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Αίνος και σπονδή στο πνεύμα και τον πολιτισμό των
Τζουμέρκων το Βιβλίο του Χρ. Τούμπουρου:
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«ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΝΑΝΤΩΝ,
Ο Πνευματικός Φάρος των Τζουμέρκων»
ΕΚΔΟΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΝΑΝΤΩΝ, Αθήνα 2009

(Περιγραφή - Επιμέλεια δημοσίευσης: Χρήστος Αρ. Παπακίτσος)

Σ

ε εκδήλωση μνημοσύνης και ευγνωμοσύνης
εξελίχτηκε η παρουσίαση του βιβλίου του
μ
«ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΝΑΝΤΩΝ ο Πνευματικός
Φάρος των Τζουμέρκων», του
Αγναντίτη Συγγραφέα Χρ. Α.
Τούμπουρου, που έγινε την
11 Μαΐου 2009 στο Πνευματικό Κέντρο Ηπειρωτών
στην Αθήνα. Οι αίνοι και η
σπονδή προς το Γυμνάσιο
Αγνάντων που ναβλύζουν
από τις σελίδες του βιβλίου, πλημμύρισαν μέσω των
ομιλητών την αίθουσα και
μεταρσίωσαν το πνεύμα
και τις ψυχές των εκατοντάδων προσκεκλημένων
που παρακολούθησαν την
εκδήλωση σαν ιεροφάντες,
σαν μυσταγωγοί!
Η συμμετοχή ήταν πρωτοφανής. Ήταν εκεί όλα τα
Τζουμέρκα, όλες οι γενιές
των Τζουμερκιωτών που
πήραν φως από τη λάμψη
του Γυμνασίου και το αξιοποίησαν και το μεταλαμπάδευσαν. Η οργάνωση
ήταν καταπληκτική. Είχαν φροντίσει γι’ αυτή οι
οργανωτές: Ο Δήμος Αγνάντων, η Αδελφότητα
Αγναντιτών της Αθήνας, η Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Τζουμέρκων (ΙΛΕΤ) και ο Συγγραφέας. Τους αξίζει ο έπαινος.
Τίμησαν την εκδήλωση οι κ. κ. Δήμαρχος Αγνάντων Χρ. Χασιάκος, Πρόεδρος της Πανηπειρωτικής Κ. Αλεξίου, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας
Τζουμερκιωτών Χρ. Λαναράς, Πρόεδρος της
Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών και δημοσιογράφος Λευτ. Τζόκας, Πρόεδροι Συλλόγων και Αδελφοτήτων της Περιοχής μας, ο Επίτιμος Γεν. Δ/

τσής και πάρα πολλοί φίλοι και συμπατριώτες
μας.
Τον συντονισμό
μ της εκδήλωσης είχε ο Πρόεδρος της ΙΛΕΤ κ. Κ. Μαργώνης, ο οποίος ανέγνωσε και
θερμή συγχαρητήρια επιστολή του συντοπίτη μας Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Γ. Παπαγεωργίου, ο οποίος δεν
μπόρεσε να παραστεί λόγω
ανειλημμένων κυβερνητικών
υποχρεώσεων.
Το βιβλίο παρουσίασαν οι
κ.κ. Χρήστος Αρ. Παπακίτσος και ο Φιλόλογος Νίκος
Μέγας (από το Μονολίθι),
Δ/ντής των Εκπαιδευτηρίων
Γείτονα. Περικοπές του βιβλίου ανέγνωσε η Φοιτήτρια
Φιλολογίας Μαρία Χ. Τούμπουρου, κόρη του Συγγραφέα.
Χαιρέτησαν την εκδήλωση
οι:
1. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΝΑΝΤΩΝ κ. ΧΡ. ΧΑΣΙΑΚΟΣ
«Ο Δήμος Αγνάντων τα τελευταία χρόνια προέβη στην έκδοση σημαντικών πονημάτων με πολιτιστικά, λαογραφικά και ιστορικά στοιχεία από
το χώρο ευθύνης του Δήμου Αγνάντων, αλλά και
την ευρύτερη περιοχή των Τζουμέρκων.

Στιγμιότυπο από την κατάμεστη αίθουσα

Διακρίνονται από αριστερά στο πάνελ οι: Ναπ.
Κατσούλης, Χρ. Χριστοδούλου, Ν. Μέγας, Κ. Μαργώνης, Χρ. Τούμπουρος, Χρ. Παπακίτσος
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ντής της Βουλής των Ελλήνων Ιωάννης Φλούδας, οι δημοσιογράφοι κ.κ. Μπάμπης Αρτινός,
Ανδρέας Ρίζος, Σωκρ. Βασιλείου, Kων. Μπα-

Η πρώτη έκδοσή μας αφορούσε το βιβλίο
του κ. Χρήστου Παπακίτσου με τίτλο: «Από την
Τζουμερκιώτικη Λαλιά στη Λαϊκή μας Παράδοση». Εν συνεχεία εκδόθηκε το βιβλίο του κ. Μιχάλη Χάρου με τίτλο: «Τζουμερκιώτικοι Δημοτικοί
Αντίλαλοι». Ακολούθησαν οι εκδόσεις των βιβλίων: «Αγναντίτικα Λιχνίσματα» των κ.κ. Χαρίλαου
Ζάχου και Χρίστου Τούμπουρου, «Το Γραικικό, η
πατρίδα μου» του κ. Ν. Λάμπρη και «Τζουμερκιώτικα Λαογραφικά» του κ. Δημήτρη Παππά.
Σήμερα είμαστε εδώ για να σας παρουσιάσουμε την έκδοση με
Συνέχεια στη σελίδα 5

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Συγχαρητήρια στον Πρόεδρο του ΠΑΣ Γιάννινα συγχωριανό
μας κ. Γεώργιο Ιω. Χριστοβασίλη που με την υπευθυνότητα και
σοβαρότητα που τον διακρίνουν οργάνωσε άψογα την ομάδα
και κατάφερε να εξασφαλίσει, από τον Απρίλιο ακόμη, την άνοδό της στη Σούπερ Λιγκ.
Για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά του ευχόμαστε επιτυχίες,
κάτι που άλλωστε εγγυώνται οι μεταγραφές που έχει πραγματοποιήσει μέχρι τώρα.
Το Δ.Σ. της Αδελφότητας τον συγχαίρει και τον ευχαριστεί
για όλα.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΤΗΣ Ι.Λ.Ε.Τ. ΣΤΑ ΑΓΝΑΝΤΑ

