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ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΗ: “ΤΑ ΑΓΝΑΝΤΙΤΙΚΑ ΛΙΧΝΙΣΜΑΤΑ”
Ξεφυλλίζοντας τα “Αγναντίτικα
λιχνίσματα” που έστειλε ο κ. Ζάχος στον πατέρα μου , με μια αφιέρωση που γυρνούσε και τους
δυο πίσω στα χρόνια της κοινής
στρατιωτικής τους θητείας, ωθούμενη από μια καθαρά φιλολογική παρόρμηση κατέταξα ειδολογικά το βιβλίο στην κατηγορία
των λαογραφικών πονημάτων
που στηρίζονται κατεξοχήν στο
βίωμα, στην προσωπική εμπειρία, την ανάκληση της μνήμης. Όχι
πως όλα αυτά δεν καταλαμβάνουν μια εξέχουσα θέση στο εν
λόγω βιβλίο, μόνο που η ανάγνωσή του σου ανοίγει νέους ορίζοντες, σου αποκαλύπτει κι άλλους δρόμους που δεν μπορούσες να φανταστείς ότι διασταυρώνονται τόσο αρμονικά, γνήσια, με καθαρότητα και ειλικρίνεια, πόσο μάλλον όταν το συνολικό αποτέλεσμα είναι προϊόν
συνεργασίας δύο ανθρώπων.
Παρά το γεγονός ότι ξεκινάς
να διαβάζεις με την απόλυτη πεποίθηση ότι ένα τέτοιο βιβλίο απευθύνεται σε κοινό που έχει ρίζες στην Άγναντα, ωστόσο η ανάγνωση κατακτά ακόμη κι εκείνον-όπως εμένα- που μέχρι πρότινος αγνοούσε το γεωγραφικό
της στίγμα. Κι αυτό είναι το πραγματικό επίτευγμα των συγγραφέων: ότι παρότι η αφετηρία είναι
τόσο συγκεκριμένη, οι καταστάσεις και τα πρόσωπα τόσο ανιχνεύσιμα και αναγνωρίσιμα μόνο σε μια μικρή κατηγορία αναγνωστών, οι διαστάσεις της αφήγησης και ο απόηχος των εξιστορούμενων ανάγονται στο καθολικό, στο θρίαμβο της μνήμης,
της νοσταλγίας, των ίδιων των
συναισθημάτων εν τέλει.
Τα “Αγναντίτικα λιχνίσματα”
μου δίνουν έντονα την εντύπωση
ότι συνιστούν την αγωνιώδη προσπάθεια των συγγραφέων τους
να περισώσουν ό,τι μπορούν απ’
την παιδική και εφηβική τους ηλικία σ’ έναν τόπο, την ιδιαίτερη
πατρίδα τους που θεωρούν ότι
τους προίκισε με ό,τι είναι σήμερα, με ό,τι έχουν καταφέρει να
πετύχουν στη ζωή τους. Γι’ αυτό
και το ηθογραφικό-λαογραφικόαυτοβιογραφικό στοιχείο που
διατρέχει τον κύριο κορμό της αφήγησης πλαισιώνεται από μια
ειρωνική τοποθέτηση των συγγραφέων για το σήμερα. Η αδιάλειπτη σύγκριση του χθες και
του τώρα είναι που αποτέλεσε αφενός την αφορμή για τη συγγραφή και αφετέρου την εσωτερική ανάγκη να γυρίζουν κυριολεκτικά ή νοερά στον τόπο όπου οι αναμνήσεις αναμοχλεύουν συναισθήματα, στάση ζωής
και αξίες.
Εκείνο, όμως, που θα μου επιτρέψετε να προσθέσω λόγω ειδικότητας και εξοικείωσης με το αντικείμενο είναι το γεγονός ότι οι
σύντομες αφηγήσεις του βιβλίου
χωρίζονται σε ευδιάκριτες θεματικές ενότητες οι οποίες προεξαγγέλλονται με μοναδικό κάθε
φορά τρόπο (έμμετρα, ποιητικά,
νοσταλγικά, με τη μορφή ρητών
ή ερωτήσεων) διακρίνονται από
μια έντονη λογοτεχνικότητα, κι ενώ ο βασικός θεματικός τους πυρήνας είναι πληροφοριακός και
πριμοδοτεί τη μνήμη, ο τρόπος
με τον οποίο ξεδιπλώνεται η αφήγηση έχει στοιχεία λογοτεχνικά που προσιδιάζουν στη σύντομη φόρμα του διηγήματος. Με
μια απίστευτη γλωσσική καθαρό-

τητα, μ’ ένα ύφος λιτό χωρίς ροπή προς τις συναισθηματικές εξάρσεις ή τους άσκοπους λυρισμούς μου θύμισαν έντονα τα
πεζογραφήματα του Γ. Ιωάννου,
ασχέτως αν εκείνος εστιάζει τη
θεματολογία του στον αστικό χώρο της Θεσσαλονίκης.
Κλείνοντας, είμαι σίγουρη
πως για όσους έχουν άμεση σχέση με την Άγναντα το βιβλίο αποτελεί συγκλονιστικό τεκμήριο
μιας άλλης εποχής που έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Για μένα το τέλος της ανάγνωσης που έγινε
σχεδόν απνευστί με βρήκε σε απόλυτη ταύτιση με την τελευταία
παράγραφο του βιβλίου. Χωρίς
να έχω παρόμοιες παραστάσεις
και αναμνήσεις-ως παιδί της πόλης κι εγώ- ένιωσα να ταξιδεύω
νοερά σ’ ένα χωριό που αγάπησα μέσα από ένα βιβλίο κι αυτή
είναι η ουσία της προσφοράς
των συγγραφέων και το μεγαλείο
της ανάγνωσης.
Αγνή Γ. Παπακώστα
Φιλόλογος
Υποψήφια διδάκτωρ Α.Π.Θ.
Κοζάνη, Γενάρης 2008
)))
Αγαπητέ Χάρη
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για
την προσφορά σου. Έμεινα έκπληκτος όταν έφθασε στα χέρια
μου ένα βιβλίο με συγγραφέα το
φίλο και συμμαθητή μου Χάρη
Ζάχο.
Χάρηκα ειλικρινά που με αυτή
σας την προσπάθεια αποτυπώσατε παλιές αναμνήσεις που ζήσαμε
όλοι μας τόσο έντονα σε μια
χρονική περίοδο που μπορεί να
φαίνεται βέβαια μακρινή και να
χάνεται στο διάβα του χρόνου,
στάθηκε όμως καταλυτική για όλους μας στην μετέπειτα πορεία
της ζωής μας.
Όταν το διαβάζω βρίσκομαι
και κινούμαι στο χωριό μου τον
Καταρράκτη, περιπλανιέμαι για
ώρες στους δρόμους του, μπορεί
να συναντώ ανοικτές και κλειστές πόρτες σπιτιών, συναντώ όμως τους ίδιους ανθρώπους, με
τις ίδιες σκέψεις μόνο που οι ονομασίες διαφέρουν.
Σε γνώρισα στο γυμνάσιο,
στην τάξη, μάθαινα κατά καιρούς
για τα σχολεία που υπηρετούσες,
αλλά το συγγραφικό σου ταλέντο
δεν το γνώριζα.
Για τα “ΑΓΝΑΝΤΙΤΙΚΑ ΛΙΧΝΙΣΜΑΤΑ” εκφράζω τα πιο θερμά
μου συγχαρητήρια και εύχομαι
ολόψυχα πολύ σύντομα να μας
χαρίσετε ένα καινούριο σας έργο.
Λεωνίδας Τζουμάκας
)))
Αχαρνές, 14-1-2008
Αγαπητέ συνάδελφε και φίλε
Χάρη
Πήρα με ιδιαίτερη χαρά και
ευχαρίστηση τα “ΑΓΝΑΝΤΙΤΙΚΑ
ΛΙΧΝΙΣΜΑΤΑ” και σε ευχαριστώ
από καρδιά για την ευγενική προσφορά, καθώς και για την τόσο
θερμή και εγκάρδια προσωπική
αφιέρωση.
Είναι αναμφίβολο ότι η χαρά
της δημιουργίας συνιστά το κύριο έπαθλο για το συγγραφέα ενός βιβλίου. Η αλήθεια αυτή αναπήδησε από μόνη της, μόλις διάβασα το εξαιρετικό έργο των
συγγραφέων Χάρη Ζάχο και Χρίστου Τούμπουρου.
Η θεματολογία του βιβλίου, η
γλώσσα η απλή και καθάρια της
Ηπειρώτικης γης, οι φωτογραφί-

