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ΑΓΝΑΝΤΙΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΝΔΑΙΣΙΑ!
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ο απόγευμα της 12 Αυγούστου, όσοι
βρέθηκαν στο “Κιόσκι” των Αγνάντων,
στο Αναψυκτήριο εκεί “στο μύλο και
στη νεροτρουβιά”, κάτω από τα θεόρατα πλατάνια, θα έχουν να μολογάνε για χρόνια τα θεάματα και τα ακούσματα που είδαν και άκουσαν εκείνο το απόβραδο! Το κελάρυσμα του
γάργαρου νερού στην κάνουλα του μύλου, στη νεροτριβή και στο
αυλάκι, ο “δροσερός” θόρυβος της υδατόπτωσης στον
τεχνητό καταρράκτη του ποταμιού, τα καλντερίμια προς
τις Κοδέλλες
και τον παλιό
νερόμυλο, το
θρόισμα
των
π λ α τ α ν ό φυλλων, οι φωτισμένες από τους προβολείς
καταπράσινες πλαγιές, οι πλημμυρισμένες από ήχους και φως φυσικές εικόνες, εμπλουτίστηκαν μουσικά με τις κρυστάλλινες φωνές
δεκάδων μικρών παιδιών, που χάρη στη φροντίδα, την επιμέλεια και το ταλέντο του Χάρι
Ζάχου, αποτέλεσαν μια ουράνια “σκάλα” μελωδικής παιδικής χορωδίας, που κλιμακωτά ανέβαζαν την ψυχή μας στον εξαίσιο χώρο των
μουσών! Τέτοιες εκδηλώσεις, τέτοιες δραστηριότητες δένουν τα παιδιά με τον τόπο των γονιών τους. Τα μπολιάζουν με τις ρίζες τους.
Κάτι θα έχουν να λένε κι αυτά για το χωριό
τους. Πολλοί θα μας ζήλευαν αν αυτή η ευκαιριακά και εκ των ενόντων συγκροτηθείσα παιδική χορωδία είχε σχηματισθεί και ασκηθεί από πολύ πριν.
Προικισμένοι Αγναντίτες και Τζουμερκιώτες,
λάτρεις της μουσικής και, γενικότερα, των

μουσών υπάρχουν πολλοί. Την επιβεβαίωση
αυτή την έκαναν οι νεαροί συντοπίτες μας που
ολοκλήρωσαν τη μουσική πανδαισία σ’ εκείνο
το εξαιρετικού κάλλους και δροσιάς τοπίο με
την ενόργανη καλλιτεχνική τους παρέμβαση.
Μας εξέπληξε όλους ευχάριστα η εμφάνιση
μιας εξαιρετικής ορχήστρας, αρμονικότατα
συγχρονισμένης, αν και η
Äéáêñßíïíôáé áðü áñéóôåσυγκρότησή
ñÜ ïé: Ðáýëïò Óôïýðáò,
της
ήταν τυχαί×ñ. Óôïýðáò, Äçì. Êáôóïýëçò êáé ×ñ. ÊáðÝëçò
α! Την αποτέλεσαν οι ταλαντούχοι νεαροί
συντοπίτες
μας: Χρήστος
Ν.(Θ). Καπέλης
(κιθάρα), Παύλος και Χρήστος Στούπας,
παιδιά του Δημήτρη Στούπα
και της Γεωργίας Αυγέρη (ο
πρώτος αρμόνιο και τραγούδι και ο δεύτερος μπουζούκι)
και Δημήτρης Ναπ. Κατσούλης από τον Καταρράκτη, μεταπτυχιακός φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στον τομέα Τέχνης
και Αρχαιολογίας, που μας μάγεψε με το βιολί
του! Μας εντυπωσίασαν οι γνώριμοι παραδοσιακοί δημοτικοί σκοποί, που έβγαιναν αριστοτεχνικά και με μεράκι απ’ το βιολί του, φιλτραρισμένοι στην κρησάρα της γνήσιας Τζουμερκιώτικης ψυχής του. Παιδιά, μπράβο σας! Όλοι σας είστε καταπληκτικοί! Μαζί με όλες τις
άλλες επιδόσεις σας, φαίνεται ότι ακούτε καθαρά και τη φωνή του Σωκράτους που συμβούλευε: “Μουσικήν ποίου και εργάζου”. Πίστευε (και πολύ σωστά), ότι η μουσική σμιλεύει τις ψυχές, τις αποκαθαίρει, τις εξαγνίζει, τις
κάνει ανάλαφρες και τις ανεβάζει σε υπερουράνιους τόπους! Συγχαρητήρια και “αιέν αριστεύειν”! Η Εφημερίδα “Άγναντα Άρτας”

ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
Οι επιδόσεις στα αθλήματα και
ιδιαίτερα στο Ποδόσφαιρο που οι
νέοι της περιοχής του Δήμου μας
σημείωσαν τα τελευταία καλοκαίρια, δεν πέρασαν απαρατήρητες
από πολλούς σημαντικούς παράγοντες του τόπου μας, οι οποίοι
ξέρουν να εκτιμούν την αξία του
αθλητισμού και έχουν τη δυνατότητα να ενθαρρύνουν και να ενισχύσουν τα νιάτα στο να δείξουν

τις δυνατότητές τους στο ευρύτερο
κοινό, συντελώντας έτσι στην ανάπτυξη του αθλητικού πολιτισμού
και τουρισμού και στα Τζουμέρκα.
Ευρεία συζήτηση μεταξύ των
παραγόντων αυτών έγινε το περασμένο καλοκαίρι στα Άγναντα και
από πολλούς διατυπώθηκε πρόταση ίδρυσης Αθλητικού Ομίλου από Τζουμερκιωτόπουλα, με πρώτο

ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ
ΟΣΤΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΩΝ ΗΡΩΩΝ
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Ελλήνων Ηρώων τάφους, μεταξύ των οποίων και συντοπιτών μας (Τζουμερκιωτών), εντόπισε στην Αλβανία ο ακούραστος ιστορικός ερευνητής κ. Αγαθοκλής Παναγούλιας ο οποίος, με σύσταση του εκλεκτού φίλου μου και συμπατριώτη μας κ.
Λευτέρη Τζόκα, Ιστορικού και
Λογοτέχνη, είχε την καλοσύνη να
με κάνει κοινωνό μέρους των
καταπληκτικών ευρημάτων της
έρευνάς του. Τους ευχαριστώ
και τους δύο θερμότατα.
Στο χωριό Βοδίνο (δίπλα από
την Κακαβιά) φέρεται ότι είναι ενταφιασμένοι οι συμπατριώτες μας:
Στάμος Χρήστος του Γεωργίου
από τα Άγναντα ή Ραφταναίους
και Γραβιάς Στέφανος του Χρή-

στου, από τον Καταρράκτη και
στο χωριό Βιλαράτι, ο Παπαμάργαρης (ή Μάργαρης) Αναστάσιος του Κων/νου, ίσως, από τα
Πράμαντα.
Και οι τρεις ήταν στρατιώτες
του 40ού Συντάγματος Ευζώνων
και έπεσαν ηρωικά την 28-111940 κατά την αντεπίθεση των
Ελλήνων εναντίον των Ιταλών
εισβολέων.
Θεωρώ τις παραπάνω πληροφορίες πολύ σημαντικές και εφόσον ο χρόνος και οι εκεί συνθήκες δεν τις μετέβαλαν, πιστεύω ότι αποτελούν μεγάλο και αξιοποιήσιμο ιστορικό κεφάλαιο,
τόσο για τους συγγενείς των ανωτέρω όσο και για τον Δήμο
μας.
Χρ. Αρ. Παπακίτσος

τμήμα του το Ποδοσφαιρικό και
με προοπτική να ακολουθήσουν
και άλλα. Οι ίδιοι αυτοί παράγοντες, κατά δήλωσή τους, είναι
πρόθυμοι να αναλάβουν και την

(Συνέχεια στη σελίδα 10)

Η Ι.Λ.Ε.Τ. ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ
ΑΓΝΑΝΤΩΝ ΤΙΜΗΣΑΝ ΤΟΝ
ΣΤΕΦΑΝΟ ΦΙΛΟ
Το ήθελα πολύ, το είχα ανάγκη, και γι’ αυτό έκανα “τα αδύνατα δυνατά” και ήμουν παρών στις 3-8-2008 στο Πνευματικό Μνημόσυνο του φίλου
μου και χωριανού μας Στέφανου Μ. Φίλου, που έγινε στα
Άγναντα, παρουσία του Νομάρχη Άρτας κ. Γ. Παπαβασιλείου, του Αντιπρύτανη του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ.
Γ. Παπαγεωργίου, του Αντιδημάρχου Αθαμανίας κ. Χρ. Κουτσαύτη και πολλών ανθρώπων
του πνεύματος, συγγενών, φίλων, συναδέλφων του και συντοπιτών μας.
Σε όλη τη διάρκεια της σεμνής εκδήλωσης που εξελίχθηκε σε “μυσταγωγία”, ένιωθα την ψυχή του να φτερουγίζει ανάλαφρα ανάμεσά μας και

(Συνέχεια στη σελίδα 11)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΕ
ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΝΑΝΤΩΝ

Τ

ην Κυριακή 10 Αυγούστου 2008, εγκαινιάστηκε το νεόδμητο και περικαλλές κτήριο του Κέντρου
Υγείας Αγνάντων
που ανεγέρθηκε
στην ανατολική
πλευρά του λόφου της Αγίας
Φανερωμένης Αγνάντων με δαπάνη του Δημοσίου. Στη λαμπρή
τελετή παρέστησαν: ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άρτας κ. κ.
Ιγνάτιος, ο οποίος και χοροστάτησε στον καθιερωμένο Αγιασμό,
ο Υφυπουργός Υγείας (Τζουμερκιώτης Βουλευτής Άρτας)
κ. Γεώργιος Παπαγεωργίου, ο επίσης Τζουμερκιώτης Βουλευτής Άρτας κ. Δημ. Τσιρώνης, ο
Νομάρχης μας κ. Γεώργιος Παπαβασιλείου, ο Δήμαρχος Αγνάντων και Πρόεδρος της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού μας κ. Χρ.
Χασιάκος, ο Δήμαρχος Κομποτίου κ. Στάθης Γιαννούλης, Εκπρόσωπος της Αστ. Δ/νσης Άρτας, o Διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας κ. Δ. Νικόπουλος, ο Διοικητής του Γεν.
Νομαρχ. Νοσοκομείου Άρτας κ.
Κ. Ντιναλέξης, ο Αντιδήμαρχος
Άρτας κ. Βασ. Γιάπρος, ο επικεφαλής της μειοψηφίας του
Δημ. Συμβουλίου Άρτας κ. Γ.
Κοτσαρίδας, Νομαρχιακοί και
Δημοτικοί Σύμβουλοι, ο Πρόεδρος της Ομοσπ. Τζουμερκιωτών κ. Χρ. Λαναράς, ο Πρόεδρος της ΙΛΕΤ κ. Κ. Μαργώνης
και πλήθος κόσμου.
Όλοι θαυμάσαμε την τοποθεσία, τον λειτουργικά διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο
του κτηρίου, τη μελετημένη εσωτερική διαρρύθμισή του,
τους άνετους και με ευαισθησία επιπλωμένους χώρους υποδοχής-αναμονής και γενικά την
εργονομικά διαρρύθμιση όλων
των χώρων και των εγκαταστάσεών του.
Μετά τον Αγιασμό και τις πατρικές ευχές του Σεβασμιότατου, ο συμπατριώτης μας Υφυπουργός Υγείας κ. Γιώργος Παπαγεωργίου μιλώντας με τη
σαφήνεια και τη γλαφυρότητα
που τον διακρίνουν, αναφέρθηκε στις επίπονες προσπάθειες που έγιναν διαχρονικά
κατά τις δυο τελευταίες δεκαε-