Τ

ην 31 Μαΐου 2009 εγκαινιάστηκε και άρχισε να λειτουργεί
στα Άγναντα το Λαογραφικό Μουσείο της ΙΛΕΤ. Η ίδρυσή
του ήταν ένας από τους σκοπούς που είχαν συμπεριληφθεί στο
Καταστατικό της. Σχετικό ρεπορτάζ του Χρίστου Τούμπουρου από
τα εγκαίνια δημοσιεύεται σε άλλη
Γράφει ο
στήλη της εφημερίδας μας.
Χρήστος Αρ. Παπακίτσος
Για την Ιστορία και μόνο, αξίζει
να σημειωθούν και τα εξής:
Την πρόταση για την ίδρυση Λαογραφικού Μουσείου στα Άγναντα έκανε το Δεκέμβριο του 1979 στον υπογραφόμενο (Πρόεδρο
τότε της Αδελφότητας Αγναντιτών και υπεύθυνο έκδοσης της εφημερίδας «Άγναντα Άρτης»), ο Αγναντίτης κ. Μιχ. Χάρος, που τότε
ήταν Γυμνασιάρχης της Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων. Η πρόταση
υιοθετήθηκε από το ΔΣ τον ίδιο μήνα και η ίδρυση του Μουσείου
εντάχτηκε στο πρόγραμμα δράσης της Αδελφότητάς μας της περιόδου 1980-81. (Βλ. φύλλο 24 της εφημερίδας «Άγναντα Άρτης».
Το Φεβρουάριο του 1980 ο κ. Μιχ. Χάρος, σε άρθρο στο 26
φύλλο της ίδιας εφημερίδας, συγκεκριμενοποιεί την πρότασή του,
προσδιορίζει το συλλεκτικό υλικό, υποδεικνύει τον τρόπο συλλογής του και τονίζει την συναισθηματική, την ιστορική και την
πολιτιστική αξία που θα έχει το Μουσείο για την περιοχή. Το άρθρο
εκείνο είναι σήμερα επίκαιρο και αξιοποιήσιμο. Πολλά έχουν να
ωφεληθούν οι υπεύθυνοι του Μουσείου, εάν το μελετήσουν με
προσοχή. Δυστυχώς, η πρόταση εκείνη δεν είχε την τύχη που μερικοί προσδοκούσαμε, με αποτέλεσμα να μείνουμε πίσω τριάντα
ολόκληρα χρόνια.
Πολύ προφητικά ήταν τα λόγια του κ. Μιχ. Χάρου, ο οποίος στην
προτελευταία παράγραφο εκείνου του άρθρου, έγραφε: «Συμβαίνει σχεδόν πάντοτε, μια ιδέα, που ρίχνεται, περνάει ένα χρονικό διάστημα επωάσεως και μένει εκεί, γιατί λόγοι και αντίλογοι διακόπτουν την επώασή της. Όταν η επικαιρότητα την αναζωογονήσει,
χάνονται οι προϋποθέσεις υλοποίησής της. Εύχομαι να μη συμβεί
αυτό και χαθούν οι πολύ καλές προϋποθέσεις που υπάρχουν σήμερα».
Δυστυχώς, η ευκαιρία εκείνη χάθηκε, παρά τις άριστες προϋποθέσεις που είχαν εξασφαλιστεί. Το Υπουργείο Πολιτισμού θα αναλάμβανε τη δαπάνη διαρρύθμισης του χώρου που είχε υποσχεθεί
η τότε Κοινότητα ότι θα παραχωρήσει και ο δημιουργός του Μουσείου κέρινων ομοιωμάτων Ιωαννίνων, καλλιτέχνης κ. Π. Βρέλλης,
ύστερα από παράκληση του κ. Μιχ. Χάρου, είχε προσφερθεί να
αναπαραστήσει, αφιλοκερδώς, παλιές χαρακτηριστικές φιγούρες
Τζουμερκιωτών και διάφορα παλιά αντιπροσωπευτικά δείγματα
της τοπικής λαϊκής μας τέχνης, που ήταν δυσεύρετα ή είχαν χαθεί.
Οι προσπάθειες για ίδρυση Λαογραφικού Μουσείου επαναλήφθηκαν το 1995 από την Αδελφότητα Αγναντιτών Ιωαννίνων, με
πρωτοβουλία της τότε υπεύθυνης του Δ.Σ. για τα Πολιτιστικά, της
ήδη Προέδρου της ίδιας Αδελφότητας και υπεύθυνης της ΙΛΕΤ για
τη συλλογή λαογραφικού υλικού κας Βούλας Καπέλη-Γεωργονίκου.
(Βλ. Εφημερίδα «Άγναντα Άρτας», φύλλο 23/112, β΄ τρίμηνο
1995).
Παρά την επιμονή και τη ζέση της κ. Γεωργονίκου, οι τότε προσπάθειές της δε βρήκαν γόνιμο έδαφος και δεν καρποφόρησαν.
Καρποφόρησαν όμως τώρα και το θαυμάσιο αυτό έργο έμελλε να
καταγραφεί, και δικαίως καταγράφτηκε, στο ενεργητικό της ΙΛΕΤ.
Σε όλους τους γνωστούς και άγνωστους συντελεστές του, αξίζει
ένα μεγάλο ΜΠΡΑΒΟ!
Ευχόμαστε και ελπίζουμε ότι οι ανασχετικοί της όποιας προόδου
«λόγοι και οι αντίλογοι» τους οποίους, αν και εξόρκιζε στο αναφερόμενο παραπάνω άρθρο του ο κ. Μιχ. Χάρος τους ακούσαμε και
μας κόστισαν πολύ κατά το παρελθόν, δε θα ξαναβρούν «λαλίστατα
στόματα και ευήκοα ώτα», για να κρατήσουν τριακονταετίες πίσω
την πρόοδο και τον πολιτισμό του τόπου μας.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ
• Το Σάββατο 08-08-2009, ώρα 10.00 π. μ. στην κεντρική πλατεία της «Παναγίας» Αγνάντων θα γίνει συνάντηση – συνεστίαση παλιών μαθητών του Γυμνασίου
Αγνάντων.
• Την Κυριακή 09-08-2009, ώρα 10.00 π. μ. θα γίνει
στα Γουριανά του Δήμου Αγνάντων, η ετήσια Γεν. Συνέλευση των Μελών της ΙΛΕΤ στην αίθουσα του Πολιτιστικού και Λαογραφικού Συλλόγου (Δημοτικό Σχολείο
Γουριανών).
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓΑΜΟΙ
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Το Σάββατο 23-05-2009 στον
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου
στο Ρέμα Χαλανδρίου, μέσα σε
ένα περιβάλλον που θύμιζε το
χωριό μας λόγω φυσικού πρασίνου και ιδιαίτερου ανθοστολισμού, κατάμεστο από συγγενείς, φίλους, συγχωριανούς και
συναδέλφους η χωριανή μας
Ευαγγελία Κων. Καπέλη, πρώην Γ. Γραμματέας στην Αδελφότητά μας και στην Ομοσπονδία
Τζουμερκιωτών και μέλος της
Π.Σ.Ε., παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της, Δημήτριο
Κων. Σκαμπαρδώνη, καταγόμενο από τον Καταρράκτη. Μετά
το γάμο ακολούθησε δυνατό
Τζουμερκιώτικο γλέντι στο κοσμικό κέντρο “ΑΓΡΙΜΙΑ”, του
συγχωριανού μας, με ζωντανή
ορχήστρα που έπαιξε και διασκέδασε τους παραβρισκόμενους μέχρι το πρωί.
Τα στέφανα αντάλλαξαν οι
συγχωριανοί του γαμπρού, καταγόμενοι από τη Μηλιά Καταρράκτη, Γεωργία και Βασίλης
Γεωρ. Στασινούλας.
• Ο Ανδρέας Δημητρακόπουλος και η Μαρία Καπέλη πάντρεψαν το γιο τους Ιωάννη με
τη Βαρβάρα Φουστέρη στις 23
Μαΐου στη Σαντορίνη.
Η Αδελφότητα εύχεται στους
νεόνυμφους να ζήσουν.
• Στις 25 Απριλίου 2009 τέλεσαν τους γάμους τους ο Μιχάλης Ντρογγίτης (γιος της Μαίρης Χρ. Σιαπάτη και του Βασίλη
Ντρογγίτη) με την εκλεκτή της
καρδιάς του Μαρία Καρβελά
στον ι.ν. Εισόδια της Θεοτόκου
στα Φύλλα Χαλκίδας.
• Την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2009, στον Ιερό Ναό Αγίου
Δημητρίου Κηφισιάς, τελέστηκε
ο γάμος του Νικ. Χριστογιάννη
τ6ου Χρήστου και της Αθηνάς
Δημοσθένη Φλούδα με τη δεσποινίδα Γιολάντα Ηλιοπούλου
(του Ηλία και της Κυριακής).
Μετά το γάμο ακολούθησε τρικούβερτο γλέντι στο «Γκραντ
Καβαλέρι» της Πάρνηθας.

