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ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ

Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2008

Η 9Η ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΝΑΝΤΩΝ
(Συνέχεια από τη σελίδα 1)
μέρεια. Όλα έδειχναν ευαισθησία, πολιτισμό, νοικοκυροσύνη και αρχοντιά!
Παρέστησαν και πήραν ενεργό μέρος στις εργασίες
της Συνδιάσκεψης ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Άρτας κ. κ. Ιγνάτιος, ο Υφυπουργός Υγείας (Τζουμερκιώτης Βουλευτής Άρτας) κ. Γιώργος Παπαγεωργίου, ο επίσης Τζουμερκιώτης Βουλευτής Άρτας κ. Δημ.
Τσιρώνης, ο Τζουμερκιώτης Νομάρχης Άρτας κ. Γ. Παπαβασιλείου, ο Δήμαρχος Αγνάντων και Πρόεδρος της
ΤΕΔΚ Νομού Άρτας κ. Χρ. Χασιάκος, οι Αντιδήμαρχοι Αγνάντων κ. κ. Ευάγγ. Γιάπρος και Ι. Μακρυγιάννης, ο
Τζουμερκιώτης Πρόεδρος της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος κ. Κώστας Αλεξίου, ο Πρόεδρος
της Ομοσπονδίας των Αδελφοτήτων των Τζουμέρκων
κ. Χρ. Λαναράς, Δημοτικοί Σύμβουλοι, πρόεδροι, μέλη
και Αντιπρόσωποι των Συλλόγων και Αδελφοτήτων
των Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου Αγνάντων
κ. ά.
Το βασικό θέμα της Συνδιάσκεψης ήταν τα ΠΕΤΡΙΝΑ
ΓΕΦΥΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΗΓΕΣ του Δήμου Αγνάντων, αλλά συζητήθηκαν και θέματα σχετικά με την παράδοση και
τον πολιτισμό της περιοχής και έγιναν ενδιαφέρουσες
προτάσεις, σχετικές με την απαιτούμενη υποδομή για
την ανάπτυξη της περιοχής των Τζουμέρκων, γενικότερα, όπως η σύνδεσή της με την Ιόνια και Εγναντία
οδό, με τη βελτίωση του εσωτερικού οδικού δικτύου,
με τη λειτουργία του Πάρκου Τζουμέρκων κ.τ.λ.
Μετά το καλωσόρισμα των επισήμων και των συνέδρων από τον Πρόεδρο του Πνευματικού Κέντρου Κτιστάδων και Γεν. Γραμματέα του Δήμου Ιωαννιτών κ.
Κώστα Βήχα, ο οποίος έθεσε και το θέμα της ανάπτυξης των Τζουμέρκων σε σωστά επιστημονικά και τεχνικά πλαίσια, η Πρόεδρος του Συλλόγου Κτιστάδων
κα Αλίκη Θεοχάρη εισηγήθηκε με γλαφυρότητα το κύριο θέμα της Συνδιάσκεψης, “τα πέτρινα γεφύρια και
οι πηγές της περιοχής του Δήμου Αγνάντων”.
Στη συνέχεια μίλησαν:
1. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Άνω Γραικικού κ. Καραβασίλης χαιρέτησε τη Συνδιάσκεψη, ενώ ο δικηγόρος κ. Φ. Χαχούλης μιλώντας διεξοδικά εκ μέρους του
Συλλόγου, πρότεινε ορισμένες βελτιώσεις στον τρόπο συνεργασίας των πολιτιστικών φορέων του Δήμου
μας, ώστε οι Συνδιασκέψεις αυτές να είναι περισσότερο αποτελεσματικές και έκανε ενδιαφέρουσες προτάσεις για την επίλυση των προβλημάτων της περιοχής
μας, τα οποία έδειξε ότι τα κατέχει σε όλες τους τις
λεπτομέρειες.
2. Εκ μέρους της ΙΛΕΤ μίλησε ο επίτιμος Πρόεδρός
της κ. Νίκος Μπριασούλης, ο οποίος αναφέρθηκε εμπεριστατωμένα και επιστημονικά στην τοπική μας
λαϊκή Παράδοση, στην εν γένει Πολιτιστική μας Κληρονομιά και στην ανάγκη προβολής και αξιοποίησής
της.
3. Εκ μέρους της Αδελφότητας Αγναντιτών της Αθήνας μίλησε ο επίτιμος Πρόεδρός της κ. Χρ. Παπακίτσος
ο οποίος, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην από αρχαιοτάτων χρόνων Παράδοση των Τζουμερκιωτών στο
σμίλευμα, στη μορφοποίηση και στην χρήση της πέτρας, που την μετασχημάτιζαν σε σώμα και στολίδι
περικαλλών κτισμάτων, ανάμεσα στα οποία περίοπτη
θέση κατέχουν και τα τοξωτά πέτρινα γεφύρια τα οποία, πέραν του ότι ένωναν αποκομμένους συνοικισμούς και χωριά, εξασφαλίζοντας σύντομη και ασφαλή επικοινωνία μεταξύ τους, έφερναν κοντά και τις
ψυχές των ανθρώπων. Και από αυτήν την άποψη, όπως είπε, “Ο Δήμαρχος Αγνάντων που στηρίζει χρόνια
τώρα αυτές τις Συνδιασκέψεις, αναδεικνύεται σε μέγα
γεφυροποιό ψυχών, την επικοινωνία των οποίων έχει
ανάγκη ο τόπος μας”. Τόνισε ιδιαιτέρως την ανάγκη ανάπτυξης περιβαλλοντικής συνείδησης σε όλους μας,
ώστε τα ποτάμια μας να παραμείνουν αμόλυντα και

ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
(Συνέχεια από τη σελίδα 1)

