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ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β΄
Τριμηνιαίο όργανο 
της Αδελφότητας 

Αγναντιτών

ΚΩΔΙΚΟΣ: 01-3734

ΚΚΑ

152

ΓίνεταιγνωστόσεόλαταΜέλητηςΑδελφότηταςΑγναντιτώντηςΑθήναςότιηΓενικήΣυ
νέλευσήμας,πουφέτοςείναικαιαρχαιρεσιακή,
θαγίνειτηνΚυριακή 1 Φε βρουα ρί ου 2015,ώ ρα
10.30΄ π.μ., στα γρα φεί α μας (Σο φο κλέ ους 33, 
5ος ό ρο φος) μεταεξήςθέματαΗμερήσιαςΔιά
ταξης:
1.ΕκλογήπροσωρινούΠροεδρείουτηςΣυνέ
λευσης.
2.ΔιοικητικόςκαιΟικονομικόςΑπολογισμός
τουΔ.Σ.
3.ΈκθεσηΕξελεγκτικήςΕπιτροπήςγιατηδια
χείριση.
4.Συζήτησηγιαταπεπραγμένακαιψήφιση
αυτών.

5.Εισηγήσεις–ΠροτάσειςΜελών.
6.Εκλογή3μελούςΕφορευτικήςΕπιτροπήςγια
τηδιεξαγωγήτωνΑρχαιρεσιών.
7.Αρχαιρεσίεςγιατηνεκλογή:α)7μελούςΔ.Σ.
β)3μελούςΕξελεγκτικήςΕπιτροπήςγ)πέντε(5)
ΑντιπροσώπωνστηνΟμοσπονδίαΤζουμερκιωτών
καιδ)τριών(3)ΑντιπροσώπωνστηνΠανηπ.Συ
νομοσπoνδίαΕλλάδος(Π.Σ.Ε).
ΣχετικάμετηδιαδικασίατηςΣυνέλευσηςση
μειώνουμεταεξής:Οιυποψηφιότητεςγιαταόρ
γανατηςΑδελφότηταςυποβάλλονταισταμέλητου
Δ.Σ.μέχρικαιτηνέναρξητωνεργασιώντηςΓ.Σ.
Υποψήφιοιγια τοΔ.Σ.δενεπιτρέπεταιναείναι
υποψήφιοικαιγιατηνΕξελεγκτικήΕπιτροπή,αλ
λάούτεπρέπειναείναιυποψήφιοιγιαΑντιπρόσω

ποιστηνΟμοσπονδίαΤζουμερκιωτών,αφούπέντε
απόταμέλητουείναιαυτοδικαίωςκαιΑντιπρόσω
ποιστηνΟμοσπονδία.ΤαΜέληγιαναείναιυπο
ψήφιοιπρέπειναέχουνσυμπληρωμένοτο21ονκαι
γιαναψηφίσουν,το18ονέτοςτηςηλικίαςτους.
Ηψηφοφορίαθαλήξειτην15.00ώρατης
ίδιαςημέρας.
Εάνδενσχηματιστείαπαρτία,ηΣυνέλευσηθα
επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή (822015),
στονίδιοχώρο,τηνίδιαώρακαιμεταίδιαθέματα.

Αθήνα,10122014

ΓΙΑΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ ΗΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡ.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΤ.ΣΑΛΟΥΡΟΥ

ΤΗΝ ΚΥ ΡΙΑ ΚΗ 01.02.2015 Η ΓΕ ΝΙ ΚΗ ΣΥ ΝΕ ΛΕΥ ΣΗ  
ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ

«Τα Ηπειρώτικα πανηγύρια σήμερα»
Η Πανηπειρωτική Συνομο-

σπονδία Ελλάδας διοργάνωσε 
Ημερίδα με θέμα «Τα Ηπειρώτικα 
πανηγύρια σήμερα». Ο εισηγητής 
ήταν ο χωριανός μας Χρίστος 
Τούμπουρος. Με μια συναρπα-
στική εισήγηση εντυπωσίασε το 
κοινό, που τον καταχειροκρότη-
σε. Δημοσιεύουμε την ομιλία του. 

Το Ηπειρώτικο πανηγύρι
Ένα πανηγύρι οργανώνουμε. 

Να λαλήσει για τα καλά το κλα-
ρίνο, για να μας χτυπήσει κατα-
κούτελα, στο Δόξα πατρί. Κι από 
κοντά οι κρυσταλλένιες φωνές, 
αληθινά νεροξεπετάγματα του 
Αώου, του Αχέροντα και του Αρά-

χθου. Να συνοδεύουν τα γλυκύ-
τατα μελίσματα του βιολιού και 
του λαούτου. 

Και το ντέφι να δίνει ρυθμό 
και αρμονία σ’ όλα τα μουσικά 
ακούσματα… Γλυκύτατοι ηπει-
ρώτικοι κελαϊδισμοί. (Μακριά 
από τα ντραμς, τα αρμόνια και 
τα υπόλοιπα που παραβιάζουν 
την αγνότητα του πανηγυριού 
και βιάζουν την ψυχή και την πα-
ράδοσή μας). Να το λαλήσουμε 
μέχρι το πρωί μία και δυο μέρες. 
Να αχολογήσουν οι ρεματιές του 
Γράμμου και των Τζουμέρκων με 
την Καραγκούνα, την Ιτιά, τον 
Σελήμπεη και τη Γενοβέφα. Και 

αβέρτα οι φούρλες... Ηπειρώτες 
και ηπειρώτισσες, φίλοι και φί-
λες της Ηπείρου όλοι μαζί σε ένα 
πρωτόφαντο αντάμωμα, όπου 
θα αποτυπωθεί το αυθόρμητο, η 
απλότητα, η ειλικρίνεια, το ανεπι-
τήδευτο της κίνησης…, αλλά και 
η καθαρότητα της ηπειρώτικης 
ψυχής.

Τέτοιο πανηγύρι ονειρεύο-
μαι …

Το όνειρο όμως το συνοδεύει 
και μια γλυκύτατη φωνή…

«Άκου να σ’ πω μωρέ λυκο-
σκιλ’σμένο. Το παν’γύρ’ δεν 
είναι να πααίν’ ο πάσα ένας να 
αμπδάει και να τσακάει τα πρά-
ματά τ’. Το παν’γύρ’ είνι γι’ ούλο 
το χωριό. Κατάλαβέ το. Δεν είναι 
για παχνίδ’ τ’ καθενός. Είνι ο κα-
θρέφτης τ’ χωριού»

Αγαπητοί πατριώτες ζητώ συγ-
γνώμη γι’ αυτή την εισαγωγή, 
αλλά είναι τα λόγια της μεγάλης 
μου δασκάλας, της γιαγιάς μου. 

Και πιστέψτε με είναι προφη-
τικά λόγια. Αυτή μού έδωσε τον 
ορισμό του πανηγυριού. 

«Το πανηγύρ’ δεν είναι παι-
χνίδ’ τ’ καθενός. Είνι ο κα-
θρέφτς τ’ χωριού». 

Διαχρονικός ο ορισμός.
Φίλες και Φίλοι
Θα ζητήσω συγγνώμη, γιατί 

θα ξεφύγω από τα καθιερωμέ-
να, να ορίσω επιστημονικά ή 
όχι, να προσδιορίσω και να σχο-
λιάσω το ηπειρώτικο πανηγύρι. 
Όχι, όχι. Θα μιλήσω με τη φωνή 
της γιαγιάς μου και με τον καημό 
τον δικό μου. Δεν ανέτρεξα σε βι-
βλιοθήκες, δεν συμβουλεύτηκα 
τούς από καθέδρας ειδήμονες, 
δεν θα μιλήσω επιστημονικά. Θα 
μιλήσω από το μύχια της ψυχής 
μου. Αν τύχει και αγγίξω την ηπει-
ρώτικη ψυχή σας, θα είμαι από-
λυτα ευχαριστημένος. 

Τι είναι αυτό το ηπειρώτικο 
πανηγύρι;

Είναι, και τι δεν είναι…

Είναι η ατομική ψυχή, η υφα-
σμένη στην πλάση, το προσω-
πικό βάσανο αλλά και βάλσαμο, 
το μεράκι, ο σεβασμός «σ’ όσους 
πέρασαν», η σύνθεση των βι-
ωμάτων, από μικρά παιδιά και 
η πορεία στην αναζήτηση της 
ομορφιάς. Συνδέονται όλα με 
την Ήπειρο, με τον τόπο μας, εκεί 
όπου γεννηθήκαμε, εκεί όπου 
κυλάει πάντα το αίμα μας. Και εί-
μαστε περήφανοι, αλλά και πλού-
σιοι από το σεβασμό των μετα-
μορφώσεών του -το παλιό που 
γίνεται νέο- από τη λειτουργία 
των σκιών, των χρωμάτων, των 
ήχων στις ρεματιές… Στα πανη-
γύρια τα μετουσιώνουμε. 

Στα πανηγύρια οι Ηπειρώτες 
τραγούδησαν, τραγουδούν και 
εκφράζουν την ικανοποίησή 
τους, την ευχαρίστηση και την 
αγαλλίασή τους, για την απόδο-
ση της δουλειάς τους, για τον 
κάματο και τον ίδρωτά τους. 
Και γι’ αυτό τους πρώτους καλο-
καιρινούς μήνες στήνουμε και 
στην Αθήνα και σ’ όλα τα αστικά 
κέντρα, τα δικά μας Ηπειρώτικα 
πανηγύρια, όπου αναμοχλεύ-
ουμε την ασίγαστη μνήμη. Εκεί 
στην Ηλιούπολη, στο Ίλιον, Αρ-

γυρούπολη, Λιόσια, εκεί σ’ όλη 
την Αττική και σε άλλες αστικές 
πόλεις παρελαύνουν εικόνες μιας 
αλλοτινής ζωής, ΑΝΕΜΕΛΗΣ και 
ΝΟΣΤΑΛΓΙΚΗΣ. 

Μια απάντηση και ένας χαι-
ρετισμός από την πρωτεύουσα 
στα άπιαστα ηπειρώτικα γκρε-
μοτόπια. Τζουμέρκα, Κόνιτσα, 
Βωβούσα, Κατσανοχώρια, Καλα-
μάς, Μυρσίνη, Ήπειρος. Κι όσοι 
απηύδησαν από την καθημερι-
νή πρωτευουσιάνικη μονοτονία, 
απόκαμαν απ’ το λιοπύρ’ της 
Αθήνας και το στριμωξίδ’ στα λε-
ωφορεία, τσιουρουφλιάστηκαν 
στο πρωτευουσιάνικο «τηγάνι», 
μπαϊλντισαν απ’ όλα αυτά, εκεί 
βρίσκουν αμαλαγιά. 

 Εκεί, ώσπου να πάμε στο χω-
ριό. Στέλνουμε τα χαιρετίσματά 
μας. 

Στεκόμαστε μπροστά στην 
πανδαισία της φυσικής και μελω-
δικής χαρμονής του τόπου μας, 
της Ηπείρου. 

Χαιρόμαστε τον αέρα και 
νιώθουμε την ύπαρξη και τη 
δημιουργία! 

Βλέπουμε τις γιαγιούλες να κά-
θονται απόγιομα άκρη άκρη στο 

Σ.Σ.: Κάνουμε έκκληση σε όλους τους Αγναντίτες να παρευρεθούν σύσσωμοι στη Γενική Συνέλευση για να συζη-
τήσουμε και να αποφασίσουμε από κοινού για το μέλλον της Αδελφότητας και θέτοντας υποψηφιότητα για το Δ.Σ.  
Η επιθυμία μας είναι να παραβρεθούν νέα παιδιά με σκοπό να γίνουν μέλη του Δ.Σ.

Συνέχεια στη σελίδα 5 

ΕΥΧΕΣΓΙΑΤΗΝΕΑΧΡΟΝΙΑ
Με την ευ και ρί α των Χρι στου γέν νων και του Nέ ου 

Έ τους ευχόμαστε σε ό λους τους ό που γης Α γνα ντί
τες υ γεί α, χα ρά, προ σω πι κή και οι κο γε νεια κή ευ τυ
χί α.

Ας γί νουν το νέ ο έ τος ό λες οι ευ χές μας πραγ μα
τι κό τη τα και ας α πο κτή σου με την ψυ χι κή δύ να μη να 
α ντι με τω πί σου με τις δύ σκο λες στιγ μές της ζω ής με 
θάρ ρος, δύ να μη και αι σιο δο ξί α.  

Το Δ.Σ.
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Στον αγαπημένο μας μπάρμπα-Μήτσο Σκουληκαρίτη
Έφυγε και ο μπάρμπα-Μή-

τσος, πλήρης ημερών σε ηλι-
κία 91 ετών. Έφυγες μπαρ-
μπα-Μήτσο και εσύ. Πήγες να 
συναντήσεις την σύντροφό 
σου την θεια Αντιγόνη, τους 
γονείς σου, τους συγγενείς 
σου και όλους τους συγχω-
ριανούς σου που έφυγαν πριν 
από σένα από τον μάταιο 
ετούτο κόσμο.

Σκληρός και μακροχρόνιος 
ο αγώνας σου να αποκατα-
στήσεις την οικογένεια σου. 
Ξενιτεύθηκες τη δεκαετία του 
‘50. Έφυγες από το Παλαιο-
χώρι και εγκαταστάθηκες στο 
Λαύριο Αττικής μαζί με την 
οικογένεια σου. Εκεί είχε με-
ροκάματο. Δούλεψες σκληρά 
μαζί με την σύντροφο σου και 
συνοδοιπόρο της ζωής σου, 
την θεία Αντιγόνη, για να με-
γαλώσεις, να σπουδάσεις και 
να αποκαταστήσεις τα παιδιά 
σου, τον Σωτήρη και την Αλέ-
κα. Με την σκληρή δουλειά 
σου, την εργατικότητα σου 
και πάνω απ’ όλα με την τιμι-
ότητα σου, ευτύχισες να ιδείς 
και τα δυο παιδιά σου αποκα-
τεστημένα επαγγελματικά και 
οικογενειακά και να χαρείς τα 
εγγόνια σου.

Όταν μετά από πολλά χρό-
νια, ήρθε το όριο ηλικίας για 
συνταξιοδότηση, επέστρεψες 
με την θεια Αντιγόνη στη γε-
νέτειρα σου στο Παλαιοχώρι. 
Έφυγες από την πολύβουη 
πόλη, ήρθες στην πατρώα γη 
στον συνοικισμό μας το Πα-
λαιοχώρι, σημείο αναφοράς 

της σκέψης μας, να περάσεις 
τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής 
σου μέσα στο καταπράσινο 
και ήσυχο περιβάλλον, εκεί 
στις παρυφές των γραφικών 
Τζουμέρκων. Εκεί έζησες τα 
τελευταία σου χρόνια. Πάντα 
ανταμώναμε τον Αύγουστο 
στη γιορτή της Μεταμόρ-
φωσης του Σωτήρος στις 6 
Αυγούστου, που γιορτάζει 
ο συνοικισμός μας. «Ήρθες 
Αχιλλέα; Ήρθαν και τα άλλα 
παιδιά; Να έρχεστε πιο τακτι-
κά,να σας βλέπουμε κι εμείς.» 
Φέτος όμως του Σωτήρος δε 
φάνηκες. Αισθητή η απουσία 
σου και κακό σημάδι αυτό. 
Η κατάσταση της υγείας σου 
είχε επιβαρυνθεί όπως μας 
πληροφορούσε ο αξιαγάπη-

τος γαμπρός σου ο Θανάσης.
Τα τελευταία χρόνια με τη 

θυμοσοφία που σε διέκρινε, 
στηριζόμενος στην γκλίτσα 
σου μας έλεγες: « Βλέπε-
τε εμένα; Εδώ θα ‘ρθείτε και 
εσείς. Είναι παιδί μου γλυκιά 
η ζωή, τον Αη Δημήτρη όμως 
δε θα τον γλιτώσω.» Νόμος, 
μπάρμπα-Μήτσο, αιώνιος και 
ακατάλυτος, νόμος σκληρός 
έχει καθορίσει ότι παν γενώ-
μενο προώρισται ν’ αποθάνει, 
ό,τι έχει αρχή έχει και τέλος. 
Μόνο ο Θεός ως άναρχος, εί-
ναι αιώνιος.