ες που στολίζουν και δένουν την
όλη αφήγηση, η επιλογή των θεμάτων, όλα αυτά καθιστούν το βιβλίο σαγηνευτικό, ελκυστικό και
ενδιαφέρον.
Η παράδοση, ο πολιτισμός, η
μνήμη και η ιστορία, συνοδεύουν τον αναγνώστη της κάθε σελίδας. Μεταφέρει τον κάθε αναγνώστη στην όμορφη “ΑΓΝΑΝΤΑ” και ζει κι αυτός τα ήθη, τα έθιμα, τις ασχολίες και τις συνήθειες των κατοίκων, γελά με τις
καθημερινές ιστορίες και πλάκες
και θυμάται το δικό του χωριό, το
δικό του τόπο, τη δική του “ΑΓΝΑΝΤΑ”, που βέβαια δε διαφέρει και πολύ από αυτά που διαβάζει στο βιβλίο.
Με συνεπήρε ο λόγος ο καθαρός, ο ειλικρινής, ο λιτός και απέριττος και το ευχάριστα τονισμένο προσωπικό ύφος των συγγραφέων. Η διαφύλαξη της παράδοσης του τόπου σας, είναι αυτό
που πετύχατε με το τόσο ωραίο
βιβλίο σας και που αφήνετε παρακαταθήκη στις γενιές που έρχονται, γιατί να μην ξεχνάμε ότι:
“Λαός που την παράδοση ξεχνά να συλλογάται
στο λήθαργο του μαρασμού
παντοτινά κοιμάται”.
Τελειώνοντας νιώθω ειλικρινά
την ανάγκη να ευχαριστήσω και
να συγχαρώ τόσο το φίλο και συνάδελφό μου Χάρη Ζάχο και τον
κ. Χρίστο Τούμπουρο, για την
προσεγμένη και ουσιαστική συμβολή τους, για τη συντήρηση και
μελέτη του πολύτιμου λαογραφικού θησαυρού μας.
Τα “ΑΓΝΑΝΤΙΤΙΚΑ ΛΙΧΝΙΣΜΑΤΑ” πήραν μια ξεχωριστή
θέση στην εκτίμησή μου και στη
βιβλιοθήκη μου, όπως κι εσύ φίλε
Χάρη, κατέχεις μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου.
Με εκτίμηση
Μανόλης Χαραλαμπάκης
Δάσκαλος – Διευθυντής
Αντιδήμαρχος Διοίκησης και
Παιδείας Δήμου Αχαρνών
)))
Όταν αρχίζεις να διαβάζεις το
βιβλίο “Αγναντίτικα λιχνίσματα”,
έκδοσης Δήημου Αγνάντων ΄Αρτας, που έγραψαν οι: Χάρης Ε.
Ζάχος και Χρίστος Α. Τούμπουρος, τα μάτια σου φέρνουν
μπροστά σου το όμορφο χωριό
τους Άγναντα, ένα κεφαλοχώρι
της ΄Αρτας, χτισμένο σε μια ήμερη πλαγιά των Τζουμέρκων, σε
υψόμετρο 600 μ., στεφανωμένο
από έλατα, πρίνα, κέδρα, πλατάνια, καρυδιές, μηλιές, κερασιές... και καρπερά περιβόλια,
που ποτίζονται από κρυσταλλένια γάργαρα νερά, ενώ στις ρεματιές τραγουδούν γλυκόλαλα τ’
αηδόνια και χορεύουν ξέφρενα
νεράιδες λυγερόκορμες...
Και, μαζί με τ’ Άγναντα της
΄Αρτας, έρχονται μπροστά σου
και όλα τα χωριά της πατρίδας
μας, που παλεύουν να σταθούν
όρθια και διατηρούν την ύπαρξή
τους από την ερήμωση της εγκατάλειψης, για να μας μεταλαβαίνουν την καταγωγή μας, να μας
θυμίζουν από πού ήρθαμε και
για πού τραβάμε, να νιώθουμε
περήφανοι για τις ρίζες μας και
να γονατίζουμε μ’ ευλάβεια σ’ εκείνους που έμειναν εκεί
και...φυλάνε Θερμοπύλες, αλλά
κουράστηκαν πια να κυνηγούν
το κ’νάβ’ (=κουνάβι) και να
χουγιάζουν τις κουκουβάγιες από τα χαλάσματα!...