απαραίτητη οικονομική
στήριξη ενός τέτοιου εγχειρήματος.
Η Αδελφότητα Αγναντιτών της Αθήνας χαιρετίζει με ενθουσιασμό την πρόταση και δηλώνει ότι το εγχείρημα, εφόσον αναληφθεί, θα έχει αμέριστη την ηθική συμπαράστασή
της.
Επειδή η πρόταση είναι εξαιρετικά σοβαρή και μεγαλεπήβολη, θα συζητηθεί στην προσεχή Ετήσια Γεν. Συνέλευση των Μελών μας, που θα γίνει το Φεβρουάριο στα Γραφεία της Αδελφότητας (Σοφοκλέους 33, 5ος όροφος), στην
οποία πρέπει να παραστούν όλα τα μέλη και οπωσδήποτε εκείνοι στους οποίους ανήκει η πατρότητα της ιδέας, προκειμένου να εξουσιοδοτηθεί το Δ. Σ. της Αδελφότητας για τις
περαιτέρω συνεννοήσεις και ενέργειες (ονομασία, συμμετοχή αντιπροσώπων του Δήμου, των Δημοτ. Διαμερισμάτων
και Συλλόγων, Διοίκηση, έδρα, πόροι κτλ).
Το Διοικητικό Συμβούλιο

καθαρά και οι πηγές μας, το θείο αυτό δώρο, να προστατευτούν και να αξιοποιηθούν τουριστικά, ως αναψυκτήρια εξαιρετικού φυσικού κάλλους, όπως π. χ. η
πηγή του Χαλασμένου στα Κονάκια Αγνάντων, γύρω
από την οποία έχουν εξυφανθεί πολλοί θρύλοι και
παραδόσεις και έχουν διαδραματισθεί πολλά και αξιόλογα γεγονότα της παλιότερης και νεώτερης ιστορίας
μας. Οι πάμπολλες πηγές πόσιμου νερού, οι γεμάτες
θρύλους και ιστορία, που υπάρχουν στην περιοχή μας
είναι και, με τον καιρό, θα γίνουν πολύ πιο πολύτιμες
ακόμα και από τις πετρελαιοπηγές. θα γίνουν “χρυσοπηγές”! Ας τις προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Είναι η
καλύτερη κληρονομιά που μπορούμε να αφήσουμε
στα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Ας αρχίσουμε από
σήμερα από εδώ, από το όμορφο και πεντακάθαρο
χωριό των Κτιστάδων την προσπάθεια δημιουργίας
ευαίσθητης περιβαλλοντικής συνείδησης στα μέλη
μας, στους χωριανούς μας, στην κοινωνία μας. Στις Εφημερίδες μας, στις Γεν. Συνελεύσεις μας, στις συνδιασκέψεις μας, το πρόβλημα της προστασίας του περιβάλλοντος πρέπει να είναι πρώτο στη θεματολογία
τους.
4. Εκ μέρους της Αδελφότητας Αγναντιτών Ιωαννίνων μίλησε ο Πρόεδρός της κ. Βίκτορας Μπαζούκας
και αναφέρθηκε στα πέτρινα γεφύρια που καταστράφηκαν “από ανεγκέφαλους”, όπως εκείνο στο Σαλτσοπόταμο Αγνάντων.
5. Ο αντιπρόσωπος του Συλλόγου Ράμιας αναφέρθηκε στην επικείμενη νέα διοικητική αναδιάρθρωση
(“Καποδίστριας ΙΙ”) και εκφράζοντας τις ανησυχίες του
για την τύχη του Δήμου μας, την έδρα και την ονομασία του, συνέστησε εγρήγορση.
6. Ο κ. Θωμάς μίλησε εκ μέρους του Συλλόγου Μικροσπηλιάς και με την πείρα όλων των ως τώρα Συνδιασκέψεων, στις οποίες μετέχει ενεργά, αναφέρθηκε
στα προβλήματα της περιοχής μας και στις προσπάθειες που έγιναν και γίνονται με αποτέλεσμα αρκετά
από αυτά να επιλυθούν, ενώ άλλα πολλά να βρίσκονται στο στάδιο της επίλυσής τους.
7. Εκ μέρους του Πολιτιστικού και Λαογραφικού
Συλλόγου Γουριανών χαιρέτησε τη Συνδιάσκεψη ο
Πρόεδρός του κ. Φάνης Γιαννακούλας και το μέλος
του Συλλόγου κ. Κώστας Μαργώνης, Πρόεδρος της ΙΛΕΤ, με τη σαφήνεια και τη γλαφυρότητα που τον διακρίνουν, μίλησε για τα προβλήματα της περιοχής και
για την αξία της ανάδειξης της πλούσιας Παράδοσης
και του αξιόλογου πολιτισμού της περιοχής μας.
8. Ο κ. Παύλος Μπούρης, Πρόεδρος του Συλλόγου
Λεπιανιτών, μίλησε αναλυτικά για τις γέφυρες και τις
πηγές (βρύσες) των Λεπιανών και αναφέρθηκε λεπτομερώς στους θρύλους, στις παραδόσεις και στην ιστορία τους.
Στη συνέχεια πήραν το λόγο οι επίσημοι:
Πρώτος ανήλθε στο βήμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Άρτας κ.κ Ιγνάτιος, ο οποίος με τον στοχασμό, τη γνώση και τη γλυκύτητα που διακρίνουν τον
λόγο του, ευχήθηκε κάθε επιτυχία στις εργασίες της
Συνδιάσκεψης και εξήρε την εργατικότητα, την αγωνι-