τίες και που οδήγησαν στα σημερινά εγκαίνια του θαυμάσιου
κτηρίου και των εγκαταστάσεων του Κέντρου Υγείας Αγνάντων, που είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα
τόσο στον Δήμο
Αγνάντων όσο
και σε ολόκληρη
την περιοχή των
Τζουμέρκων.
Ενθαρρυντικές
και πειστικές ήταν οι διαβεβαιώσεις που μας έδωσε ο κ. Υφυπουργός ότι το
Κέντρο Υγείας Αγνάντων θα λειτουργήσει με βάση τις πλέον σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους και προδιαγραφές και με τεχνολογικό
εξοπλισμό τελευταίας γενιάς.
Οι διαδικασίες για τη στελέχωση του Κέντρου με ιατρικό προσωπικό των προβλεπόμενων
ειδικοτήτων και για τη συμπλήρωση της τεχνολογικής υποδομής, βρίσκονται εν εξελίξει. Πέραν αυτών είπε ότι το Κ.
Υ. θα συνδεθεί μέσω διαδικτύου με μεγάλο κεντρικό Νοσοκομείο (Τηλεϊατρική), για την
εκ του μακρόθεν εξέταση των
ασθενών με σοβαρά, επείγοντα
ή δυσδιάγνωστα ιατρικά περιστατικά από τους πλέον εξειδικευμένους ιατρούς, οι οποίοι
θα παρέχουν, κατά περίπτωση,
και τις κατάλληλες οδηγίες.
Οι διαβεβαιώσεις του κ. Υφυπουργού έκαναν αισιόδοξους
τους μόνιμους κατοίκους της
περιοχής μας και ενθάρρυναν
εκείνους που θέλουν να παραμένουν και το χειμώνα στον τόπο τους αλλά ως τώρα δεν το
αποφάσιζαν, λόγω του βεβαρημένου της υγείας τους.
Μετά το πέρας της λαμπρής
τελετής των εγκαινίων και την
ξενάγηση των επισήμων και
του κοινού στους χώρους του
Κέντρου Υγείας, η Διευθύντρια
και τα στελέχη του Κέντρου δεξιώθηκαν φιλόξενα και απέριττα όλους τους επισκέπτες σε
κατάλληλα διαρρυθμισμένο
χώρο του Κέντρου.
Συγχαίροντας όλους τους συντελεστές της πετυχημένης
αυτής εκδήλωσης, ευχόμαστε
το Κέντρο Υγείας Αγνάντων να
καταστεί στολίδι της περιοχής
και πηγή σιγουριάς και αισιοδοξίας των ανθρώπων της.
Χρ. Αρ. Παπακίτσος

Η 9Η ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΝΑΝΤΩΝ
Καλά μελετημένη και άριστα
οργανωμένη ήταν η φετινή 9η
Συνδιάσκεψη των Συλλόγων
και Αδελφοτήτων του Δήμου
μας που έγινε την Κυριακή 108-2008 στην κεντρική πλατεία
των Κτιστάδων. Είναι άξιοι συγ-

χαρητήριων ο τοπικός Σύλλογος και το Πνευματικό Κέντρο
των Κτιστάδων για την άρτια
οργάνωση της Συνδιάσκεψης.
Όλα ήταν μελετημένα μέχρι
και την τελευταία τους λεπτο(Συνέχεια στη σελίδα 10)
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Η Σερβετά Πολυξένη κόρη του
Λάμπρου και της Χριστίνας Αγόρου πέτυχε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στο
τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας.
♦ Ο Τάτσης Κωνσταντίνος του
Ευαγγέλου και της Κατερίνας πέτυχε στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Αθηνών στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.
♦ Η Θανάση Μυρτώ του Κωνσταντίνου πέτυχε στο Μετσόβιο
Πολυτεχνείο στο τμήμα της Αρχιτεκτονικής.
♦ Ο Τάτσης Γεώργιος του Μιχαήλ πέτυχε στο τμήμα Λογιστικής
στο Τ.Ε.Ι. Πάτρας.
♦ Ο Μαυροπάνος Αλέξανδρος του Χρήστου πέτυχε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στο τμήμα
Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών.
♦ Ο Φίλος Στέφανος του Μιχαήλ πέτυχε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στο τμήμα Επιστήμης και
Τεχνολογίας Υλικών.
♦ Η Μαρία Χρίστου Τούμπουρου πέτυχε στην Φιλοσοφική
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Το Δ.Σ. συγχαίρει θερμά τους
επιτυχόντες.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Ο Γεώργιος κα η Αλεξάνδρα
Τάτση βαφτίσανε το νεογέννητο
γιο τους την 16-8-2008 στην εκκλησία Κοιμήσεως της Θεοτόκου
και του όνομα αυτού Άγγελος.
Νονά η Αικατερίνη Σιάχαλου.
♦ Ο Δήμος Σγούρος και η Δήμητρα Στυλ. Καπέλη βάφτισαν το
κοριτσάκι τους στις 8-6-2008
στον Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Καματερού και από τότε ακούει στο όνομα Μαρία. Να ζήσει η νεοφώτιστη.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Η Νίκη Παντιού κόρη του Θωμά Ευαγγελίου απέκτησε το δεύτερο γιο της και του έδωσε το όνομα Θωμάς.
• Ο Χαρίλαος Μελισσιανός και
η Γεωργία Στυλ. Καπέλη απέκτησαν το δεύτερο αγοράκι τους την
1-7-2008. Στους γονείς και τους
παππούδες ευχόμαστε να τους
ζήσει.

