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Ντοκουμέντο

ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΟΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΚΑΙ ΑΡΤΑ
(Δυο αποφασιστικές καμπές)

Από το 1925 άρχισαν να
ελπίζουν οι κάτοικοι των Δυτ.
Τζουμέρκων ότι θα δουν αυτοκίνητο από Άρτα και από
Γιάννινα να πλησιάζει τα χωριά τους. Μέχρι τότε, ο αμαξιτός δρόμος από την Άρτα
τερμάτιζε στην Κάτω Καλεντίνη και από τα Γιάννινα στην
Αετορράχη. Εκεί τους βρήκε
και εκεί τους άφησε ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος.
Δεν ήταν βέβαια εύκολη
υπόθεση η διάνοιξη αυτών
των δρόμων με τα τότε ελάχιστα οικονομικά και τεχνικά
μέσα. Γι’ αυτό, εμείς οι ηλικιωμένοι που ως παιδιά είχαμε πάει πολλές φορές με
τα πόδια στην Άρτα και στα
Γιάννινα και ο γράφων, και

τητα και τον υπερβάλλοντα τοκίνητο, που εκτελούσε έργο
ζήλο που επιδείκνυαν οι ερ- χερσαίου “ferry-boat” (φέρρυγαζόμενοι της περιοχής, που μποτ)!
θεωρούσαν το έργο προσωΣτη μεγάλη καθυστέρηση
πική τους υπόθεση.
της οδικής σύνδεσης των
Δύο ή τρία χρόνια πριν το Δυτ. Τζουμέρκων με τα Ιωάντέλος της 10ετίας του ’50 η νινα συνέβαλαν, αφ’ ενός οι
κατασκευαστιδιάνοιξη αυκές δυσκολίες
τού του δρόΓράφει ο
της, αφ’ ετέμου έφτασε
Χρ. Αρ. Παπακίτσος
ρου η εκτόνωστο Μονολίση της πίεσης
θι, στη δεξιά
όχθη του Αράχθου, εκεί που των Τζουμερκιωτών μετά την
παραμένει από τότε ως τα σύνδεσή τους με την Άρτα,
σήμερα σταθερό, το αρχικά αλλά και όσοι (εμπορευόμεμετακινούμενο στο ρυθμό της νοι, αυτοκινητιστές) έβλεπαν
διάνοιξης του δρόμου Παντο- ανταγωνιστικά την απευθείας
πωλείο (στην κυριολεξία) του εμπορική διείσδυση στην πεΚώστα Πανταζή, που τόσα ριοχή και δεύτερης μεγάλης
πολλά πρόσφερε και προ- αγοράς. Εκείνοι που είχαν
σφέρει στην περιοχή μας. δυνατότητες παρεμβάσεων
για την επίσπευση του έργου,
εφόσον δεν πιέζονταν, δεν τις
χρησιμοποιούσαν. Η ανωτέρω Επιτροπή ενημέρωσε για
όλα αυτά τον Καραμανλή και
ίσως, γι’ αυτό εκείνος ανέθεσε στους ανωτέρω πολιτικούς
των δυο Νομών να πάρουν
επάνω τους το θέμα. Έκτοτε,
δε χωρούσε καμιά κωλυσιεργία ή αδιαφορία ή πολιτική
ίσων αποστάσεων.

2. Η Επαρχιακή Οδός
Άρτας – Αγνάντων –
Πραμάντων
Από τα εγκαίναι της γέφυρας Πλάκας. Ομιλεί ο Πρόεδρος Πραμάντων
συνταξιούχος δημ/λος, παρουσία των αρχών και κυβερνητικών εκπροσώπων. Διακρίνονται από αριστερά οι: Αρ. Παπακίτσος (αντιπρόσωπος της
Κοινότητας Αγνάντων), Κων. Βρόντος (δάσκαλος), Κ. Τάτσης (δάσκαλος),
Ευαγ. Αηδόνης (έμπορος), και άλλοι Αγναντίτες

στην Πρέβεζα, δεν πιστεύαμε
στα μάτια μας, όταν περί το
τέλος της δεκαετίας του ’50
είδαμε αυτοκίνητο στα χωριά
μας! Κατά το τελικό στάδιο
της διάνοιξης αυτών των δρόμων επί ή εντός των ορίων
των Αγνάντων, οι Αγναντίτες
συνέβαλαν αποφασιστικά αφ’
ενός στην απεμπλοκή από τις
χρονοβόρες διαδικασίες του
δρόμου από τα Ιωάννινα και
αφ’ ετέρου στη μερική διόρθωση της παρέκκλισης από
την αρχική (κανονική) χάραξη
του δρόμου από την Άρτα.
Τις δυο αυτές αποφασιστικές
καμπές θυμίζουμε με τα παρακάτω:

1. Η Επαρχιακή Οδός
Ιωαννίνων – Αγνάντων
– Πραμάντων
Λίγο μετά την κατοχή και
διαρκούντος του εμφυλίου
πολέμου, συνεχίστηκε από
την Αετορράχη (Χάνι Ζέκου)
η διάνοιξη του δρόμου Ιωαννίνων – Δυτ. Τζουμέρκων
για να φτάσει στο Καλέντζι
(Κατσανοχώρια) τα πρώτα
χρόνια μετά τον εμφύλιο. Από
εκεί και πέρα άρχιζαν τα πολύ
δύσκολα. Με την παραμίνα,
τον κασμά και το φτυάρι και
με το μεροκάματο (14 δρχ.)
του προγράμματος «Πρόνοια-Εργασία» της δεκαετίας του
1950, δεν έσπαγαν εύκολα
τα βράχια στις «Ορσίδες» και
στις «Πλακανίδες» του Ξεροβουνίου, παρά την εργατικό-

Από εκεί ο δρόμος, όπως
«του Κίτσου η μάνα», μάλωνε
και πετροβολούσε το ποτάμι για μερικά χρόνια, επειδή
αυτό δεν τον άφηνε να περάσει αντίπερα. Χρειάζονταν
για τη γέφυρα ειδικές μελέτες,
πιστώσεις και διαδικασίες!
Το πρόβλημα λύθηκε το
Καλοκαίρι του 1960, με την
τοποθέτηση γέφυρας τύπου
μπέλεϊ, που είχε ξηλωθεί από
άλλον ποταμό της Ηπείρου
(ΦΩΤΟ από τα εγκαίνια). Την
προσωρινή αυτή λύση (που
έγινε οριστική) πρότεινε Επιτροπή Αγναντιτών (ιερέας
Αθ. Πριτσιβέλης και Κοινοτικοί Σύμβουλοι Βασίλειος Γ.
Κολιός και Αριστείδης Χ. Παπακίτσος) στον τότε Πρωθυπουργό Κων/νο Καραμανλή
που τη δέχτηκε σε ακρόαση,
παρουσία και των Ευάγ. Αβέρωφ (Υπουργού – Βουλευτή
Ιωαννίνων) και Δημ. Καρατζένη (Βουλευτή Άρτας). Ο
Πρωθυπουργός αφού έκρινε
την πρόταση θετική, ανέθεσε στους παριστάμενους πολιτικούς να κάνουν τις απαραίτητες συνεννοήσεις με τα
συναρμόδια Υπουργεία, να
παρακολουθούν την εξέλιξη
του θέματος και να τον κρατούν ενήμερο. Ως τότε η συγκοινωνία από Γιάννινα προς
Άγναντα και Πράμαντα, μέσω
Πλάκας, διεξαγόταν για μερικά χρόνια με…«πορθμείο ξηράς», με «καρνάβαλο» ή με
ανατρεπόμενο φορτηγό αυ-