στικότητα και τον πατριωτισμό των Τζουμερκιωτών,
που τους θεωρεί συνεχιστές της μεγάλης παράδοσης,
της ιστορίας και του πολιτισμού τους.
Ο Νομάρχης Άρτας κ. Γ. Παπαβασιλείου Διαβεβαίωσε ότι ως Τζουμερκιώτης και ο ίδιος γνωρίζει πολύ καλά τα προβλήματα του τόπου μας, παρακολουθεί από
κοντά την πορεία τους προς την επίλυση και, μέσα
στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων και των δυνατοτήτων
του, θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι του για την ανάπτυξη της περιοχής των Τζουμέρκων και παράλληλα
θα στηρίζει όλες τις καλές προσπάθειες των Συλλόγων.
Ο Βουλευτής Άρτας κ. Δημ. Τσιρώνης αναφέρθηκε
στα προβλήματα της περιοχής και στο τι πρέπει να γίνει ακόμη για την ανάπτυξή της. Αναφερόμενος στο
Γυμνάσιο Αγνάντων, το κλείσιμο του οποίου απλώς αναστάλθηκε για φέτος, είπε ότι το πρόβλημα υπάρχει
και θα το βρούμε σύντομα μπροστά μας. Γι’ αυτό πρέπει όλοι μας να γρηγορούμε.
Ο Πρόεδρος της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας
Ελλάδος κ. Κώστας Αλεξίου χαιρέτησε τη συνδιάσκεψη, αναφέρθηκε δια μακρών στα προβλήματα των
Τζουμέρκων, γενικώς και επικεντρώθηκε σε ορισμένες ομιλίες των Συνέδρων, προεκτείνοντας ή υπογραμμίζοντας το περιεχόμενό τους.
Τέλος, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Τζουμερκιώτικων Αδελφοτήτων κ. Χρ. Λαναράς, εξήρε τη σημασία αυτών των Συνδιασκέψεων και λίγο πριν από το
άνοιγμα των “κρουνών του ουρανού”, ίσα-ίσα που
πρόλαβε να προτείνει την ανά διετία σύγκληση αυτών
των Συνδιασκέψεων, όπως γίνεται και με τις συνδιασκέψεις της Ομοσπονδίας, για να υπάρχει συντονισμός των ενεργειών, ομαδοποίηση των αιτημάτων και
μαζικότερη διεκδίκηση της ικανοποίησής τους.
Στο σημείο αυτό η αιφνίδια νεροποντή και η σφοδρή χαλαζόπτωση διέκοψε τη Συνδιάσκεψη, χωρίς να
ακουστούν ο Υφυπουργός κ. Γ. Παπαγεωργίου και ο
Δήμαρχος Αγνάντων κ. Χ. Χασιάκος, οι οποίοι σίγουρα
θα είχαν πολλά να μας πουν και πολλή αισιοδοξία να
μας δώσουν, αν και μας είναι γνωστό το προσωπικό
τους ενδιαφέρον για τον τόπο μας, που είναι και δικός
τους τόπος.
Το πλούσιο και ποικίλο σε εδέσματα και ποτά γεύμα
που είχε ήδη αρχίσει να σερβίρεται στα με φιλοκαλία
στολισμένα τραπέζια της πλατείας, παρατέθηκε, αναγκαστικά, γύρω από τον μπουφέ, που στήθηκε αυθωρεί στην ευρύχωρη αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Κτιστάδων, όπου ζεστά και πλουσιοπάροχα φιλοξενήθηκαν “οι χαλαζόπληκτοι” σύνεδροι, με θέα το
αυγουστιάτικα κάτασπρο Τζουμέρκο!
Πάντως, ούτε τα αιφνίδια και “ακραία καιρικά φαινόμενα” ήταν σε θέση να αμαυρώσουν τις άριστες εντυπώσεις για την οργάνωση και τη φιλοξενία, που φεύγοντας πήραν μαζί τους οι σύνεδροι! Σε όλους συγχαρητήρια και προπάντων στις νοικοκυρές των Κτιστάδων για τις νοστιμότατες παραδοσιακές και νοικοκυρεμένες πίτες τους.
“ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ “

ΟΠΡΕΦΑΔΟΡΟΣ
(Συνέχεια από τη σελίδα 9)

ο Βελισσάρης που, για
να μη τον στενοχωρήσει, του παραχώρησε τη θέση του. Τι να έκανε ο άνθρωπος. Γείτονας είναι, έδωσε τόπο στην οργή.
-Ου, θα ρακουμανίσει στο κλάμα. Άστον να νομίζει ότι ξέρει πρέφα, μου εκμυστηρεύθηκε κάποτε.
Το παιχνίδι μαζί του είναι σκέτο καλαμπούρι. Στην
αρχή εξετάζει όλες τις καρέκλες.
“ Αυτή είναι σκελσμένη, αυτή γκαντέμου, αυτή όξω
απ’ εδώ, αυτή κοιτάει στραβά..., γιατί πήρες τη γουρλίδικη, σήκω αμέσως, δόστην σε μένα, όχι μαγκιές να μου
πάρεις και το γούρι...”.
Μετά, αρχίζει τα μαγικά. Σταυρώνει τα χαρτιά, λέει
και κάτι από το τετραβάγγελο και κει που ήμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε, του φταίνε τα χαρτιά.
-Άλλαξέ τα τώρα αμέσως. Θα σηκωθώ να φύγω, δεν
πάει άλλο. Με έχετε βάλει σε τρικωλία... Και βγάζει από
την τσέπη του μια άλλη τράπουλα κι αρχίζει να μετράει
τα φύλα.
Μη ζητήσεις να τον βοηθήσεις. Κάηκες.
-Άει, παράτα με. Θα τα γκαντεμιάσεις. Θα τα χωρίσω
εγώ.
Κι αρχίζει το ματς.
-Τι, κοιτάς τα φύλλα. Θα σου κόψω κανένα φάνταλο
να δεις...
Άμα έχει καλό φύλο, το ξέρουμε. Αρχίζει και τραγουδάει... “Ελληνική μου λεβεντιά που μας χορεύεις την ιτιά”. Ε, ρε θέλω φορτηγό να πάω τα καπίκια στην Άρτα.
Όταν δεν έχει καλό φύλλο, δεν τραγουδάει, αλλά
ψέλνει: “Αι γενεαί αι πάσαι, ύμνον ...”.
Τι, να πεις δεν μπαίνει ούτε σε σακί ούτε σε παλιοσάκ’. Συνήθως η πρέφα δεν τελειώνει ποτέ. Μόλις καταλαβαίνει ότι είναι μη αναστρέψιμη η κατάσταση και
ότι σίγουρα θα χάσει τότε θυμάται:

-Φτου σου, δεν πήγα τα πράγματα κάτω στη Βούλα.
Σηκώνεται, λες και τον τσίμπησε σιρσέγκ’ και μην τον
είδατε, μην τον απαντήσατε τον Τάκη το λεβέντη, τον
“πρεφαδόρο”, τον αρχιπαίκτη, τον κυνηγό, τον κερασοκαλλιεργητή.
Τελευταία απ’ όποια πλευρά κάθεται, ανάλογα όποιο
εξωκκλήσι βλέπει, εκλιπαρεί !
Προς την Αγία Παρασκευή: “Αγία μου Παρασκευή,
θαυματουργή, βόηθα με...”.
Προς την Αγία Φανερωμένη: “Αγία μου Φανερωμένη
βόηθα με και θα συμβάλλω κι εγώ στην αναστήλωση
και αποκατάσταση της εκκλησιάς”.
Και πάει λέγοντας... Όλους τους Αγίους κι όλες τις Αγίες των Αγνάντων παρακαλεί ικετευτικά !
Τα πάντα υπόσχεται, όλα τα δέχεται, όλα τα ακούει
προκειμένου να μη χάσει στην πρέφα! Ένα μόνο δε θέλει. Να χάσει ο Ολυμπιακός. Άσε που μπερδεύει την
μπάλα με την πρέφα.
-Είδες προχθές; Τι συνδυασμός ήταν αυτός που έκανε
ο Τζόρτζεβιτς με τον Γκαλέτι; Δεν είδες το γκολ; Α, έχασες. Άνετα έσπασαν την κλειστή άμυνα. Απρόσμενη εξέλιξη. Όπως κι εγώ χθες, είχα εννιά κλειστές μπάζες, όταν παίζαμε πρέφα μ’ αυτά τα “σκελσμένα” και μπήκα
μέσα. Σολάρισα.
Κλειστές άμυνες-κλειστές μπάζες! Άντε να τον καταλάβεις...
Ευτυχώς που δεν μπερδεύει τους συνδυασμούς της
πρέφας με την απονεύρωση των δοντιών. Τότε αλίμονο.
Θα ξεδόντιαζε όλη την Άρτα!...
Θαυμάστε τον, συμπονέστε τον, προσπαθήστε να τον
μάθετε πρέφα...Αδύνατον...
Γι’ αυτό, ας πιστεύει ότι είναι πρεφαδόρος. Δεν πειράζει και κανέναν...
Χρίστος Α. Τούμπουρος
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ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΑ ΑΓΝΑΝΤΑ - ΑΡΤΑΣ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΙΧ. ΦΙΛΟΥ
μέρκων κ. ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΓΩΝΗΣ,
ο οποίος αναφέρθηκε στη ζωή
και τη δράση του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΜΙΧ. ΦΙΛΟΥ.

Γράφει o
ΚΩΝ/ΝΟΣ Β. ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ

Η κόρη του αείμνηστου ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΙΛΟΥ παραλαμβάνει
την πλακέτα της Ι.Λ.Ε.Τ., για την προσφορά στου στα Τζουμέρκα, από τον Αντυπρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθηγητή κ. Γιώργο Παπαγεωργίου.

Μ

ε πρωτοβουλία της
ιστορικής και Λαο
γραφικής Εταιρείας
Τζουμέρκων και του Δήμου Αγνάντων πραγματοποιήθηκε
στις 3 Αυγούστου 2008 και ώρα 10.30 π.μ. στην αίθουσα
εκδηλώσεων του Γυμνασίου Λυκείου Αγνάντων - Άρτας η
εκδήλωση μνήμης προς τιμήν
του αειμνήστου Εκπαιδευτικού
- Συγγραφέα και Ερευνητή
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΙΧ. ΦΙΛΟΥ.
Η εκδήλωση έγινε στην κατάμεστη από κόσμο αίθουσα
εκδηλώσεων του Γυμνασίου Λυκείου Αγνάντων.
Το προεδρείο της εκδήλωσης αποτελούσαν ο κ. Χρίστος
Γ. Φίλος καθηγητής του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως Συντονιστής, ο κ. Κων/νος Ι.
Μαργώνης, πρόεδρος της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Τζουμέρκων και ο Δή-

μαρχος Αγνάντων κ. Χρήστος
Κ. Χασιάκος.
Η εκδήλωση άρχισε στις
10.30 π.μ. και την τίμησαν με
την παρουσία τους ο Νομάρχης Άρτας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ο Αντιδήμαρχος
του Δήμου Αθαμανίας, ο Αντιπ/τανης του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων καθηγητής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ο Γενικός
Γραμματέας του Δήμου Ιωαννιτών κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΗΧΑΣ, ο
Πρόεδρος της Ομοσπονδίας
Τζουμερκιωτών κ. ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΑΝΑΡΑΣ, Πρόεδρος Συλλόγων και Αδελφοτήτων, συγγενείς του αειμνήστου ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΙΛΟΥ και πολλοί κάτοικοι
των Αγνάντων και των γύρω
χωριών.
Με την έναρξη της εκδήλωσης απηύθυνε εμπνευσμένο
και συγκινητικό χαιρετισμό ο
Πρόεδρος της Ιστορικής και
Λαογραφικής Εταιρείας Τζου-

Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ

Σ

την καρυά τη μεγάλη μό
λις περνάμε τη γέφυρα
και λίγο πιο πέρα πέφτουν πέτρες στο δρόμο με κίνδυνο να
χτυπήσουν τα διερχόμενα αυτοκίνητα προξενώντας υλικές
ζημιές και ενδεχομένως σωματικές βλάβες στους επιβάτες.
Μήπως η Δημοτική Αρχή, αν
και ο δρόμος αυτός δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές της, θα
έπρεπε να αλληλογραφήσει με
τις αρμόδιες υπηρεσίες της Νομαρχίας για την τοποθέτηση ενός πλέγματος ή ό,τι άλλου
κρίνουν οι υπηρεσίες κατάλληλο, μιας και οι άμεσοι θιγόμενοι
είναι κυρίως οι κάτοικοι του
Δήμου;
Στο μνημείο των πεσόντων
από τους Γερμανούς στο Παλαιοχώρι έχει σπάσει μια μαρμάρινη πλάκα και είναι πεσμένη κάτω. Υπάρχουν σύλλογοι,

Αδελφότητες και τοπικά συμβούλια. Κανένας δεν το είδε;
Και καλά οι σύλλογοι και οι αδελφότητες. Η Δημοτική Αρχή
δεν το είδε; Και μην μου πει κανείς ότι δεν το είδαν ή ότι δεν
τους το είπε κανένας γιατί όλοι
τους περνάνε τακτικά από εκεί. Θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει αμέλεια γιατί το κόστος
επισκευής είναι μηδαμινό.
Μήπως ξέρει κανένας να μου
πει που είναι το όριο του Δήμου μας; Γιατί δεν βλέπω καμιά
πινακίδα που να σηματοδοτεί
τα όρια εκτός από τα Φράστα.
Είναι μεγάλο έξοδο να γίνουν
τρεις πινακίδες (Κτιστάδες Ράμια - Φράστα) που να δείχνουν τα όρια του Δήμου μας
(τοπογραφικό σκαρίφημα), όπως είναι ανηρτημένες στα όρια όλων των Δήμων;
Ο Παρατηρητής

Κοσμικό Κέντρο "ΑΓΡΙΜΙΑ"
Διεύθυνση Ι. Μπάρμπας
ΛΙΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΓΕΡ (Βατσαξή 4)
ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΘΗΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ 600 ΑΤΟΜΩΝ. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΟΡΟΥΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ.

Στη συνέχεια απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό ο Δήμαρχος
Αγνάντων κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΑΚΟΣ.
Οι χαιρετισμοί τελείωσαν με
σύντομο χαιρετισμό μέλους
της οικογένειας του αείμνηστου ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΙΛΟΥ.
Αμέσως μετά έγιναν εμπεριστατωμένες και μεστές περιεχομένου ομιλίες από τους ομιλητές που είχαν οριστεί:
Πρώτη ομιλία πραγματοποιήθηκε από τον κ. ΧΡΙΣΤΟ ΦΙΛΟ
καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων με θέμα “Η γενέθλια γη τιμά τον ΣΤΕΦΑΝΟ
ΜΙΧ. ΦΙΛΟ.
Δεύτερη ομιλία έγινε από
τον κ. ΝΙΚΟ ΚΑΡΑΤΖΕΝΗ, Φιλόλογο, Συγγραφέα και Λαογράφο με θέμα “ο Δάσκαλος ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΙΧ. ΦΙΛΟΣ”.
Τρίτη ομιλία έγινε από τον κ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΡΑΠΤΗ, Λέκτορα
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
με θέμα “Επιστημονικό - ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΜΙΧ. ΦΙΛΟΥ”.
Και οι τρεις ομιλίες επροξέ-

(Συνέχεια από τη σελίδα 1)
σε κάποια στιγμή, που στάθηκε για λίγο δίπλα μου, πρόλαβα και είπα:: “Άνθρωποι που
με το έργο τους μίλησαν σ’ αυτούς που πέρασαν, μιλούν σ’
αυτούς που περνούν και θα
μιλούν σ’ αυτούς που θα περάσουν, είναι αθάνατοι. Ένας απ’
αυτούς είσαι και εσύ, φαίδιμε
Στέφανε”!
Μπράβο στην Ι.Λ.Ε.Τ. ! Η
Οργανωτική Επιτροπή (Αθ.
Μπαζούκας, Δημ. Χαμπίπης,
Παρασκ. Καπέλη-Γεωργονίκου, Ευάγγ. Γιάπρος), βαθμολογήθηκε με άριστα! Μπράβο
και στο Δήμο Αγνάντων που
συμμετείχε ενεργά και ουσιαστικά στην απότιση του οφειλόμενου φόρου τιμής και ευγνωμοσύνης στον Τζουμερικώτη Δάσκαλο, Συγγραφέα, Ερευνητή. Όλοι τους έδειξαν ότι ξέρουν να τιμούν εκείνους
που ανιδιοτελώς πρόσφεραν
στον τόπο μας ιδρώτα, πνεύμα, γνώσεις και οράματα.
Με σεβασμό, θαυμασμό και
σοβαρότητα στάθηκαν στο
“πάνελ” και στο βήμα, ο Συντονιστής κ. Χρήστος Φίλος,
Καθηγητής Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων, ο Δήμαρχος Αγνάντων κ. Χρήστος Χασιάκος και
ο Φιλόλογος και κριτικός
λογοτεχνίας, Πρόεδρος της ΙΛΕΤ κ. Κώστας Μαργώνης.
Εξαιρετικές ήταν οι εισηγήσεις των κ. κ. Νίκου Καρατζένη, Φιλόλογου, ΣυγγραφέαΛαογράφου και Δημ. Ράπτη ,
Λέκτορα του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων, που παρουσίασαν
αρκετά δείγματα του ογκωδέστατου έργου του Στέφανου
Φίλου. Προπάντων όμως πα-

