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Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ

Χρήστου Α. Παπακίτσου
(Βαρύ Αγναντίτικο και Τζουμερκιώτικο πένθος)

Π

έθανε και κηδεύτηκε στην Άγναντα ο Χρήστος Α. Παπακίτσος. Ο Χρήστος Παπακίτσος ήταν από τους συνιδρυτές της εφημερίδας μας, την οποία υπηρέτησε για όλα
τα χρόνια που εκδίδεται. Επίσης, διετέλεσε Πρόεδρος της Αδελφότητας, Γενικός
Γραμματέας και Αντιπρόεδρος. Η δραστηριότητά του αφορούσε όλους, όλη την
ηπειρώτικη αποδημία. Σύλλογος Ηπειρωτών Περιστερίου, Ομοσπονδία Τζουμερκιωτών. Ουσιαστική ήταν και η συνεισφορά του στην ίδρυση και λειτουργία της Ιστορικής και Λαογραφικής
Εταιρείας Τζουμέρκων, στην οποία υπήρξε ιδρυτικό μέλος και διετέλεσε Αντιπρόεδρος και Γενικός Γραμματέας.
Βαρύτατο το πένθος και αφήνει ουσιαστικό κενό στη λειτουργία της Αδελφότητας και στην
έκδοση της εφημερίδας.

Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αδελφότητας
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητας
Αγναντιτών Αθήνας στο άγγελμα του θανάτου
του Χρήστου Α. Παπακίτσου αποφάσισε τα εξής:
Ο Χρήστος Α. Παπακίτσος σε όλη τη ζωή του
ασχολήθηκε ενεργά και πρωτοστάτησε για την
υλοποίηση των αποφάσεων της Αδελφότητας.
Υπήρξε ο πρωτοστάτης της επαναλειτουργίας
της Αδελφότητας το 1975 καθώς και ο ιδρυτής
της εφημερίδας μας «Άγναντα Άρτας», την οποία
και υπηρέτησε αδιαλείπτως μέχρι «σήμερα».
Ευνόητο είναι η απουσία του να είναι δυσανα
πλήρωτη. Για το λόγο αυτό, το Διοικητικό Συμ
βούλιο αποφάσισε:
1. Να εκφράσει τα θερμά συλλυπητήρια στην
οικογένεια του εκλιπόντος.
2. Ορίζει τον Πρόεδρο της Αδελφότητας Χρή
στο Χριστοδούλου να εκφωνήσει τον επικήδειο
λόγο.

3. Το επόμενο φύλλο της εφημερίδας να είναι
αφιερωμένο στον Χρήστο Α. Παπακίτσο.
4. Σε αντικατάσταση του Χρήστου Παπακίτσου
στη Συντακτική Επιτροπή της εφημερίδας ανα
λαμβάνει καθήκοντα ο Χρήστος Α. Τούμπουρος.
Επομένως τη Συντακτική Επιτροπή της εφημε
ρίδας αποτελούν: Χρήστος Χριστοδούλου, Ιωάν
νης Φίλος και Χρήστος Τούμπουρος.
5. Παράλληλα το Διοικητικό Συμβούλιο απευ
θύνεται σε όλους τους χωριανούς και παρακαλεί
να προστρέξουν και να βοηθήσουν, ώστε η εφη
μερίδα μας να γίνει καλύτερη και αρτιότερη.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητας
Αγναντιτών Αθήνας
Ο Πρόεδρος
Χρήστος Χριστοδούλου
Ο Γενικός Γραμματέας
Γιώργος Φίλος

Έγραψαν για τον Χρήστο Παπακίτσο
«Τα Τζουμερκοχώρια έχασαν την αυθεντική φωνή
τους. Τον άνθρωπο που συμπύκνωσε με αριστοτεχνικό τρόπο τη λαϊκή παράδοση της περιοχής και την
παρέδωσε στις επόμενες γενιές, ως κιβωτό παρακαταθήκης.
Αυτή την κιβωτό, ως Δήμος Αγνάντων, την εκδώσαμε το 2006, όπως είναι γνωστό, σε βιβλίο με τον γενικό
τίτλο «Από την Τζουμερκιώτικη Λαλιά στη Λαϊκή μας
Παράδοση». Μια έκδοση η οποία ως παρακαταθήκη
θα συντροφεύει και θα διδάσκει τους ανθρώπους στα
Τζουμέρκων την ζωντανή τους παράδοση.
Παράλληλα, όπως ειπώθηκε, υπηρέτησε με πάθος
τη λογοτεχνία. Έγραψε διηγήματα, ποιήματα, δοκίμια,
αφηγήματα, βιβλιοκριτικές, ασχολήθηκε με τη λαογραφία και έγραψε ιστορικές και κοινωνικές μελέτες.
Ήταν άνθρωπος της δράσης, με ενεργό συμμετοχή σε
κοινωνικούς, πολιτικούς και συνδικαλιστικούς φορείς.
Υπήρξε συνιδρυτής της Ι.Λ.Ε.Τ. και αντιπρόεδρος της
Εταιρείας στην Αττική.
Ο Χρήστος Παπακίτσος αναζητούσε και έκανε πάντα φίλους. Μια άδολη φιλία και μάλιστα δοκιμασμένη
ήταν και η δική μας. Όλα αυτά τα χρόνια, πορευτήκαμε
αντάμα και ο καθένας με τον τρόπο του, στο να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μια πολυσχιδή δράση,
με σκοπό την ανάπτυξη των Τζουμέρκων.
Αποχαιρετούμε σήμερα έναν μαχητικό και ασυμβίβαστο αγωνιστή των παραδόσεών μας. Τα Τζουμέρκα
που τόσο αγάπησε είναι βέβαιο ότι θρηνούν...
Θα τον θυμόμαστε πάντα...
Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του.
Χρήστος Χασιάκος,
πρώην Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων”

KKK
Μεγάλος άνθρωπος με ψυχή παιδιού. Καλό σου ταξίδι ευγενικέ μου φίλε. 
Σπύρος Μαντάς
KKK
Σε ευχαριστούμε για την προσφορά στον τόπο σου.
Ευχόμαστε ο πανάγαθος Θεός να αναπαύσει την ευγενική σου ψυχή!
Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του.
Χρήστος Τσιρογιάννης, Δήμαρχος Άρτας
KKK
Με άλγος βαθύ και με βαριά οδύνη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο της μεγάλης αυτής πνευματικής
προσωπικότητας,που αποτελούσε το στολίδι και το
καύχημα όχι μόνο της Τζουμερκιώτικης γης, αλλά όλης
της Ηπείρου και όχι μόνο. Ο αείμνηστος Χρήστος Παπακίτσος υπήρξε μια προσωπικότητα με εγνωσμένο
κύρος, με υποδειγματικό ήθος και με απροσδιόριστη
αξία. Να είναι ανάλαφρο το χώμα που θα τον σκεπάσει
και δροσόφερτη η γήινη αγκαλιά της αγαπημένης του
Άγναντας που θα δεχθεί το σκήνωμά του . Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του.
Γεώργιος Οικονόμου, πρώην πρόεδρος
Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας
KKK
Εγκάρδια συλλυπητήρια στους οικείους του Χρήστου Παπακίτσιου του υπέροχου ανθρώπου του ξεχωριστού πατριώτη του στυλοβάτη της ηπειρωτικής
παράδοσης και κληρονομιάς Θα λείψει στην Πανηπειρωτική θα λείψει σε όλους μας!!!
Συνέχεια στη σελίδα 7

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΕΔΡΑ : ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Τζουμέρκων (Ι.Λ.Ε.Τ.), μόλις πληροφορήθηκε τον θάνατο του παλαιμάχου μέλους της, συγγραφέα και σκαπανέα της τοπικής λαογραφίας και ιστοριογραφίας, με την ιδιαίτερα έντονη δράση και προσφορά
στην κοινωνία, τον άνθρωπο και την παράδοση
Χρήστου Παπακίτσου
αποφάσισε τα εξής:
Να παρευρεθούν μέλη του στην κηδεία και να εκφράσουν τα βαθιά συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.
Αντί στεφάνου να καταθέσει χρηματικό ποσό σε φιλανθρωπική οργάνωση.
Να αποσταλεί για δημοσίευση το παρόν ψήφισμα
στον τύπο και στα ΜΜΕ
Ιωάννινα, 16-09-2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 15 105 52 ΑΘΗΝΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας μόλις πληροφορήθηκε το θάνατο
του Χρήστου Α. Παπακίτσου, ο οποίος πλείστα προσέφερε στην Ηπειρώτικη αποδημία και υπηρέτησε ουσιαστικά την ηπειρώτικη παράδοση, αποφάσισε τα εξής:
Να παρευρεθούν μέλη της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας στην κηδεία του και να εκφράσουν
τα θερμά τους συλλυπητήρια.
Να καταθέσει το μέλος του Δ.Σ. Βασίλης Τζούβας στεφάνι στη σορό του κατά την ημέρα της κηδείας του.
Να δημοσιευθεί το παρόν στον τύπο και τα ΜΜΕ.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας
Ο Πρόεδρος
Η Γεν. Γραμματέας
Γιώργος Δόσης
Ελευθερία Σιαμέτη

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ
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Νεκρολογίες

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Ο ΘΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΤΥΧΊΕΣ

Ο Πέτρος Παναγιώτου και η
σύζυγός του Μαρία Ασημακοπούλου, κόρη της Αναστασίας
Αποστόλου Καπέλη, έφεραν
στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι.
Ευχόμαστε να τους ζήσει.

Η Αθανασία Ιω. Νικολού, εγγονή του Θανάση και της Καλλιθέας Νικολού, πέτυχε στη
Φαρμακευτική Σχολή Θεσσαλονίκης.
• Η Ευαγγελία Νικολού, κόρη
του συγχωριανού μας Δημητρίου
Β. Νικολού, πέτυχε στην Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
• Η Ελπίδα Αηδόνη του Λάμπρου και της Νότας, πέτυχε στη
τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
του Παν/μίου Αιγαίου.
• Ο Μάριος Αηδόνης του Λάμπρου και της Νότας, πέτυχε στη
τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
του Παν/μίου Πατρών.
• Η Κατερίνα Φλώρου, κόρη
των συγχωριανών μας Γεωργίου Φλώρου και Κων/νας Δήμου,
πέτυχε στο Τμήμα Μηχανικών
Η/Υ & Πληροφορικής του Πολυτεχνείου Πατρών.
• Ο Χαρίλαος Χρηστάκης, του
Αλεξίου και της Αλίκης Σωκράτη Ευταξία, πέτυχε στην Ιατρική
Σχολή Ιωαννίνων.
• Ο Χρήστος Σιαπάτης, του
Φώτη και της Μαρίας, πέτυχε
στο Μαθηματικό τμήμα του Παν/
μίου Αθηνών.

ΘΑΝΑΤΟΙ
• Στις 3 Σεπτεμβρίου 2015,
απεβίωσε στην Αθήνα (όπου και
κηδεύτηκε), ο Δημήτριος Σιαπάτης, ετών 79.
• Τον Ιανουάριο του 2015,
απεβίωσε και κηδεύτηκε στο Καλέντζι Ιωαννίνων (όπου ζούσε
μόνιμα), ο Κων/νος Αναστασίου,
σε ηλικία 87 ετών.
• Στις 5 Σεπτεμβρίου, απεβίωσε και κηδεύτηκε στην Αθήνα,
ο Βασίλειος Κ. Πριτσιβέλης, σε
ηλικία 87 ετών.
• Στις 8 Σεπτεμβρίου, απεβίωσε στη Θεσσαλονίκη και κηδεύτηκε στο κοιμητήριο του Αγίου Ιωάννη στα Ιωάννινα, ο Μι-

χαήλ Γ. Χάρος, σε ηλικία 84
ετών.
• Στις 28 Ιουλίου, απεβίωσε
και κηδεύτηκε στην Αθήνα, ο Γεώργιος Ρίζος, σε ηλικία 95 ετών.
• Στις 29 Ιουλίου, απεβίωσε
στην Άρτα και κηδεύτηκε στην
Άγναντα, ο Νίκος Δημ. Νικολός,
σε ηλικία 84 ετών.
• Στις 5 Ιουλίου, απεβίωσε
και κηδεύτηκε στην Αθήνα, η
Αικατερίνη Παπά, το γένος Ιω.
Γεωργονίκου, σύζ. Χρήστου, σε
ηλικία 77 ετών.
• Στις 10 Ιουλίου απεβίωσε
και κηδεύτηκε στην Αθήνα, ο
Πύρρος Κων/νος, συζ. Πηνελόπης Κων. Τούμπουρου, σε ηλικία 72 ετών.
• Στις 31 Ιουλίου, απεβίωσε
στην Αθήνα και κηδεύτηκε στην
Άγναντα, η Αικατερίνη Κορδαλή, το γένος Ιω. Ζολώτα, σύζ.
Χρήστου, σε ηλικία 87 ετών.
• Στις 16 Σεπτεμβρίου, απεβίωσε στην Αθήνα και κηδεύτηκε στην Άγναντα, ο Χρίστος Αρ.
Παπακίτσος, σε ηλικία 82 ετών.
• Στις 19 Σεπτεμβρίου, απεβίωσε στα Ιωάννινα και κηδεύτηκε στην Άγναντα, η Στυλιανή
Ζάχου, σε ηλικία 68 ετών.
• Στις 2 Οκτωβρίου απεβίωσε
στην Αθήνα και κηδεύτηκε στην
Άγναντα, ο Ευάγγελος Σωτ.
Μαυροπάνος, σε ηλικία 94 ετών.
• Απεβίωσε και κηδεύτηκε
στην Αθήνα, ο Χρήστος Γραβιάς, συζ. Βασιλικής Κων. Μπαλατσούκα, σε ηλικία 75 ετών.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΝΑΝΤΩΝ
100% επιτυχία
• Η Ιωάννα Μπούρη (από
Λεπιανά) πέτυχε στο Παιδαγωγικό τμήμα του Παν/μίου Ιωαννίνων.
• Η Χριστίνα Μιχάλη (από
Λεπιανά) πέτυχε στο τμήμα
Πληροφορικής του ΤΕΙ Άρτας.
•Ο Λάμπρος Τζίμας (από
Πλατανούσα) πέτυχε στο τμήμα Φιλοσοφικής του Παν/μίου
Ιωαννίνων.
• Ο Αλέξανδρος Μπακαγιάννης (από Ράμια) πέτυχε
στο τμήμα Πληροφορικής του
Ιονίου Παν/μίου.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
• Η Ζωή Ηλ. Μπάκου, στη μνήμη του Ευάγγελου Μαυροπάνου,
προσφέρει το ποσό των 50 ευρώ
για τις ανάγκες της Αδελφότητας.
Επίσης, στη μνήμη του Γεωργίου Ρίζου, προσφέρει το ποσό
των 50 ευρώ για τις ανάγκες της
Αδελφότητας.
• Στη μνήμη του Ευάγγελου
Μαυροπάνου, η οικογένεια
Κων/νου Σωτ. Μαυροπάνου,
προσφέρει το ποσό των 50 ευρώ
για έργα στο χωριό.
Σημ. Συντ.: Σ’ αυτό το φύλλο
δεν υπάρχουν (εκτός από μία)
φωτογραφίες αποθανόντων για
το λόγο ότι δεν μας στάλθηκαν
από τους συγγενείς τους. Παρακαλούμε να μας αποσταλούν
μέχρι την έκδοση του επόμενου
φύλλου στις αρχές Δεκεμβρίου.

Όποιος δεν λαμβάνει
την εφημερίδα ή γνωρί
ζει κάποιον που δεν τη
λαμβάνει και επιθυμεί
να τη λάβει, να γνωστο
ποιήσει τα στοιχεία του
στην Αδελφότητα.