(Οι διαδηλώσεις των Αγναντιτών και οι αντιδιαδηλώσεις των Πραμαντιωτών)
Ο δρόμος από την Κάτω
Καλεντίνη προχωρούσε ταχύτερα. Το έδαφος από την αριστερή πλευρά του Αράχθου
ήταν ομαλότερο και μαλακότερο. Έτσι, το 1956 η μπουλντόζα, η «φαγάνα», όπως την
έλεγαν τότε, άρχισε επιτέλους
να «μουγκρίζει» σε Αγναντίτικο έδαφος. Όλοι έτριβαν
τα χέρια τους από χαρά! Ο
δρόμος θα περνούσε από τα
Άγναντα και θα προχωρούσε
στα πιο πάνω χωριά!
Όταν όμως έφτασε στις
«Κερασιές», στο «προσκεφάλι» της Γοργούσας, οι Αγναντίτες γεύτηκαν την πρώτη
μεγάλη απογοήτευση… Αντί
ο δρόμος να στρίψει δεξιά και
να ακολουθήσει τη χάραξη
που έφερνε το δρόμο μέσα
στα Άγναντα και, γεφύρωνε
τον «Αγναντίτη», ενώνοντας
τους δυο αποκομμένους κεντρικούς οικισμούς του, συνέχισε την εκτός χάραξης
ευθεία που οδηγούσε στον
Άγιο Δημήτριο και από εκεί,
στα ριζά του λόφου του Αγίου
Χριστοφόρου (της Δάφνης)
τον έφτανε στο σταυροδρόμι
στον αυχένα του Σάλτς, παρακάμπτοντας τα Άγναντα. Οι
Αγναντίτες κινητοποιήθηκαν,
έκαναν έγγραφα και υπομνήματα προς τις Αρχές και πήραν την υπόσχεση ότι το χωριό μας θα συνδεόταν προσωρινά μόνο με τον οικισμό
του Αγίου Γεωργίου, μέσω
γέφυρας που θα κατασκεύαζε η Νομαρχία στο χείμαρρο
«Γούλη», δίπλα από τα σπίτια των αδελφών Νίκου και
Βασίλη Τάτση, επειδή η ζεύξη

των δυο κεντρικών οικισμών
των Αγνάντων και η σύνδεσή
τους με το Σάλτς ήταν πολύ
δαπανηρή και χρονοβόρα.
Και ήταν πράγματι. Δεκαεπτά
χρόνια προσπαθειών και πιέσεων χρειάστηκαν από τότε
για να πραγματοποιηθεί μερικώς το 1973 αυτό το όνειρο
των Αγναντιτών και να συνδεθούν οδικώς οι δυο κεντρικοί οικισμοί των Αγνάντων,
έστω και μέσω του παρακαμπτηρίου Σάλτς, ενώ για να
ολοκληρωθεί ο δρόμος και
να μην αναγκάζονται τα λεωφορεία και τα άλλα οχήματα
να μπαινοβγαίνουν στο χωριό κάνοντας πισωγυρίσματα
στο Σάλτς, αλλά να κινούνται
απευθείας προς και από τις
«Κερασιές», όπως προβλεπόταν από τη χάραξη, χρειάστηκαν ακόμη δυο και πλέον
δεκαετίες!
Οι Αγναντίτες, «την ανάγκην (των άλλων) φιλοτιμίαν
ποιούμενοι», παρά την πικρία που ένιωσαν το 1956 για
την παράκαμψη του χωριού
τους, δέχτηκαν με κατανόηση
την προτεινόμενη λύση, γιατί
συμμερίζονταν τη δικαιολογημένη αγωνία των πιο πάνω
χωριών να αποκτήσουν
συγκοινωνία. Όμως, ενώ η
μπουλντόζα έφτασε στον Άγιο
Δημήτριο Αγνάντων, η κατασκευή της «γέφυρας Τάτση»
δεν είχε ακόμα αρχίσει, παρά
τη ρητή υπόσχεση των αρμοδίων.
Τότε οι Αγναντίτες αποφάσισαν ομόφωνα να αντιδράσουν δυναμικά. Ως τη στιγμή εκείνη και σε μήκος οκτώ
περίπου χιλιομέτρων εντός
Αγναντίτικου εδάφους, τα μηχανήματα εκσκαφής, αν και
καταπατούσαν και μετέτρεπαν σε δημοσιά ακόμη και
καλλιεργήσιμες ιδιοκτησίες,
κανείς δε διανοήθηκε να τα
παρεμποδίσει. Όλοι έκαναν
κάποια θυσία προκειμένου
η περιοχή μας να αποκτήσει
συγκοινωνία. Όταν όμως διαπίστωσαν ότι το χωριό μας
θα έβλεπε και θα χαιρετούσε το δρόμο από μακριά, οι
ίδιοι εκείνοι άνθρωποι που
πριν λίγο «θυσίασαν» κτήματα μεγάλης αξίας, ο ίδιος
Πρόεδρος της Κοινότητας και
οι ίδιοι Κοινοτικοί Σύμβουλοι,
αποφάσισαν μαζί με όλο το
χωριό να αντιδράσουν και να
μην επιτρέψουν στην μπουλντόζα να προχωρήσει πιο
πάνω από τη «Γέφυρα Τά-

τση» και να καταπατήσει τις
μέχρι τον αυχένα Σάλτς ιδιοκτησίες των Αγναντιτών. Σκέφτηκαν ότι, μόνο υπό την πίεση των Αγνάντων και των πιο
πάνω χωριών, οι Κρατικές
Υπηρεσίες θα αναγκάζονταν
να τηρήσουν την υπόσχεσή
τους και να επισπεύσουν την
κατασκευή της γέφυρας.
Έτσι, από το τέλος της
Άνοιξης ως τις αρχές Φθινοπώρου του 1957, οι Αγναντίτες ήταν «στρατοπεδευμένοι»
σχεδόν μόνιμα μπροστά από
την ακινητοποιημένη μπουλντόζα και ήρεμα και ειρηνικά τό ’ριχναν στο χορό και
το γλέντι! (ΦΩΤΟ σελ. 6). Οι
Πραμαντιώτες, μη γνωρίζοντας την αιτία και τη σκοπιμότητα της αντίδρασης των
Αγναντιτών, θεώρησαν την
ενέργεια τους ως στρεφόμενη εναντίον τους, ως «casus
belli (!)» (=αιτία πολέμου) και
κατέβαιναν στα Άγναντα οργανωμένοι και διαδήλωναν
απειλητικά κατά των Αγναντιτών. Λίγο έλειψε, ο γύρω
από την μπουλντόζα χώρος
να μεταβληθεί σε πεδίο συγκρούσεων και αιματηρών
βιαιοπραγιών μεταξύ των κατοίκων των δυο χωριών!...
Η ένταση μερικές φορές ξεπερνούσε τις ακραίες φραστικές αντιπαραθέσεις. Η Υποδιοίκηση Χωροφυλακής Πραμάντων και ο Αστυν. Σταθμός
Αγνάντων ήταν συνεχώς σε
εγρήγορση. Τότε δεν υπήρχαν ΜΑΤ. Υπήρχαν, όμως,
ΤΕΑ αποτελούμενα από ένοπλους και των δυο χωριών…
Οι Πραμαντιώτες χωρίς να το
θέλουν και χωρίς οι περισσότεροι να το συνειδητοποιούν,
συνέβαλαν με τη δυναμική
τους παρουσία και με τις ορμητικές διαμαρτυρίες τους
στην ταχεία ικανοποίηση του
δίκαιου αιτήματος των Αγναντιτών. Η μεθόδευση των χωριανών μας έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Οι
Κρατικές Υπηρεσίες μπροστά
στην επαπειλούμενη σύρραξη μεταξύ των δυο μεγαλυτέρων χωριών της περιοχής,
αισθάνθηκαν τις βαρύτατες
ευθύνες τους και αναγκάστηκαν να αντιμετωπίσουν ταχύτατα το πρόβλημα που οι
ίδιες δημιούργησαν.
Η ένταση μεταξύ των δυο
χωριών σταμάτησε στις αρχές
Οκτωβρίου του 1957 με την
Συνέχεια στη σελίδα 6
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Συνέχεια από τη σελίδα 5

κοινοποίηση του από 25-9-57
Β. Δ. (ΦΕΚ. 219), με το οποίο
«εκηρύχθη αναγκαστικώς
απαλλοτριωτέα, δια δημοσίαν
ωφέλειαν (προς διάνοιξιν της
υπ’ αριθ. 16 επαρχιακής οδού
Άρτης-Αγνάντων-Πραμάντων)
έκτασις 35.585 τ. μ.», δηλ.
όλη η έκταση που κάλυπτε το
σύνολο των αγροτικών ιδιοκτησιών μεταξύ της «Γέφυρας
Τάτση» και του αυχένα Σάλτς.
Δεν έμειναν αναπαλλοτρίωτες
ούτε οι απομακρυσμένες απ’
το δρόμο κουμαριές, ρείκες
και ρύπες!
Υπό την πίεση των γεγονότων, όλες οι εμπλεκόμενες
Υπηρεσίες κινήθηκαν αστρα-