ΓΑΜΟΙ
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Στις 14-6-2008 παντρεύτηκε η
Σπυριδούλα (Πέπυ) Θ. Ευαγγελίου στα Γιάννενα με το Νίκο Κοντό
από τους Μουζακαίους Ιωαννίνων.
♦ Η χωριανή μας Εύη (Ευθυμία) Γ. Κωστάκη (του Δημητρίου και
της Ευθυμίας) και ο Βασίλης Βελάνης στις 6-6-2008 τέλεσαν τους
γάμους τους στο Εξωκλήσι του Αγίου Πέτρου Σουνίου. Να ζήσουν.
♦ Ο Κωνσταντίνος Τσάλας
(γιός της Αικατερίνης Μιχ. Τούμπουρου) και η Σοφία Καρέλλα
παντρεύτηκαν στις 6 Σεπτεμβρίου
2008 στην Χαλκίδα.
Το Δ.Σ. εύχεται στους νεόνυμφους βίον ανθόσπαρτον.

ΘΑΝΑΤΟΙ
Απεβίωσε στις 7.7.08 και κηδεύτηκε στα Φράστα Αγνάντων η
Παπαγιάννη Βασ. Γεωργία, ετών
87.
♦ Απεβίωσε
στις 13.7.08 και
κηδεύτηκε στην
Άγναντα η Παππά Γιάννα συζ.
Δημητρίου, ετών
47.
♦ Απεβίωσε στις 17.7.08 και
κηδεύτηκε στην Άγναντα η Τού-

μπουρου Μαρίκα χήρα Αριστοτέλη, ετών 82.
♦ Απεβίωσε στις 3.8.08 και
κηδεύτηκε στα Φράστα Αγνάντων
η Καράμπαλη Ευγενία χήρα Λάμπρου, ετών 86.
♦ Απεβίωσε στις 3.7.08 και
κηδεύτηκε στα Φράστα Αγνάντων
η Ζιάβρα Βασιλική χήρα Δημητρίου, ετών 97.
♦ Απεβίωσε στις 23.8.08 και
κηδεύτηκε στην Άγναντα ο Μαυροπάνος Γ. Θεόδωρος, ετών 89.
♦ Απεβίωσε τον Αύγουστο
στην Αθήνα και κηδεύτηκε στην
Άγναντα η Σοφία Ρίζου-Πριτσιβέλη (Σπύρου), ετών 87.
♦ Απεβίωσε στις
28.7.08 στην
Αθήνα και
κηδεύτηκε
στην Άγναντα ο Κοντογεώργος Γ.
Δημήτριος, ετών 70.
♦ Απεβίωσε στις 30.6.08 και
κηδεύτηκε στην Άρτα ο Πριτσιβέλης Νικ. Δημήτριος, ετών 75.
♦ Απεβίωσε στις 10.8.08 στην
Αθήνα και κηδεύτηκε στην Άγναντα ο Ζιάβρας Κων. Νικόλαος, ετών 53.
♦ Απεβίωσε
στις
15.7.08 και
κηδεύτηκε
στην Αθήνα ο
Ευαγγελίου
Βασίλειος, ετών 82.

ΔΩΡΕΕΣ
Η Γεωργία Χρ. Κοντογεώργου,
η κόρη της Μάχη Λευκαδίτη και η
νύφη της Ελένη Γ. Κοντογεώργου
διέθεσαν το ποσό των εξήντα ευρώ για το νεκροταφείο Αγ. Δημητρίου Αγνάντων στη μνήμη του
κουνιάδου και θείου τους Δημητρίου Κοντογεώργου.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ - ΣΥΓΓΝΩΜΗ
Στο περυσινό φύλλο του Σεπτεμβρίου είχε δημοσιευτεί ελλιπές το όνομα της Βανέσας Γιαννούλα που πέτυχε στο Παιδαγωγικό τμήμα του Πανεπιιστ. Ιωαννίνων. Πρόκειται για τη Βανέσα Βασ. Γιαννούλα εγγονή του Χριστοφόρου. Επανορθώνουμε ζητώντας συγγνώμη.

Ευχαριστήριο
Για τον ξαφνικό και τραγικό
τέλος της αγαπημένης τους συζύγου και μητέρας, η οικογένεια
Δημ. Παππά, αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει δημόσια όλους όσους συμπαραστάθηκαν στο βαρύτατό μας πένθος.
Ξεχωριστά θέλει ν’ αναφερθεί
σ’ εκείνους που συνετέλεσαν
στην εξεύρεσή της και με πολύ
κόπο και κίνδυνο κατάφεραν να
την ανασύρουν:
1. Καρύδης Βασίλειος
2. Μανούσης Δημήτριος
3. Κωστούλας Γεώργιος
4. Παπέλης Αθανάσιος
5. Νίκος Καθηγητής
6. Καρύδης Ευάγγελος
7. Καρύδης Κων/νος
8. Κώστας Δημήτριος
9. Τάτσης Βασίλειος
10. Μήτσος Δημήτριος
Στη μνήμη της οι οικογένειες:
1. Δημ. Παππά
2. Τηλ. Μανούση
3. Μιχ. Μπέκα
κατέθεσαν το ποσό των
150,00 ευρώ στην Εκκλησιαστική
Επιτροπή.
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Ν ε κ ρ ο λ ο γ ί ε ς
“Εψήλωσες πολύ και ζήλεψε ο
χάρος”
Ο Νίκος έφυγε, μέρα του Αυγούστου.
Ο σεμνός, ο περήφανος, αθώος,
πέταξε.
Πρόωρα επέταξε στου ουρανού
τα μέρη, αητός αυτός, αητών καμάρι.
Δυό λόγια τυπωμένα στο χαρτί
κι ένα χαμόγελο σε μια φωτογραφία, ας είναι μια ανάμνηση καλή,
σ’ όσους πονούν, σ’ όσους θρηνούν, σ’ όσους
θυμούνται.
Νίκο! την έζησες τη ζωή περήφανα. Με ή-