Η ζωή δεν είναι μόνο το σήμερα. Είναι και το χτες. Είναι οι
βιωμένες ώρες με τους καημούς, τις λαχτάρες, το δύσκολο
αγώνα της καθημερινότητας. Είναι οι όμορφες στιγμές με τα
παιδικά όνειρα και τους ορασματισμούς, με τη νοσταλγία
των χρόνων που πέρασαν και τη
μελαγχολία για κείνα που αγαπήσαμε και χάθηκαν χωρίς ποτέ
να μας ξανασυναντήσουν. Είναι, καθώς επισημαίνουν στην
εισαγωγή του έργου τους οι συγγραφείς, “η ψυχή, ο καημός, τα
βάσανα, η φτώχια, οι χαρές και
οι λύπες όλων των Αγναντιτών”.
Στο ενδιαφέρον βιβλίο τους
“Αγναντίτικα λιχνίσματα”, οι
συγγραφείς λιχνίζουν με αγάπη
το παρελθόν και θυμούνται “κάθε τόπο, κάθε γωνιά και κάθε αγναντίτικο απόσκιο”, εκεί, που
όχι απλά ονειρεύτηκαν αλλά έπλασαν φυλλωσιές ονείρων...
Θυμούνται: τη στέγαση, τα
καρύδια, τα ξεφλουδίσματα. Θυμούνται το πουτσαρείο του Λέμονιά, το ποδόσφαιρο στο χωριό, τα κάλαντα. Θυμούνται την
πουλερίγκω, τις πισίνες του χωριού, το πατίνι. Θυμούνται το γεφύρι, το ψάρεμα, το κυνήγι, την
τσιόπνα. Θυμούνται την κατακόρυφο βολή, το σκιάχτρο. Θυμούνται την Αθήνα του 1965
στην οδό Αριστοτέλους αριθ. 50.
Θυμούνται τον παπά, το δάσκαλο, τον καθηγητή, το γιατρό...Θυμούνται τη γιαγιά και
την ηρωίδα Αγναντίτισσα μάνα,
“φορτωμένη στην πλάτη με το
κλαρί, το όνειρο, το όραμα, το
θάμνα: να μεγαλώσουνε τα παιδιά, να σπουδάσουνε, να φαν’
άσπρο ψωμί...”. Θυμούνται τη
φιλοξενία του μπάρμπα Λάζου
και κείνη την ήσυχη, ήρεμη αγωνίστρια της ζωής, την Αγναντίτισσα Μαρία Αηδόνη, που “έκανε
πάντοτε με ευχαρίστηση το δρομολόγιο ΄Αγναντα - Καρυά, με
χιόνια, με βροχές...στη λασπουριά...μ’ ένα τσουβάλι φορτωμένο στην πλάτη της, γεμάτο καλαμπόκι κι άλλα ψώνια για τη
φαμίλια της...και δε βαρυγκόμησε ποτέ...”.
Το βιβλίο “Αγναντίτικα λιχνίσματα” με τα πολλά θέματα, τις
κοινωνικές εικόνες, τις αληθινές
μαρτυρίες, τις επελεγμένες εντυπωσιακές τοπυ φωτογραφίες,
που συμπληρώνουν, κοσμούν
και ζωντανεύουν τα κείμενά του,
είναι ένας ολόκληρος κόσμος τιμητικός για το παρελθόν, ένα
παρελθόν, που βίωσαν οι συγγραφείς και το διηγούνται με
γλαφυρότητα.
Οι 320 σελίδες του βιβλίου
τους “Αγναντίτικα λιχνίοσματα”
είναι γεμάτες φωνές. Είναι αναφορά στη συμπεριφορά και σε
πράξεις που χτίζουν την ηθική,
την τιμιότητα, την ψυχική και
πνευματική έκφραση του λαού
μας. Είναι η απλότητα και η λειτουργικότητα της σκέψης των Αγναντιτών, που σημάδεψε ανεξίτηλα τον εσωτερικό κόσμο δύο
ανθρώπων-των συγγραφέων-και
φλόγισε τις αναμνήσεις τους, για
να τις δώσουν λυτρωτικές σε ώρες περισυλλογής...
Βαθιά και φιλοσοφημένη η
σκέψη τους, οξύτατες οι παρατηρήσεις τους, η εξομολόγηση ειλικρινέστατη, ο στοχασμός συμπυκνωμένος, ο λαϊκός πολιτισμός
διαπιστωμένος από την ανθρώ-

πινη περιπέτεια, από την ίδια τη
ζωή.
Οι συγγραφείς: Χάρης Ε.Ζάχος και Χρίστος Α. Τούμπουρος,
ξέρουν να αξιολογούν τα θέματά τους, να καταργούν το πολύλογο και κουραστικό, την απογοήτευση και την ανευθυνότητα.
Και η κατάθεσή τους σημαντικός
παιδαγωγός, ευθύνη και καρπός
μακρόχρονης πείρας.
Με οξύτατη όραση και μνήμη
μιας θαυμαστής εγρήγορσης, εξιστορούν με τη συνείδηση των
αληθινών πνευματικών ανθρώπων, μια ζωή που πέρασε και
που τόσα πολλά άφησε, μια εποχή με ευτράπελα και σοβαρά, τα
οποία ανήκουν στην ιστορία του
τόπου τους και δεν πρέπει να περάσουν απαρατήρητα.
Μας δίνουν οι συγγραφείς, το
πνεύμα και τα βιώματα του λαού
των Αγνάντων και πραγματώνουν μιαν αξιόλογη προσφορά,
που μπορεί να καταγραφεί τιμητικά στο λαϊκό μας πολιτισμό
και διαχρονικά να συμπληρώνεται από το σήμερα και το αύριο.
Αξίζει, λοιπόπν, να διαβαστεί
το βιβλίο “Αγναντίτικα λιχνίσματα”, αλλά και πρέπει να προσεχτεί ιδιαίτερα για τη σημαντική
προσφορά του στο λαϊκό μας
πολιτισμό και την παράδοση.
Μπάμπης Μουρούτσος
Δάσκαλος- Συγγραφέας
Λαγκάδια Αρκαδίας
)))
30 Νοεμβρίου 2007
Φίλτατέ μας Χάρη
Σε ευχαριστούμε για το βιβλίο
που μας έστειλες
Ομολογούμε, μας έχει συναρπάσει. Ο τρόπος που χειριστήκατε το λόγο και ιδιαίτερα την
Τζουμερκιώτικη ντοπιολαλιά κάνει τον αναγνώστη να σέρνει τη
φαντασία του σε άλλου είδους
πολιτισμούς. Ναι πιο αγνούς, δύσκολους, μα πιο ανθρώπινους.

Όμως η ζωή συνεχίζεται και οι
καιροί αλλάζουν. Νέα ήθη, νέα
έθιμα. Τον παλιό αυτό τρόπο ζωής που μυρίζει ανθρωπιά-και
που εσείς τον ζήσατε από κοντάχρειάζεται ικανός τεχνίτης στην
χρήση του λόγου για να διατυπώσει στο χαρτί με το καλαμάρι
όλον αυτόν τον πλούτο. Κι αυτό
ακριβώς το κατορθώσατε ΕΣΕΙΣ
αγαπητοί Ζάχο και Τοιύμπουρε!
Τα θερμά μας συγχαρητήρια
από την Κύπρο!
Με αγάπη
Μιχάλης και Ευαγγελία
Πιτσιλίδη
Λευκωσία
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ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ
Σε μια ζεστή ατμόσφαιρα, με τις
ευλογίες του Ιερέα μας κ. Σπ. Σιάχαλου, με την παρουσία του Δημάρχου κ. Χρήστου Χασιάκου, του Δημοτικού Συμβούλου κ. Γιάννη Γιαννούλα, του Προέδρου του Τοπικού
Συμβουλίου κ. Χριστόφορου Κοντογεώργου και μελών του Τ.Σ., πραγματοποιήθηκε η πρώτη Εκδήλωση
του Συλλόγου
μας
στις 5 Ιανουαρίου,
με μεγάλη
επιτυχία
και με αθ ρ ό α
συμμετοχή
των κατοίκων
του
χ ω ρ ι ο ύ
μας.
Στην Ταβέρνα του Δημ. Μήτσου
που συγκεντρωθήκαμε, κατάμεστη
από Αγναντίτες με τη χαρά ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους, κάναμε την κοπή της Βασιλόπιτας. Η
πρώτη αυτή Εκδήλωση, θα ακολουθήσουν και άλλες, άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις, ευχαριστήθηκαν
όλοι και είπαν τα καλύτερα λόγια
και εκείνοι, οι λίγοι, που δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν, αλλά ενημερώθηκαν για την επιτυχία που είχε η
Εκδήλωση. Ήταν, ίσως, η πρώτη
φορά που έγινε Εκδήλωση στο χωριό μας και απευθυνόταν σ’ αυτούς
που, ακόμα και τους δύσκολους μήνες του χειμώνα, μένουν εδώ ταγμένοι, όπως οι ίδιοι λένε, ΄΄να φυλάνε
άμυνα΄΄.
Ο Γραμματέας του Συλλόγου Κώστας Παπακίτσος, εκ μέρους του
Διοικητικού Συμβουλίου, ευχαρίστησε όλους για την παρουσία τους,
ευχήθηκε τα καλύτερα για το νέο
έτος και αναφέρθηκε για λίγο στους
σκοπούς και τη δραστηριότητα του
Συλλόγου και τη συνεργασία που έχει ξεκινήσει ο Σύλλογος με το Τοπικό Συμβούλιο και τη Δημοτική Αρ-