Όταν βάρυναν oι ώμοι σου 
και προβλήματα υγείας πα-
ρουσιαστήκαν,τα παιδιά σου 
σε πήραν κοντά τους και με 
περίσσεια αγάπη και στοργή 
σε φρόντισαν μέχρι την τε-
λευταία σου πνοή.

Στην μνήμη μας θα μείνει 
χαραγμένη η ήρεμη μορφή 
σου, το χαμογελαστό σου 
πρόσωπο, ο καλός σου λό-
γος. Αναπαύσου ήρεμος, ευ-
τυχής στο αγαπημένο χωριό 
σου, όπως ήταν η επιθυμία 
σου, δίπλα στους συγγενείς 
σου, στους φίλους σου, στους 
συγχωριανούς σου, στα ίδια 
χώματα που πρωτοείδες τον 
ήλιο και το φως της ημέρας.

Εμείς συνεχίζουμε στην 
καθημερινότητα και για όσο 
διαρκεί καιτο δικό μας «πέρα-
σμα» υποσχόμαστε ότι δε θα 
σε ξεχάσουμε ποτέ.

Αιωνία σου η μνήμη. 
Αχιλλέας Σκουλικαρίτης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΔΙΕΥΚΡΙ ΝΙ ΣΕΙΣ
1.Στηστήλη“Κοινωνικά”δημοσιεύονταιόσαγεγονότα
υποπίπτουν στηναντίληψήμας και όσαμας γνωστο
ποιούνμεεπιστολέςήFAXοιενδιαφερόμενοι.
2. Νεκρολογίες και φωτογραφίες των χωριανών μας
πουαπεβίωσαν,δημοσιεύονταιμόνοεφόσονμαςαπο
στέλλονταιαπόσυγγενείςκαιφίλουςαυτών.

Αν κά ποιος δεν δει το 
ό νο μά του γραμ μέ νο 
στις συν δρο μές, να πε
ρι μέ νει και το ε πό με νο 
φύλ λο της ε φη με ρί δας. 
Αν δεν υ πάρ χει και τό τε, 
ας ε πι κοι νω νή σει με την 
Α δελ φό τη τα.

Νεκρολο γ ί ε ς

ΓΑΜΟΙ
Στις18.10.2014,στονιερό

ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου
στηνΑνθούσα,τελέστηκεογά
μοςτουΗλία,γιουτουΙωάννη
Μπάρπα και της Ευαγγελίας
Φουφέα, με την Σοφία Χα
τζηδούκα,κόρητουΝικολάου
ΧατζηδούκακαιτηςΕυαγγελίας
Μπαλάτσα.
Ακολούθησε τρικούβερτο

γλέντιστοκέντρο«Αγρίμια».
Τουςευχόμαστεναζήσουν.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
ΟΒασίληςΤσατσούληςκαι

ηΒανέσαΚατερίνα,κόρητου
Βασ.ΓιαννούλακαιτηςΧριστί
ναςΛεμονιά,απέκτησαναγόρι
στις3.10.2014.
Ευχόμαστενατουςζήσει.

ΘΑΝΑΤΟΙ
•Στις16.9.2014απεβίωσε

καικηδεύτηκεστηνΆρταηΛα
μπρινήΕπαμ.Παπαγιάννη.
•Στις1.10.2014απεβίωσε

καικηδεύτηκεστηνΆγναντα,
οΔημήτριοςΝικ.Σκουληκαρί
της,ετών91.
•Στις9.10.2014απεβίωσε

καικηδεύτηκεστηνΆγναντα,
ηΑγγελικήΧασαλεύρη (συζ.
Αθανασίου),τογένοςΝικ.Πα
παδημητρίου,ετών96.
•Στις11.10.2014απεβίωσε

καικηδεύτηκεστηνΆγναντα,η

Χρυσάνθη Κράββαρη (συζ.
Σταύρου),τογένοςΓ.Χριστο
βασίλη,ετών77.
•Στις14.10.2014απεβίωσε

καικηδεύτηκεσταΙωάννιναο
Κων/νοςΜπαρμπούτης,δάσκα
λος,σύζυγοςτηςζωριανήςμας
ΓεωργίαςΒ.Αγόρου.
•Στις17.10.2014απεβίωσε

και κηδεύτηκεστηΛάρισαο
ΑπόστολοςΕυαγ.Αγγέλης.από
τοσυνοικισμόΦράστα.
•Στις24.11.2014απεβίωσε

καικηδεύτηκεστηνΆγναντα,η
ΑντιγόνηΒαγγελή(συζ.Νικο

λάου),τογένοςΓ.Ρίζου,ετών
77.
•Στις4.11.2014απεβίωσε

στηνΑθήνακαικηδεύτηκεστα
Άγναντατηνεπομένη,οΧρή

στοςΚορδαλής,ετών96.
•Στις9/11/2014απεβίωσεο

ΑποστόληςΣακαγιάννης,ετών
82,σύζυγοςτηςΚασιανήςΚα
τσουράνητουΧρίστου.Ηκη

δεία έγινε την επομένηστην
ΓραμμενίτσαΆρτας.
•Στις17.11.2014απεβίωσε

καικηδεύτηκεστηνΆγναντα,η
Αγγελική Αναστασίου (συζ.
Κων/νου),τογένοςΣτεφ.Σια

πάτη,ετών89.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ:
HΔέσποιναΑθηνά(Βένια)

Μιμερίνη(εγγονήτουΜιχ.Χά
ρου)πέτυχεμεταξύτωνπρώτων
στηΣχολήΔιερμηνέωνΜετα
φραστών του ΙόνιουΠανεπι
στημίου(Κέρκυρα).
Συγχαρητήρια και καλές

σπουδές!

Στη μνήμη του Νίκου Χαλκιά
Εκεί στο φυλλορρόημα του Καλοκαιριού, ξά-

δερφε Νίκο, διάλεξες να μισέψεις για την άλλη 
ζωή.

Λίγες μέρες πριν, πήγες για τελευταία φορά 
στο αγαπημένο σου χωριό, την Άγναντα, απο-
ζητώντας το ελιξίριο της ζωής. Κάθισες μπρο-
στά στην ανοιχτή ξώπορτα του σπιτιού σου 
περιστοιχισμένος από την οικογένειά σου και 
τα ξαδέρφια σου. Αγνάντεψες 
με μάτι υγρό τις Βουνοκορφές, 
το γεροπλάτανο, την εκκλη-
σία της Παναγίας και σταμάτη-
σε το βλέμμα σου στη βρύση, 
που χρόνια σε συντρόφεψε με 
το μελωδικό κελάρυσμά της 
και σου έκανε ανάλαφρο τον 
ύπνο. Μπήκες ήσυχα στο σπί-
τι σου, έτοιμος για το μεγάλο 
ταξίδι.

Στην επαγγελματική σου 
ζωή πορεύτηκες με συνέπεια, εργατικότητα, 
αξιοπρέπεια και πάντα με γνώμονα το δίκαιο.

Στην προσωπική σου ζωή ευτύχησες να έχεις 
πλάι σου άγρυπνο συνοδοιπόρο την Ελένη 
σου, τη δική σου μέλισσα, με την οποία από-
χτησες δύο λατρεμένα παιδιά, τον Κώστα και 
την Αλεξία που σου χάρισαν τρία εγγονάκια, το 
Νίκο, το Γεράσιμο και το μικρό σου Μαριούλη. 
Ήσουν καλός σύζυγος, στοργικός πατέρας μα 
προπάντων στοργικότατος παππούς.

Ευγενικός, ζεστός και καταδεκτικός με όλους 
τους συγγενείς σου και τους συγχωριανούς 
σου. Σαν πήρες σύνταξη δε χόρταινες τη χαρά 

της δημιουργίας και της συγκομιδής. Αργότε-
ρα, αναζωογονημένος από τη μέθεξή σου με 
τη γη, με κορμοστασιά στητή ανηφόριζες στο 
καφενείο για την καθιερωμένη σου πρέφα.

Σαν είχαμε απορίες για τοπωνύμια, μερομή-
νια, γενεαλογικά δέντρα και τα παρόμοια και 
δεν είχαμε δίπλα μας «τα Άγναντα Άρτας» του 
αείμνηστου Στέφανου Φίλου, σε σένα απευ-

θυνόμαστε και ήσουν πάντα 
εύστοχος στις απαντήσεις σου.

Προσωπικά, θα θυμάμαι 
πάντα με πόση ευγένεια και 
στοργή πήρε από το χέρι τη 
γυναίκα μου, Γεωργία και την 
ξενάγησες στο χωριό, θα το 
θυμόμαστε και οι δυο μας με 
ευγνωμοσύνη.

Ξάδερφε Νίκο, γύρισες στην 
αιώνια μήτρα που όλους θα 
μας αγκαλιάσει έχοντας επι-

τελέσει το έργο σου στον πάνω κόσμο, στο 
έπακρο.

Να ‘σαι σίγουρος πως η Ελένη σου, ο Κώστας 
σου, η Αλεξία σου, η Βάσω, ο Νικολάκης, ο 
Γεράσιμος και ο Μαριούλης θα σε θυμούνται 
για πάντα. Κι αν στον αιώνιο ύπνο σου σταγό-
νες δροσιάς αισθανθείς, θα ‘ναι δάκρυα από 
τα απορημένα ματάκια του Μαριούλη σου που 
έχασε για πάντα τον παππού – πατέρα ο οποίος 
τον δίδαξε τα πάντα για τη ζωή, αλλά προπά-
ντων την περηφάνια.

Θα σε θυμόμαστε πάντα. 
Δημήτρης Ι. Χαλκιάς
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Ο Πρώτος μήνας του τε-
λευταίου τριμήνου, το 

οποίο καλύπτει τούτο το φύλλο 
της εφημερίδας μας, είχε συ-
γκλονιστικά γεγονότα προς το 
τέλος του …

Πρώτο-πρώτο απ’ αυτά, η 
κατακλυσμιαία πλημμύρα, η 
θεομηνία (μήνις θεού, θυμός 
του Θεού) που έπληξε την 24 
Οκτωβρίου τις δυτικές συνοι-
κίες των Αθηνών. Περιουσίες 
καταστράφηκαν και άνθρω-
ποι κινδύνευσαν να πνιγούν. 
Το νερό που έπεσε ήταν τόσο 
πολύ, που θα έλεγε κανείς ότι 
κάποιοι ανέβασαν μέσα σε τε-
ράστιο μπαλόνι όλο το Αιγαίο 
πέλαγος στον ουρανό της Αττι-
κής και εκεί το έσπασαν… Όσα 
αντιπλημμυρικά έργα και να 
είχαν γίνει, δεν θα μπορούσαν 
να διοχετεύσουν τόσο νερό 
στη θάλασσα. Και όμως οι λα-
ϊκιστές ενοχοποιούσαν, κυρίως, 
τις Δημοτικές Αρχές, που δεν 
είχαν συμπληρώσει θητεία ούτε 
δυο μηνών… Κανένας δεν ενο-
χοποιούσε εκείνους που έκλει-
σαν τα ρέματα, τους φυσικούς 
δηλ. αγωγούς των νερών της 
βροχής προς τη θάλασσα κτί-
ζοντας πολυκατοικίες επάνω 
τους, ούτε όλους εμάς που πε-
τάμε στο δρόμο ό,τι άχρηστο, 
φράσσοντας και τους ελάχι-
στους τεχνητούς αγωγούς που 
υπάρχουν. Η φύση εκδικείται 
τον βιασμό της και εκδικείται 
σκληρά… 



Με αφορμή αυτό το γε-
γονός και τις καταστρο-

φές που επέφερε, θα επιση-
μάνω για μια ακόμη φορά την 
ανάγκη τακτικής (κάθε 4-5 χρό-
νια) επιθεώρησης του σκεπα-
σμένου από την πλατεία Αγίου 
Γεωργίου Αγνάντων τμήματος 
του ρέματος «Γούλη». Σε πλημ-
μύρες κατεβάζει κούτσουρα, 
κοτρόνες, λάσπες κ.τ.λ. που εί-
ναι πολύ ικανά να φράξουν την 
ελεύθερη ροή του χειμάρρου, 
με αποτέλεσμα να ξεχειλίσει και 
να πνίξει, στην κυριολεξία, τον 
συνοικισμό Αγ. Γεωργίου. Σαρά-
ντα πέντε και πλέον χρόνια πέ-
ρασαν από την κατασκευή του 
και σε όλα αυτά τα χρόνια πολ-
λές μεταβολές και στενώσεις 
μπορεί να έχουν συμβεί στην 
κοίτη του….



Τη ν  2 8 η 
Οκτωβρί-

ου γιορτάσαμε 
το  περήφανο 
των Ελλήνων 
«ΟΧΙ» του 1940 
στο ιταμό τε-
λεσίγραφο της 
φ α σ ι σ τ ι κ ή ς 
Ι τ α λ ί α ς  ( τ ο υ 
Ντούτσε) που 
ζητούσε «γην 
και ύδωρ» από 
την Ελλάδα μας. 
Χρόνια τώρα «μαλώνουμε» για 
το ποιος είπε το ΟΧΙ, ο Μετα-
ξάς ή ο λαός, ενώ ξέρουμε ότι 
το τελεσίγραφο δόθηκε τις 
πρώτες πρωινές ώρες της 28ης 
Οκτωβρίου στον Μεταξά και 
εκείνος είπε θαρραλέα ΟΧΙ. Και 
να ήθελε να ρωτήσει τον Ελλη-
νικό λαό, δεν προλάβαινε μέσα 
σε 2-3 ώρες να τον συγκεντρώ-
σει για να του ζητήσει τη γνώμη 
του. Και αν εκείνος έλεγε ΝΑΙ, 
όλοι εμείς ταπεινωμένοι θα 
ακούγαμε πρωί-πρωί από το 
ραδιοφωνικό σταθμό Αθηνών 
όχι τον Εθνικό μας Ύμνο και το 
… «αι ημέτεραι δυνάμεις αμύ-
νονται του πατρίου εδάφους», 
αλλά τον Ιταλικό Ύμνο και την 
ανακοίνωση του αιχμάλωτου 
Γενικού Στρατηγείου μας ό,τι 
… «αι ημέτεραι δυνάμεις πα-
ρεδόθησαν αμαχητί»… Και για 
να κατανοήσουμε το μέγεθος 
της αξίας του ΟΧΙ του ’40, ας 
το συγκρίνουμε με τα πολλά 
σημερινά ναι… Την άνευ όρων 
οικονομική υποταγή μας στα 
συμφέροντα των δανειστών 
μας, την ανακοίνωσε από το 
Καστελόριζο στις 23 Απριλίου 
του 2010 ο τότε Έλληνας Πρω-
θυπουργός, χωρίς καν να μας 
ρωτήσει, αν και είχε το χρόνο, 
αν και ήταν βέβαιος για την άρ-
νησή μας. Όμως, τις συνέπειες 
τις πληρώσαμε, τις πληρώνου-
με και θα τις πληρώνουν και τα 
εγγόνια μας… Σε τέτοιες κρίσι-
μες καμπές της ιστορίας φαίνο-
νται οι φωτισμένες και ικανές 
ηγεσίες, οι εύστροφες, διορατι-
κές και αποφασιστικές….



