτια ήταν ακατοίκητα.
Αλλιώς δεν θα ρισκάριζε.
Ποιος ξέρει και πόσες άλλες
κλοπές δεν πληροφορηθήκαμε…Λοιπόν, το νου σας! Ούτε
στο κοτέτσι για αυγά μην πάτε,
αν δεν κλειδώσετε καλά την
πόρτα σας. Αφού η Αστυνομία
είναι λειψή και πέφτει ξέμακρα, πρέπει εμείς να εμποδίζουμε τα κλεφτρόνια να κάνουν γλέντι!…
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ
ΠΕΧΩΔΕ ΚΥΡΙΟ ΣΤΑΥΡΟ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
για την έδρα του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων
Η Γεν. Συνέλευση των μελών της Αδελφότητας Αγναντιτών της Αθήνας, με αφορμή την πληροφορία ότι o Φορέα
Διοίκησης και Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων θα εδρεύει εκτός της περιοχής των Τζουμέρκων, εξουσιοδότησε την 3-2-2008 το Δ. Σ. της Αδελφότητας να αποστείλει αυθημερόν στον συμπατριώτη μας Υφυπουργό
ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ κ. Σταύρο Καλογιάννη την παρακάτω επιστολή:
Αξιότιμε Κύριε Υφυπουργέ,
Διερμηνεύοντας και τα αισθήματα των τρισχιλίων και πλέον
Αγναντιτών της Αθήνας, σας
συγχαίρουμε, σας ευχαριστούμε
και σας ευγνωμονούμε για την
σύλληψη και προώθηση του
σχεδίου βιώσιμης ανάπτυξης της
μέχρι τώρα ξεχασμένης, αλλά
ζωντανής ακόμα περιοχής των
Τζουμέρκων, μέσω του θεσμοθετούμενου ήδη “Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων”.
Το δικό σας θεόπνευστο όραμα που εξέφραζε και εκφράζει
τη συνισταμένη των πόθων και
των προσδοκιών όλων των
Τζουμερκιωτών για τη διατήρηση, ανάπτυξη και προβολή του
απαράμιλλου φυσικού κάλλους
και του αξιόλογου πολιτισμού
της περιοχής των Τζουμέρκων
γίνεται ήδη πραγματικότητα, χάρη στη δική σας φροντίδα και
σφραγίδα και δίνει το δικαίωμα
σε όλους στους Τζουμερκιώτες,
και θα το δίδει και στους αγέννητους, να υπερηφανεύονται
για τον τόπο τους και για τα εκλεκτά τέκνα του, όπως εσείς,
που τον ευεργέτησαν και τον
ευεργετούν.
Επειδή πιστεύουμε ότι ένα τόσο μεγαλόπνοο έργο πρέπει να
είναι εξ αρχής απαλλαγμένο από κάθε στοιχείο δυνάμενο να
επηρεάσει αρνητικά την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία και
αποστολή του, θέτουμε υπό την
κρίση σας τη γνώμη, ότι η έδρα
του Φορέα Διοίκησης και
Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων πρέπει να βρί-

σκεται μέσα στον φυσικό και
κοινωνικό χώρο, τον οποίο καλείται να υπηρετήσει.
Η καθημερινή και άμεση επαφή και τριβή των στελεχών του
Φορέα με το αντικείμενο, με τις
ανάγκες και τα προβλήματα της
περιοχής, σε συνδυασμό και με
τη γνώση και κατανόηση του
“τρόπου σκέπτεσθαι” των ανθρώπων της περιοχής, θα κάνουν τη Διοίκησή του πιο συνεργάσιμη και πιο αποδοτική,
καθόσον με την επιτόπια παρουσία της, αφ’ ενός θα υπογραμμίζεται το ενδιαφέρον του
κράτους για την περιοχή και αφ΄
ετέρου θα καλλιεργείται και θα
ενισχύεται η απαραίτητη για την
επιτυχία του Προγράμματος περιβαλλοντική συνείδηση και
ευαισθησία των κατοίκων της.