χή. Είπε επίσης ότι έχουν προγραμματιστεί και άλλες Εκδηλώσεις, που
θα γίνονται κάθε φορά και σε άλλο
κατάστημα του χωριού μας. Παρουσίασε μέρος του έργου που έχει ξεκινήσει η Αδελφότητα Αγναντιτών
Αθηνών για τη συλλογή και αρχειοθέτηση παλιών φωτογραφιών και
παρακάλεσε όλους να συνδράμουν
αυτή την
προσπάθεια.
Ο Ιερέας
μας κόβοντας
την
Βασιλόπιτα
ευχήθηκε
ειρήνη,
χαρά, αγάπη και ομόνοια. Παίνεψε την
πρωτοβουλία του Συλλόγου και ευχήθηκε παρόμοιες Εκδηλώσεις στο
χωριό να γίνονται τακτικότερα.
Ο Δήμαρχος κ. Χασιάκος ευχήθηκε χρόνια πολλά, καλή χρονιά και
είπε ότι η Δημοτική Αρχή στηρίζει
παρόμοιες Εκδηλώσεις που γίνονται
στο χωριό μας.
Μίλησαν επίσης και ευχήθηκαν ο
Δημ. Σύμβουλος κ. Γιαννούλας και
ο Πρόεδρος του Τ.Σ. κ. Κοντογεώργος. Ο Πρόεδρος του Τ.Σ. είπε ότι
η συνεργασία που άρχισε με το
Σύλλογο θα συνεχιστεί όταν αυτή
θα ζητείται ή όταν θα ανακύπτει κάποιο πρόβλημα στο οποίο μπορεί να
βοηθήσει. Ο κ. Γιαννούλας μίλησε
για τη συνεργασία που θα πρέπει
να αναπτυχθεί μεταξύ των Συλλόγων και για την πύκνωση Εκδηλώσεων στο χωριό.
Μετά το μοίρασμα της Βασιλόπιτας ο Σύλλογος πρόσφερε μεζέδες,
πίτες, αναψυκτικά και ποτά σε όλους. Τυχερή της χρονιάς ήταν η κ.
Βασιλική Αναστασίου στην οποία όλοι οι παριστάμενοι ευχήθηκαν υγεία και χαρά στην ίδια και στην οικογένειά της και πάντα τυχερή.

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ-ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
“ΤΑ ΑΓΝΑΝΤΑ”
Έδρα: Άγναντα Άρτης, Τ.Κ. 470.43 e-mail: gpapaki@Hol.gr
Άγναντα 15/1/2008
Αρ.πρωτ. 29
Προς: Υφυπουργό ΠΕΧΩΔΕ κ. Στ. Καλογιάννη
Κοιν.: Νομάρχη Άρτας κ. Γ. Παπαβασιλείου
Κύριε Υφυπουργέ
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας σε έκτακτη
ευρεία συνεδρίασή του με μόνο θέμα
“Το Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων”, αφού
συζήτησε με τους κατοίκους των Αγνάντων τις σχετικές πληροφορίες που μεταδόθηκαν από τα Μ.Μ.Ε. για το σχέδιο
του Π.Δ. που αφορούσαν στο Εθνικό
Πάρκο Τζουμέρκων και συγκεκριμένα
για την έδρα διαχείρισής του που ορίζεται στα Ιωάννινα,
Αποφάσισε ομόφωνα
Να διαμαρτυρηθεί εντονότατα προς εσάς και να εκφράσει την πλήρη αντίθεσή
του με αυτή την απόφαση.
Οι προτάσεις που υποβλήθηκαν από
φορείς, όπως π.χ. αυτές της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΩΝ και οι διευκρινήσεις που
εσείς δώσατε στη Συνδιάσκεψη της Ομοσπονδίας το καλοκαίρι στη Ροδαυγή,
δεν γνωρίζουμε αν τελικώς συμπεριλήφθηκαν στο σχέδιο.
Καθολική απαίτηση των Συλλόγωνφορέων που συμμετείχαν σ’ αυτή τη
συνδιάσκεψη ήταν, πέραν των άλλων

ρυθμίσεων και επεκτάσεως του Πάρκου,
η έδρα διαχείρισής του να βρίσκεται στο
κέντρο των ορίων του Πάρκου.
Επειδή ο Νομός της Άρτας βρίσκεται
στο κέντρο της συνολικής έκτασης του
Πάρκου αλλά και σ’ αυτόν εκτείνεται το
μεγαλύτερο μέρος του, θεωρούμε αυτονόητο Δήμος του Νομού Άρτας να ορισθεί ως έδρα του φορέα.
Οποιαδήποτε άλλη τελική σας απόφαση θα βρει τους κατοίκους του χωριού
μας, που πίστεψαν στην αξιοποίηση της
περιοχής και στη δημιουργία καλύτερων
συνθηκών ανάπτυξής της, αντίθετους.
Κύριε Υφυπουργέ
Δεν μας είναι δυνατόν να πιστέψουμε
ότι οι προτάσεις της Νομαρχίας Άρτας,
των φορέων-Συλλόγων της περιοχής και
η αισιοδοξία των κατοίκων για κάτι καλό στον τόπο μας, μένουν στα χαρτιά και
είναι ξεχασμένα καλοκαιρινά όνειρα.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Δημ. Καπέλης
Ο Γεν. Γραμματέας
Κώστας Παπακίτσος
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Αφιερωμένο στον παππού που δε γνώρισα...
Ήταν μια φθινοπωρινή μέρα το
Νοέμβρη του 1901. Η μέρα που
γεννήθηκε ένας Αγναντίτης, όπως
απέδειξε η ιστορία του, λεβέντης.
Μόνο έτσι μπορώ να προφέρω τον
Μιχάλη Τούμπουρο,
οποίος άφησε
έντονο
το
στίγμα του,
με τα αποτυπώματά του
να είναι ακόμη νωπά και
να στολίζουν
τις “σελίδες
του βιβλίου
των
Αγνάντων”.
Άνθρωπος
φωτεινός, όχι
επειδή ήταν
μορφωμένος,
αλλά επειδή
η φύση τον
είχε προικίσει
με ένα μοναδικό χάρισμα:
το μυαλό του
έτρεχε γρηγορότερα από την εποχή του! Δικολάβος στο επάγγελμα (είχε τελέσει
και χρέη συμβολαιογράφου), διαβασμένος, οξυδερκής με άποψη και
γνώμη που την είχαν πολλοί ως
μπούσουλα, ακόμη και από τα γύρω χωριά. Οι συμβουλές του είχαν
πάντα ευεργετικά αποτελέσματα
και ως ένα σημείο έπλαθε και διαμόρφωνε προσωπικότητες.
Αγαπούσε και τον αγαπούσαν.
Καλοκάγαθος, φιλότιμος με ιδιαίτερη αδυναμία στα παιδιά. Αδυναμία, όμως, είχε και σε μια γυναίκα, η οποία έμελε να γίνει το στήριγμα της ζωής του και η μητέρα
των παιδιών του, τη Μαρία Κεφάλα.
Δεν ξεχνώ ποτέ μια αφήγηση που
άκουσα κάποτε, όταν ο Μιχάλης
συνομιλούσε με την αδερφή της
Μαρίας, Αλέξω, στο σπίτι της, καθήμενοι δίπλα στο τζάκι:
- “Ποιά θα παντρευτείς Μιχάλη
μου”;
Εκείνος δεν απάντησε, μα τέντωσε το δείκτη του χεριού του και
στη στάχτη των καμμένων ξύλων
έγραψε ανάποδα “Μαρία”!
Με συγκίνηση θυμάμαι, επίσης,
την περιγραφή της μάνας μου, Ρινούλας, κατά την οποία ο παππούς έπιανε το χέρι της γιαγιάς
και της τραγουδούσε “Πάρε Μαριώ
μ’ τη ρόκα σου”.
Από αυτόν το μεγάλο έρωτα,