ή μη τρόπο. Ακόμη και οι ιδιοκτήτες ποτιστικών κτημάτων
στους οικισμούς Θεοδούλια
και Παλαιοχώρι, που υπέστησαν σημαντικές ζημίες, δεν
προσέφυγαν στα Δικαστήρια
για να αποζημιωθούν. Άλλωστε, ο δρόμος αυτός ήταν
«μάννα εξ ουρανού» και για
τους Αγναντίτες, που ως τότε
πηγαινοέρχονταν ποδαράτοι
στα Πράμαντα για υποθέσεις
τους στο Δημόσιο Ταμείο (είσπραξη συντάξεων), την
Εφορεία, την Υποδιοίκηση
Χωροφυλακής και το Δασονομείο που έδρευαν εκεί. Οι
μέχρι τότε αντιδράσεις τους
αποσκοπούσαν αποκλειστικά
και μόνο στο να μην παραμεί-

Πρώτοι στο χορό: Πηνελόπη Τούμπουρου, Αρ. Παπακίτσος,
Νικ. Παπακίτσος και τελευταία στη φωτό η Κούλα Τσιμπέρη

πιαία! Οι Υπηρεσίες της
Νομαρχίας Άρτας μέχρι την
6-12-1957 ολοκλήρωσαν την
αυτοψία της περιοχής, την
τοπογράφηση, το κτηματολογικό διάγραμμα και τον κτηματολογικό πίνακα και μαζί
με όσα άλλα έγγραφα απαιτούνταν, τα υπέβαλαν με το
από 14-12-57 επείγον έγγραφό τους στο Πρωτοδικείο Άρτας, για να καθορίσει εκείνο,
χωρίς χρονοτριβή, την καταβλητέα αποζημίωση. Το Δικαστήριο, παρά τη μεσολάβηση
των εορτών των Χριστουγέννων, συνεδρίασε χωρίς καθυστέρηση και εξέδωσε την υπ’
αριθ. 8/23-1-1958 απόφασή
του, με την οποία καθόρισε
την αποζημίωση που αναλογούσε σε κάθε ιδιοκτήτη.
Παράλληλα, βρέθηκαν πιστώσεις, εργολάβος και τεχνίτες και η «Γέφυρα Τάτση»
στήθηκε σε χρόνο ρεκόρ.
Έκτοτε κάθε αντίδραση σταμάτησε. Ούτε έφεση κατά της
πρωτόδικης απόφασης για
το εξόφθαλμα χαμηλό ύψος
της αποζημίωσης άσκησαν
οι ιδιοκτήτες, ούτε σε άλλο
σημείο εμπόδισαν τη διάνοιξη
του δρόμου προς τα Πράμαντα με οποιονδήποτε νόμιμο

νουν τα Άγναντα περιθωριοποιημένα και απροσπέλαστα
και από τη στιγμή που, έστω
και μερικώς, ο σκοπός αυτός
επιτεύχθηκε, θα ήταν παράλογη κάθε περαιτέρω αντίδραση.
Για την ιστορία αναφέρουμε
εδώ ονομαστικά τους ιδιοκτήτες και την έκταση των ιδιοκτησιών τους που απαλλοτριώθηκαν, με τη σειρά από τη
γέφυρα Τάτση μέχρι τον αυχένα Σάλτς, όπως αναγράφονται στην σχετική απόφαση
του Πρωτοδικείου Άρτας:
1) Αικατερίνη Χρ. Μασσαλή (1.935 τ. μ.), 2) Βασίλειος
Κ. Τάτσης (1.530 τ. μ.), 3)
Δημ. Κ. Δήμος ή Μπαλαδήμας (1.600 τ. μ.), 4) Γεώργιος Αθ. Χριστογεωργάκης ή
Καφαντάρης (2.700 τ. μ.), 5)
Δημ. Κ. Σκουληκαρίτης (4.240
τ. μ.), 6) Αλεξάνδρα Ν. Ζάραγκα (11.380 τ. μ.), 7) Δημ.
Χρ. Ζάραγκας (4.390 τ. μ.) 8)
Αριστείδης Χρ. Παπακίτσος
(7.810 τ. μ.).
Οι ανωτέρω χωριανοί μας,
και στις κινητοποιήσεις πρωτοστάτησαν και τις δικαστικές
ταλαιπωρίες υπέστησαν και
μέρος των περιουσιών τους
αναγκάστηκαν να διαθέσουν

(συνολικά 35.585 τ. μ.) «αντί
πινακίου φακής», με μόνη ουσιαστική απολαβή τη χαρά
της προσφοράς προς το χωριό μας!
Τα παραπάνω ας τα μελετήσουν όσοι ενδιαφέρονται
για την Ιστορία και ιδιαίτερα
όσοι αγνοούν το υφιστάμενο
ιδιοκτησιακό καθεστώς του
χωριού μας, όπως αυτό διαμορφώθηκε το 1968 μετά
και τις, λόγω του σεισμού του
1967, αναγκαστικές απαλλοτριώσεις. Καλό όμως είναι να
τα διαβάσουν και μερικοί, ελλιπώς πληροφορημένοι φίλοι
μας, που μέμφονται ή πειράζουν τους Αγναντίτες, ρίχνοντας «τις μπηχτές τους»
για δήθεν παρεμπόδιση της
διάνοιξης του δρόμου προς
Πράμαντα για λόγους τοπικιστικούς. Αν οι κινητοποιήσεις
εκείνες είχαν τόσο ταπεινά
ελατήρια, δε θα τις περιόριζαν μόνο σε μήκος 400 μ. περίπου, δηλ. μεταξύ Γέφυρας
Τάτση και αυχένα Σάλτς. Θα
τις συνέχιζαν και πιο πάνω,
μέχρι τα προς Κτιστάδες όρια
των Αγνάντων και θα ροκάνιζαν νόμιμα το χρόνο, εξαντλώντας όλα τα ένδικα μέσα
που τους παρείχε ο νόμος.
Άλλωστε, Δικηγόροι Αγναντίτες διάσημοι, ικανοί και αφιλοχρήματοι υπήρχαν και τότε,
όπως και τώρα.
Αυτά για την αλήθεια και
την Ιστορία, αλλά και εις μνήμην των πιο πάνω χωριανών
μας που ευεργέτησαν το χωριό μας κατά τα πολύ δύσκολα εκείνα χρόνια.
Εκτιμώντας, κυρίως, το
ηθικό και αλτρουιστικό περιεχόμενο της προσφοράς
των ανωτέρω, τολμώ και
προτείνω: Τα ονόματα των
παραπάνω χωριανών μας,
με σχετική της προσφοράς
τους μνεία, να αναγραφούν
ανεξίτηλα σε αναμνηστική
μαρμάρινη στήλη, η οποία
να τεθεί σε απέριττο βάθρο,
αλλά σε περίοπτη θέση, δίπλα από τη Γέφυρα Τάτση ή
στον οδικό κόμβο του αυχένα Σάλτς.
Αυτοί που πέρασαν απ’ τη
ζωή και απ’ το χωριό μας και,
βλέποντας πιο πέρα από τα
ατομικά τους συμφέροντα,
«πιο πέρα από τη μύτη τους»,
άφησαν φωτεινά τα αχνάρια
τους, δεν ζητούν τίποτα, δεν
έχουν πλέον την ανάγκη κανενός. Όσοι, όμως, περνούν
και θα περάσουν από το
χωριό μας, όλοι οι νεώτεροι
Αγναντίτες, αλλά και όλοι οι
συντοπίτες μας, έχουν και θα
έχουν την ανάγκη φωτεινών
παραδειγμάτων και προτύπων. Ας τους τα προσφέρουμε. Την απαιτούμενη ελάχιστη
δαπάνη, η Δημοτική του τόπου μας Αρχή, εκφράζοντας
και την ευγνωμοσύνη όλων
μας, μπορεί να την αναλάβει
για λογαριασμό του Δημοσίου, στην κυριότητα του οποίου, άλλωστε, περιήλθαν οι
παραπάνω απαλλοτριωμένες
ιδιοκτησίες, τις οποίες σήμερα μπορεί να χρησιμοποιεί,
ελπίζουμε επωφελώς, το κοινωνικό σύνολο.
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ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΑΓΝΑΝΤΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
1.– Η Αδελφότητα Αγναντιτών Ιωαννίνων πραγματοποίησε με επιτυχία την ετήσια παιδική γιορτή και το
κόψιμο της Βασιλόπιτας στις 11-1-09 στο κέντρο ΦΙΛΙΠΠΑΣ στο Μώλο. Προσφέρθηκαν καφέδες – Αναψυκτικά και Βασιλόπιτα σε όλους. Στα μικρά παιδιά αφού
τραγούδησαν τα κάλαντα και είπαν και ποιήματα μοιράσθηκαν δώρα.
Η συμμετοχή ήταν μεγάλη και όλοι έμειναν ευχαριστημένοι.
2.– Αντιπροσωπεία από γυναίκες της Αδελφότητας
επισκέφθηκε το Ασυλο Ανιάτων της πόλης στις 18.1.09.
Προσέφεραν πίτες – γλυκά – αναψυκτικά καθώς και είδη
ρουχισμού και υπόδησης στους τροφίμους του Ασύλου.
Η ευχαρίστησής τους ήταν μεγάλη, η δε Διοίκηση του
Ασύλου ευχαρίστησε την Αντιπροσωπεία των γυναικών
για την ευγενή προσφορά της.
3.– Στις 20-2-09 πραγματοποιήθηκε ο ετήσιος αποκρηάτικος χορός στο κέντρο Καρβούνη στην Ελεούσα. Είχε
μεγάλη προσέλευση και επιτυχία, όλοι έμειναν ευχαριστημένοι.
4.– Στις 31 Μαΐου 2009 η Αδελφότητα θα κάνει τη
γιορτή της πίτας στην πλατεία του χωριού. Την ίδια
μέρα θα πραγματοποιηθούν και τα εγκαίνια του Λαογραφικού Μουσείου, όπως πληροφορηθήκαμε από την
Ι.Λ.Ε.Τ.
Το Μουσείο στεγάζεται στο παλαιό Δημαρχείο στην
κεντρική πλατεία.
4 Συγχαρητήρια στον Εκπολιτιστικό – Εωραϊστικό
Σύλλογο «ΤΑ ΑΓΝΑΝΤΑ» για τις αποκρηάτικες εκδηλώσεις που έγιναν με επιτυχία στο χωριό.
Για το Δ.Σ.
Η πρόεδρος Παρασκευή Γεωργονίκου

