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ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 22-2-2009
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΑΣ

ίνεται γνωστό σε όλα τα Μέλη της Αδελ
φότητας Αγναντιτών της Αθήνας ότι η Γε
νική Συνέλευσή μας, που φέτος είναι και
αρχαιρεσιακή, θα γίνει την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2009, ώρα 10.30΄ π.μ., στα γραφεία
μας (Σοφοκλέους 33, 5ος όροφος) με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
1. Εκλογή προσωρινού Προεδρείου της Συνέλευσης.
2. Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός
του Δ. Σ.
3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για τη διαχείριση.
4. Συζήτηση για τα πεπραγμένα και ψήφιση
αυτών.
5. Εισηγήσεις – Προτάσεις Μελών. Στην ενότητα αυτή θα συζητηθεί και η δυνατότητα
ίδρυσης Αθλητικού Ομίλου στον Δήμο μας, με
πρώτο του τμήμα την Ομάδα Ποδοσφαίρου.
6. Εκλογή 3μελούς Εφορευτικής Επιτροπής
για τη διεξαγωγή των Αρχαιρεσιών.
7. Αρχαιρεσίες για την εκλογή: α) 7μελούς
Δ.Σ. β) 3μελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής γ) πέντε
(5) Αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία Τζουμερκιωτών και δ) πέντε (5) Αντιπροσώπων στην Πα-

νηπ. Συνομοσπ. Ελλάδος (Π.Σ.Ε).
Σχετικά με τη διαδικασία της Συνέλευσης σημειώνουμε τα εξής: Οι υποψηφιότητες για τα όργανα της Αδελφότητας υποβάλλονται στα μέλη
του Δ. Σ. μέχρι και την έναρξη των εργασιών της
Γ. Σ. Υποψήφιοι για το Δ. Σ. δεν επιτρέπεται να
είναι υποψήφιοι και για την Εξελεγκτική Επιτροπή, αλλά ούτε πρέπει να είναι υποψήφιοι για Αντιπρόσωποι στην Ομοσπονδία Τζουμερκιωτών,
αφού πέντε από τα μέλη του είναι αυτοδικαίως
και Αντιπρόσωποι στην Ομοσπονδία. Τα Μέλη
για να είναι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρωμένο το 21ον και για να ψηφίσουν, το 18ον έτος
της ηλικίας τους.
Η ψηφοφορία θα λήξει την 15.00 ώρα της ίδιας ημέρας.
Εάν δεν σχηματιστεί απαρτία, η Συνέλευση θα
επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή (1-3-2009),
στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα.
Αθήνα, 20-12-2008
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΑΝΤ. ΣΑΛΟΥΡΟΥ

Το πρόγραμμα θα είναι ποικίλο.
Θα πιούμε εκλεκτό κρασί, θα φάμε γευστικά φαγητά, θα υπάρχει λαχειοφόρος αγορά με πλούσια
δώρα και φυσικά θα χορέψουμε όλοι μαζί τα τραγούδια του τόπου μας. Αφού τις γιορτινές ημέρες
των Χριστουγέννων δεν θα μπορέσουμε να βρεθούμε στο όμορφο χωριό μας η παρουσία σας είναι απαραίτητη για να βοηθήσουμε όλοι μαζί, τους σκοπούς της Αδελφότητας.

Ώρα προσέλευσης: 21:30.

SOS! ΓΙΑ ΤOΝ ΑΓΝΑΝΤΙΤΗ ΠΟΤΑΜΟ

“ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΙΣΤΑΣ”*

Την αφορμή για να γράψουμε τα
παρακάτω και να προβούμε σε κάποιες ενέργειες, για να γνωρίζουν όλοι οι χωριανοί μας, την πήραμε από
μία νεροποντή, στις αρχές του καλοκαιριού που έγινε στις 11 Ιουνίου
2008 στην περιοχή των Αγνάντων
(κέντρο του χωριού και πάνω).
Μετά από 1.30 ώρες περίπου που
έφθασε το νερό της νεροποντής (κατεβασιά) στα Φράστα και συγκεκριμένα στο ρείθρο διάβασης προς τον οιΓράφει ο Δ. ΚΟΥΚΟΣ
κισμό Τριποκόζι, παρατηρήσαμε την
εικόνα της φωτογραφίας που παραθέτουμε:
Στην πτώση του ρείθρου (Ιρλανδική Διάβαση) παρατηρήθηκαν τεράστιοι αφροί για αρκετή ώρα (λες και βάλαμε μπουγάδα όλο το χωριό μαζί) καθώς και άλλα βρώμικα στοιχεία και
παντός είδους πλαστικά παγούρια κ.λ.π.
Τα νερά από τη νεροποντή, από την Άγναντα και μετά από
διαδρομή 5 (km) χιλιομέτρων περίπου δεν κατόρθωσαν καθόλου να διυλιθούν (φιλτράριασμα) στο πέρασμά τους μέσα από
χιλιάδες πέτρες και κόκκους άμμου, ρίζες δένδρων και χορτάρια. Προβληματισθήκαμε και μας μπήκε η ιδέα ότι το φαινόμενο είναι σοβαρό.
(Συνέχεια στη σελίδα 7)

λαλιά μας την εδαφική έξαρση, το ύψωμα, το λόφο. Ο λόφος των Τζουμοχωρίων ανα-

Γράφει ο
ΧΡ. ΑΡ. ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ
δύεται από την κοίτη του Αράχθου και απολήγει σε καταπράσινη και πανταχόθεν ελεύθερη κορυφή, που καμαρώνει
από υψόμετρο 800 περίπου
μέτρων. Από εκεί μπορεί κανείς να βλέπει πανοραμικά τις
ανατολικές κορυφές του βου-

Σύνδεση Τζουμέρκων με Εγνατία οδό, στη θέση
Μπαλντούμα. Μύθος ή πραγματικότητα;
Απαντώ αμέσως. Πραγματικότητα.
Αρθρο του Δημ. Πολύμερου, Πολ/κού Μηχα/κου,
ομότιμου μέλους του TEE (Ταξ/χου ε.α.)
1 Πρόλογος, 2 κυρίως θέμα,
3 επίλογος. 30-7-2008
1α. Το έτος 1996, πήγα στο
ΥΠΕΧΩΔΕ στην Ιπποκράτους
(Αθήνα) όπου γνώριζα ένα μηχ/
κό, για να ενημερωθώ γενικά
για τη χάραξη της Εγνατίας οδού. Εκεί διαπίστωσα ότι η Εγνατία οδός περνάει από τη
Μπαλντούμα. Από στρατιωτικό
χάρτη που προμηθεύτηκα για
το σκοπό αυτό, διαπίστωσα ότι
δεν είναι ακατόρθωτο από εκεί