Μνήμη Νίκου Ζιάβρα

θος, αξιοπρέπεια και με αγωνιστικότητα, κόντρα στη στέρηση.
Κληροδότησες στις ακριβές σου κόρες αξίες, ως σπουδαίος πατέρας, άφησες στην αγαπημένη σου γυναίκα
όμορφες αναμνήσεις. Στις αδελφές,
στον αδελφό σου, άφησες τον καημό:
Εσύ ο μικρότερος και χάθηκες πρώτος.
Σ’ όλους όσοι σε γνώρισαν, συγγενείς και φίλοι, άφησες έναν πόνο κι ένα αντίδοτο σ’ αυτόν, μια ανάμνηση ωραία.
Αιωνία η μνήμη σου.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΑΓΟΡΟΣ Δ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΓΟΡΟΥ Β. ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΗΔΟΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΗΔΟΝΗΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΡΟΝΤΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΒΡΟΝΤΟΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΡΟΝΤΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΟΝΙΚΟΣ Χ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΗ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΑΡΙΣΤΕΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΓΚΟΥΒΑ - ΡΑΒΑΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΓΚΟΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΚΟΥΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΓΚΟΥΒΑΣ Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΡΑΒΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΖΑΡΑΓΚΑ ΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΖΑΡΑΓΚΑΣ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΖΙΑΒΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΖΙΑΒΡΑΣ Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΙΑΒΡΑΣ Ε. ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΗ ΣΟΦΙΑ - ΕΛΕΝΗ
ΘΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΠΕΛΗΣ Θ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΠΕΛΗΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΗ – ΤΣΑΤΣΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΛΙΟΥ - ΒΟΥΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ - Κονάκια
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ Δ. ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΥ Χ. ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΟΝΤΟΡΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΡΑΒΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - καφενείο
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΑΡΙΑΔΝΗ
ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΑΣΙΑΝΗ
ΛΕΜΟΝΙΑΣ Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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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.
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.

ΛΕΜΟΝΙΑΣ Β. ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΕΝΗ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΛΕΥΚΑΔΙΤΗ - ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ ΕΛΕΝΗ
ΛΕΥΚΑΔΙΤΗ – ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ ΜΑΧΗ
ΜΑΛΑΜΟΥ Μ. ΚΙΚΗ
ΜΑΣΙΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΥΡΟΠΑΝΟΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΥΡΟΠΑΝΟΣ Χ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΥΡΟΠΑΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΜΗΛΙΧΟΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΑΖΟΥΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΠΑΖΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΑΖΟΥΚΑ ΚΛΕΟΝΙΚΗ
ΜΠΑΚΟΣ Β. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΑΚΟΣ ΚΩΝ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΝΑΤΣΗΣ Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΟΣ Ι. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΟΣ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΤΟΥΒΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΟΥΤΣΟΥ - ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΠΑΠΠΑ – ΜΠΕΚΑ ΖΩΙΤΣΑ
ΠΑΠΠΑΣ Χ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΡΙΤΣΙΒΕΛΗ Χ. ΒΟΥΛΑ
ΠΡΙΤΣΙΒΕΛΗ Χ. ΝΤΙΝΑ
ΡΙΖΟΣ Β. ΧΡΗΣΤΟΣ
ΡΙΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΑΠΑΤΗΣ Σ. ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΙΑΧΑΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ - ΙΕΡΕΑΣ
ΣΤΑΜΟΣ Χ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΜΟΣ Χ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΑΜΟΥ Α. ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΣΤΑΜΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ
ΤΑΤΣΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑΤΣΗΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΑΤΣΗΣ Κ. ΛΑΜΠΡΟΣ
ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΤΣΙΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΣΙΜΠΕΡΗ – ΜΕΓΚΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΤΣΙΜΠΕΡΗ Γ. ΕΛΕΝΗ
ΤΣΙΜΠΕΡΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΙΩΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΣΩΛΗΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΩΛΗΣ Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ - Κέρκυρα
ΦΙΛΟΣ Β. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΙΛΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΣ
ΦΙΛΟΥ Β. ΜΑΙΡΗ
ΦΙΛΟΣ Δ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΦΙΛΟΣ ΒΑΣ. ΗΛΙΑΣ
ΦΙΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΙΛΟΥ ΓΙΩΤΑ
ΦΙΛΟΥ-ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΧΑΜΠΙΠΗ - ΓΚΟΥΒΑ ΣΟΦΙΑ
ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΧΑΡΟΥ - ΓΡΑΨΑ ΑΝΘΟΥΛΑ
ΧΑΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΧΑΣΑΛΕΥΡΗ ΠΑΡΘΕΝΙΑ
ΧΑΣΑΛΕΥΡΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
ΧΑΣΑΛΕΥΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΒΑΣΙΛΗ – ΔΑΣΥΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΧΡΙΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΧΡΟΝΗ - ΜΑΡΓΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΡΟΝΗ - ΣΑΚΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΧΡΟΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΡΟΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
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Ευχαριστούμε όλα τα μέλη και μη τα
οποία μας δίνουν πληροφορίες και νέα
από το χωριό είτε τηλεφωνικώς είτε μέσω
fax είτε με επιστολές..
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ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ
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Δ