ΘΑΝΑΤΟΙ
Πέθανε στην Αθήνα στις 18
του Απρίλη η Ανδρονίκη Πριτσιβέλη σύζυγος του Βασιλείου
Πριτσιβέλη το γένος Γ. Χριστογεωργάκη (Καφαντάρη) ετών
82.
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Η κηδεία της έγινε στις 21
Απριλίου στην Αγ. Παρασκευή.
• Απεβίωσε στην Αθήνα και
κηδεύτηκε στις 21 Μαρτίου ο
Ιωάννης Ν. Παπαδημητρίου,
ετών 33.
• Απεβίωσε και κηδεύτη-

κε στις 15 Φεβρουαρίου στην
Άρτα ο Κων/νος Λ. Νάτσης.
• Απεβίωσε και κηδεύτηκε
στις 20.5.09 στην Άρτα, ο Γιάννης Παπαγεωργίου, πατέρας
του Υφυπουργού Υγείας κ. Γ.
Παπαγεωργίου. Ο εκλιπών συμπατριώτης μας από τα Λεπιανά, διετέλεσε Προϊστάμενος του
ΤΤΤ Γραφείου Αγνάντων κατά
τη δύσκολη διετία 1945-47 και
ήταν ένας από τους καλύτερους
και αξιοπρεπέστερους υπαλλήλους που πέρασαν από το χωριό μας. Συλλυπούμαστε βαθύτατα τους οικείους του.
• Απεβίωσε στα Ιωάννινα την
23-5-2009 και κηδεύτηκε εκεί
την επομένη, η Δημητρούλα Β.
Γεωργονίκου, το γένος Λ. Χρόνη, από τη Γοργούσα Αγνάντων,
ετών 87.
• Την 1.6.2009 απεβίωσε
στην Πρέβεζα, σε ηλικία 93
ετών, η χήρα Ευαγγελή Λάμπρου Κοτσίνη. Και την επομένη 2.6.2009 κηδεύτηκε στην
Άρτα, κοντά στο σύζυγό της
Λάμπρο και την κόρη της Στυλιανή.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Ο Βασίλειος Πριτσιβέλης
προσφέρει στην Αδελφότητα
το ποσό των 50 ευρώ εις μνήμη
της συζύγου του Ανδρονίκης.
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Θερμά συγχαρητήρια στον
χωριανό μας κ. ΧΡΗΣΤΟ ΑΡ.
ΠΑΠΑΚΙΤΣΟ, που εκλέχτηκε παμψηφεί Α΄ Αντιπρόεδρος
του Δ. Σ. της ΕΝΩΣΗΣ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, της
μεγαλύτερης πατριωτικής Οργάνωσης Ηπειρωτών Αττικής,
που ενώνει περισσότερους από
30.000 συμπατριώτες μας.
Αν και είναι ο μόνος Αρτινός
από τα 11 μέλη του Δ.Σ, είναι
βέβαιο ότι η παρουσία του Νομού μας στην Ένωση θα είναι
δημιουργική. Όλοι σχεδόν οι
Ηπειρώτες της Αττικής που από
χρόνια γνωρίζουν την προσφορά του στον τόπο μας, είναι βέβαιοι γι’ αυτό. Εγώ σαν Αγναντίτης, είμαι και υπερήφανος.
Νίκος Αλαχμανέτης
Επίτιμος Πρόεδρος
Αρτινών Αττικής
(Αγναντίτης εκ μητρός)

ΑΝΟΙΚΤΗ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Θέλουμε ως γονείς να ευχαριστήσουμε θερμά τους
συγγενείς, φίλους, συγχωριανούς και συναδέλφους,
ιδιαίτερα όλους όσους ήρθαν από επαρχία και παραβρέθηκαν την 23η Μαΐου
2009 στο γάμο των παιδιών
μας Ευαγγελίας και Δημήτρη Σκαμπαρδώνη. Να ευχηθούμε μέσα από την καρδιά μας στους ελεύθερους
στα δικά τους και στους γονείς να χαρούνε και να συνοδεύσουν τα παιδιά τους
στις τόσο όμορφες και αξέχαστες στιγμές που ζήσαμε
κι εμείς τις μέρες αυτές.
Αποστολία – Κων/νος
Γεωρ. Καπέλης

Ευχαριστούμε όλα τα μέλη και μη τα οποία μας δίνουν
πληροφορίες και νέα από το χωριό είτε τηλεφωνικώς είτε
μέσω fax είτε με επιστολές.