Με βάση τις ανωτέρω σκέψεις, παρακαλούμε να εξαντλήσετε κάθε δυνατότητα για την
εγκατάσταση της έδρας του εν
λόγω Φορέα εντός της περιοχής
του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων. Οι προϋποθέσεις υπάρχουν
σε αρκετούς βιώσιμους οικισμούς της περιοχής, οι οποίοι,
χωρίς να απέχουν από το Γεωγραφικό “κέντρο βάρους” της,
εξασφαλίζουν καλές συνθήκες
στέγασης και επικοινωνίας.
Με ιδιαίτερη τιμή
ΓΙΑ ΤΟ Δ. Σ. ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ
ΑΓΝΑΝΤΙΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΑ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΜΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ 2008
(Συνέχεια από τη σελίδα 1)
εργασιών της Γεν. Συνέλευσης έγινε η κοπή της Βασιλόπιτας. Ο Πρόεδρος της Αδελφότητας
παρακάλεσε
τους χωριανούς μας κ. κ. Ιωάννη Φλούδα και Χρ. Αρ. Παπακίτσο (αρχαιότερο Μέλος
και αρχαιότερο Πρόεδρο της
Αδελφότητας, αντίστοιχα)
να κόψουν από κοινού την
πίτα. Ο κ. Χρ. Παπακίτσος
μεταξύ άλλων, είπε: “Το καλωσόρισμα του 2008 που γίνεται σήμερα εδώ στα Γραφεία μας με το κόψιμο της
Πίτας, έχει ιδιαίτερη ιστορική
σημασία για την Αδελφότητά
μας. Μπαίνει κι αυτή φέτος
στο ογδοηκοστό έτος της επίσημης λειτουργίας της. Η
προσφορά της σ’ αυτά τα
πολύ δύσκολα χρόνια ήταν
ανεκτίμητη. Προσωπικά νιώθω περήφανος γιατί, στα μέσα ακριβώς της διαδρομής
της, πήρα τη σκυτάλη από εκλεκτούς χωριανούς μας,
περπάτησα μ’ αυτή πολλά
χρόνια και την παρέδωσα
στους νεώτερους, που συνεχίζουν να την περπατούν.
Γνώρισα από κοντά αρκετούς
από τους θαυμάσιους και
γεμάτους Άγναντα ιδρυτές
της, πολλούς από τους συνεχιστές τους και όλους που
διοίκησαν την Αδελφότητα

κατά την τελευταία 50ετία.
Σε όλους αυτούς, σε όλα τα
μέλη των μέχρι τώρα Δ. Σ.,
αφιερώνω το κομμάτι που
κόβω, ευχόμενος μνήμη αιώνια για όσους “έφυγαν” και
μακροημέρευση για όσους
ζουν”.
Το “φλουρί” έπεσε στον
χωριανό μας κ. Ανδρέα Σπ.
Χαλκιά (μακρινός συγγενής(;)
του πρώτου Προέδρου της
Αδελφότητας
αείμνηστου
Δημ. Γ. Χαλκιά). Του ευχόμαστε να είναι πάντα τυχερός
και να συνεχίζει την προσφορά της οικογένειάς του
στην Αδελφότητα.
Θα ήταν παράλειψή μας
αν δεν εκφράζαμε και από
εδώ τις άπειρες ευχαριστίες
μας στον χωριανό μας κ. Τάκη (Χρήστο) Στεφ. Τσαντή,
για την προσφορά άφθονου,
εξαιρετικής ποιότητας και
πολύ ευφραντικού τσίπουρου δικής του παραγωγής.
Πίνοντάς το στην υγειά του,
ξύπνησε μέσα μας το Αγναντίτικο χούι και οδήγησε μερικούς από εμάς σε διπλανή
ταβέρνα για τα περαιτέρω.
Ευχόμαστε σε όλους, και
σ’ αυτούς που ήταν παρόντες και σε εκείνους που για
διάφορους λόγους απουσίασαν, καλή και ευτυχισμένη
χρονιά και χρόνια πολλά και
καλά.
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ΦΡΑΓΜΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΑΦΝΩΤΗΣ:
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, ΤΕΛΟΣ!
Το Συμβούλιο της Επικρατείας με την
3858/2007 απόφασή του έδωσε οριστικό και
αίσιο τέλος στους αγώνες και στις αγωνίες
των κατοίκων της περιοχής μας.
