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Μια συνέντευξη με τον Αντιδήμαρχο
Κεντρικών Τζουμέρκων Φώτη Χαχούλη
(Τις ερωτήσεις έθεσε ο Χρίστος Α. Τούμπουρος, παρουσία του προέδρου
της Αδελφότητας Αγναντιτών Αθήνας και του Χρήστου Παπακίτσου)

Από τη συνέντευξη του Φώτη Χαχούλη στον Χρήστο Τούμπουρο. Διακρίνονται από αριστερά
οι Χρ. Χριστοδούλου, Φ. Χαχούλης και Χρ. Τούμπουρος.

 Αγαπητέ

Φώτη. Να μού επιτρέψεις να
αναγνώσω κάτι.
“Τα Άγναντα παρά το ότι πέρασαν 50 χρόνια αποτελούν αστείρευτη πηγή φόρτισης του
νου και της ψυχής μας με νοσταλγία και λυτρωτικές αναμνήσεις και είναι καταγραμμένα
στη συνείδησή μας ως σύμβολο με πολλαπλές
θετικές αναγνώσεις. (...).
Οι τουρίστες που περνάνε σήμερα από τ’
Αγναντα, ενθουσιασμένοι και κατάπληκτοι
από τις φυσικές ομορφιές και από την αρχιτεκτονική ταυτότητα, με το κάλλος των λιθόκτιστων κατασκευών που ευλαβήθηκαν και
περιέσωσαν οι Αγναντίτες θέλουν να τα ξαναεπισκεφτούν.
Πόσω μάλλον εμείς που ζήσαμε εκεί σε
καθοριστική περίοδο της ζωής μας ως γυμνασιόπαιδες. Εμείς στ’ Άγναντα οφείλουμε
τα πάντα. Γι’ αυτό λειτουργούν ως μαγνήτης
ασκώντας μια έλξη να τα επισκεπτόμαστε και
να προσερχόμαστε ευλαβείς προσκυνητές στο
ΝΑΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ”.
Δεν θα σου αποκαλύψω ποιος και πού τα
γράφει αυτά. Ευθέως σε ερωτώ. Ως μαθητής
του Γυμνασίου Αγνάντων διαφοροποιείσαι σε
κάτι από την άποψη αυτή;
Απάντηση: Δεν χρειάζεται να μού πεις ποιος
και πού τα έγραψε αυτά. Είναι ο Νίκος ο Μέγας
από το Μονολίθι και τα έγραψε στο βιβλίο σου
“Το Γυμνάσιο Αγνάντων ο Πνευματικός Φάρος
των Τζουμέρκων”. Ήταν κατά δυο με τρία χρόνια
μεγαλύτερός μου. Πρόκειται για μια προσωπικότητα πανελλήνιας εμβέλειας, ένα κυριολεκτικά
διαμάντι της εκπαίδευσης, που όλοι μας ως Τζουμερκιώτες δίκαια είμαστε περήφανοι. Για το περιεχόμενο των λόγων του ευθέως απαντώ: Ασφαλώς και συμφωνώ με την άποψη του Νίκου για τα
Άγναντα. Αν δεν υπήρχαν τα Άγναντα, κανείς μας
δεν θα σπούδαζε.
 Να διαβάσω και κάτι άλλο. “Κάθισα
στα σπίτια του Χρήστου Πολύζου, του Αποστόλη Χασαλεύρη, στην πικραμένη Ζιαραγκού (
είχε χάσει το παιδί της στο στρατό), στον Κώστα (...) και τελευτα΄’ια στο σπίτι του ισόβιου
φίλου μου Χαριλάκ’ Ζάχο μαζί με τον Ηλία
Νάστο και τον Κώστα Στύπα (...) Όλες οι σπιτονοικοκυρές μας είχαν σαν παιδιά τους και
καλύτερα ακόμα”. Αυτά φίλε Φώτη τα γράφεις στο βιβλίο.
Απάντηση: Τα γράφω και τα εννοώ. Οι Αγνα-

ντίτισσες σπιτονοικοκυρές μας στάθηκαν σαν
αληθινές μανάδες. Μη με ρωτάς και μη μού τα
θυμίζεις. Με πνίγει το συναίσθημα που διατυπώνεται και τώρα ακόμη σε ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.
 Στο δεύτερο φύλλο της εφημερίδας που
εξέδωσες με τον τίτλο ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΙΚΟΙ
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ διαβάσαμε έναν αληθινό λίβελλο εναντίον της Άγναντας. Τι συμβαίνει; Δύο
πρόσωπα;
Απάντηση: Καταρχάς θα ήθελα να αφαιρέσεις
τον χαρακτηρισμό λίβελλο.
 Εγώ να τον αφαιρέσω, αλλά πώς να το
χαρακτηρίσω το κείμενο;
Απάντηση: Ε, πες το όπως θέλεις, αλλά ας πούμε πως εγώ έκανα δύο λάθη κι άλλα δύο έκανες
εσύ.
 Εγώ, αν ήμουν υποψήφιος δεν θα
έγραφα για το Γραικικό, όσα έγραψες στο εν
λόγω άρθρο σου για την Άγναντα. Διαπιστώνω αμηχανία, αλλά είχα υποχρέωση και στον
εαυτό μου, αλλά και στους χωριανούς μου να
τα ρωτήσω. Εν πάση περιπτώσει θα ήθελες να
μας πεις πώς οραματίζεσαι την Άγναντα μετά
από πέντε (5) χρόνια.
Απάντηση: Εγώ από το πρώτο φύλλο της εφημερίδας ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΙΚΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ έγραψα
πως η Άγναντα το κεφαλοχώρι χρήζει καλύτερης
τύχης. Η Άγναντα έχει πολλές δυνατότητες. Καταρχάς να ξεκινήσουμε από αισθητικής πλευράς.
Οι είσοδοι. Από γέφυρα Τάτση μέχρι Σαλτς 550
μέτρα πρέπει να πάρει τη δική της διαδρομή.
Να δενδροφυτευθεί, να προσεχτεί η άσφαλτος
και να γίνει ένας αληθινός περιφερειακός δρόμος
περιπάτου, όσο κι αν φαίνεται αυτό ονειρώδες.
Το ίδιο πρέπει να γίνει και για την άλλη είσοδο
από την Αγία Παρασκευή μέχρι γέφυρα Μπαλαδήμα. Το ενδιάμεσο μέρος...
 Να τελειώνουμε πρώτα με τις εισόδους.
Μήπως πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις;
Απάντηση: Ναι, βέβαια, πρέπει να γίνουν οι
σχετικές παρεμβάσεις...
 Να διαπιστώσω δυσκολία στην απάντησή σου;
Απάντηση: Όχι, βέβαια. Εγώ ξέρω να λέω τα
πράγματα με το όνομά τους. Από οποιαδήποτε θέση και αν βρίσκομαι θα έλθω σε κόντρα με
τον Βασίλη τον Καρύδη, εφόσον αρνηθεί να ξεΣυνέχεια στη σελίδα 5

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ
ΣΕ ΑΓΝΑΝΤΙΤΟΠΟΥΛΟ

Ο

καταγόμενος από τα
Άγναντα μαθητής
της Γ΄ Γυμνασίου ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
(γιος της Λαμπρινής Χρ. Παπακίτσου), του Αθλητικού
Συλλόγου Περιστερίου, που
αγωνίστηκε στο Διεθνές Μίτινγκ Ταεκβοντό (MEETING
TAE KWON DO -PLISH OPENWARSAW Cup 2014-), ύστερα
από αλλεπάλληλες νίκες, κατέκτησε το ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
στην κατηγορία (-41) Παίδων.
Αξιοσημείωτο είναι ότι
έφτασε στον τελικό νικώντας
τους δύο πρώτους αντιπάλους του με νοκ-άουτ και Ο Επαμεινώνδας με το Χρυσό Μετους τρεις τελευταίους (Πρω- τάλλιο και με την Ελληνική Σημαία.
ταθλητές των χωρών τους) στα σημεία, μεταξύ των οποίων και τον
Λευκορώσο Πρωταθλητή που κατέλαβε τη δεύτερη θέση (Αργυρό
Μετάλλιο).
Οι αγώνες διεξήχθησαν στην Πολωνία (Βαρσοβία) από 19 - 21
Σεπτεμβρίου 2014.
Αποχαιρετώντας τους δικούς του στο αεροδρόμιο είπε: «Πάω
στην Πολωνία για να φέρω το ΧΡΥΣΟ στην Ελλάδα μας». Και το
έφερε!!! Τόση αυτοπεποίθηση είχε!!!

Η σύνθεση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου
Κεντρικών Τζουμέρκων
Το Δημοτικό Συμβούλιο του
εν λόγω Δήμου απαρτίζεται
από 21 μέλη, εκ των οποίων
τα 12 προέρχονται από τον
συνδυασμό «Πατριωτικός Υπερκομματικός Συναγερμός» του
νεοεκλεγέντος δημάρχου Μαρίνου Γαρνέλη, τα τρία από τον
συνδυασμό «Δημοτική Πορεία»

λισσουργών εκλέγονται, οι:
Αικατερίνη Λάμπρη και Θωμάς
Καλιαρντάς. Από τη Δημοτική
Ενότητα Θεοδωριάνων ο Παναγιώτης Τσαλοκώστας.
Από τον συνδυασμό της μείζονος μειοψηφίας στη Δημοτική Ενότητα Αγνάντων εκλέγονται, οι: Χρήστος Χασιάκος

του Χρήστου Χασιάκου και από
δύο εκ των τριών υπολοίπων
συνδυασμών, ήτοι: «Ανεξάρτητη Δημοτική Πρωτοβουλία»
του Παναγιώτη Σκαλτσογιάννη,
«Συνεργασία Πολιτών» του Λεωνίδα Τσίπρα και «Τζουμερκιώτικη Αλληλεγγύη» του Γιώργου
Τσιανάκα.
Από τον συνδυασμό της
πλειοψηφίας στη Δημοτική
Ενότητα Αγνάντων εκλέγονται,
οι: Φώτης Χαχούλης, Παναγιώτα Αντωνάκη - Αηδόνη, Βασίλειος Καρύδης.
Στη Δημοτική Ενότητα Αθαμανίας εκλέγονται, οι: Ευαγγελή Καραγιάννη, Γεώργιος
Σιλιόγκας, Ιωάννης Πλούμπης,
Νικόλαος Σιμόπουλος, Κωνσταντίνος Αλυμάρας, Αργύριος
Μπουζάνης.
Στη Δημοτική Ενότητα Με-

κα Δημήτρης Καραβασίλης. Στη
Δημοτική Ενότητα Αθαμανίας ο
Κώστας Φώτης.
Από τον συνδυασμό της
ελάσσονος μειοψηφίας στη
Δημοτική Ενότητα Αγνάντων
εκλέγεται ο Παναγιώτης Σκαλτσογιάννης και στη Δημοτική
Ενότητα Αθαμανίας ο Βασίλης
Τζαμάκος.
Από τον συνδυασμό του Λ.
Τσίπρα στη Δημοτική Ενότητα
Αθαμανίας εκλέγεται ο Λεωνίδας Τσίπρας και στη Δημοτική
Ενότητα Αγνάντων ο Χαρίλαος
Πανούτσος.
Από τον συνδυασμό του Γ.
Τσιανάκα στη Δημοτική Ενότητα Αθαμανίας εκλέγεται ο Γεώργιος Τσιανάκας και στη Δημοτική Ενότητα Αγνάντων ο
Νίκος Τρομπούκης.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Ο Κώστας Αγγελόπουλος και η
Λίντα Παντελή Κοπελιά (κόρη της
Αρετής Αρ. Παπακίτσου), στις 23
Αυγ. 2014 βάπτισαν το γιό τους
στον Ιερό Ναό της Αγίας Σκέπης
Παπάγου. Η νονά του χάρισε τα
ονόματα Παντελής-Άρης.
– Στις 4-5-2014, στον Ιερό
Ναό Ντουραχάνα Ιωαννίνων, ο
Δημήτριος Θ. Ευαγγελίου και η
Κωνσταντίνα Κοσίνα βάπτισαν το
κοριτσάκι τους και το ονόμασαν
Χριστίνα, από το όνομα της γιαγιάς.
– Στις 11-5 2014 στον Ιερό
Ναό Προφήτη Ηλία Καρδαμήτσια, η Σπυριδούλα Θ. Ευαγγελίου και ο Νικόλαος Κοντός βάπτισαν το δεύτερο αγοράκι τους και
το ονόμασαν Ιάσονα.
– Στις 31-8-2014, στον Ιερό
Ναό Κωνσταντίνου και Ελένης
Πεντέλης Ιωαννίνων, ο Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελίου και η Ειρήνη Στέφου βάπτισαν το κοριτσάκι
τους και το ονόμασαν Κωνσταντίνα.
– Στις 25 Μαΐου 2014, στον
Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Ιωαννίνων, η Έφη Αγόρου του Ευαγγέλου και ο σύζυγός της Δημήτρης
Τσάτης βάπτισαν το κοριτσάκι
τους και της χάρισαν το όνομα
Ευαγγελία.
– Στις 11 Απριλίου 2014 στον
Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Ιωαννίνων, ο Κωνσταντίνος Ευαγγέλου Χαρατσής και η σύζυγός του
Δήμητρα βάπτισαν το κοριτσάκι
τους και της έδωσαν το όνομα
Κατερίνα.

• Στις 2.7.2014 απεβίωσε
στην Αθήνα και κηδεύτηκε την
επόμενη στα Σπάτα Αττικής, η
Κων/να Λιαγκοπούλου - Γαβαλά,
κόρη του Στεφάνου και της Ανδρονίκης, ετών 62.
• Στις 24.8.2014 απεβίωσε
και κηδεύτηκε στα Ιωάννινα, ο

Νικόλαος Χαλκιάς, ετών 82.
• Στις 23.3.2014 απεβίωσε
και κηδεύτηκε στην Αθήνα, ο
Θωμάς Καράμπαλης (από Φρά-

ΘΑΝΑΤΟΙ
• Στις 27.7.2014 απεβίωσε
στα Ιωάννινα και κηδεύτηκε στην
Άγναντα, ο Βασίλειος Ιω. Ζάρα-

ΔΩΡΕΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ

στα), ετών 80.
• Στις 20.9.2014 απεβίωσε
και κηδεύτηκε στην Άρτα, ο Δημ.