ΔΙΕΥΚ
 Ρ Ι Ν Ι Σ
 ΕΙΣ
1. Στη στήλη “Κοινωνικά” δημοσιεύονται όσα γεγονότα
υποπίπτουν στην αντίληψή μας και όσα μας γνωστοποιούν
με επιστολές ή FAX οι ενδιαφερόμενοι.
2. Νεκρολογίες και φωτογραφίες των χωριανών μας που
απεβίωσαν, δημοσιεύονται μόνο εφόσον μας αποστέλλο
νται από συγγενείς και φίλους αυτών.
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(ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΑΡ. ΣΤΑΜΟΥ)
Δεν είσαι πια εδώ…
Κάνοντας το μεγάλο άλμα
προς την αιωνιότητα,
ορφάνεψε το σπίτι σου, σίγη
σε η πένα του Χωριού σου, των
Τζουμέρκων!
Η μνήμη σου βαθιά σμιλεμέ
νη στην ψυχή μου.
Από πού να αρχίσω και που
πρώτα να σταθώ;
Νήπιο ακόμα, εσύ μου έδει
ξες τι είναι το τηλέφωνο!
Σ’ ένα βαζάκι, που θύμιζε αμ
φορέα, μας έφερες τη Χιώτικη
μαστίχα…
Κι εγώ τρελάθηκα με τη μυ
ρουδιά της αλλά συγχύστηκα
που κολλούσε στα δόντια μου.
Με τι λαχτάρα σε περίμεναστα σχολικά μου χρόνια- τις δι
ακοπές, για να με βοηθήσεις να
γράψω Έκθεση.
Κι εσύ-ως γνήσιος δάσκαλοςκουβέντιαζες μαζί μου και μ’
άφηνες να γράψω μόνη μου.
Τη λογοτεχνία, από τα βιβλία
σου αγάπησα και μ’ έμαθες πως
η γνώση είναι δύναμη.
Με δέος σ’ έβλεπα! Σ’ αγα 
πούσα πολύ κι ήθελα να σου
μοιάσω.
Τα λόγια σου θέσφατα. Άφη
ναν το αποτύπωμά τους στο
μυαλό μου.
Ήσουν ο μεγάλος θείος μου!
Και συ καμάρωνες για την
πρόοδό μου! το ένιωθα πως
χαιρόσουν κι ας μην ήσουν ιδι
αίτερα εκδηλωτικός κι ας ήθε
λες το ακόμα καλύτερο από
μένα.
Η εισαγωγή μου στο πανε 
πιστήμιο σ’ έκανε περήφανο.
Παρακολουθούσες με άγρυ 
πνο βλέμμα κάθε μου επιτυχία,
παρά τις έννοιες σου για την οι
κογένειά σου, τη δουλειά σου,
τα πολλά σου ενδιαφέροντα
και τα προβλήματα της καθη
μερινότητας!
Μεγαλώνοντας, η σχέση μας
απέκτησε κι άλλες διαστάσεις.
Μοιραστήκαμε απόψεις για
τη διδασκαλία (την υπηρετήσα
με με αφοσίωση και οι δύο),
Την αγάπη μας για την Άγναντα και τα Τζουμέρκα,
τη λαχτάρα μας να βγουν
από την αφάνεια.
Το πάθος για τη γλώσσα μας
και τον πολιτισμό μας!
Συνιδρυτές της ΙΛΕΤ και συ
νοδοιπόροι για χρόνια στα συμ
βούλιά της.
Εκτιμούσες την άποψή μου,
επιζητούσες τη γνώμη μου κι
αυτό μου έδινε φτερά.
Πόσο σπουδαίος δάσκαλος
ήσουν για μένα…
Η λαμπικαρισμένη σκέψη
σου, οι αξιοθαύμαστες γνώσεις
σου, οι σταράτες σου κουβέ 
ντες; Ευαγγέλιο.
Η έμφυτη δικαιοσύνη σου, τα
επιχειρήματά σου για την τεκ
μηρίωση των απόψεών σου;
ακλόνητα.
Η ικανότητά σου να δίνεις
λύσεις και να ενώνεις, εκεί που
άλλοι δίχαζαν; Μοναδική!
Το χιούμορ σου ανεξάντλητο
και η ματιά σου διεισδυτική στα
γεγονότα.
Η κριτική σου καίρια και τα
πολλά ενδιαφέροντα γραπτά
σου πολυδιαβασμένα.
Η αγάπη σου για την καλή
παρέα και για τη συντροφιά συ
ντοπιτών; Παροιμιώδης!
Μεγάλωνες μα παρέμενες
νέος. Με όρεξη για καινούριες
γνώσεις και ακόμα πλατύτε 
ρους ορίζοντες.

Οι σύγχρονες τεχνολογίες
δεν σου αντιστάθηκαν, οι νέοι
άνθρωποι που σε γνώρισαν, σε
αγάπησαν κι αιφνιδιάζονταν
από τη ζωντάνια σου!
Όταν, διαισθανόμενος το ΤΕΛΟΣ, με χαιρέτησες, είδες το
δάκρυ που δεν κατάφερα να
συγκρατήσω, δεν ξέρω όμως,
αν κατάλαβες το πόσο θα μας
λείψεις …
Μα αν το σώμα σου αναπαύ
εται κάτω από ελαφρύ και μυ
ρωδάτο το χώμα της λατρεμέ
νης σου Άγναντας
Το Πνεύμα σου, που σίγουρα
πλανιέται ελεύθερο πάνω από
τα Τζουμέρκα
Θα καίει σαν φλόγα στο βά
θος της ψυχής των αγαπημέ 
νων σου και όσων εκτίμησαν το
ήθος σου!
ΚΑΛΟ ΣΟΥ ΤΑΞΙΔΙ ΘΕΙΕ ΧΡΗΣΤΟ…
• Η οικογένεια του Χρήστου
Αρ. Παπακίτσου, η σύζυγός
του, τα παιδιά του, τα εγγόνια
του, τα αδέλφια του, τα ανίψια
του, ευχαριστούν όλους που
με κάθε τρόπο, με τη φυσική
τους παρουσία στο σπίτι μας,
στο Νοσοκομείο, στην εξόδιο
ακολουθία, με τηλεφωνήματα,
με τηλεγραφήματα, με αναρτή
σεις και σχόλια στο fb, συμπα
ραστάθηκαν στη μεγάλη για
την οικογένειά μας απώλεια.
Ευχαριστεί τους Ιερείς πα 
πά-Σπύρο, παπά-Λάμπρο, πα
πά-Δημήτρη, παπά-Γιάννη που
συλλειτούργησαν στην εξόδιο
ακολουθία. Τον παπά-Σπύρο για
τη γλυκύτατα των λόγων του.
Ευχαριστεί την Πανηπειρωτι
κή Συνομοσπονδία Ελλάδος για
το ψήφισμα που εξέδωσε.
Ευχαριστεί το Δ.Σ. της Ένω
σης Ηπειρωτών Περιστερίου,
για την επίσκεψη μελών του
στο σπίτι μας και τον τέως
Πρόεδρο του ίδιου Συλλόγου
κ. Βασίλη Τζούμα, επιστήθιο
φίλο του, που ήλθε στο χωριό
και αποχαιρέτησε το Χρήστο με
συγκινητικά λόγια.
Ευχαριστεί επίσης την κ. Βα
σιλική Τζαχρήστα, εκπρόσωπο
της Ομοσπονδίας Αδελφοτή 
των Τζουμερκιωτών, για την
παρουσία της και, για τα από
καρδιάς, αποχαιρετιστήρια λό
για.
Τον Χρήστο Χριστοδούλου,
για τα πάμπολλα τηλεφωνή 
ματά του και για τον επικήδειο
που εκφώνησε, τον ευχαρι 
στούμε θερμά.
Για τον κ. Χρήστο Αρ. Τού 
μπουρο όσα «ευχαριστούμε» να
πούμε, είναι λίγα. Ο φίλος μας,
ο φίλος του Χρήστου ... “έγρα
ψε”, έτσι όπως αυτός ξέρει, για
τα καλά και για τις λύπες να
γράφει. Συγκλόνισε.
• Η οικογένεια του Χρήστου,
πρόσφερε χρηματικά ποσά
στους Ιερούς Ναούς της Κοιμή
σεως Θεοτόκου και Αγίου Δη 
μητρίου Αγνάντων. Επίσης πρό
σφερε το ποσό των 100 ευρώ
για έργα στο χωριό.
• Στη μνήμη του θείου Χρή
στου καταθέτουν χρηματικό
ποσό στη “ΦΛΟΓΑ” τα ανίψια
του:
Χρήστος και Μαίρη Παπαθε
οδώρου
Λαμπρινή Αρ. Στάμου
Γιάννης και Σοφία Καλαμπόκη
Ελένη Δημ. Καρύδη
• Στη “ΦΛΟΓΑ” επίσης κατα
θέτουν:
Πέρυ Λαφαζάνη
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
Η οικογένεια Αθανασίου

Μπαζούκα
• Επίσης πρόσφεραν χρημα
τικά ποσά:
Για τον Άγιο Νικόλαο Στρα 
νών τα ανίψια Γεώργιος και η
Λούλα Κωστάκη
Για τον Άγιο Δημήτριο Αγνά
ντων, η Αδελφότητα Αγναντι
τών Ιωαννίνων
Για το Ναό της Κοιμήσεως Θε
οτόκου Αγνάντων, ο Εξωραϊστι
κός-Εκπολιτιστικός Σύλλογος
Αγνάντων
Για την Αδελφότητα Αγνα 
ντιτών Αθηνών εις μνήμη του
νονού τους ο Γεώργιος Νικο
λός και ο γιός του Δημήτρης το
ποσό των 100 ευρώ.
• Για έργα στο χωριό πρό 
σφεραν:
Η οικογένεια Δημητρίου Κ.
Γκουβά το ποσό των 100 ευρώ
Ο αδελφός του Κώστας Αρ.
Παπακίτσος το ποσό των 50
ευρώ.
KKK

Χρήστος Αρ. Παπακίτσος
(1933-2015)
Έτσι μας έφυγες, με το μο
λύβι στο χέρι. 14 Σεπτ. του
Σταυρού, τα γενέθλιά μου.
Ώρα 10.30, στο σπίτι σου. Με
ρωτάς πόσο έχει ο μήνας. Σου
απαντάω. Μου εύχεσαι, ψελ 
λίζοντας, «εκατόχρονος» και
ανοιγοκλείνεις πολλές φορές
τα δάκτυλά σου, μήπως και δεν
άκουσα την ευχή σου.
Μετά μου ζητάς χαρτί και μο
λύβι και γράφεις: «Το 1951, εί
χαμε δεν είχαμε τελειώσει την
7η Γυμνασίου, ήταν στο φουλ η
προσφορά του testpap του Κα
θηγητή-ερευνητή Παπανικολά
ου, και ο Καθηγητής Φάρος μας
έβαλε Έκθεση: “Η προσφορά
της επιστήμης στην Υγεία”.
Έγραψα πολλές κουβέντες,
αλλά στο τέλος και πολλά ανα
θέματα, χοντρά και ανοίκεια για
μαθητές. Πήρα 20 !!!».
15 Σεπτ. στο Νοσοκομείο, ξη
μερώνοντας. Ώρα 17.30. Μου
ζήτησες χαρτί κι έγραψες τις
τελευταίες σου λέξεις: «Ποιός
τα σκέφτηκε ετούτα ...» δεν
τελείωσες την πρόταση, γιατί
μπήκαν οι γιατροί. Κι εγώ ήλπι
ζα την επόμενη μέρα να συνε
χίσεις το γράψιμο. Μάταια.
16 Σεπτ., ώρα 08.15. Ήμουν
δίπλα σου. Σε έβλεπα και προ
σπαθούσα να σε κάνω κι εσύ
να με δεις. Δεν τα κατάφερα.
Ήσουν ήρεμος. Ώρα 09.25 (με
το δικό μου ρολόι). Όλα σίγη
σαν. ΕΦΥΓΕΣ.
Ο αδελφός σου Κώστας
(από το προσωπικό μου
ημερολόγιο).

Ρίνα Ζολώτα – Κορδαλή:
Αποχαιρετισμός
Έφυγε για πάντα στις 30-72015 η Ρίνα Ζολώτα, σύζυγος
Χρήστου Κορδαλή. Την αποχαι
ρέτησαν τα παιδιά της Γιάννης,
Άγγελος, Αγλαΐα και η λοιπή
οικογένεια.
Ήταν ξαδέρφη μου. Μέναμε
στην ίδια γειτονιά. Τη θυμάμαι
πάντα με αγάπη. Ήμουν μαθή
τρια στο Γυμνάσιο, όταν ήταν
έγκυος στο δεύτερο παιδί της.
Θέλω εγώ να το βαφτίσω! Της
επέμενα.
Και έτσι βάφτισα τον Άγγελο,
το μόνο παιδί που βάφτισα στη
ζωή μου, και καμαρώνω πάντα
γι’ αυτόν.
Σε αποχαιρετώ μαζί με τους
δικούς σου όλους.
Αγγελική Ζολώτα
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ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ

ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΙΚΑ - ΑΓΝΑΝΤΙΤΙΚΑ
Ο γέρο-Πίνδος κάτασπρος και πάντ᾿ ανδρειωμένος
πέτεται με τα χιόνια του και με την κλεφτουριά του·
στον ήλιο που βασίλευε, το μάτι του στυλώνει
και λέγει στ᾿ άστρο τ᾿ ουρανοῦ: “Εκεῖ που πας να δύσεις
αν σ᾿ ερωτήσουνε για με, να πεις πως δεν πεθαίνω”.

χες κατσαρές. Και
νουμε την κοινωτο κακό είναι ότι
νία που τα δημιήταν και πατριώούργησε και τον
τες….
πολιτισμό της.
«Κλείσε τ’ αυτιά
Απλά ή επισου στους σοβαβλητικά, ταπεινά
ρογελοίους.
ή μεγαλοπρεπή,
«Και μην ανοίγεις
ακέραια ή σπαόσο κι αν χτυπούν
ράγματα, στέκουν
Φωνάζουν μα δεν
σιωπηλά και μας
έχουν τι να πουν»
υπενθυμίζουν
ρχισαν
οι
ποιοι είμαστε και
προκαταραπό πού ερχόμακτικές
εργασίες
στε. Υποβάλλουν
Γράφει ο
στον Άραχθο για
συναισθήματα,
Χρί
σ
τος
Α.
Τού
μ
που
ρ
ος
την
μελλοντική
προκαλούν
συαναστήλωση κανειρμούς, προβλητασκευή του γεφυριού της Πλάματίζουν και διδάσκουν όποιον
κας.
μπορεί να καταλάβει καλύτερα
Τα πρώτα λιθοσώματα, τμήτη «γλώσσα» τους.
ματα της ιστορικής γέφυρας
Όχι, δεν πρέπει να μείνουν εκεί
ανελκύστηκαν από τα νερά του
σωροβολιασμένες…
Αράχθου.
νάπτυξη κι όλο ανάπτυξη
Οι εργασίες αυτές είναι ιδιαίκαι ξανά μανά ανάπτυτερα σημαντικές, προκειμένου
ξη! Θέσεις εργασίας πολλές, μα
να
τηρηθεί το συμφωνηθέν χροπάρα πολλές, στα Τζουμέρκα.
νοδιάγραμμα του έργου χωρίς
Χρήμα να δουν τα μάτια σας. Με
παρεκκλίσεις. «Κερδίζοντας» το
το τσουβάλι. «Άμα γίνουν αυτά
χρόνο γίνεται ένα κρίσιμο βήμα
τα Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα,
για την επιτυχή και έγκαιρη ολοθα τρώνε οι κάτοικοι με χρυσά
κλήρωση του έργου.
κουτάλια». Αμούρες κατσαρές
Σε εξέλιξη βρίσκονται και οι
και γκόρτσα αγίνωτα. Πλιατσιγεωτρήσεις οι οποίες πραγματοκολόγημα στο Τζουμέρκο… Αυτό
ποιούνται
σε άμεση συνεννόηση
αποδεικνύει και η σωληνοποίημε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεση του Καταρρακτιώτικου. Κατά
χνείο.
τα άλλα αμολάμε φιστούρες
Οι προκαταρκτικές εργασίες,
και ρουμποστίνες στα καφενεία.
πέραν των άλλων, περιλαμβάΠρόκληση. Ας τα γράψουν… για
νουν
την ανέλκυση και διάσωνα αποδείξουν ότι δεν ταυτίζουν
ση σημαντικών τμημάτων του
τον τόπο τους με το ιδιωτικό
γεφυριού που βρίσκονται στο
τους συμφέρον.