Οι επί μια δεκαετία δίκαιοι και επίμονοι αγώνες των Τζουμερκιωτών για τη ματαίωση
της κατασκευής του μεγάλου Υδροηλεκτρικού Έργου (φράγματος) στη θέση Άγιος Νικόλαος Δαφνωτής, επιτέλους δικαιώθηκαν.
Με την ίδια απόφαση ματαιώνεται και η κατασκευή μικρότερου φράγματος στον παραπόταμο του Αράχθου, τον Καλαρρύτικο. Η Ελληνική Δικαιοσύνη έκανε το χρέος της και έτσι τα
Τζουμέρκα γλίτωσαν από τις δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι κλιματολογικές
συνθήκες της περιοχής θα άλλαζαν ριζικά, καθόσον η υγρασία θα μας περόνιαζε, η ομίχλη
θα σκέπαζε τα απείρου κάλλους τοπία μας και
θα μας έκοβε κυριολεκτικώς την ανάσα. Μνημεία της φύσεως και του πολιτισμού μας θα
αχρηστεύονταν ή θα αφανίζονταν. Δικαιούμαστε όλοι να πανηγυρίζουμε, με πρώτους πρώτους τους φορείς που είχαν την πρωτοβουλία των κινητοποιήσεων, όπως ο Σύλλογος Προστασίας Αράχθου και η Ομοσπονδία
των Τζουμερκιώτικων Αδελφοτήτων.
Σημαντική, επίσης, ήταν και η συμβολή
των Φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(των Νομαρχιακών Συμβουλίων Άρτας και
Ιωαννίνων και των Δήμων της Περιοχής),
των Επιστημονικών Συλλόγων και ειδικών επιστημόνων, του τοπικού τύπου, των εφημερίδων των Αδελφοτήτων και των τοπικών
Συλλόγων, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουμε

την Αδελφότητα Αγναντιτών Ιωαννίνων και
τον Πολιτιστικό Σύλλογο Φράστων Αγνάντων “ο Άραχθος”, που συνυπέγραψαν την
προσφυγή στο Σ. τ. Ε.
Έστω και αν θεωρηθεί ότι “ευλογούμε τα
γένια μας”, σημειώνουμε εδώ και την ενεργό
συμμετοχή της Αδελφότητας Αγναντιτών της
Αθήνας στον κοινό αγώνα των Τζουμερκιωτών. Με την παρουσία και τις παρεμβάσεις
της σε όλες τις σχετικές ημερίδες, συνδιασκέψεις και αγωνιστικές εκδηλώσεις των φορέων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από το
2002 μέχρι και την πάνδημη εκδήλωση διαμαρτυρίας της 13-8-2006 στη γέφυρα Πλάκας,
αλλά και με τις δημοσιεύσεις στην Εφημερίδα
της “Αγναντα Άρτας” (βλ. φύλλα 150 και
153), στήριξε τους κοινούς αγώνες των Τζουμερκιωτών που είχαν ως μοναδικό τους στόχο
να αποτρέψουν την περαιτέρω “λιμνοποίηση”
του Αράχθου με την κατασκευή και άλλων
φραγμάτων.
Και το δίδαγμα: Στην εποχή μας που τα
οικονομικά συμφέροντα γίνονται όλο και πιο
ισχυρά, δεν βρίσκεις εύκολα το δίκιο σου αν
δεν το διεκδικήσεις ομαδικά, ανυποχώρητα,
μεθοδικά και με επιχειρήματα επιστημονικώς
τεκμηριωμένα, ώστε να ενισχύουν και τα ερείσματα εκείνων που είναι ταγμένοι να σου
το αποδώσουν.
Έτσι ενήργησαν οι ανωτέρω Φορείς, κυρίως εκείνοι της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, που
με ελάχιστα οικονομικά μέσα πρωτοστάτησαν,
αγωνίστηκαν και κέρδισαν τον δύσκολο, αλλά
δίκαιο αγώνα. Μπράβο τους!
Το Δ.Σ.