Δοσούλας, ετών 57.
• Στις 16.9.2014 απεβίωσε
στα Ιωάννινα και κηδεύτηκε στο
μοναστήρι της Πλάκας, ο Κων/
νος Παπαθεοδώρου, δημοδιδάσκαλος, συζ. Ιππολύτης Κρεμπούνη, ετών 86.
Το Δ.Σ. εκφράζει τα θερμά του
συλλυπητήρια στις οικογένειες
των εκλιπόντων.

ΕΠΙΤΥΧΊΕΣ

γκας, ετών 85.
• Στις 2.9.2014 απεβίωσε στα
Ιωάννινα και κηδεύτηκε στην
Άγναντα, ο Ιωάννης Νικ. Παπακίτσος, ετών 87.
• Στις 17.8.2014 απεβίωσε
και κηδεύτηκε στην Αθήνα, η
Χαριτίνη Χαλκιά (συζ. Γεωργίου
Παπαγιάννη), ετών 80.
• Το Μάιο του 2014 απεβίωσε
και κηδεύτηκε στην Αθήνα, ο Λάμπρος Κων. Αηδόνης, ετών 72.
• Στις 19.9.2014 απεβίωσε
στα Ιωάννινα και κηδεύτηκε στην
Άγναντα, ο Αθανάσιος Γεωρ.
Κράββαρης, ετών 86.
• Στις 4.9.2014 απεβίωσε
στην Άρτα και κηδεύτηκε στους
Σκιαδάδες Αθαμανίας (καταγωγή της γυναίκας του), ο Αντώνιος
Γεωρ. Κράββαρης, ετών 88.
• Στις 24.8.2014 απεβίωσε
και κηδεύτηκε στα Ιωάννινα, η
Βιργινία Τσάκη.
• Απεβίωσε και κηδεύτηκε
στην Άρτα, η Φωτεινή Β. Ζολώτα, ετών ΧΧ.

ΠΡΟΑΓΩΓΗ
Ο Αθανασίου Γεώργιος του
Δημητρίου και της Αγλαΐας Τάτση, προήχθη στο βαθμό του συνταγματάρχη πεζικού και είναι
διοικητής του ΚΕΝ Άρτας.
Του ευχόμαστε και στρατηγός!

ΜΕΛΛΟΝΤΕΣ ΓΑΜΟΙ
Ο Στέφανος Τσιάρας παντρεύει την κόρη του Σπυριδούλα με
τον Κώστα Βαλσάμη από το Ανήλιο Μετσόβου, στις 18 Οκτωβρίου στον ι.ν. Αγίου Ανδρέα στο
Γαλάτσι, στις 7 μ.μ.
Ευχόμαστε καλά στέφανα!

Αλεξίου και της Ιωάννας έλαβε
το δίπλωμα πιάνου με βαθμό
ΑΡΙΣΤΑ και Πρώτο Βραβείο.
• Η Σοφία Γιουματζίδου (εγγονή του Δημ. Κ. Γκουβά) πέτυχε
στο Μαθηματικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Ηρακλείου Κρήτης.
Τη συγχαίρουμε και της ευχόμαστε καλές σπουδές.
• Η Άντζελα Αγόρου (κόρη
του Ευαγγέλου Αγόρου) αποφοίτησε, στις 14 Απριλίου 2014, από
το τμήμα οικονομικών επιστημών
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
• Η Κων/να Αντωνοπούλου,
του Ανδρέα και της Ανθούλας,
εγγονή του Κων/νου και της
Αγλαΐας Γιαννακόπουλου, πήρε
το πτυχίο κλασσικής φιλολογίας
από τη Φιλοσοφική Σχολή του
Εθνικού και Καποδιστριακού
Παν/μίου Αθηνών.
Σε όλους τους επιτυχόντες ευχόμαστε ολόψυχα καλή σταδιοδρομία.

• Ο Καραμανώλης Γιάννης
του Χαραλάμπους και της Ελένης
Λευκαδίτη (κόρη του Ιερέα Ιωάννη Λευκαδίτη και της Ανδρομάχης Χρ. Κοντογεώργου), πέτυχε
στο τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής των ΑΤΕΙ Καβάλας.
• Ο Λεμονιάς Βασίλειος του
Παναγιώτη, πέτυχε στο τμήμα
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Τεχνολογίας Υπολογιστών της
Πολυτεχνικής Σχολής του Παν/
μίου Πατρών.
• Ο Καρύδης Αποστόλης του
Κων/νου (Δημ.) και της Βιβής Λιαροκάπη, πέτυχε 5ος στο τμήμα
Χημικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
• Η Ηλιάννα Νικολού, κόρη
του Ιωάννη και της Ρούλας, εγγονή του Αθανασίου και της Καλλιθέας, πέτυχε στο τμήμα Βιολογίας
του Παν/μίου Ιωαννίνων.
• Η Χαρίκλεια Ζάραγκα του
Δημητρίου και της Νικολίτσας,
πέτυχε στο τμήμα Εκπαιδευτικής
και Κοινωνικής Πολιτικής του
Παν/μίου Μακεδονίας.
• Η Έφη Σερέτη του Δημ. και
της Ελένης Δημ. Καρύδη, πέτυχε
στο Παιδαγωγικό τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
• Ο Ανδρέας Μάντζαρης του

Εις μνήμην Ιωάννου Παπακίτσου προσέφεραν χρηματικό
ποσό αντί στεφάνων στην Αγία
Φανερωμένη Αγνάντων.
Η σύζυγος και τα παιδιά του
Οι οικογένειες:
Βασιλείου Μ. Παπακίτσου
Σπυριδούλας Μάντζου – Παπακίτσου
Κων/ντίνου Ιωαν. Ζάραγκα
Ιωάννου Βασ. Ζάραγκα
Φωτίου Πάνου
Σοφίας Κοντογεώργου
Κων/ντίνου Αλ. Παπακίτσου
Επίσης ο Ιωάννης Κ. Τάσης
για τον ίδιο σκοπό προσέφερε
χρηματικό ποσό στην Αγία Παρασκευή Πηγαδίων.

Στη μνήμη
του Δημήτρη Δοσούλα
Το δίπλωμα που περίμενες
μάλλον στο είχαν στείλει,
καβάλησες το φορτηγό
κι όπου φύγει φύγει.
Άφησες πίσω το χωριό
τα όμορφα Θωδούλια,
εκεί που ζούσες λεύτερος
όπως τα τσιροπούλια.
Την πονεμένη μάνα σου
είπες να ξεκουράσεις,
στην αγκαλιά του Χάρη σου
πήγες για να κουρνιάσεις.
Τον χωρισμό του αδελφού
δεν είχες ξεπεράσει,
τον κράταγες πολύ κρυφά
κανείς τους να μη μάθει.
Σαν το λιοντάρι στο κλουβί
ήσουνα θυμωμένο,
περίμενες τη λευτεριά
μα ήσουν λαβωμένο.
Λαβώθηκες από μικρός
και σου ‘χαν μείνει οι πόνοι,
δίπλα ακούραστος φρουρός
ήταν η Αντιγόνη.
Είχε μαράζι στην ψυχή
εσύ τι θ’ απογίνεις,
όταν θα φύγει απ’ τη ζωή
και μόνος πώς θα μείνεις.
Μα η μοίρα αποφάσισε
πίσω να την αφήσεις,
και τα δεμένα χέρια της
εσύ να της τα λύσεις.
Άνοιξες τις φτερούγες σου
και είπες να πετάξεις,
εκεί ψηλά στον ουρανό
εκεί να ησυχάσεις.
Αριστέα Γιαννούλα - Πρέντζα
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Νεκρολογίa
ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ (1927 – 2014)
Από τις αρχές του φετινού Σεπτέμβρη το χωριό μας έγινε φτωχότερο… Ένας ακόμη λαμπρός
Αγναντίτης, ο Γιάννης Νικ. Παπακίτσος, κυριολεκτικά γέννημα και θρέμμα του χωριού μας, η
προσωποποίηση της καλοσύνης, της πραότητας,
της μειλιχιότητας και της εργατικότητας, δεν είναι πλέον ανάμεσά μας…
Το πέρασμά του από τη ζωή ήταν γι’ αυτόν διαρκής και απαρέγκλιτη πορεία προς το καθήκον,
την προσφορά και το χρέος του έναντι της οικογένειάς του, του συνοικισμού του, του χωριού
μας, της κοινωνίας.
Εργατικός, υπεύθυνος, ακέραιος, μεγαλόψυχος και κοινωνικότατος, κέρδισε την εκτίμηση, το σεβασμό και την αγάπη όλων. Ενδιαφερόταν για την πρόοδο και την προκοπή του συνοικισμού του και του χωριού μας και αρκετές φορές προσφέρθηκε να βοηθήσει ενεργά, συμμετέχοντας στα κοινά. Ήταν άριστος οικογενειάρχης
και μαζί με τη σύζυγό του Μαριάνθη εμφύσησαν στα παιδιά τους ήθος,
ανθρωπιά και αξιοπρέπεια. Όλη η ζωή και όλες οι πράξεις του ανάβλυζαν άρωμα αγάπης, ψυχικής αρχοντιάς και ευπρέπειας.
Έζησε όλη σχεδόν τη ζωή του στο χωριό μας. Άσκησε με συνέπεια και
αγάπη αρκετά παραδοσιακά επαγγέλματα όπως, του γεωργού (αμπελουργού), του ράφτη, του μυλωνά, του μουσικού και ανέθρεψε την
οικογένεια τίμια και αξιοπρεπώς, παρόλο που η τύχη δεν ήταν με το
μέρος του… Τις περισσότερες φορές την είχε απέναντί του… Όμως,
αντιμετώπισε τα κτυπήματά της με καρτερία και γενναιότητα… Σε πείσμα της, έκανε στο ακέραιο το ανθρώπινο χρέος του.
Εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη και τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας
στην οικογένειά του και σε όλους τους συγγενείς του, προσευχόμαστε
στο Θεό, αυτούς μεν να τους ευλογεί και να τους παρηγορεί, εκείνον δε
να τον αναπαύει «εν ειρήνη».
Αγαπημένε μου ξάδερφε Γιάννη, καλή αντάμωση…
Χρήστος Αρ. Παπακίτσος
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Τ

ο πανηγύρι μας φέτος (27
Ιουλίου) ήταν καλό και περισσότερο πειθαρχημένο από τα
προηγούμενα… Η μεγάλη πλατεία της «Παναγίας» ήταν μικρή
για να χωρέσει το μεγάλο πλήθος των πανηγυριστών, χωριανών και φίλων μας! Δεν πρόλαβαν να χορέψουν όλοι. Πήραν
όμως σειρά για τις αμέσως επόμενες εκδηλώσεις, αποκορύφωμα των οποίων ήταν εκείνη που,
για πρώτη φορά, έγινε φέτος
ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, με εξαιρετική επιτυχία στην
πλατεία της Παναγίας, μετά τη
Θεία Λειτουργία. Ευτυχώς που
φέτος επαναλειτούργησε το κέντρο «ΠΑΝΟΡΑΜΑ», υπό τη νέα
διεύθυνση του Γιώργου Χρ. Καπέλη και εξυπηρέτησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την πρωτοφανή «ανθρωποθάλασσα»!!!
Και του χρόνου!!!

ο φετινό Καλοκαίρι πέρασε ξυστά από τα Άγναντα
και από όλα τα Τζουμερκοχώρια.
Ψάχναμε να το δούμε, έστω και
από μακριά! Το βραχυκύκλωσαν η Άνοιξη και το Φθινόπωρο!!! «Αναδυόμασταν» το πρωί
κάτω από δυο-τρεις κουβέρτες
και βγαίνοντας στην αυλή βαριά
ντυμένοι, βλέπαμε το θερμόμετρο να δείχνει 13-14 βαθμούς
Κελσίου!!! Αγκομαχούσε να φτάσει κατά το καταμεσήμερο στους
28-29!!! Ευτυχώς που το πρωί
μας ζέσταινε το περπάτημα και
το βράδυ ο χορός!!! Μέχρι και τα
«παιδιά» της ηλικίας μου πεζοπορούσαν και χόρευαν το «Τζουμέρκα μου περήφανα», αλλά και
τον «Ήλιο», καλοπιάνοντάς τον
να τα ζεστάνει !!!

αιδιά, εκατοντάδες παιδιά,
κατέκλυζαν και φέτος τις
δυο μεγάλες πλατείες, το Γυμναστήριο και τους δρόμους των
Αγνάντων. Μέρα-νύχτα έσφυζε
το χωριό από ζωή και κίνηση!!!
«Υπαίτιοι» αυτής της αθρόας παιδομάζωξης είναι η Αδελφότητα
Αγναντιτών Αθηνών και ο πρόεδρός της Χρ. Χριστοδούλου
που καθιέρωσαν το Αθλητικό
15θήμερο του Αυγούστου. Σημαντική είναι η προσφορά τους
και σημαντικότατη η συμβολή
εκείνων που προγραμματίζουν,
διοργανώνουν, πραγματοποιούν
και εποπτεύουν με συνέπεια και
υπευθυνότητα τις θαυμάσιες αυτές εκδηλώσεις. Τους ονοματίζω
για να παραμείνουν σαν φωτεινά παραδείγματα προς μίμηση:
Γιώργος Λ. Φίλος, Μαρίνα
Αναστασίου-Θεοχαρόπουλου,
Καίτη Κώστα-Κοντογιώργου,

Τ

Π

Κορίτσια από την Πενταγιού και
από το Λιδωρίκι, τα μαύρα να
φορέσετε, να μαυροφοτεθείτε,
για το κακό που έγινε στα μέρη
τα δικά σας.
Τον Μοίραρχο εκάψανε τον
Κότσιρα Βασίλη. Τον καλίενι οι
μάνες και παιδιά, τον κλαίνε τα
κορίτσια. Τον κλαιν’ τα παληκάρια του παιδιά στο 6ο Τάγμα.
Βλέπεις εκείνο το βουνό, πουλιά
δεν ανεβαίνουν, παιδιά του 6ου
Τάγματος ανεβοκατεβαίνουν.
Να θυμούνται οι παλιοί, όσοι είναι εν ζωή.
Λάμπρος
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Βλέπω, ακούω, σχολιάζω