Ά

Α

Μ

ε δυσκολία, πλέον, αναλαμβάνω την τρίτη σελίδα της εφημερίδας μας, την
οποία για πολλά χρόνια κατείχε
δικαιωματικά ο Χρήστος Παπακίτσος, την οποία είχε μετατρέψει
σε όαση Αγναντίτικης – Τζουμερκιώτικης ενημέρωσης. Υπό
την έννοια αυτή προκαταβολικά
ζητώ τη συμπαράσταση και τη
βοήθεια όλων των Αγναντιτών
και υπόσχομαι πως θα προσπαθήσω…
έτρες …. Τζουμερκιώτικες
πέτρες. H ιστορική μας
πραμάτεια !!!
Το φως
Έγινε σήμερα τόσο
φως
που οι τυφλοί
καθισμένοι στις πέτρες
τ’ ακούν σαν κελάηδημα
23 Αυγούστου, ημέρα Κυριακή. Άρχισαν οι προκαταρκτικές
εργασίες για την αναστήλωση
του γεφυριού της Πλάκας. Εκεί
δίπλα στο χωράφι συγκεντρώθηκαν όσες πέτρες σώθηκαν από
την κατεβασιά. Θα τις χρησιμο-
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ποιήσουν και πάλι στην αναστήλωση του γεφυριού.
Για εμάς που γεννηθήκαμε και
μεγαλώσαμε εκεί, στο ποτάμι,
που παίξαμε και μπλατσιαρίσαμε στα βάθρα της γέφυρας και
νιώσαμε πάνω στο γεφύρι «κυρίαρχοι και κατακτητές», που
ρακομανήσαμε με το σωροβώλιασμά του, με το μαντάτο νιώσαμε ένα ρίγος «αιχμάλωτο» του
γεφυριού.
«Αιχμάλωτοι», λοιπόν, της καταγωγής μας, του τόπου και των
προγόνων μας. Θα πει κάποιος:
«Έλα μωρέ, πέτρες είναι. Τι συναίσθημα να σού δώσουν». Ο
κόσμος, όμως, δεν γράφεται μόνον με ύλη.
“Καὶ φοβᾶμαι ἀκόμη τῶν χεριῶν
μου τὸ ἄγγιγμα στὶς πέτρες τοῦτες
μὴν ἐπιτείνει τὴ φθορά, μὴν ἐπισπεύδει τῶν ἐρειπίων τὴν ἐρείπωση” .
Τα μνημεία είναι δημιουργήματα μιας συγκεκριμένης κοινωνίας
σε μια ορισμένη εποχή εκφράζουν τις αξίες, τις αντιλήψεις, τα
ιδεώδη και την αισθητική της.
Δηλαδή με αυτά καταλαβαί-

Α

γανάκτηση σε πιάνει, όταν
για ένα σχεδόν χρόνο όλοι
οι «ειδήμονες» σαν Μανιάτισσες μοιρολογίστρες ρακουμάνησαν για τα Πειραματικά Σχολεία, τα Πρότυπα κλπ, κλπ. Δεν
είδα να γράψουν κάτι για κείνα
τα παιδάκια που από το Γυμνάσιο Αγνάντων (την επιτυχία τους
τη γράφουμε σε άλλη στήλη)
θριάμβευσαν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις. Διπλή με πιάνει η
αγανάκτηση, όταν με τον μακαρίτη τον Χρήστο Παπακίτσο και
τον πρόεδρο της Αδελφότητας
Χρήστο Χριστοδούλου, μόνο
που δεν είχαμε στήσει σκηνή
έξω από το Υπουργείο Παιδείας, όταν εκείνος-άντε να μην
πω τίποτε- ο υφυπουργός -λέμε
τώρα- Παιδείας είχε αποφασίσει
το κλείσιμο του Γυμνασίου Αγνάντων. Σιγά μην μπορούσαν αυτά
τα παιδιά να τελειώσουν σήμερα
Σχολείο. Και το χειρότερο άκουγες και κάτι «εκπαιδευτικούς» να
σού κάνουν κάτι αναλυσάρες για
την αρτιότερη οργάνωση του εκπαιδευτικού χώρου και κάτι τρί-

ποτάμι μετά την κατάρρευση και
είναι δυνατόν να μετακινηθούν.
Επίσης, εντοπίζεται η ακριβής
θέση και το μέγεθος όσων τμημάτων δεν μπορούν στη φάση
αυτή, λόγω μεγέθους, να μετακινηθούν.
Πάντως εγώ επιμένω. Με κλαρίνα, με ψέματα και με ΜΚΟ δεν
αποκαθίστανται τα μνημεία.
Μακάρι να διαψευστώ….
σουχτερό» φόρο στο
τσίπουρο και την τσικουδιά ζητά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την Ελλάδα.
Συγκεκριμένα, η Επιτροπή ζήτησε σήμερα από την Ελλάδα να
τροποποιήσει το καθεστώς φόρου κατανάλωσης για το τσίπουρο και την τσικουδιά, καθώς η
χώρα επιβάλλει σε αυτά τα ποτά
το 50% του κανονικού συντελεστή φόρου κατανάλωσης που
εφαρμόζεται στην αιθυλική αλκοόλη. Παράλληλα, σύμφωνα με
την Επιτροπή, επιβάλλεται υπερβολικά μειωμένος συντελεστής
στο τσίπουρο και την τσικουδιά
(περίπου 6% του κανονικού συντελεστή φόρου κατανάλωσης)
όταν παρασκευάζονται χύμα από
τους αποκαλούμενους «διήμερους» αποστάκτες (οινοπαραγωγοί ή παραγωγοί άλλων γεωργικών προϊόντων).
Ξέχασαν να γράψουν πως το
κάνουν για το καλό μας….
Πάντως νομίζω ότι, χωρίς
υπερβολή, όλοι θα γίνουν τσιπουροφοροφυγάδες….

«Τ

Tο κορυφαίο ουζερί «ΝΕΟΝ» στην Άρτα

Τ

ο καφέ Ουζερί «ΝΕΟΝ
1934», είναι ένα καινούριο
μαγαζί στην Άρτα που συνδυάζει

πολύ μεράκι και εξαιρετική φαντασία έστησε το τσιπουράδικο
που το νοστιμεύει η εξαιρετική

τη λιτή αλλά εξίσου εντυπωσιακή διακόσμηση, με το εξαίρετο
περιεχόμενο των εδεσμάτων που
συνοδεύουν το πρώτης ποιότητας τσίπουρο... Είναι δημιούργημα και ιδιοκτησία του χωριανού
μας Βασίλη Κ. Κωστούλα. Με

και μοναδική τέχνη στη μαγειρική της Νικολέττας. Μεζέδες
εκλεκτοί, ποτά αγνά, μπύρες και
κρασί ποιοτικό. Ό,τι τραβάει η
ψυχή του Αρτινού.
Καλές δουλειές Βασίλη.

Πρόταση για τη Γ.Σ. των μελών της Ι.Λ.Ε.Τ. (δια του Δ.Σ. αυτής)
Θέμα: Δημοτικό Ελεύθερο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο στα Τζουμέρκα*
Επειδή η Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Τζουμέρκων (Ι.Λ.Ε.Τ.)
είναι Φορέας πνευματικός και επιστημονικός (αυτοτελής και ανεξάρτητος), που ασχολείται, κυρίως, με την επιστημονική έρευνα
και μελέτη της περιοχής των Τζουμέρκων (ιστορία, λαογραφία, παράδοση, γλώσσα κ.λπ.) και γενικά με τον τοπικό πολιτισμό της ευρύτερης περιοχής των Τζουμέρκων, μπορεί σε πρώτη φάση (πρώτο
στάδιο) και στο πλαίσιο αυτό, να μετονομαστεί, ουσιαστικά και άνετα, σε Κέντρο Τζουμερκιώτικων Ερευνών και Μελετών (ΚΕ.Τ.Ε.Μ.).
Σε δεύτερη φάση, δεύτερο στάδιο (όχι μακρινό), η «μητρική»
Ι.Λ.Ε.Τ. (ή το νέο ΚΕ.Τ.Ε.Μ.), μαζί ίσως και με το θεσμό του Θερινού
Σχολείου Τζουμέρκων, θα πρέπει να αναβαθμιστούν, να εξελιχτούν
σε Δημοτικό Ελεύθερο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Τζουμέρκων.
Η ιδέα - πρόταση αυτή μπορεί να είναι ρηξικέλευθη, αλλά είναι
εφικτή και υλοποιήσιμη και καθόλου ουτοπική και ο προτείνων δεν
είναι αιθεροβάμων.
Αρκεί, πρωτίστως, να το πιστέψουν και να το ενστερνιστούν οι
άνθρωποι που αγαπούν την Ι.Λ.Ε.Τ. και τα Τζουμέρκα (ιδρυτές, στελέχη, διοίκηση, φίλοι της Εταιρείας κ.λπ.) και στη συνέχεια να συνεγείρουν και να ευαισθητοποιήσουν την πλειάδα των Πανεπιστημιακών, των Πνευματικών ανθρώπων και την Τοπική Αυτοδιοίκηση
των Τζουμέρκων.

Εάν οι Πανεπιστημιακοί της ευρύτερης περιοχής των Τζουμέρκων εγκολπωθούν την ιδέα και τη στηρίξουν, μαζί με τους Ο.Τ.Α.
της περιοχής, η ίδρυση και η λειτουργία Δημοτικού Ελεύθερου
Ανοιχτού Πανεπιστημίου στα Τζουμέρκα θα γίνει σύντομα πραγματικότητα.
Εφόσον η ιδέα αυτή υιοθετηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και
τη Γενική Συνέλευση της Ι.Λ.Ε.Τ., μπορώ, ανά πάσα στιγμή, να καταθέσω ολοκληρωμένη πρόταση.
Παρενθετικά να υπενθυμίσω ότι στην περιοχή του Πωγωνίου,
για δεύτερη χρονιά φέτος, θα λειτουργήσει ΔΕΑΠ.
Η πρωτοβουλία για την ίδρυση του Πανεπιστημίου αυτού ήταν
του Ομότιμου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κου Αποστόλου (Λάκη) Παπαϊωάννου που κατάγεται από το Πωγώνι, με τη
στήριξη του Δημάρχου Πωγωνίου κου Καψάλη -εκπαιδευτικού.
Ιωάννινα, 21 Ιουλίου 2014
Ο Προτείνων
Αθανάσιος Μπαζούκας
Α΄ Αντιπρόεδρος της Ι.Λ.Ε.Τ.
(τηλ. 2651032996 - 6932997380)
* Η πρόταση αυτή κατατέθηκε για πρώτη φορά στη συνεδρίαση
του Δ.Σ. της Ι.Λ.Ε.Τ. την 1η Αυγούστου 2014.
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Σοβαρά κι εύθυμα
Στη μνήμη της Στέλλας
Διαβάζοντας αυτές τις λέ
ξεις το μυαλό σου πηγαίνει
αμέσως στο στριφτό. Δεν εί
ναι όμως έτσι. Ξέρω το κακό
που κάνει το τσιγάρο και εί
μαι αντικαπνιστής.
Πολλές φορές βρίσκομαι
στη δυσάρεστη θέση, όταν
χάνω κάτι πολύτιμο, θες την
ταυτότητα, θες ένα δαχτυλίδι,
Γράφει ο 
Χάρις Ζάχος
ένα μολύβι, να στεναχωριέ
Συντ/χος Δάσκαλος μαι, γιατί μου είναι απαραίτη
- Συγγραφέας
το. Πρέπει να το βρώ. Αυτό
συμβαίνει στον καθένα μας.
Προσπαθώ να θυμηθώ πού, πώς και γιατί.
Ψάξε από ‘δω, ψάξε από ‘κει, τίποτα! Καταλήγω
στην αδερφή μου τη Στέλλα. Πρέπει να μου πει το
φλιτζάνι. Άλλο που δε θέλει, αφού θα την ασημώ
σω. Καυχιέται ότι το διαβάζει καλά.
Αφού γυρίσει, το σταυρώνει και περιμένει να στε
γνώσει.
Αρχίζει τις ερωτήσεις, πώς είναι, πώς το λένε, αν
λάμπει, πού πήγα, τι έκανα και άλλα τέτοια. Στο τέ
λος, για να μη με απογοητ εύσει μου λέει:
Θα το βρεις!
Πάλι από την αρχή…

Στρίβω, στρίβω!!!
Στο τέλος καταλήγω στα …απαυτά…… του Δαί
μονα.
Αυτά θα στρίψω, θα πονέσει και θα μαρτυρήσει.
Ξέρετε ο δαίμονας ήταν αγαθός άγγελος, έκανε
όμως σκανταλιές και ο καλός μας Θεός τον έκανε
δαίμονα.
Πιάνω μερικά αγριόχορτα στο χέρι μου, αυτά

Η Στέλλα καφετζού
που να αντέχουν στο στρίψιμο και αρχίζω το τρα
γουδάκι:
-Στρίβω, στρίβω.
-Τι στρίβεις;
-Τ’ απαυτά…… τ’ Δαίμονα!
-Τι έχασες;
-Το δαχτυλίδι.