να γίνει δρόμος προς τα Τζουμέρκα (το χωριό μου Πραμαντα
και όλα τα άλλα χωριά). Το
1997 ανεβαίνω από τα Τρίκαλα
(μόνιμη κατοικία μου) στη Θέρμη Θεσ/κης στην έδρα της εταιρείας «Εγνατία οδός Α.Ε.». Βρίσκω εκεί μερικούς γνωστούς
μηχανικούς, που με ενημέρωσαν σε τεχνικά θέματα, και κυρίως στα προβλήματα που δημιουργεί η κακή ποιότητα του ε-

(Συνέχεια στη σελίδα 8)

νού Περιστέρι (Λάκμος), τη
δυτική πλευρά των Τζουμέρκων και την ανατολική πλαγιά
του Ξηροβουνίου, αλλά και τη
φιδωτή και ασπρογάλαζη κοίτη του Αράχθου και τα κατάφυτα παρόχθια πρανή του σε
όλο σχεδόν το μήκος του, από
την επιβλητική χαράδρα του,
ίσαμε τις τεχνητές λίμνες του
στο Πουρνάρι της Άρτας και,
πιο κάτω απ’ αυτές, ίσαμε τις
ήρεμες εκβολές του στον Αμβρακικό Κόλπο. Στέκεται εκεί
σαν άγρυπνος και πανθεπόπτης βιγλάτορας ανάμεσα στα
τρία βουνά, διαλέγοντας τους
δροσερούς και πεντακάθαρους βουνίσιους αέρηδες και
δροσίζοντας τα “πόδια” του
στα αφρίζοντα νερά του “Μέγα”.
Η τόσο όμορφη και επιβλητική τοποθεσία, που προβάλλει σαν απόρθητο φυσικό
φρούριο, καθώς και μερικά απομεινάρια πραγματικού κάστρου, που από πολύ παλιά
υπάρχουν εκεί, έδωσαν υλικό
στην ανθρώπινη φαντασία και
έπλασε με αυτό μερικούς
θρύλους και παραδόσεις γύρω από το κάστρο της περιοχής, από το “Κάστρο της Κου(Συνέχεια στη σελίδα 6)

ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ
Με την ευκαιρία των Χριστουγέννων και του Nέου Έτους θα
θέλαμε να ευχηθούμε σε όλους τους όπου γης Αγναντίτες υγεία, χαρά, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία.
Ας γίνουν το νέο έτος όλες οι ευχές μας πραγματικότητα και
ας αποκτήσουμε την ψυχική δύναμη να αντιμετωπίσουμε τις
δύσκολες στιγμές της ζωής με θάρρος, δύναμη και αισιοδοξία.
Το Δ.Σ.
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Προσκλήσεις μπορείτε να προμηθευτείτε από τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με τιμή ανά πρόσκληση 20f.

Από τη λαϊκή μας παράδοση

“Κουκουλίστα” ονόμαζαν
παλιά το χωριό Κουκούλια των
Τζουμέρκων, το σημερινό Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου
Αγνάντων που μαζί με το Γραικικό, το άλλο όμορφο και ξακουστό χωριό της περιοχής και
τους γύρω μεγάλους συνοικισμούς Κάτω Γραικικό, Γουριανά, Ρωμανού, Μεγαμπέλι και
άλλους μικρότερους, αποτελούν τα χωριά της “Τζούμας”
ή, αλλιώς, τα “Τζουμοχώρια”
των Τζουμέρκων.
“Τζούμα” λέμε στην ντοπιο-
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Ο ετήσιος χορός της Αδελφότητας
θα γίνει την Παρασκευή
30/01/2009, στο κοσμικό κέντρο
"Τα Αγρίμια", Βατσαξή 6.

Ξεχασμένα χριστουγεννιάτικα
έθιμα
Με τα παιδιάστικα μάτια στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίμου αντικρίζω μπροστά μου έ- ας.
να μικρό, γραφικό χωριό, πνιγΟι προετοιμασίες άρχιζαν αμένο στο πράσινο και σκαρφα- πό πολλές μέρες πριν με την
λωμένο σε μια πλαγιά του Ξη- συνήθη καθαριότητα και την
ροβουνίου. Είαλλαγή
στα
ναι το αγαπηστρωσίδια.
Γράφει η
μένο μου χω΄Ο,τι
καλύτερο
Σπυριδούλα Κοντογιάννη
ριό, η ιδιαίτερή
διέθετε το κάμου πατρίδα όπου γεννήθηκα θε νοικοκυριό το χρησιμοκαι μεγάλωσα, το Μονολίθι. ποιούσε τις άγιες αυτές μέρες,
Ήταν ευτυχισμένα και ξένοια- δίνοντας έτσι στο σπίτι μια νόστα τα χρόνια εκείνα. Θυμάμαι τα ξεχωριστή από την καθημεπώς γιορτάζαμε τις μεγάλες ρινή. Την προπαραμονή γι’ αυγιορτές της χριστιανοσύνης τή την περίσταση.
και ιδιαίτερα τα Χριστούγεννα.
Κάθε κομμάτι από το κρέας
Τα περιμέναμε με μεγάλη χαρά προορίζονταν για ειδική χρήόλοι, μικροί και μεγάλοι. Εμείς ση. Έτσι βγάζαμε ένα τμήμα
τα παιδιά για να λευτερωθού- για μαγειρευτό, μεγάλες λωρίμε απ’ τα μαθήματα του σχο- δες για παστό στο αλάτι,
λείου και οι μεγάλοι ν’ ανασάφτιάχναμε τσιγαρίδες, λίπος
νουν λίγο απ’ τον καθημερινό
και τα περίφημα σπιτικά λουμόχθο της βιοπάλης και ν’ α(Συνέχεια στη σελίδα 5)
πολαύσουν λίγες οικογενειακές
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ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ
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Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2008

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓΕΝΝΗΣΗ
Η Αλεξία Γεωργίου Ντανέλη,
κόρη του Βασ. Βάννα, έφερε
στον κόσμο ένα όμορφο κοριτσάκι.
Να της ζήσει.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Την 5/10/08 το ζεύγος Θεοδώρου Γιαννόπουλου και Σοφίας Κ.
Λεμονιά (χωριανή μας) βάφτισε
το κοριτσάκι τους στον Ιερό Ναό
Κοίμησης Θεοτόκου (Πετρούπολξη Αττικής) και το ονόμασαν
Χρυσούλα - Μαρία.
Ακολούθησε δεξίωση των καλεσμένων σε κοσμικό κέντρο της
περιοχής.