Απρίλιος - Μάϊος - Ιούνιος 2009

Στην αγαπημένη μου συμπεθέρα Δημητρούλα Βασ. Γεωργονίκου
Καλή μου κι αγαπημένη, πούζησες σαν την νεράιδα του παραμυθιού δίπλα στα καταγάργαρα
νερά του Αράχθου, και το τοξωτό πέτρινο γεφύρι που στέκει ακόμα όρθιο, αρχαίο μνημείο, και
πέρασμα των παιδικών μου χρόνων και τρυφερών μου αναμνήσεων.
Εσύ μας καλοδέχτηκες με το τσεμπέρι στο κεφάλι και τις πλεξούδες πλεγμένες σφιχτά. Την
μπροστοποδιά δεμένη και την ρόμπα με τα φιλντισένια κουμπιά κουμπωμένη.
Ήσουν γυναίκα για σπίτι και από την αγκαλιά
σου μέσα ξεπετάχτηκαν τρία καμάρια, που τα
μεγάλωσες με ήθος και αγωγή. Κι ήταν τα αστέρια τα δικά σου μα και όλου του κόσμου.
Γίναμε ένα, όταν η μοίρα μας έδεσε, και μόνο
ο χάρος έκοψε στα δύο την αγάπη μας.
Αγκάλιασες τον Μήτσιο, τη Νίκη και την Πραξιθέα σα δικά σου παιδιά. Θυμάμαι σαν έγινε το
προξενιό στον οντά του πέτρινου σπιτιού, που
τα τραπέζια ήταν στρωμένα και ο Γεροδήμος με
το μαγικό του κλαρίνο είχε κάτσει στην γωνία,
ο πατέρας μου του δώσε παραγγελιά για το ζευγάρι «κείνο τ’ αστέρι το λαμπρό που πάει κόντα
στην πούλια.......» κι εσύ κέρναγες το κρασί,
με τον μαστραπά το γυάλινο κι ο συμπέθερος αυτός ο άγιος άνθρωπος - σκούπιζε με το άσπρο
του μαντήλι τα συγκινημένα του μάτια. Ήταν
δάκρυα χαράς, που κρατάνε σαράντα χρόνια
Κι έφτιαχνες κουλούρα στη γωνιά αφού την
απίθωνες στην ξύλινη τάβλα δίπλα απ’ το φρέσκο ξυνόγαλο που τόχεις χτυπήσει στην μπουτινέλα πριν βγει ο ήλιος, έβαζες και παραδίπλα
την πίτα την ανεβατή.
Κι ο κήπος φρεσκοσκαλισμένος σκέτο θερμοκήπιο με τις αγγουριές και τις βραγές με τις φασολιές δεμένες ψηλά στα καλάμια και στη ρίζα
το νερό. Τα κολοκυθo-κίτρινα μπαλόνια-στην

αράδα κάτω απ’ τη βεράντα, και οι καρύδες
πάνω στο μεσάλι για να στεγνώσουν.
Οι μπάλες με το τριφύλλι στοιβαγμένες μεσ’
την αποθήκη και στον γύρο χώρο για να ξεραθούν. Κι εσύ τα ’φτιαχνες όλα γιατί είχες βάλει
σειρά και πρόγραμμα, και την ίδια σου την δύναμη την αντλούσες απ’ την αγάπη που έπαιρνες και έδινες.
Τις Κυριακές και τις γιορτές προσκύναγες κι
άναβες το κερί στους Άγιους Ταξιάρχες και το
πανηγύρι γκύκλες στην Άγναντα ήσουν εκεί δίπλα στους αγαπημένους σου και συμμετείχες
στην χαρά του χωριού όλου.
Πορεύτηκες μ’ ολόρθο το κεφάλι, και με βαθιά
την πίστη στο Θεό. Πέρασες τα καλά και δύσκολα αθόρυβα, και με μεγάλη υπομονή και σύνεση
διδάσκοντας με το παράδειγμα σου.
Τις ευχές σου τις σκόρπαγες απλόχερα στους
απόγονους σου. Κι όλοι τους σ’ αγάπησαν και
σε σεβάστηκαν. Κι έτσι αφού έκανες τον κύκλο
σου - αποδήμησες στον Κύριο.
Ήρθα με τον Σπύρο για να σ’ αποχαιρετήσω
και σούφερα κόκκινα γαρύφαλλα της κανέλας,
γιατί τα’χες και στη αυλή σου.
Και γύρω σου είχαν μαζευτεί συγγενείς, φίλοι
και γνωστοί και από τις δύο φαμίλιες για να σε
αποχαιρετήσουν για τελευταία φορά με μάτια
βουρκωμένα και να σου πουν το « καλό ταξίδι »
στην αιωνιότητα, γιατί όλοι σε αγαπούσαν.
Καλή μου και γλυκιά μου συμπεθέρα « καλό
σου ταξίδι» θα κρατήσω από Σένα για πάντα τη
ζωντάνια σου για ζωή.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα, που σε σκέπασε!
Κατερίνα Πέτρου Κωστούλα - Μίχου
Άγιος Θωμάς - Πρέβεζας
23 Μαΐου 2009
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Roziki
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Θεόδωρου Νικ. Πριτσιβέλη
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ο ενδιαφέρον με το
οποίο το πολυπληθές
ακροατήριο παρακολούθησε
την 11-5-2009 την παρουσίαση του βιβλίου «Το Γυμνάσιο
Αγνάντων, ο Πνευματικός
Φάρος των Τζουμέρκων» του
κ. Χρ. Τούμπουρου, έδειξε
το μέγεθος της προσφοράς
του Γυμνασίου στην καλλιέργεια του πνεύματος και του
ήθους των Τζουμερκιωτών.
Οι Τζουμερκιώτες όλων των
ηλικιών και οι πολλοί φίλοι
που πλημμύρισαν τη μεγάλη
αίθουσα της «Πανηπειρωτικής», θυμήθηκαν ή άκουσαν
και έμαθαν πολλά για την
προσφορά του Γυμνασίου
μας, και θαύμασαν! Δεν ήταν
μόνο πνευματική και ηθική
η προσφορά του. Ήταν και
πατριωτική και κοινωνική,
γεμάτη ανθρωπιά και συναντίληψη. Ήταν ζυμωτήριο
της ενιαίας τζουμερκιώτικης
αντίληψης και συνείδησης,
αλλά και του ξεχωριστού
τζουμερκιώτικου πολιτισμού
που μας διακρίνει.
...
ημειώνω τη σωστή οργάνωση και την ομαλή
εξέλιξη της παραπάνω εκδήλωσης. Την εγγυάτο, άλλωστε, η εμπειρία, η σοβαρότητα και η υπευθυνότητα του
Συντονιστή κ Κώστα Μαργώνη (Πρόεδρος Ι.Λ.Ε.Τ.). Η
συνέπεια ως προς την ώρα
έναρξης της εκδήλωσης
(σπάνιο φαινόμενο στις μέρες μας!), η απόλυτη τάξη,
η προσοχή και το ενδιαφέρον του πολυπληθούς ακροατηρίου, επιβεβαίωσαν το
υψηλό επίπεδο της ευγένειας και του πολιτισμού των
Τζουμερκιωτών.