ΕΚΕΙ ΣΤ’ ΑΠΟΣΚΙΑ ΤΟΥ... ΧΩΡΙΟΥ

Εξουσία
Άνθρωπος αγράμματος, αυ
στηρός, εκδικητικός και συνάμα
πάρα πολύ απαιτητικός, αφού
υποχρέωνε τις συζύγους όσων
απ’ την περιοχή της αρμοδιότη
τάς του τον φιλοξενούσαν στα
σπίτια τους να του φτιάχνουν
πάντα πίτα με ...σαράντα αυγά,
ήταν ο Γιάννης ο Μπαρούτας, ο
Διοικητής του Σταθμού Χωροφυ
λακής, στα παλιότερα τα χρόνια,
κάποιας ορεινής περιοχής.
Κι όσες δεν είχαν όλα αυτά
τα αυγά – οι περισσότερες – θες
από ντροπή, θες από φόβο, ανα
γκάζονταν, ακόμα και σε ακα
τάλληλες ώρες, να τριγυρνούν
από γειτονιά σε γειτονιά για να
τα συμπληρώσουν.
Κάποτε ο Γιάννης ο Μπαρού
τας, πριν ακόμα ξημερώσει, ξεκί
νησε απ’ την έδρα του Σταθμού
με τα πόδια – δεν υπήρχαν ακό
μα αμαξιτοί δρόμοι κι αυτοκίνη
τα στην περιοχή – έχοντας για
συντροφιά κι έναν χωροφύλακα
του Σταθμού, να επισκεφτεί την
προϊσταμένη του Υπηρεσία, την

Γράφει ο
Γιάννης Κατσικογιώργος
Συνταξιούχος δάσκαλος
Υπομοιραρχία (αργότερα Υποδι
οίκηση και σήμερα Αστυνομικό
Τμήμα), με σκοπό να παραλάβει
τους μισθούς των ανδρών του
Σταθμού και τους δικούς του, να
δει και τον προϊστάμενό του και
να επιστρέψει.
Η πορεία ήταν δύσκολη, κο

Μαρία Χρ. Γκουβά - Ντάλια
Περιβαλλοντολόγος - Δασολόγος

Γεωτρήσεις
Φωτοερμηνείες
Δασικές μελέτες
Περιβαλλοντικές μελέτες
Τηλ.: 26810 22361 & 6943 744883
Epidasous@gmail.com
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πιαστική και θα διαρκούσε πολ
λές ώρες, γιατί η απόσταση μέ
χρι την έδρα της Υπομοιραρχίας,
κάτω χαμηλά στην κωμόπολη
του κάμπου, ήταν πολύ μεγάλη.
Κατά το μεσημέρι περίπου
φτάνει στον προορισμό του.
Τακτοποιεί όλες του τις δου
λειές και, απομεσήμερο πια,
παίρνει το δρόμο της επιστρο
φής.
Περπάτησε όλο το απόγευ
μα, ώσπου η νύχτα τον πρόλαβε
σε κάποιο απ’ τα χωριά πριν την
έδρα του.
Μπαίνει στο πρώτο καφενείο,
που συνάντησε, να πιει έναν
καφέ, να ξεκουραστεί για λίγο
και να συνεχίσει το δρόμο του.
Εκεί όμως η τύχη το’ φερε να
μπλεχτεί σε χαρτοπαίγνιο.
Παίζοντας όλη τη νύχτα, χάνει
στα χαρτιά όλα του τα χρήμα
τα και στο τέλος, μη έχοντας τι
άλλο να παίξει, παίζει και χάνει
και τα τσαρούχια, που φορούσε.
Χαράματα πια, ξυπόλυτος,
παρέα πάντα με το συνοδό του
χωροφύλακα, ξεκίνησε για την
έδρα του, όχι φυσικά απ’ τον κε
ντρικό βατό δρόμο, που ένωνε
τότε τα χωριά μεταξύ τους, αλλά
από μικρά και στενά μονοπάτια,
μακριά από σπίτια, μέσα από
δάση και κακοτοπιές μην πάρει
χαμπάρι κανένα μάτι την κατά
ντια του.
Η μέρα είχε προχωρήσει αρ
κετά, όταν, φτάνοντας στην κο
ρυφή ενός λόφου, βλέπει στην
απέναντι πλαγιά τον άσπονδο
εχθρό του, το Θανάση το Ζούκα,
να καίει ρόγκι, δηλαδή να καίει
ένα κομμάτι κομμένου δάσους
για να το μετατρέψει σε χωράφι,
και λέει κουνώντας εκδικητικά
το κεφάλι του:
-Κάψε, κερατά Ζούκα! Αφού ο
Μπαρούτας δεν έχει τσαρούχια
να έρθει να σε συλλάβει . . .
Μετά από λίγες μέρες, αφού
επιβεβαίωσε την παράβαση και
παρήλθε το αυτόφωρο χωρίς να
μπορέσει να συλλάβει το δρά
στη, αποφάσισε ν’ αναφέρει την
παράβαση στην Προϊσταμένη
του Αρχή.
Κάθεται στο γραφείο του,
παίρνει πέννα και χαρτί κι αρχίζει
να συντάσσει την αναφορά του:
-«Προς την Κυρίαν Υπομοιραρ
χίαν Χωροφυλακής...»

-Θα το βρεις;
-Θα το βρω!
Βλέπετε και ερωτώ και απαντώ.
Παίρνω μια πλάκα και πλακώνω τ’ αγριόχορτα
και αρχίζω το ψάξιμο. Συγκεντρώνομαι κι αν το
εντοπίσω η χαρά μου είναι μεγάλη, δεν ξεχνώ και
τ’ α….. του Δαίμονα. Δεν πρέπει να πονάει.
Θέλοντας να πάω στο σπίτι του Χρήστου Τού
μπουρου στην Κάτω Ηλιούπολη, ψάξε, ψάξε, χά
θηκα. Βγήκα απ’ τ’ αυτοκίνητο να βρω χορτάρι, για
να στρίψω τ’ α….. του Δαίμονα. Πού χορτάρι. Όλο
τσιμέντο και άσφαλτο. Γυρίζω στο σπίτι, του τηλε
φωνώ και του λέω το και το.
-Και γιατί δεν έστριβες τ’ α….. του Δαίμονα;
-Χρήστο μου, απ’ το πολύ το στρίψιμο κατάντη
σε κι αυτός… ρογκάτσκο, οπότε έπαψε να πονάει.
Και τώρα απλά μας γράφει σ’ αυτά που δεν έχει.
Τι σοφίζεται ο άνθρωπος!!! Τα μάθαμε στην
Άγναντα. Δεν τα ξεχνάμε…
Υ.Γ.: Γύρισα το φλυτζάνι και είδα ότι ήταν μαύρο!
– Ο καφές θα ’ναι σκούρος!
– Βλέπω δρόμο και μια μεγάλη πόρτα χωρίς επιστροφή!
Στο καλό!!!
(Από το βιβλίο «Αγναντίτικα Λιχνίσματα» των Χάρι
Ζάχου και Χρίστου Τούμπουρου)
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Μορφή της ζωντανής Τζουμερκιώτικης παράδοσης
ο Χρήστος Παπακίτσος

Σ

τις 15 Νοεμβρίου 2011 στην κατάμεστη αίθουσα «Μιχαήλας» Αβέρωφ (Ακαδημίας και Γενναδίου 8)
η Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών παρουσίασε το λογοτεχνικό και δημοσιογραφικό έργο του Χρήστου
Α. Παπακίτσο. Την παρουσίαση έκανε ο πρώην Πρόεδρος της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας
Τζουμέρκων κ. Κώστας Μαργώνης. Με την άδειά του δημοσιεύουμε σήμερα την ομιλία του στη μνήμη του
αξέχαστου χωριανού μας και στυλοβάτη της εφημερίδας μας, από την ίδρυσή της μέχρι το θάνατό του.
«Κυρίες και κύριοι,
Πώς να μιλήσει κανείς, με τυπικά λόγια, για έναν άνθρωπο που τον σέβεται και τον εκτιμά, πώς να συλλάβει τις αποχρώσεις της φωνής ενός φίλου που μια
ολάκερη ζωή αναζητά τις ρίζες του στην επικράτεια
του μυθικού βασιλιά Αθάμαντα;
Πώς να μιλήσει για τον Χρήστο Παπακίτσο, μια μορφή της ζωντανής μας Τζουμερκιώτικης παράδοσης
που δεν αποτελεί το τέρμα της, αλλά που προσφέρει
διαρκώς καινούριες αρχές;
Οι σκέψεις αυτές μου θύμισαν τον μεγάλο μας δάσκαλο, τον Γιώργο Σεφέρη. Ήρθαν στο νου μου τα λόγια του έλληνα ποιητή, όταν έγραφε για τον Πιραντέλλο, στις Δοκιμές, πως ήταν «ένα από τα πνεύματα που
ξεχώρισαν και μας χρησιμεύουν για σημάδια αναγνωρισμού· φάρους του πρόσκαιρου αρχιπελάγους όπου
ζούμε» (Δοκιμές, τ.Α σελ.50)
Δε θεωρώ περιττό να επαναλάβω τα λόγια του Τζουμερκιώτη δημοσιογράφου και συγγραφέα, του Βασίλη Μαλισιόβα, που με τρόπο εύστοχο και σύντομο,
με απέριττο αλλά ουσιαστικό λόγο, αναφέρεται στον
Χρήστο Παπακίτσο.
«Πολυσχιδής προσωπικότητα, προικισμένος σκαπανέας της τοπικής λαογραφίας και της ιστοριογραφίας,
με τον γλαφυρό του λόγο και τον άριστο χειρισμό της
ελληνικής γλώσσας άνοιξε ήδη λεωφόρους για όλους
εμάς τους νεότερους μελετητές.
Τον ξέρω πολύ καλά. Δεν θέλει επαίνους. Δεν αποζητά ούτε καν το θετικό σχόλιο. Φιλόπονος εργάτης,
εργάζεται με μόνο κριτήριο τη δημιουργία μιας παρακαταθήκης για τους νεότερους».
Η σταδιοδρομία του και η συγγραφική του δράση
τεκμηριώνουν τον χαρακτηρισμό του ως πολυσχιδούς
προσωπικότητας· δάσκαλος αρχικά, υπάλληλος του
ΟΤΕ στη συνέχεια που εξελίχθηκε σε διευθυντικό στέλεχος και καθηγητής για 15 χρόνια των Σχολών του
ΟΤΕ.
Πλούσια και η συγγραφική του δραστηριότητα·
ασχολήθηκε και ασχολείται με τη δημοσιογραφία, δημοσιεύοντας άρθρα και σχόλια σε εφημερίδες και περιοδικά. Επιλεκτικά θα αναφέρω την εφημερίδα «Τα
Τζουμέρκα» και το περιοδικό της Ι.Λ.Ε.Τ. «Τζουμερκιώτικα Χρονικά».
Ταυτόχρονα υπηρέτησε και υπηρετεί τη λογοτεχνία·
έγραψε διηγήματα, ποιήματα, δοκίμια, αφηγήματα,
βιβλιοκριτικές, ασχολήθηκε με τη λαογραφία και έγραψε ιστορικές και κοινωνικές μελέτες.
Εν ολίγοις άνθρωπος της δράσης, με ενεργό συμμετοχή σε κοινωνικούς, πολιτικούς και συνδικαλιστικούς
φορείς. Θα περιοριστώ στο ότι υπήρξε συνιδρυτής της
Ι.Λ.Ε.Τ. και αντιπρόεδρος της Εταιρείας στην Αττική.
Το καθαρά συγγραφικό του έργο είναι ευρύ: επαγγελματικό, λαογραφικό, λογοτεχνικό και δημοσιογραφικό. Ξεχωριστή θέση έχει η μελέτη με τον τίτλο «Από
την Τζουμερκιώτικη Λαλιά στη Λαϊκή μας Παράδοση»,
έκδοση του πρώην Δήμου Αγνάντων το 2006 και ο
«Τζουμερκιώτικος γάμος», λαογραφικό κείμενο που
διασκευάστηκε σε θεατρικό έργο και παρουσιάστηκε
το 2010 στο «Αράχθειο» Θέατρο της Σκούπας.
Απ’ ό,τι γνωρίζω υπάρχουν έργα που πρόκειται να
εκδοθούν, ποιητική συλλογή, ιστορική έρευνα, Διηγήματα και Ευθυμογραφήματα, Έθιμα των Τζουμερκιωτών και Θρυλικές παραδόσεις της περιοχής των Τζουμέρκων.
Η αλήθεια είναι πως ο Χρήστος Παπακίτσος αγαπά
αυτό που κάνει, αφοσιώνεται στη μελέτη της Τζουμερκιώτικης παράδοσης και δεν παύει να στηλιτεύει,
να σχολιάζει, να παρατηρεί την επικαιρότητα με το
κριτικό βλέμμα του ανθρώπου που νοιάζεται για τον
τόπο του.
Πρόσφατα, στην εφημερίδα «Άγναντα Άρτας», με το
δικό του αμίμητο τρόπο, φέρνοντας στην επιφάνεια
τα βιώματα και τη γλώσσα του παρελθόντος κατάλληλα συνταιριασμένο με τα προβλήματα του παρόντος,
έγραψε τα ακόλουθα:
«Κατά τη Γερμανική Κατοχή του 1941-44 «γλυτώσαμε
από τον εξ ασιτίας θάνατο χάρη στα «φτηνά χωράφια» μας, τις «Ξελάστρες». Τώρα, κάποιοι συντοπίτες
μας, που έχουν ακουστά για την πείνα εκείνης της εποχής, λένε: «Έρχονται δύσκολες μέρες.
Πρέπει να πάμε στα χωριά μας να σπείρουμε τα χωράφια μας και ας μην ξέρουν αρκετοί από αυτούς αν η
σπορά γίνεται με άβραστο ή βρασμένο σπόρο! Χώρια
που δεν ξέρουν ούτε κατά πού πέφτουν τα χωράφια
τους, ούτε αν αυτά «πάρθηκαν» από τα ρέματα ή «καταπατήθηκαν» από κεδρότουφες και βάτα.»

Έτσι απλά διατρέχει, με διαπεραστικό βλέμμα, τα
γεγονότα από το 40’- 41 ως σήμερα, κάνει τον απολογισμό των τελευταίων εβδομήντα χρόνων και, όπως
οι αρχαίοι σοφοί, μιλά για τα «προσιόντα», τη μυστική
βοή .... των πλησιαζόντων γεγονότων. Και την προσέχουν οι ευλαβείς.
Ενώ εις την οδόν έξω, ουδέν ακούουν οι λαοί» (Κ. Καβάφης, Θεοί δε προσιόντων, σελ.17), για να θυμηθούμε
τον Καβάφη. Η ανεπαίσθητη και υπόρρητη συνάφεια
με τον Σεφέρη ή τον Καβάφη αποκαλύπτει το πνευματικό υπόστρωμα του έργου του Χρ. Παπακίτσου, την
πλατιά, ουμανιστική του παιδεία.
Ως πνευματικός άνθρωπος, θα τολμούσα να πω, έχει
αναλάβει ενεργητικό ρόλο στην κοινωνική ζωή. Δεν
παραμένει αμέριμνος θεατής δραστηριοτήτων, αλλά
υποτάσσεται εκουσίως στο ηθικό αίτημα του σκεπτόμενου ανθρώπου.
Εδώ επιβεβαιώνεται η Πλατωνική ρήση «μέγιστον
μάθημα ρητόν ουδαμώς έστιν ως άλλα μαθήματα».
Η προσωπικότητα του ανθρώπου διδάσκει από μόνη
της.
Όποιος γνώρισε τον Χρ. Παπακίτσο το διαπίστωσε·
η αγάπη για τη μικρή ορεινή πατρίδα, ο γνήσιος ουμανισμός του, η ζωντανή αίσθηση των πραγμάτων
περνούν ανεμπόδιστα στην κουβέντα με τους φίλους,
στη χειρονομία, στο στίχο.
Στο έργο του δεν ανιχνεύει κανείς ίχνη αναφομοίωτων επιρροών, ιδέες και σκέψεις που δεν είναι συνυφασμένες με τον εαυτό του, την παιδεία του, το πνευματικό του ήθος, τη ζωή στα Τζουμέρκα.
Το 2010 τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο στο διαγωνισμό διηγήματος της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών. Ο
τίτλος του είναι «Η ζωντανή αφίσα».
Σας διαβάζω ένα απόσπασμα από το αδημοσίευτο
αφήγημά του με τον τίτλο «Πλάγιασε στις ρίζες του».
«Κρίμα!... Πάει το χωριό...», συλλογιζόταν και μονολογούσε: «Σε λίγο, λύκοι και αρκούδες θα ουρλιάζουν
στις αυλές των σπιτιών μας και μέσα τους θα γεννούν
και θα λαλούν κίσσες και κουκουβάγιες»...
Την ημέρα του Αγίου Δημητρίου προστέθηκε και καινούργιο στρώμα χιονιού πάνω στο παλαιό, το κρουσταλλιασμένο. Το χωριό αποκλείστηκε, τα τηλέφωνα
σίγησαν, οι άνθρωποι εγκλωβίστηκαν στα σπίτια τους
και οι καμπάνες της Εκκλησίας του Αγίου δε σήμαιναν
στη γιορτή του. Έγιναν κι αυτές απροσπέλαστες.
Ο κυρ-Δημήτρης, τοποθετώντας και τον εαυτό του
μέσα σ’ αυτή τη φρικτή εικόνα, ταρακουνήθηκε ψυχικά. Θυμόταν και ψέλλιζε: «Τι ωραία που ήταν παλαιά
εδώ! Γεμάτος από ανθρώπους ήταν ο τόπος· γεμάτος
ζωή και δράση! Ποτέ δε μας έκλεισε το χιόνι στα σπίτια
μας.
Οι νέοι με τα φτυάρια ξεχιόνιζαν τους δρόμους και
τα μαθητούδια πήγαιναν χαρωπά στο σχολειό τους
με τη σάκα στον ώμο και στο χέρι, σαν αντιολισθητικό μπαστούνι, το καυσόξυλο για τη σχολική τους
σόμπα. Αλλά και τι καλά περάσαμε πέρυσι στη γιορτή
μου στην Αθήνα!...Πόσο το χάρηκαν τα παιδιά και τα
εγγόνια μου!
Σήμερα η Ρέα μου, τα παιδιά μας και οι φίλοι μου θα
προσπαθούν να μου τηλεφωνήσουν για να μου ευχηθούν, και μπορεί να περνούν πολλά απ’ το μυαλό τους
για τις αναπάντητες κλήσεις τους...Πού να ξέρουν ότι
η χιονοθύελλα γκρέμισε τα τηλεγραφόξυλα και έκοψε
τις τηλεφωνικές γραμμές...».
Εκείνο το βράδυ έσβησε στην κορυφή του χωριού
και ένα ακόμη τζάκι. Ένα ακόμη καντήλι ξέμεινε από
λάδι... Ήταν του Δημήτρη... Ο Κοινοτάρχης, που κατοικούσε αγνάντια, δεν είδε τους συνηθισμένους πρωινούς «αποθρώσκοντας» γκρίζους καπνούς από το τζάκι του Δημήτρη και ανησύχησε. Πώς όμως να φτάσει
ως εκεί;
Δύο μέρες πάλευαν τα γεροντάκια να ξεχιονίσουν
το δρόμο. Έφτασαν κάποια στιγμή με την ψυχή στο
στόμα. Φώναξαν, ξαναφώναξαν, αλλά απόκριση δεν
έπαιρναν... Παραβιάζοντας την πόρτα, βρήκαν το σπιτονοικοκύρη πεσμένο στο παράθυρο ν’ αγναντεύει
κατά το χωριό με ορθάνοιχτα τα παγωμένα μάτια
του!...
Ο γιατρός διέγνωσε καρδιακή ανακοπή που επέφερε
το μοιραίο πριν από τρεις μέρες. Ο συνονόματός του
Άγιος του επιφύλαξε σαν τελευταίο γιορτινό δώρο την
παραμονή του στο χωριό για πάντα... Το επίμονο όνειρο της ζωής του εκπληρώθηκε με το θάνατό του...»
Ο Σεφέρης έρχεται ξανά στο νου μας: «... την ύπαρξη
αυτή, (της πραγματικότητας του πνευματικού ανθρώπου) ίσως μπορεί να τη δώσει το βαθύ οργανικά αί-