Ντίνα Αθ. Χρικαταγραφή
στοδούλου και
του γλωσσιΔημ.
Μήτσικού ιδιώματος της
ου!!! Εύγε σ’
περιοχής των Τζουαυτούς και σε
μέρκων εμπλουτίόλα τα παιδιά,
ζεται συνεχώς και
και για τη συμερευνάται επιστημετοχή τους και
μονικώς! Αψευδής
για τις επιδόμάρτυρας είναι το
σεις τους!!! Οι
Βιβλίο (επιστημονιεκδηλώσεις αυκή γλωσσική έρευτές αποτελούν
να και μελέτη) του
τις γλυκές σειπολυγραφότατου
ρήνες που καΓρά
φ
ει
ο
ΧΡ.
ΑΡ.
ΠΑ
Π
Α
Κ
Ι
Τ
ΣΟΣ
πολύ
καλού φίλου
λούν τα παιδιά
του χωριού μας DR
στο χωριό. Εκεί
Δημ. Χ. Στάμου, πρώην Λυκειγνωρίζονται μεταξύ τους (ακόμα
άρχη με τίτλο: «ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
και τα ξαδέρφια) και παρακινούν
ΤΩΝ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ». Είναι μια
και τους γονείς τους να συμπεριπρωτότυπη και «θαυμάσια γλωσλαμβάνουν και τα Άγναντα στους
σολογική, λεξικογραφική, ερμητόπους των θερινών τους διακονευτική, εννοιολογική και ιδίως
πών.
προσωδιακή καταχώρηση της

ντοπιολαλιάς των Πραμάντων»,
αιδιά «φλισούρι», όλων
όπως γράφει στην κριτική του
των ηλικιών και αυτοκίβιβλίου ο κ. Σταύρος Ιντζεγιάννητα αμέτρητα, όλων των γούνης, δημοσιογράφος-συγγραφέστων, φιλοξενούνται στο χωριό
ας. Εξαιρετικά επιτυχής είναι και
μας τους μήνες Ιούλιο και Αύη προσπάθεια του συγγραφέα
γουστο !!! Τα μεν παιδιά δραπενα μεταφέρει στις σελίδες του
τεύουν από τα κελιά των διαμεβιβλίου του και να αποδώσει πιρισμάτων τους στις πόλεις και
στά, κατά το δυνατόν, το τοπικό
αποκτούν την ελευθερία τους, τα
ιδίωμα, τον προφορικό λόγο των
δε αυτοκίνητα «απολαμβάνουν»
παππούδων μας!!! Εντυπωσιάτην ασυδοσία τους, μακριά από
ζουν η επιστημονική θεώρηση
τους «προστιμογράφους» τροτης ντοπιολαλιάς μας, η ετυμοχονόμους. Μαρσάρουν και κορλογία της και η πλούσια σχετική
νάρουν όσο θέλουν και όποτε
βιβλιογραφία!!! Ευχαριστούμε
θέλουν και παρκάρουν όπου
τον κ. Στάμο που συμπεριέλαβε
θέλουν, ακόμα και κάτω από τις
μεταξύ των αποδεκτών του κατααπαγορευτικές πινακίδες!... Εκείπληκτικού βιβλίου του την Αδελνες που είναι μπηγμένες στην
φότητά μας και την ταπεινότητά
αρχή και το τέλος της κεντρικής
μου και του ευχόμαστε υγεία και
αγοράς των Αγνάντων υφίσταδύναμη, για να μας δώσει και άλνται εξοργιστικό εξευτελισμό…
λες πολλές και τόσο καλές, όπως
Δεν τις «σιουράει» κανείς. Παρόλες οι έως τώρα, πνευματικές
κάρουν νυχθημερόν στο στενό,
δημιουργίες τους!!!
σχετικά, δρόμο και όσοι θέλουν

να πάνε από τον ένα μαχαλά
επί δυο 4ετίες δραστήριστον άλλο, προσεύχονται να μη
ος και δημιουργικός Πρόδιασταυρωθούν με άλλο αυτοκίεδρος της πρώην Κοινότητας
νητο. Τα λεωφορεία και τα φορΑγνάντων, Χρήστος Β. Ρίζος, με
τηγά αγκομαχούν να περάσουν
εξέπληξε ευχάριστα με το πόνηκαι, χρονιάρες μέρες, βρίζουν, με
μά του: «Ο εμφύλιος πόλεμος
το δίκιο τους… Κανένας δε σκέκαι η στρατιωτική μου περιφτεται ότι ανάμεσα από τα διάπέτεια». Είναι ένα λεπτομερές
κενα των παρκαρισμένων αυτοπολεμικό ημερολόγιο της 37μηκινήτων ξεπετάγονται παιδάκια…
νης πολυτάραχης στρατιωτικής
Ευτυχώς που δε θρηνήσαμε ακότου θητείας. Χαλκέντερος πολεμα αθώα θύματα!... Μα, τόσο κομιστής ο Αγναντίτης Χρ. Ρίζος, ο
πιαστικό είναι σε νέους ανθρώμπαρουτοκαπνισμένος Έλληνας
πους να σταθμεύουν 50-100
δεκανέας, που πράχθηκε επ’ ανμέτρα μακριά από τα μαγαζιά;
δραγαθία στο βαθμό του λοχία
Και όμως όλοι τους συζητούν
και, σε αναγνώριση της αντρειοστα καφενεία και καυτηριάζουν
σύνης του στα πεδία των μαχών
όλους τους άλλους, μεγάλους
αλλά και της έμφυτης στρατηγικαι μικρούς, που παραβαίνουν
κής του σκέψης, του ανατέθηκε η
τους νόμους. Κάνουν πως δεν
διοίκηση διμοιρίας!!! Πέρασε δια
ξέρουν ότι η παραβατικότητα
πυρός και σιδήρου. Αψευδές πιαρχίζει συνήθως από πταίσματα
στοποιητικό και εμφανές παράκαι καταλήγει σε κακουργήματα.
Και όμως, εμείς τη διδάσκουμε
στα παιδιά μας με το παράδειγμά μας, εκπαιδεύοντάς τα στην
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ
περιφρόνηση των νόμων και
ΑΓΝΑΝΤΙΤΩΝ
στην ασέβεια προς τα δικαιώμαΑΘΗΝΑΣ
τα των συνανθρώπων μας, ενώ
παράλληλα γινόμαστε τιμητές
Γραφ. Σοφοκλέους 33
των άλλων, στους χρεώνουμε
Τ.Κ. 105 52 ΑΘΗΝΑ
εξ ολοκλήρου την κατάντια της
Tηλ. - Fax: 210-3313067
κοινωνίας μας, της οποίας είμαστε μέλη…
www.agnanta.com.gr

Ε-mail:
ερμά συγχαρητήρια σε
info@agnanta.com.gr
όλους τους νέους, τους
εξ Αγνάντων καταγόμενους,
Εκδότης:
υποψηφίους των ΠανελλαδιΧρήστος Γ. Χριστοδούλου
κών Εξετάσεων για τα ανώτατα
Πρόεδρος της Αδελφότητας
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα!!! Πέτυχαν όλοι και μάλιστα, οι περισΚωδικός: 3734
σότεροι, πρώτευσαν σε σχολές
Yπεύθυνος
μεγάλης προτίμησης!!! Μερικά
τυπογραφείου:
ονόματα δημοσιεύονται σε άλλη
σελίδα. Παρακαλούνται οι επιΑΦΟΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ Ο.Ε.
τυχόντες ή οι συγγενείς τους να
ενημερώσουν σχετικά την ΑδελΓερανίου 7 - 2ος όροφος
φότητα Αγναντιτών Αθηνών, για
Τηλ. - Fax: 210-52.38.107
να δημοσιεύει τα ονόματά τους
στην επόμενη έκδοση της εφηΕ-mail: costaszl@yahoo.gr
μερίδας μας.
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σημο της πολεμικής του αρετής
αποτελεί το τραύμα του. Με το
65σέλιδο πυκνά δακτυλογραφημένο σε χαρτί Α4 πόνημά του
διέψευσε τον Μέτερνιχ που έλεγε: «Οι άνθρωποι που δημιουργούν την ιστορία δεν έχουν χρόνο να τη γράψουν». Ο Χρήστος
Ρίζος πολεμώντας στις πρώτες
γραμμές και δημιουρώντας την,
έγραφε ταυτοχρόνως μεγάλο
τμήμα της πολεμικής ιστορίας
του Εμφυλίου Πολέμου, λες και
ήταν έμπειρος πολεμικός ανταποκριτής! Και την έγραφε υπό
τις αστραπές και βροντές των
κανονιών και των βομβών και
μέσα σε οιμωγές και ρόγχους
θανάτου, με ημερομηνίες, ονοματεπώνυμα, τοπωνύμια και με
αξιοζήλευτο ειρμό και συνοχή.
Η γλαφυρή αφήγησή του αποτελεί γάργαρη Ιστορική Πηγή,
που δίνει ατόφια τα νάματά της
στο στόμιό της, προτού αυτά
κυλίσουν στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και μολυνθούν από τους κάθε είδους
διάσπαρτους ρύπους… Μακάρι
να τον μιμηθούν και άλλοι. Μόνο
τότε οι ιστορικοί δεν θα έγραφαν
την ιστορία θαμπά και μέσα στην
πυκνή καταχνιά του χρόνου, με
τη βεβαιότητα ότι δεν υπάρχουν
οι συντελεστές των γεγονότων
και οι αυτόπτες μάρτυρες για να
τους διαψεύσουν. Χρήστο, ως
χωριανός και φίλος, σεμνύνομαι
και σε συγχαίρω!!!

άλλη ευχάριστη έκπληξη
μού ήρθε από τον θαλερό
87χρονο χωριανό μας (Κονακιώτη) Χρήστο Αθ. Τσιμπέρη
(συγγενή και φίλο), τον ενεργό
ακόμα πρωτοχορευτή στο Καγκελάρι, τις Κύκλες! Μου εμπιστεύτηκε την αυτοβιογραφία
του, που αντικατοπτρίζει τη ζωή,
τους αγώνες, τις αγωνίες, τις ταλαιπωρίες, την εργατικότητα και
προπάντων το ήθος όλων των
νέων του χωριού μας της γενιάς
του 1940 !!! Ελπίζω, στις επόμενες εκδόσεις της εφημερίδας μας
να βρεθεί χώρος για τη δημοσίευσή της. Διδάσκει πολλά και
αξίζει πολλά!!!

ύγχρονο Κέντρο Ψυχαγωγίας και Άθλησης
αποκτούν τα Άγναντα!!! Το από
10ετίες εγκαταλειμμένο Γυμναστήριο και η ερειπωμένη μεγάλη
αίθουσα (μικρό κλειστό Γυμναστήριο), αποτέλεσμα επίμονων
και επίπονων προσπαθειών της
Αδελφότητάς κατά τα τελευταία
έτη της δεκαετίας του 1970,
ξαναβρίσκουν τον προορισμό
τους!!! Αναζωογονούνται με την
πνοή και το δημιουργικό πάθος
του φιλοπρόοδου ζεύγους Μαρίνας Αναστασίου-Ιωάννη Θεοχαρόπουλου. Η ιδιωτική πρωτοβουλία, έχοντας όραμά της
την προσφορά στον πολιτισμό
και την πρόοδο, θριαμβεύει εκεί
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ψηλά στα Άγναντα! Η έφεση τους
αυτή για προσφορά στον αθλητισμό, την άθληση των νέων και
στην εν γένει πρόοδο της περιοχής μας αξίζει τη συνδρομή,
τη στήριξη και την ενθάρρυνση
όλων των φορέων, κυρίως του
Δημοσίου, που κώφευε στις από
10ετίες σχετικές εκκλήσεις της
Αδελφότητά μας και της εφημερίδας της… Συγχαίρουμε την
Μαρίνα και τον Γιάννη και τους
ευχόμαστε ευόδωση των στόχων
και των οραμάτων τους!!!

ο αντάμωμα των φοιτησάντων στο Γυμνάσιο-Λύκειο
Αγνάντων έγινε και φέτος (9-82014) στα Άγναντα, χάρη στην
πρωτοβουλία μερικών (π. Χρήστος Βάγιας, Ναπ. Κατσούλης,
Κ. Νικολός, Θαν. Πατσιούρας).
Παραμερίσαμε
καταστατικό,
σφραγίδες και “αξιώματα”, που
μας χωρίζουν και κρατήσαμε το
σεβασμό και την ευγνωμοσύνη
προς το σχολείο μας και την αγάπη προς τους συμμαθητές μας,
που μας ενώνουν. Άλλωστε, ο
αυξανόμενος κάθε χρόνο μακρύς
κατάλογος των εκλιπόντων συμμαθητών μας που μνημονεύονται
στο ετήσιο Τρισάγιο που τελούμε
στην Εκκλησία πριν από την εκδήλωση, υποδηλώνει την κοινή
μοίρα όλων και υπογραμμίζει
τη ματαιότητα όλων των άλλων,
πλην της μεταξύ μας αγάπης και
αλληλεκτίμησης.

α όσα «σούρνουμε» τελευταία στους Βασιλιάδες,
Πρόεδρους, Πρωθυπουργούς,
Υπουργούς και λοιπούς μεγαλόσχημους δεν γράφονται…
Όλοι, αδιακρίτως, βαφτίζονται
τουλάχιστον «κλέφτες»!... Διερωτηθήκαμε όμως ποτέ αν αυτοί
μόνοι τους μπορούν (ξέρουν)
να κλέψουν, χωρίς τη δική μας
αρωγή και συμμετοχή; Εμείς είμαστε οι σύμβουλοί τους και τα
εκτελεστικά όργανά τους.... Εμάς
βρίσκουν «μπόσικους» γιατί είμαστε ελλειμματικοί σε δύναμη
αντίστασης, σε συνείδηση του
χρέους μας και σε ήθος. Αν η
ηγεσία της δημόσιας διοίκησης,
του στρατού κτλ, αλλά και οι
εν γένει υπάλληλοι τα «στύλωναν» (δηλ. όλος ο λαός), τα χέρια
τους θα ήταν μικρά, ατροφικά...
Άρα, εμείς με τις πράξεις και τις
παραλείψεις μας τους κάνουμε
μακρυχέρηδες... Τα γράφω αυτά
από το περίσσευμα των προσωπικών μου εμπειριών… και
παθημάτων μου, που δεν με γονάτισαν. Δυστυχώς, δεν παραδεχόμαστε ότι γινόμαστε και εμείς
συνεργοί των όποιων ανομημάτων τους. Άρα, μας λείπει η ΠΑΙΔΕΙΑ εν ευρεία εννοία.... Με παιδεία, με τη δύναμη αντίστασης
και με ήθος ακέραιο οφείλουμε
να θωρακίσουμε τις γενιές που
έρχονται και να τις διδάξουμε να
«ενθρονίζουν» ανθρώπους με
τέτοιες αρετές, με τις αρετές και
αξίες που οι ίδιες θα διδαχθούν.
Γονείς και δάσκαλοι, ιδού το χρέος σας!!!
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Τα χρόνια πέρασαν, οι φωτογραφίες μένουν. Διακρίνονται από αριστερά: Ουρανία Δ. Νικολού (βρίσκεται εν ζωή), Δημήτριος Μ. Νικολός,
Ελένη συζ. Δημ. Λιόντου, Δημήτριος Χ. Λιόντος, Γεωργίτσα Ν. Λιόντου
και Ευαγγελή Χ. Λιόντου.