Και ο πόλεμος του ’40 δεν 
ήταν περίπατος, όπως 

μας έλεγαν… Κατά τον Ελύ-
τη, «δεν ήταν πανηγύρι ο πό-
λεμος... Δεν άκουγες κλαρίνα 
και βιολιά...». Τα αεροπλάνα, 
οι βόμβες, τα κανόνια και τα 
λιανοντούφεκα, έκαναν μακά-
βρια συναυλία στον προθάλα-
μο του Άδη, του θανάτου... Εκεί 
χόρευαν οι φαντάροι μας στο 
ρυθμό των κανονιών και δεν 
φώναζαν ώπα, ώπα.... Κρα-
τούσαν την ανάσα τους για να 
«ακουρμάξουν» τις οιμωγές και 
τον επιθανάτιο ρόγχο των φί-
λων και συμπολεμιστών τους, 
που τους «προπαίδευαν» και 
για το δικό τους τέλος... Και 
νηστικοί, παγωμένοι, αλλά με-
θυσμένοι με το «αθανατο κρασί 
του ‘21», ορμούσαν με τη λόγχη 
στο όπλο, φωνάζοντας αντί για 
ώπα, ώπα ΑΕΡΑΑΑΑ και «φού-
σκωστον». Γι’ αυτό τη νίκη των 
Ελλήνων τη θαύμασε όλη η 
ανθρωπότητα. Γι’ αυτό ο Τσώρ-
τσιλ είπε : «Οι Ήρωες πολεμούν 

σαν Έλληνες» !!!



Συ ν έ χ ε ι α 
ε κ ε ί ν ο υ 

του ηρωισμού 
ήταν και η Εθνι-
κή μας Αντίστα-
ση που επέφερε 
το πρώτο βα-
ρύτατο πλήγ-
μα  κατά  του 
εχθρού με την 
ανατίναξη της 

Γέφυρας του Γοργοποτάμου 
στις 25 Νοεμβρίου του 1942, η 
Επέτειος της οποίας γιορτάστη-
κε και εφέτος με λαμπρότητα 
στον Γοργοπόταμο. Το κυρίως 
τμήμα κρούσης του Ναπ. Ζέρβα 
(ΕΔΕΣ), που μετείχε μαζί με τον 
Άρη (ΕΛΑΣ) στην ανατίναξη της 
γέφυρας, αποτελούσαν αντι-
στασιακοί της περιοχής μας με 
πρωτοπόρους τα παλικάρια από 
τις Πηγές και τη Μεγαλόχαρη 
Άρτας με επικεφαλής τον ήρωα 
Παπα-Σπύρο Ζαφείρη, ο οποί-
ος λίγο αργότερα έπεσε θύμα 
του αδελφοκτόνου μίσους που, 
κακή τη μοίρα, ξέσπασε ανάμε-
σα στις Αντιστασιακές Οργα-
νώσεις μας… Έπεσε θύμα των 
συμπολεμιστών του στο Γορ-
γοπόταμο… Στον εφετινό εορ-
τασμό της Επετείου στο Γορ-
γοπόταμο τιμήθηκε ιδιαίτερα, 
όπως της άξιζε, η περιοχή των 
Ραδοβιζίων. Τιμήθηκαν οι ίδιοι 
αγωνιστές του έπους του ’40, 
όσοι ήταν τυχεροί και γλίτωσαν, 
γιατί το τίμημα που πλήρωσαν 
οι Αρτινοί στη εποποιΐα εκείνη, 
ήταν βαρύτατο… Ο Πρόεδρος 
της Αδελφότητας Πηγιωτών κ. 
Χρ. Καπερώνης κατέθεσε στε-
φάνι! Όλα τα μέλη της αντιπρο-
σωπείας που πήραν μέρος στον 
εορτασμό, ακούγοντας τα ονό-
ματα των είκοσι (20) και πλέον 
Ραδοβιζινών που συμμετείχαν 
στη ριψοκίνδυνη εκείνη απο-
στολή, αισθάνθηκαν ρίγη συγκι-
νήσεως και υπερηφάνεια! Ήταν 
οι γονείς και οι παππούδες 
τους… Τιμή και δόξα στους χαλ-
κέντερoυς συμπατριώτες μας 
Ήρωες-Αγωνιστές!! Η Ήπειρος 
ήταν πάντοτε παρούσα και πά-
ντοτε «προμαχούσα» σε όλους 
τους αγώνες του έθνους μας!!! 
Στον Γοργοπόταμο θριάμβευσε 
η αρραγής εθνική ενότητα και 
η ομοψυχία των Ελλήνων. Την 
εθνοκτόνα διάσπαση εκείνης 
της ομοψυχίας, χάρη ξένων επι-
διώξεων και συμφερόντων, την 
πληρώσαμε λίγο αργότερα και 
για πολλά χρόνια, με πολύ αίμα 
και με πολλά δάκρυα... Μας δι-
δάσκει, άραγε, ο Γοργοπόταμος 
σήμερα???



Διάβασα (δεν ξέρω αν 
αληθεύει) ότι οι κρατού-

μενοι στις κεντρικές φυλακές 
της Κύπρου διαμαρτυρήθηκαν 
έντονα γιατί ο συγκρατούμε-
νός τους, πρώην διοικητής της 
κυπριακής Κεντρικής Τράπε-
ζας που, όπως λένε, μόλις είχε 
φυλακισθεί ως υπαίτιος της 
οικονομικής καταστροφής της 
Κύπρου, την άλλη μέρα της φυ-
λάκισής του αισθάνθηκε «αδια-
θεσία» και μεταφέρθηκε σε νο-

σοκομείο, παρόλο που η πτέρυ-
γα που τον «φιλοξενούσε» είχε 
όλες τις ανέσεις (δική της κου-
ζίνα, καθιστικό, υπνοδωμάτιο, 
καλωδιακή τηλεόραση, κήπο 
κτλ). Το περιστατικό μου θύμι-
σε το ανέκδοτο με πρωταγωνι-
στή κάποιον υπουργό, ο οποίος 
κάποια μέρα επισκέφτηκε εθι-
μοτυπικά ένα σχολείο και μια 
φυλακή. Από τα αιτήματα που 
του υποβλήθηκαν στο σχολείο, 
δεν ικανοποίησε κανένα, ενώ 
ικανοποίησε με το παραπάνω 
τα αιτήματα που του υποβλήθη-
καν στη φυλακή. Ο οδηγός του, 
κατά την επιστροφή, τον ρώτη-
σε με απορία : «Γιατί, υπουργέ 
μου, φανήκατε τόσο γενναιό-
δωρος στα αιτήματα των φυλα-
κισμένων και τόσο τσιγκούνης 
στα αιτήματα των μαθητών»;; 
Και ο Υπουργός με αφοπλιστι-
κή ειλικρίνεια απάντησε: «Παιδί 
μου, σχολείο πήγα και δεν πρό-
κειται να ξαναπάω. Όμως, στη 
φυλακή είναι πολύ πιθανό να 
πάω». 



Χαίρομαι που μεγάλοι 
αλλά θνητοί επιστήμο-

νες μπορούν και υπολογίζουν 
ή φαντάζονται πώς θα είναι ο 
κόσμος μετά από 1.000 χρό-
νια!!! Τον θαυμασμό μου, όμως, 
κέρδισε ένας «πολύ-πολύ σο-
φός» σύμβουλος του Ομπάμα, 
που νύχτα-μέρα πασχίζει να 
βρει τον τρόπο ευημερίας της 
ανθρωπότητας, και... τον βρή-
κε!... Από δημοσιεύματα μαθαί-
νουμε ότι είπε στον Πρόεδρο το 
εξής «σοφό»: Η ανθρωπότητα 
θα ευημερήσει μόνο αν τα πε-
ρίπου έξι (6) δισεκατομμύρια 
των κατοίκων του πλανήτη μας 
μειωθούν στο ένα!.... Βρε, τον 
σοφό!... Λέτε να αρχίζει πιλο-
τικά από εμάς τους Έλληνες η 
εφαρμογή της πρότασής του;;; 



Θαυμάζω τους Αγναντί-
τες, τους Τζουμερκιώ-

τες, τους Ηπειρώτες και μαζί με 
αυτούς και τον τόπο μας!!! Και 
ποιος συντοπίτης μας δεν θα 
ήταν περήφανος και δεν θα κα-
μάρωνε αν έβλεπε και ένιωθε τη 
θεατρική παράσταση του Συλ-
λόγου Ηπειρωτών Ηλιουπόλε-
ως που έγινε την 27 Οκτωβρίου 
2014 στο Θέατρο του Δημαρ-
χιακού Μεγάρου Ηλιουπόλεως, 

με θέμα: «Η Ήπειρος και η ξε-
νιτιά» !!! Δημιουργός του θαυ-
μάσιου ηθογραφικού σεναρίου 
ήταν ο δικός μας, ο Αγναντίτης, 
ο Τζουμερκιώτης, ο Ηπειρώτης 
Χρήστος Τούμπουρος και της 
σκηνογραφικής αρτιότητάς του 
η φίλη μας Μαργαρίτα Μα-
ραζοπούλου. Οι εκατοντάδες 
των θεατών κρέμονταν από τα 
χείλη των εκπληκτικών ερασι-
τεχνών ηθοποιών! Η Ήπειρος, η 
παλιά Ήπειρος, η ξεχασμένη, με 
τις τόσες αρετές της, ζωντάνε-
ψε και επικαιροποιήθηκε στην 
αίθουσα με τα ήθη και τα έθι-
μά της, με τους αγώνες και τις 
αγωνίες της, με τα τραγούδια 
και τα μοιρολόγια της, με την 
αλληλεγγύη και την προσφορά 
της, με την ντοπιολαλιά και τη 
φορεσιά της!!! Εντυπωσιακός 
ήταν και ο ντόπιος, ο ατόφιος 
ηπειρωτικός διάλογος της μά-
νας (της δασκάλας Καίτης 
Κώστα) με τον ξενιτεμένο γιο 
της (Γιώργο Χατζηγιάννη)!!! 
Πόσα ταλέντα Ηπειρωτών πή-
γαν χαμένα!.... Και πριν προλά-
βω να συνέλθω από το θάμβος 
και τον θαυμασμό της σεναρι-
ογραφικής δεινότητας του Χρ. 
Τούμπουρου, δέχτηκα άλλον 
καταιγισμό εκπλήξεων από τον 
ίδιον. Στις 24 Νοεμβρίου η με-
γάλη αίθουσα της Πανηπειρω-
τικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος 
σειόταν από τα χειροκροτήματα 
και τις επευφημίες εκατοντά-
δων Ηπειρωτών που άκουγαν 
την καταπληκτική εισήγηση 
του Χρήστου Τούμπουρου για 
τα «πανηγύρια παλιά και σήμε-
ρα»!!! Συναρπαστική η εισήγησή 
του !!!! Χρόνια είχα να ακούσω 
τέτοια ομιλία, τέτοιον ομιλητή!!! 
Η διάνθιση της ομιλίας του και 
με ατόφια στοιχεία του τοπικού 
γλωσσικού μας ιδιώματος, της 
ντοπιολαλιάς μας, διαρθρωμέ-
να στο κείμενό του με εκπλη-
κτική «μαστοριά», συνεπήρε το 
ογκώδες ακροατήριο!!! Εμένα 
με μεταρσίωσε!!! Εκστασιασμέ-
νος θαύμαζα και, ως Αγναντί-
της και παλιός συνεργάτης του 
ομιλητή στις καλές προσπάθει-
ες της Αδελφότητάς μας, καμά-
ρωνα!!! Να, τα Άγναντα έλεγα 
από μέσα μου!!! Το λέω πολλές 
φορές και φωναχτά και ας με 
λένε κάποιοι, ελάχιστοι, τοπικι-
στή… Χρήστο, προχώρα μ’ αυτό 
το ύφος και μ’ αυτό το ήθος !!! 
Μεγάλα σαλόνια του πνεύμα-
τος, του λόγου και της λογο-
τεχνίας ανοίγουν διάπλατα τις 
πόρτες τους και σε περιμένουν 
με χαμόγελα χαράς και τιμη-
τικές υποκλίσεις. Τις αξίζεις!!! 
Συγχαρητήρια!!!!!!

Βλέπω,ακούω,σχολιάζω

ΓράφειοΧΡ.ΑΡ.ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ

Η γειτόνισσά μου Νικολίτσα Γκουβά, ενώ στουμπάει με το ραβδί  
τις φακές νέας σοδειάς.

ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ
ΑΓΝΑΝΤΙΤΩΝ
ΑΘΗΝΑΣ

Γραφ. Σοφοκλέους 33
Τ.Κ. 105 52 ΑΘΗΝΑ 

Tηλ. - Fax: 210-3313067

www.agnanta.com.gr

Ε-mail:  
info@agnanta.com.gr

Εκδότης:
Χρήστος Γ. Χριστοδούλου
Πρόεδρος της Αδελφότητας

Κωδικός: 3734

Yπεύθυνος  
τυπογραφείου:

ΑΦΟΙΖΟΥΜΠΟΥΛΗΟ.Ε.

Γερανίου 7 - 2ος όροφος
Τηλ. - Fax: 210-52.38.107

Ε-mail: costaszl@yahoo.gr
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ΕΚΕΙ ΣΤ’ ΑΠΟΣΚΙΑ ΤΟΥ... ΧΩΡΙΟΥ

Ψέματα με ουρά (Α)
 Καθισμένοι πεντέξι χωρια-

νοί στο μικρό καφενεδάκι 
του χωριού απολάμβαναν το 
καφεδάκι τους και σιγοκου-
βέντιαζαν για την τρέχουσα 
επικαιρότητα της περιοχής 
και τα προβλήματά τους.

 Πες το ένα, πες το άλλο 
έφτασε η κουβέντα και στις 
κότες με τ’ αυγά.

 -Οι δικές μου οι κότες, λέει 
ο Γρηγόρης ο Ζυμάριας, γνω-
στός σ’ όλο το χωριό για τα 
τερατώδη ψέματα που έλεγε, 
γεννούν πολλά αυγά. Έχω 
ένα αμπάρι γεμάτο και δεν 
ξέρω τι να τα κάμω. Πού να 
τα πουλήσω εδώ πάνω στην 
ερημιά; Ελάτε κάτω στο σπίτι 
να πάρετε όσα θέλετε.

 -Και πώς γίνεται και οι κότες οι δικές 
σου γεννούν τόσα πολλά αυγά, ενώ οι δι-
κές μας λιγοστά; τον ρωτάει ο μπαρμπα-
Κολιός.

 -Α, δεν το ξέρετε; Οι κότες οι δικές μου 
γεννούν δυο φορές το εικοσιτετράωρο. 
Μια το πρωί και μια στις έντεκα η ώρα τη 
νύχτα!

 -Στις έντεκα τη νύχτα;
 -Ναι. Είναι εξακριβωμένο ότι οι κότες 

για να γεννήσουν θέλουν φως. Στο κατώι, 
που τις κλείνω το βράδυ, αφήνω όλη τη 
νύχτα μια λάμπα αναμμένη κι αυτές, μό-
λις πάει έντεκα η ώρα, ανεβαίνουν με τη 
σειρά στις φωλιές, που έχω φτιάξει γύρω 
- γύρω στον τοίχο, γεννούν τ’ αυγά τους 
κι επιστρέφουν στις θέσεις τους.

 -Απίστευτο! Παράξενο! Πρώτη φορά τ’ 
ακούμε! Απαντούν έκπληκτοι οι άλλοι.