γιατί σίγουρα έτσι ήταν, απέκτησε
έξι παιδιά: πέντε κορίτσια κι ένα
παιδί, όπως λέμε. Τη Νίκη, η οποία
“έφυγε” για να τον συναντήσει
πριν 29 χρόνια, την Αντιγόνη, τη
Λόπη,
την
Τσάντα (Αλεξάνδρα), τη
Ρινούλα (Κατερίνα) και
το μοναχογιό,
Στέφανο.
Του άρεσε
να
μαζεύει
την οικογένειά του και
να τρώνε όλοι
μαζί.
Π ο λ λ έ ς
φορές, μάλιστα, γυρνώντας σπίτι αγόραζε ένα
μπούτι κρέας,
μάζευε
και
τα
“όργανα”
και... “διοργάνωνε” γλέντι. Όποιος
περνούσε απ’ έξω, βέβαια, τον καλούσε για...τρατάρισμα και αν
περνούσε η ώρα τον έβαζε να κοιμηθεί.
Ως επίλογο άφησα την αγάπη
του για την πολιτική. Μια αγάπη
που σήμερα, ίσως, μοιάζει με ελάττωμα, τότε όμως, αποτελούσε ιδεολογία και φιλοδοξία για ένα καλύτερο μέλλον. Διατέλεσε επί συνεχείς τετραετίες πρόεδρος του
χωριού μας, επιτελώντας σημαντικό έργο και κληροδοτώντας σημαντική παρακαταθήκη στους διαδόχους του.
Η ζωή του και το έργο του ολοκληρώθηκε στις 26/10/1969, ημέρα
που άφησε τα εγκώσμια για να
ταξιδέψει στη “χώρα των αγγέλων”, συνοδευόμενος από εκατοντάδες κόσμου που θέλησαν έτσι
να εκφράσουν τον θαυμασμό και
την αγάπη τους προς το πρόσωπό
του, λέγοντάς του με λυγμούς το
τελευταίο αντίο.
Αυτός ήταν με μικρές πινελιές ο
παππούς μου, ένας άνθρωπος που
δε στάθηκα τυχερός να γνωρίσω,
μα είμαι πολύ τυχερός που είμαι
απόγονός του. Είναι ένα πρόσωπο
που έχει εξέχουσα θέση στην καρδιά μου και ήθελα μέσα από αυτές
τις φτωχές αράδες να του πω ένα
μεγάλο “Σ’ ΑΓΑΠΩ”.
Τα λέμε σύντομα και πάλι παππού...
Κωνσταντίνος Τσάλλας

ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΠΙΝΔΟΣ”
1. Συντήρηση Ι. Μ. Αγ. Αικατερίνης Καταρράκτη, προϋπ.
489.793
2. Δρόμος Καταρράκτης-Βουργαρέλι, (Α΄ φάση), προύπ.
3.000.000
3. Δρόμος Σκοτωμένου- Καταρράκτη, προϋπ.
300.000
4. Δρόμος Μακρύκαμπου Λεπ.-Σκοτωμένου, προϋπ.
272.000
5. Βελτίωση υποδομών Κέντρου Εξυπ. Πολιτών Αγνάντων, προϋπ. 150.000

Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ

Φωτό από το γάμο του Παναγιώτη Χρ. Τσιαντή και της Νεκταρίας
Καβρουλάκη που έγινε την 1η Μαρτίου, στον ι.ν. Αγίου Βλασίου Μενιδίου. Τους ευχόμαστε να ζήσουν και καλούς απογόνους!
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Οι Αναμνήσεις
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Όλοι έχουμε αναμνήσεις. Έρχονται μόνες τους, ή
τις ανακαλούμε.
Μας γεμίζουν με
χαρά ή με λύπη.
Είναι ένα μέρος
της ύπαρξής μας.
Μας συντροφεύουν και επηρεάζουν το μέλλον.
Χωρίς τις αναμνήσεις, δεν θα υπήρχε δεσμός με τα
πρόσωπα
που
γνωρίζουμε και τα
μέρη που ζήσαμε.
Όσο πιο ισχυρές
και ευχάριστες,
τόσο πιο δυνατός
ο δεσμός μας. Ειδικά οι αναμνήσεις από τον τόπο
που γεννηθήκαμε
και ζήσαμε τα παιδικά μας χρόνια
είναι οι πιο σπουδαίες για τη διαμόρφωση
της
προσωπικότητας.
Ο ξάδερφός μου Κώστας Λιαγκόπουλος και μαθητής μου, αριστούχος,
στο Γυμνάσιο Αγνάντων, που ζει περισσότερο από σαράντα (40) χρόνια
στη Γερμανία και επισκέπτεται πότε - πότε την πατρίδα μας, έχει εκφράσει τις Αναμνήσεις του από την παιδική του ζωή στα μέρη μας σε μορφή
στίχων. Και νομίζω πως πολλοί από μας θα αναγνωρίσουν μέσα σε αυτούς τις δικές τους αναμνήσεις. Και ίσως επηρεάσουν τη συμπεριφορά
μας προς τους απογόνους μας, και γενικά τους συνανθρώπους μας.
Αλλά, όταν διαβάσετε τους στίχους του, θα έχετε φυσικά και τα δικά σας
συμπεράσματα.
• Κώστα, η Ελληνική Πατρίδα σου στέλνει ένα θερμό χαιρετισμό!
Αγγ. Ζολώτα - Φιλόλογος - Τηλ. 210-6396642

Άνοιξη 2007
ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
Κώστας Λιαγκόπουλος
1. Πατρίδα μου ηλιόλουστη
κρυμμένη πίσω από τα όρη
αν και γεμάτη ομορφιές
σου έφυγε ένα αγόρι.
2. Πολλά χρόνια περάσανε
που έφυγα στα ξένα
όμως ποτέ δεν έπαψα
να σ’ αγαπώ εσένα.
3. Οι αναμνήσεις είναι πολλές
σαν γεγονότα από χθες
για να τις σβήσω δεν μπορώ
και ούτε θα ήτανε σωστό.
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12. Θυμάμαι όταν έφτιαξα
το πρώτο μου πατίνι
στην κατηφόρα έτρεξε
σα νά ‘τανε σαΐνι.
13. Θυμάμαι το Σχολείο μου
στην άκρη απ’ την πλατεία
κάποια στιμιότυπα
και πάρα πολλά αστεία.
14. Θυμάμαι τα εκκλησάκια
σου
χτισμένα στις κορφές
και τους μικρούς συνοικισμούς
σε όλες τις πλαγιές.

4. Μου δίνουν κάποια φτερά
για να με φέρουν πίσω
στους τόπους που μεγάλωσα
και θέλησα να αφήσω.

15. Θυμάμαι τις γλυκειές νυχτιές
με γρύλλους και αστροφεγγιές
με ένα φεγγάρι λαμπερό
που έβγαινε πίσω απ’ το βουνό.

5. Θυμάμαι τα τραγούδια σου
τα λαϊκά με πάθος
γραμμένα μέσα απ’ τη ζωή
και της καρδιάς το βάθος.

16. Θυμάμαι και τον ουρανό
τη νύχτα γεμάτον άστρα
και το ψωμί το νόστιμο
ψημένο με τη γάστρα.