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ
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Σοβαρά κι εύθυμα

Γράφει ο 
Χάρις Ζάχος
Συντ/χος Δάσκαλος
- Συγγραφέας

Να τα πάρουμε με σειρά!!
Ωραία λόγια, αλλά που είναι η ανάπτυξη; θα τη φέρει ο
Κολομπούρδας με το φορτηγό
από τα Γιάννενα και ο Βασιλ’
Λεμονιάς με το καρναβαλάκι
από την Άρτα.
Αυτή τη φορά θα καθίσω στο
χωριό, ρούπ’ Δε θα κάνω πέρα
από το Μέγα.
…Ήταν βιό στο χωριό. Θα ξεκινήσω από το Ζήφκο.
Τα καλούδια. Τι σταφύλια, τι
μήλα, τι αχλάδια, τι κεράσια, να
τα κρασιά, να το μέλι. Βιό παι-

δάκιμ’ σου λέω.
Γιανν’ Παπάς. Αμπελουργός. Τα κρασιά στ’ ασκιά τα
κουβαλούσε στο Λεμονιά με το μπλάρ’.
Στ’ Βίλια, η Θειάκο η Ντίνα. Όλων των ειδών τα χορταρικά καμπρολάχανα, βλήτα, σκόρδα, κρεμμύδια,
κουνουπίδια, τα μπρόκολα δεν τα ‘ξερε, πατάτες, καλαμπόκια, τριφύλλια.
Παλιοχώρι. Ο μπάρμπα Λάζαρος. Φύτευε φασόλια,
κρεμμύδια, καλαμπόκια. Έσπερνε μέχρι και τις κορφές
απ’ τα πεζούλια.
Θοδούλα. Ο παπα-Γιαννούλας, κτηνοτρόφος, γελάδια και μοσχάρια. Σκέζα Στέφανος Σιαπάτης. Ένας
παράδεισος. Τι αμπέλια, τι τριφύλλια, τι φρούτα, τι
κατσίκες, τι κότες. Άγιος Χριστόφορος. Σκουληκαρίτης
Μήτσος. Ωραίο αμπέλι και ξυνομηλιές.
Θυμία του Ζιάραγκα, μιλάμε για το μαύρο αμπελίσιο
σταφύλι. Γεμάτο συκιές και μηλιές.
Τα λιβάδια γεμάτα σιτάρια. Κάθε Ιούνιο γινόταν χαμός στο αλώνι της Στάθαινας. Βαρκά. Κτηνοτροφία.
Κούδα τα πρόβατα και τα γίδια, του μπάρμπα – Γιάννη
του Τσάμαντα. Όλο το χωριό το τροφοδοτούσε με κρέας, γάλα, τυριά, βούτυρα.
Γωνιά. Τα χωράφια και τα αμπέλια του Γιώργου Καφαντάρη του Ταχυδρόμου. Χρησιμοποιούσε και τη
δύναμη του αέρα για το «φραγκανίδι» να φοβίζει τα
πουλιά.
Τζαμποτρνιά. Νίκο Σιαπάταινα Χρήστος Στάμος κούκλα τα χωράφια τους και οι κρεβατίνες γεμάτο από αετονύχια.
Αγία Φανερωμένη. Γιώργο Μαλτέζις, τι να πεις άλλο
πράμα. Δεν ξεχνώ την κυρα – Λένη με τα λουλούδια της

Ανάπτυξη, ανάπτυξη, ανάπτυξη
και τις χρωματιστές τριανταφυλλιές.
Κτηνοτροφία. Κάθε πρωί ξεκινούσε η αράδα. Πολλά
κατσίκια στον κάτω Μαχαλά, που κάθε μέρα μια νοικοκυρά γινόταν τσοπάνος.
Δεν έλειπε τίποτα από το σπίτι. Ήταν νόστιμα. Ακόμα
και η μπομπότα. Όλα αυτά και άλλα… τότε.
Τώρα, τι γίνεται; Δεν είναι παραμύθια, είναι η πραγματικότητα. Θα ξεκινήσω από κει που άρχισα. Ζήφτος.

Αγρόκτημα Χρήστου Τσιαντή
έρημος τόπος, βόλτες κάνουν και το βράδυ οργώνουν
τα αγριογούρουνα.
Βίλια, έρημος τόπος. Θα μου πεις ο Τάκης ο Κοντογιώργος έφτιαξε μονάδα με ζώα. Τι τώρα στα εβδομήντα;
Παλιοχώρι. Γρατζουνάει τα χωράφια ο Βαγγέλης ο
Σκουληκαρίτης κι αυτός γύρω στα εβδομήντα. Και, Θοδούλια, γέμισαν τα χωράφια βατσούνια.
Άγιος Χριστόφορος, έγιναν τα χωράφια δάσος.
Σκέζα. Χέρσα όλα, άντε να δεις καμιά ντοματιά κι
αυτή σε… γλάστρα.
Η Χριστίνα η Κ…μεγαλώνει ένα γουρουνάκι και πέντε
κότες. Έμαθα ότι το γουρουνάκι δεν το άντεξε και το
κάνανε σουβλάκια. Για την αράδα. Μη ψάχνετε δεν
ακούγεται ούτε βέλασμα ούτε κουδουνάκι.
Ο πρόεδρός μας ο Τάκης ο Χριστοδούλου θέλησε να
φτιάξει το αμπέλι. Την πρώτη φορά ξεράθηκαν όλα γιατί δεν έχει νερό και τη δεύτερη το όργωσαν τα αγριογούρουνα.
Ο γιατρός ο Τάκης ο Ζιάραγκας. Φύτεψε κερασιές,
τον ρώτησα πως πήγε και μου απάντησε.
– Πολλά τελάρα κεράσια!!

Ο πατσάς και το φίδι
(Εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ»)

Γιάννης Κατσικογιώργος
Συνταξιούχος δάσκαλος

των υστέρων, ήταν ανώφελο,
αλλά και λάθος, γιατί το σφίξιμο αυτό σε τακτά χρονικά
διαστήματα έπρεπε να χαλαρώνει, όπως είπε ο γιατρός
κ. Χαρίλαος Παπαδόπουλος
εκ Λαμίας, που ήταν στο Αρχηγείο του ΕΔΕΣ στον οικισμό «Σκιαδάδες» κοινότητας
Βουργαρελίου, αλλά πέραν
τούτου ουδέν ελλείψει σχετικών φαρμάκων. Συνέστησε να
βράζομε νερό, να το αφήνουμε να κρυώνει και με αυτό να
πλένεται η πληγή.
Μετά από λίγες ημέρες η
κατάσταση επιδεινώθηκε και
το κορίτσι έπεσε σε κώμα με
μόνο σημείο ζωής την αναπνοή. Πρήστηκε σε όλο το

Εγώ έμαθα που ούτε «καλοσκέρσι».
Τάκης Τσαντής, ξεχέρσωσε τα χωράφια, πήρε μια κατσίκα και δύο μελίσσια και το παίζει αγρότης.
Κάθε χρόνο μας στέλνει κι ένα μπουκάλι τσίπουρο,
να φαίνεται η ανάπτυξη.
Ακούγεται εδώ και χρόνια ο Κώστα Βήρας. Μελίσσια,
κουνέλια, σταφύλια, κάστανα, σκυλιά, γατιά κι αυτός
άνω των εβδομήντα.
Κουράστηκε και τα ξεπάτωσε ο Γεώργιος Κωστάκης
του Σωτήρη. Φύτεψε έλατα για τα Χριστούγεννα. Δεν
πουλήθηκαν. Θα τα φυτέψει στη Σκίξα.
Δε μπορεί να μην γράψω για το φίλο μου το Μιχάλη το Χασαρεύρη. Εκτρέφει αγελάδες και μοσχάρια σε
ελεύθερη βοσλη.
Αν τον ρωτήσεις πόσα είναι και που είναι θα σου
απαντήσει.
– Μήπως ξέρω; Πολλές φορές κάνουν περατζάδα στο
χωριό. Απ’ τις πολλές μηνύσεις έπρεπε να κάνει παρέα
τον Τζοχατζόπουλο. Πως τα καταφέρνει και τη γλιτώνει;
Να γράψω και για την αδελφή μου αν και ξέρω. Το
στλιάρ’ τοχ’ πίσω απ’ τ’ μπόρτα.
Δ’ λειά, δ’ λειά, δ’ λεια. Καλαμπόκια, σταφύλια, λαχανικά, πατάτες, φακές, ρεβίθια κρεννύδια, ντομάτες,
λουλούδια, γάτες.
– Θελ’ δ’ λειά το χωράφι’, τι νόμ ’σες πως είναι κοντυλοφόρος;
– Δεν ορίζω τα ποδάρια μ’ τα χέρια μ’ και τα’ μεσούλαμ’. Όσο για τις κότες, από τριάντα τις έκανε δώδεκα,
γιατί πήρε ένα χαρτί από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και
Κοινων. Μέριμνας από την Άρτα που έγραφε:
– Σας υπενθυμίζουμε ότι στο χωριό Άγναντα σύμφωνα με την Υ.Γ. οικον. 5889/85 απόφαση Νομάρχη Άρτας
επιτρέπεται η διατήρηση έως: 10 αιγοπροβάτων, 30
πτηνών, 20 κουνελιών και 2 χοιριδίων προς πάχυνση…
κι άλλα, κι άλλα.
Να ενδιαφερόταν και για το δρόμο ο κύριος Νομάρχης!!!
Και συμμορφώθηκε γιατί ο γείτονας της είπε ότι θα
τη στείλει δεμένη στα Γιάννενα σαν τον…Κατσαντώνη.
Κι εγώ επανέρχομαι και λέω.
Ανάπτυξη, ανάπτυξη, ανάπτυξη.
Ναι θα έρθει η ανάπτυξη στο χωριό μας μετά από 25
χρόνια.
Έ, τότε θα ‘χουμε υδρογονάνθρακες!!!

Απορίες των μαθητών μου

ΜΙΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Το τελευταίο 10ήμερο Σεπτεμβρίου 1943, χωρίς να ενθυμούμαι ακριβή ημερομηνία,
η 8χρονη τότε αδελφή μου
Βασιλική, από την Κυψέλη
(πρώην Χώσεψη) Άρτας, κάτοικος ομοίως, απεμακρύνθη
από το σπίτι μας περί τα 800
περίπου μέτρα και μετέβη
στη θέση «Νταβίσκα», πάνω
απ’ τις πηγές, που υδρεύουν
σήμερα το χωριό μας, για να
μαζέψει καρύδια από μια καρυδιά, που υπήρχε εκεί. Στην
προσπάθεια της αυτή και
όπως ήταν ανυπόδητη δέχτηκε δήγμα από άγνωστο είδος
φιδιού στο μεγάλο δάκτυλο
του αριστερού ποδιού της,
με αποτέλεσμα, να αισθανθεί έντονο πόνο και μούδιασμα σ’ όλο της το σώμα.
Τρομοκρατημένη και κλαίγοντας έτρεξε προς το σπίτι,
όπου έφτασε μισολιπόθυμη
και ανέφερε το περιστατικό.
Αμέσως ο πατέρας μου πήρε
το ξυράφι και έκανε 4-5 μικρές εγκοπές στο σημείο του
δήγματος, που ήταν εμφανές
και προσπάθησε με την πίεση
να τρέξει όσο αίμα περισσότερο, στο πέλμα του ποδιού
δε (στο ύψος της καμάρας)
έδεσε σφιχτά μια λωρίδα
πανί, αλλά, ως απεδείχθη εκ
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σώμα και τα μάτια της ήταν
κλειστά. Αναμέναμε από στιγμή σε στιγμή το μοιραίο, γι’
αυτό ο πατέρας μου πήγε
στην πλατεία του χωριού να
κανονίσει τα περί της κηδείας. Συμπτωματικά εκεί συνάντησε τον γέροντα συγχωριανό μας Κώστα Κατσικογιώργο, πρακτικό ορθοπεδικό,
και πάνω στη συζήτηση του
ανέφερε το ως άνω συμβάν.
Τότε εκείνος συμβούλεψε τον
πατέρα μου να γυρίσει αμέσως στο σπίτι, να σφάξει μια
γίδα και πριν την γδάρει, να
ανοίξει την κοιλιά, να βγάλει
τον πατσά (στομάχι) και όπως
είναι με το περιεχόμενο του
να τον βάλει σε μια κουρίτα
(ξύλινη λεκάνη), να κάνει μια
σχισμή από πάνω και να βάλει
το πόδι του κοριτσιού μέσα
μέχρι το ύψος του αστραγάλου και να μείνει εκεί μέχρι
να κρυώσει το περιεχόμενο
αυτού, όπερ και συνέβη μετά
10 ώρες, προς δε είπε ότι,
εάν σε 2-3 ώρες αντιδράσει,
τότε βρισκόμαστε σε καλό
δρόμο.
Πράγματι ο πατέρας προέβη
στην υποδειχθείσα διαδικασία
και η αδελφή μου, εκεί που
ήταν σε πλήρη ακινησία με
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Συχνά, όταν δίδασκα Ιστορία
«Όμως, για κοίταξε!» αντιτείστις τάξεις των μαθητών μου, νει με δύναμη ο Άγγελος (δηάκουγα την εξής απορία:
λαδή η φωτεινή πλευρά του
– Μόνο εγκλήματα –ατομι- ανθρώπου): ο Όμηρος γράφει
κά και μαζικά– και δυστυχία την Ιλιάδα και την Οδύσσεια…
αβάσταχτη βλέΟι Αθηναίοι χτίζουν
πουμε στην Ιστοτον Παρθενώνα…Στα
ρία. Είναι λοιπόν
θέατρα παίζονται
τόσο κακοί οι άναριστουργήματα!
θρωποι;
«Για δες εδώ!» ο
Κι εγώ (νέα και
Σατανάς.
άπειρη τα πρώτα
Ο Νέρων πυρποχρόνια):
λεί τη Ρώμη, ο Τίτος
– Δεν ξέρω,
πνίγει στο αίμα τη
παιδιά…Ακούγή του Ισραήλ (70
στε όμως τι είδα
μ.Χ.) και κάνει τους
σ’ ένα έργο στο
κατοίκους του για
Γράφει η
σινεμά, τίτλος
πάντα Εβραίους της
Αγγελική Ζολώτα
«Ο Σατανάς κι ο Καθηγήτρια - φιλόλογος Διασποράς, περιπλαΆγγελος»: Δυό
νώμενους…Οι Μογάντρες – ο ένας όμορφος ξαν- γόλοι περνούν απ’ το λεπίδι
θός, ντυμένος φωτεινά, ο άλ- πληθυσμούς ολόκληρους…Η
λος σκοτεινός απ’ την κακία, Ιερά Εξετέτασις καίει τους ανμαυροντυμένος, στέκουν ο θρώπους ζωντανούς…
«Για κοίταξε κι εμένα!» ο Άγένας απέναντι στον άλλον κι
γελος: Οι φιλόσοφοι και ποιολόγυρά τους χάος.
«Η Ιστορία είναι δική μου!» ο ητές καταπολεμούν την αδιΣατανάς (δηλαδή) η κακία του κία, ο Κοπέρνικος μελετάει το
Σύμπαν (1500 μ.Χ.), οι Γάλλοι
ανθρώπου). «Για κοίταξε!».
γκρεμίζουν τους βασιλιάδες
Και το φίλμ δείχνει:
Οι Αιγύπτιοι άρχοντες μαστι- (1784), ο Λίνκολν καταργεί
γώνουν τους δούλους, καθώς τη δουλεία (1861), ο Έντισον
χτίζουν τις πυραμίδες…Οι Έλ- κατασκευάζει τον πρώτο ηλεληνες αφανίζονται στις εμ- κτρικό λαμπτήρα (1879), οι
φύλιες διαμάχες, οι Ρωμαίοι Επιστήμονες παρασκευάζουν
εξοντώνουν τους Γαλάτες (50 φάρματα…
…Και όλο το έργο, παιδιά,
π..), ρίχνουν τους δούλους
ήταν έτσι: Μια αντιπαράθεστα λιοντάρια, πουλούν στα
ση του καλού και του κακού,
σκλαβοπάζαρα τους κατακτημένους…
Συνέχεια στη σελίδα 8

Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2014

			

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ

5

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΑΧΘΕΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 2014
Από 8-13 Αυγούστου 2014 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το
Φεστιβάλ του Αραχθείου Θεάτρου
στο Παλαιοχώρι Σκούπας Άρτας.
Στις 9 Αυγούστου δόθηκε η παράσταση «Μπαμπάδες με ρούμι» των
Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη
Ρέππα.
Ήταν μια καυστική σάτιρα της σύγχρονης και σημερινής νεοελληνικής
κοινωνίας και όχι μόνο, με απίθανες
καταστάσεις και συνεχείς ανατροπές,
που έκαναν τους θεατές να ξεκαρδιστούν στα γέλια, και να περάσουν
μια πολύ όμορφη βραδιά.
Η σκηνοθεσία ήταν της Ζωής Μπαρτζώκα, τα σκηνικά επιμελήθηκε ο
Θανάσης Αγγέλης, τον φωτισμό και
τον ήχο ο Αντώνης Αξιώτης.
Έπαιξαν οι ηθοποιοί: Χρήστος Γιολδάσης, Κώστας Γρούμπας, Νίκος
Κασσελούρης, Φωτεινή Λισγάρα,
Ζωή Μπαρτζώκα, Βανέσσα Πανταζή
και η Νατάσα Σούλη.
Στις 10 Αυγούστου δόθηκε η παράσταση ¨ Εύθυμες Κυράδες του Ουίνδσορ¨ του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ

Μια κωμωδία σε διασκευή και μετάφραση Νίκης Τριανταφυλλίδη που
είναι προσαρμοσμένη για να ανέβει
με σύγχρονο τρόπο σε μορφή BarTheater σε σκηνοθεσία Ζωής Μασούρα-Τριανταφυλλίδη.
Ο Φάλσταφ, ένας ευγενής σπάταλος στα γλέντια, που δεν έχει να
πληρώσει ούτε τους υπηρέτες του,
σκαρφίζεται διάφορες απάτες και
κλεψιές με όπλο τη γοητεία που νομίζει πως ασκεί πάνω στις γυναίκες.
Οι Κυράδες του Ουίνδσορ όμως που
εκτός από χαρούμενες είναι και τίμιες
τον βάζουν στη θέση του με σκληρό
και χαριτωμένο τρόπο.
Συντελεστές παράστασης:
Βοηθός σκηνοθέτη-Μακέτα :Γιάννης Πατρίκιος
Μουσική επιμέλεια :Ζωή Μασούρα
Τεχνικός ήχου&φώτων - φωτογραφία:Νικος Χρηστιδης
Έπαιξαν κατά σειρά εμφάνισης :
Φάλσταφ :Γιάννης Πατρίκιος, Σβέλτη
:Χρυσούλα Μπαλατσούρα, κα Παίητζ
-Ζωή Μασούρα -Τριανταφφυλίδη,
κα Φόρντ:Μαρια Δρακοπουλου, κος

Φόρντ- Νασος Παπασταθης.
Στις 11 Αυγούστου δόθηκε η παιδική παράσταση ο παπουτσωμένος
γάτος.
Οι μικροί αλλά και οι μεγάλοι μας
φίλοι διασκέδασαν με τη ψυχή τους
με την "εξυπνάδα και τις φάρσες του
παπουτσωμένου γάτου".
Ένα παραμύθι σε ελεύθερη διασκευή και σκηνοθεσία Γιάννη Λιούμπη, Μουσική: Σάκη Τσιλίκη, Σκηνικά-Κοστούμια: Χάρη Σεπετζή ,Χορογραφίες: Σίμου Πάτροκλου και η
Καλλιτεχνική διεύθυνση είναι του Βασίλη Πλατάκη.
Έπαιξαν οι ηθοποιοί: Ανδριάννα
Ρωμανού-Γιάννης Λιούμπης- Γιάννης
Κωσταράς -Πολυτίμη Καλομοίρη και
η Ζωή Μασούρα -Τριανταφυλλίδη.
Στις 12 Αυγούστου δόθηκε η θεατρική παιδική παράσταση :" Γεια
Χαρά" του Γ. Μαρίνου από το θέατρο
Λαμπιόνι της Θεσσαλονίκης.
Μια πολύ όμορφη παράσταση που
ενθουσίασε τους μικρούς μας φίλους.
Την παράσταση σκηνοθέτησε η Αννίτα Γκαϊτατζή, τα σκηνικά και τα κο-

στούμια ήταν της Φωτεινής Βηχούδη,
η μουσική του Παναγιώτη Παπαχατζή, χορογραφίες Τατιάνας Παπαδάτου.
Στις 13 Αυγούστου δοθηκε η Θεατρική Παράσταση “Αντιγόνη του Σοφοκλή” από τον Οργανισμό Ελληνικού Θεάτρου ΑΙΧΜΗ.
Ήταν μια καταπληκτική παράσταση που καθήλωσε τους θεατές. Στο
έργο «Αντιγόνη» ο Σοφοκλής υπογραμμίζει την Αδικία και τη Θυσία
των ηρώων του και την ηθική Στάση έναντι της Σκληρής πραγματικότητας, που χαρακτηρίζει ακόμη την
εποχή μας.
Η Αντιγόνη δείχνει το δρόμο για
την αξιοπρέπεια του «ΟΧΙ» και του
αινιγματικού χαμόγελου της αμφισβήτησης και με την κριτική που ενοχλεί τον κάθε είδους Τύραννο, ακόμη
και τον καθημερινό διπλανό μας. Η
Αντιγόνη θα μπορούσε να είναι «το
πικρό πουλί που την άδεια από σκέψη, ιδέες και γνώση, αντικρίζει φωλιά του-πατρίδα».Την είπαν Αγία,
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καθαρίσει την είσοδο. Άλλωστε είναι απόλυτα υποχρεωμένος. Όχι μόνο γιατί εκλέχτηκε Δημοτικός Σύμβουλος, αλλά και ως πατριώτης με αγναντίτικη συνείδηση.
Οφείλει αμέσως να τα πάρει από εκεί ... Σού αρέσει
αυτή η κατάσταση εσένα;
 Εγώ ρωτάω. Δεν αντικαθιστώ κανέναν. Ξεχάσαμε τον ενδιάμεσο δρόμο.
Απάντηση: Ενδιάμεσα είναι έργο μεγάλο αυτό που
σκέφτομαι. Να διευθετηθεί ο δρόμος, να πλακοστρωθεί. Να φωτιστεί κατάλληλα. Μπορούμε κάτι να κάνουμε. Τόσους μηχανικούς έχουμε. Άλλωστε το έργο που
γίνεται στις κοδέλες -πρωτοβουλία Αγναντιτών, με την
οικονομική τους συμβολή- είναι ένα παράδειγμα προς
μίμηση για όλα τα χωριά των Τζουμέρκων.
 Αγαπητέ Φώτη. Να μού επιτρέψεις να πω ότι
έτσι αναιρούμε την έννοια του Δήμου. Η ατομική
πρωτοβουλία μπορεί να λειτουργήσει σε κοινωνικές
παροχές κλπ. Δεν αντικαθιστά όμως την έννοια του
Δήμου.
Όχι, όχι, δεν υπονοώ κάτι τέτοιο. Δεν μπορώ όμως να
παραβλέψω αυτή την προσπάθεια. Ο Δήμος οφείλει να
αποπερατώσει το έργο αυτό και από την πλευρά μου
θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν.
 Ένα πρόβλημα, που ήμουνα νιος και γέρασα,
είναι και η διαχείριση του νερού. Τους καλοκαιρινούς μήνες υπάρχουν μέρες που η Άγναντα δεν έχει
νερό. Χωριά στα Τζουμέρκα χωρίς νερό. Θάρθουν
οι νησιώτες και θα μας δέρνουν ανηλεώς.
Απάντηση: Ως απάντηση σας διαβάζω όσα έγραψα
στους Τζουμερκιώτικους Ορίζοντες. Νερό υπάρχει και
πρέπει να γίνουν σταδιακά μελέτες για εκεί που υπάρχουν ελλείψεις, εκεί που είναι παλαιό το δίκτυο, εκεί
που υφίστανται συνεχείς βλάβες. Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας γιατί αν εφαρμοστεί η καταμέτρηση, η τοποθέτηση υδρομετρητών, η αύξηση κατά μήνα στα 30 κυβικά μέτρα, δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Πώς στην πόλη
που ζούμε δεν γίνεται καταχρηστική άσκηση δικαιώματος, δεν υπάρχει πρόβλημα; Για όλα αυτά τα άναρχα
συμβαίνουν στα Τζουμερκοχώρια ποιος ευθύνεται και
γιατί αυτά συνεχίζονται για μια δεκαπενταετία; Και γιατί
σχεδόν όλα τα χωριά διαμαρτύρονται; Τι συμβαίνει και
δεν μπαίνει τάξη; Χρήματα για ύδρευση έχουμε. Μυαλό και οργάνωση δεν έχουμε”.
 Δηλαδή τοποθέτηση υδρομετρητών και καλύτερη διαχείριση.
Απάντηση: Ακριβώς. Κάποτε οφείλουμε να σοβαρευτούμε και να διαχειριστούμε σωστά την ποσότητα
του νερού. Και αυτή η ποσότητα δεν είναι απλά επαρκής. Τα νερά κοντεύουν να πνίξουν τα Τζουμέρκα. Να
κλείσουμε, επιτέλους τα λάστιχα.
 Είναι αλήθεια αυτό, αλλά τα νερά έχουν δεσμευτεί. Και το Αγναντίτικο είναι δεσμευμένο, το
Καταρρακτινό -δεν υπάρχει ποτάμι, σωληνοποιήθηκε-, το Λεπιανίτικο θα γίνει φράγμα, κι αυτό πάρθηκε. Μόνο οι Χοσεψίτες μετά από σκληρούς αγώνες κατάφεραν να διαφεντεύουν το ποτάμι τους.
Απάντηση: Εγώ δηλώνω κατηγορηματικά. Θα επα-

ναδιαπραγματευθούμε τους όρους της σύμβασης.
Έχουμε δικαίωμα. Πρώτα πρώτα δεν ξέρουμε τι εισπράττει γενικά ο Δήμος. Ποια οφέλη έχει. Άλλωστε
μπορούσε ο Δήμος να τα αξιοποιήσει ο ίδιος. Θέλει
όμως δουλειά και οργάνωση. Εμείς και διάθεση έχουμε
και αποφασισμένοι είμαστε να δουλέψουμε. Δεν ξέρουμε το επαναλαμβάνω, αν πήρε και τι πήρε ο Δήμος.
Ξέρετε τίποτε εσείς;
 Εμείς δεν είχαμε ενημέρωση σε κανένα θέμα.
Εν πάση περιπτώσει προσωπικά θεωρώ την επαναδιαπραγμάτευση αδύνατη καθώς υπάρχουν πλέον
σοβαρότατα εμπόδια από το νόμο. Μακάρι, να γίνει
κάτι τέτοιο, γιατί μέχρι τώρα από την εκμετάλλευση
των νερών δεν νομίζω πως ο Δήμος απεκόμισε
οφέλη.
Απάντηση: Θα το πω. “Νερό να ρίχνει με το καρδάρι,
το νερό να βογκάει στις νεροσυρμές, άλλοι να βγάζουν
εκατομμύρια με ΜΥΗΕ (Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα),
να υπάρχει τόσο νερό ώστε να κινδυνεύεις να πνιγείς
και νερό να μην πίνεις! Είναι να τρελαίνεσαι”. Αυτή την
κατάσταση οφείλουμε να την αντιμετωπίσουμε και να
βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Είμαστε αποφασισμένοι να το κάνουμε.
 Μία λέξη. Σκουπίδια...
Απάντηση: Είναι πράγματι πολύ σοβαρό το θέμα.
Η καθαριότητα και η διαχείριση των απορριμμάτων
είναι ο βασικός λόγος που θα κριθεί η επιτυχία ή όχι της
Δημοτικής αρχής. Πρέπει να πιστέψουν οι δημότες ότι
το περιβάλλον (δρόμοι - γειτονιά κλπ) είναι δικό τους
περιβάλλον και όσο μπορούν να το φρουρούν, ανεξάρτητα από τη νομική ευθύνη της καθαριότητας.
 Να μού επιτρέψεις να σε διακόψω. Αυτή τη
στιγμή αν κάνουμε μια βόλτα από τον Άι Γιώργη
μέχρι της πλατεία της Παναγίας θα διαπιστώσουμε
ότι ο δρόμος είναι απλά σκουπιδότοπος.
Απάντηση: Το ξέρω, το έχω διαπιστώσει, αυτή είναι
και η γνώμη μου...
 Συνεπώς θα είναι παράταιρο να έχουμε αυτή
την κατάσταση και να αγορεύουμε για τα σκουπίδια. Θα ήθελα συγκεκριμένα μέτρα.
Απάντηση: Επιβάλλεται από πλευράς Δήμου το καλοκαίρι να είναι διπλάσια τα δρομολόγια αποκομιδής.
Άδεια στους εργαζόμενους να δίνεται τους επόμενους
μήνες. Οι τόποι μεταφόρτωσης να είναι δίπλα σε παράκαμψη και όχι ορατοί στο επαρχιακό δίκτυο. Επίσης,
δεν μπορούμε να πηγαίνουμε στους κάδους οικοδομικά υλικά.
 Εγώ, αν και δεν έχει σημασία να συμφωνήσω
σε όλα αυτά. Αυτές τις μέρες έβλεπα αραγμένο στην
Άγναντα απορριμματοφόρο τουλάχιστον για δέκα
ημέρες. Μού είπαν ότι έχει πρόβλημα ντίζας, Υπόθεση 150-200 ευρώ. Αυτό ακούγεται παράξενο και
ίσως αιτία αγανάκτησης. Να θυμηθούμε ότι δεν
ξέρω για πόσο οι Δήμαρχοι δεν μπορούν να υπογράψουν ένταλμα πληρωμής. Βλέπεις και το ξέρεις
πολύ καλά ότι όλα έχουν σχέση με το πρωτογενές
πλεόνασμα.
Απάντηση: Ότι υπάρχουν μεγάλα οικονομικά προ-