Σ

...
κούγοντας στις 23-42009 μια τηλεοπτική
εκπομπή για τα έξι καθαρότερα ποτάμια της Ελλάδος,
μάταια περίμενα να ακούσω
μέσα σ’ αυτά και τον Άρα-
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Βλέπω, ακούω, σχολιάζω
χθο. Καθαρότατο τον είχαμε
γνωρίσει εμείς οι παλιότεροι.
Δε περίσσευαν τότε αποφάγια, δεν είχαμε πλαστικές
σακούλες και απορρυπαντικά για να …ρυπάνουμε μ’
αυτά τα τρεχούμενα νερά
του. Η πικρία μου αμβλύνθηκε κάπως, μόλις άκουσα
ότι στις πρώτες θέσεις των
καθαρότερων ποταμών βρίσκονται τα γειτονικά μας
ποτάμια, Αώος, Βοϊδομάτης,
Ασπροπόταμος. Κάτι ήξερε
ο λαός μας που, από παλιά,
έλεγε ότι: «όποιος αποπατεί στη θάλασσα, το βρίσκει
στο αλάτι». Και όποιοι εκ συστήματος «αποπατούν» στη
στεριά και όπου νά ’ναι, σαν
αρχαίοι Κλαζομένιοι, το βρίσκουν στα τρεχούμενα νερά
και στα… «ζιρζόνια»!...
Και δεν εννοώ, βέβαια, το
τυχαίο και δυσδιάκριτο κουτσούλημα του κόκκυγα, του
μονήρους και απόκοσμου
πουλιού, που κοινώς λέγεται
κούκκος. Αυτό πιθανόν να το
αντιληφθείς, μόνο αν συμπέσει με το εποχικό και μονότονο «κουκκουλάλημά» του,
με το οποίο, όντας κούκκος,
νομίζει ότι μόνος του μας
φέρνει την Άνοιξη!... Φαίνεται πως το αρνησίκοσμο
αυτό πουλί καταλαβαίνει, εξ
ενστίκτου, ότι κανένας δε θα
το έβλεπε, δε θα το γνώριζε
και δε θα το χαμπάριζε, εάν
δεν «εκόκκυζε».
...
Το διάβασα και το συσχετίζω: «Η ένταση της ενόχλησης καταδεικνύει και το μέγεθος της ενοχής». Μάλλον
αποτελεί λόγια παράφραση της λαϊκής παροιμίας:
«όποιος έχει τη μύγα μυγιάζεται».
...

ΤΕΧΝΗΤΗ ΦΥΤΕΙΑ ΕΛΑΤΩΝ
ΣΤΡΑΝΑ ΑΓΝΑΝΤΩΝ

Π

κοί, μετακινείται 54αρακολου55 φορές το 24ωρο.
θώντας τον
Έτσι αλλάζει και τη
τελευταίο καιρό
θέση των αυγών και,
τις προσπάθειες
φέροντας τα επάνω
που γίνονται για
κάτω, τα επωάζει
τη θεραπεία του
από όλες τους τις
κακοφορμισμέπλευρές. Αν καθόνου κοινωνικού
ταν ακίνητη, τα αυγά
αποστήματος
Γρά
φει
ο
θα κλούβιαζαν και
της διαφθοράς,
ΧΡ. ΑΡ. ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ
αντί για κλωσσόπουθυμήθηκα τη
λα, βρωμιά θά ’βγαρήση: «ουδέν κακόν αμιγές καλού». Τα ζιζά- ζαν. Και εμείς, την τεμπέλα
νια της ανομίας, της λαθρο- κλώσσα που, λόγω «γεραχειρίας, της λοβιτούρας και κοφοβίας», θα λούφαζε και
του ρουσφετιού ευδοκιμούν μονίμως δε θά ’κανε τη δουαπό παλιά στο «περιβόλι» λειά της, θα της κόβαμε το
της κοινωνίας μας. Τα «δια- λαρύγγι, θα τη ζεματάγαμε,
βολολούδουδα» αυτά, έκα- θα την ξεπουπουλιάζαμε και
ναν πως δεν τα γνώριζαν οι θα την κρεμούσαμε στο παπαλιότεροι περιβολάρηδες. λούκι να την φάνε τα άγρια
Χρόνια τα φρόντιζαν και, του δάσους και του ουραπαράλληλα, τα έδιναν και σ’ νού, γιατί τα ήμερα σκυλιά
εμάς να τα μυρίσουμε, μέ- δε θα τη «γλώσσιαζαν»!...
χρι που αφιονιστήκαμε, πα...
ραλογίσαμε και πιστέψαμε
ερικοί άλλοι, λιγότεστη διαβεβαίωσή τους ότι
ροι αυτοί, αλλά πιο
τα πάντα μπορούμε να τα
μυρίζουμε. Ήταν η εποχή «θεωρητικοί», με χαρακτηπου μας έλεγαν ότι τα πάντα ρίζουν πολυπράγμονα. Γράμπορούμε να κάνουμε, «τα φω, λένε, στην εφημερίδα
πάντα γίνονται» ατιμωρητί!... μας και παίρνω θέση επάνω
Ευτυχώς, αυτή η αλλοπρό- σε διάφορα θέματα, ενώ δεν
σαλλη πεποίθηση άρχισε να είμαι .ειδικός. Πράγματι, έτσι
κλονίζεται. «Ο φόβος που είναι δεν είμαι ειδικός. Ντιφυλάει τα έρμα» επανέρχε- λετάντης (= ερασιτέχνης)
ται και φαίνεται να αποδίδει, είμαι. Νιώθω όμως καλύτερα
έστω κι αν ο νόμος κρατά- από ότι θα ένιωθα εάν π. χ.
ει ακόμα κρυμμένη τη ρομ- ήμουν ειδικός μόνο στο μαφαία του. Όσο νωρίτερα τη γείρεμα του γίδινου πατσά
δείξει και όσο πιο σκληρά ή μόνο της «μπλατσάρας»!
την κατεβάσει στα κεφάλια Αγνοούν όμως οι «ειδικοί»,
των υπαίτιων της κοινωνικής που ξέρουν μόνο να επικρίεξαχρείωσης, τόσο το καλύ- νουν, ότι η εφημερίδα μας,
τερο. Παρήγορη, πάντως, ύστερα από 32 χρόνια ζωής,
είναι η ένδειξη ότι οι επο- έγινε και απαιτητική, και λιχές που γεννούν «Λερναίες χουδιάρα! Της αρέσουν οι
Ύδρες», γεννούν και τον ποικιλίες και οι σύγχρονες
οσμές και γεύσεις. Ώσπου
«Ηρακλή» τους.
να ξεθαρρέψουν οι «σεφ»
...
και, ως τότε, να μην «πεερικοί πολύ καλοί θάνουν της πείνας» οι αναφίλοι μου, όταν δια- γνώστες της εφημερίδας
βάζουν σε τούτη τη σελίδα μας, περιμένοντας τα δικά
κάποιο οξύ σχόλιο, μου τη- τους ειδικά και ευωδιαστά
λεφωνούν και μου λένε: «κά- «εδέσματα», προσπαθούν
τσε στ’ αυγά σου!…». Εκτι- κάποιοι να καλύψουν την έλμώ το ενδιαφέρον τους και, λειψη, έστω και με ανοστιές.
ειλικρινά, τους ευχαριστώ. Πάντως, όσο νόστιμα και
Όμως, η κλώσσα στη φωλιά νά ’ναι τα μαγειρέματα των
της κάνει καλά τη δουλειά
της εάν, όπως λένε οι ειδι-
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ειδικών, εάν και εφόσον τα
τρώνε κρυφά και μόνοι τους,
ντιπ δε μας μέλει. Ας αυτοευφραίνονται και ας αυτοθαυμάζονται. Η εφημερίδα
μας, ευτυχώς, τη «βγάζει» μ’
ό,τι βράζει στο κακκάβι της,
που φαίνεται ότι αρέσει σε
πολλούς.
...
τον καιρό που ζούμε,
όλο αστεία πράγματα
ακούμε!... Μέχρι και κουβέντα έγινε στα ΜΜΕ για
πρόσληψη στην Αστυνομία
και αλλοδαπών για να ελέγχουν, λένε, τους ομοεθνείς
τους!... Αλήθεια, πόσοι Έλληνες υπηρετούσαν π.χ.
στην Αστυνομία της Γερμανίας, όταν εμείς ήμασταν
εκεί νόμιμα μετανάστες; Ε,
δεν είμαστε καλά… Φαίνεται
πως η κοινωνία μας, «πήρε
και το χάν(ε)ι».