ΘΑΝΑΤΟΙ
• Απεβίωσε στην Αθήνα και
κηδεύτηκε την 20-11-2008 στο Γ΄
Νεκροταφείο Αθηνών ο χωριανός μας Αλέξανδρος Στυλ. Σκουληκαρίτης, ετών 73.
• Απεβίωσε και κηδεύτηκε
στην Άγναντα στις 30-9-2008 ο
Κων/νος Χρ. Πολύζος, ετών 78.
• Απεβίωσε και κηδεύτηκε

στην Άγναντα στις 5-10-2008 η
Γιαννούλα Δημ. Κώστα (το γένος
Βασ. Καπέλη), ετών 90.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
• Η Αικατερίνη Λεμονιά, κόρη
του Αχιλλέα Χρ. Λεμονιά και της
Ιωάννας, πέτυχε στο τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων.
• Ο Βασίλειος Παν. Φατίνας,
γιος της Κατσάνου Άννας του Αλεξ., πέτυχε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο τμήμα
Μαρκετιγκ & Επικοινωνίας.
Συγχαρητήρια στα παιδιά και
τους ευχόμαστε καλές σπουδές.

ΔΩΡΕΕΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ
Στη μνήμη του Γεωργίου Στυλ.
Σκουληκαρίτη και με τη συμπλήρωση 5 ετών από το θάνατό του,
η σύζυγός του Αντωνία πρόσφερε για ενίσχυση της Αδελφότητας
Αγναντιτών της Αθήνας και της Εφημερίδας “ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ”
το ποσό των 50 ευρώ.
Το Δ. Σ. ευχαριστεί την κα Αντωνία και εύχεται ο Θεός να αναπαύει την ψυχή του.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Αθανασίου Αικατερίνη .................................................................... 10
ΑΝΩΝΥΜΗ .................................................................................. 100
Γιαννάκης Ιω. Χρίστος .................................................................... 20
Γιαννούλας Χρ. Ελευθέριος ............................................................ 20
Ζάραγκας Αθαν. Χρίστος ................................................................ 30
Ζάχου Μαρίκα ................................................................................ 15
Καρύδη Ευθυμία ............................................................................. 10
Κοντογεώργου - Γούση Σωτηρία ..................................................... 50
Κόντου Ελένη ................................................................................. 10
Λεμονιάς Απόστολος ...................................................................... 10
Λιόντος Δημ. Νικόλαος ................................................................... 10
Λιόντος Νικ. Δημήτριος .................................................................. 10
Λιόντος Χρ. Νικόλαος ..................................................................... 20
Μάντζιου Σπυριδούλα ..................................................................... 10
Μαυροπάνος Κων. Χρίστος ............................................................. 30
Μουρούτσος Μπάμπης .................................................................... 20
Μπαζούκας Αθανάσιος ................................................................... 10
Μπάκος Θεοδ. Κων/νος .................................................................. 20
Μπάκος Θεοδ. Νικόλαος ................................................................ 20
Μπάκος Κων. Θεόδωρος ................................................................ 20
Μπασιάκος Κων/νος ....................................................................... 20
Ντάλα Ευφροσύνη .......................................................................... 10
Παπαθεοδώρου Σπυριδούλα ........................................................... 15
Παπακίτσου - Τρυφωνοπούλου Ιωάννα ........................................... 20
Παπαριστείδη-Λευκαδίτη Χριστίνα ................................................... 10
Πεταλά Αικατερίνη .......................................................................... 10
Σκουληκαρίτη Γ. Αντωνία ................................................................ 50
Στάμος Κων. Βασίλειος .................................................................. 20
Στάμου - Παπαθεοδώρου Μαίρη ..................................................... 15
Στέρπα - Ασπρούδη Ευαγγελή ......................................................... 30
Στέρπας Χρ. Δημήτριος ................................................................... 30
Φρίγκα Κλεονίκη ............................................................................ 10
Χαμπίπης Δημήτριος - ιερέας .......................................................... 20
Ψαλτάκης Κων/νος - αρχιμανδρίτης (Ν. Ιωνία) ............................... 50

Η ΠΙΤΑ ΤΟΥ 2009 – ΒΡΑΒΕΥΣΗ
ΜΕΛΟΥΣ ΜΑΣ
Το κόψιμο της πίτας της Αδελφότητάς μας για το καλωσόρισμα του 2009 θα γίνει την Κυριακή 22-2-2009, ώρα
10.00 π.μ. στα γραφεία μας πριν από την έναρξη της Γεν.
Συνέλευσης. Κατά την τελετή θα βραβευθεί για την προσφορά του το αρχαιότερο ενεργό μέλος της Αδελφότητάς
μας. Μετά τη Συνέλευση θα ακολουθήσει δεξίωση με εκλεκτούς μεζέδες και εύγευστο τσίπουρο με μυρουδιά Αγναντίτικης ζαμπέλας!
Το Δ. Σ.
Ευχαριστούμε όλα τα μέλη και μη τα οποία μας δίνουν
πληροφορίες και νέα από το χωριό είτε τηλεφωνικώς είτε
μέσω fax είτε με επιστολές..
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.