Η ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ
Ι.Λ.Ε.Τ. ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Εξαιρετική επιτυχία σημείωσε η ετήσια συνέλευση των
μελών του Τμήματος Αττικής
της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Τζουμέρκων
που πραγματοποιήθηκε στις
2 Μαρτίου 2008 σε αίθουσα
της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος.
Η ενημέρωση των μελών από τον Πρόεδρο της ΙΛΕΤ κ.
Κ. Μαργώνη και τον Γ.Γ. κ.
Ευάγ. Τζούκα για την πορεία, τη δράση και την προοπτική της Εταιρείας ήταν πολύπλευρη και εμπεριστατωμένη
και αποκάλυπτε τη θέληση
και την επιμονή των ίδιων
και των όλων των μελών του
Δ. Σ να αναδείξουν την ΙΛΕΤ
σε πρότυπο πνευματικό εργαστήρι διάσωσης και προβολής της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής μας. Προσθέτοντας
και τον δικό τους ενθουσιασμό σε εκείνον των προκατόχων τους και εργαζόμενοι μεθοδικά, επιτυγχάνουν να
ευαισθητοποιούν όλο και περισσότερους Τζουμερκιώτες
σε θέματα της τοπικής πολιτιστικής μας κληρονομιάς και
να κεντρίζουν το ενδιαφέρον
για τον πολιτισμό της περιοχής μας πολλών φορέων της
ελληνικής επιστημονικής κοινότητας και πολλών πνευματικών ανθρώπων και ειδικών
ερευνητών. Προπαντός καταφέρνουν να ευαισθητοποιούν
όλο και περισσότερους Τζουμερκιώτες επάνω σε θέματα
τοπικού μας πολιτισμού, δημιουργώντας σιγά-σιγά στους
συμπατριώτες μας ενιαία
Τζουμερκιώτικη συνείδηση
και αντίληψη.
Δείγμα της απήχησης που έχει αυτή η προσπάθεια αποτελούν τόσο οι ομιλίες προς τη
Συνέλευση του Προέδρου της
Πανηπειρωτικής
Συνομοσπονδίας Ελλάδος κ. Κώστα
Αλεξίου και του Προέδρου
της Ομοσπονδίας Τζουμερκιωτών κ. Χρ. Λαναρά που
διαβεβαίωσαν ότι η Συνομο-

σπονδία των Ηπειρωτών και η
Ομοσπονδία των Τζουμερκιωτών στηρίζουν τις προσπάθειες της Εταιρείας και
προσβλέπουν στο έργο της,
όσο και οι τοποθετήσεις-προτάσεις πολλών προέδρων Αδελφοτήτων και μελών της Εταιρείας. Η συμμετοχή των Αγναντιτών ήταν, όπως πάντα,
πολύ έντονη.
Στη συζήτηση πήραν μέρος
και διατύπωσαν ενδιαφέρουσες απόψεις και προτάσεις οι
συμπατριώτες μας: Ναπ. Κατσούλης, Βασ. Μαλισόβας,
Σωκρ. Τσατσούλης, Γιώτα Φίλου, Χρ. Χριστοδούλου, Στρ.
Στασινός, Αγγ. Ζολώτα, Π.
Σκουτέλας, Χαρ. Ζάχος, Χρ.
Αναγνώστου, Θ. Ζολώτας και
Δημ. Τριάντος (λογοτέχνηςποιητής από την Πλατανούσσα που πρόσφερε στην ΙΛΕΤ
το ποσό των 2000 ευρώ και
καταγράφεται ως ο πρώτος
χορηγός της). Σημειώνουμε ιδιαιτέρως τη συμμετοχή των
έγκριτων δημοσιογράφων και
εκλεκτών φίλων της Εταιρείας μας κ. κ. Λευτέρη Τζόκα,
Σωκρ. Βασιλείου, Μπάμπη
Αρτινού και Βασ. Μαλισόβα,
οι οποίοι, μαζί και με μερικούς άλλους που δεν μπόρεσαν να παραστούν, προβάλλουν σε κάθε ευκαιρία τους
σκοπούς και το έργο της ΙΛΕΤ.
Η συζήτηση ήταν άκρως εποικοδομητική. Τον τόνο έδωσαν οι εισηγήσεις του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέα
της ΙΛΕΤ, αλλά και η παρέμβαση του δικού μας, του Χρ.