Σ

...
ι Ευρωεκλογές τελείωσαν! Και τώρα τι θα
γίνουμε χωρίς «βαρβάρους»
και «πράσινους παπαγάλους»; Οι εκλογές αυτές,
μου θύμισε το «ενδιαφέρον»
που έδειχνε κατά τις βουλευτικές εκλογές του 1961
ο σπιτονοικοκύρης μου στη
Χίο, στην πόλη όπου τότε
εργαζόμουν. Το συμπαθές
εκείνο γεροντάκι χτυπούσε
κάθε μια ώρα την πόρτα μου
(είχα τότε ραδιόφωνο!), όχι
για να του πω τα γενικά αποτελέσματα, αλλά για να μάθει τι ψήφισαν σε ένα χωριό
της Ναυπάκτου, απ’ όπου
καταγόταν. Και όταν τον
ρώτησα: «Μπάρμπα-Θωμά,
γιατί ρωτάς μόνο για το χωριό σου και όχι για τα γενικά
αποτελέσματα», μου απήντησε: «Εμένα δε με νοιάζει
τι ψήφισαν οι άλλοι και ποιος
θα βγει . εγώ θέλω να μάθω
τι ψήφισαν οι χωριανοί μου,
για να δω μήπως βγήκα απ’
το μαντρί». Το ίδιο κάνουμε
τώρα όλοι, σχεδόν, οι Έλληνες! Καθόλου δε μας νοιάζει τι ψηφίζει η Ευρώπη στο
σύνολό της, μολονότι αυτή,
κυρίως, καθορίζει τις τύχες
μας. Και όμως λέμε ότι είμαστε Ευρωπαίοι. Τρομάρα
μας!...
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Το καλοκαιράκι ήρθε και η Άγναντα θα γεμίσει πάλι από νεολαία, θα φύγουμε από τα θρανία, τις σχολές, τις δουλειές και τις
πόλεις και θα πάμε να ... αράξουμε στο χωριό μας!
Δεν θα έχουμε πια τη μουρμούρα των δικών μας “πού πας”,
“τι κάνεις”, “με ποιόν θα είσαι”, “τι ώρα θα γυρίσεις” !!!
Ραντεβού λοιπόν για πολύ ΄΄κους κους΄΄ και παρεούλα στο καφέ
«ΑΓΝΑΝΤΙ», στο στέκι της νεολαίας και όχι μόνο, ακούγοντας
επίλεκτη μουσική και απολαμβάνοντας κρύο καφέ, λαχταριστά
παγωτά, δροσερά αναψυκτικά και ποτά.
Καλοκαίρι 2009
Η Νεολαία Αγνάντων
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ιστοσελίδα: Η απόφασή μας να
δημιουργήσουμε την ιστοσελίδα
του Συλλόγου μας, υλοποιήθηκε.
Μέσα από αυτή, κάθε επισκέπτης
του ιστοχώρου μπορεί να πληροφορηθεί Ιστορικά και Γεωγραφικά
στοιχεία για το χωριό μας, λεπτομέρειες για την πρόσβαση σ’ αυτό,
στοιχεία όλων των Αγναντίτικων
Συλλόγων, τα καταστήματα του
χωριού μας με τα τηλέφωνά τους,
τις δραστηριότητες που μπορεί ο
επισκέπτης να αναπτύξει στο χωριό μας και στην ευρύτερη περιοχή, πληροφορίες για τη διαμονή
του και φυσικά πολλές φωτογραφίες με τις φυσικές ομορφιές του
χωριού μας. Τη δημιουργία της
ιστοσελίδας έκανε και πρόσφερε
δωρεάν στο Σύλλογο ο Αριστείδης-Γιώργος Κ. Παπακίτσος. Το
Δ.Σ. θερμά τον ευχαριστεί και του
εύχεται καλή επαγγελματική σταδιοδρομία.
Εκδρομή: Στις 4 και 5 Μάη ο
Σύλλογος πραγματοποίησε διήμερη εκδρομή στην Αριδαία
Έδεσσας. Ένα, σχεδόν γεμάτο,
λεωφορείο ξεκίνησε από το χωριό και με ενδιάμεσους σταθμούς,
για καφέ, για ξενάγηση, για φαγητό, κατέληξε στην Αριδαία. Στην
Έδεσσα υποδέχτηκε με πολλή
αγάπη τους εκδρομείς ο χωριανός μας κ. Δημ. Κ. Γκουβάς που
ανέλαβε και την ξενάγησή τους
στην πόλη. Τον ευχαριστούμε και
εμείς πολύ. Την άλλη μέρα οι εκδρομείς επισκέφτηκαν τα Λουτρά
στο χωριό Λουτράκι και αρκετοί
από αυτούς έκαναν και το ιαματικό τους μπάνιο. Το απόγευμα
έφτασαν στο χωριό καταευχαριστημένοι και έτοιμοι για την επόμενη μονοήμερη εκδρομή στην
Κέρκυρα.
Προσκύνημα στον Άγ. Σπυρίδωνα Κέρκυρας
Στις 4 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε ημερήσια εκδρομή στην Κέρκυρα. Η συμμετοχή ήταν αθρόα. Δύο
λεωφορεία, το ένα μεγάλο και το
άλλο λίγο μικρότερο, ασφυκτικά
γεμάτα ξεκίνησαν πρωί-πρωί. Η
διαδρομή εύκολη αλλά χρονοβόρα. Άγναντα – Ηγουμενίτσα –
Κέρκυρα και επιστροφή πάνω από
οκτώ ώρες. Αν σ’ αυτό το χρόνο
προσθέσει κανείς το μεσημεριανό
φαγητό και το Προσκύνημα στον
Άγιο Σπυρίδωνα, απέμεινε πολύ
λίγος χρόνος για την επίσκεψη
άλλων χώρων, όπως είχε προγραμματιστεί. Δεν αποφύγαμε
και το λάθος διαδρομής που και
αυτό στέρησε από τον ελάχιστο
εναπομείναντα χρόνο. Μάθαμε
όμως ότι εκδρομές μακρινές και
κυρίως αυτές που απαιτείται η
χρήση δυο μεταφορικών μέσων
(π.χ. λεωφορείο, πλοίο) πρέπει
να είναι διήμερες. Αν εξαιρέσει
κανείς το πιεστικό του χρόνου και
την κούραση, κατά τα άλλα περάσαμε καλά. Γίναμε όλοι ένα, όλοι
μια οικογένεια, συνφάγαμε, φωτογραφηθήκαμε, είπαμε πολλά
αστεία και ανέκδοτα, γελάσαμε,
ήπιαμε και το τσιπουράκι μας. Το
εγχείρημα θα το επαναλάβουμε.
Αναμεταδότης ΕΤ3: Στις