Ο Εκπολιτιστικός-Εξωραϊστικός Σύλλογος
"ΤΑ ΑΓΝΑΝΤΑ", εξέδωσε Ημερολόγιο για το
2009. Η επιμέλεια του Ημερολογίου και οι
13 φωτογραφίες από το χωριό μας είναι
του Φωτογράφου Κώστα Μαυροπάνου. Οι
σκοποί της έκδοσης είναι, αφενός η οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου και αφετέρου
η διαφήμιση του χωριού μας. Όμως, για να
επιτευχθούν οι σκοποί πρέπει όλοι μας να
το προμηθευτούμε και όλοι μας επίσης να
προσπαθήσουμε να το διαθέσουμε σε
συγγενείς μας, σε φίλους μας, σε γείτονες,
σε συναδέλφους μας. Να κάνουμε τις
ομορφιές του χωριού μας ευρύτερα γνωστές, να τις προβάλλουμε για να τις γνωρίσουν και άλλοι. Το χωριό μας, το ξέρουν
όλοι, είναι παντού γνωστό. Εκείνο που

χρειάζεται είναι η προβολή της φυσικής ομορφιάς του.
Το Ημερολόγιο είναι μια καλή ευκαιρία.
Το χωριό μας έχει πολλά αξιοθέατα και ενδείκνυται για ήπια τουριστική ανάπτυξη,
αρκεί αυτά τα αξιοθέατα να τα αναδείξουμε
και να τα προβάλλουμε. Μερικά από αυτά
εμπεριέχονται στο Ημερολόγιο.
Τα Ημερολόγια διατίθενται από:
• Νίκο Κράββαρη, Άγναντα,
τηλ. 2685031317 (Κεντρική διάθεση).
• Όλα τα Καταστήματα του χωριού.
• Κώστα Μαυροπάνο, Άγναντα,
τηλ. 6978397643.
• Κώστα Παπακίτσο, Αθήνα,
τηλ. 2109709534, 6932362956.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Επιστολές που λάβαμε
Παιδιά –κι εγώ μαζί σας– είδατε στις φωτογραφίες τις φατσούλες σας, πιστεύω να το
ευχαριστηθήκατε. Εγώ να δείτε. Φορούσαμε και τη «μπλούζα της Αδελφότητας». Του χρόνου το 2009 θα είμαι στο χωριό
–πρώτα ο Θεός– τον Αύγουστο
κι εσείς κάντε «φασαρία» στο
σπίτι να ξαναβρεθούμε στα όμορφα ΑΓΝΑΝΤΑ.
Η κιθάρα, το ντέφι, το τραγούδι, οι μπογιές, τα χαρτιά, οι
γόμες, η νεροτροβιά και η καλή καρδιά μας περιμένουν.
Αν καταφέρω θα κάνω και
κάτι άλλο με μεγαλύτερα παιδιά. Κατερίνα κόρη του Παπασιάχαλου θα είσαι από τους
πρωτεργάτες, να με βοηθήσεις, όπως κάνεις πάντα. Δασκάλα Καίτη (Κατερίνα) Κώστα
σε θέλω μαζί μου. Άντε θα σου
βάλω και καλό «βαθμό».
Όσα παιδιά –μεγάλα– θέ-

λουν να ασχοληθούν με το θέατρο να μου τηλεφωνήσουν
στο 210 2790355 το συντομότερο.
Παιδιά του χρόνου θα κάνου-

με και διαγωνισμό ψαρέματος
στο ποτάμι. Σας λέω θα γίνει το
«έλα να δεις».
Σας αγαπώ
Χάρις Ζάχος

Παραδοσιακά προϊόντα
Αγγελική Πλιακοπάνου
Γέφυρα Πλάκας Αγνάντων - Τηλ. 6945 203553

Αν κάποιος δε δει το όνομά του γραμμένο στις
συνδρομές, να περιμένει
και το επόμενο φύλλο
της εφημερίδας. Αν δεν
υπάρχει και τότε, ας επικοινωνήσει με την Αδελφότητα.

Ταξιδεύοντας πίσω στο χρόνο, σε μια προσπάθεια να ανακαλύψουμε τον τρόπο διατροφής των προγόνων μας. Επιστρέψαμε στο σήμερα κουβαλώντας στις αποσκευές μας παραδοσιακές συνταγές του τόπου μας, τις οποίες κάνουμε πράξη, σ’
ένα σύγχρονο εργαστήριο στο Μονολίθι Ιωαννίνων.
Επιλέγουμε αγνά υλικά της περιοχής Τζουμέρκων και με αγάπη και μεράκι, παρασκευάζουμε γλυκά κουταλιού, μαρμελάδες, ζυμαρικά και ηδύποτα.

Μπλοκ συνδρομών στην
Άγναντα υπάρχει στο
κατάστημα του Κώστα
Κωστούλα, στο καφενείο του Δημητρίου Λεμονιά και στο κατάστημα
Γενικό Εμπόριο Αφοί
Γιαννάκη.

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.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ
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ολύ καλό το Ημερολό
γιο του 2009 που εξέδωσε ο Εξωραϊστικός - Πολιτιστικός Σύλλογος “ΤΑ ΑΓΝΑΝΤΑ”. Οι 13 μεγάλες και επιλεγμένες φωτογραφίες του,
έχουν πράγματι συλλεκτική
αξία, αλλά και συναισθηματική. Καδραρισμένες στο σαλόνι μας θα φέρνουν το χωριό
κοντά μας και εμάς κοντά σ’
αυτό. Θα μας δίνουν την άκρη του νήματος και, ξετυλίγοντάς το, θα ξεδιπλώνουμε
και τις αναμνήσεις μας.
Μπράβο στο Σύλλογο και
στον καλλιτέχνη Αγναντίτη
φωτογράφο κ. Κώστα Μαυροπάνο! Καλή Χρονιά σε όλους.
...
εκπομπή της ΕΤ3 “Κυ
ριακή στο Χωριό” πέρυσι πρόβαλε τις απείρου κάλλους ομορφιές των Πραμάντων, τον περασμένο Ιούλιο
τις εξ ίσου απαράμιλλες του
Βουργαρελίου και την Κυριακή 23 Νοεμβρίου τις αξεπέραστες ομορφιές του “μπαλκονιού της Άρτας”, της Ροδαυγής. Μπράβο στους διοργανωτές! Καμαρώνοντας ως
Τζουμερκιώτης για τα χωριά
αυτά της περιοχής μας, διερωτώμαι: Μήπως το ερχόμενο καλοκαίρι πρέπει “να βγει
στο γυαλί” και ο Δήμος Αγνάντων;; Δεν υστερεί σε τίποτε.
Τοποθεσίες απείρου κάλλους, σπαρμένες με θρύλους,
παραδόσεις και ιστορία, υπάρχουν πολλές. Πολιτιστικούς φορείς με όρεξη έχει
γύρω στους 25 ! Δήμαρχο άξιο, με παιδεία και ευαισθησίες έχει. Δημοτικό Συμβούλιο
και Τοπικά Συμβούλια δραστήρια, άξια και ευαίσθητα, επίσης, έχει. Η συνεννόηση, ο
συντονισμός, ο προγραμματισμός και πρωτοβουλία λείπουν. Κάποιοι από τους πολλούς Πολιτιστικούς Φορείς
του Δήμου μας πρέπει να
μπουν μπροστά. Ας συμφωνήσουν και ας ξεκινήσουν από τώρα. Όλοι τους διαθέτουν μέλη με δυναμισμό, όρεξη και φαντασία. Οι σπάνιες ομορφιές του τόπου μας
δεν πρέπει να μένουν ακόμα
κουκουλωμένες.
Εμπρός
λοιπόν, ας προετοιμαστούμε
να τις αποκαλύψουμε πανηγυρικά !