6. Θυμάμαι τα λαγκάδια σου
και τ’ άσπρα τα κοπάδια σου
τους λόφους με τα έλατα
και τα μεγάλα ρέματα.

17. Θυμάμαι όταν καθόμουνα
με γείτονες και φίλους
μιλώντας για φαντάσματα
ή για μεγάλους θρύλους.

7. Θυμάμαι τα κρύα σου νερά
απ’ τις πολλές βρυσούλες
και τα πολλά σου έλατα
σε όλες τις ραχούλες.

18. Θυμάμαι και τα φρούτα
σου
τα σύκα τα σταφύλια
αγάπες και γλυκά φιλιά
που δίναν κάποια χείλια.

8. Θυμάμαι τις ανηφοριές
για τις ψηλές σου τις κορφές
τα πετροκυλίσματα
και τα πολλά τσακίσματα.
9. Θυμάμαι τα απογεύματα
τα όμορφα βραδάκια
και τα παιχνίδια που έπαιξα
με τ’ άλλα τα παιδάκια.
10. Θυμάμαι κάτι ευωδιές
που σκόρπισε το θυμάρι
αλλά και κάτι γρατζουνιές
από το αγκαθωτό πουρνάρι.
11. Θυμάμαι τα τρεχάματα
και κάποια ακόμα κλάματα
τα ακούραστα παιχνίδια
στους λόγγους με τα γίδια.

19. Θυμάμαι τις τσουλήθρες
σε κάθε πλαγιά με ρίπες
που είχαν σαν αποτέλεσμα
στο παντελόνι τρύπες.
20. Θυμάμαι τις συναυλίες
που κάναν τα τζιτζίκια
σε κάθε κλαδάκι πράσινο
στους λόγγους με τα ρείκια.
21. Θυμάμαι το κελάδισμα
που κάνανε τ’ αηδόνια
τα ανοιξιάτικα μηνύματα
που φέρναν τα χελιδόνια.
22. Θυμάμαι κάποια ζεστασιά
που σκόρπιζε το τζάκι
αν και ο καπνός καμμιά φορά
μου δάκρυζε το μάτι.

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ
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Οι πρώτοι μετά τον πόλεμο Τζουμερκιώτες μαθητές Γυμνασίου

“Λύκος διώκει αμνόν...”!
Ελπίζω να μην αθυμήσατε από την άγρια επικεφαλίδα τούτου του κειμένου.
Οι όποιες αντιρρήσεις σας για την επιλογή της, είναι δικαιολογημένες.
Πιστεύω όμως ότι θα αρχίσουν να αίρονται, μόλις διαβάσετε τις δυο επόμενες
παραγράφους. Εκ προοιμίου πάντως
σας λέγω, ότι οι τρεις αυτές λέξεις του
τίτλου, πριν εξήντα δυο χρόνια, με κατατρόμαξαν και με σημάδεψαν τόσο πολύ,
που κάποτε έπρεπε να βγάλω κι εγώ το
άχτι μου!
Και εξηγούμαι: Τριών ημερών “Γυμνασιόπαις” το 1946, “στραβάδι” αλλά
καμαρωτός-καμαρωτός, με το πηλίκιο
φορεμένο στραβά και μάγκικα, άνοιξα
το βιβλίο των Αρχαίων Ελληνικών της
Α΄ Γυμνασίου, για να ιδώ τι σπουδαία
“σπουδάγματα” θα μάθαινα στο νέο και
αναβαθμισμένο σχολειό μου, στο μόνο
τότε στα Τζουμέρκα (οκτατάξιο) ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΝΑΝΤΩΝ! Μόλις συλλάβισα στην πρώτη γραμμή του πρώτου μαθήματος τη φράση “λύκος διώκει αμνόν…”, έτριψα τα μάτια μου και έβαλα το σκουσμό. Όχι…, δε φοβήθηκα το
λύκο!... Γι’ αυτόν είχα ακούσει πολλά
και ίσως μου είχε γίνει και συμπαθής,
επειδή δεν έτρωγε τη ζημιάρα γίδα,
που πολύ συχνά του την έστελνε η μάνα
μου κατευθείαν στο στόμα του, γαρνιρισμένη με πολλές κατάρες και βρισιές, σαν και τούτες: “Να…, που να σε
φάει ο μαύρος λύκος” και, “αχ!… μωρή μαγκούφα, λυκοσκισμένη”…
Με τρόμαξαν όμως τα δυο άλλα εντελώς άγνωστα σε μένα “θηρία” της πνευματικής μου ζούγκλας, που τον συνόδευαν! Εκείνο το άγνωστο ζευγάρι,
“διώκει αμνόν”, με έσκιαξε τόσο, που
ακόμη και τώρα λυπάμαι τον εαυτόν μου
όταν τον θυμάμαι σ’ εκείνο το χάλι!…
Άχ!… αυτό το άγνωστο, από παιδί με
τρόμαζε!… Σκεφτείτε τι ψυχολογικά
προβλήματα θα μου είχαν δημιουργηθεί, αν η πρόταση άρχιζε π.χ. με μια από
τις λέξεις: θως (=τσακάλι), αλώπηξ,
γυψ, ιέραξ… Δε θα είχα γνωστό κανένα
από αυτά τα “ζιούμπερα(1)” για να απεικάσω κατά πού πήγαινα, ενώ ο “λύκος”,
μ’ έκανε να ψυχανεμίζομαι την … περιπέτειά μου!…
Την άλλη μέρα έμαθα ότι έκλαιγαν απ’
την τρομάρα τους όλοι οι συμμαθητές
μου και οι μανάδες τους, όπως και η
δική μου που, όμως, έκλαιγε διακριτικά!
Κατοικούσαμε παράμερα, και δίπλα μας
υπήρχε λόγγος. Εκεί πήγαινε να κόψει
κουμαριά για τις “λυκοσκισμένες” και έσκουζε κρυφά για τη δική μου την κακοτυχιά… Τι νά ’καναν οι καημένες που
δεν μπορούσαν να μας βοηθήσουν, αφού οι περισσότερες δεν είχαν πάει καθόλου σχολειό! Τότε, το πήγαινε-έλα σ’
αυτό, άνοιγε το δρόμο προς τα πονηρά
σουλατσαρίσματα και τις… επικίνδυνες
συναναστροφές με “παιδιά”! Οι ελάχιστες οικογένειες που έσπαγαν προσωρινά αυτά τα ταμπού και έστελναν τις κοπέλες τους στο σχολειό, μετά δυο τρία
χρόνια, πριν δηλαδή προλάβουν να…
πονηρέψουν, τις σταματούσαν!… Έτσι
λοιπόν, όταν μεγάλωναν και γίνονταν
μανάδες, είχαν σχεδόν άδειο από πληροφορίες “το σκληρό τους δίσκο” και
δεν μπορούσαν να μας πουν τι είναι ο
“αμνός” και τι στο διάολο κάνει…Οι πατεράδες μας που ίσως μπορούσαν να
μας βοηθήσουν, περνούσαν σπάνια από
το σπίτι. Ήταν συνήθως μακριά μας, επιδιδόμενοι στην άγρα του ψωμιού ή στο
κυνήγι του εχθρού!…
Ζώντας σε τέτοιες οικογενειακές και
κοινωνικές συνθήκες, εμείς οι μαθητές, τα τότε πρωτάκια του Γυμνασίου,
δεν είχαμε κανέναν να μας συμπληρώσει τις τεράστιες ελλείψεις που μας είχε αφήσει η ελλιπής φοίτησή μας στο
Δημοτικό Σχολείο, εξαιτίας του πολέμου, της κατοχής, της Εθνικής Αντίστασης και των συνακόλουθων κακουχιών.
Φοβισμένοι, νηστικοί, γυμνοί και ξυπόλυτοι, περνούσαμε φευγαλέα από το
Δημοτικό και μετά από τρία, το πολύ,
τέσσερα χρόνια ευκαιριακής φοίτησης,
ξεσκολίζαμε πνευματικά ανάλαφροι! Και
παίρναμε Απολυτήριο, κυριολεκτικά,
απ’ το “Κρυφό Σχολειό” που τότε είχε
αναβιώσει στα χωριά μας… Εμείς στα Άγναντα κάναμε μάθημα “μέσα στη θολόκτιστη εκκλησιά” της Παναγίας, επειδή το δημόσιο διδακτήριό μας με τα κόκ-