εν τα κατάφερα φέ
τος να φτάσω νωρίς
και να παρατείνω για
πολύ τις διακοπές μου στα Άγναντα, στα Τζουμέρκα.. “Άλλαι μεν βουλαί ανθρώπων, άλλα δε Θεός κελεύει”.. Γι’ αυτό
και δεν μπορώ να σας μεταφέρω εδώ, “από πρώτο χέρι”,
πολλά από τα πρωτοφανή και
αισιόδοξα που σημειώθηκαν
εκεί. Θα σχολιάσω μόνο όσα
πρόλαβα. Ελπίζω του χρόνου
να προλάβω πιο πολλά και εξίσου ενδιαφέροντα.. “Ελπίς
γάρ η βόσκουσα πολλούς των
βροτών”…
...
παίνοντας στα Άγναντα βρέθηκα μπροστά
σε ένα καταπληκτικό θέαμα!
Σταμάτησα και θαύμασα μια
πανοραμική πλαστικοποιημένη φωτογραφία του χωριού
μας, που με καλωσόριζε! Είδα μπροστά στα μάτια μου ολόκληρο σχεδόν το χωριό να
υποδέχεται χαρούμενα και
φιλόξενα κάθε χωριανό, κάθε
επισκέπτη, κάθε διερχόμενο..
Δύσκολα αντιστέκεται κανείς
σε ένα τέτοιο καλωσόρισμα!
Μπράβο στον Εκπολιτιστικό
– Εξωραϊστικό Σύλλογο “Τα
Άγναντα” που είχε την έμπνευση!
...
ην επομένη, αποβραδίς
το Σάββατο της 2-82008, στην πλατεία της Παναγίας, κάτω από τον πανύψηλο
και φουντωτό πλάτανο, άλλη
ευχάριστη έκπληξη με περίμενε! Δίπλα μου, σε μια ευχάριστη παρέα του χωριανού
μας Μηχανικού κ. Πανταζή
Κ. Τούμπουρου, ξεχώρισα
την παρουσία του πασίγνωστου και καταξιωμένου καλλιτέχνη, μουσικοσυνθέτη και
σαξοφωνίστα κ. Γιώργου Κατσαρού
τσαρού! Φαινόταν κατενθουσιασμένος, και πράγματι ήταν, όπως διαπίστωσα και από τις τρεις-τέσσερις λέξεις
που μου έκανε την τιμή να ανταλλάξει μαζί μου. Τον συνεπήρε η ομορφιά του χωριού μας, η φιλοξενία που του
επιφυλάχτηκε και η άρτια και
πολιτισμένη εξυπηρέτηση
που παρείχε το Κέντρο “Πανόραμα” του Κώστα Κωστούλα. Σε λίγο η παρέα του συμπληρώθηκε με μια ομάδα
καλλίφωνων και μουσικόφιλων φίλων του που ήρθαν από την Άρτα για να τον συναντήσουν. Ανάμεσά τους και οι
εκλεκτοί χωριανοί μας κ.κ.
Τάκης Αθ. Κρεμπούνης και
Γιώργος Χαλκιάς (πανελληνίως γνωστός δικηγόρος – γραφολόγος). Τα μελωδικά παλιά
τραγούδια που ακούστηκαν
εκείνο το βράδυ, μέχρι τα ξημερώματα, έκαναν παραδεισένιο το εξαιρετικά δροσάτο
εκείνο απόβραδο. Αν πολλοί
από εμάς τους Αγναντίτες και
Τζουμερκιώτες κάναμε ό,τι
έκανε ο κ. Π. Τούμπουρος
και φιλοξενούσαμε στα χωριά
μας τέτοιου βεληνεκούς προσωπικότητες του πνεύματος,
της τέχνης και του πολιτισμού, άλλη θα ήταν η μοίρα
της περιοχής μας. Και ενώ απολάμβανα τις θεσπέσιες μελωδίες, μού ’ρθε στο νου μια
φράση ενός παλιού Προέδρου των Η.Π.Α. και παραφράζοντάς την, είπα στην πα-
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Βλέπω, ακούω, σχολιάζω
ρέα μου:: Ας μη ρωτάμε τι έκαναν οι άλλοι για τον τόπο
μας . να ρωτάμε τους εαυτούς
μας τι κάναμε και τι κάνουμε
εμείς γι’ αυτόν…
...
υχερός ήμουν που πρό
λαβα την εκδήλωση
μνήμης που η ΙΛΕΤ και ο Δήμος Αγνάντων διοργάνωσαν
προς τιμήν του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΦΙΛΟΥ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γυμνασίου-Λυκείου Αγνάντων την 3-8-2008.
Το είχα τάμα και έκανα “τα αδύνατα δυνατά” για να το εκπληρώσω. Για τη σεμνή αυτή
εκδήλωση γράφουμε σε άλλη
στήλη της εφημερίδας μας.
...
ξαιρετική επιτυχία ση
μείωσε, όπως έμαθα, η
έκθεση φωτογραφιών του
πανελληνίως γνωστού Τζουμερκιώτη φωτογράφου Κ.
Μπαλάφα, που έγινε στο
Βουργαρέλι την 9-8-2008 με
τη φροντίδα της Ιστορικής
και Λαογραφικής Εταιρείας
Τζουμέρκων.
...
τις 10 Αυγούστου και
για ένα 15θήμερο, έγινε
στα Άγναντα Έκθεση φωτογραφιών του Αγναντίτη ερασιτέχνη, αλλά εξαιρετικά ευαίσθητου και ένθεου φωτογράφου κ. Κώστα Μαυροπάνου,
στον ανακαινισμένο παλιό
νερόμυλο του συνοικισμού
“Κοίμηση Θεοτόκου Αγνάντων”, στις Κοδέλλες. Η θεματολογία της Έκθεσης έδενε στενά με τον εκθεσιακό
χώρο, αλλά και με την τριγύρω πανέμορφη φύση! Επικαιροποιούσε σε κάθε επισκέπτη παλιές μνήμες και πάντρευε την παράδοση με την
Ιστορία, το σύγχρονο φυσικό
περιβάλλον με το παλιότερο
και τις νεώτερες φυσιογνωμίες με εκείνες των παππούδων μας. Συγχαρητήρια στον
φωτογράφο που ξέρει να αποθανατίζει τη στιγμή, την επίκαιρη στιγμή και, μέσα από
αυτή, να εκφράζει μια ολόκληρη ζωή, έναν ολόκληρο
κόσμο!
...
10 Αυγούστου φέτος,
είχε την “τιμητική”
της! Τρέχαμε από εκδήλωση
σε εκδήλωση, χωρίς να καταφέραμε να τις προλάβουμε όλες. Σημειώθηκε πρωτοφανές “μποτιλιάρισμα” εκδηλώσεων:: Αρχιερατική λειτουργία
στην Παναγία στα Άγναντα,
στην οποία χοροστάτησε ο
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Άρτας Κ. Κ. Ιγνάτιος, Εγκαίνια του Κέντρου Υγείας
Αγνάντων,
Συνδιάσκεψη
στους Κτιστάδες των Πολιτιστικών Φορέων του Δήμου
μας (καταπληκτική η οργάνωση και η φιλοξενία. Συγχαρητήρια στον τοπικό Σύλλογο!), Συνάντηση των φοιτησάντων στο Γυμνάσιο Αγνάντων, Ποδόσφαιρο Εφήβων
και Ανδρών στον Καταρράκτη, ίσως και άλλες που δεν
τις πήρα είδηση ή τις ξεχνώ!
Πρέπει να βρεθεί τόπος να
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μπαίνουν
στη σειρά οι εκδ η λ ώ σεις. Κρίμα να χάνουμε τις
περισσότερες…
Και είναι
όλες αξιόλογες!