Η

...
εν ξαφνιάστηκα που ο
φίλος μου Σωτήρης Καραβασίλης βρήκε, επιτέλους,
“βήμα” και έβγαλε δημοσίως
το πετρωμένο από την πολυκαιρία χολόσκασμά του, εξαπολύοντας μύδρους εναντίον
των Αγνάντων! Θα ξαφνιαστώ, όμως, εάν δημοσιεύσει
στην ίδια Εφημερίδα και την
από 25-06-2007 γραπτή απάντηση που του δόθηκε στην
“προς Αγναντίτες επιστολή
πρώτη και τελευταία”, όπως
τότε τιτλοφορούσε τον εμπαθή κατά Αγνάντων και Αγναντιτών φιλιππικό του ο συντοπίτης μας “Νεοαπόστολος”. Τελευταίως χρησιμοποίησε σαν άμβωνα μια καθ’
όλα αξιοπρεπή Εφημερίδα
της περιοχής μας και, παραδόξως, από τις προσεγμένες,
συνήθως, στήλες της“τηλ-εβόησε” το ψευδεπίγραφο λιβελογράφημά του!... Έβαλε
προμετωπίδα την ετυμολογι-

Δ
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Βλέπω, ακούω, σχολιάζω
κή προσέγγιση του τοπωνυμίου Άγναντα και, “αλί και
τρισαλί!”, κάτω από τον αθώο
αυτόν τίτλο “έβγαλε τ’ άντερά
του”… Κρίμα!… Αδικεί πρωτίστως τον εαυτό του…Όσοι
άντεξαν και διάβασαν το κεχολωμένο και έμπλεο μίσους
κείμενό του, σίγουρα θα κούνησαν το κεφάλι τους και θα
ψιθύρισαν:: “Των οικιών ημών εμπιπραμένων (ρημαγμένων λένε τώρα στα χωριά
μας), ημείς άδομεν”!…
...
α Άγναντα τελευταίως,
χάρη στα βιβλία μερικών
συγχωριανών μας, έχουν την
“τιμητική” τους στην τηλεόραση και στις εφημερίδες
των Αθηνών και της επαρχίας. Πρόσφατα καμαρώσαμε
στη “Βραδυνή” (φύλλο 3.302/
15-11-2008) κείμενα και φωτογραφίες από το βιβλίο “Αγναντίτικα Λιχνίσματα” των κ. κ
Χαρ. Ζάχου και Χρ. Τούμπουρου και από το φωτογραφικό
λεύκωμα “Άγναντα Άρτας”
του κ. Γιάννη Φίλου.
Μόνο που εμείς οι παλιότεροι
αναπολούμε το παλιό ανθρώπινο μελισσολόι της περιοχής
των Τζουμέρκων και μελαγχολούμε, ιδίως τώρα το χειμώνα που βλέπουμε άδεια
και έρημα τα περισσότερα
“μελισσοκόφινα”, εγκαταλελειμμένες και σιωπηλές τις
πιο πολλές
χελιδονοφωλιές!… Τα καλά λόγια που λένε και γράφουν τώρα οι φίλοι
μας δημοσιογράφοι, λίγο διαφέρουν από τους συγκινητικούς επικήδειους που επιτείνουν τον πόνο και τα μοιρολόγια!…

Τ

...
ακάρι να έχω έλλειμμα
πληροφόρησης και να
ανησυχώ αδικαιολόγητα εν όψει της ψήφισης του νόμου
για τον “Καποδίστρια II”. Με
εξαίρεση: α) το Σύλλογο Πλατανούσας και την εφημερίδα
του, που έθεσαν και θέτουν
θέμα ορθολογικότερης οριοθέτησης των Δήμων και των
Νομών της Ηπείρου και β)
την πολύ καλή συνέντευξη
που έδωσε για το θέμα ο Δήμαρχος Αγνάντων κ. Χρ. Χασιάκος στην εφημερίδα του ίδιου Συλλόγου “ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΝΕΑ” (φύλλο 163), δεν είδαμε και δεν ακούσαμε καμιά
άλλη ενέργεια και κανέναν
προβληματισμό από άλλους
Φορείς, κυρίως της περιοχής
του Δήμου Αγνάντων, για την
τύχη που αυτός θα έχει μετά
την ψήφιση του εν λόγω νόμου. Ίσως, το θέμα να το ξεπερνούμε σκοπίμως, για να
μπορούμε να ρίχνουμε, “κατόπιν εορτής”, τις δικές μας
ευθύνες σε όποιον ανεύθυνο
βρεθεί μπροστά μας…

Μ

...
ο Δημαρχείο Αγνάντων
μεταστεγάστηκε ήδη στο
παλιό διδακτήριο του Γυμνασίου-Λυκείου Αγνάντων. Ο
Δήμαρχος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι υπάλληλοι που
φοίτησαν σ’ αυτό το Σχολείο,
σίγουρα τώρα θα νιώθουν συναισθηματικά ανεβασμένοι.

Τ

Ευχόμαστε, αυτή
η ψυχική
τους ευφορία να
γεννά νέες
και
δημιουργικές ιδέες, δυνάΓράφει ο
μενες να ΧΡ. ΑΡ. ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ
μετουσιωθούν σε αναπτυξιακά έργα προς όφελος της περιοχής
του Δήμου μας. Η υλοποίηση
των όποιων καλών ιδεών και
σχεδίων πρέπει να επισπευσθεί. “Οι καιροί ου μενετοί”.
Θα είναι κρίμα, οι εκφραστές
των ιδεών αυτών, να χάσουν
την ευκαιρία να αισθάνονται
σε όλη τη ζωή τους τη χαρά
της δημιουργίας και της προσφοράς. Τουλάχιστον, “ας βάλουν το νερό στ’ αυλάκι”, γιατί ουδείς γνωρίζει “τι τέξεται
η αύριον”… Παράλληλα ας επαγρυπνούν.
...
λίμονό μας εάν δώσουμε
σε κάποιους την εντύπωση ότι είμαστε “δεδομένοι”!… Αν βρεθούν στη σφίξη να “σφάξουν” κάποιους, εμάς θα διαλέξουν. Δεν είναι
λίγες οι φορές που στις περιπτώσεις αυτές το δράμα γίνεται κωμωδία και θυμίζει το
δημοτικό μας τραγούδι με
τον “κρασοκανάτα” Μενούση, που την πιστή και προσηλωμένη σ’ αυτόν σύντροφό
του “το βράδυ μεθυσμένος
πάει την έσφαξε” και “το
πρωί ξεμεθυσμένος πάει την
έκλαψε”!… Η όποια ομοιότητα της εικόνας είναι τελείως
συμπτωματική.