Παπακίτσου (ιδρυτικού μέλους της Εταιρείας και πρώην
Αντιπροέδρου) που τους διαδέχτηκε στο βήμα. Αφού ευχαρίστησε το Προεδρείο για
την εμπεριστατωμένη ενημέρωση και εξήρε το έργο του,
είπε μεταξύ άλλων και τα εξής:
“Το άφθονο ιστορικό και
λαογραφικό υλικό που είναι

καταγεγραμμένο σε βιβλία
συμπατριωτών μας ή σε περιοδικά και Εφημερίδες, είναι
καιρός να αρχίσει να ερευνάται, να ξεδιαλύνεται, να συσχετίζεται, να ερμηνεύεται
και να πιστοποιείται τοπικά
και, όσο γίνεται, να οριοθετείται χρονικά. Οι Επιτροπές
Ιστορίας και Λαογραφίας και
οι υποεπιτροπές τους, πρέπει
να αρχίσουν να λειτουργούν
προς αυτήν την κατεύθυνση.
Η Εταιρεία μας είναι ήδη επαρκώς στελεχωμένη από επιστήμονες όλων των γνωστικών αντικειμένων, που έχουν
συνάφεια με το έργο αυτό και
μπορεί να ενισχυθεί και με
άλλους.
Το μόνο πρόβλημα που μας
πέφτει δύσκολο είναι η εξεύρεση πόρων για τη χρηματοδότηση των ερευνητικών προγραμμάτων της Εταιρείας.
Τολμώ να ρίξω μερικές πρόχειρες και σκόρπιες σκέψειςιδέες, που ίσως οδηγήσουν σε
κάποιες πηγές χρηματοδότησης. Σαν τέτοιες θεωρώ: α)
Την ένταξη της Εταιρείας μας
στις “Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις”, οι οποίες ενισχύονται στο έργο τους από πολλές πηγές. Νομίζω πως έχει
τις προϋποθέσεις. β) Την εξεύρεση μεγάλων χορηγών
(Τραπεζών, Οργανισμών κτλ)
που ενδιαφέρονται για την Έρευνα. γ) Τη σύνδεση με Ινστιτούτα Έρευνας και κυρίως
με τα Πανεπιστήμια, για την
ανάθεση διδακτορικών διατριβών με αντικείμενο την Ιστορία και τη Λαογραφία των
Τζουμέρκων. Πολλοί νέοι επιστήμονες Τζουμερκιώτες
θα θελήσουν να παντρέψουν
την αγάπη για τον τόπο μας με
το μεράκι για την επιστήμη
τους. δ) Τη χρηματοδότηση
των ερευνητικών προγραμμάτων της Εταιρείας μας απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι μας ας αρχίσουμε
να ψάχνουμε”.
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ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ

ΠΝΟΗ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ
ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ!
Εκκωφαντική παραφωνία αποτελεί η εκτός περιοχής
έδρα του Φορέα Διαχείρισής του
Επιτέλους, κάτι πάει ν’ αλλάξει στον τόπο μας, στην
περιοχή μας. Το Εθνικό
Πάρκο Τζουμέρκων γίνεται
πραγματικότητα. Το σχετικό
Προεδρικό Διάταγμα βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσής του. Αφού καταρτίσθηκε και υπογράφηκε
από τον συμπατριώτη μας
Υφυπουργό Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και Δημ. Έργων κ. Σταύρο Καλογιάννη,
που χρόνια το οραματιζόταν, διαβιβάστηκε στους
συναρμόδιους Υπουργούς
για να το συνυπογράψουν.
Στη συνέχεια, και αφού το
Συμβούλιο της Επικρατείας
προβεί την προβλεπόμενη
νομική επεξεργασία, θα υποβληθεί στον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας για την τελική
υπογραφή, μετά την οποία
θα σταλεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως για να
δημοσιευθεί και να αρχίσει
να ισχύει ως νόμος του
Κράτους.