15/1/2009, απευθύναμε έγγραφο
στην ΕΤ3, το οποίο κοινοποιήσαμε στο Νομάρχη Άρτας και στο
Δήμαρχο Αγνάντων, με το οποίο
ζητούσαμε την εγκατάσταση
στο χώρο που υπάρχουν οι άλλοι αναμεταδότες (παλιός Άγιος
Χριστόφορος) αναμεταδότη του
καναλιού της ΕΤ3. Παράλληλα
επικοινωνήσαμε επανειλημμένα
τηλεφωνικά με τον αρμόδιο Δ/
ντή στη Θεσσαλονίκη για την επίσπευση των ενεργειών του. Ο Δ/
ντής είδε το θέμα με κατανόηση
και το Φεβρουάριο επικοινώνησε
με το Δήμαρχο για την κατασκευή
οικίσκου προς τοποθέτηση του
αναμεταδότη. Από τον περασμένο Απρίλιο ο αναμεταδότης εγκαταστάθηκε στους ήδη υπάρχοντες
οικίσκους, μέχρι να γίνει άλλος,
και έτσι το χωριό μας, αλλά και
η ευρύτερη περιοχή, έχει πλέον
λήψη του σήματος της ΕΤ3.
Ανακύκλωση ηλεκτρικών στηλών (ΑΦΗΣ): Στην είσοδο του Δημαρχείου τοποθετήσαμε δοχείο
συγκέντρωσης φορητών ηλεκτρικών στηλών. Από εδώ και μετά
ας φροντίσουμε όλοι καμιά στήλη-μπαταρία ρολογιών, φακών,
ραδιοφώνων κλπ, να μην πετιέται στα σκουπίδια, στο χωράφι ή
στο λόγγο. Όλες εκεί, στο δοχείο.
Όσο γρηγορότερα γεμίσει, τόσο
περισσότερο θα έχουμε προστατεύσει το πολύ επιβαρημένο περιβάλλον.
Σύλλογος Καλαβρυτινών Πάτρας: Το Μάρτιο ο Πρόεδρος
του Συλλόγου Καλαβρυτινών κ.
Φραντζής Αθ., επικοινώνησε μαζί
μας και μας ενημέρωσε ότι μέλη
και χορευτικά τμήματα του Συλλόγου, θα επισκεφτούν το χωριό
μας στις αρχές του Απρίλη. Μας
πρότεινε, συναποφασίσαμε και
διοργανώσαμε, υπό την αιγίδα
του Δήμου Αγνάντων, στις 5 Απριλίου, πολιτιστική εκδήλωση κατά
την οποία τα χορευτικά τμήματα
του Συλλόγου με τις παραδοσιακές στολές χόρεψαν παραδοσιακά
Δημοτικά τραγούδια. Η εκδήλωση
ήταν επιτυχημένη και πρωτόγνωρη για το χωριό μας. Προσφωνήσεις απηύθυναν ο Δήμαρχος κ.
Χρ. Χασιάκος και ο Πρόεδρος του
Καλαβρυτινού Συλλόγου κ. Φραντζής. Από το Σύλλογό μας παρέστησαν ο Αντιπρόεδρος κ. Αλέκος
Γκουβάς και μέλη του Δ.Σ.
Ο Σύλλογός μας ευχαριστεί τον
Πρόεδρο, τα μέλη του Δ.Σ., τα
μέλη του Συλλόγου και τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου των
Καλαβρυτινών.
Αρχαιρεσιακή Γ.Σ.
Στις 18 Ιουλίου 2009 θα γίνει
η Αρχαιρεσιακή Γεν. Συνέλευση
του Συλλόγου μας και θα οριστεί η ημερομηνία των Εκλογών.
Πρόσκληση θα διανεμηθεί στο
πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου.
Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν
στις εκλογικές διαδικασίες και να
βάλουν υποψηφιότητα μπορούν
από τώρα να το δηλώνουν στα
μέλη του απερχομένου Δ.Σ.
Το Δ.Σ.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ»
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος «ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ», θα διοργανώσει και φέτος το παραδοσιακό ημερήσιο πανηγύρι ανήμερα
της εορτής του προφήτη Ηλία στις 20 Ιουλίου, με το συγκρότημα
του Γεωργίου Χαλιγιάννη και τραγούδι τη Ζωή Ράπτη.
Θα υπάρχουν ψητά, ποτά και διασκέδαση.
Τα έσοδα θα διατεθούν υπέρ των σκοπών του προφήτη Ηλία.
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«Τζουμέρκων Φωτογραφήματα»
με την ευαισθησία και διαίσθηση του Κώστα Μαυροπάνου
Την Παρασκευή 24/4/2009,
στην αίθουσα του Συλλόγου
“ΣΚΟΥΦΑΣ” στην Άρτα, παρουσιάστηκε η έκθεση φωτογραφίας του χωριανού μας
καλλιτέχνη φωτογράφου κ.
Κώστα Μαυροπάνου.
Μετά τη μεγάλη επιτυχία

Μαυροπάνος είπε μεταξύ των
άλλων: “Για να αναπτυχθεί μια
περιοχή πρέπει να βρεις όλα τα
στοιχεία που την εκφράζουν.
Ένα από τα βασικά είναι οι φωτογραφίες. Αυτό ήθελα πάντα στη
φωτογραφία, να αποτυπώνεται η
ευαισθησία. Συνάντησα αυτή την