Γράφει ο
ΧΡ. ΑΡ. ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ

...
αι σαν να μην έφτανε ο
“συνωστισμός” των εκδηλώσεων, ήρθε καταμεσήμερα η νεροποντή με το χοντρό και πυκνό χαλάζι που άσπρισε αυγουστιάτικα πέρα
ως πέρα τις κορυφές των
Τζουμέρκων! “Μας τα έκανε
μούσκεμα”, μας σημάδεψε
με καρούμπαλα, διέλυσε βίαια τις συνάξεις και κατέστρεψε τα λιγοστά κλήματα
και όλα τα ζαρζαβατικά!... Λέτε με τη ζημιά που έγινε σ’
αυτά τα τελευταία η θεία δίκη
να θέλησε να τιμωρήσει εκείνους που δεν έχουν ντιπ φιλότιμο και σε μόνιμη βάση
“απομυζούν” με τα λάστιχα
το νερό από τις δεξαμενές
και αφήνουν κατακαλόκαιρα
χωρίς σταγόνα νερού εκείνους που κατοικούν στους
ψηλότερους οικισμούς του
χωριού ή εκείνους που δεν έχουν την τύχη να περνά από
δίπλα τους ο κεντρικός αγωγός του υδραγωγείου; Και,
όπως γίνεται πάντοτε, “μαζί
με τα ξερά κάηκαν και τα
χλωρά”!… Μήπως ο Δήμος
μας πρέπει να καθορίσει για
την καλοκαιρινή περίοδο ένα
ανώτατο, αλλά επαρκές, όριο
κατανάλωσης, η υπέρβαση
του οποίου να κοστίζει καμιά
τριακοσαριά ευρώ το κυβικό;;
Μόνο έτσι θα μπορούμε να
ελπίζουμε ότι θα έχουμε όλοι
νερό να πιούμε, να πλυθούμε
και να ποτίσουμε τις γλάστρες μας ή τις δυο-τρεις ντοματιές μας.
...
τις 11 Αυγούστου βρε
θήκαμε στα Γουριανά
Γουριανά,
ο Δήμαρχος Αγνάντων κ. Χασιάκος, ο Αντιδήμαρχος κ.
Μακρυγιάννης, ο Πρόεδρος
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της Αδελφότητας Αγναντιτών
της Αθήνας κ. Χριστοδούλου
και ο σύρων τούτες τις
γραμμές. Χαρήκαμε μια ζεστή, ανθρώπινη και πολιτισμένη εκδήλωση του τοπικού Εκπολιτιστικού και Λαογραφικού Συλλόγου, ψυχή
του οποίου είναι ο πανταχού
παρών και τους πάντες εξυπηρετών στην περιοχή του
Δήμου μας κ. Φάνης Γιαννακούλας. Φιλόξενος, ευπροσήγορος, γενναιόδωρος, αεικίνητος! Εφάμιλλός του ο Γουριανίτης Πρόεδρος της ΙΛΕΤ
κ. Κώστας Μαργώνης. Τους
συγχαίρουμε και τους ευχαριστούμε.
...
ην επομένη βραδιά, 12
Αυγούστου, ο Δήμαρχος Αγνάντων, ο Πρόεδρος
της Αδελφότητας Αγναντιτών
Αθήνας και ο συντάκτης του
παρόντος βρεθήκαμε στο όμορφο Γραικικό σε εκδήλωση του Συλλόγου του. Η οργάνωση καταπληκτική, η
μουσική εξαίσια και η φιλοξενία πολιτισμένη και γαλαντόμος! Θερμά συγχαρητήρια
και θερμές ευχαριστίες στους
κ.κ. Καραβασίλη, Χαχούλη,
Γιάπρο (Αντιδήμαρχο) και
Τζίκερα (Πρόεδρο Τ. Σ.) και
σε όλους τους συντελεστές
της επιτυχίας της εκδήλωσης. Και του χρόνου!
...
πολαμβάνοντας το απόβραδο της 12 Αυγούστου εκεί στο “κιόσκι”, στο
Αναψυκτήριο, δίπλα από στις
κοδέλες προς τον επάνω μαχαλά των Αγνάντων τη δροσιά, την περιποίηση του καταστήματος, τη χορωδία των
μικρών παιδιών και τη συναυλία των μεγαλυτέρων
(σχετικά γράφονται σε άλλη
στήλη), σκεφτόμουν πόσο ελκυστικά θα ήταν όλα τα χωριά
μας, αν είχαν αξιοποιηθεί οι
πολυάριθμες πηγές και όλες
οι εκπληκτικές τοποθεσίες
τους! Μήπως θα πρέπει, έστω και τώρα, να αρχίσουμε
όλοι μας, καθένας με τις δυνατότητές του, να τις φροντίζουμε εκτιμώντας σωστά την
χρόνο με το χρόνο μεγάλη
προστιθέμενη αξία τους;; “Κατά τα φαινόμενα”, μια πηγή
πόσιμου νερού θα έχει μεγαλύτερη αξία από μια πετρελαιοπηγή και μια συστάδα