Το Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων περιλαμβάνει τέσσερις ζώνες: Η πρώτη αναφέρεται στην προστασία
της φύσης (ποταμοί, χαράδρες, ορεινές εξάρσεις
κ.τ.λ.). Η δεύτερη στη διατήρηση, προστασία και ανάπτυξη των οικοτόπων και
των τοπίων, καθώς και της
εκεί χλωρίδας και πανίδας.
Η τρίτη στην προστασία, ανάδειξη και ορθολογική ανάπτυξη των οικισμών που
υπάρχουν στην περιοχή. Η
τέταρτη στην προστασία
και ανάπτυξη και των περιοχών που περιβάλλουν περιφερειακά το Εθνικό Πάρκο
Τζουμέρκων.
Η τρίτη ζώνη που παρουσιάζει κυρίως οικιστικό ενδιαφέρον περιλαμβάνει:
Από το Νομό Άρτας τους
Δήμους: Αγνάντων και Αθαμανίας και τις Κοινότητες
Μελισσουργών και Θεοδωριάνων. Από το Νομό Ιωαννίνων τους Δήμους: Πραμάντων, Δυτ. Τζουμέρκων, Μετσόβου, Κατσανοχωρίων και
τις Κοινότητες Ματσουκίου,
Καλαρρυτών, Συρράκου και
Βαθυπέδου, καθώς και
τμήματα των Δήμων Εγνατίας και Παμβώτιδας. Από το
Νομό Τρικάλων το Δήμο Αιθίκων και τις Κοινότητες Ασπροποτάμου και Νεράιδας.
Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς φιλοδοξούν να καταστήσουν το Εθνικό Πάρκο

Τζουμέρκων υποδειγματικό
κέντρο βιώσιμης ανάπτυξης
των ορεινών όγκων της χώρας μας και οδηγό- “πιλότο”- για την ανάπτυξή τους.
Φαίνεται πως, επιτέλους,
έρχεται η ώρα που η περιοχή των Τζουμέρκων θα βγει
από τον μέχρι τώρα παραγκωνισμό και την απομόνωση και θα αποκτήσει τις
προϋποθέσεις και τις δυνατότητες να δείξει και προς
τα έξω το αξεπέραστο φυσικό της κάλλος, την πολυποίκιλη χλωρίδα και πανίδα
της και την αξιόλογη Ιστορική και πολιτιστική της κληρονομιά, αρκεί βέβαια όλοι
εμείς να σεβαστούμε τους
εαυτούς μας και τον τόπο
μας και να κατανοήσουμε
και να αξιοποιήσουμε πλήρως τη χρυσή ευκαιρία που
μας δίδεται.
Και θα αξιοποιήσουμε αυτή την τελευταία ευκαιρία,
αν αποφασίσουμε όλοι μαζί
και ο καθένας χωριστά και
υπεύθυνα να συμμορφωθούμε πλήρως προς τους
κανόνες που θα διέπουν τη
λειτουργία του Εθνικού
Πάρκου, μέσα στο οποίο
δεν είναι νοητές οποιεσδήποτε αυθαίρετες παρεμβάσεις και παράνομες ενέργειες. Πρέπει να κατανοήσουμε όλοι μας ότι το γενικότερο συμφέρον, το καλό
του τόπου μας και των παιδιών μας είναι ασυγκρίτως
ανώτερο από την πρόσκαιρη, την κοντόφθαλμη ατομική ωφέλεια που νομίζουμε
ότι θα έχουμε, αν κάνουμε
οσοδήποτε μικρές παρανομίες και μικρά ή μεγαλύτερα
περιβαλλοντικά εγκλήματα.
Πρέπει να μας γίνει συνείδηση ότι τα επίχειρα των όποιων δικών μας εγκλημάτων εις βάρος του περιβάλλοντος και αν ακόμη δεν τα
πληρώσουμε ακριβά εμείς
οι ίδιοι, είναι βέβαιο ότι θα
τα πληρώσουν με αργό
θάνατο, με την ίδια τους τη
ζωή, οι γενιές που μας ακολουθούν, τα παιδιά μας και
τα εγγόνια μας.