 -Ναι, ναι, συμβαίνουν καμιά φορά κι 

απίστευτα, λέει ο Προ-
κόπης, που καθόταν 
όλη την ώρα αμίλητος 
στην άκρη κι άκουγε. 
Ακούστε τώρα και το 
δικό μου παράξενο:

 Πέρσι στο λαχανόκη-
πο, που έχω έξω από το 
σπίτι μου, ανάμεσα στ’ 
άλλα, είχα φυτέψει και 
μερικές κολοκυθιές.

 Μια κολοκυθιά όμως 
μεγάλωνε μέρα με τη 
μέρα όλο και πιο πολύ 
σε σχέση με τις άλλες. 
Μάλλον επειδή ήταν δί-
πλα απ’ τη βρύση και 
ποτιζόταν συνέχεια. 
Άλλη εξήγηση δεν μπο-

ρώ να δώσω. Αμόλησε, λοιπόν, ένα τερά-
στιο βλαστάρι, που βγήκε απ’ τον κήπο, 
κατέβηκε στο αποκάτω πετσούρι και από 
’κει έφτασε στο ρέμα, το πέρασε κι αυτό 
κι ακολουθώντας το απέναντι λαγκάδι, 
πέρασε κάτω απ’ το γεφυράκι του αμαξι-
τού δρόμου και σκαρφάλωσε τελικά στα 
πουρνάρια του Κουρκούμπα. Α, και ανά 
μέτρο, να κι από ένα τεράστιο κολοκύθι!

 -Έλα βρε, τι μας λες τώρα; Μούσι είναι, 
του αποκρίνεται ο Γρηγόρης. Είναι δυνα-
τόν να έχει φτάσει η κολοκυθιά απέναντι 
στα πουρνάρια του Κουρκούμπα;

 -Και το δικό σου τι είναι; Δεν είναι μού-
σι; Είναι ποτέ δυνατόν να γεννούν οι κότες 
στις έντεκα η ώρα τη νύχτα; του έστειλε 
την πληρωμένη απάντηση ο Προκόπης 
και όλοι τους ξέσπασαν σε ασυγκράτητα 
γέλια, ενώ ο Γρηγόρης έστριψε ντροπια-
σμένος το κεφάλι του κοιτάζοντας αλλού, 
μετά το σκληρό μάθημα που δέχτηκε.

Όταν πηγαίναμε στο πα-
νηγύρι, όπως και τώρα, 
απαραίτητες ήταν οι φωτο-
γραφίες. Έτσι βλέπουμε τον 
εαυτό μας μικρό ή παιδάκι, 
έφηβο, φαντάρο, ύστερα 
αγκαλιά με την αρραβωνια-
στικιά του, κατόπιν με τη 
σύζυγο, ύστερα με το πρώ-
το παιδί, με το δεύτερο…

Ο πατέρας μου που είχε 
οχτώ παιδιά, δεν υπάρχει 
φωτογραφία με όλους μαζί 
γιατί δε…χωρούσαμε!!!

Έτσι λοιπόν γνωρίζουμε το σόι μας. Τη βάβω 
τον παππού που έφυγαν και δεν τους είδαμε 
ποτέ. Τους θείους, τις θείες, τα ξαδέρφια, τους 
ξενιτεμένους…

Βλέποντάς τες βρίσκουμε πολλές φορές ομοιό-
τητες και λέμε:

–Μοιάζουμε του παππού απ’ τη μαμά, του θεί-
ου, της θείας. Δε 
λέμε ότι μοιά-
ζουμε και  του…
κουμπάρου!!

Είπαμε σοβαρά 
και εύθυμα!!

Λίγοι ήταν αυ-
τοί, θα τους έλε-
γα«αθάνατους» 
που μας αποθα-
νάτιζαν, τις κα-
λές και τις κακές 
στιγμές της ζωής 

μας.
Στο πανηγύρι στο «Μ’ χουστ’» στις 8 του Σε-

πτέμβρη στα γενέθλια της Παναγίας, ερχόταν 
φωτογράφος από τα Γιάννενα.

Πάνω στον τρίποδα το μηχάνημα, μια φυσού-
να από μαύρο πανί και το «πουλάκι» θα έβγαινε 
μπροστά απ’ το φακό. 

Ο κόσμος στη γραμμή να φωτογραφηθεί.
Οικογένειες, παιδιά, γιαγιάδες και παππούδες 

με τα εγγόνια, νέοι με τις αρραβωνιαστικές τους 
στη σειρά, θέλανε να φωτογραφηθούν. 

Περνούσαν και 
γυρολόγοι φωτο-
γράφοι, σε φω-
τογράφιζαν και 
ύστερα από και-
ρό μέσα σε κάδρο 
σου φέρνανε τη 
φωτογραφία κι 
έμπαινε στην κα-
τάλληλη θέση. 

Βιοπαλαιστές, σ’ 
όλα τα πανηγύρια 
και τα γεγονότα 
της ζωής μπρο-
στά. Εκεί κοντά 
στους οργανοπαί-
χτες, ν’ αποθανα-
τίζουν όμορφες στιγμές και όμορφη στιγμή είναι 
αυτή που χορεύεις!!

Τους ονόμασα «αθάνατους» γιατί σε κάθε φω-
τογραφία, βάζανε και τη σφραγίδα τους.

Κώστας Κωστούλας, Μήτσος Κώστας, Βαγγέ-
λης Παπακίτσος, Βασίλ’ Κολιός, Μήτσο Λένης και 
ο σύγχρονος καλλιτέχνης της φωτογραφίας ο 
Γιώργος ο Μαυροπάνος.

Τελευταία μας προέκυψε και ο Χριστοδούλου.
Έχει φωτογρα-

φίσει όλα τα γε-
ρόντια του χω-
ριού, για ευνόη-
τους λόγους!!!

Για τον Κώστα 
Κωστούλα από 
την Πλάκα έχω 
να πω ότι, έφυγε 
από τη ζωή και 
δεν μας άφησε 
το «αρνητικό», 
σ’ εκείνη τη φω-
τογραφία, που 
μας αποθανάτι-
σε «τ σ ι τ σ ί δ ι» 
στο Μέγα. Είχα-
με τότε την κορ-
μοστασιά του 
Ερμή του Πραξι-
τέλη!!!

Να που η τε-
χνολογία πάει μπροστά κι έχουμε έγχρωμες φω-
τογραφίες. Βλέπεις το δάσος πράσινο, το χιόνι 
άσπρο, το πρόσωπό σου όπως είναι, ίσως και 
καλύτερο.

Όποιος διαβάσει το κείμενο αυτό του συνιστώ 
αυτή τη στιγμή, να βγάλει απ’ το μπαούλο τις 
φωτογραφίες που κρύβει και θα θαυμάσει το 
παρελθόν του.

Πόσες φορές δεν κλάψαμε πάνω σε μια φωτο-
γραφία!!! Ο καθένας για τις δικές του αναμνή-
σεις.

Ο Κουμφούκιος λέει: Μια φωτογραφία χίλιες 
λέξεις κι ο Χαριλάκ’ς συμπληρώνει και…βάλε!!!

Σοβαρά κι εύθυμα

Γράφει ο 
ΧάριςΖάχος

Συντ/χος Δά σκα λος 
- Συγγραφέας

Οι φωτογράφοι - η φωτογραφία

Γράφει ο  
Γιάννης Κατσικογιώργος

Συνταξιούχος δάσκαλος

Ελληνόπουλα της προκοπής 
σας χαιρετώ!

Ένας μαθητής μου στο Σχολείο στα Άγναντα, 
ύστερα από πολλά χρόνια, όταν εγώ τους αναζήτη-
σα –μετά το 1995– για να τους δώσει βιβλία μου, 
και μίλησε ανάμεσα σε άλλα και για μια ωραία 
συνάντηση που είχαν αυτός και συμφοιτητές του 
(Μετσόβειο Πολυτεχνείο).

Βρισκόμαστε Σάββατο μεσημέρι μήνας Μάϊος σ’ 
ένα πολυτελές κέντρο (κλεισμένο από πριν, όχι άλ-
λοι πελάτες) πενήντα άτομα περίπου, κάπου στην 
Αθήνα.

Σηκώνονταν όρθιοι με τη σειρά με τον κατάλογο, 
έλεγαν το όνομά τους, την οικογενειακή κατάστα-
ση, που ζουν και που εργάζονται – κατορθώματά 
τους! 

–Εγώ έχτισα το μισό Αγρίνιο! καμάρωσε ένας.
– Εγώ ξενοδοχεία σε μια πανέμορφη παραλία της νότιας Κρήτης. Τα ξενο-

δοχεία ωραία, αλλά η παραλία εξαφανίστηκε!
– Εγώ ανέλαβα το δρόμο της Κατάρας (Μέτσοβο) - τρύπησα τα βουνά της 

Πίνδου!
– Εγώ έχτισα Σχολεία, κανένα δεν έγινε της προκοπής: Τσιμέντο, τσιμέντο, 

τσιμέντο...πουθενά ένα δέντρο, λίγο πράσινο...
– Εγώ ζω στο Διδυμότειχο...Στη Σητεία...Στη Σπάρτη...Στο Βανκούβερ του 

Καναδά...έλεγαν άλλοι.
– Τα παιδιά μου δεν αγαπούν τα γράμματα πολύ. Μάλλον θα ζήσουν πιο 

ήρεμα από μένα!
– Εγώ παντρεύτηκα μια καρακάξα, τη χώρισα αμέσως!
– Ο πρώτος άντρας μου ήταν ανισόρροπος, μέσα σε έξι μήνες τον έστειλα 

στη μάννα του! Είπε κάποια ζόρικη απ’ την Αρκαδία.
– Εγώ καλή γυναίκα βρήκα, όμορφη...Αγαπούσε όμως πολύ τις βόλτες και 

τα λούσα. Της έκαμα κι εγώ πέντε παιδιά και την καθήλωσα στο σπίτι!
– Εγώ παντρεύτηκα μια Φιλόλογο, μου άλλαξε τα φώτα! Αν δεν συνηθί-

σεις, μου λέει, να διαβάζεις τουλάχιστον Λογοτεχνία, πού ‘ναι δύσκολη, θα 
ζητήσω διαζύγιο! Τί να κάμω κι εγώ, την αγαπούσα, άρχισα με τον «Ζορ-
μπά»...τώρα εγώ διαβάζω περισσότερο από εκείνη!

Τί ήθελες και δεν το άκουγες σ’ εκείνη την τρελή παρέα των πενήντα σα-
ραντάρηδων! Στο τέλος έστησαν τραγούδι και χορό, είχαν και κιθάρα. Και 
μολονότι τώρα όλοι πετυχημένοι και πλούσιοι, Μηχανικοί και Αρχιτέκτονες, 
επέμειναν στο τραγούδι:

Άπονη ζωή, μας γέννησες φτωχούς
με την καρδιά πικρή
γεμάτη στεναγμούς...
Άπονη ζωή!

(Ελληνόπουλα της προκοπής, σας χαιρετώ!)

Ο Χαριλάκ’ς.  
Φωτό: Μητσο Κώστας 

(1954)

ΣτοΜέγα.Απόαριστερά:Ν.Φλώρος,Β.Αγόρος,Χ.
Ζάχος,Τ.Ζήσης.Φωτό:ΚώσταςΚωστούλας(1963)

1960στοπουτσαρείοτουΛεμο-
νιά.Φωτό:Β.Παπακίτσος
(οπρώτοςστοχορό)

Γράφει η  
Αγγελική Ζολώτα

Καθηγήτρια - φιλόλογος

Δεξιά διακρίνεται ο δάσκαλος της 
φωτογραφίας Μήτσο Κώστας και 
αριστερά ο μαθητής, Τάκης Χρι-

στοδούλου. Έτος δε λέμε.
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μισό φεγγάρι με ασβεστωμένο 
μεσόφρυδο όξω απ’ τα παράθυ-
ρα με το βασιλικό. 

Αυθεντικές, ατόφιες, αφ-
κιασίδωτες και αγνές και με το 
άρωμα της ελληνικής λεβεντιάς 
στην καρδιά και στο κορμί τους 
που εκπέμπουν έναν αυτογενή 
δυναμισμό ανθρωπισμού και 
μαγεύουν το σύμπαν φανερώνο-
ντας την ακμή και την αρχοντιά 
της ηπειρώτικης ψυχής.

Έτσι, όπως πρέπει, αυθεντι-
κά, ατόφια και αγνά να είναι τα 
πανηγύρια μας. 

Είναι;
«Η νύχτα θερίζει με χρωμα-

τιστό δρεπάνι τους ακίνητους 
ανέμους της ψυχής»

Το ηπειρώτικο πανηγύρι. Η 
ηπειρώτικη παράδοση

Αληθινά κακοποιημένες λέξεις. 
 Μαζί με την καλοκαιρινή ρα-

στώνη, μακριά από το Αυγου-
στιάτικο Αθηναϊκό καύμα, στα 
χωριά, κάτω από τα πλατάνια, 
τα ελάτια και τα δασόσκιωτα 
ισκιώματα, -πέρα από τα καθιε-
ρωμένα- στήνονται και έκτακτα 
πανηγύρια, όπου αχολογούν οι 
ρεματιές από την κλαρινόπλη-
κτη Ιτιά και τον παραπονιάρη 
Σελήμπεη.

Κι όλα αυτά τα ονομάζουμε πα-
ράδοση! Τακτικά και έκτακτα πα-
νηγύρια αποκτούν και τον προσ-

διορισμό του “Παραδοσιακού”. 
Το παραδοσιακό πανηγύρι τ' Άι 
'Λιος, της Αγίας Παρασκευής, 
της Παναγίας και πάει λέγο-
ντας. 

Τα σουβλάκια των 80 ή 60 
γραμμαρίων -ανάλογα με το φι-
λότιμο των διοργανωτών-, τα 
νάιλον τραπεζομάντιλα, οι πλα-
στικές καρέκλες, οι μπίρες Ουα-
λίας, όλα αυτά συμφυρόμενα με 
τους ήχους του “παραδοσιακού 
άσματος” “πώς χορεύουν τα 
καγκέλια τα κορίτσια με τα μέ-
λια» καθαρή συνέχεια του ντι-
πιντάει, ντιπιντάει, ντιπιντάει, 
συνθέτουν το παραδοσιακό 
τζέρτζελο τωνςς πανηγυριών. 

Κι όσο κι αν θέλουμε να δικαιο-
λογήσουμε την κατάσταση αυτή 
η σύγχρονη πραγματικότητα 
δεν αφορά το φαρμάκι που μας 
πότισε -άδολα πολλές φορές- το 
μελαχρινάκι ή και οι απειλές του 
εκασταχού καψούρα:

Κάτω απ' το σπίτι του θα 'ρθω 
και θα σε πάρω μακριά του

Δε σ' αγαπάει όπως εγώ τι θέ-
λεις μες στην αγκαλιά του.

Κι όλα αυτά ενίοτε γίνονται με 
τη συμμετοχή, τη διοργάνωση 
ή και την ανοχή διάφορων πο-
λιτιστικών συλλόγων, αρκού-
ντως χρηματοδοτούμενων από 
τους Δήμους, ανάλογα φυσικά 
με το cone κάθε Προέδρου και 
κάθε παράγοντα.

“Ήμουνα νιος και γέρασα κι 

ασπρίσαν τα μαλλιά μου”.
 Και τα μαλλιά μου άσπρισαν 

και την παράδοσή μας την μαύ-
ρισαν... Γιατί η παράδοση έχει 
ασφαλώς σχέση με τον πολιτι-
σμό. Και πολιτισμός είναι η νίκη 
κατά των αδυναμιών του ανθρώ-
που. Μια από τις αδυναμίες είναι 
και η ψυχαγωγία. Τα πανηγύρια, 
εκτός των άλλων υπηρετούσαν 
και αυτό το σκοπό.

Υπηρετούσαν... Δεν υπηρε-
τούν. Εξυπηρετούν.