βλήματα και δυσκολίες που απορρέουν από την ευρύτερη διοικητική πολιτική είναι γεγονός. Το λέω μετά
λόγου γνώσεως. Σωστή διαχείριση. Δεν είναι δυνατόν
να ακινητοποιούνται οχήματα καθαριότητας για ευτελή ποσά. Σίγουρα θα υπάρχει λύση. Θέληση χρειάζεται.
 Αν είναι θέμα θέλησης -το πιστεύω απόλυτατου χρόνου θα σε συγχαρώ, γιατί θα έχετε επιλύσει
αυτό το πρόβλημα. Βέβαια, νομίζω ότι το πρόβλημα
των σκουπιδιών είναι γενικότερο πρόβλημα και δεν
αφορά αποκλειστικά την Άγναντα.
Απάντηση: Ασφαλώς και δεν αφορά μόνο την Άγναντα. Πάντως με προσπάθεια και μεγάλη μάλιστα θα τα
καταφέρουμε. Είναι πλέον απαράδεκτη η κατάσταση
των σκουπιδιών σε όλα τα χωριά. Πιστεύω ότι θα τα
καταφέρουμε.
 Πάντως διαβλέπω μια γενίκευση και μια προσπάθεια διάχυσης των προβλημάτων στην καλή θέληση. Εν πάση περιπτώσει. Μια λέξη: Πολιτισμός.
Απάντηση: Τα Τζουμέρκα ανέπτυξαν, και ιστορικά
να εξετάσουμε το θέμα, σπουδαίο πολιτισμό. Φορέας
του Τζουμερκιώτικου πολιτισμού είναι η Άγναντα. Για
το λόγο αυτό πιστεύω απόλυτα ότι πρέπει να ενεργοποιήσουμε τον Οργανισμό Πολιτισμού και Άθλησης.
Συνεργασία με όλους του πολιτιστικούς φορείς. Προσωπικά θα επιδιώξω συνεργασία και θα «ακούω» τη
φωνή της εφημερίδας σας. Το καλοκαίρι παρευρέθηκα σε συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ι.Λ.Ε.Τ. Έμαθα πολλά
και χρήσιμα πράγματα που αφορούν τον πολιτισμό
στα Τζουμέρκα. Και την Ι.Λ.Ε.Τ. πρέπει να βοηθήσουμε και για το μουσείο οφείλουμε να εξασφαλίσουμε
την απρόσκοπτη λειτουργία του. Να πω και κάτι άλλο.
Διαπίστωσα με μεγάλη λύπη μου ότι δεν υπάρχουν
πουθενά αρχεία που να αναφέρονται στα της Κοινότητας Αγνάντων. Είναι κρίμα, γιατί πετάξατε την ιστορία
σας. Έχετε ευθύνες και μάλιστα μεγάλες. Η Άγναντα
έχει Τοπικό Συμβούλιο. Οι αιρετοί είχαν υποχρέωση
να περισώσουν την ιστορία των Αγνάντων. Αλλά κάτι
τέτοιο χρειάζεται δουλειά. Δεν γίνεται με τα τσίπουρα
στο καφενείο.
 Αγαπητέ Φώτη. Προσωπικά μένω με την ευχαρίστηση ότι ασμένως δέχτηκες να μας δώσεις
αυτή τη συνέντευξη για να πληροφορήσουμε τους
χωριανούς μας για τις σκέψεις και τον εν γένει
προβληματισμό σου για τα Τζουμέρκα. Ακόμα να
σε ευχαριστήσω γιατί απ’ ό,τι φαίνεται ανοίγουμε
ένα δίαυλο επικοινωνίας κι αυτό το θεωρώ σπουδαίο γεγονός. Να γνωρίζετε όμως ότι η επόμενη
συνέντευξη θα αφορά συγκεκριμένα θέματα και όχι
γενικότητες.
Απάντηση: Είμαι πάντα στη διάθεσή σας. Θεωρώ
τιμή που ξεκινήσαμε την επικοινωνία μας με ένα τόσο
εποικοδομητικό διάλογο. Υπολογίζω στη βοήθειά σας.
Μάλιστα εντύπωση μού έκανε το γεγονός ότι εκείνο το
εξαίρετο θεατρικό έργο, λέω για την Τζουμερκιώτικη
μάνα, που ανεβάσατε στο Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης, γιατί δεν παίχτηκε και στα Τζουμέρκα. Θα -με το
συμπάθιο- σας επιστρατεύσω. Προσβλέπω στη βοήθειά σας. Σας ευχαριστώ.

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ
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Η κουμπανία
Συμπληρώθηκε η ορχήστρα!!
Στο κλαρίνο, Χρήστος Κούρτης, στο βιολί, Στα΄θης Ζάχος
ο Μανουσάκιας, λαουτοκιθάρα ο μπάρμπα Μήτσος ο Μπαλαδήμας, λαούτο ο Χριστόφορος, κιθάρα ο Μήτσο Ζάχος
στο ντέφι, Βαγγέλης Χαμπίπης

που σημερα θα είναι απαρηγόρητος και θα αναρωτιέται.
– Τι, έφυγε ο Γιάνν’ς!!!
Κομψός, πάντα με ωραίο
κουστούμι και γραβάτα. Τα παπούτσια του ασπρόμαυρα, το
περπάτημά του ελαφρύ. Εμείς
τότε μαθητές, συχνάζαμε στο
ραφείο του, τραβούσαμε και

Κολωνία 10/3/1965. Μέχρι εκεί έφτασε η παγκοσμιοποιημένη χάρη μας!

και στο ακορντεόν, ο Γιάννης
ο Παπακίτσος.
Τέλος οι παραδοσιακοί οργανοπαίχτες στο χωριό. Έπιασαν αλλού δουλεια. Ποιος
ξέρει, να γίνονται κι εκεί πανηγύρια; Εμείς όμως δεν τους
ξεχνάμε, γιατί έχουμε μέσα
μας τα ακούσματά τους.
Ήταν ράφτης ο Γιάννης,
αλλά τον είχε κερδίσει και η
μουσική. Δεν τραγουδούσε,
αλλά κελαηδούσε. Όταν τραγουδούσε το «Τζουμέρκα μου
περήφανα, γύριζε και κοίταζε
επάνω το βνό. Η φωνή του ταξίδευε κι έφτανε ως την κορφή και οι πέρδικες με τη λαλιά
τους τον συνόδευαν.
Ο Γιάννης ο Ράφτ’ ς ταξιδεύει κι αυτός, αυτή την ώρα που
γράφω στη μνήμη του, αυτές
τις λέξεις θυμάμαι τότε που
άνοιξε το ραφείο στη γειτονιά
μου κι ανέβασε την ταμπέλα,
την κοίταζε από δω κι από κει
μη ξεφύγει καμιά γραμμή.
Ραφείο αθηναϊκό για κείνη
την εποχή. Ωραία ραπτομηχανή, μεγάλο σίδερο βαρύ,
τρίγωνα και γωνιές κρεμασμένες κουβαρίστρες όλων των
ειδών και χρωμάτων και τόπια
στα ράφια για αντρικά κουστούμια.
Ήταν καλλιτέχνης, όλοι οι
γαμπροί πέρασαν από το ραφείο του. Μια, δυό, τρεις και
τέσσερις πρόβες, ώσπου να
πετύχει το τέλειο.
Το αετίσιο μάτι του έκοβε
που έπρεπε να το σηκώσει ή
να το κατεβάσει το σακάκι.
Η βάτα να πέσει σωστά στις
πλάτες, και «αζούμπαλο» νάταν το σώμα του πελάτη και
πάλι τα κατάφερνε.
Ήταν και δάσκαλος. Μαθητής του ο Γρηγόρης ο Βάνας

καμιά τσιγάρα κι έβγαινε στην
πόρτα να δει μήπως έρχεται
κανένας καθηγητής μας.
Πολλές φορές άφηνε τα
βελόνια και τραγουδούσαμε
τραγούδια της «καντάδας».
Ήμουν η συμπάθειά του και
η συμπάθεια του Λάκη του
Αρμενιάκου και του Τάκη Χριστοδούλου. Δεν είχα λεφτά
για κοστούμι αλλά μου είπε
να φέρω τα ρούχα που μας είχαν δώσει τα ΤΕΑ, τα μεταποίησε και φόρεσα κι εγώ.
Με τον πρόεδρό μας τον
Τάκη το Χριστοδούλου στα
«μαχαίρια». Έπρεπε το παντελόνι του να είναι μπροστά
μακρύ να καλύπτει τα κορδόνια και πίσω πιο ψηλά να μην
το πατάει. Το παντελόνι του
το ήθελε πάρα πολύ στενό,
με αποτέλεσμα να χρειαστεί
σκόστρα για να φορεθεί. Τον
κατάφερε και τον «ανάποδο».
Όταν βγήκαν τα έτοιμα έπεσε η δουλειά του και ασχολήθηκε με το μύλο του χωριού.
Δεν αισθανόταν και ωραία!
Έχασε και τον Τάκη το γυιό
του και κλείστηκε στο σπίτι
του Σπάνια κατέβαινε στο χωριό.
Δε θα ξεχάσω την καλοσύνη του την αγάπη του, τις
συμβουλές του, τα τραγούδια
του.
Τον βλέπω μπροστά μου
στην πλατεία να χορεύει ζεμπεκιά. Πάνω στις στροφές
δε χτυπούσε τη γη, αλλά την
ακομπούσε με τα δάχτυλά
του.
Γιανάκ’ ο Χαριλάκ’ς τα γράφει αυτά και κλαίει. Οι καλλιτέχνες δεν πεθαίνουν, αλλά
ζουν στέκι!!!
Στο καλό!!!
Χαρίλαος Ζάχος

ΦΑΛΤΣΕΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Υδραυλικές - Ηλεκτρολογικές
εργασίες
Καυστήρες - καλοριφέρ
και κάθε είδους εργασία

Άγναντα – Κιν. 6974-790670

Οι πετυχημένες
καλοκαιρινές δράσεις
της Ι.Λ.Ε.Τ.

Η

Ιστορική και Λαογραφική
Εταιρεία Τζουμέρκων, που
συμπλήρωσε δεκαέξι χρόνια συνεχούς παρουσίας και δράσης,
όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος πραγματοποίησε με επιτυχία τις ακόλουθες καλοκαιρινές
εκδηλώσεις – δράσεις:
• Στο Πνευματικό Κέντρο
Κτιστάδων, την 1η Αυγούστου,
πραγματοποιήθηκε η Ε΄ Ειδική Σύσκεψη (Συνάντηση) των
Υπευθύνων και των Μελών των
Ομάδων Έρευνας (Ο.Ε.) της
Εταιρείας. Η συγκρότηση και
δραστηριοποίηση των ομάδων
αυτών μπορεί να χαρακτηριστεί
μια από τις πιο σημαντικές και
ουσιαστικές πρωτοβουλίες της
Ι.Λ.Ε.Τ.. Η ενημέρωση και η συζήτηση που ακολούθησε έδειξαν
πως η πορεία του καταγραφικού
έργου είναι ικανοποιητική και
απομένει να κινητοποιηθούμε
όλοι στα χωριά των Τζουμέρκων
για να ολοκληρωθεί το συντομότερο και να αρχίσει η αξιολόγηση και η επεξεργασία του υλικού
που συγκεντρώθηκε. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να
τιμήσει με ένα δίπλωμα όλους
όσοι στελέχωσαν τις Ομάδες
Έρευνας, όσους μόχθησαν και
ανταποκρίθηκαν στην πρόταση
αυτή. Η βράβευση θα γίνει το καλοκαίρι του 2015. Ως τότε έχουμε χρέος όλοι να εντείνουμε την
προσπάθειά μας και να καταγράψουμε ό,τι σώζει η μνήμη από
τον προφορικό πολιτισμό και την
παράδοση των Τζουμέρκων.
• Η Ι.Λ.Ε.Τ. από πολύ νωρίς
είχε συνειδητοποιήσει ότι η συνεργασία και η κοινή και σύντονη
δράση όλων των Τζουμερκιώτικων Φορέων θα φέρουν θετικά
αποτελέσματα για την περιοχή
και αυτό πασχίζει να πετύχει.
Καρπός αυτής της προσπάθειας
ήταν η πραγματοποίηση Ημερίδας στην Άγναντα, στις 2 Αυγούστου, με συνδιοργανωτές την
Ι.Λ.Ε.Τ., την Ομοσπονδία Αδελφοτήτων Τζουμερκιωτών, την
Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία
Ελλάδος και τους Δήμους Κεντρικών και Βορείων Τζουμέρκων. Η
συμμετοχή των Τζουμερικιωτών
και φίλων ήταν αρκούντως ικανοποιητική και είχε ποιοτικά χαρακτηριστικά. Το θέμα που μας
απασχολεί όλους, φορείς, κατοίκους, δημοτική αρχή, περιφέρεια
ήταν «Πολιτισμός και Ανάπτυξη
των Τζουμέρκων». Οι εισηγητές
ανέπτυξαν τους βασικούς άξονες
του θέματος και οι συνδιοργανωτές ανέλαβαν την ευθύνη να
εργαστούν για την επίτευξη του
στόχου αυτού. Η αξιολόγηση των
εργασιών της Ημερίδας θα μας
δείξει ποια θα είναι τα επόμενα
βήματα, ποιες κατευθύνσεις θα
ακολουθήσουμε, ποια μέσα είναι
προσφορότερα, ποια στρατηγική
θα χαράξουμε.
• Στις 3 Αυγούστου, η Ιστορική
και Λαογραφική Εταιρεία Τζουμέρκων πραγματοποίησε στο
Βουργαρέλι, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου, την
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
(Απολογιστική) των μελών και φίλων της. Η συμμετοχή στη Γενική
αυτή Συνέλευση ήταν ικανοποιητική. Κάποιες συγκυρίες εμπόδισαν τη μεγαλύτερη προσέλευση.
Σημαντική ήταν η παρουσία της
νέας Δημοτικής Αρχής και των
λοιπών δημοτικών παρατάξεων,
καθώς και των πνευματικών, κοινωνικών και πολιτιστικών Τζουμερκιώτικων Φορέων. Τον ετήσιο
διοικητικό απολογισμό δράσης
έκαμε ο Πρόεδρος της Εταιρείας κος Κώστας Μαργώνης και
τον οικονομικό απολογισμό ο
ταμίας του Δ.Σ. κος Ναπολέων
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Γράφει η
Αριστέα Γιαννούλα
Πρέντζα
Μια αγκαλιά κι ένα φιλί
είναι το καλοκαίρι,
φίλοι, γνωστοί και συγγενείς
απλώνοντας το χέρι.
Κάτω απ’ το γέρο πλάτανο
και πάνω στο πατάρι,
τα τσίπουρα ανάβουνε
μέχρι αργά το βράδυ.
Εκεί η παρέα στήνεται
από αξιόλογους ανθρώπους,
αρχίζει η συζήτηση
εκφράζοντας τους λόγους.
Φταίνε οι πολιτικοί
φταίμε κι εμείς λιγάκι,
εμείς τους επιλέγουμε
ρίχνοντας το χαρτάκι.
Άλλοι μπιρίμπα παίζουνε
στο διπλανό τραπέζι,
ανάβουνε τα αίματα
βγάζουνε το τεφτέρι.
Τους πόντους γράφουν στο
χαρτί
πέφτουνε με τα μούτρα,
κι όταν τελειώνουνε
το ρίχνουνε στη σούρα.
Ο ψήστης από απέναντι
το μάτι του γαρίδα,