Όμως, ένα τόσο μεγάλο
και σωτήριο πρόγραμμα ανάπτυξης μιας οποιασδήποτε απομακρυσμένης ορεινής περιοχής πρέπει να
στηρίζεται σε βάσεις γερές
και από όλους αποδεκτές
και να δείχνει ότι έλαβε υπ’
όψιν του στην αγωνία των
τοπικών κοινωνιών (Δήμων
και Κοινοτήτων), αλλά και

των Φορέων των απόδημων
που έχουν ως σημείο αναφοράς τους την περιοχή.
Προπαντός πρέπει σημειολογικά να δείχνει ότι το κράτος εκτιμά τον τόπο και εμπιστεύεται τις τοπικές κοινωνίες να φιλοξενήσουν και
να στελεχώσουν τον Φορέα
Διοίκησης και Διαχείρισης
του Εθνικού Πάρκου που αφορά πρωτίστως τις ίδιες.
Κανένας άσχετος με την περιοχή και μακριά από αυτή
δεν είναι δυνατόν να ενδιαφερθεί για την ανάπτυξή
της με τόσο ενδιαφέρον, όσο εκείνος που ζει σ’ αυτή
και νιώθει την ανάσα της και
τους αναστεναγμούς της.
Η φημολογούμενη “εκτόπιση” της έδρας του παραπάνω Φορέα από το φυσικό και
κοινωνικό του περιβάλλον,
δηλαδή από τα Τζουμέρκα,
αποτελεί εκκωφαντική παραφωνία στο όλο αρμονικό σύνολο αποφάσεων και μέσων
που προβλέπεται να θεσμοθετηθούν, ώστε μέσω του
Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων να αρχίσει για πρώτη
φορά να εφαρμόζεται,
προγραμματισμένα και μεθοδικά, ένα μελετημένο
σχέδιο ανάπτυξης της περιοχής προς στόχους συγκεκριμένους και προοπτικές ξεκάθαρες.
Θέλοντας και εμείς να βάλουμε ένα λιθαράκι που, όσο μικρό και αν είναι, θα βοηθήσει στο γερό θεμελίωμα
του πελώριου αυτού έργου
πνοής για τα Τζουμέρκα,
παρακαλούμε κάθε αρμόδιο
να ιδεί με αντικειμενικότητα
και με προοπτική την πρότασή μας που είναι μία, αλλά θεμελιακή: Η έδρα του
Φορέα Διοίκησης και Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων να βρίσκεται μέσα στην περιοχή του
Πάρκου, τις υποθέσεις του
οποίου θα διαχειρίζεται και
θα εποπτεύει. Εκείνο το…
“αλλού ο παπάς κι αλλού τα
ράσα του”, μας κάνει να αμφιβάλλουμε εάν “ο παπάς”
θα είναι σε θέση να κάνει
σωστά το καθήκον του, όσο
καλή προαίρεση κι αν έχει.
Η καθημερινή και άμεση
επαφή και τριβή των στελεχών του Φορέα με το αντικείμενό τους, με τις ανάγκες και τα προβλήματα της
περιοχής, σε συνδυασμό
και με τη γνώση και κατανόηση του “τρόπου σκέπτεσθαι” των ανθρώπων της
περιοχής μας, θα δημιουργήσει άριστες συνθήκες συνεργασίας του Φορέα με τις
τοπικές κοινωνίες και, το κυριότερο, θα συντελέσει
στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης και
ευαισθησίας των κατοίκων,
που είναι το βασικότερο ψυχικό υπόστρωμα για την επιτυχία ενός τόσο σημαντικού
εγχειρήματος, αποβλέποντος στην προστασία και
την ανάδειξη του φυσικού
περιβάλλοντος.
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ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΩΝ
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας, που
εκλέχτηκε τον περασμένο Δεκέμβριο, συγκροτήθηκε σε σώμα
ως εξής:
Πρόεδρος: Χρήστος Λαναράς (Πλατανούσα)
Αντιπρόεδρος: Αντώνιος Κοντός (Δίστρατο)
Γεν. Γραμματέας: Ανδρέας Ζανίκας (Σκούπα)
Αναπλ. Γεν. Γραμμ: Βασίλειος Κώστας (Άγναντα)
Ταμίας: Ευφρ. Ντάλλα (Δίστρατο)
Αναπλ. Ταμίας: Γεώργιος Στάμος (Πράμαντα)
Έφ. Τύπου και Δημ. Σχέσεων: Δημ. Γκορόγιας (Μελισσουργοί)
Μέλη: Πέτρος Γεωργίου (Ματσούκι), Χρήστος Γκατζόγιας
(Δαφνωτή), Γεώργιος Μαστρογιάννης (Μελισσουργοί), Δημ.