σθημα της ανάγκης να σωθεί, στη δύσκολη εποχή μας,
ό,τι μπορεί να σωθεί από την ανθρώπινη αξιοσύνη».
(Δοκιμές).
Αυτό πασχίζει να σώσει, με τον λόγο του, και ο Χρ.
Παπακίτσος, την ανθρώπινη πλευρά του εαυτού μας,
την ξεχασμένη στο μακρινό παρελθόν, να κρατήσει το
όνειρο που τον συνόδεψε στη ζωή του, στη συγγραφική και την πνευματική του πορεία.
Διόλου ευκαταφρόνητη δεν είναι η ποιητική παρουσία του Χρ. Παπακίτσου. Οι τίτλοι των ποιημάτων του
(Αμφιλογίες, Ωδή για το Γυμνάσιο Αγνάντων, Η Χαλασιά, Το Γέρας, οι Στιγμές, Αν, Συμφυή και Αντίρροπα,
Βαβέλ κ.ά.), ο πεζολογικός στίχος, η φιλοσοφική και η
στοχαστική διάθεση, η βιωματική σοφία, η ειρωνεία, ο
καυστικός τόνος και ο υπαινικτικός λόγος συγκροτούν
την ποιητική του τέχνη.
Η πλειονότητα των ποιημάτων του δημοσιεύτηκε
στην εφημερίδα «Άγναντα Άρτας», γεγονός που δηλώνει υπόρρητα την συνάφεια με το επίκαιρο και το τοπικό. Η οπτική γωνία όμως του δημιουργού είναι αυτή
που χαρίζει στα ποιήματα τη φιλοσοφική διάθεση.
Με τον τρόπο αυτό, τον ευρηματικό, η επικαιρότητα διυλίζεται, συνέχεται με μια διαχρονικότητα της
ανθρώπινης φύσης ή συναντά το υπόστρωμα της ανθρώπινης σκέψης στη φιλοσοφία, την ιστορία, στον
λαϊκό πολιτισμό. Εγχείρημα ομολογουμένως τολμηρό
και δύσκολο, γιατί η ποίηση κινδυνεύει να χάσει τον οίστρο της και η πραγματικότητα να χάσει την αλήθεια
της.
Όμως ο Χρ. Παπακίτσος τα ισορροπεί, κινείται επί
«ξηρού ακμής», ποιητικώ τω τρόπω, με μοναδικό του
όπλο τη δύναμη να μεταμορφώνει το γεγονός που αγγίζει σε ποιητική έκφραση που αποτελεί μέσο κάθαρσης, ψυχικής και πνευματικής. Θα έλεγα ότι έτσι δημιουργείται το ύφος της Ανάγκης.
Θα σας διαβάσω μια στροφή από το ποίημα «Αμφιλογίες», που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Άγναντα» Άρτας στο φύλλο 157/2009.
«Μα ούτε και το μάρμαρο, το κρύο, το αθώο,
μου απάντησε ξεκάθαρα σε τούτα που ρωτούσα:
Πού ένιωθε καλύτερα, μέσα στη γη ατόφιο
ή τώρα απέξω σμιλευτό, γυαλιστερό και ακριβό,
σκεπάζοντας τα λείψανα και ιδεών και ύλης;
Και ούτε ποιοι του δίνουνε την πιο πολλή κρυάδα:
Οι από μέσα, οι άπραγοι ή οι απέξω, οι «άρπαγοι»;»
Τα ποιήματα και τα σχόλια στην εφημερίδα «Άγναντα Άρτας» αποτελούν συγκοινωνούντα δοχεία, διαδοχικές μεταμορφώσεις του ανθρώπου που με διεισδυτικό βλέμμα και διακριτικό τρόπο κινείται ανάμεσα
στα γεγονότα, αναζητώντας την κρυφή αλληλουχία
τους. Δείγμα διανοητικής και πολιτικής ωριμότητας.
Θα έλεγα ότι σχόλια και ποιήματα συγκοινωνούν. Η
προσθήκη στο σχόλιο της έκπληξης το καθιστά δυνάμει ποιήμα. Σας θυμίζω την φράση του Οδυσσέα Ελύτη
«ψαρεύοντας έρχεται η θάλασσα» που προκαλεί αναμφίβολα έκπληξη στον αναγνώστη με τον αναπάντεχο
συνδυασμό των λέξεων.
Θα σας διαβάσω τώρα ένα σχόλιο που αφορά γεγονότα των πρώτων μηνών του 2011.
«Απ’ την αρχή δε μου είχε κάτσει καλά στο μάτι αυτός ο «Καλλικράτης». Είχα διαβάσει ότι στην εποχή
του μερικοί του καταμαρτυρούσαν πως έκανε πολύ
λιγότερα από όσα έλεγε και δεν αναλάμβανε πρωτοβουλίες.
Ζούσε και δρούσε υπό τη σκιά του Ικτίνου. Μου φαίνεται ότι και σήμερα τον «καπελώνουν» οι διορισμένοι
Γεν. Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
Του σερβίρουν τα αποφάγια του «Καποδίστρια», για
να του κοτσάρουν και τη ρετσινιά του «φαταούλα».
Όπως ακούγεται, του επιβάλλουν να «καταβροχθίσει» τα λίγα Σχολεία και τις ελάχιστες Δημόσιες Υπηρεσίες που απέμειναν σε μερικές ξεχασμένες περιοχές
της χώρας μας που δείχνουν την εκεί, έστω και αναιμική αλλά πολύ χρήσιμη και συμβολική, παρουσία του
κράτους.
Ελπίζουμε να γλυτώσουν τα Τζουμέρκα από τη βουλιμία του. Καλά που δεν «αναστήθηκε» πριν από 50-60
χρόνια...
Οι μισοί Έλληνες, κυρίως εμείς οι Τζουμερκιώτες, θα
μέναμε αγράμματοι και θα ζούσαμε ακόμα «πίσω απ’
τον άλλο κόσμο», χωρίς δρόμους, χωρίς φως, χωρίς
τηλέφωνο και χωρίς άλλα πολλά από τα αγαθά του
λεγόμενου σύγχρονου πολιτισμού...
Και όμως, μέχρι πριν από καμιά εικοσαριά χρόνια,
πολλοί από εμάς λέγαμε ότι στην περιοχή μας «δεν
έγινε τίποτε μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο! Τώρα;;;»
Δεν θα μπορούσαμε όμως να παραγκωνίσουμε το
επιστημονικό έργο του Χρ. Παπακίτσου. Παρακάμπτοντας τα ποικίλα άρθρα σε εφημερίδες και περιοδικά,
θα εστιάσω στο βιβλίο «Από την Τζουμερκιώτικη λαλιά στη λαϊκή μας παράδοΣυνέχεια στη σελίδα 6
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Yδροηλεκτρικό έργο, ισχύος 760 KW στο ρέμα Αγναντίτης
στην Τ.Κ. Αγνάντων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Π.Ε. Άρτας

Η

λέξη πολιορκία σημαίνει τον αποκλεισμό οχυρωμένης θέσεως από πολεμικές δυνάμεις που την περιστοιχίζουν,
κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να κάμψουν την αντίσταση
των υπερασπιστών της και να την κατακτήσουν.
Κάπως έτσι, τα τελευταία χρόνια πολιορκούνται τα Τζουμέρκα.
Και πιστεύω πως οι πολιορκητές θα είναι αδίστακτοι μέχρις οριστικής κατάκτησης. Γιατί, η μερική άρχισε ήδη. Έγινε δηλαδή η αρχή
με το νερό. Στο όνομα της εκμετάλλευσης των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας, άρχισε η αρπακτική διαδικασία.
Συνολικά η κατάσταση έχει ως εξής: Μέχρι σήμερα έχουν δοθεί από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) Πάνω από 21
άδειες φραγμάτων στην περιοχή των Τζουμέρκων και δύο άδειες
αιολικών πάρκων στα Τζουμέρκα και στο Ξηροβούνι. Και έπεται
συνέχεια. Το ποτάμι του Καταρράκτη δεν υπάρχει. Μόνο σωλήνες
υπάρχουν για να εξυπηρετήσουν τα τρία μικρά ιδιωτικά υδροηλεκτρικά έργα. Στο Ζίφκο άλλο ιδιωτικό υδροηλεκτρικό έργο. Το
νερό του Αγναντίτη με σχετικά άδεια από τη Ρυθμιστική Αρχή
Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) δόθηκε σε ιδιωτική εταιρεία.)
Σε ενημέρωση όλων των χωριανών μας δημοσιεύουμε Απόσπασμα από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10/2015 συνεδριάσεως του ΔΣ του
Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων. Αριθμ. Απόφασης 143/2015
Στο Βουργαρέλι, σήμερα την ντριπτική πλειοψηφία των κατοί25/08/2015, ημέρα Τρίτη και κων της περιοχής που συμμετείώρα 16.00 το Δημοτικό Συμβού- χαν απορρίφθηκε τόσο η Μ.Π.Ε.
λιο συνήλθε σε τακτική συνεδρί- όσο και η επικείμενη κατασκευή
αση στο Δημοτικό κατάστημα, υδροηλεκτρικού έργου.
ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.
Μειοψήφησαν οι κάτοικοι του
5937/19-08-2015 πρόσκληση του οικισμού Φράστα οι οποίοι ήταν
Προέδρου κ. Γεώργιου Σιλιόγκα .
υπέρ και υπέβαλαν έγγραφα με
ΘΕΜΑ 16ο Περί γνωμοδότησης αριθμ. πρωτ. 5882/14-08-2015
επί του περιεχομένου του φακέ- και 5883/14-08-2015 με υπογραλου Μελέτης Περιβαλλοντικών φές και τα επιχειρήματά τους,
όρων (Μ.Π.Ε) για το έργο: «Μικρό σχετικά με την άρδευση και τα
υδροηλεκτρικό έργο , ισχύος 760 ανταποδοτικά, υπέρ της καταKW στο ρέμα Αγναντίτης στην Τ.Κ. σκευής του έργου. Επίσης υποΑγνάντων του Δήμου Κεντρικών βλήθηκε το πρακτικό της Γενικής
Τζουμέρκων, Π.Ε. Άρτας»
Συνέλευσης μαζί με συλλογή
Ο Δήμαρχος εισηγούμενος το υπογραφών.
θέμα είπε τα εξής:
Σαν Δήμαρχος θεωρώ ότι πρέΚύριοι σύμβουλοι
πει να σεβαστούμε τη γνώμη της
Η Περιφέρεια Ηπείρου με το τοπικής κοινωνίας άλλωστε το
με αριθμ. πρωτ.65091/2177/17- γνωρίζετε ότι από τις προγραμ06-2015 έγγραφό της μας ζητά ματικές μου ακόμη δηλώσεις είνα γνωμοδοτήσουμε σχετικά με μαι κατά των φραγμάτων στην
το φάκελο Μελέτης Περιβαλλο- περιοχή.
ντικών όρων (Μ.Π.Ε) για το έργο:
Αμέσως μετά πήρε το λόγο
«Μικρό υδροηλεκτρικό έργο , ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινόισχύος 760 KW στο ρέμα Αγνα- τητας Αγνάντων Κοντογεώργος
ντίτης στην Τ.Κ. Αγνάντων του Δή- Χριστόφορος ο οποίος ανέλυσε
μου Κεντρικών Τζουμέρκων, Π.Ε. το περιεχόμενο της Γενικής ΣυνέΆρτας».
λευσης και το αποτέλεσμα αυτής
Η Τοπική Κοινότητα Αγνάντων το οποίο ήταν αρνητική γνωμοδόμε το με αριθμ. πρωτ. 8/17-08- τηση σχετικά με τη μελέτη και την
2015 έγγραφό της μας ενημερώ- κατασκευή φράγματος.
νει ότι πραγματοποιήθηκε Γενική
Αμέσως μετά πήρε το λόγο η
συνέλευση σύμφωνα με το άρ- Δ.Σ. κα Αντωνάκη-Αηδόνη Παναθρο 85 του Ν.3852/10 και με συ- γιώτα η οποία είπε ότι ούτε τα

ανταποδοτικά οφέλη θεωρεί ικανοποιητικά για την περιοχή αλλά
ούτε και η μελέτη την οποία διάβασε δίνει επαρκείς εξηγήσεις,
τη θεωρεί όπως χαρακτηριστικά
είπε μία ‘’έκθεση ιδεών’’.
Αμέσως μετά πήρε το λόγο ο
Δ.Σ. κ.Κωνσταντίνος Αλυμάρας ο
οποίος είπε ότι το θέμα άρδευσης το οποίο παρουσιάζεται ως
επιχείρημα από τους κατοίκους
των Φράστων δεν υφίσταται
γιατί το θέμα θα λυθεί μέσα στο
Σεπτέμβριο με το νέο κανονισμό
άρδευσης που θα εφαρμοσθεί
στο Δήμο. Είμαι κατά της κατασκευής φράγματος σέβομαι την
απόφαση των κατοίκων.
Αμέσως μετά πήρε το λόγο ο
Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Καρύδης ο οποίος είπε ότι θεωρεί
ότι το εν λόγω έργο δεν ενοχλεί
πουθενά τα ανταποδοτικά οφέλη
τα θεωρεί ικανοποιητικά για τον
τόπο και συμφωνεί με την κατασκευή του.
Αμέσως μετά πήρε το λόγο ο
Δ.Σ. κ. Χασιάκος Χρήστος ο οποίος είπε ότι είναι γενικά υπέρ των
μικρών υδροηλεκτρικών έργων
γιατί θεωρεί πως δεν βλάπτουν
κανέναν. Όσον αφορά τα οφέλη για το Δήμο υπάρχει νόμος
ο οποίος προβλέπει πως αυτά
κατανέμονται και είπε πως ο Δήμος μπορεί να βρει τρόπους να
εξασφαλίσει και πρόσθετα οφέλη. Για το ποσοστό του Πάρκου
Τζουμέρκων και αυτό προβλέπεται από το νόμο. Αν θέλουμε να
έχουμε ανάπτυξη στον τόπο και
δημιουργία θέσεων εργασίας δεν
θα πρέπει να απορρίπτουμε αντίστοιχα έργα.
Πιστεύω πως δεν υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις από την κατασκευή του έργου.
Αμέσως μετά πήρε το λόγο ο
Δ.Σ. κ. Σκαλτσογιάννης Παναγιώτης ο οποίος είπε ότι είναι κατά
της κατασκευής φράγματος, θα
πρέπει να δούμε, όπως χαρακτηριστικά είπε, πόσα έσοδα τελικά
έχουμε από αντίστοιχες περιπτώσεις τι πραγματικά εισπράττουμε. Εφόσον ο Πρόεδρος της Τ.Κ.
φέρνει αρνητική εισήγηση δεν
μπορώ να εναντιωθώ στην από-