πλατάνων θα είναι περισσότερο χρήσιμη από τα φουγάρα
και τις δεξαμενές των μεγάλων διυλιστηρίων.
...
λα καλά και Άγια στις
εκδηλώσεις μας. Όμως
φρικιάζω (“φρικάρω”), όταν
ζητώ ένα ποτήρι νερό και
μου σερβίρουν εμφιαλωμένο,
“κονσερβοποιημένο” από τα
πέρατα της Ελλάδος, ενώ δίπλα μας πηγάζει και εμφιαλώνεται το δικό μας το νερό,
“ΤΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ”! Στην Αθήνα μπορεί να το αναζητώ
σε 5-6 περίπτερα, αλλά τελικά
θα το βρω . και ξεδιψώ μόνο
με τη θέα της φωτογραφίας
του βουνού μας, που είναι τυπωμένη στην ετικέτα του. Σε
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αρκετά
Τζουμερκοχώρια
σπάνια το βρίσκεις ή σπάνια
σου το σερβίρουν! Λέτε να
φταίει το δίκτυο παραγωγής
και διάθεσης του προϊόντος ή
εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε, ακόμα και προσευχές,
“για να ψοφήσει η γίδα του
γείτονα”, επειδή εμείς δεν έχουμε δική μας ν’ αρμέξουμε;; Και ύστερα ρίχνουμε αλλού τις δικές μας ευθύνες για
τον παραγκωνισμό του πανέμορφου τόπου μας και των εκλεκτών προϊόντων του. Κρίμα!…
...
ον Ιούλιο και, προπα
ντός, τον Αύγουστο, να
μη σας τύχει να επισκεφτείτε
δημόσια υπηρεσία της Πρωτεύουσας, για να διεκπεραιώσετε επείγουσα υπόθεσή σας.
Αν αντέξετε, θα ξεμπλέξετε
κατά τα μέσα Σεπτεμβρίου, έστω και αν η υπόθεσή σας είναι απλή και τους άλλους μήνες την τελειώνετε αυθημερόν!... Οι περισσότερες Υπηρεσίες περιπίπτουν σε “…θερινή νάρκη”, σε ραστώνη, σε
λήθαργο, σε οκνιά ή σε κάτι
τέτοιο. Αλλού οι υπάλληλοι
“πνίγονται στη δουλειά”, και
ας είναι αδειανό το “Κλεινό Άστυ”, αλλού λείπει ο αρμόδιος, και ο συνάδελφός του
δεν ξέρει με τι εκείνος ασχολείται, αλλού είναι μπλοκαρισμένο το διαδίκτυο, αλλού, κάτι άλλο!… Σκεφτείτε
τι θα γινόταν αν δεν είχαμε
“πατάξει τη γραφειοκρατία”!
Και ύστερα φταίνε όσοι διαμαρτύρονται και όσοι δεν μας
παίρνουν στα σοβαρά, ενώ σε
τίποτα δεν φταίνε οι προϊστάμενοι που δεν ξέρουν ούτε να
προγραμματίζουν σωστά τις
άδειες του προσωπικού ούτε
να το εκπαιδεύουν σε όλα τα
αντικείμενα του τμήματός
τους…
...
κείνο το τέλος “υψούν”
που μας υποχρεώνουν
οι φωστήρες του Κτηματολογίου να πληρώσουμε για να
το κατοχυρώσουμε σαν δικαίωμα ιδιοκτησίας, ενώ η οικοδομή έχει εξαντλήσει το επιτρεπόμενο ύψος, τι σας λέει; Αυτό, πράγματι, “είναι απ’
τ’ άγραφα”! Πληρώνεις δηλ.
για ένα δικαίωμα “μέλλον και
αβέβαιο”, που κανένας δεν
μπορεί να σου εγγυηθεί ότι
κάποτε θα αξιοποιηθεί από εσένα ή τα παιδιά σου!…Είναι
σαν να σε υποχρεώνουν να
πληρώσεις φόρο για προσδοκώμενα “κέρδη” από λαχείο
που πρόκειται να αγοράσεις,
χωρίς να σου πουν αν και πότε θα κληρώσει και, κυρίως,
αν θα είσαι ανάμεσα στους ελάχιστους τυχερούς! Καλά
που δεν μας βάζουν να πληρώνουμε φόρο για τυχόν ύπαρξη πετρελαιοπηγής ή
φλέβας χρυσού στο υπέδαφος του οικοπέδου μας! Κύριε, ελέησόν μας!… Και όταν
διαμαρτύρεσαι στους αρμόδιους του Κτηματολογίου, σε
“αποστομώνουν” λέγοντας:
“το τέλος αυτό, κύριε, είναι
νόμιμο”, χωρίς να σου δώσουν καμιά απάντηση όταν
τους ρωτάς “εάν αυτό το νόμιμο είναι και δίκαιο”…
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