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
Στο μέσον ο Συντονιστής κ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΦΙΛΟΣ καθηγητής του
Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, δεξιά του
ο Πρόεδρος της Ι.Λ.Ε.Τ. κ. ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΓΩΝΗΣ και αριστερά
του ο Δήμαρχος Αγνάντων κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΑΚΟΣ.
νησαν μεγάλη εντύπωση στο
ακροατήριο, αφού είχαν συνταχθεί κατά άριστο τρόπο και
παρουσίασαν το λίαν σημαντικό έργο του αείμνηστου ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΙΛΟΥ και τη μεγάλη
αγάπη του για τα Τζουμέρκα.
Μετά το τέλος των ομιλιών
επεδόθηκε τιμητική πλακέτα
από την σημαντική προσφορά
του στα ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ σε μέλος
της οικογένειας του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΜΙΧ. ΦΙΛΟΥ.
Την πλακέτα επέδωσε ο Αντιπ/νης του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων καθηγητής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ.
Στο χώρο της εκδήλωσης

λειτούργησε Έκθεση Βιβλίων
του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΙΧ. ΦΙΛΟΥ και
εξετέθη μέρος του προσωπικού Αρχείου.
Το μεσημέρι της ημέρας της
εκδήλωσης η Ιστοτρική και Λαογραφική Εταιρεία Τζουμέρκων, παρέθεσε γεύμα στους επίσημους καλεσμένους της,
σε κέντρο των Αγνάντων.
Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στην οργανωτική Επιτροπή
της εκδήλωσης, ήτοι:
1. Στον κ. Αθανάσιο Μπαζούκα Γεν. Γραμματέα της ΙΛΕΤ,
2. Στον κ. Δημήτριο Χαμπίπη,
3. Στην κ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΠΕΛΗ - ΓΕΩΡΓΟΝΙΚΟΥ,
4. Στον κ. Ευάγγελο Γιάπρο.

Η Ι.Λ.Ε.Τ. ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΝΑΝΤΩΝ ΤΙΜΗΣΑΝ ΤΟΝ
ΣΤΕΦΑΝΟ ΦΙΛΟ
ρουσίασαν τον Άνθρωπο, τον φωτισμένο Δάσκαλο, τον
πολυγραφότατο
Συγγραφέα, τον ακάματο Ερευνητή, τον
διεισδυτικό Ιστορικό
του τόπου μας.
Σεμνότατη και αξιοπρεπέστατη η παρουσία στην εκδήλωση της Οικογένειας του αείμνηστου
Στέφ. Φίλου. Της συντρόφου
του στη ζωή κας Μαριάνθης,
που παρέλαβε την Τιμητική
Πλακέτα, και των θυγατέρων
τους Παναγιώτας και Λυδίας,
που εντυπωσίασαν με την ευγένεια, τη φιλόξενη διάθεση
και τον απέριττο λόγο τους.

Συγκινητικά, ανθρώπινα και φιλοσοφημένα ήταν τα λόγια με τα οποία ο εγγονός του κ. Μηνάς
Λιαροκάπης, μεταπτυχιακός φοιτητής,
γιος της Παναγιώτας,
αναφέρθηκε
στον παππού του
και έκλεισε την τελετή, ευχαριστώντας όλους τους συντελεστές της επιτυχίας της.
Ο Στέφανος Μ. Φίλος ξεχώριζε πάντοτε ανάμεσά μας και
τα ίχνη που άφησε περνώντας
από τη ζωή θα μένουν για πάντα ανεξίτηλα.
Χρήστος Αρ. Παπακίτσος

Ταβέρνα «ΡΟΔΙΑ»
Δημήτρης Χρ. Ζάραγκας
Αριστίππου 44, Κολωνάκι - Τηλ. 7229883-7230268
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ΑΝΑΚΟINΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ
Λάβαμε και δημοσιεύουμε την παρακάτω ανακοίνωση ως έχει:
Ιωάννινα 01/07/2008
Αριθ. πρωτ. 15/1/7/08
Προς
Τα μέλη του Δ. Σ. της Αδελφότητας Αγναντιτών Ιωαννίνων
ΘΕΜΑ: Παραίτηση προέδρου Β.Μπαζούκα

Β
P
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Αγαπητοί μου συνεργάτες
Βρίσκομαι στην δυσάρεστη θέση να σας ανακοινώσω, ότι λόγοι υπεράνω της θελήσεώς μου –εντελώς προσωπικοί– με αναγκάζουν να παραιτηθώ τόσο από πρόεδρος όσο και από μέλος
του Δ.Σ. της Αδελφότητος Ιωαννίνων.
Λυπάμαι που σας εγκαταλείπω αλλά δεν γίνεται διαφορετικά,
ζητώ συγγνώμη από όλους σας και σας ευχαριστώ πολύ για την
συνεργασία σας αυτό το διάστημα που ήμασταν μαζί. Επίσης ζητώ συγγνώμη από όλα τα μέλη της Αδελφότητος που με στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια και τους ευχαριστώ όλους.
Η παραίτησή μου είναι οριστική και αμετάκλητη και θα ισχύει από τις 10 Αυγούστου 2008 λόγω των ανειλημμένων υποχρεώσεων της Αδελφότητος (λαϊκή βραδιά κ.λπ.). Μέχρι τότε έχετε
το χρονικό περιθώριο να εκλέξετε τον/την αντικαταστάτη μου.
Με φιλικούς χαιρετισμούς Βίκτωρας Μπαζούκας
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας γνωρίζουμε ότι κατά τις αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν στις
3/8/2008 το νέο Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Παλαιοχωρίου Αγνάντων εξελέγη το νέο Προεδρείο του οποίου η σύνθεση έχει ως
εξής:
Πρόεδρος: Κορδάλης Άγγελος
Αντιπρόεδρος: Μπαζούκα Μαρίνα
Γραμματέας: Ντούβαλης Δημήτριος
Ταμίας: Κοντογεώργος Χριστόφορος
Μέλος: Σκουληκαρίτης Αχιλλέας

Οι αχάριστοι…
Τους αχάριστους μην τους μισείς. Να τους λυπάσαι πρέπει…
Τους δέρνουν οι καταλαλιές, το σούσουρο του κόσμου
κι η θεία δίκη, η τιμωρός!…
Τι κρίμα!… “Οι γέρανοι του Ίβυκου”, οι τύψεις, οι Ερινύες,
τρυπούν την άδεια τους καρδιά…
Κι η κοιμισμένη τους ντροπή, που κάποτε ξυπνάει,
τους μαστιγώνει αλύπητα!…
Δαρμένοι, ανυπόληπτοι, κατάρες φορτωμένοι,
τρέχουνε σαν ασπάλακες, να κρύψουν τις πομπές τους
στους βρωμερούς υπόνομους!…
Δε νιώθουν, οι σφετεριστές, πως άγρυπνο δίκης μάτι,
όλα τα βλέπει καθαρά κι όλα τ’ ανταποδίδει,
προπάντων, τις… ανεγνωριές!...
“ΧΡ.Α.Π.”