Α

...
α και δυο επίκαιρα αινίγ
ματα:: 1) “Ποιοι μαγαρίζουν περισσότερο την κοινωνία, οι πολλοί ληστές με τις
“κουμπούρες” ή οι λίγοι “ευλαβείς” άρπαγες με τις “αγιαστούρες”;; Η σωστή απάντηση, ίσως να μην… “Ε(υ)φράΕ(υ)φράνει
νει” μερικούς επί της γης, αλλά θα αποτελεί “καλήν απολογίαν…εν τοις ουρανοίς”!…
2 ) Ποιοι είναι αρπαχτικότεροι, οι κάθε λογής μεγαλοκαρχαρίες που περιζώνουν

Ν
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τις έρημες βραχονησίδες ή οι
γυπαετοί που “ζ(υ)γαριάζονται” στον αέρα πάνω από τις
έρημες ραχούλες;; Για καλό
και για κακό, μαζί με την τρίαινα ας έχουμε και καμιά
“ρουκέτα εδάφους-αέρος”…
...
ολύ μας μπερδεύουν
αυτά τα “ευλογημένα”
ηλεκτρονικά ΜΜΕ. Άλλοτε
μας μιλούν για το “Βαέδιο” (με ε), άλλοτε για το
τοπέ
αί
“Βατοπαί
αίδιο” (με αι)!… Το ίδιο κάνουν και με τη λιμνοθάλασσα (ή λίμνη;; ) Βιστωνίδα.
Φαίνεται, πως άλλοτε τη θεωρούν μικρή και τη γράφουν
με ο-μικρόν, και άλλοτε πολύ
μεγάλη και τη γράφουν με ωμέγα!… Λέτε, με ο (βραχύ)
να τη γράφουν εκείνοι που τη
θεωρούν λίμνη και με ω (μακρό) εκείνοι που την ξέρουν
ως λιμνοθάλασσα;; Προς το
παρόν δεν είμαστε σίγουροι
τι απ’ τα δυο είναι! Ας κάνου.
με λίγη υπομονή θα μας
πουν, όταν τελειώσουν την έρευνά τους, οι Εισαγγελείς
που πήγαν εκεί. Αυτοί ξέρουν! Και εάν δεν ξέρουν, θα
ιδούν, θα ρωτήσουν, θα μάθουν και θα μας πουν!…

Π

...
κείνοι που δεν πρόκειται
να ρωτήσουν και να μάθουν να μιλούν και να γράφουν σωστά Ελληνικά, είναι
οι “φωστήρες” των ΜΜΕ. Ενώ κάνουν καταπληκτικά
“ρετούς” στα πρόσωπα, τσιγκουνεύονται να προσλάβουν
και έναν ειδικό να περιποιείται και τις λέξεις πριν τις βγάλουν στο “έβγα ιδές”!… Έτσι
π. χ. βλέπουμε το “κατατίθεται” γραμμένο με ει, το έλλειμμα με ένα μ ή ακούμε
“νεολογισμούς; ” σαν και τούτους:: “πεντακαθαρίζω, μουσαντένιος, παντελονάτος”!…
Και όταν τους τηλεφωνείς
για να διορθώσουν τα “μαρ-

Ε

γαριτάρια” τους, μερικοί σου
απαντούν αδιάφορα: “Ε, και
τι έγινε!…”. Τι να σου κάνουν
και τα εγγόνια μου (γ’ δημοτικού), που όταν τους διορθώνω καμιά “ξεπατικωτούρα” από την τηλεόραση, με κοιτάζουν με επιείκεια και μου λένε με οίκτο:: “Καλέ παππού…, σωστή είναι η λέξη…Μόλις τώρα την ξεπατίκωσα (ή την άκουσα) απ’ την
τηλεόραση!…”. Πώς να πείσεις τα παιδάκια ότι είναι σωστό αυτό που τους λες εσύ ή
λέει ο δάσκαλός τους και όχι
αυτό που βλέπουν ή ακούν
απ’ στις τηλεοράσεις;; Μην
ψάχνουμε, λοιπόν, μακριά να
βρούμε τους “δολοφόνους”
της γλώσσας μας. Οι πιο πολλοί ανάλγητοι μακελάρηδές
της, “λάμνουν” καθημερινά
στον αγέρα του σπιτιού μας.
Κρίμα!…
...
ε το δίκιο μας αγανα
κτούμε και βρίζουμε όταν ακούμε ότι τα “χρυσά
παιδιά” (τα golden boys,
ντε!…) των Δημόσιων Οργανισμών και Επιχειρήσεων
λαμβάνουν διπλάσιες ή πολλαπλάσιες αποδοχές από εκείνες του Πρωθυπουργού,
σε περίοδο που οι περισσότεροι των Ελλήνων δεν μπορούν, ούτε στον ύπνο τους,
να δουν μηνιαίο μισθό 1000
ευρώ!…Κάποτε, κανένας δημόσιος λειτουργός δεν έπαιρνε αποδοχές υψηλότερες από
εκείνες του Προέδρου του Α.
ρείου Πάγου τώρα λένε να
τις… “λιγοστέψουν”, βάζοντας σαν “πλαφόν” τις αποδοχές του Διοικητού της Τράπεζας της Ελλάδος, που μάλλον με το τηλεσκόπιο τις βλέπει και ο Πρόεδρος του ανώτατου δικαστηρίου μας! Και
μη χειρότερα!… Από τότε
που ο μαμμωνάς, “με το
σούρσιμο, το γλείψιμο και με
τα κέρατά του”, αναρριχήθηκε και θρονιάστηκε στην κορυφή της κλίμακας των Αξιών, “πάμε κατά διαβόλου”!…