Στη λαϊκή συνέλευση της Κυριακής από το 90% και πάνω των πολιτών

Ηχηρό «όχι» στο μικρό υδροηλεκτρικό
του Αγναντίτη
ΗΧΗΡΟ «όχι» των κατοίκων Αγνάντων στη δη
μιουργία ενός ακόμη υδροηλεκτρικού στην περι
οχή τους.
Η αρνητική απόφαση ελήφθη την περασμένη
Κυριακή 9 Αυγούστου σε λαϊκή συνέλευση στην
πλατεία του χωριού, την οποία «ζήτησε ο Χριστό
φορος Κοντογιώργος, πρόεδρος της τοπικής κοι
νότητας. Η λαϊκή συνέλευση έγινε ύστερα από
το αίτημα για κατασκευή του μικρού υδροηλε
κτρικού από την Ανδρομάχη Ζώτου που αν και
κλήθηκε να εκφέρει τη γνώμη της ωστόσο δεν
προσήλθε. Σύμφωνα με τα όσα μας μεταφέρονται
το 90% και πλέον τάχθηκε κατά της κατασκευ
ής, έχοντας και την άσχημη εμπειρία από τη λει
τουργία τεσσάρων μικρών υδροηλεκτρικών στον
γειτονικό Καταρράκτη και πιο συγκεκριμένα στον
Καταρρακτινό ποταμό. Το μικρό υδροηλεκτρικό
ισχύος 0,75 MW η κ. Ζώτου ζητά να κατασκευ
άσει στον Αγναντίτη ποταμό, στη θέση Γοργού
σα, που πηγάζει από τα Τζουμέρκα και εκβάλλει
στον Άραχθο. Στη συνέλευση της Κυριακής συμ
μετείχαν πάρα πολλοί ευαισθητοποιημένοι κά
τοικοι και μεταξύ των άλλων εναντίον τάχθηκαν
ο αντιδήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων Φώτης
Χαχούλης, οι δημοτικοί σύμβουλοι, Παναγιώτα
Αηδόνη και Νίκος Τρομπούκης, ενώ υπέρ τάχθη
κε ο αντιδήμαρχος Βασίλης Καρύδης. «Όχι» και
μάλιστα δυνατό είπαν οι Αδελφότητες Αγναντι

τών Αθηνών και Ιωαννίνων, καθώς και οι πολιτιστι
κοί σύλλογοι Αγνάντων και Αγίου Γεωργίου. Υπέρ
του «όχι» αξίζει να σημειωθεί ότι πρωτοστάτησε
ο πρόεδρος της Αδελφότητας των Αθηνών, Χρή
στος Χριστοδούλου.
Μιλώντας στη λαϊκή συνέλευση, ο αντι
δήμαρχος, Φώτης Χαχούλης, είπε ότι «τα τέσσε
ρα μικρά υδροηλεκτρικά του Καταρράκτη έπνι
ξαν το φυσικό περιβάλλον, υποβάθμισαν την πε
ριοχή και το ίδιο θα συμβεί αν κατασκευαστεί το
πέμπτο στον Αγναντίτη. Γι’ αυτό υποστηρίζω: όχι
άλλα μικρά υδροηλεκτρικά στα Τζουμέρκα για να
πλουτίζουν οι άποικοι με χρήματα του Ελληνικού
δημοσίου, με συνέπεια κάποια μέρα οι ντόπιοι να
μείνουν χωρίς νερό». Όπως τονίστηκε τα τέσσε
ρα μικρά υδροηλεκτρικά παραβιάζουν τους περι
βαλλοντικούς όρους καθώς δεν αφήνουν περίσ
σευμα νερού να ρέει στα ποτάμια. Η απόφαση
της λαϊκής συνέλευσης πρόκειται να διαβιβαστεί
στο Δήμο Κεντρ, Τζουμέρκων και την Περιφέ
ρεια Ηπείρου που οσονούπω θα κληθούν να γνω
μοδοτήσουν μέσω των συμβουλίων υπέρ ή κατά.
Άξιον υπογράμμισης πάντως είναι ότι τα τέσσερα,
στον Καταρράκτη κατασκευάστηκαν ερήμην της
τοπικής κοινότητας. Όσο για το κόστος του κα
θενός, υπολογίζεται περίπου στα 2,2 εκατ. ευρώ
με το 1,3 εκατ. ευρώ να δίδεται ως επιδότηση.

φαση της τοπικής κοινωνίας.
Αμέσως μετά πήρε το λόγο ο
Δ.Σ. κ. Λεωνίδας Τσίπρας ο οποίος είπε ότι πρέπει να σεβαστούμε
την άποψη της τοπικής κοινωνίας, υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις στις οποίες Δήμοι έχουν
σημαντικά οφέλη, αλλά εφόσον η
τοπική κοινωνία λέει όχι σέβομαι
την άποψή της.
Αμέσως μετά πήρε το λόγο
ο Δ.Σ. κ. Τσιανάκας Γεώργιος ο
οποίος ρώτησε τον Πρόεδρο Δ.Σ.
γιατί καθυστέρησε το έγγραφο να
έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Εφόσον είπε έχουμε γραπτή αρνητική γνώμη με υπογραφές από
την τοπική κοινότητα δεν μπορώ
να συμφωνήσω, η γνώμη τους
έχει βαρύνουσα σημασία.
Αμέσως μετά πήρε το λόγο ο
Δ.Σ. κ. Νικόλαος Τρομπούκης ο
οποίος είπε ότι εφόσον το πρόβλημα άρδευσης των Φράστων
θα λυθεί δεν υπάρχει λόγος να
διαφωνήσουμε με την απόφαση
της τοπικής κοινωνίας.
Αμέσως μετά πήρε το λόγο ο
Δ.Σ. κ. Φώτιος Χαχούλης ο οποίος
είπε ότι είναι κατά της κατασκευής φράγματος και ότι πρέπει να
συγκροτηθεί μία επιτροπή από
νομικούς προκειμένου να ζητηθούν μεγαλύτερα ανταλλάγματα.
Αμέσως μετά πήρε το λόγο ο
Δ.Σ. κ. Αργύριος Μπουζάνης ο
οποίος είπε ότι πρέπει να σεβαστουμε την απόφαση της τοπικής
κοινωνίας.
Αμέσως μετά πήρε το λόγο
ο Δ.Σ. κ. Ιωάννης Πλούμπης ο
οποίος είπε ότι θεωρεί πως τα
φράγματα αλλοιώνουν το φυσικό
περιβάλλον και πως στρατηγική
ανάπτυξης του τόπου θα πρέπει
να είναι η ανάπτυξη του τουρισμού. Αμέσως μετά ο λόγος δόθηκε και σε έναν πολίτη εργαζόμενο σε υδροηλεκτρικό της περιοχής τον κ. Στασινούλα Βασίλειο
ο οποίος ζήτησε το λόγο προκειμένου να εξηγήσει στο σώμα πως
από τα υδροηλεκτρικά όπως είπε
ζουν αρκετές οικογένειες στην
περιοχή.
Ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της μελέτης Περιβαλλο-

ντικών όρων (Μ.Π.Ε) για το έργο:
«Μικρό υδροηλεκτρικό έργο,
ισχύος 760 KW στο ρέμα Αγναντίτης στην Τ.Κ. Αγνάντων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων,Π.Ε.
Άρτας» ψήφισαν οι Δ.Σ. κ.κ. Καρύδης Βασίλειος, Καλιαρντάς
Θωμάς, Χασιάκος Χρήστος, Καραβασίλης Δημήτριος,
Κατά της μελέτης Περιβαλλοντικών όρων (Μ.Π.Ε) για το έργο:
«Μικρό υδροηλεκτρικό έργο,
ισχύος 760 KW στο ρέμα Αγναντίτης στην Τ.Κ. Αγνάντων του Δήμου ΚεντρικώνΤζουμέρκων, Π.Ε.
Άρτας» ψήφισαν οι Δ.Σ. κ.κ. Χαχούλης Φώτιος, Καραγιάννη Ευαγγελή, Αντωνάκη-Αηδόνη Παναγιώτα, Πλούμπης Ιωάννης, Αλυμάρας Κωνσταντίνος, Σιμόπουλος
Νικόλαος, Μπουζάνης Αργύριος,
Σκαλτσογιάννης Παναγιώτης,
Τσιανάκας Γεώργιος, Τρομπούκης Νικόλαος και ο Πρόεδρος της
Τοπικής Κοινότητας Αγνάντων Κοντογεώργος Χριστόφορος.
Παρών ψήφισαν οι κ.κ. Γεώργιος Σιλιόγκας και Λεωνίδας Τσίπρας
Το συμβούλιο αφού άκουσε
την παραπάνω εισήγηση, την
πρόταση του Δημάρχου και μετά
από διαλογική συζήτηση και το
αποτέλεσμα της ψηφοφορίας Α
π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία
Γνωμοδοτεί αρνητικά σχετικά
με το περιεχόμενο του φακέλου
Μελέτης Περιβαλλοντικών όρων
(Μ.Π.Ε) για το έργο: «Μικρό
υδροηλεκτρικό έργο , ισχύος 760
KW στο ρέμα Αγναντίτης στην Τ.Κ.
Αγνάντων του Δήμου Κεντρικών
Τζουμέρκων, Π.Ε. Άρτας».
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 143/2015.
Σημείωση. 1. Μια απορία. Σύμβουλος που συνέταξε τη μελέτη,
δούλεψε δηλαδή για την εταιρεία, ψήφισε και στο Δημοτικό
Συμβούλιο. Καλά δεν κοκκινίζει
κανείς;….
2. Τα περί θέσεων εργασίας
και ανάπτυξης δεν ισχύουν. Μία
θέση εργασίας αντιστοιχεί σε
κάθε έργο. Καλόν είναι να μην τα
λένε αυτά όσοι εθήτευσαν και σε
δημαρχιακές σχέσεις.
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ση», μιά από τις εκλεκτές εκδόσεις του Δήμου Αγνάντων, που
κυκλοφόρησε το 2006.
Πρόκειται για την πιο αυθεντική καταγραφή του γλωσσικού πλούτου των Τζουμέρκων.
Ο ίδιος, με σεμνότητα, το χαρακτηρίζει «λίγες σταγόνες λάδι
στο καντήλι των τοπικών μας
παραδόσεων για να διατηρηθεί, όσο γίνεται, αναμμένο το
τρεμάμενο φως του».
Ο μελετητής όμως θαυμάζει το μόχθο του συγγραφέα,
που δεκαετίες ολόκληρες συγκέντρωνε όσα άκουγε, για
να φτάσει σ’ ένα πληρέστατο
κατάλογο με ιδιωματικές λέξεις και να δώσει την ερμηνεία
τους. Η εργασία αυτή προϋποθέτει μια σπάνια αρετή, την
ανόθευτη αγάπη για τον τόπο,
το καθήκον απέναντι στη μικρή πατρίδα.
Είναι μια απόπειρα καταγραφής της γλωσσικής ποικιλοχρωμίας, επαφής με τους
ήχους των λέξεων, που παραπέμπουν σε εικόνες και τόπους
των Τζουμέρκων, τη στιγμή
που εξαφανίζεται η ακουστική
σχέση των ανθρώπων με το