του Χρήστου Αρ. Παπακίτσου
κινα κεραμίδια της στέγης του, αποτελούσε ελκυστικό στόχο για τα βομβαρδιστικά των κατακτητών. Η Εκκλησία, όπως και όλα τα σπίτια του χωριού, είχε
πέτρινη τη σκεπή της και δεν ξεχώριζε,
δεν προκαλούσε… Είχε βέβαια το Σταυρό σαν ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, αλλά
αυτός μας φύλαγε… Και, στο κάτω-κάτω, αν οι ιπτάμενοι επιδρομείς τον εντόπιζαν, πιστεύαμε πως δε θα τον σημάδευαν. Τι στο καλό…, χριστιανοί άνθρωποι ήταν κι αυτοί . δεν θα είχαν ντιπ Θεό
μέσα τους;
Καταλαβαίνετε, λοιπόν, τι γράμματα μαθαίναμε στοιβαγμένοι εκεί στην
εκκλησιά τριακόσιοι (300) και πλέον
μαθητές έξι τάξεων, με ένα Δάσκαλο,
με Αναγνωστικό από τρίτο και τέταρτο χέρι, με σπασμένη πλάκα και αυτοσχέδιο πετροκόντυλο, χωρίς θέρμανση και, οι πιο πολλοί, χωρίς κάθισμα
και θρανίο και όλοι μας υποσιτισμένοι!… Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που έκανε ο λαμπρός δάσκαλός μας, ο αείμνηστος Κώστας
Βρόντος, δεν προλάβαινε να μας διδάξει κάτι περισσότερο από λίγη ανάγνωση, γραφή και αριθμητική, μολονότι εργαζόταν όλη μέρα, χωρίς να
τον υποχρεώνει και χωρίς να τον πληρώνει κανείς!… Αλλά ούτε ραδιόφωνα και τηλεοράσεις υπήρχαν τότε για
να ακούμε και να μαθαίνουμε καμιά
λέξη παραπάνω από εκείνες που μας
έλεγαν οι μανάδες μας... Το ίδιο ασφαλώς συνέβαινε σε όλα τα Τζουμερκοχώρια.
Δεν ήταν επομένως παράξενο που
δεν ξέραμε τι ήθελαν να πουν οι λέξεις, “διώκει αμνόν”, που συνόδευαν
το λύκο. Απλώς μας φαίνονταν πολύ
αλλόκοτες και απειλητικές. Έτσι άγριες τις φαντάζονταν στα χωριά μας όλες σχεδόν οι μανάδες και “ολοφύρονταν” λέγοντας: “Πω, πω, πω, τι θα
γίνουμε με τούτα τα παιδιά μας… Μικρά, μαύρα και άγρια είναι εκείνα τα
έρμα τα γράμματα που μαθαίνουν στο
Γυμνάσιο”! Έτσι θρηνολογούσαν οι καημένες ομαδικά, όταν έσμιγαν στη βρύση, στο μύλο και στη “νεροτρουβιά”.
Αυτόν τον γενικευμένο κλαυθμό και
οδυρμό άκουγε ο τότε νεαρός δικαστικός υπάλληλος αείμνηστος Αριστοτέλης Ζ. Τούμπουρος και μάτωνε η καρδιά του… Έτρεξε σαν ο από μηχανής
θεός για να δώσει λύση. Μάζευε κάθε
απόγευμα στο υπερώο της Εκκλησίας,
στο γυναικωνίτη, όσους μαθητές ήθελαν και εκεί τους ερμήνευε μία-μία τις
λέξεις, όχι μόνο του μαθήματος της ημέρας, αλλά και του παρακάτω. Από τις
εκατό περίπου λέξεις που είχε κάθε
κείμενο, είναι αμφίβολο αν ξέραμε τις
πέντε. Και πώς να τις μαθαίναμε, οι
έρμοι, αφού κάθε φορά αυτές και τα
άρθρα τους παρουσιάζονταν μπροστά
στα μάτια μας με παράξενα αλλαγμένη
μορφή! Δεν προλαβαίναμε να γνωρίσουμε π.χ. τα ζεύγη των λέξεων: “ο
μην” και “η μνά” και σε λίγο μας παρουσιάζονταν με τις μορφές: “τω μηνί,
τοις μησί”, το πρώτο, και “τη μνα, ταις
μναις”, το δεύτερο! (Λυπάμαι που το
πληκτρολόγιό μου δεν έχει περισπωμένες και υπογεγραμμένες για να τις
βάλω εκεί που πρέπει). Ξεκαρδιζόμασταν στα γέλια με τα εξεζητημένα και
προκλητικά μασκαρέματα μερικών λέξεων που, με τις σκερτσόζικες εμφανίσεις τους, μας έδιναν αφορμές και κάναμε μ’ αυτές γουστόζικα και γαργαλιστικά λογοπαίγνια!…
Το τι τράβηξε ο Τέλης Τούμπουρος
μ’ εμάς “τα απελέκητα κούτσουρα”
εκεί στο γυναικωνίτη, δεν περιγράφεται! Δεν άντεχε μόνος του και πότεπότε έπαιρνε βοηθό του τον αείμνηστο
Χρήστο Δ. Παπαγιάννη, ταμειακό υπάλληλο, ο οποίος επιπλέον είχε αναλάβει
και τον τομέα της ηθικής και μουσικής
διαπαιδαγώγησής μας. Στο διάλειμμα,
για να μας ξεκουράσει, αλλά και για να
μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε την
ιερότητα του χώρου, μας έψελνε με τη
βελούδινη φωνή του κατανυκτικά εκκλησιαστικά τροπάρια, αρχινώντας πάντοτε από την πανηγυρική Δοξολογία.
Όταν πλησίαζαν τα Χριστούγεννα και το