Με μικρές φωτεινές εξαιρέσεις 
τα πανηγύρια κατάντησαν “αιτία 
κονόμας” και μέθοδος απόκτη-
σης κέρδους.

Κι ας φωνάζουν, όσοι έζησαν 
και υπηρέτησαν σ' όλη τη ζωή 
τους την παράδοση.

«Παράδοση και τραγούδι τα 
καλύτερά μας όπλα”

Προκειμένου να εξαρθεί «κο-
σμολογικά» η γυναικεία ομορ-
φιά στο δημοτικό τραγούδι 
τότε συγκρίνεται με τα δυο 
άστρα. Ήλιο και Φεγγάρι.

Εσύ είσαι ένας ήλιος,
φεγγάρι λαμπερό,
που θάμπωσες το φως μου
και δεν μπορώ να διω.
Να δούμε και τα εμπορικά κα-

τασκευάσματα:
Λάι, λάι, λάι, λάι, λάι, 
λάι, λάι, λάι, λάι, λάι. 
Αγαπώ ένα μωρό,
νταχτιρντί, νταχτιρντί και πω 

πω πω,
τ’ αγκαλιάζω, το φιλώ, το 

φιλώ, το φιλώ.
Παίζονται, ακούγονται και χο-

ρεύονται αβέρτα στα πανηγύρια 
μας...

Εκεί, κάτω από τους ήχους της 
ηλεκτρικής κιθάρας, του αρμό-
νιου, του ντραμς κ.ο.κ., σε μια 
ατμόσφαιρα τσικνισμένη παντα-
χόθεν, έτσι ώστε να δημιουργη-
θεί το “πανηγυριάτικο νέφος”, 
αμπ'δάν αρκουδοειδώς, αφού 
κατευθύνονται ρυθμικά και “με-
λωδικά” από το άσμα: 

“Κούκλα μου μην επιμένεις, σε 
παρακαλώ,

άλλα χείλη γυναικεία δεν ξα-
ναφιλώ.

Αυτά τα μέτζελα και τα τζέρ-
τζελα, αυτά τα σουργούνια, αυτές 
τις σιαμουνίκλες, που τα μαζεύ-
ουμε από την Αθήνα, τα αλλου-
κουτσμένα, θα μας κάνουν τα 
πανηγύρια; Είσαι θεομουρλαμέ-
νος… Αυτά είναι σούργελα. Μην 
έρθ’ κανένας από παραπέρα. Θα 
γίνουμε σουργούν’. Δεν είναι πα-
νηγύρια αυτά. Είναι αρπαχτές του 
κάθε εμπόρου. Το πανηγύρι είναι 
ο καθρέφτης του χωριού. Αυτά 
θα έλεγε και η γιαγιά μου. 

Και βέβαια η Ηπειρώτικη πα-
ράδοση δεν θα μπορούσε να μην 
ακολουθήσει τη μοίρα της παρά-
δοσης των υπόλοιπων περιοχών 
της πατρίδας μας... 

ΠΛΗΡΗΣ  
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ας το καταλάβουμε πως .
Αν αρκεστούμε ότι παράδοση 

είναι τα πανηγύρια, τα κοντοσού-
βλια και τα κουτάκια μπίρες ας 
ετοιμαστούμε να αποχαιρετίσου-
με την Αλεξάνδρεια που φεύγει! 
....

Παράδοση τελικά δεν είναι 
μόνο το τραγούδι, ο χορός και 
το τσίπουρο. Είναι τρόπος και 
στάση, ζωής και σκέψης. Είναι η 
διατήρηση της φυσικής ομορ-
φιάς και των μνημείων της Ηπει-
ρώτικης τέχνης. Κάτι που οι μέχρι 
τώρα κρατούντες, φρόντισαν, "τη 
βοηθεία και φροντιδι" των αστι-
κών ΜΜΕ - εργολάβων, αλλά και 
του διαδικτύου, να εκφυλίσουν, 
να αλλοιώσουν και τελικά να την 
εκμηδενίσουν......

 Με λίγα λόγια κοράκια …
Για σιγά όμως. Κάπου ακούω τη 

φωνή του Παλαμά.
Κάλλιο φυτρώστε, αγριαγκα-
θιές, και κάλλιο ουρλιάστε, λύ-
κοι,
κάλλιο φουσκώστε, πόταμοι και 
κάλλιο ανοίχτε τάφοι,
και, δυναμίτη, βρόντηξε και σι-
γοστάλαξε αίμα,
παρά σε πύργους άρχοντας και 
σε ναούς το Ψέμα.

Και είναι φωνή, ατόφια ελλη-
νική, γνήσια και ορθή!

Αν είναι να χτίσουμε πύργους 
ή να λειτουργήσουμε ναούς, 
θρονιάζοντας εκεί μια ψεύτικη 
παράδοση, δεν χρειάζεται! Κακό 
κάνουμε. Κάτι παραπάνω. Είμα-
στε ιερόσυλοι!

«…φυτρώσ τε, ουρλιάσ τε, 
φουσκώστε…»

Πληθυντικός αριθμός. Πολύ 
σωστά, γιατί η λαϊκή παράδοση 
περιλαμβάνει το σύνολο των έρ-
γων ή δραστηριοτήτων που εκ-
φράζουν το λαό της και χαρακτη-
ρίζεται από την ανωνυμία και τη 
συλλογικότητα.

Με εξαίρεση φωτεινές πε-
ριπτώσεις, αν τη βρει κανείς 
αυτή τη συλλογικότητα, «να 
μού σφυρίξει κλέφτικα». 

Η παράδοση «φορτώνεται» 
από την πρωτεύουσα και μετα-
φέρεται, όπου δει ή μάλλον όπου 
«οικονομεί». Και βεβαίως, να τα 
νταούλια, να οι καραγκούνες, να 
και τα αμπδήματα που θα έλεγε 
και η γιαγιά μου. Και έτσι πιστεύ-
ουμε ότι υπηρετούμε την παρά-
δοση. Θα έρθουν οι άρχοντες, 
θα χειροκροτήσουν οι αρχό-
μενοι, θα εκδοθεί και δελτίο 
τύπου που θα αναφέρει ότι ο 
τάδε ή η τάδε παρευρέθη 

Και θα πάνε όλοι καλλιά τους.
Είμαστε όλοι μας υπεύθυνοι.
Χρειάζεται ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ. Και η 

αντίσταση καλό θα είναι να αρχί-
σει από εμάς τους ίδιους και από 
τον συλλογικό φορέα που ονο-
μάζεται Πανηπειρωτική Συνομο-
σπονδία Ελλάδας. Άξια συγχα-
ρητηρίων είναι για τη σημερινή 
ημερίδα. Εύγε. Θα έχει αξία όμως 
αυτό το ΕΥΓΕ, αν όχι αφειδώλευ-
τα έδινε και τη συμμετοχή της σε 
διάφορα πολιτιστικά δρώμενα ή 
και εκδηλώσεις όπου συμφύρε-
ται η κοινωνική προσφορά μαζί 

με εκτελεστές καψουροτράγου-
δων στο όνομα της λεβεντομά-
νας Ηπείρου. 

Καψαλιστήκαμε για τα καλά 
κυρίες και κύριοι.

Σκρούμπος γίναμε.
Θλίψη μας πιάνει, όταν στα 

υποτιθέμενα ηπειρώτικα πανη-
γύρια, και εδώ στην πρωτεύου-
σα, όταν βλέπεις μια ορχήστρα 
με ντραμς, ηλεκτρική κιθάρα και 
αρμόνιο να καθορίζουν δήθεν 
τα ηπειρώτικα ακούσματα και 
να μεταλαμπαδεύουν τάχα την 
ηπειρώτικη παράδοση στην Ατ-
τική.

Πώς και με τι θα στήσεις το 
χοροστάσι και πού θα βρεις το 
“ηπειρώτικο λιακωτό”; (Με το 
αρμόνιο;)

Πού θα βρεις τα δασωμένα ζά-
βατα και πώς και γιατί σαν πέσει 
το σκοτάδι θα σε χαιρετήσουν τ’ 
αστέρια με την έκφραση της πε-
ρήφανης φτώχειας και του γεν-
ναίου, πλην όμως αποφασιστικού 
ηπειρώτικου ανασασμού; (Θα 
λακίσουν από τους ήχους της 
ηλεκτρικής κιθάρας).

Πώς θα ευωδιάζεται η ατμό-
σφαιρα από τη λουλουδιασμένη 
ιτιά, όπως την «περιγράφει» το 
κλαρίνο; (Αποκόβεται από τον 
τόπο της. Αιτία το ντραμς).

Γιατί πρέπει να το καταλά-
βουμε… 

Μοιροκαμένοι οι Ηπειρώτες, 
πάντα μοιρολογούν, σε κάθε συ-
ναπάντημά τους.

• Την ξενιτιά.
• Τους αποθανόντας συγγε-

νείς και φίλους.
Πάντα 
Συνοδεύουν το παράπονο 

των νεκρών:
«Καλά τό χουνε τα βουνά, κα-

λόμοιρ' ειν' οι κάμποι,
που Χάρο δεν παντέχουνε, 

Χάρο δεν καρτερούνε,
το καλοκαίρι πρόβατα και το 

χειμώνα χιόνια».
Και για να λέμε και αλήθειες
 Πάντα το ηπειρώτικο πανη-

γύρι ξεκινά με το μοιρολόγι. Σ' 
αυτό συμφύρονται η ζωή και o 
θάνατος, το πένθος και η χαρά. 

(Μέσα από την ηχητική μυστα-
γωγία της δωρικής πεντατονικής 
αρμονίας γιατί, κύριοι των πολι-
τιστικών Συλλόγων μάς υποχρε-
ώνεται να μοιρολογήσουμε την 
ΠΑΡΑΔΟΣΗ).

Εμείς, ξέρουμε:
(Στα πρωτοφανέρωτα μνη-

μούρια(!!!), «ανάβουμε τη λα-
μπάδα μας»)

Μνημόσυνο αληθινό που μετα-
τρέπεται σε ερωτική πράξη, τε-
λετουργία, θρησκευτική επαφή^ 
επίπονη κι ασταμάτητη προσπά-
θεια ανίχνευσης κι αποκάλυψης, 
μνήμης και προφητείας.

Και γι' αυτό μπορεί να παρα-
τηρήσει κάποιος ότι σ' αυτές τις 
“μνημονικές τελετές”, στα πανη-
γύρια..

παίζει το κλαρίνο «αργά», 
ύστερα «πιο αργά» και στο τέ-
λος «ακίνητα».

Και ο χορός δίχως φιγούρες 
εγωλατρίας, αληθινή εκδήλωση 
ενδιάθετης βούλησης.

Και «βαράει» για τα καλά 
το συ ναίσ θημα, που ε κδη-
λώνε ται με το κλάμα. Κλά-
μ α  ν α  δ ο υ ν  τα  μ ά τ ι α  σ α ς .  
Κλάμα στα πανηγύρια, μόνο οι 
ηπειρώτες το συνηθίζουν… Εί-
ναι, όμως, τόσο εκφραστικό, 
τόσο λυτρωτικό! Τόσο όμορφο!

 Εδώ, όμως, τι να κλάψουμε;
Την κατάντια του ηπειρώτικου 

πανηγυριού; 

«Τα Ηπειρώτικα πανηγύρια σήμερα»

Η Πέτρινη σκάλα
Πλακόστρωτο το πλατύσκαλο, 
χαμόμηλα και μανουσάκια στις ρωγμές του.
Δέκα τα υπόλοιπα σκαλιά, 
κοντά στα δυο μέτρα το φάρδος, 
σκαλιά καλανέβατα, φιλικά 
σε πόδια και σε χέρια.
Κάθε σκαλί και ένας «Ακρίτας» 
ασπρισμένος τενεκές, με λούλουδα ζηλερά.
Τριανταφυλλιά εκατόμφυλλη για αρχή για τα καλωσορίσματα!
Στη σειρά βιγώνια με χολερά ανθάκια, 
βιολέτες διπλές, γαρυφαλιές 
σ’ όλα τα χρώματα, ορτένσιες 
και στην κορφή βασιλικός πανώριος, 
χέρια ορθάνοιχτα δυο για να τον αγκαλιάσουν, 
να φυλακίσουν τ’ άρωμά του.
Οι «Ακρίτες» τούτοι προστάτεψαν 
τα παιδικά μας χρόνια. Δε μάτωσαν τα γόνατά μας 
στη σκάλα τούτη, μας πρόσεχε...
Με προσοχή κι ακουμπώντας τοίχο 
ανεβαίνει η γιαγιά στα στερνά.
Χιλιάδες φορές την ανεβοκατεβαίνει η μάνα, 
φορές με σαπουνάδες απ’ τη σκάφη, 
φορές με προζύμι απ’ την άλλη σκάφη. 
Κι ο πατέρας ανεβαίνει- κατεβαίνει 
προσεχτικά πατώντας, στοργικά μην την πληγώσει.
Ο Λάμπρος σίφουνας σωστός, 
μ’ ένα σάλτο την κατεβαίνει 
για να θιαμάξει μάνα και γιαγιά,
κι ο Δημητράκης για να παραβγεί 
στις παλάμες ισορροπεί κι ανεβαίνει, 
τα πόδια στον αέρα λάμνουν, 
μάνα και γιαγιά κρατούν ανάσα.
Η Ρινούλα στο κουτσό νικητής κατεβαίνει^ 
και ‘γω, εγώ με καμάρι απ ‘το πλατύσκαλο 
στο πλακόστρωτο πηδώ, σαν παγώνι φουσκώνω.
Στον τοίχο και στην καμάρα 
αγριολούλουδα και ερινεοί 
φυτρώνουν και μια γουστέρα κάθε χρόνο 
στην ίδια πάντα θέση να λιάζεται.
Η πέτρινη σκάλα δεν υπάρχει πια. 
Φωτιά, σεισμός, χιόνια, 
βροχές, πολλές βροχές βάρυναν πάνω της. 
Η καμάρα κοίλιασε, ράγισε, δάκρυζε διαρκώς.
Τσιμεντινη σκάλα πήρε τη θέση της. 
Ψυχρή κι απρόσωπη, άδεια... 
χωρίς ηλικία, χωρίς «Ακρίτες», 
χωρίς αναμνήσεις,
χωρίς ίχνος απ’ τα παιδικά μας χρόνια, 
χωρίς τα βλογημένα αποτυπώματα 
των γονιών, της γιαγιάς.

Φρειδερίκη Ι. Χαλκιά

Συνέχεια από τη σελίδα 1
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ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ – ΕΡΓΟ ΠΝΟΗΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ

Όλοι μας γνωρίζουμε λίγο – 
πολύ ποια είναι η ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ. Πα-
ρακάτω θα σας αναφέρω μερικά 
στοιχεία από τεχνικής πλευράς 
και τα προβλήματα που αντιμε-
τωπίζονται στην κατασκευή της 
που πιθανόν πολλοί δεν τα γνω-
ρίζουν.

Η ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ ξεκινάει από το 
Αντίρριο και καταλήγει στα Ιω-
άννινα, μήκους 212 χλμ. Με την 
προοπτική να συνεχισθεί μέχρι 
την Κακαβιά (σύνδεση με Αλβα-
νία). Η κατασκευή της άρχισε πριν 
από κάποια χρόνια αλλά η εξέλιξη 
των εργασιών για την αποπερά-
τωσή της καθυστερούν. Οι λόγοι 
της καθυστέρησης είναι:

Πρώτον η μη έγκαιρη εξασφάλι-
ση των απαιτουμένων πιστώσεων 
από τα Κοινοτικά Προγράμματα 
και κρατικούς πόρους. Σήμερα 
με διαβεβαίωση του Υπουργείου 
Υποδομών έχει εξασφαλισθεί πί-
στωση από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

Δεύτερον υπάρχει σε εκκρεμό-
τητα το ζήτημα των απαλλοτριώ-
σεων, για τις οποίες έχουν κατα-
τεθεί τα χρήματα των δικαιούχων 
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων και οι ιδιοκτήτες δεν τα 
εισπράττουν επικαλούμενοι δια-
φορά νομικά τερτίπια και δεν πα-
ραχωρούν τις ιδιοκτησίες.