παρελθόν.
Το έργο αυτό αποτελεί αξιόλογη συμβολή στην καταγραφή του λαϊκού πολιτισμού των
Τζουμερκιωτών, βιβλίο αναφοράς για τους γλωσσολόγους,
τους λαογράφους και τους
μελετητές, εν γένει πολύτιμη
κιβωτό του ιδιόμορφου πολιτισμού των Τζουμέρκων.
Όπως έγραψε ο Ν. Μπριασούλης, «Όλο το βιβλίο του είναι απόσταγμα ενός άγρυπνου
νου και μιας ευαίσθητης καρδιάς, που δονείται διαρκώς από
την ιερή έγνοια για τον τόπο,
από την ασίγαστη αγάπη για τη
γενέθλια γη. Η αγάπη του για
την παράδοση αγγίζει τα όρια
της λατρείας».
Κυρίες και Κύριοι,
Όποιον δρόμο κι αν πάρουμε, βρισκόμαστε πάντα στα
χνάρια του ιδιόμορφου πολιτισμού των Τζουμέρκων, ιχνηλάτες της πορείας των ορεσίβιων
της Πίνδου στο χρόνο, μυθικό
και ιστορικό.
Στην πλούσια ζωντανή μας
παράδοση ανήκει και το έργο
του Χρ. Παπακίτσου.
Σας ευχαριστώ θερμά!
Κώστας Μαργώνης
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Γιώργος Δόσης
Πρόεδρος Πανηπειρωτικής
Συνομοσπονδίας Ελλάδας
KKK
Σε γνώρισα τον τελευταίο
χρόνο. Είχαμε μια πολύ καλή
συνεργασία και εποικοδομητική όσον αφορά την παρουσίαση των θεμάτων στην εφημερίδα των Αγνάντων...Δεν σε
ήξερα τόσο καλά ως άνθρωπο,
αλλά από τις λίγες φορές που
είχαμε μιλήσει στο τηλέφωνο
είχα καταλάβει πόσο σπουδαίος
ήσουν για το χωριό... Τα κείμενα σου κάθε φορά που έπαιρνα
την εφημερίδα στα χέρια μου,
ήταν κάτι παραπάνω από αριστουργήματα.... Από όσο γνωρίζω αγαπούσες πολύ τον Παππού μου τον Λεμονιά. Νομίζω
ότι πλέον οι δύο σας θα κάνετε
πολύ καλή παρέα στην γειτονιά
των αγγέλων. Καλό παράδεισο
Χρήστος Παπακίτσος... Ήσουν
Τζουμερκιώτης με τα όλα σου!!!
Γιώργος Λεμονιάς
KKK
Φίλε Χρήστο,
Τις πιο όμορφες λέξεις ψάχνουμε, για να σου γράψουμε το
τραγούδι του αποχαιρετισμού.
Άνοιξε ο ουρανός και σε πήρε
μαζί του, κι εμείς οι φίλοι σου,
τη μορφή σου στη μνήμη αποτυπώνουμε, μην και ξεχάσουμε,
το ζηλευτό πέρασμα σου, από
ετούτον τον κόσμο. Καλό ταξίδι,
φίλε,στον κόσμο των ονείρων!
Σωκράτης Βασιλείου,
Οικογένεια ''Απείρου Χώρας"
KKK
Λίγες γραμμές, Χρίστο, από
έναν μακρινό σου μεν άνθρωπο,αλλά πολύ κοντινό σου φίλο,
που σ’ εμπιστευόταν όμως περισσότερο και απ' τον εαυτό
του. Λίγες γραμμές τώρα που
ήρθαν ώρες άσχημες και μέρες
ρημαγμένες και πέρασες στο
Άγνωστο και στην Ομίχλη. Ησύχασες, Φίλε μου, αρκετά ; Παραμερίζω αυτές τις στιγμές κάθε
λέξη και φράση που συνηθίζεται σ' αυτές τις περιπτώσεις, γιατί εγώ και οι φίλοι σου μένουμε
κοντά σου για να σε κρατήσουμε μαζί μας με όποιον τρόπο ο
καθένας και όλοι μας μπορεί.
Ο κόσμος μας και η μνήμη μας
χωράει όλους…
Μιχάλης Αγόρος
KKK
Είχα την τύχη να είμαι φίλος
του. Γνωριστήκαμε μέσα από
τις δραστηριότητες της Ι.Λ.Ε.Τ.
της οποίας ήταν ιδρυτικό και
δραστήριο μέλος. Αγαπούσε
πραγματικά τα Τζουμέρκα και
έδειχνε έμπρακτα το ενδιαφέρον του γι' αυτά. Πνευματικός
άνθρωπος και αγαπητός από
όσους τον γνώριζαν. Ας είναι
ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει. Θα τον θυμόμαστε για
πάντα.
Ναπολέων Καραγιάννης
KKK
Θα μας λείψει πάρα πολύ σε
όλους μας. Αφήνει μεγάλο κενό
σε όλα τα Τζουμέρκα. Ο θεός να
τον αναπαύσει.
Αντώνης Κοντός
Αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας
Τζουμερκιωτών.
KKK
Καλέ μας φίλε, Καλό ταξίδι.
Θα είσαι κοντά μας αλλά θα
μας λείπεις.
Σ' ευχαριστούμε για όσα προσέφερες στον πολιτισμό μας.
Το έργο σου θα παραμείνει
αθάνατο και θα διδάξει τις επόμενες γενιές.
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Έγραψαν για τον Χρήστο Παπακίτσο
Ηλίας, Ρίτα, Κωνσταντίνος
και Δέσποινα Νάστου
KKK
Κάποια χρόνια πριν ασχολήθηκα και εγώ με τα κοινά της
Αδελφότητας του χωριού μου
και στη συνέχεια με την Ομοσπονδία Αδελφοτήτων Τζουμερκιωτών. Εκεί σε μια μικρή
αίθουσα, πίσω από την κεντρική αίθουσα της Πανηπειρώτικης, είχα τη μεγάλη τύχη να
συναντήσω το Δάσκαλο, όπως
τον αποκαλούσα, και του άρεσε
κατά την ταπεινή μου άποψη.
Λιτός, μειλίχιος, παρεμβατικός
όπου και όταν χρειάζονταν.
Δεν ήταν λίγες οι φορές που
τον συμβουλεύθηκα σε θέματα
λαογραφίας όταν κάτι ήθελα
να γράψω στο περιοδικό “Μελισσουργοί”. Πάντα φιλικός και
πρόθυμος τονίζοντάς μου να μη
παραλείπω τη ντοπιολαλιά στα
γραφόμενα μου.
Πάντα μας τιμούσε με την παρουσία του στις εκδηλώσεις της
Αδελφότητάς μας και χαίρονταν
να πίνει το Μελισσουργιώτικο
τσίπουρο σιγοκουβεντιάζοντας
με τους χωριανούς. Τελευταία
φορά που ανταμώσαμε ήταν
στη συνέλευση της Ομοσπονδίας Αδελφοτήτων Τζουμερκιωτών, όταν με εκείνη τη βραχνή
που του είχε αφήσει σημάδι η
πρωτύτερη εγχείρηση μου είπε
“…άντε Γιώργο βάλε να πιούμε
και αυτό το τσιπουράκι, γιατί
ποιος ξέρει αν θα ξανανταμώσουμε…”
Δάσκαλε να ξέρεις ότι θα σε
θυμόμαστε πάντα και θα μας
λείπει ο λόγος σου. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει.  Γιώργος Μαστρογιάννης
KKK
Έφυγε ο Τζουμερκιώτης δάσκαλος, συγγραφέας και λαογράφος Χρήστος Αρ. Παπακίτσος
Χάρη στην έρευνα και τη γλαφυρή πένα του, παραδίδονται
στις επόμενες γενιές σημαντικά
στοιχεία για την ιστορία των
αθάνατων Τζουμέρκων.
Έφυγε ο Τζουμερκιώτης δάσκαλος, συγγραφέας και λαογράφος Χρήστος Αρ. Παπακίτσος. Ο μεγάλος πνευματικός
δημιουργός που διέσωσε σημαντικά ιστορικά, λαογραφικά,
κοινωνικά, πολεμικά, γεωργικά,
κτηνοτροφικά, εμπορικά και,
κυρίως, γλωσσικά και ηθικογραφικά στοιχεία που διέγραψαν
ανά τους αιώνες ένα τεράστιο
λαμπρό τόξο και που χάρη στην
έρευνα και τη γλαφυρή πένα
του κ. Παπακίτσου παραδίδονται στις επόμενες γενιές αλώβητα ως πολιτιστική κληρονομιά και αμύθητη παρακαταθήκη
στην ιστοριογραφία των Τζουμέρκων.Κορυφαίο έργο του κ.
Παπακίτσου το αθάνατο έργο
του «Από την Τζουμερκιώτικη
Λαλιά στη Λαϊκή μας Παράδοση», που κυκλοφόρησε το
2006 από το Δήμο Αγνάντων,
βάζοντας ένα σημαντικό λιθαράκι για περαιτέρω διερεύνηση
και... από άλλους ερευνητές του
προαιώνιου ιστορικού τόξου
των αθάνατων Τζουμέρκων και
των Τζουμερκιωτών.Ο Χρ.Παπακίστος, δίδαξε στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση του νομού
Άρτας, φοίτησε στη Σχολή Προσωπικού και την Ανώτατη Τηλεπικοινωνιακή Σχολή του ΟΤΕ,
χρημάτισε ανώτατο διευθυντικό στέλεχός του και διετέλεσε

επί δεκαπενταετία καθηγητής
και μέλος του Εκπαιδευτικού
Συμβουλίου των Σχολών του
ΟΤΕ. «epirusgate.blogspot.gr»
Ένας αληθινός ΑΡΧΟΝΤΑΣ,
ένας ΑΝΘΡΩΠΟΣ και εξαιρετικός συγγραφέας, ο Χρήστος
Παπακίτσος, έφυγε σήμερα για
το μεγάλο ταξίδι... Είναι ευλογία
που με τίμησε με την φιλία του...
Καλό Παράδεισο "Αητέ των
Τζουμέρκων".
Δημήτρης Κατσούλης
KKK
Η νεκρώσιμος ακολουθία
εψάλη στην εκκλησία της Πα
ναγίας στην Άγναντα και ακο
λούθως ετάφη στο νεκροτα
φείο του Αι Δημήτρη.
Ο Χρήστος Τούμπουρος εκ
φώνησε τον επικήδειο.
Χρήστο,
βαρύτατο χρέος με καλεί σήμερα να μιλήσω στο παντζουμερκιώτικο κατευόδιό σου,
εκπροσωπώντας την Ιστορική
και Λαογραφική Εταιρεία Τζουμέρκων και περισσότερο υποτασσόμενος στην επιθυμία σου,
που μού την εξέφρασες στην
τελευταία μας συνάντηση.
Το χρέος αυτό το θεωρώ
δυσβάσταχτο καθόσον είμαι
ανίκανος και εκ των πραγμάτων ανήμπορος να μιλήσω για
έναν άνθρωπο Αγναντίτη, που
σε κάθε συνάντηση, σε κάθε
επικοινωνία, το πρώτο που θα
ρωτούσε ήταν: «Τι νέα απ’ το
χωριό;».
Δύσκολο έως αδύνατο να
κατευοδόσεις «μια μορφή της
ζωντανής μας Τζουμερκιώτικης
παράδοσης που δεν αποτελεί
το τέρμα της, αλλά που προσφέρει διαρκώς καινούριες αρχές», όπως προσφυώς σε αποκάλεσε ο πρώην πρόεδρος της
Ι.Λ.Ε.Τ. Κώστας Μαργώνης.
Ιδρυτικό μέλος της ΙΛΕΤ, Αντιπρόεδρος και για όλα τα χρόνια
αρωγός και συμπαραστάτης
κάθε προσπάθειας του Δ.Σ. της
ΙΛΕΤ.
Και εγώ θα πω πως δεν θα
βρεθεί κανένας που να υπηρετήσει τόσο ολοκληρωμένα και
επάξια την Τζουμερκιώτικη λαλιά. Την ήξερες πέρα ως πέρα,
ως την πιο παράμερη γωνιά της,
σε κάθε της απόχρωση, σε κάθε
της τόνο. Και την προσέφερες
απλόχερα με το έργο σου: «Από
την Τζουμερκιώτικη Λαλιά στη
Λαϊκή μας Παράδοση». Έργο –
δώρο σε κάθε Τζουμερκιώτη,
καθρέφτης του Τζουμερκιώτικου Πολιτισμού, της Τζουμερκιώτικης προκοπής.
«Πολυσχιδής προσωπικότητα, όπως έγραψαν, προικισμένος σκαπανέας της τοπικής
λαογραφίας και της ιστοριογραφίας, με τον γλαφυρό του λόγο
και τον άριστο χειρισμό της
ελληνικής γλώσσας άνοιξε ήδη
λεωφόρους για όλους τους νεότερους μελετητές».
Κι όπως ακριβώς τον ζωγράφισε ο πρώην πρόεδρος της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας
Ελλάδας Γιώργος Οικονόμου:
Ο Χρήστος Παπακίτσος είναι ο

Η Αδελφότητα διαθέτει
τους παρακάτω λογαριασμούς για όποιον θέλει να
καταθέσει χρήματα.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
081/754481-28
ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
00060296015-1

«ενσαρκωτής της αγάπης και
του ετεροκεντρισμού».
Το έργο του Χρήστου Παπακίτσου είναι τεράστιο. Διηγήματα, ποιήματα, Λαογραφήματα,
Ιστορικές Μελέτες κι ένας Θεός
ξέρει πόσα κείμενα έχει αποθηκευμένα και φυλαγμένα στην
ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του.
Με το πόνημά του «Ζωντανή αφίσα» απέσπασε το πρώτο
βραβείο στο διαγωνισμό ποίησης και διηγήματος που διοργανώνει κατ’ έτος η Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών (Ε.Ε.Λ.).
Είναι τεράστιο το έργο του
Χρήστου Παπακίτσου. « Έσκυψε
με επιμονή και υπομονή πάνω
απ’ όλα αυτά που εξυφάνθηκαν
στον τζουμερκιώτικο χώρο»,
και τα παρέδωσε στις επόμενες
γενιές ως πολιτιστική κληρονομιά και αμύθητη παρακαταθήκη
στην ιστοριογραφία των Τζουμέρκων.
Το καθαρά λαογραφικό του
έργο συμπληρώθηκε με το ηθογράφημά του «Τζουμερκιώτικος
γάμος», που είχα την τιμή να το
διασκευάσω σε θεατρικό έργο
και να παρουσιαστεί το 2010
στο «Αράχθειο» Θέατρο της
Σκούπας.
Αγαπητέ Χρήστο
Μού το επέβαλες, σού το
υποσχέθηκα και δεν μπορώ να
κάνω αλλιώς.
Στην τελευταία μας συνάντηση. μού είπες επί λέξει:
«Όσο είναι κάθετος στο χώμα
ο άνθρωπος μπορεί να κάνει
ό,τι θέλει. Από τη στιγμή που
θα οριζοντιωθεί, τον σκεπάζει
η προσφορά του. Πιστεύω πως
στο γράμμα που μού έστειλες,
όταν εκδόθηκε το βιβλίο μου,
αποτυπώνεται η μικρή, ασήμαντη προσφορά μου στο χωριό
μου και στα Τζουμέρκα». Και
απαίτησες να το διαβάσω. Αυτό
θα κάνω.
Αγαπητέ Χρίστο
Ένα περίπου χρόνο έχω στο
συρτάρι μου αυτό το γράμμα.
Δεν το έστειλα. Ο λόγος ένας
και μοναδικός. Ήθελα να χορτάσω το βιβλίο σου.
Με αφορμή το βιβλίο σου
“Από την Τζουμερκιώτικη Λαλιά
στη Λαϊκή μας Παράδοση”, θα
μου επιτρέψεις να διατυπώσω
μερικές σκέψεις.
Η γλώσσα, όπως γνωρίζεις,
δεν είναι μόνο απλά ένα επικοινωνιακό εργαλείο. Είναι και
θησαυροφυλάκιο και μορφή
σκέψης. Η πείρα και οι γνώσεις γενεών συσσωρεύονται,
εκφράζονται με τη γλώσσα και
μεταδίδονται στις επόμενες γενεές. Δεν σκεφτόμαστε μόνο σε
κάποια γλώσσα, αλλά και με τη
μεσολάβηση κάποιας γλώσσας.
Η γλώσσα είναι δύναμη, για
να θυμηθούμε και τον ποιητή:
Κ' οι λέξεις
φλέβες είναι
μέσα τους
αίμα τρέχει.
Σήμερα, πλέον η γλώσσα και
το συναίσθημα, η ανεπανάληπτη αυτή ψυχική διέγερση, είναι τα μόνα που μας απόμειναν
για να ξαναβρούμε τη φαντασία μας, να διατηρήσουμε τη
δυνατότητα να ονειρευτούμε,
να αποκτήσουμε την ατομική
ελευθερία και ευθύνη.
Δυστυχώς όμως τη βάλανε
κι αυτή στον Προκρούστη. Δεν
θέλουν να είναι πολυσήμαντη
ανθρώπινη λειτουργία. Προσπαθούν να την μετατρέψουν