Ένας χρόνος πέρασε
χωρίς τη χωριανή μας
δασκάλα αείμνηστη
Χρυσούλα Μαυροπάνου
Στη μνήμη της η οικογένειά της προσέφερε:
– Στην «Unicef»240,00 ευρώ
– Στην «Action Aid»250,00
– Στο «Χαμόγελο του παιδιού
100,00
– Στην «Κιβωτό του Κόσμου
100,00
– Στον «ONHCIMO» (Σύλλογο συμπαράστασης κρατουμένων)
50,00
– Στον «Πανελλήνιο Χριστιανικό Όμιλο
ορθοδόξου ιεραποστολής
80.00
– Στην «Αδελφότητα Αγναντιτών Αθηνών
50,00
Επίσης στη μνήμη της η Μαρία Χαρ. Πολύζου προσέφερε
στον «Πανελλήνιο Χριστιανικό Ορθοδόξου Ιεραποστολής» 50,00
ευρώ.
Το Δ.Σ. Αδελφότητας

Νεκρολογίες
Συνέχεια από τη σελίδα 2

ου έγινε η νεκρώσιμη ακολουθία στον Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου
Φράστων.
Ξάδερφε Νάσιο, έφυγες για
το μεγάλο σου ταξίδι αφήνοντας πίσω σου μια απέραντη
οδύνη και ατέλειωτους θρήνους από την απαρηγόρητη
πολυμελή σου οικογένεια, τη
λατρευτή γυναίκα σου Σοφία,
τα εξαίρετα παιδιά σου, τα
εγγόνια, τα δισέγγονα και τα
αδέρφια σου.
Ιδιαίτερα για το Τριποκόζι
και τα Φράστα έφυγε ο αγαπητός μπάρμπα Νάσιος. Ας
είναι ελαφρό το χώμα που
διάλεξες μόνος σου, και έγινε η επιθυμία σου να ταφείς
στον Αγ. Κων/ντίνο Φράστων.
Στη Σοφία τη γυναίκα σου, τα

παιδιά σου, τα εγγόνια σου,
καθώς και στα αδέρφια σου
εύχομαι ο Θεός να τους δίνει
δύναμη και κουράγιο.
Ο εξάδερφός σου
Γεώργιος Κ. Κοτσίνης
ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ
Θερμά συλλυπητήρια στις
οικογένειες Βαρβαρας – Παπαδοπούλου – Γεωργονίκου και
Βασιλείου Γεωργονίκου για τον
απροσδόκητο θάνατο του συζύγου και γιού τους Κώστα,
από την επάρατο αρρώστεια.
Ο Κώστας ήταν ένας θαυμάσιος - γλυκός άνθρωπος,
εξαίρετος οικογενειάρχης, επιτυχημένος μουσικός, γνωστός
με το καλλίτερο όνομα στην
κοινωνία των Ιωαννίνων.
Οικογένεια
ΕΥΑΓ. ΓΕΩΡΓΟΝΙΚΟΥ
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ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ-ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΤΑ ΑΓΝΑΝΤΑ»
Έδρα: Άγναντα Άρτης, Τ.Κ. 470.43 e-mail: gpapaki@Hol.gr

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ
ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ
Παρά την καταρρακτώδη βροχή, το τσουχτερό κρύο, την από μέρες συνεχιζόμενη χιονόπτωση στο βουνό, αλλά με τη «συνοδεία»
του βουητού του παρακείμενου χείμαρρου
Αγναντίτη, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στις 3 Ιανουαρίου η πρώτη γι’ αυτή τη
χρονιά Εκδήλωση, κοπή Βασιλόπιτας, του Συλλόγου μας σε αίθουσα του Ξενοδοχείου το
«Αρχοντικό των Τζουμέρκων΄΄.
Η συμμετοχή των χωριανών ήταν αθρόα,
σχεδόν καθολική. Ελάχιστοι απουσίαζαν και
αυτοί ήταν δικαιολογημένοι. Η αίθουσα, όχι
και μικρή, ήταν ασφυκτικά γεμάτη, με έντονη
την παιδική και νεανική παρουσία. Εκεί φάνηκε στ’ αληθινά η ανάγκη για διαμόρφωση στο
χωριό μας, χώρου-αιθούσης πολλαπλών χρήσεων χωρητικότητας τουλάχιστον 200 ατόμων.
Σε ένα περιβάλλον χαρούμενο, ο Πρόεδρος
Κώστας Παπακίτσος εκ μέρους του Δ.Σ. του
Συλλόγου άνοιξε τη γιορτή με ευχές για καλή,
ευτυχισμένη, χαρούμενη και ειρηνική χρονιά.
Ακολούθησαν οι ευλογίες του Ιερέα μας Σπ. Σιάχαλου και οι ευχές του Δημάρχου κ. Χρ. Χασιάκου, του Δημοτικού Συμβούλου κ. Ι. Γιαννούλα και του Προέδρου του Τ.Σ. κ. Χριστόφορου
Κοντογεώργου.
Το «φλουρί» βρέθηκε στο κομμάτι της κ.
Λίτσας Χρ. Ζιάβρα, τυχερή της χρονιάς, ενώ το
καρτοκινητό τηλέφωνο, προσφορά του Συλλόγου, κέρδισε ο Γιάννης Δ. Χριστοβασίλης.
Ακολούθησε γλέντι μέχρι πρωίας, συνοδεία
μπουζουκιού και κιθάρας με λαϊκά, ρεμπέτικα
και δημοτικά τραγούδια. Η ιδέα του Γιάννη
Γιαννούλα να συνεχιστεί η βραδιά με ζωντανή μουσική αποδείχτηκε καταπληκτική. Ολοι
έγιναν μια παρέα, όλοι χόρεψαν στους αγαπημένους τους ρυθμούς, όλοι σιγοτραγούδησαν
αγαπημένα τους τραγούδια. Βραδιά ονειρεμένη.