Τρίτον η μετατόπιση αρκετών 
Πυλώνων Υψηλής Τάσεως της 
Δ.Ε.Η. που βρίσκονται πάνω στη 
χάραξη της οδού δημιουργούν 
προβλήματα στην απρόσκοπτη 
κατασκευή της οδού. Η μετατό-
πιση αυτή είναι χρονοβόρα και 
δαπανηρή και δημιουργεί επί-
σης τεράστια  περιβαντολλογικά 
προβλήματα. Για το δίκτυο όμως 
μέσης και χαμηλής τάσης το πρό-
βλημα δεν είναι και τόσο μεγάλο 
και δίνονται λύσεις.

Τέταρτον τα Αρχαιολογικά ευ-
ρήματα που βρίσκονται με τις εκ-
σκαφές κατά μήκος της οδού σε 
διάφορα σημεία (περιοχή Αγίου 

Θωμά Μεσολογγί-
ου βρέθηκε ολό-
κληρος αρχαιο-
λογικός οικισμός) 
δημιουργούν και 
αυτά καθυστερή-
σεις στην εξέλι-
ξη του έργου και 
πονοκέφαλο στις 
ε μ π λ ε κ ό μ ε ν ε ς 
Υπηρεσίες .  Στ ις 
περιπτώσεις αυτές 
απαιτούνται πολ-
λές φορές μικρο-
αλλαγές στη χάραξη και επιπρό-
σθετα έργα για τη διαφύλαξη του 
Αρχαιολογικού θησαυρού.

Τέλος μεγάλο αγκάθι αποτελεί 
το Στρατόπεδο Παπαγεωργίου 
στο Αβγό Ιωαννίνων που δεν έχει 
εκκενωθεί και δεν παραχωρήθη-
κε ακόμα από το Υπουργείο Άμυ-
νας, που το θεωρεί ενεργό, στο 
Υπουργείο Υποδομών.

Στην τελευταία επίσκεψη που 
έκανε ο Υπουργός Υποδομών στα 
εργοτάξια της Ιόνιας Οδού στην 
περιοχή των Ιωαννίνων, Σεπτέμ-
βριος 2014, ο Υπουργός διαβεβαί-
ωσε στον Περιφερειάρχη Ηπεί-
ρου, ότι τα παραπάνω προβλή-
ματα έχουν διευθετηθεί και μέσα 
σε λίγες μέρες τα εργοτάξια θα 
αυξηθούν και θα δουλεύουν με 
εντατικούς ρυθμούς ώστε η Ιόνια 
οδός να ολοκληρωθεί εντός του 
χρονοδιαγράμματος στο τέλος 
του 2015.

Μέχρι σήμερα η Ιόνια Οδός έχει 
κατασκευασθεί σε ποσοστό 39%. 
Έχουν κατασκευασθεί πλήρως η 
παράκαμψη του Αγρινίου μήκους 
35 χλμ. Και η παράκαμψη Άρτας 
μήκους 23 χλμ. Τα τμήματα αυτά 
έχουν από καιρό που δόθηκαν 
στην κυκλοφορία.

Στην παρούσα φάση κατά μήκος 
του έργου έχουν ήδη εγκαταστα-
θεί και είναι σε πλήρη λειτουργία 
10 εργοτάξια (Εύηνος, Ανισόπε-
δος κόμβος Αμβρακίας, Γέφυρα 

Μενιδίου, περιοχή Συ-
κούλας Άρτας, Περιοχή 
Τούμπανο όπου βρί-
σκονται το λατομείο το 
συγκρότημα σκυροδέ-
ματος και ασφαλτικών, 
Φιλιππιάδα, Γυμνότο-
πος, Τσαγκαρόπουλο, 
Πέρδικα και Επισκοπικό. 
Σύντομα θα εγκαταστα-
θεί και εργοτάξιο στην 
περιοχή του Στρατοπέ-
δου Αβγού. Σήμερα στο 
έργο εργάζονται 2.000 

εργαζόμενοι με την προοπτική ο 
αριθμός να αυξηθεί μέχρι το τέ-
λος του 2014.

Παράλληλα με την Ιόνια Οδό 
προβλέπεται και η Παράκαμψη 
της Αμφιλοχίας που είναι τμήμα 
της Αμβρακίας οδού (Αμφιλοχία 
– Βόνιτσα – Άκτιο) από τον κόμ-
βο της KNAUF μέχρι το Λουτράκι 
προς Βόνιτσα.

Απαραίτητη επίσης είναι και η 
σύνδεση της Ιόνιας Οδού στη Φι-
λιππιάδα με τη Γέφυρα Καλογή-
ρου με την οποία θα δοθεί ανα-
πτυξιακή ώθηση σε Πρέβεζα και 
Θεσπρωτία.

Με την ολοκλήρωση της Ιόνιας 
Οδού τα οφέλη στην Τοπική Κοι-
νωνία θα είναι πολλαπλά από οι-
κονομικής τουριστικής κ.λπ. άπο-
ψης. Θα προσφέρει στους οδη-
γούς ασφάλεια, άνεση, ποιοτικές 
υπηρεσίες και μειωμένη κατά μία 
ώρα και 15 λεπτά τη διάρκεια δια-
δρομής Αντίρριο – Ιωάννινα. 

Τέλος εμείς σαν Τζουμερκιώτες 
μας ενδιαφέρει να έχουμε την 
είσοδο και έξοδο στην Ιόνια Οδό 
στον Αμμότοπο, να γίνει οπωσ-
δήποτε κόμβος (βέβαια λένε ότι 
είναι προγραμματισμένος) γιατί 
καμμιά φορά αν πάει κάτι στραβά 
θα μας πάνε στον κόμβο του Κο-
μποτίου ή στον κόμβο της Σκλίβα-
νης, γιατί η γκλίτσα των Γιαννιω-
τών τραβάει και εκ των υστέρων 
αυτό δύσκολα διορθώνεται.

«Όταν συναντιέται η γνώση,  
το μεράκι, και ενώνεται  

η Ήπειρος με την ξενιτιά»

Μικρή, μα πολύ μικρή αποδείχτηκε η αίθουσα του θεά-
τρου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ηλιούπολης τη Δευτέρα 27 
Οκτώβρη 2014 όπου ο Σύλλογος Ηπειρωτών Ηλιούπολης πα-
ρουσίασε το θεατρικό έργο του  χωριανού μας Χρίστου Τού-
μπουρου , «Ήπειρος και Ξενιτιά» . Η παράσταση έχει αναρτη-
θεί στο διαδίκτυο, όπου μπορούν όσοι θέλουν να την παρα-
κολουθήσουν. Εμείς, από την πλευρά μας  συγχαίρουμε όλους 
τους συντελεστές και ευχόμαστε να έχει  υγεία και δύναμη ο 
Χρήστος και να συνεχίζει το εξαιρετικό πνευματικό έργο του. 

Ήταν μια νύχτα παγερή
ώρα καταραμένη,
που τα Στρανά βουλιάξανε
κι όλοι ξεσπιτωμένοι.

Μία φωνή ακούστηκε
επάνω στο Κατζέλι,
ήτανε τη Σωτήραινας
στον Τσιάκο τον Βαγγέλη.

Εκείνος ξεχειμώνιαζε
 πέρα εκεί στη Βίλια,
κι εκείνη τον εφώναζε
για των Στρανών τη νείλα.

«Βαγγέλη, απόψε τα Στρανά
βουλιάζουν λίγο λίγο,
και να ‘ρθεις γρήγορα εδώ
και τώρα εγώ σ’αφήνω».

Μια ντουφεκιά τους ξύπνησε
απ’ τον βαρύ τον ύπνο,
και βλέπανε τα σπίτια τους
να γέρνουν προς τα πίσω.

Όλοι αναστατωθήκανε
και βγήκαν στο σκοτάδι,
δύσκολοι ήταν οι καιροί
περπάταγαν στο σιάδι.

Ρεύμα ηλεκτρικό δεν είχανε
μόνο μια χειρολάμπα,
είχαν και μια γυάλινη
δεν την ανάβαν πάντα.

Η ράχη κόπηκε βαθειά
τα σπίτια εχαθήκαν,
σαν να τα έφαγε η γη
 και άστεγοι βρεθήκαν.

Προλάβανε και πήρανε
όλα τα υπάρχοντά τους,
με τη βοήθεια του Θεού
κι όλα τα ζωντανά τους.

Νέοι γέροι και παιδιά
όλοι τους στρωματσάδα,
στον Άγιο Νικόλαο
 τρώγανε φασολάδα.

Όλοι μας βοηθήσαμε
τους γείτονες στρανιώτες,
και τους φιλοξενήσαμε
σαν γνήσιοι πατριώτες.

Με πόνο ψυχής αφήσανε
τον βουλιαγμένο τόπο,
κι όλοι ξενιτευτήκανε
να βρουν καινούριο δρόμο.

Όλοι λεβέντες στην ψυχή
όλοι γεροδεμένοι,
η αγάπη τους για τα Στρανά
μέσα τους ριζωμένη.

Εκεί μακριά στην ξενιτιά
δούλεψαν με μανία,
μέρα και νύχτα όρθιοι
κάναν περιουσία.

Τον τόπο τους δεν ξέχασαν
γυρίζουν κάθε χρόνο,
τον βλέπουν και δακρύζουνε
και λιώνουν απ’ τον πόνο.

Άλλοι απ’ αυτούς γυρίσανε
στα σπίτια που σωθήκαν,
και μείναν μόνιμα εδώ
μέσα τους λυτρωθήκαν.

Λιοντάρια είναι στη ψυχή
όλοι χορευταράδες,
και στα βαθειά γεράματα
και τώρα αρχοντάδες.

Ήταν φιλόξενοι πολύ
ανοίγανε τις πόρτες,
προσφέρανε νερό φαί
ήταν και δυνατοί πότες.

Ο πιο όμορφος συνοικισμός
σε θέα και σε θέση,
ήταν τ’ αθάνατα Στρανά
πριν η καταστροφή έρθει.

Πάνω τους τ’ Αθαμανικά
απέναντι τα Κονάκια,
Θωδούλια και Μακρύκαμπος
ήταν τα γειτονάκια.

Η σπίθα δεν έσβησε ποτέ
την κράτησαν στα στήθη,
νέοι Στρανιώτες γύρισαν
και χτίσαν νέο σπίτι.

Αυτά θυμάμαι από μικρή
που πήγαινα σχολείο,
μας στέλναν να βοηθήσουμε
οι δάσκαλοί μας λίγο.

Όλοι τους ξενιτευτήκανε
παντού σ’ όλα τα μέρη,
αλλά μέσα στην καρδούλα τους
τι κρύβουν! κανείς δεν ξέρει.

Η κατολίσθηση των Στρανών (4 Φεβρουαρίου 1963)

Την 7ην Νοεμβρίου 1940 εις το ηρωϊκόν 
Καλπάκι στην πρώτη γραμμή του πυρός ο δι-
άδοχος Παύλος συγχαίρει τον Στρατηγό Κατσι-
μήτρο, ηγέτη της Ελληνικής Άμυνας. Τα χρόνια 
περασαν, οι φωτογραφίες μένουν. Να θυμού-
νται όσοι είναι εν ζωή και να μαθαίνουν οι νέοι.

Λάμπρος Λιόντος
Συνταξιούχος Αστυνομικός

Roz i k i
Ενοικιαζόμενα δωμάτια  

του χωριανού μας  
Πριτσιβέλη Ν. Θεόδωρου

Γαλαξίδι Φωκίδας • Τηλ./Fax: 22650 41633  
Kιν.: 697 7483759

www.galaxidi.grm  www.fokidanet.com

ΜΑΡΙΑΔ.ΚΟΡΟΜΗΛΑ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Σκουφά&Νόρμαν18ΆρταΤηλ.:6972333244
Εmail:koromila.m@gmail.com

Γράφει ο Δημ. Κούκος

Γράφει η
ΑριστέαΓιαννούλα

Πρέντζα
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ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ, 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΑΔΡΑΣ ΑΡΑΧΘΟΥ
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΝΑΣ ΜΥΚΗΤΑΣ ΑΠΕΙΛΕΙ ΝΑ ΑΦΑΝΙΣΕΙ  
«ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑΣ»

Μπορείτε να φανταστείτε ότι το «σύμβο
λο της αιωνιότητας» είναι είδος προς εξα
φάνιση; Κι όμως δεν πρόκειται για σενάριο 
επιστημονικής φαντασίας, ο κίνδυνος είναι 
υπαρκτός.

Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ, είναι ένα δέντρο συνδε
δεμένο με πολλές παραδόσεις, έχοντας 
ξεχωριστή ιστορική, κοινωνική, οικονομι
κή, περιβαλλοντική και αισθητική αξία, στο 
οποίο πολλά χωριά και τοποθεσίες οφείλουν 
τα ονόματά τους. Κάτω από τα βαθύσκια 
πλατάνια έκαναν τις συνάξεις τους οι αρ
ματολοί, οι κλέφτες και οι καπεταναίοι της 
Επανάστασης του 1821. Αποτελεί σημείο 
αναφοράς σε ιστορικούς τόπους και μνη
μεία καθώς στέκει ως αιωνόβιο δέντρο στις 
περισσότερες πλατείες των χωριών, σημα
τοδοτώντας πανηγύρια, γάμους, γιορτές 
και την επανένωση των ξενιτεμένων. Με το 
πλούσιο φύλλωμά του μας προστατεύει τις 
ζεστές ημέρες του καλοκαιριού. Προστα
σία, όμως, ο πλάτανος χρειάζεται πλέον από 
όλους μας.

Τα τελευταία χρόνια μια καταστρεπτική 
ασθένεια, η «ασθένεια του μεταχρωματι-
κού έλκους του πλατάνου», που προκαλεί
ται από το μύκητα Ceratocystis platani, έχει 
προσβάλει τα πλατάνια σε αρκετές περι
οχές της Ελλάδας, κατ΄ επέκταση και του 
δικού μας Εθνικού Πάρκου. Ο κυριότερος 
παράγοντας που συμβάλει στη διάδοση και 
μεταφορά του μύκητα είναι ο άνθρωπος. Τα 
εργαλεία (όπως αλυσοπρίονα, πριόνια, τσε
κούρια κλπ.) και τα μηχανήματα εκσκαφής, 
που έχουν έρθει προηγουμένως σε επαφή 
με μολυσμένα πλατάνια, μπορούν εύκολα 
να μεταφέρουν το μύκητα. 

Σε πολλά ποτάμια και χειμάρους, όπως 
στην Πελοπόννησο, η ασθένεια έχει πάρει 
εκρηκτικές διαστάσεις με χιλιάδες νεκρά 
δέντρα. Στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου 
Τζουμέρκων Περιστερίου και χαράδρας 
Αράχθου εστίες προσβολής έχουν εντοπι
στεί στην κεντρική πλατεία των Ραφταναίων, 
στη γέφυρα Πλάκας, στην πλατεία της Πλα
τανούσας και λίγο έξω από το Πάρκο κοντά 

στη γέφυρα Τζαρή. 
Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η χώρα μας, 

λόγο της περιορισμένης εξάπλωσης του εί
δους, είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για τη δι
ατήρηση αυτού του τύπου οικοτόπου [92C0 
Δάση Ανατολικής πλατάνου (Platanion 
orientalis)]. 