Μ

"ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ"
Αυτός είναι ο τίτλος της Έκθεσης, σπάνιου φωτογραφικού υλικού, που ετοιμάζεται και θα πραγματοποιηθεί
στην Αθήνα από το φωτογράφο κ. Κων/νο Μαυροπάνο,
από το χωριό μας.
Η Έκθεση θα πραγματοποιηθεί στις 6 & 7 Μαρτίου
2009 στο Πνευματικό Κέντρο Ηπειρωτών, Κλεισθένους 15 (όροφος 7ος), Πλατεία Κοτζιά. Τα εγκαίνια, το άνοιγμα της Έκθεσης θα γίνει το απόγευμα της Παρασκευής, 6 Μαρτίου.
Οι επισκέπτες θα έχουν ευκαιρία να θαυμάσουν σπάνιες, φυσικές και μοναδικές φωτογραφίες, κυρίως ασπρόμαυρες, με πρόσφατα θέματα της περιοχής Τζουμέρκων, μέσα από τα οποία αποτυπώνεται ανάγλυφα η
ζωή της περιοχής.
Ο φωτογράφος κ. Μαυροπάνος έχει δώσει πολλά
δείγματα της δουλειάς του και έχει αφήσει άριστες εντυπώσεις. Έργα του έχουμε δει σε Εκδόσεις – Λευκώματα του Δήμου μας, αλλά και άλλων Δήμων της Ηπείρου και όχι μόνο. Η τελευταία του δουλειά που θα παρουσιαστεί στην Έκθεση δεν έχει προηγούμενο. Τα έργα του θα παρουσιαστούν στο κοινό για πρώτη φορά.
Η Έκθεση τελεί υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας Αδελφοτήτων Τζουμερκιωτών.
Προσκλήσεις θα διανεμηθούν από την Ομοσπονδία,
τους Συλλόγους Ηπειρωτών Λεκανοπεδίου, Συλλόγους
άλλων περιοχών και από τον ίδιο το Φωτογράφο.
Εμείς ευχόμαστε στο φίλο και χωριανό μας Κώστα
καλή επιτυχία.

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ
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Άργησες Χαριλάκ’!!
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Στην Αθήνα, εμείς οι μικροί τον
υνήθως, γράφουμε γι’ αυτούς που έφυγαν. Γράψουμε
ακούγαμε, μας φρόντιζε και μας έλόγια παρηγοριάς ή για κάποιο γεγονός της ζωής τους.
στελνε σε δουλειά και μας συμΕπιχειρώ να γράψω και
βούλευε. Ήταν κι αυτός στην Αριγια τους υπάρχοντες
στοτέλους 50. Στην παρέα μας ήτου χωριού, γι’ αυτούς
ταν αυτός, που εμείς νιώθαμε σιπου το κρατάνε και βαγουριά.
στάνε “Θερμοπύλες”.
Γράφει ο
Πάντα λέγαμε: Θα μας βοηθήσει
Σταύρος Κράββαρης.
Χάρις Ζάχος
ο
Σταύρος.
Συντ/χος Δάσκαλος
Από που να ξεκινήσω,
Τσιάκος, Σταύρος, Θωμάς Ανα- Συγγραφέας
τελειωμό δε θα ‘χει.
στασίου, Χρήστος Ζιάραγγας, Πάνος
Να ρωτήσω τον ίδιο
Χαράλαμπος, ήταν αυτοί που μας στάθηκαν τότε. Ασχοντρέπομαι. Θα μου πει:
λήθηκε μ’ όλα τα είδη των επαγγελμάτων παντού επι– Άργησες Χαριλάκ’!
τυχημένος. Θα μου πείτε, γιατί δεν τα οικονόμισε;
Παντού
μπροστά.
Ο Σταύρος έχει
Μπροστάρης σ’ όλα τα
διαβάσει Σαίξπηρ
γεγονότα της ζωής. Γάπου λέει:
μος μπροστά, θάνατος
“Τα λεφτά είναι
Στο χορό μπροστά
μπροστά,
ατύχημα
δ’κάμ΄, δ’κάς και
μπροστά,
φασαρία
χίλιων
αλ’νών”.
Χρειάζονται
τα έρμα,
Στην παρέα μπροστά
μπροστά, δουλειά μπροστά, πανηγύρια για τις “καλές στιγμές” που λέω εγώ.
μπροστά, γλέντια μπροστά, πολιτικά μπροστά, στον επιτάφιο μπροστά, στο
– Κάποτε μου εκμυστηρεύτηκε κάτι
πότισμα μπροστά, στο ΤΕΑ μπροστά, θεομηνίες μπροστά. Δεν αντέχεται ο που είχε στο μυαλό του.
άνθρωπος.
– Θα ανοίξω...Γραφείο Τελετών!!! και
Μόνον από έναν το βρήκε. Από τον ασβό. Κάθε καλοκαίρι δεν του αφήνει μου παρουσίασε μια λίστα με ονόματα
καλαμπόκι για καλαμπόκι!!
υποψηφίων που θα ‘φευγαν στο εγγύς
Καλόκαρδος και φιλόξενος. Ή τον ξέρει ή δεν τον ξέρει αυτόν που θα μέλλον.
Αυτό είναι το λάθος του, τα θέλει όκαθίσει στο καφενείο, θα δώσει την παραγγελία.
– Κεράστε τα παιδιά! Και αρχίζει από που είναι και αν γνωρίζουν για κείνον, λα δικά του.
Η συνεργασία, Σταύρος, Αποστόλης,
για τον τάδε.
Απαραίτητος στην παρέα. Απ’ αυτό που έχει θα δώσει. Φίλος του πατέρα Μαρίκα, με χρηματοδότη τον υπογράμου, που όχι τον αγαπούσε, τον λάτρευε. Όλος ο κάμπος της Άρτας δικός φων θα εξυπηρετούσε το κοινωνικό
του. Σε όποιο καμποχώρι κι αν πάει, θα βρει γνωστούς, φίλους, ιδιαίτερα στις σύνολο.
Σας αγαπώ όλους.
Κεραμάτες.
Στη δουλειά μπροστά

Κυνηγοί... από άλλες εποχές!

Λάμπρος Λιόντος.
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Νικόλαος Λιόντος.