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Φέτος που όλα έγιναν οργανωμένα και οι
προετοιμασίες των Εκδηλώσεων άρχισαν από
νωρίς, η επιτυχία των εκδηλώσεων ήταν μοναδική. Η συμμετοχή όλων όσων ήταν εκείνες τις
ημέρες στο χωριό καθολική. Το χωριό ντυμένο
στα λευκά του και λουσμένο από το λαμπερό
Αγναντίτικο ήλιο προδιέθετε για το κέφι που
θα ακολουθούσε.
Την Κυριακή της Τυρινής (1/3/2009), μεταμφιεσμένοι χωριανοί μας άρχισαν να χορεύουν
το «Γαϊτανάκι» με μεγάλη επιτυχία από την
Πλατεία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου με τη
συνοδεία Δημοτικής ορχήστρας. Το ίδιο έγινε
μπροστά από το Ξενοδοχείο «Το Αρχοντικό
των Τζουμέρκων» και στην είσοδο της Πλατείας του Αγίου Γεωργίου.
Σε όλη τη διαδρομή, από τον ένα συνοικισμό
στον άλλο, όλοι οι χωριανοί και οι επισκέπτες
του χωριού μας ακολουθούσαν την πορεία,
ενώ οι χορευτές-μεταμφιεσμένοι δε σταμάτησαν ούτε λεπτό να δίνουν τη δική τους παράσταση. Σε κάθε στάση που έκαναν οι χορευτές
για να χορέψουν το «Γαϊτανάκι΄΄, νοικοκυρές
του χωριού μας μοίραζαν τις πίτες που με δική
τους πρωτοβουλία είχαν ετοιμάσει, ενώ το
κρασί, προσφορά του Συλλόγου, έρεε άφθονο.
Ολη η πομπή κατέληξε στην Ταβέρνα του
Τάκη Κοντογεώργου και το πρώτο κέρασμα,
στην ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα, πρόσφερε ο
Σύλλογος. Η Δημοτική ορχήστρα, που το Κατάστημα είχε φροντίσει να είναι εκεί, κράτησε το

Απανταχού Αγναντίτες,
Αγναντίτισσες νύφες
και γαμπροί στα Άγναντα
• Γίνετε μέλη του Συλλόγου, με ένα τηλεφώνημά σας και μια μικρή συνδρομή
• Ενισχύστε τις προσπάθειες του Συλλόγου
• Αγκαλιάστε το Σύλλογο, το χωριό μας
έχει να κερδίσει
• Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε πολλά
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κέφι αμείωτο μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
Την Καθαρή Δευτέρα (2/3/2009) το μεσημέρι, ανταμώσαμε πάλι στο «Πανόραμα» του
Κώστα Κωστούλα ο οποίος, όπως κάθε χρόνο
έτσι και φέτος, πρόσφερε την παραδοσιακή
φασολάδα και ο Σύλλογος τις λαγάνες και το
κρασί.
Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν οι Αγναντίτες
Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Γιαννούλας Γιάννης και
Μπάρμπας Νίκος, ο Πρόεδρος και Σύμβουλοι
του Τοπικού Συμβουλίου του Δ.Δ. Αγνάντων,
αντιπροσωπεία της Αδελφότητας των Ιωαννίνων, ενώ ο Πρόεδρος της Αδελφότητας των
Αθηνών με τηλεφώνημά του ευχήθηκε καλές
απόκριες σε όλους τους χωριανούς.
Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε όλους που
συμμετείχαν στη διοργάνωση των εκδηλώσεων. Ευχαριστούμε τους χορευτές και όλους
τους μεταμφιεσμένους που με την ευρηματικότητά τους πρόσφεραν ένα καθαρά ακοκριάτικο θέαμα. Μοναδική ήταν και η «Πετρούλα» ,
που με το δικό της τρόπο, πρόβλεψε τον καιρό
με μεγάλη επιτυχία.
Ευχαριστούμε τις Αδελφότητες των Αθηνών
και Ιωαννίνων που ενίσχυσαν οικονομικά τις
εκδηλώσεις με 200 και 100 ευρώ αντίστοιχα.
Ευχαριστούμε τον κ. Γιάννη Αντωνάτο, ο οποίος τα τελευταία χρόνια διατηρεί mini-market
και μαναβική στο χωριό μας, που πρόσφερε
50 ευρώ για την ενίσχυση των εκδηλώσεων.
Τέλος ευχαριστούμε τις κυρίες Σοφία Λ. Μαυροπάνου, Νίκη Γιαννούλα, Βασιλική Αναστασίου και Μαίρη Στάμου-Παπαθεοδώρου που μας
έδωσαν την ευκαιρία να γευτούμε τις πεντανόστιμες πίτες τους από τα χρυσά τους χέρια.
Και του χρόνου με υγεία.

Εκδρομή
Ο Σύλλογος διοργανώνει διήμερη εκδρομή
στις 4 και 5 ΜαΪου 2009 (Δευτέρα και Τρίτη)
στην Αριδαία Εδεσσας.
Η αναχώρηση θα γίνει στις 4/5/2009 από τα
Αγναντα ώρα 7 το πρωί και θα ακολουθηθεί η
παρακάτω διαδρομή:
Αγναντα-Ιωάννινα-Νάουσα (επίσκεψη στο
Αλσος του Αγίου Νικολάου)-Εδεσσα (επίσκεψη
στους Καταρράκτες) – Αριδαία όπου και θα
γίνει η διανυκτέρευση.
Την άλλη μέρα 5/5/2009 θα γίνει επίσκεψη
στα Λουτρά Λουτρακίου (Πόζαρ). Οι ιαματικές
αυτές πηγές βρίσκονται σε υψόμετρο 360390μ και σε απόσταση 13χλμ. από την έδρα
του Δήμου (Αριδαία) και 45χλμ. από την Εδεσσα. Η περιοχή χαρακτηρίζεται ως ορεινή. Οι
έντονες εναλλαγές υψωμάτων και κοιλωμάτων και η πυκνή βλάστηση δημιουργούν μια
σπάνια εικόνα φυσικού τοπίου.
Τα ιαματικά νερά των Λουτρών είναι θερμά
(37 βαθμούς) και εκεί όποιος επιθυμεί μπορεί
να κάνει λουτροθεραπεία στις πισίνες. Οι τιμές
στα υδροθεραπευτήρια καθορίζονται ανάλογα τις περιόδους με απόφαση του Συμβουλίου
των Λουτρών.
Για δηλώσεις συμμετοχής να επικοινωνείτε
με την Γραμματέα του Συλλόγου κ. Βασιλική
Αναστασίου, τηλ. 26850-31567 και 6936174078
και να καταβάλετε προκαταβολή 20 ευρώ.
Τα έξοδα της εκδρομής για το λεωφορείο
και το ξενοδοχείο θα είναι περίπου 50 ευρώ
το άτομο, εφόσον το λεωφορείο θα είναι συμπληρωμένο.
Θα κρατηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας
για τις θέσεις του λεωφορείου.
Δ.Σ.