Μιάμης (Πράμαντα)
Η Αδελφότητα και η Εφημερίδα μας, που ήταν και θα είναι
κοντά στην Ομοσπονδία, θεωρώντας την ως τη συνισταμένη
των επιδιώξεων όλων των Αδελφοτήτων και των Συλλόγων
των Τζουμερκιωτών της Πρωτεύουσας, χαιρετίζουν το νέο
Δ.Σ. και του εύχονται καλή επιτυχία στο έργο του.

Παπακίτσος Δημήτριος
...Το χωριό είχε ζωντανούς ανθρώπους.
Εργάτες και τεχνίτες λεβέντες,
που για να θρέψουν τις οικογένειές
τους και να σπουδάσουν τα παιδιά
τους πήγαιναν με τα πόδια στο Καρπενήσι, καβαλικεύοντας τα βουνά.
Από το βιβλίο του Χάρι Ζάχου και
Χρήστου Τούμπουρο “Αγναντίτικα
Λιχνίσματα” σελίδα 264. Ένα απ’ αυτούς ήταν και ο Μήτσος Παπακίτσος από τα Στρανά.

Το τροχαίο
Πέρα από το δρόμο
κάτω στη γη
το παλικάρι είναι πεσμένο,
χτύπησε με τη μηχανή
και είναι ματωμένο.
Θέλει βοήθεια να ζητήσει
μα δεν μπορεί να περπατήσει
κανείς δεν είδε το παιδί
όλη τη νύχτα έμεινε εκεί
έρμος και μοναχός,
και δίπλα ο χάροντας ορθός.
Μια λέξη, μια φωνή, μια
κραυγή
την είχε ανάγκη εκείνη τη
στιγμή
μες το πυκνό ρουμάνι,
που ο χάροντας τον πόνο του
σπαθί του πάει να κάμει.
Σκληρά και αναπάντητα
μαζί του είναι και τ’ αστέρια,
και το φεγγάρι εκείνη τη
βραδιά
κρύφτηκε εκεί ψηλά
και τα θεριά απ’ τον άνθρωπο
κι’ αυτά λαχταρισμένα.
Μονάχα η παγωμένη γη
μιλάει συνέχεια στο παιδί,
«κάμε το κορμί σου σίδερο

και την καρδιά σου ατσάλι,
προσπάθησε να σηκωθείς,
να σηκωθείς, να σηκωθείς
στ’ όνειρο να ξαναβρεθείς».
Μα το παιδί από τη γη
το Θεό παρακαλεί
παρακαλεί, παρακαλεί
να ρίξει ο ουρανός βροχή
να πέσουν χίλιοι κεραυνοί
σεισμός μεγάλος να γενεί
φωτιά να πιάσει γύρω η γη
μήπως ο χάρος φοβηθεί
το παλικάρι να σωθεί.
Μα σαν ήρθε η χαραυγή
σαν κρίνος κόπηκε στη γη
δροσταλιά μες στην αυγή.
Τον κλάψαν γύρω τα βουνά
βουβάθηκαν και τα πουλιά
τα δέντρα λύγισαν στη γη
κι’ ο ήλιος άργησε να βγει.
Στο σπίτι του παιδιού πρωί
έφτασε ένα πουλί
τη μάνα του ήθελε να δει
κουράγιο να της πει να κάμει
και υπομονή,
κι’ άλλες μανούλες σαν κι’ αυτή
έχασαν παιδί.
Μάρτιος 2007
Ειρήνη Δήμου - Μήτση

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Γκαρσονιέρες και δυάρια πλήρως εξοπλισμένα
στο Λευκαντί Χαλκίδας

Από το χωριανός μας
ΕΥΑΓΓΕΛΟ Κ. ΠΑΠΑΚΙΤΣΟ
Τηλ. 22210-53444 & 52341