προσέχει τους πελάτες του
για να περνάνε φίνα.
Η μυρωδιά ξεχύνεται
από το κοκορέτσι,
το γευστικό σπληνάντερο
και το ζεστό γιουβέτσι.
Η μπύρα πάει σύννεφο
και ο μεζές λιγώνει,
κι όταν οι διακοπές
τελειώνουνε
αυτό πολύ αγχώνει.
Η νύχτα είναι όμορφη
και η παρέα θαύμα,
και το κρασί το κόκκινο
είναι σκέτο ανάμα.
Η κουβέντα ανάβει για καλά
η πίεση ανεβαίνει,
αυξάνονται οι παραγγελιές
και όλο αυτό τρελαίνει.
Τ΄αγόρια και οι κοπελιές
κάνουνε περαντζάδα,
ψηλές, λιγνές κορμοστασιές
μοιάζοντας με λαμπάδα.
Αυτά τα ανταμώματα
να γίνονταν συνέχεια,
να ταξιδεύει το μυαλό
απ’ τη σημερινή ανέχεια.
Ευχόμαστε από καρδιάς
το άλλο καλοκαίρι,
όλοι ν’ ανταμώσουμε
στο ίδιο το λημέρι.

«Συνάντηση εκπροσώπων του Φ.Δ.
με τον Περιφερειάρχη Ηπείρου»
Με αφορμή την υπογραφή της Σύμβασης, μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης
Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Περιστερίου και χαράδρας Αράχθου και της
Αναπτυξιακής Ηπείρου ΑΕ - «ΗΠΕΙΡΟΣ
ΑΕ» της Περιφέρειας Ηπείρου, του Έργου «Παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων και ειδών χλωρίδας και των ειδών
πανίδας του Πάρκου» ποσού 222.000
ευρώ , πραγματοποιήθηκε επίσημη επίσκεψη στο γραφείο του Περιφερειάρχη
Ηπείρου, εκπροσώπων του Φορέα Διαχείρισης και της εταιρείας ΗΠΕΙΡΟΣ
ΑΕ. Στη σύσκεψη με τον κο Καχριμάνη συμμετείχαν, από την ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ,
ο Πρόεδρος του ΔΣ κος Κωνσταντίνος
Ντέτσικας και ο επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος κος Χαρητάκης
Παπαϊωάννου και από τον Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου, ο Πρόεδρος και Ειδικός Επιστήμων του ΔΣ, κ.
Χρήστος Χασάνης, ο Αντιπρόεδρος του
ΔΣ, κ. Ιωάννης Καραμπίνας, ο Γραμματέας του ΔΣ κ. Αθανάσιος Μπαζούκας
και η Συντονίστρια και Βιολόγος του ΦΔ
κα Χαρίκλεια Μπίσα.
Η συνάντηση ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητική καθώς συζητήθηκαν σημαντικά
θέματα για την Προστατευόμενη Περιοχή αλλά και θέματα που αφορούν την
ευρύτερη περιοχή των Τζουμέρκων και
του Περιστερίου. Αρχικά, ο κος Περιφερειάρχης ενημερώθηκε από τον κο
Χασάνη για το αντικείμενο της σύμβασης που αναλαμβάνει η επιστημονική
ομάδα της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ, που αφορά την
παρακολούθηση, καταγραφή, εποπτεία
και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης όλων των τύπων οικοτόπων, των
ειδών χλωρίδας και όλων των ειδών
πανίδας και ορνιθοπανίδας στο Εθνικό
Πάρκο Τζουμέρκων, Περιστερίου και
χαράδρας Αράχθου. Με το πέρας των
δυο αυτών μελετών θα συγκεντρωθούν
πολύτιμα επιστημονικά δεδομένα, τα
οποία θα χρησιμοποιηθούν για να γίνει
ορθή διαχείριση της Προστατευόμενης
Περιοχής.
Στη συνέχεια έγινε συζήτηση για την
ανάγκη στήριξης του Φορέα από την
Περιφέρεια Ηπείρου και τις Υπηρεσίες
της, για να αναγνωριστεί ο ρόλος του
στην Προστατευόμενη Περιοχή. Ο κος
Περιφερειάρχης δεσμεύτηκε να δώσει
εντολή στις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες
για καλύτερη συνεργασία.
Κατόπιν, έγινε ενημέρωση από τον
κο Χασάνη για την πορεία και τα προβλήματα της φύλαξης – επόπτευσης
του Εθνικού Πάρκου. Ο Πρόεδρος του
ΦΔ ανέφερε ότι, τα «περιπολικά- πυροσβεστικά οχήματα» του Φορέα είναι τα
μοναδικά που εποπτεύουν καθημερινά

την περιοχή του Εθνικού Πάρκου, που
εκτείνεται σε τρεις νομούς (Ιωαννίνων,
Άρτας, Τρικάλων), σε συνεργασία πάντα
με όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες (Δασική, Πυροσβεστική, Δήμους, Πολιτική
Προστασία, Αστυνομία κ.λπ.), τονίζοντας παράλληλα ότι οι υπάλληλοι των
Φορέων Διαχείρισης δεν έχουν ανακριτικές αρμοδιότητες. Ο Περιφερειάρχης
δεσμεύτηκε να παρέμβει στα αρμόδια
Υπουργεία, προκειμένου να νομοθετηθεί πλαίσιο που θα επιτρέπει ανακριτικές αρμοδιότητες στους Φύλακες των
προστατευόμενων περιοχών.
Ακολούθησε ενημέρωση για τις
επιχειρηματικές δραστηριότητες που
οριοθετούνται στο Εθνικό Πάρκο. Έγινε
εκτενής συζήτηση για την κτηνοτροφία
και τα ποιοτικά προϊόντα, για τα μικρά
υδροηλεκτρικά που λειτουργούν σήμερα, για τα αιτούμενα μεγάλα αιολικά πάρκα, τις επιπτώσεις τους και τα
οφέλη της τοπικής κοινωνίας που είναι
αμελητέα.
Ο Περιφερειάρχης αντιμετώπισε
θετικά την πρωτοβουλία του Φορέα να
προωθήσει προς χρηματοδοτήση, μέσω
του πράσινου Ταμείου, μία προμελέτη
Δημιουργίας Πρότυπου Θερινού Κτηνοτροφικού Πάρκου στην περιοχή του
όρους Λάκμος σε συνεργασία με το
Τμήμα Ζωικής Παραγωγής του ΤΕΙ Ηπείρου. Πρόσθεσε δε ότι η Περιφέρεια
υλοποιεί ήδη υποδομές στην περιοχή
για τους κτηνοτρόφους και δήλωσε ότι
στη συνέχεια θα καταθέσει αίτηση χρηματοδότησης στο αντίστοιχο Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα.
Τέλος, τέθηκε από τον Πρόεδρο
του Φορέα το θέμα του οδικού δικτύου
στα Τζουμέρκα, το οποίο είναι σε πολύ
άσχημη κατάσταση. Ο Περιφερειάρχης
υποσχέθηκε ότι θα επανεξετάσει το
θέμα της πρόσβασης από Μπαλντούμα μελετώντας και κάποια άλλη πιθανή
χάραξη.
Ο Πρόεδρος της «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ» κ.
Κων. Ντέτσικας, υπενθύμισε πώς η
Αναπτυξιακή εταιρία, ήταν εκείνη που
έκανε την πρώτη μελέτη στην οποία
στηρίχτηκε η δημιουργία του Φορέα. «Η
διαδικασία, έγινε με διεθνή διαγωνισμό,
στον οποίο τελικά η ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. αναδείχτηκε μειοδότης. Ελπίζουμε σε μια
καλή συνεργασία», κατέληξε.
Σήμερα, ξεκίνησε μία συνεργασία της
Περιφέρειας Ηπείρου, μέσω της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ, με τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Περιστερίου
χαράδρας Αράχθου. Ευχή όλων είναι να
συνεχιστεί η συνεργασία και στο μέλλον
και σε άλλα προγράμματα και δράσεις.
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Όταν η καρδιά γυρνάει στο χθές
Άγιασμένο μάνταλο»
Η εξώπορτα στο πατρικό ίδια,
εξήντα χρόνια τώρα.
Καμιά βελτίωση, παρέβαση καμιά,
βεβήλωση καμιά. Ευτυχώς!
Πόρτα, πανύψηλη, φαρδιά, ανοιχτόκαρδη.
Κατώφλι φαγωμένο απ’ το χρόνο,
ο ασβέστης πάνω του άπειρες στρώσεις,
όσες κι’ οι γιορτάδες πού ‘ζησε το σπίτι.
Τ’ ανώφλι ξύλινο, ατόφιο απείραχτο,
ο βοριάς δεν το ‘φτασε
να το ξεφτίσει.
Κι η πόρτα αγέρωχη, αντέχει
με ένα εξαίσιο φιόρδ στη βάση της
να μπαινοβγαίνει ανενόχλητα η γάτα.
Το σιδερένιο μάνταλο,
Σα ρηχό κουταλάκι μεταλαβιάς

εκεί υπομονετικά περιμένει τον αντίχειρά μας
να το θωπεύσει όπως παλιά,
να ξανανοίξει τρίζοντας η γέρικη πόρτα.
Το μάνταλο και σήμερα στη θέση του,
σαν χθες, σαν πάντα…
Σημάδια απ’ αγιασμένα χέρια πάνω του.
Δε μπορεί, κάπου υπάρχει ακόμη ξεραμένο
προζύμι απ’ της μάνας τα ‘πιδέξια χέρια,
κόλλα απ’ τα καλλιτεχνικά χέρια του τσαγκάρη
πατέρα,
λάσπη απ’ τ ‘αδρά αγιασμένα χέρια της γιαγιάς,
μελάνι απ’ τα μαθητικά μας χρόνια και δάκρυα,
και μεγάλους καημούς της οικογένειας.
Εφάπτω τον αντίχειρά μου στο μάνταλο,
σε μυστική χειραψία μ’ αυτούς, που ‘φυγαν,
σε μυστική χειραψία με τα παιδικά μου χρόνια.
Φρειδερίκη Ι. Χαλκιά

ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Κ’ ΧΑΡΑΔΡΑΣ ΑΡΑΧΘΟΥ
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Καλοκαιρινές δραστηριότητες στο Εθνικό Πάρκο
Τζουμέρκων, Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου,
με τη στήριξη του Φορέα Διαχείρισης
Ο Φορέας Διαχείρισης έδωσε
το παρόν σε αρκετές εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα το φετινό
καλοκαίρι στην προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου
Τζουμέρκων, Περιστερίου και
Χαράδρας Αράχθου και οι οποίες εντάσσονται στο πρόγραμμα
ευαισθητοποίησης-ενημέρωσης
του κοινού που υλοποιεί. Βασική
επιδίωξη του Φορέα ήταν η ενημέρωση για το Εθνικό Πάρκο και
το έργο που επιτελείται, καθώς
και η σημασία και αναγκαιότητα
προστασίας των οικοσυστημάτων της οικολογικά «ευαίσθητης» αυτής περιοχής.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού πραγματοποιηθήκαν
αρκετές ξεναγήσεις, από το προσωπικό των Κέντρων Πληροφόρησης και τα στελέχη του Φορέα
Διαχείρισης, μέσω προγραμματισμένων επισκέψεων στην προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου και σε επιλεγμένα
μονοπάτια, από πολιτιστικούς
και ορειβατικούς συλλόγους, οργανωμένες ομάδες πολιτών κ.α.
Συνάμα, πραγματοποιήθηκαν
και μια σειρά από εκδηλώσεις με
την υποστήριξή του, οι οποίες
συνέβαλαν στην ουσιαστικότερη επαφή με το φυσικό περιβάλλον και στη συνειδητοποίηση
της τεράστιας οικολογικής και
πολιτιστικής αξίας του Εθνικού
Πάρκου. Τέτοιες εκδηλώσεις
αποτέλεσαν: η Δέκατη (10η) Πανελλήνια Συνάντηση Canyoning
που διεξήχθη στους Μελισσουργούς Άρτας, το Πρώτο (1ο) Φεστιβάλ δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων Τζουμέρκων στη θέση
«Λιβάδι» Θεοδωριάνων με ποικίλες “extreme” δραστηριότητες,
καθώς και ο Πρώτος (1ο) Αγώνας
Ορεινού Τρεξίματος «Στη σκιά
του Κρυάκουρα» στα Θεοδώριανα Άρτας. Παράλληλα, ενημερώσεις για το Εθνικό Πάρκο έγιναν
και σε διάφορες θρησκευτικές
συναθροίσεις, όπως της Ιεράς
Μονής Αγίας Κυριακής στη Νεράιδα Τρικάλων, με απροσδόκητα μεγάλη προσέλευση προσκυνητών, καθώς και ανήμερα του
εορτασμού της Αγίας Παρασκευής στους Χουλιαράδες, την Πράμαντα και την Άγναντα, όπου
λειτουργούν Κέντρα Πληροφόρησης του Φορέα.
Μεγάλη επιτυχία σημείωσαν
επίσης και τα δημιουργικά καλοκαιρινά εργαστήρια που διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χριστών Πραμάντων σε
συνεργασία με το Φ.Δ., όπου
παράλληλα με την ενημέρωση
πραγματοποιήθηκαν ιδιαίτερες
κατασκευές, κυρίως με υλικά
προερχόμενα από τη φύση. Τα