Το Δ.Σ.
Πρόεδρος: ....... ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΑΡ. ΚΩΣΤΑΣ,
...............................................6932362956
Αντιπρόεδρος: ΓΚΟΥΒΑΣ Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,
...............................................6976762028
Γεν. Γραμματέας:ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣ. ΒΑΣΩ,
............................................... 6936174-78
Ταμίας: .................. ΚΡΑΒΒΑΡΗΣ Δ. ΝΙΚΟΣ,
...............................................2685031317
Μέλη: .................ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ Η. ΓΙΩΡΓΟΣ,
...............................................6977904804
..........ΤΑΤΣΗΣ Κ. ΛΑΜΠΡΟΣ, 2685031021
..... ΤΣΙΜΠΕΡΗΣ Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ, 6936691063
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Γκουβάς Δημήτριος .................................................................... 25
Ζάραγκας Γεώργιος του Λάμπρου ............................................. 30
Ζάραγκας Κωνσταντίνος του Ιωάννη ......................................... 20
Ζαρκάδα – Τσελίκη Κωνσταντίνα ............................................... 20
Ζιάβρας Αθανάσιος Δημητρίου .................................................. 20
Ζιάβρας Κωνσταντίνος του Ιωάννου.......................................... 20
Ζολώτα Αγγελική ....................................................................... 20
Θανάση-Παπαπέτρου Ελένη ..................................................... 10
Καπέλης Κωνσταντίνος ............................................................ 30
Κορδαλής Άγγελος ..................................................................... 20
Κοτσίνης Γεώργιος του Κωνσταντίνου ....................................... 20
Κούκος Ιωάννης Κωνσταντίνου ................................................. 20
Κράββαρης Αχιλλέας του Αθανασίου ......................................... 10
Κώστα – Παναγοπούλου Βαίτσα ............................................... 20
Κώστα Φρειδερίκη του Γεωργίου ............................................... 20
Κωστάκης Γεώργιος του Σωτηρίου ............................................ 60
Κώστας Βασίλειος...................................................................... 20
Κώστας Γεώργιος του Κωνσταντίνου ........................................ 20
Κώστας Χρήστος του Ιωάννου .................................................. 30
Κωστούλα – Αξιωτέλλη Μαρία .................................................. 20
Κωστούλα-Τσαμπά Αντιγόνη ..................................................... 20
Λεμονιάς Παναγιώτης του Βασιλείου ......................................... 30
Λιόντος Λάμπρος ....................................................................... 15
Μαργώνης Κώστας .................................................................... 50
Μαυροπάνος Βασίλειος ............................................................. 20
Μαυροπάνος Κωνσταντίνος του Σωτηρίου ................................ 20
Μαυροπάνος Κωνσταντίνος ...................................................... 50
Μαυροπάνος Νικόλαος ............................................................. 20
Μαυροπάνος Σωτήριος του Κων/νου ........................................ 30
Μαυροπάνος Χρήστος του Παναγιώτη ...................................... 20
Μαυροπάνου Σοφία (χήρα Λεωνίδα) ......................................... 20
Μηνά-Κωστούλα Ανδρονίκη....................................................... 20
Μουρούτσος Μπάμπης ............................................................. 20
Ντούβαλη – Μπίρτα Αικατερίνη ................................................. 40
Ντούβαλης Χαρίλαος ................................................................. 15
Πανταζή Βάσω του Νικολάου .................................................... 20
Παντός Αλέξανδρος ................................................................... 20
Παπαγιάννης Δημήτριος του Ευαγγέλου ................................... 30
Παπακίτσος Α.Χρήστος ............................................................. 20
Παπακίτσος Αλέξανδρος του Δημητρίου .................................... 20
Παπακίτσος Ευάγγελος του Κωνσταντίνου (Λευκαντί) .............. 30
Παπακίτσος Κωνσταντίνος του Αρ............................................. 20
Παπακίτσος Χρήστος του Ευαγγέλου ........................................ 40
Παπακίτσου Μαρία σύζυγος Δημ............................................... 20
Παπακίτσου-Κοντούδη Αντωνία του Δημ. .................................. 20
Παπακίτσου-Τύρη Ευφροσύνη του Δημ. .................................... 20
Παπαπέτρος Απόστολος .......................................................... 10
Παππάς Χρήστος του Ιωάννη.................................................... 20
Παππάς Χριστόφορος ............................................................... 20
Πετροπούλου-Κορδαλή Αγλαία .................................................. 30
Πολύζος Σωτήρης ...................................................................... 20
Πριτσιβέλης Βασίλειος του Κωνσταντίνου ................................. 15
Πριτσιβέλης Στέφανος Αθανασίου (Ωρεοί Εύβοιας) ................... 25
Σκουλικαρίτη – Φρουφρή Μαρία ............................................. 100
Στεργίου Κωνσταντίνος .............................................................. 25
Τάτση – Αθανασίου Αγλαία ....................................................... 30
Τάτσης Μιχαήλ του Βασιλείου (Καναδάς) .............................. 100$
Τούμπουρος Χρήστος ................................................................ 20
Τσιμπέρη-Μακαντάση Ελένη ..................................................... 50
Τσορέλα Βαγγελή (Μπάφρα Ιωαννίνων) ................................... 30
Φίλου - Κουκούμη Δήμητρα ....................................................... 40
Φίλου-Τασηνίκου Αικατερίνη ...................................................... 10
Φλούδας Γεώργιος ................................................................... 50
Φλούδας Ιωάννης .................................................................... 100
Φράγκου Σοφία.......................................................................... 20
Χαλκιά-Γιωτοπούλου Αντιγόνη ................................................... 20
Χαλκιά-Κοτόρτση Νίκη ............................................................... 20
Χαλκιά-Παππά Λουίζα ............................................................... 50
Χαλκιάς Ανδρέας ....................................................................... 20
Χαλκιάς Κωνσταντίνος του Νικολάου ........................................ 20
Χαλκιάς Νικόλαος του Κωνσταντίνου ........................................ 20
Χαμπίπη - Μήτση Μαρία ........................................................... 50
Χάρος Κωνσταντίνος ................................................................ 15
Χάρος Μιχαήλ του Γεωργίου ..................................................... 20
Χάρος Παντελής ........................................................................ 15
Χάρου Μαριάννα του Μιχαήλ..................................................... 20
Χασαλεύρης Κωνσταντίνος ....................................................... 20
Χουλιάρα Γλυκερία ( εις μνήμην του συζύγου της Αθανασίου) .. 50
Χουλιάρας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου ................................ 20
Χουλιάρας Τάκης του Κωνσταντίνου ......................................... 20
Χριστοβασίλης Ιωάννης του Δημητρίου ..................................... 20
Χριστοβασίλης Ιωάννης του Στεφάνου ...................................... 30
Χριστοβασίλης Περικλής............................................................ 50
Χριστογιωργάκης Κώστας του Γεωργίου .................................. 30
Χρύση-Στάμου Αγαθή του Ιωάννου ........................................... 15
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«ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ»
(Έκθεση φωτογραφικού έργου του Κώστα Μαυροπάνου)