Ο φωτογράφος Κώστας Μαυροπάνος
που είχε η έκθεση που έγινε
στην Αθήνα στις 6 Μαρτίου,
η Άρτα έζησε ΄΄το γεγονός΄΄,
αφού επί τέσσερες ημέρες
πρωί απόγευμα οι επισκέπτες
συνέρρεαν στην αίθουσα κατά
δεκάδες. Αλλά δεν ήταν μόνο
το πλήθος μεγάλο, ήταν και οι
έπαινοι πολλοί και όλων. Ήταν
για την Άρτα το γεγονός των
ημερών.
Η απόφαση του Δήμου
Αγνάντων να διοργανώσει
αυτή την έκθεση και του Εκπολιτιστικού-Εξωραϊστικού
Συλλόγου “ΤΑ ΑΓΝΑΝΤΑ”,
που ήταν συνδιοργανωτής,
στέφτηκε με μεγάλη επιτυχία.
Με αυτή την πρωτοβουλία αναδείχτηκε το φυσικό κάλλος της
περιοχής των Τζουμέρκων και
η ευαισθησία του καλλιτέχνη
για τη φύση και την κοινωνική
ζωή της περιοχής.
Την ημέρα των εγκαινίων,
στην κατάμεστη αίθουσα, το
συντονισμό της εκδήλωσης
είχε ο κ. Δημ. Βλαχοπάνος,
καταξιωμένος λογοτέχνης,
που με τον ποιητικό του οίστρο έπλεξε το εγκώμιο του
καλλιτέχνη φωτογράφου και
τοποθέτησε σε περίοπτη θέση
μέσα στο καλλιτεχνικό στερέωμα το έργο του.
Η επίσημη Αρτινή κοινωνία
ήταν όλη εκεί. Ο Νομάρχης
Άρτας Γιώργος Παπαβασιλείου, ο Δήμαρχος Αγνάντων
Χρήστος Χασιάκος, ο Αντινομάρχης Θωμάς Σάλλας, ο
Γ. Γραμματέας της Νομαρχίας
Αν. Καρανίκας, o Γενικός Δ/
ντής της Νομαρχίας Σωτήρης
Νέσσερης, οι Νομ. Σύμβουλοι
Ντίνα Μπαλατσούκα, Κ. Μπόβολος, Σ. Βασιλάκης, Β. Γιολδάσης, ο Πρ. του Δημ. Συμβουλίου του Δήμου Αρταίων
Χρ. Καραβασίλης, ο Πρ. του
Πολιτιστικού Οργανισμού
του Δήμου Αρταίων Γ. Αθανασούλας, οι Δημ. Σύμβουλοι
του Δήμου Αρταίων Βασίλης
Γιάπρος, Γ. Αθανασούλας,
Αρ. Μπακόλας, Γ. Τσίκος,
Όλγα Γεροβασίλη, ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Αγνάντων
Κ. Δήμος και ο Δημ. Σύμβουλος του Δήμου Αγνάντων Ε.
Γιάπρος.
Σε συνέντευξή του ο κ.

ευαισθησία στα πρόσωπα των
ανθρώπων στα Τζουμέρκα και
γι’ αυτό υπάρχουν και τόσα πορτρέτα. Από εκεί βλέπεις και την
΄΄ευαισθησία΄΄ της περιοχής πιο
πολύ”.
Ο Δήμαρχος Αγνάντων κ.
Χρ. Χασιάκος είπε:
“Σήμερα έχουμε εδώ την έκθεση φωτογραφίας, του φωτογράφου Κώστα Μαυροπάνου.
Κατάγεται από την Άγναντα και
θέμα έχει ΄΄Τζουμερκιώτικα Φω-

ο κόσμος το έργο του και να συνεχίσει να κάνει αυτό που κάνει
μέχρι στιγμής. Πιστεύουμε ότι η
δουλειά την οποία κάνει βοηθάει
τη ανάπτυξη της περιοχής, την
προβάλλει στο ευρύτερο κοινό
και συμβάλλει στην πολιτιστική,
στην κοινωνική και πνευματική
ανύψωση του επιπέδου των κατοίκων της περιοχής μας”.
Ο Νομάρχης Άρτας κ. Γ.
Παπαβασιλείου συγχάρηκε το
Δήμαρχο Αγνάντων για την
απόφασή του, επαίνεσε το
φωτογράφο για το έργο του
και εξέφρασε το θαυμασμό
του για την έκδηλη ευαισθησία
που περικλείει το φωτογραφικό υλικό. Είπε επίσης, ότι
η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
στηρίζει τέτοιες προσπάθειες
και πασχίζει να προβάλει την
Πολιτιστική κληρονομιά του
Νομού Άρτας. Έτσι μετά την
επιτυχία που είχε η προβολή
των Βυζαντινών μνημείων της
Άρτας, που έγινε στο Μέγαρο
μουσικής στην Αθήνα στις 14
Μαρτίου, θα ακολουθήσουν
παρόμοιες προσπάθειες.
Ο υπογράφων, Πρόεδρος
του Εκπολιτιστικού Συλλόγου
“Τα Άγναντα”, ως κεντρικός
ομιλητής, αναφέρθηκε στο
έργο, στον καλλιτέχνη και στο
περιεχόμενο της έκθεσης, λέγοντας μεταξύ των άλλων:
“Τζουμέρκων φωτογραφήματα”, ή, θα μπορούσαμε να πούμε,
της Τζουμερκιώτικης ζωής, μιας
ζωής, φωτογραφήματα. Θέματα
από τη φύση και από το κοινωνι-

Ο δήμαρχος Αγνάντων Χρ. Χασιάκος
τογραφήματα΄΄. Είναι φωτογραφίες από την χλωρίδα και πανίδα
των Τζουμέρκων και από την
κοινωνική ζωή της περιοχής μας.
Αναφέρεται στην ευρύτερη περιοχή των Τζουμέρκων και όχι μόνο
στο Δήμο Αγνάντων. Εμείς αναλάβαμε την πρωτοβουλία να οργανώσουμε αυτή την έκθεση αφ’
ενός γιατί ο Μαυροπάνος είναι
δημότης μας και αφ’ ετέρου γιατί
θέλαμε να του δείξουμε ότι αναγνωρίζουμε το έργο το οποίο έχει
κάνει, να του συμπαρασταθούμε
ηθικά και να τον προτρέψουμε να
βγει πιο έξω να γνωρίσει και όλος

κό περιβάλλον των Τζουμέρκων.
Από τα ψηλά βουνά, τα απάτητα,
των παλικαριών τα λημέρια. Από
τα χωριά, που παρά τους λίγους
ανθρώπους που τα κατοικούν,
αντέχουν ακόμα στο χρόνο και θα
αντέξουν, άνθρωποι αγωνιστές
στα νιάτα τους και στα γεράματά τους, πάντα ελεύθεροι, πάντα
υπερήφανοι, με χέρια ροζιασμένα, με πρόσωπα αυλακωμένα από
το χρόνο, αλλά πάντα χαρούμενα,
πάντα καλοσυνάτα.
”Φτάνει, που μάς γυρίζουν-τα
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