Όταν η ασθένεια προσβάλει κάποιο πλα
τάνι σε ένα ποτάμι, στη συνέχεια διαδίδεται 
στα γειτονικά δένδρα με επαφές των ριζών 
τους. Μέσα στους ποταμούς και χειμάρρους 
η μετάδοση του μύκητα γίνεται με κορμούς 
και κλαδιά προσβεβλημένων νεκρών δέ
ντρων, που σπάζουν και μεταφέρονται με το 
ρεύμα του νερού συμβάλλοντας στη δημι
ουργία νέων εστιών προσβολής. 

Από τη στιγμή που ένα δέντρο πλατάνου 
προσβληθεί δεν υπάρχει καμία γνωστή μέ
θοδος ή κάποιο φάρμακο που θα μπορού
σαν να «θεραπεύσουν» την ασθένεια και το 
συγκεκριμένο δέντρο είναι καταδικασμένο 
να νεκρωθεί. Ο μύκητας που προκαλεί την 
ασθένεια επιβιώνει μέσα στο νεκρό ξύλο για 
αρκετά χρόνια, κατά συνέπεια, το ξύλο από 
τα νεκρά δέντρα δεν μπορεί να αξιοποιηθεί 
για καυσόξυλα ή για οποιαδήποτε άλλη χρή
ση, γιατί μπορεί να συμβάλει στη διάδοση 
της ασθένειας σε άλλες περιοχές. 

Επομένως, οποιαδήποτε παρέμβαση σχε
τική με την υλοτομία, κλάδευση, διακίνηση 
φυτών προς φύτευση, διακίνηση ξυλείας και 
διακίνηση σπόρων προς σπορά του πλατά
νου απαγορεύεται χωρίς την εποπτεία και 
έγκριση της Δασικής Υπηρεσίας. 

Τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται 
σε περιοχές με πλατάνια, ανεξαρτήτως αν 
υπάρχουν προσβολές ή όχι, θα πρέπει να 
απολυμαίνονται. 

Αποφεύγουμε λοιπόν να πληγώσουμε με 
οποιοδήποτε τρόπο και μέσο άτομα πλατά
νου. 

Ο περιορισμός της εξάπλωσης του μύ-
κητα αποτελεί υποχρέωση όλων μας. 

Αγγελική Λαζαρίδου
Δασολόγος MSc

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκή Γιορτή Πουλιών - Ενημερωτικές  
ομιλίες σε σχολικές μονάδες

Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρ
κου Τζουμέρκων, Περιστερίου και Χαρά
δρας Αράχθου, για 2η συνεχή χρονιά, απο
δεχόμενος την πρόσκληση της Ελληνικής 
Ορνιθολογικής Εταιρείας, συμμετείχε στον 
εορτασμό της Ευρωπαϊκής Γιορτής Που
λιών (γνωστή και ως Eurobirdwatch 2014), 
μέσω ενημερωτικών προγραμμάτων που 
υλοποιήθηκαν στην πλειονότητα τους, κατά 
την Εβδομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευ
σης (6/1010/102014), σε σχολικές μονάδες 
Α’Βάθμιας και Β’Βάθμιας Εκπαίδευσης των 
Π.Ε. Άρτας και Ιωαννίνων, από εργαζόμε
νους του Φορέα Διαχείρισης. 

Οι μαθητές, με τους δασκάλους και τους 
καθηγητές τους, είχαν την ευκαιρία να 
ενημερωθούν για την οικολογική αξία της 
προστατευόμενης περιοχής του Εθνικού 
Πάρκου Τζουμέρκων, Περιστερίου και Χα
ράδρας Αράχθου και συγκεκριμένα για θέ
ματα που αφορούν την οριοθέτηση και τις 
ζώνες προστασίας του, τις επιτρεπόμενες 
ανθρώπινες δραστηριότητες, τη βιοποικιλό
τητα του, το νομικό καθεστώς που διέπει τις 
προστατευόμενες περιοχές, καθώς και βα
σικές έννοιες και όρους της οικολογίας και 
του περιβάλλοντος γενικότερα. 

Μεγάλη βαρύτητα δόθηκε, επίσης, στην 
ορνιθοπανίδα του Εθνικού Πάρκου, καθώς 

και στα μεταναστευτικά είδη που φιλοξενού
νται στην περιοχή και όχι μόνο καθώς και 
στο μακρινό ταξίδι τους προς τους τόπους 
διαχείμασης. Επιπρόσθετα, υλοποιήθηκαν 
σχετικά παιχνίδια καθώς και διάφορες κατα
σκευές και χειροτεχνίες με περιβαλλοντικό 
περιεχόμενο για τα σχολεία Α’ Βάθμιας Εκ
παίδευσης. 

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν εννέα (9) 
ενημερωτικές ομιλίες σε ισάριθμα δημοτικά 
σχολεία που βρίσκονται εντός της περιοχής 
του Εθνικού Πάρκου. Πρόκειται για τα δη
μοτικά σχολεία Πραμάντων, Ράμιας, καθώς 
και του παραρτήματος αυτού Αγνάντων, Κυ
ψέλης, Πλατανούσας, Βουργαρελίου, Αθα
μανίου και Παλαιοκάτουνου. Παράλληλα, σε 
συνεργασία με τη Δ/νση Β΄βάθμιας Εκπαί
δευσης Ιωαννίνων, επισκεφτήκαμε για τον 
ίδιο σκοπό και τα γυμνάσια 1ο Ανατολής και 
7ο Ιωαννίνων, καθώς και τα γυμνάσια Κου
τσελιού, Μπιζανίου και Πεδινής Π.Ε. Ιωαν
νίνων, στοχεύοντας στην περιβαλλοντική εν 
γένει ευαισθητοποίηση περισσότερων βαθ
μίδων εκπαίδευσης. 

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά 
τους Διευθυντές των παραπάνω σχολείων 
εκτιμώντας ότι ο συνολικός αριθμός μαθη
τών που συμμετείχε στις ομιλίες ανέρχεται 
περίπου στους 320 και οι συνοδοί τους εκ
παιδευτικοί στους 25 και να δεσμευτούμε 
ότι θα ακολουθήσουν και άλλες παρόμοιες 
ενημερώσεις, ώστε να γνωρίσουν όλο και 
περισσότεροι μαθητές το Εθνικό Πάρκο και 
τη σπουδαιότητα του.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Τηλ. για επικοινωνία: 2651043663 (Βασ. Καλτσούνη)

Σατιρική Ποίηση 

Το προξενιό του Πανίκα
Ο φίλος μου ο Πανίκας ήταν 
μεν μεσήλικας 
αλλά με κορμοστασιά ντελικά-
τη 
περίεργα δασύτριχος σ’ όλο του 
το σώμα 
αφού γυμνός έμοιαζε σαν να 
φορεί φλοκάτη.

Ένας μποέμικος χαρακτήρας 
κι αρκετά συμπαθής στη φάτσα 
αλλά το τριχωτό του τον κατέ-
τασσε 
ν’ ανήκει σε κάποια άλλη ρά-
τσα.

Έκανε σχέση με μία ώριμη 
χήρα 
για τις σεξουαλικές του ανά-
γκες 
πλήρωνε και κάποιους λογα-
ριασμούς 
της χήρας για τις κοινόχρηστες 
δαπάνες.

Συνέτρεχε σε προξενιά που του 
‘καναν 
συγγενείς απ’ τη δική του πα-
ροικία 
μήπως και βρει καμιά πλούσια 
με λεφτά 
με καλή δουλειά και δική της 
κατοικία.

Κάποτε θέλησα κι εγώ να προ-
ξενέψω 
στον φίλο μου Πάνο ή Πανίκα 
μια όμορφη κοπελιά με μάτια 
γλαρά 
και με αξιόλογη προίκα.

Μια καλή περίπτωση που την 
ήθελα για τον εαυτό μου 
αν δεν με είχε προλάβει άλλη 
απ’ τον κύκλο τον δικό μου.

Ωρίσαμε συνάντηση στην Αγια 
Μαρίνα 
στην ταβέρνα «το τρύπιο κατο-
στάρι» 
εκείνη μ’ ένα συγγενή της και 
εγώ 
παρέα με το σιτεμένο παλικάρι.

Η γνωριμία μας έγινε πανηγυ-
ρικά 
φιλικά, χαρούμενα κι ωραία 
και γρήγορα - γρήγορα γίναμε 
όλοι μας μια ζεστή παρέα.

Η νύφη έλαμπε απ’ ομορφιά 
ντυμένη με φορεσιά σικάτη 

που τόνιζε το πλούσιο μπούστο 
της 
και την ολόγυμνή της πλάτη.

Ο Πανίκας θαμπώθηκε απ’ την 
ομορφιά 
της νύφης με τη φορεσιά τη σι-
κάτη, 
τη βρήκε πολύ μικρή, προκλη-
τική κι αεράτη 
κι αφού δεν του ταίριαζε, της 
γύρισε την πλάτη.

Με το τέλος της συνεστίασης 
περί την δωδεκάτην νυχτερινήν 
συμφωνήσαμε να τα πούμε τη-
λεφωνικά 
την επ’ αύριο, την δεκάτην 
πρωϊνήν.

Την άλλη μέρα στις δέκα το 
πρωί 
δέχτηκα τηλεφώνημα απ’ την 
ωραία τη Μίμη 
ν’ ακούσω την άποψη της για το 
γαμπρό 
με τρόπο σοβαρό και ξεχωρι-
στή τιμή...

«Ο άνθρωπος αυτός είναι απ’ 
άλλη εποχή 
διακόσια χρόνια πίσω. 
Η ιστορία τελειώνει εδώ, κι εγώ 
απλά 
θέλω θερμά να σ’ ευχαριστή-
σω».

Ο Πανίκας που παρακολου-
θούσε 
απ’ το διπλανό γραφείο 
ρώτησε να μάθει τι είπε η Μιμή 
για τον γαμπρό που θύμιζε θη-
ρίο.

Η Μιμή δεν σε θέλει για άντρα 
παρ’ όλο που θαμπώθηκε με 
την ωραία φάτσα σου 
και θέλει συνεύρεση ερωτική να 
της χαρίσεις 
ένα μαλλιαρό μωρό, να μη χα-
θεί η ράτσα σου!!!

Με ανοιχτό το στόμα άκουσε ο 
Πανίκας 
την άποψη της Μιμής για τον 
γαμπρό. 
Όσο για την ερωτική συνεύρεση 
που ζητεί, 
είπε: «ας πάρει σειρά και ίσως 
ανταποκριθώ!...»

Κίμων Μπαρτζώκας 
Ιούνιος 2012

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειο διαμέρισμα 70 τ.μ. 
στα Άγναντα, 100 μ. από το πρώην 
Γυμνάσιο Αγνάντων, με κήπο 100 τ.μ. 
και ξεχωριστή είσοδο από το υπόλοιπο 
σπίτι. 

Πληροφορίες τηλ. 6978-998639.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΑΓΝΑΝΤΩΝ 
«Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ»

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Πραγματοποιήθηκε στις 4-8-2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 

18.00 Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Συλλό-
γου μας.

Μετά την παρουσίαση του Διοικητικού και Οικονομικού 
Απολογισμού από τον Πρόεδρο και τον ταμία η Γενική Συ-
νέλευση ομόφωνα ενέκρινε τα πεπραγμένα.

Στην συνέχεια διεξήχθησαν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη 
νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο την ίδια μέρα συ-
γκροτήθηκε σε Σώμα με την παρακάτω σύνθεση:

Πρόεδρος: ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΡΔΑΛΗΣ, Αντιπρόεδρος: ΔΗ-
ΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΟΥΒΑΛΗΣ, Γενικός Γραμματέας: ΘΕΟ-
ΔΩΡΟΣ ΖΟΛΩΤΑΣ, Ταμίας: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΟΥΛΑΣ, Μέλος; 
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΙΤΗΣ, Αναπληρωματικό μέλος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΔΑΛΗΣ.

Εξελεγκτική επιτροπή: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΟΥΒΑΛΗΣ, 
ΜΠΑΖΟΥΚΑ-ΚΑΡΝΟΥΣΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ-
ΠΡΕΝΤΖΑ ΑΡΙΣΤΕΑ. 

Το βράδυ της ίδιας μέρας πραγματοποιήθηκε όπως κάθε 
χρόνο συνεστίαση στην πλατεία του Παλαιοχωρίου για όλα 
τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου μας τους οποίους 
και ευχαριστούμε για την παρουσία τους. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
 Ο πρόεδρος  Ο γενικός γραμματέας
 ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΡΔΑΛΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΟΛΩΤΑΣ
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Με στυλ.. . αθλητικό
Η ισχύς εν τη ενώσει!

Το ότι τα Τζουμέρκα και ει-
δικότερα το χωριό μας έχουν 
παιδιά που διαθέτουν αστεί-
ρευτο ποδοσφαιρικό ταλέντο 
και που το επιδεικνύουν κάθε 
καλοκαίρι με την διοργάνωση 
του καθιερωμένου τουρνουά, 
αυτό είναι δεδομένο και δεν 
αμφισβητείται από κανέναν. 

Ήγγικεν η ώρα, τα Τζουμέρκα 
να ενώσουν τις δυνάμεις τους 
και πλέον να δείξουν και στην 
Αθήνα το ποδοσφαιρικό ταλέ-
ντο που έχουν τα περισσότερα 
παιδιά της περιοχής και κατ΄ 
επέκταση των Αγνάντων. 

Μπορεί ακόμα το όλο εγχεί-
ρημα το οποίο συζητιέται και 
έχει πέσει στο τραπέζι να βρί-
σκεται σε «μωρουδιακό» στά-
διο, ωστόσο με την αρωγή εξει-
δικευμένων ανθρώπων πάνω 
στο κομμάτι του ποδοσφαίρου, 
αναμένεται πολύ σύντομα ίσως 
και μέσα στην Άνοιξη του 2015 
να πάρει σάρκα και οστά. 

Η ομοσπονδία Τζουμερκιω-
τών προσανατολίζεται στην 
οργάνωση ενός μεγάλου τουρ-
νουά που θα λαμβάνει χώρα σε 
γήπεδα των Αθηνών, παίρνο-
ντας μέρος χωριά που ανήκουν 
στην εν λόγω ομοσπονδία. Ου-
σιαστικά θα είναι η συνέχεια 
του μεγάλου τουρνουά που γί-
νεται τον μήνα Αύγουστο στην 
Άγναντα. 

Φυσικά θα πρόκειται για 
ένα πολύ μεγάλο γεγονός, κα-
θώς πολλά χωριά όπως είναι η 
Άγναντα, η Πράμαντα, η Ράμια, 
ο Καταρράκτης, το Βουλγαρέλι, 
οι Μελισσουργοί, θα μπορούν 
να δημιουργήσουν δικές τους 
ομάδες και τα παιδιά να έχουν 
την δυνατότητα να δείξουν, 
αλλά και να αναπτύξουν τις πο-
δοσφαιρικές τους αρετές. Αν 
συνυπολογίσουμε μάλιστα, ότι 
το καλοκαιρινό τουρνουά που 
διεξάγεται στην Άγναντα, γίνε-
ται με ιδιαίτερη επιτυχία, τότε 
είναι δεδομένο ότι και το τουρ-
νουά που θα λάβει χώρα στην 
Αθήνα, κατά πάσα πιθανότητα 
μέσα στον Απρίλιο, θα έχει με-
γάλη απήχηση στους Αγναντί-
τες και Τζουμερκιώτες που δια-
μένουν στην πρωτεύουσα.  

Σε αυτή την περίπτωση η 
ισχύς εν τη ενώσει έχει βάση 
και ο υπογράφων προκρίνει 
την διεξαγωγή ενός τόσου ση-
μαντικού γεγονότος το οποίο 
αναμένεται να ανεβάσει τις πο-
δοσφαιρικές μετοχές τόσο του 
χωριό μας, όσο και της ευρύτε-
ρης περιοχής των Τζουμέρκων.  