Μ

ε θέματα από το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον των Τζουμέρκων, επιλεγμένα με ευαισθησία και φωτογραφισμένα με μαεστρία από τον εμπνευσμένο Αγναντίτη φωτογράφο κ.
ΚΩΣΤΑ ΜΑΥΡΟΠΑΝΟΥ πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαρτίου 2009, υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας Αδελφοτήτων Τζουμερκιωτών, Έκθεση φωτογραφιών Τζουμέρκων και Τζουμερκιωτών. Η
Έκθεση έγινε στο Πνευματικό Κέντρο Ηπειρωτών (Κλεισθένους 15) και σημείωσε εξαιρετική επιτυχία.
Την επισκέφτηκαν, τη θαύμασαν και δίκαια την παίνεψαν πολλοί Τζουμερκιώτες και πολλοί εραστές
της παραδοσιακής φωτογραφίας.
Το Συντονισμό της Εκδήλωσης είχε και, όπως πάντα, άσκησε με θαυμαστή επιτυχία ο γνωστός συντοπίτης μας (από τους Μελισσουργούς) Δημοσιογράφος και Εκδότης κ. Ανδρέας Ρίζος.
Στα Εγκαίνια της Έκθεσης παρέστησαν οι κ. κ. Κώστας Αλεξίου, Πρόεδρος της ΠΣΕ, Χρ. Λαναράς,
Πρόεδρος Ομοσπονδίας Τζουμερκιωτών (οι οποίοι χαιρέτησαν την εκδήλωση), Παύλος Μπούρης,
Δημοτικός Σύμβουλος Αγνάντων που εκπροσώπησε το Δήμαρχο κ. Χρ. Χασιάκο, Λευτ. Τζόκας, Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών, Κώστας Μαργώνης, Πρόεδρος της ΙΛΕΤ, πολλοί Πρόεδροι
και Μέλη Δ. Σ. Αδελφοτήτων και Συλλόγων Τζουμερκιωτών, πολλοί Τζουμερκιώτες και πάρα πολλοί
Αγναντίτες.
Ως κεντρικό ομιλητή των Εγκαινίων της Έκθεσης, η Ομοσπονδία Τζουμερκιωτών όρισε τον Αγναντίτη κ. Χρήστο Αρ. Παπακίτσο, τακτικό συνεργάτη και της εφημερίδας «ΤΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ», το κείμενο
της ομιλίας του οποίου παραθέτουμε:
«Κύριε Πρόεδρε της Πανειπηρωτικής Συνομοσπονδίας, Κύριε Πρόεδρε της Ομοσπονδίας Τζουμερκιωτών, Κύριε εκπρόσωπε του Δημάρχου Αγνάντων,
Κύριε Πρόεδρε της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών,
Κύριε Πρόεδρε της Ι. Λ. Ε. Τ., Κύριοι Πρόεδροι των
Τζουμερκιώτικων Αδελφοτήτων και Συλλόγων, Φίλες
και Φίλοι, Τζουμερκιώτες και Τζουμερκιώτισσες.
«Τζουμέρκων φωτογραφήματα», Τζουμέρκων ενθυμήματα! Βουνά ψηλά, περήφανα με άγρια μα και
ήμερα! Χωριά πολλά, με λιγοστούς «απόμαχους»!...
Άνθρωποι «παιδεμένοι», παράκαιρα γερασμένοι,
όμως ελευθερόφρονες και αγωνιστές!... Τσοπάνοι,
κτίστες, γεωργοί, σιαρτζήδες κι αγωγιάτες: Πρόσωπα ιδρωμένα, βαθιά αυλακωμένα, με χέρια ροζιασμένα…
Δείγματα σπανιότατα του τόπου μας οι φιγούρες.
Όλες ολοζώντανες του μόχθου οι σημαδούρες…Ήρθαν απόψε απ’ τα Τζουμέρκα εδώ, στο κέντρο της
Αθήνας, σαν εγερτήριοι των αναμνήσεων και των συναισθημάτων μας σαλπιγκτές.
«Τζουμέρκων Φωτογραφήματα» ονόμασαν το
μέσο τους το μεταφορικό. Τους οδήγησε εδώ με
προσοχή και σεβασμό και μας τους προβάλλει με ευαισθησία και αγάπη ο ρέκτης Τζουμερκιώτης φωτογράφος από τα Άγναντα, ο καταξιωμένος καλλιτέχνης
του είδους, ο Κώστας ο Μαυροπάνος. Μας τους
προσφέρει απόψε απλόχερα σαν δώρο ανέλπιστο,
τεράστιας συναισθηματικής αξίας, χάρη και στη συμπαράσταση του Προέδρου της Ομοσπονδίας Τζουμερκιωτών κ. Χρ. Λαναρά και όλων των Μελών του Δ.
Σ. που συνδιοργανώνουν την αποψινή Παντζουμερκιώτικη Φωτογραφική πανδαισία. Και τα προβάλλουν
από εδώ, από τη βιτρίνα του Πνευματικού Κέντρου
των Ηπειρωτών, που αποτελεί και τον προβολέα του
πνεύματος και του πολιτισμού της Ηπείρου μας, από
τούτον το φιλόξενο χώρο της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας, την οποία επί πολλά χρόνια λαμπρύνει ο
εξέχων Τζουμερκιώτης Πρόεδρός της, ο Καθηγητής
της Ιατρικής κ. Κ. Αλεξίου.
Για την τεχνική και την καλλιτεχνική πλευρά της
φωτογραφίας, δεν θα σας πω τίποτα. Δεν είμαι ειδικός. Ελάχιστα ξέρω για το φωτισμό, για τα κοντράστ,
για τις φωτοσυνθέσεις και για τις άλλες ποικιλώνυμες ορολογίες της σύγχρονης φωτογραφικής τεχνοτροπίας, που ακολουθεί, και αυτή, την έκρηξη
της ψηφιακής τεχνικής. Ξέρω μόνο να θαυμάζω (και
σας μεταφέρω εδώ το θαυμασμό μου) την τεράστια
συμβολή της φωτογραφίας στην ανάπτυξη όλων των
επιστημών, θετικών και ανθρωπιστικών. Όλοι μας
ξέρουμε ότι η φωτογραφία, με τη μορφή της ακτινογραφίας, της τομογραφίας και γενικά της λεπτής
απεικονιστικής ιατρικής, κάνει τους γιατρούς να σώσουν ζωές!
Για μας τους κοινούς θνητούς αυτή η γνώση και
αναγνώριση είναι αρκετή. Μας φτάνει που η φωτογραφία θυμίζει σε μας στιγμιότυπα της ζωής μας και
φιγούρες των προσφιλών μας προσώπων που έφυγαν από κοντά μας. Σαν ενταμιευτήρα της μνήμης και
των αναμνήσεών μας θεωρούμε τη φωτογραφία.
Οι πρώτες δικές μου (φαντάζομαι των περισσοτέρων συνομηλίκων μου) εμπειρίες και αναμνήσεις
γύρω από τη φωτογραφία, περνούν μέσα από το
μαύρο μανίκι της τεράστιας τριπόδαρης φωτογραφικής μηχανής, που οι πλανόδιοι φωτογράφοι, της
δικής μου παιδικής εποχής, μετέφεραν στην πλάτη
από πανηγύρι σε πανηγύρι. Θυμάμαι που, σκούζοντας πολλές φορές, περίμενα να βγει από μέσα της
το «πουλάκι», που το φανταζόμουν σαν μαύρο γεράκι, σαν όρνιο!
Οι φωτογραφίες αυτές έχουν για μας τους μεγαλυτέρους, αλλά και για τους νέους, μεγάλη συναισθηματική και ιστορική αξία. Αυτή την αξία διαισθάνθηκε

ο φωτογράφος μας και γι’ αυτό η Έκθεσή του κυριαρχείται από ασπρόμαυρες, παραδοσιακές, κυρίως,
φωτογραφίες, χωρίς αφύσικα ρετουσαρίσματα, χωρίς μπιχλιμπίδια. Σ’ εμάς επιφύλαξε το αποκλειστικό προνόμιο να τις δούμε και να τις απολαύσουμε
πρώτοι.
Και επειδή οι γνώσεις μου γύρω από την τεχνική
της φωτογραφίας είναι ελάχιστες, δε θα τολμήσω να
πορευτώ σε δύσβατες σ’ εμένα ανηφοριές. Θα τολμήσω όμως να σας πω λίγα λόγια, που βγαίνουν από
το συναίσθημα, από την ψυχή και την καρδιά μου. Είμαι περήφανος βλέποντας σήμερα εδώ, στο Κέντρο
της Αθήνας, να ζωντανεύουν ατόφιες οι στιγμές από
τη ζωή, από τους αγώνες και τις αγωνίες των παλιών
και των νέων Τζουμερκιωτών, οι στιγμές οι δικές μας
και των γονιών μας, που δένονται με εκείνον τον πολύ
όμορφο, αλλά και πολύ και από παλιά και από πολλούς ξεχασμένο τόπο μας.
Μας αναβαπτίζει σήμερα στο τζουμερκιώτικο μεγαλείο της φύσης, στην τζουμερκιώτικη λεβεντιά και
ντομπροσύνη, ο γεννημένος καλλιτέχνης φωτογράφος Κώστας Μαυροπάνος, που ξέρει να διακρίνει και
να σημαδεύει στο φτερό την ανεπανάληπτη, τη μοναδική στιγμή και να την αποθανατίζει. Την πιάνει μ’ ένα
στιγμιαίο κλικ και την αφιερώνει σε όλους εμάς και
σ’ αυτούς που ακόμα δε γεννήθηκαν. Την αφιερώνει
στην αιωνιότητα!
Παγώνει τα καυτά δάκρυα της μάνας, που ξεκινάει
το γιο της για την ξενιτιά. Κρυσταλλώνει τους αλμυρούς και αχνιστούς ίδρωτες του ζευγά, του θεριστή,
του αλωνιστή, του κτίστη, του εργάτη, του τσομπάνη!
Πιάνει τα ξεφαντώματα της ανθρώπινης χαράς και
ευωχίας, στους γάμους, στα πανηγύρια, στα γιορτάσια και στα ζιαφέτια. Πιάνει αιφνιδιαστικά τα αιθέρια
παιχνιδίσματα των πουλιών, την εποχική ανθοφορία
των κλαδιών και τα χειμωνιάτικα χιονοστρωσίδια και
χιονοστολίδια των βουνών. Όλα τα απορροφά στην
κρίσιμη, στην καίρια στιγμή ο φακός του φωτογράφου μας και τα προβάλλει όλα αυθεντικά και γνήσια,
όλα αληθινά και φυσικά, όλα δεμένα αρμονικά με το
χώρο και το χρόνο.
Οι φωτογραφίες του Κώστα Μαυροπάνου μας ταξιδεύουν ταυτόχρονα στο παρελθόν και στο παρόν
και μας κάνουν να επικαιροποιούμε τα αλλοτινά, να
βλέπουμε τα τωρινά πιο καθαρά και να ψυχανεμιζόμαστε τα μελλούμενα! Όλα μας εκστασιάζουν! Μας
ξεναγούν και μας τραγουδούν μες την ψυχή μας, μύθους και θρύλους, «μολοήματα» και ιστορίες, που
διαδραματίστηκαν στον τόπο μας και γέννησαν τον
εκεί πολιτισμό μας, τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις μας, που διαμόρφωσαν το χαρακτήρα μας,
την ξεχωριστή σε μας τζουμερκιώτικη αντίληψη και
συνείδηση.
Κάθε φωτογραφία τραβηγμένη με τον τρόπο, το
μεράκι και την ευαισθησία του Κώστα Μαυροπάνου,
δεν είναι, όπως λένε, χίλιες λέξεις. Είναι χίλιες σελίδες κι ακόμη πιο πολλές . είναι ολόκληροι τόμοι, αρκεί να βαλθείς να τις μελετήσεις και να τις δεις μέσα
από τη γεωμετρική και τη συναισθηματική προοπτική
τους, απ’ όλες τις πλευρές, απ’ όλες τις οπτικές γωνιές τους.
Ο Κώστας Μαυροπάνος, γέννημα και θρέμμα των
Αγνάντων και των Τζουμέρκων, ποτέ του δεν ξεμάκρυνε για πολύ από την πατρώα γη. Ζυμώθηκε και
έγινε ένα μ’ αυτή. Γι’ αυτό, με καθαρό αυτί ακούει και
με ξάστερο νου κατανοεί, αποτυπώνει και μεταφράζει πιστά τους σφυγμούς, τους ανασασμούς και τους
αναστεναγμούς των Τζουμερκιωτών, αλλά και τους
αισθητούς και τους ανεπαίσθητους, για μας τους
πολλούς, ήχους και παλμούς του τόπου μας. Τους
αποτυπώνει με μαεστρία στο ευαίσθητο φιλμ της φωτογραφικής μηχανής του και τους προβάλλει με τους