παιδιά επέδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τα είδη πανίδας που
φιλοξενούνται στο Εθνικό Πάρκο και με ενθουσιασμό επιδόθηκαν σε διάφορες κατασκευές
και ζωγραφική.
Επιπρόσθετα, στις 26 και 28
Ιουνίου υλοποιήθηκαν ενημερωτικές ομιλίες, με την υποστήριξη
και συμβολή του Φ.Δ., με ομιλητή τον κ. Παναγιώτη Τσόπελα
από το Ινστιτούτο Μεσογειακών
Δασικών Οικοσυστημάτων & Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων
και θέμα «Μεταχρωματικό Έλκος του πλατάνου – Όσα πρέπει
να ξέρουμε για τη θανατηφόρο
αυτή αρρώστια», στην Άγναντα
και Πράμαντα των Δήμων Κεντρικών και Βορείων Τζουμέρκων αντίστοιχα. Οι παρευρισκόμενοι επέδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά και ανησυχία για
το φαινόμενο της «νέκρωσης»
των πλατάνων, λόγω των ανησυχητικών διαστάσεων που έχει
λάβει.
Αξιόλογη χαρακτηρίστηκε και
η παρέμβαση του π. Γραμματέα
του Δ.Σ. του Φορέα, κ. Αθανάσιου Μπαζούκα, σε ημερίδα με
θέμα «Πολιτισμός και Ανάπτυξη
των Τζουμέρκων» που διοργανώθηκε στις 2 Αυγούστου στην
Άγναντα από Τζουμερκιώτικους
φορείς. Ιδιαίτερη έμφαση στην
ομιλία του κ. Μπαζούκα, δόθηκε στην επίτευξη ενός μοντέλου ανάπτυξης ολόκληρης της
περιοχής των Τζουμέρκων που

θα λαμβάνει υπόψη τη μοναδικότητα του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, καθώς
και στο γεγονός ότι απαραίτητη
προϋπόθεση επίτευξης των στόχων του Φορέα αποτελεί η στήριξη του έργου του από την τοπική κοινωνία και η συνεργασία
με τις αρμόδιες αρχές, φορείς,
συλλόγους κ.λ.π.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Φορέας, για δεύτερη συνεχόμενη
χρονιά, στήριξε παράλληλα και
τη λειτουργία του Λαογραφικού
Μουσείου Τζουμέρκων (ΙΛΕΤ)
στην Άγναντα, το οποίο κάθε
χρόνο παρουσιάζει αυξημένη
επισκεψιμότητα, με επισκέπτες
από όλο τον κόσμο. Αρκεί να
αναφερθεί ότι σε διάστημα δυο
(2) μηνών, ενημερώθηκαν συνολικά 180 επισκέπτες.
Λόγω δυσμενών καιρικών
συνθηκών και λοιπών συγκυριών, υπήρξαν κάποιες προγραμματισμένες εκδηλώσεις-δράσεις που ακυρώθηκαν, όπως το
Φεστιβάλ «Χαμός στο Ίσιωμα
ΙΙ» στα Ποτιστικά Πετροβουνίου και η εθελοντική συγκομιδή
απορριμμάτων στην Τ.Κ Μελισσουργών.
Οι ανωτέρω καλοκαιρινές
δραστηριότητες θεωρούνται
πετυχημένες, δεδομένου, ότι ο
συνολικός αριθμός ατόμων που
συμμετείχαν σε αυτές, ανέρχεται σε 700 και πλέον άτομα.
Τηλ. για επικοινωνία: 26510
43663 (Βασιλική Καλτσούνη)

Οι πετυχημένες καλοκαιρινές δράσεις
της Ι.Λ.Ε.Τ.
Συνέχεια από τη σελίδα 6
Καραγιάννης. Επίσης, ο Πρόεδρος της Ι.Λ.Ε.Τ. παρουσιάσε διεξοδικά και τον Προγραμματισμό
δραστηριοτήτων για το 2015,
στον οποίο συμπεριλαμβάνεται,
εκτός των άλλων, η διοργάνωση Ημερίδας αφιερωμένης στην
προσωπικότητα και το έργο του
συμπατριώτη μας λογοτέχνη
Γιώργου Κοτζιούλα και η Τροποποίηση του Καταστατικού της
Ι.Λ.Ε.Τ., που θα ολοκληρωθεί τον
Αύγουστο του 2015, σε Ειδική
Γενική Συνέλευση, με σκοπό να
επιλυθούν διοικητικά, οργανωτικά και λειτουργικά προβλήματα
της Εταιρείας. Οι εργασίες της
Γενικής Συνέλευσης έκλεισαν με
γόνιμες προτάσεις των μελών και
φορέων για την παραπέρα δράση και την καλύτερη λειτουργία
της Ι.Λ.Ε.Τ..
• Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε η έκθεση φωτογραφίας που
συνδιοργάνωσε η Ι.Λ.Ε.Τ. με
τον συνεργάτη της κο Νικόλαο

Μανούση κάτω από τον τίτλο
«Με το βλέμμα της καθημερινότητας». Η έκθεση λειτούργησε
από τις 20 Ιουλίου έως τις 20
Αυγούστου στο Βουργαρέλι και
αποσκοπούσε αφενός στη στήριξη ενός ανθρώπου που αγαπάει
την περιοχή και αφετέρου στην
ανάδειξη όψεων του σύγχρονου
πολιτισμού των Τζουμέρκων.
Στο χώρο της έκθεσης (γκαλερί
«Μ», απέναντι από το Δημαρχείο) ξεναγήθηκαν πάρα πολλοί
επισκέπτες, καθώς και Μαζικοί
Φορείς και Οργανωμένες Ομάδες Πολιτών (Σύλλογοι, Σχολεία,
Τουριστικά Γραφεία κ.λ.π.). Οι
εντυπώσεις αρκετών από αυτούς, όπως καταγράφηκαν στο
βιβλίο εντυπώσεων, απεικονίζουν ανάγλυφα τα συναισθήματα
ικανοποίησης, τόσο για την άρτια
οργανωμένη έκθεση, όσο και για
τα καλλιτεχνικά δημιουργήματα
(φωτογραφήματα)._
Αθανάσιος Γ. Μπαζούκας
Α΄ Αντιπρόεδρος Ι.Λ.Ε.Τ.
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Απορίες των
μαθητών μου
Συνέχεια από τη σελίδα 4

της καταστροφής και της Δημιουργίας, που εκ φύσεως
υπάρχει –περισσότερο ή λιγότερο– μέσα σε όλα τα ανθρώπινα πλάσματα…καταλάβατε,
παιδιά;
(Αυτές οι παρεμβάσεις στο
μάθημα γίνονταν συχνά, κρατούσαν 3 – 4 λεπτά περίπου,
ενισχύαμε ή βοηθούσαμε τη
σκέψη μας και μετά σκύβαμε
πάλι στην κούραση του μαθήματος. Έτσι έβρισκα κι εγώ
την ευκαιρία να εμβαθύνω σε
ό,τι διαβάζαμε ή έβλεπα, και
μαζί με τους αγαπημένους
μου μαθητές ανακάλυπτα κι
εγώ τον κόσμο και τη ζωή.
Αυτά τώρα ένας χαιρετισμός
με νοσταλγία στις τάξεις των
μαθητών μου).
Α. Ζ.

Από τις αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις
του καλοκαιριού στην Άγναντα
Στο πανηγύρι του Προφήτη Ηλία

EN

ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΑΡΑΧΘΕΙΟΥ
ΘΕΑΤΡΟΥ
Συνέχεια από τη σελίδα 8

Αρετή, Τόλμη…Ελευθερία
και ο καθένας μας της δίνει
τις διαστάσεις που του λείπουν και που ονειρεύεται. «
Ο δρόμος για τη Θήβα μακρύς, ατέλειωτος και πέρα
από εμάς λέει ο σκηνοθέτης
Γιάννης Νικολαίδης.
Η Αντιγόνη θυσιάζεται και
γίνεται φωτεινό παράδειγμα
αξιοπρέπειας και Αρετής.
ΔΙΑΝΟΜΗ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Φωτεινή Φιλοσόφου ΚΡΕΩΝ: Γιάννης
Νικολαϊδης ΦΥΛΑΚΑΣ:Τάσος
Πολιτόπουλος ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ:
Γιώργος Γεωργίου ΙΣΜΗΝΗ:
Μαριέτα Αντιβάση ΑΙΜΩΝ:
Βασίλης Ασημακόπουλος ΕΥΡΙΔΙΚΗ:Κοραλία Ροδίτη ΕΞΑΓΓΕΛΟΣ: Ιωακείμ Κάσδαγλης
ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ: Χρήστος Κανέλλης
ΧΟΡΟΣ: Γ.Γεωργίου,Τ.Πολιτόπουλος, Β.Ασημακόπουλος, Μ.Αντιβάση, Ιωακείμ
Κάσδαγλης και Χ.Κανέλλης
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ Μετάφραση: Κώστας Πολιτόπουλος
Σκηνοθεσία: Γιάννης Νικολαΐδης Μουσική: Σταμάτης
Παπαδάκης Σκηνικά: Μιχάλης Αγγελάκης Κοστούμια:
Όλγα Σχοινά Φωτισμοί: Στέφανος Κομιανός Βοηθός σκηνοθέτη: Σπύρος Κωνσταντούλας.
Η προγραμματισμένη για
τις 8 Αυγούστου παράσταση
από την όπερα Τσακάλωφ
Ιωαννίνων δεν πραγματοποιήθηκε λόγω κακών καιρικών
συνθηκών.
Καλό χειμώνα και καλή
αντάμωση το επόμενο καλοκαίρι!
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Ρίτα Νάστου-Μυστακοπούλου
Η Αδελφότητα διαθέτει
τους παρακάτω λογαριασμούς για όποιον θέλει να
καταθέσει χρήματα.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
081/754481-28
ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
00060296015-1
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Η Επιτροπή που εργάστηκε για το πανηγύρι του Αη-Λιά.
Χαρ. Κώστας, Χρ. Χριστοδούλου, Λ. Αηδόνης, Αθ. Φίλος,
φίλη από Άρτα, Γ. Σκουληκαρίτης, Βένα Φίλου, φίλος από
Άρτα, Δημ. Φίλος, Γ. Ζιάβρας και Π. Μπέκας

Οι οργανώτριες των παιχνιδιών για τα μικρά παιδιά
Ντίνα Χριστοδούλου και
Μαρίνα Αναστασίου

Απονομή μεταλλίου από
Χ. Παπακίτσο και Χ. Κατσάνο
στο μικρό Μαρίνο

Ποδόσφαιρο στο γήπεδο με συνθετικό τερέν
Aπό το ράφτινγκ στη γέφυρα της Πλάκας

Οι Αγναντίτες κάνουν «κύκλες»

Στη διαδρομή του Αράχθου, στη θέση Στενό

Ο πατσάς και το φίδι
Συνέχεια από τη σελίδα 4

πρησμένο όλο της το σώμα
και τα μάτια κλειστά και δεν
έδειχνε κανένα σημείο ζωής,
πλην της αναπνοής, μετά πα-

Οι εκλεγμένοι Αγναντίτες Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου
Κεντρικών Τζουμέρκων, στις Δημοτικές εκλογές 2014,
Βασ. Καρύδης και Νότα Αντωνάκη - Αηδόνη.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Οι Κων/νος Χριστογιωργάκης και Νικόλαος Μπιθικούκης
ανέλαβαν αφιλοκερδώς το βάψιμο του υπόστεγου και των
καθισμάτων του προαυλίου του ιερού ναού Αγίου Δημητρίου Αγνάντων. Το αποτέλεσμα της δουλειάς τους ήταν
καταπληκτικό και τους ευχαριστούμε πολύ γι’ αυτό!
Επίσης ευχαριστούμε τον ανώνυμο που πρόσφερε το
ποσό των 100 ευρώ για τον καθαρισμό του νεκροταφείου.

Κώστας Κατσικογιώργος
ρέλευση 3 ωρών περίπου κίνησε τα χέρια της, άνοιξε τα
μάτια της και ρώτησε αδύναμα «Τι με καίει στο πόδι μου;»,
το οποίο παρέμεινε μέσα στο

περιεχόμενο του πατσά ένα
10ωρον, δηλαδή μέχρι που
κρύωσε εντελώς αυτό. Η ουσία είναι πως η αδελφή μου
σώθηκε και ζει στο χωριό μας
με την οικογένεια της, με κάποια μικρή παραμόρφωση στο
πέλμα του ποδιού της.
Του περιστατικού αυτού, κ.
Διευθυντά, δια της εγκρίτου
υμών εφημερίδος, θα ήθελα
να λάβουν γνώση ο ΕΟΦ, οι
Ιατρικές Σχολές και οι Ιατρικοί Σύλλογοι όλης τη χώρας,
καθώς και η Κτηνιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης, μήπως και
αποτελέσει η εμπειρία μου
αυτή αντικείμενο ερεύνης,
προς όφελος των συμπολιτών μας.
Κων/νος Θεοδ. Λύκος
3 Οκτωβρίου 2006
Ιωάννινα
(Αφιέρωμα του Γιάννη Κ. Κατσικογιώργου στη μνήμη του
πατέρα του)