Η Αναγέννηση….  
αναγεννιέται !

Η Αναγέννηση Άρτας είναι 
εδώ. Φωνάζει «παρών». Πιο 
ενωμένη από ποτέ. Με στόχο;

Τι άλλο; Την μεγάλη της επι-
στροφή στην πάλαι ποτέ Β΄Ε-
θνική, πλέον με την ξενόφερτη 
ονομασία Football League. 

Η φετινή της πορεία στο πρω-

τάθλημα της Γ΄Εθνικής στον 2ο 
όμιλο είναι εξαιρετική και πι-
στοποιεί παιχνίδι με παιχνίδι ότι 
μπορεί να κόψει πρώτη το νήμα 
στο φώτο φίνις του πρωταθλή-
ματος. Αρκεί η σοβαρότητα και 
η πειθαρχία που επιδεικνύει σε 
κάθε ματς, να έχει την διάρκεια 
που χρειάζεται να διαθέτεις 
στον αθλητισμό και γενικότερα 
στο ποδόσφαιρο.  

Η Αναγέννηση Άρτας ύστερα 
από την «άγονη» περιήγηση 
της στα ερασιτεχνικά πρωτα-
θλήματα, έκανε το come back 
στα εθνικά πρωταθλήματα και 
φυσικά με τον υπέροχο κό-
σμο της στο πλευρό, δείχνει 
αποφασισμένη να ανέβει στα 
πιο ψηλά στρώματα. Στο φετι-
νό πρωτάθλημα της Γ΄εθνικής 
μοιράζεται τις θέσεις 1-2 στην 
βαθμολογία, ενώ και οι Αρτινοί 
έχουν επιστρέψει μαζικά στο 
γήπεδο για να βοηθήσουν σε 
αυτή την προσπάθεια. 

Η ομάδα του Ηλία Μαγκάκη 
σε κάθε παιχνίδι καταθέτει και 
την τελευταία ικμάδα των δυ-
νάμεων της και το μόνο που 
μένει είναι το Μάϊο όλη αυτή η 
προσπάθεια να ανταμειφθεί με 
την άνοδο και φυσικά άπαντες 
να «δρέψουν τους καρπούς». 

Υ.Γ: Αλλάζω ρότα στο άθλημα, 
μένω στην Άρτα και κάνω μια 
μικρή αναφορά στην εξαιρετι-
κή ομάδα Χάντμπολ του Πρω-
τέα Άρτας που αγωνίζεται στην 
Α2 Ανδρών. Αν και νεοφώτιστη 
ομάδα, ο Πρωτέας τα πηγαίνει 
περίφημα σε αυτό το απαιτητικό 
πρωτάθλημα και δείχνει ικανός 
να κάνει την έκπληξη και να «τρε-
λάνει» όλη την πόλη. Πρωταγω-
νιστές σε αυτή την προσπάθεια 
οι παίκτες οι οποίοι καθημερινά 
δίνουν τα πάντα για την ομάδα. 
Στον Πρωτέα αγωνίζεται φυσικά 
και ένας Αγναντίτης και καλός 
μου φίλος, ο Σπύρος Κώστας 
στην θέση του τερματοφύλακα. 
Εγώ να ευχηθώ με την σειρά μου 
καλή επιτυχία τόσο στον ΣΠΥΡΟ, 
όσο και σε ολόκληρη την ομάδα, 
αφού τυγχάνει και τους γνωρίζω, 
μετά το αφιέρωμα που έκανα πέ-
ρυσι σε ιστοσελίδα της περιοχής. 

ΠΑΣ… καλά!
Θετικό πρόσημο παίρνει η 

μέχρι τώρα αγωνιστική πα-
ρουσία του ΠΑΣ Γιάννινα στα 

αθλητικά δρώμενα της Super 
League. Ο φετινός μαραθώνιος 
του πρωταθλήματος αναμένε-
ται να είναι ιδιαίτερα ανταγωνι-
στικός ελέω των υποβιβασμών 
τεσσάρων ομάδων στη Foot-
ball League, λόγω της αναδιάρ-
θρωσης που θα γίνει στο πρω-
τάθλημα από τη σεζόν 2015-16 
και φυσικά το έργο της επίτευ-
ξης της παραμονής του ΠΑΣ 
Γιάννινα στα μεγάλα «σαλόνια» 
του ελληνικού ποδοσφαίρου 
μόνο στρωμένο με ροδοπέτα-
λα δεν είναι. 

Αναμφίβολα όμως η μέχρι 
τώρα πορεία του, καταδεικνύει 
ότι ο «Άγιαξ της Ηπείρου», δεν 
αναμένεται να συναντήσει ιδι-
αίτερα προβλήματα. Μπορεί 
η ομάδα να μην «θέλγει» με το 
ποδόσφαιρο που παίζει, ωστό-
σο δείχνει αγωνιστική σοβαρό-
τητα, πάθος, ψυχή στα περισ-
σότερα παιχνίδια και το σημα-
ντικότερο από όλα, παίρνει τα 
αποτελέσματα που θέλει. 

Ομάδα με συνοχή και συ-
μπαγή αμυντική γραμμή είναι 
και διαθέτει ο φετινός ΠΑΣ και 
αναμφισβήτητα μερίδιο επι-
τυχίας πιστώνεται στον Γιάννη 
Πετράκη. Ο Πετράκης μπορεί 
να μην έχει καταγωγή από την 
Ήπειρο, αλλά από την Κρήτη 
και συγκεκριμένα από το «γρα-
φικό» Ρέθυμνο, ωστόσο είναι 
άνθρωπος χαμηλών τόνων, 
σοβαρός και πάνω από όλα σέ-
βεται το ψωμί… που τρώει και 
φυσικά μιλάει με τα καλύτερα 
λόγια για την περιοχή της Ηπεί-
ρου. 

Ο ΠΑΣ είναι δικό του δημι-
ούργημα στο φετινό πρωτά-
θλημα, ενώ αποπνέει σεβασμό 
στους ποδοσφαιριστές, χαρίζο-
ντας τους απλόχερα την ηρεμία 
που τον διέπει σαν άνθρωπο. 
Το καμάρι της Ηπείρου, ο ΠΑΣ, 
έχει μπροστά του ένα δύσκο-
λο δρόμο να διαβεί γεμάτο με 
«αγκάθια» και εμπόδια, ωστόσο 
στο τέλος της διαδρομής είναι 
σίγουρο πως θα τον βρει νικη-
τή και πως για ακόμα μια χρο-
νιά θα μπορέσει να ανανεώσει 
το ραντεβού του για τη Super 
League. 

Y.Γ: Θα τα λέμε κάθε τρίμη-
νο με όλα τα αθλητικά νέα της 
Ηπείρου από την εφημερίδα της 
Άγναντας. Καλές γιορτές να έχετε 
με υγεία και χαμόγελο.

ΤουΧρήστουΑ.Λεμονιά
(Αρχισυντάκτης στο αθλητικό 
ραδιόφωνο Joinsports 89.3 by 
Novasport – Fm και την ιστοσε-
λίδα Joinsports.gr. Αρθρογράφος 
του Ηπειρώτικου περιοδικού 
Joinmagazine.  Ρεπόρτερ ΠΑΣ 
Γιάννινα στην αθλητική ιστοσελί-
δα PASsports.gr)

ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΑΓΝΑΝΤΙΤΩΝ               Ιωάννινα   18/11/2014
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                   Αριθμ. Πρωτ:  -16 -
Προς
ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Αγαπητοί συγχωριανοί
Το Δ.Σ. της Αδελφότητας έχει προγραμματίσει άμεσα 

τις παρακάτω εκδηλώσεις:
• Κοπή  βασιλόπιτας στις 04 /1/2015, ημέρα Κυριακή 

και ώρα 11π.μ. στην  «Αστερούπολη»  στο Παραλίμνιο 
Ψυχαγωγικό Πάρκο Ιωαννίνων. 

• Ημερήσια εκδρομή στο Ανήλιο Μετσόβου – Χιονοδρο-
μικό Κέντρο στις 25/1/2015 ημέρα Κυριακή.

• Ετήσιος Χορός-Συνεστίαση στις 15/2/2015 και ώρα 
12.30 το μεσημέρι  στους «Τσίπουρο με τζέδες» στην οδό 
Γαριβάλδη  16 στα Ιωάννινα.

Οι εκδηλώσεις για να έχουν επιτυχία χρειάζονται  την 
ηθική και την υλική συμπαράσταση όλων μας. Γι’ αυτό  
σας καλούμε να συμμετέχετε όλοι σας στις παραπάνω 
εκδηλώσεις μας, καθώς και όσες  άλλες θα προγραμμα-
τίσουμε προσεχώς και  θα ενημερωθείτε εγκαίρως.

Σας ευχόμαστε Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένος ο 
Καινούργιος Χρόνος. 

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Από το Δ.Σ. της Αδελφότητας

ΓΙΟΡΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ ΣΤΟ  
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ - ΤΑΒΕΡΝΑ «ΖΕΥΚΙ»

Λίγα ήταν και φέτος τα 500 καθίσματα για να χωρέσουν όλους 
τους φίλους και πελάτες του κ. Κώστα Βασιλείου στη Γιορτή Κρα-
σιού που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή το μεσημέρι 19 Οκτωβρί-
ου . Οργανώθηκε για δεύτερη φορά στο οινοποιείο- ταβέρνα 
"ζεύκι" σ' ένα ειδυλλιακό τοπίο στο Βαθύκαμπο Κεντρικού του 
Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων . 

Ο καλός καιρός ευνόησε ώστε εφέτος να υπάρχει πολύ μεγαλύ-
τερη προσέλευση έτσι ώστε κάποια στιγμή να γίνει το αδιαχώρητο. 

Παρόλο που εφέτος είχαν γίνει ετοιμασίες για περισσότε-
ρους επισκέπτες (4 γουρουνόπουλα, 2 προβατίνες , 160 κιλά κο-
ντοσούβλι, 25 κιλά κοκορέτσι) αρκετοί ήταν αυτοί που δεν βρήκαν 
ψητά και αναγκάστηκαν να πάρουν "ψητά της ώρας" (παϊδάκια , 
μπριζόλες). 

Όλοι όσοι παρευρέθησαν δοκίμασαν και απόλαυσαν τα τρία εξαι-
ρετικά κρασιά, κόκκινο, ροζέ και λευκό . Συνολικά προσφέρθη-
καν δωρεάν περίπου 450 κιλά κρασί. Τα νόστιμα φαγητά και οι 
φανταστικοί μεζέδες κέρδισαν τις εντυπώσεις όλων όσων τα δοκί-
μασαν..! 

Στην προσφώνησή του εκ μέρους των φορέων της περιοχής ο 
Πρόεδρος της Ένωσης των Συλλόγων και Αδελφοτήτων της Δ.Ε 
Αθαμανίας του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων παιδίατρος κ. Αντώ-
νης Κοντός είπε:

"Θα θέλαμε, όλοι οι φορείς της περιοχής, να συγχαρούμε και να 
ευχαριστήσουμε τον κ. Κώστα Βασιλείου τον πρόεδρο όπως 
τον αποκαλούμε, μιας και τελευταία ήταν πρόεδρος του τοπικού 
συμβουλίου, που για δεύτερη χρονιά εφέτος κάνει αυτή την όμορ-
φη εκδήλωση, την μοναδική γιορτή κρασιού στα Τζουμέρκα!

Ο κ. Κώστας Βασιλείου είναι ένας βαθύτατα σκεπτόμενος άνθρω-
πος που προσπαθεί με κάθε τρόπο να δώσει μια μικρή ανάπτυξη 
στην περιοχή μας, προσπαθεί με αυτή την όμορφη επένδυση που 
έκανε στον τόπο μας, ένα στολίδι θα έλεγα για την περιοχή μας, 
να αποδείξει πως με παρόμοιες τέτοιες μικρές επενδύσεις μπορούν 
να ζήσουν αρκετές οικογένειες.

Μας δείχνεις επίσης πρόεδρε πως αυτός ο ευλογημένος τόπος 
που δυστυχώς έχει εγκαταλειφθεί, βγάζει πολύ καλά προϊόντα, 
πολύ καλό κρασί. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που η φήμη του έχει 

φτάσει μέχρι τον Καναδά και δεν είναι 
τυχαίο που σε αυτή εδώ την μικρή περιοχή 
παράγονται περισσότεροι από 50 τό-
νους κρασί. 

Η προσπάθειά σου αυτή μας δείχνει πως 
η παραγωγή των δικών μας προϊόντων είναι 
ότι καλύτερο για να αντιμετωπίσουμε την 
κρίση. 

Κατάφερες Κώστα μου η ταβέρνα σου 
να γίνει ο "ναός του Βάκχου" και όλοι 
όσοι έρχονται να περνάνε "ζεύκι"...!! Να 
θυμίσω πως ζεύκι σημαίνει φαγοπότι, 
σημαίνει τσιμπούσι, είναι λέξη που την 
έχουμε πάρει από τους Τούρκους. 

Συνέχισε πάντα έτσι πρόεδρε τις προ-
σπάθειές σου και εμείς θα είμαστε περή-
φανοι για εσένα και θα σε αγαπάμε. " 

Στη συνέχεια ο κ. Κώστας Βασιλείου 
αφού ευχαρίστησε τον κ. Αντώνη Κοντό 
είπε πως τον συγκινεί η αγάπη που του 
δείχνουν όλοι τους. 

Η ορχήστρα του Βασίλη Γεραγόρη και 
Κώστα Κωσταγιώργου με τη βοήθεια 
του καλού κρασιού που προσφέρονταν 
άφθονο και δωρεάν σ' όλους, έφεραν 
μεγάλο κέφι και το γλέντι κράτησε μέχρι 
αργά τη νύχτα.  Αντ. Κοντός

Η Αδελφότητα διαθέτει 
τους παρακάτω λογαρια-
σμούς για όποιον θέλει να 
καταθέσει χρήματα.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
081/754481-28

ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
00060296015-1

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ   
ΔΟΜΗΝΙΚΟ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟ 

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 5.12.2014  
στην Άρτα (αίθουσα "Σκουφάς")  η εκδήλωση αφιέ-
ρωμα στον Έλ Γκρέκο.  Διοργανώθηκε από τον Δήμο 
Αρταίων και  την Ένωση των Συλλόγων και Αδερφοτή-
των της  Δ.Ε. Αθαμανίας του Δήμου Κεντρικών Τζου-
μέρκων. 

Ομιλητές ήταν  ο πρόεδρος της Ένωσης, Παιδία-
τρος, Αντώνης Κοντός που αναφέρθηκε στη ζωή και 
την προσωπικότητα του μεγάλου  Έλληνα ζωγράφου. 
Συγχρόνως  με την ομιλία του πρόβαλε και αρκετές  
φωτογραφίες από τα έργα του Ελ Γκρέκο,  τα μέρη 
όπου εργάστηκε, το Τολέδο όπου έζησε τα περισσό-
τερα χρόνια της ζωής του καθώς επίσης και από το 
σπίτι του στο Τολέδο. 

Ο φιλόλογος Δημήτρης Βλαχοπάνος αναφέρθηκε 
για το έργο του Ελ Γκρέκο και έδειξε αρκετά έργα του.

Η  παιδαγωγός Ζαχαρένια Σταύρου απήγγειλε ποι-
ήματα, "η μάνα του Χριστού",  από το βιβλίο του Κώ-
στα Βάρναλη το "φως που καίει". 

Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε αναλάβει η 
Εύη Ζανίκα, νοσηλεύτρια στην Μ.Ε.Θ. του Νοσοκο-
μείου  Άρτας. 