Πάσχα, εκτός από τα τροπάρια των Αγίων αυτών ημερών, μας μάθαινε και τα
αντίστοιχα κάλαντα. Ήξερε πως τα λίγα
αυγά και τα καρύδια που, τηρώντας το
έθιμο, θα μαζεύαμε, ήταν βλησίδι(2) για
μας…
Η βελτίωσή μας στα Αρχαία Ελληνικά, έργο των αλτρουιστών αυτών Αγναντιτών, ήταν θεαματική! Ο φιλόλογος
καθηγητής μας, ο αείμνηστος Ηλίας
Χουλιάρας, είχε να το λέει. Μαθαίναμε, βλέπετε, και το παρακάτω μάθημα
και κάναμε τους έξυπνους! Τότε καταλάβαμε ότι κάθε λέξη μέσα σε μια πρόταση έχει τη δική της αποστολή και το
δικό της όνομα. Εκεί στην Εκκλησία, με
τη φώτιση της Παναγίας και με την επιμονή και υπομονή των άμισθων φροντιστών μας, μάθαμε ότι η πρώτη λέξη
του τίτλου του παρόντος κειμένου (λύκος) είναι υποκείμενο, η δεύτερη
(διώκει) ρήμα και η τρίτη (αμνόν) αντικείμενο. Και τα μάθαμε αυτά τα άγνωστα και τρομερά, από ανθρώπους που
δεν ήταν καθηγητές, αλλά είχαν μέσα
τους φουντωμένη τη φλόγα της προσφοράς σε μια ταλαιπωρημένη και άτυχη γενιά μαθητών. Διαπίστωσαν αυτοί
οι ευεργέτες φροντιστές μας ότι δεν
ήμασταν “κούτσουρα” μη επιδεχόμενα
πελέκημα, αλλά “τρουμπούκια(3)” ανεπεξέργαστα, ατόφια, που κουβαλούσαν
ακόμη επάνω τους σαρακιασμένες
φλούδες και σκληρούς ρόζους, αφού
την λείανσή τους τη διέκοψαν βίαια οι
κατακτητές. Συνέχισαν αυτοί το τρόχισμά μας με ό,τι μέσα διέθεταν ή επινοούσαν, και μας σουλούπωσαν.
Εκεί στην Εκκλησιά πήραμε για πρώτη φορά λίγη μυρουδιά απ’ τους “μηχανισμούς” λειτουργίας της Γραμματικής και του Συντακτικού. Τότε, η πρώτη
συντακτική επεξεργασία της πρότασης
“λύκος διώκει αμνόν”, μας οδήγησε σε
μια πολύ χρηστική ζαβολιά που κάναμε
κατά τα επόμενα μαθητικά μας χρόνια.
Μας έδωσε την ιδέα και επινοήσαμε
τον εξής αλληγορικό κώδικα αλληλοβοήθειάς μας κατά τα διαγωνίσματα των
Αρχαίων Ελληνικών: Όταν μας έθεταν
ως θέμα τη συντακτική επεξεργασία
μιας πρότασης, αριθμούσαμε τις λέξεις της από την αρχή, και όποιος την
επεξεργαζόταν πρώτος και πίστευε ότι
την επεξεργάστηκε σωστά, φώναξε εις
επήκοον όλων π.χ.: “τρεις λύκοι και
πέντε αρνιά”, και όλοι καταλαβαίναμε
ότι η τρίτη λέξη ήταν υποκείμενο και η
πέμπτη αντικείμενο. Αν ήταν κατηγορούμενο, αντί για αρνιά, έλεγε κατσίκια! Βέβαια, είχε έτοιμη και την απάντηση προς τον καθηγητή που αυστηρά
και ανήσυχα ρωτούσε τι συμβαίνει!…
Του απαντούσε ότι δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τον ενθουσιασμό του, γιατί
τού ’ρθε άξαφνα στο νου η λύση κάποιου γρίφου που μας απασχολούσε
στο διάλειμμα! Αχ!… τι σου είναι αυτά
τα παιδιά! Όταν είναι νηστικά, κάνουν
πιο πειστικό εκείνο το “πενία τέχνας
κατεργάζεται”! Και η πενία τότε ήταν
πολυσήμαντη…
Και ύστερα σου λένε μερικοί ότι τα
σημερινά “σκονάκια”, που στηρίζονται
στην αναπτυγμένη τεχνολογία, είναι πιο
έξυπνα! Τους πληροφορούμε πως τα
παλαιά, ήταν απλά και γεμάτα από ανθρώπινη ζωντάνια, πνευματικότητα και
πρωτοτυπία. Αλλά οι σημερινοί ανιστόρητοι δε λένε μόνο αυτή την ανακρίβεια
.
λένε και πολλές άλλες, όπως π.χ., ότι
η δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία είναι επινόηση και “κοινωνικός μισθός” των
τελευταίων ετών και ότι τα φροντιστήρια
ξάφριζαν πάντοτε τα πορτοφόλια των
γονιών. Φαίνεται πως όσοι προβάλλουν
τέτοιους ισχυρισμούς, δεν είχαν την τύχη να ακούσουν τίποτε για το Γυμνάσιο
Αγνάντων και για τους δασκάλους της
περιοχής των Τζουμέρκων, αλλά και για
πολλούς άλλους εγγράμματους συμπατριώτες μας που, κατά το πρώτο μισό
του αιώνα που πέρασε, μοχθούσαν για
τη μόρφωση των ταλαιπωρημένων παιδιών της περιοχής μας.
……………………………………………………………………………………………………………….
(1)

ζιούμπερο = άγριο και ασουλούπωτο ζώο, άγνωστης ονομασίας.
(2)
βλησίδι = θησαυρός, πλούτος, αφθονία.
(3)
τρουμπούκι = τμήμα χοντρού κορμού δέντρου, απ’ το οποίο βγαίνουν οι
σανίδες.
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Φλούδας Ιωάννης του Χριστόδουλου ................................... 30
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Χρύση-Ζολώτα Αγαθή ............................................................ 15
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσοι διαπιστώνουν ότι δεν καταχωρίστηκε το
όνομά τους, ενώ έχει περάσει τρίμηνο από την καταβολή της
συνδρομής τους, να επικοινωνούν μαζί μας στα τηλέφωνα:
210-3313067, 210-5137942.
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Φωτο - αναμνήσεις
Διακρίνονται από
αριστερά: Ιφιγένεια
Στάμου, Βασιλική
Τσίντζα, Π. Τούμπουρου,
Βασιλική Μπαζούκα,
Παρασκευή Χασαλεύρη,
Νίκη Έξαρχου, Βασιλική
Μπαλατσούκα, Όλγα
Χουλιάρα και Όλγα
Οικονόμου.
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Οργανοπαίχτες: Ευστ.
Ζάχος (βιολί), Β.
Μπούκας (κλαρίνο),
Δημ. Μπαλαδήμας
(λαούτο), Ιω.
Παπαδημητρίου
(μεταξύ των
οργανοπαιχτών).
Επάνω σειρά (από
αριστερά): Ευαγ.
Στάμος, 4ος ο Χρήστος
Φίλος (Μάρος), 5ος ο
Δημ. Νάτσης, 6ος ο
Γεωρ. Πριτσιβέλης και
7ος ο Δημ. Τάτσης
(γαμπρός Χασαλεύρη).

Διακρίνονται από αριστερά
οι Ευθύμιος Νικολός,
Μιχάλης Ευταξίας και
Κωνσταντίνος
Χριστογιωργάκης
(Καφαντάρης)

Ο Δημ. Ζάχος
στα πρώτα
βήματα στ'
αχνάρια του
Αρίωνα!

Διακρίνονται
καθήμενοι οι
Νικ. Κατσάνος,
Κ. Καφαντάρης
και όρθιοι οι
Λάκης Αγόρος,
Ευαγ.
Γιωργονίκος,
Ευαγ.
Γιαννούλας
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ΒΙΛΜΑ Λ. ΣΑΠΛΑΟΥΡΑ
Δικηγόρος
Ν. Ζέρβα 2 - Ιωάννινα
Τηλ. γραφ.: 26510-28221
Τηλ. οικίας: 26510-35100
Κινητό: 6947-186813

Διακρίνονται από
αριστερά οι Κ.
Καφαντάρης, Γεωργ.
Σκουληκαρίτης,
Φωτεινή Κολοβού, Χρ.
Κωστάκης και Κων.
Σκουληκαρίτης