Οι φωτογραφίες των κυνηγών Λάμπρου και Νίκου Λιόντου
φέρνουν στο νου μας πολύ παλιούς Αγναντίτες κυνηγούς, που
άλλους τους γνωρίσαμε και άλλους τους ακούσαμε. Εκείνος που
άφησε εποχή και η κυνηγετική ευρηματικότητά του έγινε θρύλος, ήταν ο προπάππος των Λιονταίων, ο Παπα-Θανάσης Λιόντος (1820-1917). Επί τουρκοκρατίας και κατά την περίοδο
1850-1870 μάζευε τα Αγναντιτόπουλα στον Άγιο Χριστόφορο
(τον παλιό) και τα μάθαινε ανάγνωση, γραφή και αριθμητική.
Πρωί-πρωί, πριν αρχίσει το μάθημα ή το μεσημέρι μόλις τελείωνε, έβαζε τα παιδιά να κάνουν παγάνα στο λόγγο, πίσω στις
“Χούνες”, για να προγκίξουν του λαγούς και να τους φέρουν
στο καρτέρι του. Τα παιδιά, το ένα δίπλα στο άλλο, “χτένιζαν”
τις τούφες και άφηναν ελεύθερη την πλευρά του λόγγου, στην οποία έστηνε το καρτέρι του ο “Παπα-κυνηγός”. Ο προγκισμένος
λαγός έπεφτε αναγκαστικά επάνω στο καρτέρι του παπά, και την
άλλη μέρα τα παιδιά έτρωγαν μεζέ από λαγό στιφάδο. Στην αρχή τα παιδούρια πρόγκαγαν τους λαγούς κραυγάζοντας. Όταν
όμως ξεθάρρεψαν, μετέτρεψαν την παγάνα σε παιχνίδι και, μιμούμενα τα κυνηγόσκυλα, αντικατέστησαν τις κραυγές τους με
“κλαφ(ου)νίσματα”!
Η δραστηριότητα αυτή των παιδιών μαθεύτηκε γρήγορα και
όταν αυτά γύριζαν στο σπίτι, οι γονείς τους τα ρωτούσαν πειραχτικά: “Πού κλαφούναγες σήμερα”; Η φράση έγινε παροιμιώδης και έφτασε ως τις μέρες μας και τη λέμε σε κάποιον που,
παρά τη συνήθειά του, καθυστερεί να πάει στο καφενείο, στην
εκκλησία ή σε κάποια δουλειά.
Και μιας και τό ’φερε η κουβέντα, κατονομάζουμε εδώ μερικούς Αγναντίτες κυνηγούς, πεθαμένους και ζωντανούς, αρχίζοντας από τους παλιότερους: Παπα-Θανάσης Λιόντος, Κακαβούλας (παρατσούκλι με ιστορία), Παπα-Θανάσης Ευταξίας,
Κώστας Λιόντος, Σπύρος Κοντογεώργος, Κώστας Στάμος,
Βαγγέλης, Αριστείδης και Γιάννης Παπακίτσος, Ανδρέας και
Νίκος Παπαδημητρίου, Γιάννης Σιαπάτης, Χρήστος Στάμος,
Μήτσος Σπ. Κοντογεώργος, Κώστας Γιαννούλας, Νάσιος Τσιμπέρης, Κώστας Τσώλης ή Ούνας, Γιώργος Ευταξίας, Αλέκος
Κώνστας, Χρήστος Αηδόνης, Νάσιος Ζάραγκας, Αλέκος Μαλτέζος, Γεώργιος Στέρπας, Βασίλης Γούλας, Παπά-Γιώργος Παπαδημητρίου και πολλοί άλλοι νεώτεροι.
Πολλοί από αυτούς είχαν και έχουν στη δούλεψή τους ένα ή
περισσότερα κυνηγόσκυλα. Μερικά απ’ αυτά άφησαν όνομα, όπως ο “Τσάπης” και ο “Γκάρτσος” του Νάσιου Ζάραγκα, η
“Σπίθα” του Αρ. Παπακίτσου (που την κυνηγετική περίοδο του
1962-63 έσπασε ρεκόρ με 62 λαγούς), η “Πόπη” του Μήτσου
Κοντογεώργου κ. ά. Τα ονόματα των νεώτερων κυνηγόσκυλων
δεν μας είναι γνωστά. Τελευταίως, ένα από αυτά έπεσε θύμα απαγωγής, αλλά τα ονόματα σκυλιού και κυνηγού είναι μη ανακοινώσιμα. Φαίνεται πως εμπίπτουν στα “ευαίσθητα προσωπικά
δεδομένα”, όπως οι “εικοσάχρονοι, τριανταπεντάχρονοι, πενηντάχρονοι κτλ”, εγκληματίες και τα θύματά τους. Αλλά μήπως
και στο κυνήγι δεν έχουμε θύτες και θύματα!…
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ΑΝ…
ΑΝ νεαρός δεν έκανα αποκοτιές και λάθη,
δε θά ’ταν τόσο αδειανό της ζήσης το καλάθι.
ΑΝ… τον “καπνό” απόδιωχνα, τα “σπίρτα”
τ’ απωθούσα,
το άγχος μου καλμάριζα, τα νεύρα συγκρατούσα,
δε θά ’στελνα επείγουσες προσκλήσεις προς το
Χάρο
να με φορτώσει ανάσκελα στο μαύρο του το κάρο…
ΑΝ βερεσέ αγόραζα και μετρητοίς πωλούσα,
όλους τους “γυμνοσάλιαγκες“
μακριά μου θα κρατούσα.
***
Εάν ήμουν υστερόβουλος, γλείφτης ή πουλημένος,
.
δε θα σκεφτόμουν φωναχτά
θα ήμουν λουφασμένος!...
Τη γλώσσα και την πένα μου στο μέλι εάν βουτούσα,
λιγότερους αφορισμούς τώρα θα κουβαλούσα…
***
Όμως ακούστε, φίλοι μου : Τα πρώτα ΑΝ, μετράτε.
Τα τελευταία δυο εάν, καθόλου μην ψηφάτε.
Βγάλτε στο σιάδι τις πομπές, τ’ άπλυτα, τα βρεγμένα,
κομπίνες, ψεύδη, “λαμογιές” κι όλα τα λερωμένα…
Πρέπει όλοι να μάθουνε ποιοι από τους “ταγούς”
μας αξίζουνε τα ωσαννά, και ποιοι
τους… εμπτυσμούς μας.
Χρήστος Αρ. Παπακίτσος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Γράφτηκε για την παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος και του αλκοολισμού, και υπό την πνιγηρή
αποφορά της διαφθοράς…

ΨΗTOΠΩΛΕΙΟ
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