αρμονικούς χρωματισμούς της δικής του καλλιτεχνικής ψυχής, η οποία ξέρει να μιλάει κατανοητά και
χαϊδευτικά, αλλά ανεπιτήδευτα, στις ψυχές όλων των
ανθρώπων και ειδικότερα στις ψυχές των Τζουμερκιωτών και των Ηπειρωτών.
Αυτήν την προσφορά του καταξιωμένου Τζουμερκιώτη φωτογράφου και δημιουργού θα απολαύσουμε και θα θαυμάσουμε απόψε. Αυτήν την κατάθεση
ψυχής, που για χάρη μας αποθέτει εδώ ο εμπνευσμένος καλλιτέχνης - φωτογράφος, έχουμε χρέος να την
ενθαρρύνουμε και να την ενισχύσουμε, όσο και όπως
μπορούμε. Προπαντός να την προβάλλουμε.
Στον τομέα της προβολής, δυστυχώς, υστερούμε.
Ενώ διαθέτουμε αξιολογότατο επιστημονικό, πνευματικό, καλλιτεχνικό και τεχνικό δυναμικό, το κρατάμε
στο απόσκιο!... Δε φταίνε μόνο οι έξω από εμάς που,
ίσως, μας βλέπουν σαν ανταγωνιστές τους. Φταίμε,
κυρίως, εμείς που με την τζουμερκιώτικη μετριοφροσύνη, με την υπέρμετρη, πολλές φορές, ταπεινότητά
μας, υποτιμάμε τους εαυτούς μας, αλλά και ζημιώνουμε την κοινωνία με το να κρατάμε κρυμμένα μακριά της τα πολύτιμα αγαθά του τζουμερκιώτικου
πνεύματος, του τζουμερκιώτικου πολιτισμού.
Αγαπητέ μας Κώστα Μαυροπάνο. Σου αξίζει ο έπαινος όλων μας. Παίρνεις «με το σπαθί σου» όλων των
Τζουμερκιωτών και όλων των ευαίσθητων ανθρώπων
το μπράβο! Από σήμερα μπαίνεις στη χορεία των δημιουργών, που προβάλλουν πανελληνίως τον πολιτισμό και τον απείρου κάλλους τόπο μας, τους αγνούς
και ωραίους ανθρώπους του, τα ανεπανάληπτα, τα
ομιλούντα τοπία του! Συνέχισε την καλλιτεχνική σου
προσφορά. Ξεπατίκωσε με τον ζωντανό, τον μαγικό
φακό σου, όπως εσύ ξέρεις, τη Φύση, την Ιστορία,
τη Λαογραφία και γενικά τον Πολιτισμό των Τζουμέρκων. Βάλε τις δημιουργίες σου μέσα στο αριστοτεχνικά φιλοτεχνημένο απ’ την ψυχή σου κάδρο και
άφησε το καλλιτεχνικό σου έργο να μιλάει σε μας και
στους μετέπειτα, με τζουμερκιώτικη πνοή, με γλώσσα γάργαρη και δροσερή, από όλους κατανοητή και
με ντοκουμέντα που κανένας ποτέ δε θα μπορεί να
τα αμφισβητεί ή να τα παραποιεί.
Είσαι, χωρίς να το επιδιώκεις και χωρίς να το ξέρεις, ο πιο καλός, ο πιο αυθεντικός και ο πιο περιεκτικός ιστορικός, λαογράφος και γεωγράφος. Ένα δικό
σου «κλικ» γεμίζει έναν τόμο, εξιστορεί μια ολόκληρη
ζωή, περιγράφει με λεπτομέρειες μια ολόκληρη περιοχή.
Η Ομοσπονδία Τζουμερκιωτών, όλοι οι Τζουμερκιώτες και όλοι οι χωριανοί σου, που ζουν στην Αθήνα, σου εύχονται καλή επιτυχία στην αποψινή έκθεση των έργων σου, αλλά και στην από εδώ και πέρα
καλλιτεχνική σου πορεία, δημιουργία και προσφορά.
Θερμά συγχαρητήρια!
(Αθήνα, 6 Μαρτίου 2009)

Η ΒΡΑΒΕΥΣΗ
του κ. Ιωάννη Χριστοδ. Φλούδα
μητική πλακέτα, ευχαρίστησε και συγκινημένος
εξήρε την προσφορά της Αδελφότητάς μας από της
ιδρύσεώς της (1928) μέχρι σήμερα, λέγοντας μεταξύ
άλλων και τα εξής: «Ευχαριστώ θερμά τον Πρόεδρο
της Αδελφότητας για την τιμή που μου γίνεται. Επιτρέψτε μου όμως να υπογραμμίσω ότι είναι υπερβολική η διάκριση με τη βράβευση για τον απλούστατο
λόγο ότι θεωρώ αυτονόητη την αγάπη, τη συμπαράσταση και την συνεισφορά, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, όλων των συγχωριανών προς τα Άγναντα και δεν
αποτελεί λόγο εξάρσεως οποιαδήποτε πρωτοβουλία
έχει αυτό το περιεχόμενο.
Δεν είμαστε τίποτε σπουδαίοι επώνυμοι ή εφοπλιστές. Πτωχοί και σχεδόν ξυπόλυτοι φύγαμε από το
χωριό με μόνη στήριξη τη φροντίδα και τη στοργή
των γονέων μας, που υπήρξαν ήρωες με τα δεδομένα
εκείνης της εποχής.
Όσο ζούμε θα είμαστε ολόψυχα κοντά στο Σύλλογο
και στο χωριό και αξίζει κάθε έπαινος σε όσους πρωτοστατούν.
Ιδιαίτερα θέλω να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου
προς όσους επιμελούνται την έκδοση της εφημερίδας τα «ΑΓΝΑΝΤΑ», τον κ. Χρ. Παπακίτσο και τον κ.
Τούμπουρο και τους άλλους εκπαιδευτικούς που κοσμούν με τις λαογραφικές εργασίες τους την εφημερίδα, που μας συνδέει όλους. Αρέσκομαι να διαβάζω
ακόμη και την στήλη των συνδρομητών.
Ευχαριστώ και πάλι θερμά το ΔΣ του Συλλόγου, του
εύχομαι επανεκλογή και συνέχιση του έργου του με
την ίδια επιμέλεια και αφοσίωση για το καλό και την
πρόοδο των ΑΓΝΑΝΤΩΝ».
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