Σκιτσογράφος εφημερίδας “Πολιτικά Μυτιλήνης” Γιώργος Αυγερινόπουλος
συζ. Φωτεινής Κ. Στάμου
Από: Γιάννη Γιαννάκη του Γεωργίου
Εκπρόσωπο Ομάδας Αγναντιτιτών
Ιωάννινα 5 Σεπτεμβρίου 2008
ΠΡΟΣ: Χρήστο Χριστοδούλου Πρόεδρο Αδελφότητας Αγναντιτών Αθήνας

Κύριε Χριστοδούλου
Στις αρχές Αυγούστου 2008 ο υπογράφων Γιάννης Γιαννάκης και ενώπιον 15 - 20 ατόμων, σας
ζητήσαμε σαν πρόεδρος Αδελφότητος να κάνουμε μια γενική συνέλευση μέχρι την 15ην Αυγούστου στην πλατεία, στον κ. Κωστούλα και να παραβρίσκονται ο κ. Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο, το Τοπικό Συμβούλιο, Σύλλογοι και πρόεδροι Αδελφοτήτων.
Δυστυχώς στις 12 του μηνός Αυγούστου μας ενημερώσατε στο καφενείο του κυρίου Κράβαρη
ότι δεν είναι δεκτό το αίτημά μας, με την δικαιολογία ότι, κάποιοι διαφωνούν και αναφέρατε και
ονόματα,

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ: Άγναντά μου (2)
Σ
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υνεχίζουμε απτόητοι το χαβά, τον περί τον εαυτό
μου λόγο, για την Άγναντά μας.
Άξια - ανάξια, θα τολμήσουμε να μεταφέρουμε έστω,
το πολλοστημόρια, από το φλύαρο κελάρυσμα της κρυστάλλινης βρυσούλας.
Χροιά θα προσδώσουμε στη θαμπή εικόνα, που η μισή δείχνει την παιχνιδιάρα γάτα, να παιδεύεται με το
κουβάρι της γριάς, που πλέκει τα μάλλινα τσουράπια καθισμένη στο σκαμνί, στο κατώφλι της πόρτας του σπιτιού της.
Η άλλη μισή (εικόνα) δείχνει τα κλωσσόπουλα με τη
μαμά τους την κότα. Το κουτόρνιθο, ενόσω μένει κλώσσα είναι μητριαρχική, αμαζόνα Ιππολύτη και δεν πλησιάζει ούτε ο λεγάμενός της ο κόκορας, γιατί θα του βγάλει
ίσως και τα μάτια.

Ζήτημα είναι, με τον ιδιοτελή κι’ ανήμπορο λόγο, από
το αναγνωστικό ένορκο –δικαστικό– σώμα, να πείσουμε
έναν, ότι δεν βαττολογούμε, δεν ψιττακίζουμε, ότι μέσα
μας, θρονιάστηκε, εγκαταβιώνει εκείνο το παιδί, το γκρινιάρικο, το αλάνι, το παραπονεμένο, το πεινασμένο, των
πέντε και δεκαπέντε, των οκτώ και δεκαοκτώ χρόνων.
Τονίζουμε, ότι εδώ ο ποιητάκος, φευγάτος, μεθυσμένος
ολίγον το (ή καθ’ ολοκληρίαν) ανοηταίνει).
Σημείωση: Προς το τέλος του Α΄ ΜΕΡΟΥΣ, στις “ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ” με τίτλο “Άγναντά μου” – (αρ. φ. 163, σελ. 9)
ο στίχος: “Στα φωτορυθμικά του σκιόφωτου η συγχρονική”, είναι ελλειμματικός και λάθος αντιγραμμένος (Lapsus
calami). Ο σωστός κι’ ολοκληρωμένος στίχος έχει ως
εξής: “Στα φωτορυθμικά του σκιόφωτου, συγχρονισμένη
έπαιζε η μουσική, μ’ αρχιμαέστρο τον αέρα.

Β΄ ΜΕΡΟΣ
Χωριό μου, τα χιλιοβάδιστα μονοπάτια σου
πορεύτηκα κι’ όπου...με πηγαίνανε και με βγάνανε...”.
Αναρίθμητα στενορύμια... με φέρνανε
κι’ ανακάλυπτα και χαιρόμουν.
Χαιρόμουν τα χαρούμενα, τ’ άξαφνα, τ’ άγνωρα,
τα χλωρά, τα ξερά, τα κίβδηλα, τα σκύβαλα,
τα κρόταλα, τα τσόκαλα.
Ανακάλυπτα χαρούμενος, τη βδέλλα, το
γυμνοσάλιαγκα, τη σαλαμάντρα, τον τζίτζιρα.
Toν τζίτζιρα με την παλάμη καπάκωνα, για χατήρι του,
τον άφηνα. Σ' άλλο κλαρί εξακολουθούσε ασώπαστο
το τζι... τζι... τζι... τζι... στο λιοπύρι.
Ανακάλυπτα και χαιρόμουν πιότερο, τη χρυσαλλίδα,
την πεταλούδα, τη θεϊκή την ίριδα, μετά τη βροχή.
Την ίριδα στην ανατολή και τη δύση του ήλιου.
Την ίριδα βαθιά στ' αγαπημένα μάτια.
Την ίριδα με τα πάθη, τα πάθια, τα παθολογικά
ευρήμα, των συναισθημάτων τα παφλάζοντα κύματα.
Απορημένος, έβλεπα πάλλευκο το χιόνι
χορεύοντας, πολύστροφα, πολύτροπα
τη λευκοστυμένη τρελή μυγδαλιά, να την πεθαίνει.
Στις θηλές, στα χείλη των ανθών, τα πέταλα,
έπεφτε τορπίλη ο χιονιάς και το φιλί παγωμένο,
τα έκαιγε μονομιάς.
Ανοιχτοί δρόμοι, με πηγαίνανε –το βήμα ταχύ–

στη νυφοστολισμένη και σε λίγο καρποφορούσα λαχταριστή
κερασιά,
στην κυδωνιά τη βαρυφορτωμένη, τη ροδιά,
στην τσακισμένη ροδακινιά, την κορομηλιά.
Καρποκλώναρο κράτησα, να το κρεμάσω σκουλαρίκι
στ' αυτιά, να το καρφώσω με βιάση,
διάτρητο διάδημα στα μαλλιά.
Στην κατηφοριά έτρεχαν, κιτρινο-κόκκινα,
δακρυσμένα τα κορόμηλα.
Δρομάκος, τοίχο-τοίχο, με πήγαινε στον
κηπάκο, δοκιμάζοντας την τετρακίνητη
γευστική ποικιλία, του σκάμνου, του βύσσινου,
του σύκου, του δαμάσκηνου.
Δρόμοι και δρόμοι, άλλοι, παρα-άλλοι, παράλληλοι
στη γνωστή, την πεπατημένη - πεπερασμένη
γενέθλια γη με πηγαίνανε,
στα δροσερά “Βαρκά”
το ριξιμιό χαράκι, στη “Σπηλιά”
το λιακωτό, στις “Πλάκες”.
Το “σιτοβολώνα”, στις “Μουτσάρες”
στις “φυτείες” καλαμποκιού, στις “Φούσκες”
το “Μακρύ - καμπο” στα ριζά του βουνού τα βοσκοτόπια, στις
βουνοπλαγιές
της Ανάληψης το ξωκκλήσι
τα “Στρανά” τ’ ανθηρά
τα φυτώρια της Δασικής Υπηρεσίας

Δεν θα μείνω σε αυτό.
Προσωπική μας άποψη, όλων όσων σας κάναμε
την πρόταση «θεωρούμε ότι μεροληπτείτε», χωρίς καμιά άλλη υπερβολή -ΔΥΣΤΥΧΩΣ-.
Έπρεπε να πάρετε το μέρος των Δημοτών, όχι
το μέρος κάποιον άνωθεν. Διαφωνούμε ριζικά
σαν αδελφότητα.
Εάν το θέλετε καθιερώστε το, για κάθε χρόνο
να γίνεται μία γενική συνέλευση σε συγκεκριμένη ημερομηνία στο πρώτο δεκαπενθήμερο του
Αυγούστου, στην οποία το εκάστοτε Δημοτικό
Συμβούλιο να κάνει Απολγισμό Έργων στους Δημότες.
Ευχαριστώ
Γιάννης Γ. Γιαννάκης

τα διόδια, στη “Σκέζα”
τους “αμπελώνες” στο “Ζίφκο”,
το “Παλαιοχώρι”
Το τετράλοφο, “Άη–Λιάς” – “Σώστης” –
Αγία Παρασκευή” μαζί με τον Παντεπόπτη
“Άγιο Χριστόφορο”
τα γιδοκουρσεμένα λόγγα
την απλάδα στα “Λειβάδια”
κυλίστηκα, κουλουριασμένος τόπι, στα χορταριασμένα πλάγια.
Στις ολισθηρές κατωφέρειες, στις “γκιντάρες”
σαρανταπληγιάστηκα, χέρια, πόδια, λεκάνες.
Στο κατρακύλισμα, σπούδασαν χαμοκλαράκια,
αγκάθια, χαμολούλουδα.
Στο πουκάμισό μου στάμπα οι λειχήνες, πιτσιλιές
λάπης στα μούτρα.
Σκασμένες νάρκες στο κορμί μου, οι παπαρούνες.
Στο κύλισμά μου, τις είχα λιώσει κι’ ο χρωματικός τόνος
κατέβηκε στο διαδεδομένο φαιο-πράσινο.
Δρόμοι αμφισβητούμενοι, σπασμένοι, κακοτράχαλοι
με βγάνανε σ’ αδιέξοδο, στο χείλος του γκρεμού.
Πάνω το βάθρο, κάτω το βάραθρο.
Ατραποί, κυκλοτερείς, μαιανδρικοί, επιτέλους με
βγάνανε στο λακάκι, με τα βατόμουρα, τα κράνα, τα μελίκοκα.
Παρακάτω, νυφιάτικο κρεβάτι, σα να ήταν,
αντηλιές το ξάμωναν, στιλπνά στιλιέτα και
υπήρχαν ξαπλωμένες ροδογελούσες, για
φιλήδονο κι’ αχόρταγο δάγκωμα, οι άγριες φράουλες.
Το Γ΄ ΜΕΡΟΣ στο επόμενο φύλλο.
Μητσάκης Αγνάντιος
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β’
ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών
Απαντώντας στο αίτημά σας με θέμα τη μη κατάργηση
Γυμνασίου-Λ.Τ. Αγνάντων του Ν. Άρτας αριθ. 199/12-508 την οποία καταθέσατε στο ΥΠΕΠΘ, σας πληροφορούμε ότι έχει γίνει αναστολή ισχύος της απόφασης κατάργησης μεταξύ άλλων και του συγκεκριμένου σχολείου
σύμφωνα με την απόφαση αριθμ.59100/Δ4/7-5-08 «Αναστολή ισχύος της απόφασης αρ.32178/Δ4/12-3-08 ως
προς την κατάργηση 4 Γυμνασίων.»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Μ. ΚΑΥΚΑΛΙΔΗ
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