σε απλό παραγωγικό εργαλείο.
Έτσι αποδιώχνουν και μηδενίζουν λέξεις που αποτυπώνουν
εκδηλώσεις του πνεύματος, της
συγκίνησης και του συναισθήματος, λέξεις γεμάτες ενάργεια
και σαφήνεια. Τη θέση τους
παίρνουν, για οικονομία, έτοιμα σχήματα. Συνεπώς, απονευρώνεται η σκέψη, αφανίζεται
η φαντασία και διαλύεται κάθε
ψυχική ένταση. Τελικά, έναν ζωντανό οργανισμό και οργασμό
τον κατάντησαν τεχνικό κώδικα
διαχειριστικής συνεννόησης,
αλλά χωρίς “νόηση”. Ακόμα και
το ιδίωμα, που είναι μια παραπάνω γλώσσα, εξοβελίστηκε.
Όσοι αντιστέκονται σ' αυτή
την πραγματικότητα, με έργα,
αλλά ακόμα και με λόγια, δεν
είναι απλά άξιοι συγχαρητηρίων. Είναι παραδείγματα, γιατί γι'
αυτούς η γλώσσα είναι έκρηξη,
τσακμάκισμα σκέψης και συναισθήματος, είναι περιπέτεια,
μεγαλείο. Ακολουθία σκέψεων,
εικόνων και αισθημάτων.
Περιττό να σου πω ότι το βιβλίο σου, για μένα είναι πολύτιμος οδηγός, σύμβουλος και
σύντροφος. Γι' αυτό, πρώτα σε
ευχαριστώ και ακολούθως σε
συγχαίρω.
Το διάβασα. Και τώρα, φίλε
Χρήστο θα ξεθυμάνω.
Χρήστο
Όσο κι αν είσαι μέσα μας και
δίπλα μας, θα μας λείψεις…
Θα μας λείψει το χαμόγελό
σου.
Και κείνα τα χέρια σου τα
δυνατά, μαζί και τρυφερά, που
έπιαναν το μολύβι και χρωμάτιζαν την πραγματικότητα, αφού
τη μετουσίωναν σε αγναντίτικο,
τζουμερκιώτικο κελαϊδισμό.
Θα μας λείψει η ευστροφία
σου, οι γνώσεις και το ήρεμο
του χαρακτήρα σου.
Μας λείπεις Χρήστο.
Μας λείπει το χαμόγελό σου,
το κέφι σου, το καλαμπούρι
σου, η ζωντανή σκέψη σου, το
Τζουμερκιώτικο πνεύμα…., γιατί πάντα στις πνευματικές σου
αναζητήσεις, στην καρδιά και
στην ψυχή σου βρίσκονταν τα
Τζουμέρκα.
Κι αυτά έγιναν, πλέον, το αιώνιο καταφύγιό σου.
Θα σε θυμόμαστε.
Θα θυμόμαστε το πάθος για
τον τόπο σου, που ήταν ασίγαστο και η αγάπη του μεγάλη.
Θα θυμόμαστε τη διδασκαλία
σου. Γιατί δίδαξες αλληλεγγύη,
ανθρωπιά, αγάπη, πολιτισμό
και Τζουμερκιώτικο ήθος.
Κι εμείς πρέπει όλα αυτά να τα
ακολουθήσουμε…
Να ακολουθήσουμε το φευγιό μας, από το χωριό μας, που
ποτέ δεν ξεχνάμε.
Α, πώς ξεκινήσαμε χάραμα, το
χάραμα
Μ’ έναν «τουρβά» Τζουμερκιώτικο ήλιο
Αντέξαμε να τον κουβαλήσουμε στους ώμους
Εμείς οι κατσαβραχοταξιδιάρηδες,
Ώσπου βγήκαν τα πουλιά
και κάθισαν στους ώμους μας
Μαζί με τσουβάλια ονείρατα,
να τριανταφυλλίζουν τη
θέλησή μας.
Αυτό θα είναι και το καλύτερο
μνημόσυνο για σένα.
Είσαι κοντά μας Χρήστο.
Στη σκέψη μας, στην ψυχή
μας, στο είναι μας…
Μας διαφωτίζεις και μας καθοδηγείς.
Σε ευχαριστούμε Χρήστο
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Έγραψαν για τον Χρήστο Παπακίτσο
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Κούκος Ιω. Νίκος...........................................................................20
Κράββαρης Ευάγγελος....................................................................20
Κώστα Γεωρ. Φρειδερίκη................................................................20
Κωστάκης Δημ. Χρίστος..................................................................20
Κώστας Δημ. Γεώργιος - Σουηδία...................................................50
Κώστας Ιω. Δημήτριος....................................................................20
Κώστας Κων. Γεώργιος - Στρανά.....................................................20
Κώστας Κων. Παναγιώτης...............................................................20
Λεμονιά - Κωστάκη Αικατερίνη........................................................10
Λεμονιάς Απόστολος.......................................................................10
Λεμονιάς Γεωρ. Βασίλειος..............................................................20
Λένη Κωνσταντινιά..........................................................................50
Λιακόπουλος Κων/νος.....................................................................15
Λιόντος Χρ. Νικόλαος.....................................................................20
Μαρία Κολιού.................................................................................20
Μασιαλή Ερικαίτη...........................................................................20
Μασιαλής Ιωάννης - Λουτράκι.........................................................20
Μαυροπάνος Κων. Χρίστος.............................................................20
Μαυροπάνος Παν. Χρήστος............................................................20
Μαυροπάνος Σωτ. Κων/νος.............................................................20
Μπαζούκα - Ζιάβρα Κλεονίκη..........................................................50
Μπαζούκα Ιω. Βασιλική..................................................................20
Μπαζούκα Ιω. Ειρήνη.....................................................................20
Μπάκου - Γκέλια Λαμπρινή.............................................................20
Μπαλατσούκα Κων. Βιβή................................................................20
Μπαλατσούκας Κων. Αναστάσιος....................................................15
Μπασιάκος Γεώρεγιος....................................................................10
Μπιθικούκη Όλγα...........................................................................10
Νάνση Καπέλη Μαραγκού...............................................................10
Νικόλαος Γεώργιος.........................................................................20
Νικολός Γ. Αθανάσιος.....................................................................30
Νικολός Γεώργιος...........................................................................20
Νικολός Γεώργιος...........................................................................30
Νικολός Γεώργιος...........................................................................50
Νικολός Δημήτριος.........................................................................50
Νικολός Ιω. Αθανάσιος...................................................................20
Οικονόμου Όλγα............................................................................20
Οικονόμου Φρειδερίκη...................................................................20
Παναγοπούλου - Κώνστα Βαΐτσα.....................................................20
Πανούτσου - Χουλιάρα Αντωνία......................................................20
Παπαθεοδώρου Σπυριδούλα...........................................................10
Παπαθεοδώρου Χρήστος................................................................20
Πατσούρας Αθανάσιος - Αμπελοχώρι..............................................10
Πολύζος Γεώργιος του Χρήστου......................................................20
Πολύζος Σπύρος.............................................................................20
Πολύζος Σωτήριος του Χαρίλαου....................................................20
Πόπη Τσίτσου (AUSTRALIA)...........................................................20
Πριτσιβέλη - Βίνη Σοφία.................................................................20
Ρίζος Βασ. Νικόλαος......................................................................20
Ρίζος Βασ. Χρίστος.........................................................................20
Σιαπάτη Δήμητρα............................................................................20
Σκουλικαρίτης Αχιλλέας..................................................................20
Στάμος Δημήτριος του Χρήστου.......................................................20
Στάμου Αριστ. Λαμπρινή ................................................................10
Στάμου Αριστέα..............................................................................10
Τάτση - Πολύζου Χριστίνα...............................................................20
Τάτση Αγλαΐα..................................................................................30
Τάτσης Βασ. Κων/νος.....................................................................20
Τζουμάκας Σπύρος - Σγάρα............................................................10
Τριανταφυλλοπούλου Σιαπάτη Νίκη................................................20
Τσέκας Ιωάννης στη μνήμη της πεθεράς του
Τσιμπέρη - Μέγκα Μαριάνθη...........................................................20
Τσιμπέρη Γεωργίτσα.......................................................................20
Τσώλης Βασίλειος...........................................................................10
Τσώλης Παύλος..............................................................................50
Τσώλης Χρ. Γεώργιος.....................................................................10
Φίλου Αριστ. Ανδρονίκη.................................................................50
Φλούδας Χρ. Ιωάννης.....................................................................50
Φλωράκης Βασίλειος «συντ. στρατηγός»..........................................30
Φρειδερίκη Καραβάτσου.................................................................10
Χαμπίπη - Αλεξάκου Φρειδερίκη.....................................................20
Χαμπίπης Νικόλαος........................................................................20
Χάρου Ιω. Σταυρούλα.....................................................................20
Χαρτά Αικατερίνη............................................................................10
Χασαλεύρη - Ζουμπούλη Ελευθερία................................................20
Χασαλεύρη - Καλαντζή Αικατερίνη..................................................15
Χασαλεύρη Φρειδερίκη...................................................................20
Χριστίνα Καπέλη συζ. Δημητρίου.....................................................10
Χριστοβασίλης Στεφ. Ιωάννης.........................................................20
Χριστογεωργάκης Κων/νος...........................................................100
Χρύση Γ. Αγαθή..............................................................................20
Για τον Άγιο Δημήτριο
Οικογένεια Χρίστου Αρ. Παπακίτσου...............................................50
Κοντογιώργος Δημ. Σπυρίδων.......................................................100
Αυγέρη - Στούπα Γεωργία...............................................................50
Για τα έργα στο χωριό
Οικογένεια Χρίστου Αρ. Παπακίτσου.............................................100
Οικογένεια Κων/νου Αρ. Παπακίτσου..............................................50
Οικογένεια Δημητρίου Κων. Γκουβά.............................................100
• Όποιος κατέθεσε χρήματα προς την Αδελφότητα και δεν βλέπει
το όνομά του δημοσιευμένο, πρέπει να γνωρίζει ότι οφείλεται σε δυσλειτουργία των τραπεζών.
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Για ό,τι μας έδωσες και περισσότερο για όσα μας δίδαξες.
KKK
Ακολούθησε η Βασιλική Τζιαχρήστα η οποία μίλησε εκπροσωπώντας την Ομοσπονδία
Τζουμερκιωτών.
Εκ μέρους του Προέδρου και
του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ομοσπονδίας Τζουμερκιωτών,
θα ήθελα να εκφράσω τη μεγάλη
μας θλίψη για το θάνατο του Χρήστου Παπακίτσου και τα θερμά
μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους συγγενείς και
φίλους του.
Αγαπητέ μας φίλε Χρήστο, είμαι εδώ σήμερα για να σου ευχηθώ εκ μέρους όλων των μελών
της Ομοσπονδίας μας καλό ταξίδι
στο μονοπάτι της αθανασίας και
της αιωνιότητας και ταυτόχρονα
να σου εκφράσω την αγάπη μας.
Αυτή την αγάπη και την εκτίμηση που την κέρδισες με την αξία
σου και την επέστρεψες πίσω σε
όλους μας με τη διαχρονική και
δυναμική παρουσία σου στα κοινά.
Ο Χρήστος Παπακίτσος ήταν
μια ιδιαίτερη φυσιογνωμία και
προσωπικότητα της περιοχής
μας. Δεν θα επαναλάβω τα στοιχεία της βιογραφίας του που ανέλυσαν οι προηγούμενοι φίλοι του
στις προσφωνήσεις. Θα ήθελα
όμως να επισημάνω την ιδιαίτερη σχέση που είχε αναπτύξει με
την Ομοσπονδία Τζουμερκιωτών (Γενικός Γραμματέας, μέλος,
φίλος κλπ) και τη θερμή συμπαράσταση που έδειξε διαχρονικά
στο έργο της. Υπήρξε πάντα παρών σε όλες τις δράσεις της Ομοσπονδίας και πάντα υποστήριξε
τα αιτήματά της για το καλό της
περιοχής των Τζουμέρκων.
Ο Παπακίτσος ήταν λόγιος και
διανοούμενος και αυτό το μοιράστηκε μεταξύ άλλων και με
την εφημερίδα της Ομοσπονδίας
μας, στο φύλλο της οποίας είχε
πάντα τη δική του σελίδα. Όμως
οι πνευματικές και κοινωνικές
του ανησυχίες και ευαισθησίες
δεν εκφράστηκαν μόνο με τον
παραδοσιακό Τύπο, αλλά και με
τα σύγχρονα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, στα οποία έδωσε το
παρόν με δεκάδες φίλους να τον
ακολουθούν καθημερινά στο
Facebook. Απέδειξε έτσι πόσο
δραστήριος και νέος στην ψυχή
παρέμεινε πάντα.
Ο Χρήστος Παπακίτσος, επειδή
είχα την τιμή να τον συναντήσω
και προσωπικά, θα ήθελα να σημειώσω ότι υπήρξε ένας εξαιρετικά ευγενής, ήπιος και αγαπητός
άνθρωπος που ήξερε να υπηρετεί το συλλογικό συμφέρον.
Eιλικρινά έχω την πιο γλυκιά και
τρυφερή ανάμνηση από αυτές τις
συναντήσεις στην Ομοσπονδία.
Ο θάνατός του αποτελεί μεγάλη
απώλεια για όλους μας.
Αιώνια σου η μνήμη αγαπητέ
Χρήστο!
Θα σε θυμόμαστε πάντα!
Δρ Τζαχρήστα Βασιλική, Αρχαιολόγος, Γενική Γραμματέας της
Ομοσπονδίας Τζουμερκιωτών
KKK
Στη συνέχεια το λόγο πήρε
ο πρόεδρος της Αδελφότητας
Χρήστος Χριστοδούλου:
Αποχαιρετούμε σήμερα
Έναν εξαίρετο οικογενειάρχη,
έναν αναντικατάστατο συνεργάτη και φίλο, έναν Άνθρωπο
που λάτρεψε τον γενέθλιο τόπο,
την Άγναντα και τα Τζουμέρκα.

Την επικράτεια του μυθικού βασιλιά Αθάμαντα.
– Ο Χρήστος Παπακίτσος
υπήρχε μία μορφή της ζωντανής μας Τζουμερκιώτικης παράδοσης.
Διακρίθηκε ως μαθητής ως
σπουδαστής, ως δάσκαλος, ως
Δημόσιος Υπάλληλος για την
επιμέλεια και την υπευθυνότητά του.
Ως πρόεδρος του Γυμνασιακού οικοτροφείου Αγάντων σε
δύσκολους καιρούς, εργάστηκε
για να δώσει λύση στο πρόβλημα των υποσιτιζόμενων μαθητών που φοιτούσαν στο Γυμνάσιο Αγάντων.
Το ίδιο σημαντική υπήρχε και
η κοινωνική του δραστηριότητα, η συμμετοχή του σε συλλογικούς φορείς.
Στην Ι.Λ.Ε.Τ., την Ένωση Ηπειρωτών Περιστερίου, στην Πανηπειρωτική.
Το πνευματικό του έργο είναι
πλούσιο με τα άρθρα του στα
ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΙΚΑ Χρονικά, με
την στήλη ΒΛΕΠΩ – ΑΚΟΥΩ –
ΣΧΟΛΙΑΖΩ στην εφημερίδα της
Αδελφότητας Αγναντιτών και
με τα σχόλιά του στην εφημερίδα της Ομοσπονδίας και κυρίως
με το ανεκτίμητης αξίας βιβλίο
του «Από την Τζουμερκιώτικη
λαλιά στην Λαϊκή μας Παράδοση».
Ο Χρήστος Παπακίτσος πλούτισε τη γνώση μας για τα Τζουμέρκα και μας δίδαξε ήθος.
Ο Χρήστος ήταν ένα Άνθρωπος που είχε μόνο φίλους. Ήταν
φύσει αισιόδοξος, με πηγαίο
χιούμορ, εργατικός, σκεπτόμενος και οραματιστής.
Ένας Άνθρωπος με σπάνιες
αρετές. Η προσωπικότητα και
το έργο του αποτελούν την παρακαταθήκη που αφήνει στην
οικογένειά του, στους φίλους
του και στους Τζουμερκιώτες.
Φίλε Χρήστο, Καλό ταξίδι.
KKK
Ο Βασίλης Τζούβας, μέλος
της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας, μίλησε εκ
μέρους του συλλόγου Ηπειρωτών Περιστερίου, στον οποίο ο
Χρήστος Παπακίτσος υπήρξε
ιδρυτικό μέλος και διετέλεσε
Αντιπρόεδρος. Τόνισε την προσφορά του στο σύλλογο και
γενικότερα στην ηπειρώτικη
αποδημία.
KKK

Γράφει η
Αριστέα Γιαννούλα
Πρέντζα
Ο ήλιος εβασίλεψε
κρύφτηκε το φεγγάρι,
στη Δάφνη ο φάρος έσβησε
απόλυτο σκοτάδι.
Τώρα δεν βλέπεις
δεν ακούς, δεν σχολιάζεις,
παρά μονάχα ανάμεσα
στους δυο γονείς κουρνιάζεις.
Η αδελφότητα θρηνεί
η εφημερίδα επίσης,
το κινητό τηλέφωνο
δεν δέχεται άλλες κλήσεις.
Η στήλη έμεινε κενή
την πένα ποιός θα πάρει;
Να συγκριθεί με το θεριό
τον Χρήστο ποιός θα φτάσει;
Εκεί στη Δάφνη έζησες
με δυό γονείς αστέρια,
τον Άρη και την Λαμπρινή
και άλλα πέντε αδέλφια.

Μέσα στη φτώχεια τη σκληρή
μ’ ένα σωρό στερήσεις,
εσπούδασες τα γράμματα
κι έφυγες για να ζήσεις.
Εκεί που πήγες πάλεψες
απέκτησες σοφία,
δίδαξες και διδάχτηκες
ανθρωπιά, παιδεία.
Έκανες τέσσερα παιδιά
έκανες κι εγγόνια,
σου χάρισαν όμορφες στιγμές
θα σε θυμούνται αιώνια.
Τα καλοκαίρια από νωρίς
τ’ Άγναντα τιμούσες,
στα καφενεία του χωριού
καθόσουν κι ηρεμούσες.
Ήσουνα πάντα γελαστός
χαρούμενος, κεφάτος,
ήσουνα στον τόπο σου
και μέσα σου χορτάτος.
Η Άγναντα η αγάπη σου
η Δάφνη ο έρωτάς σου,
και ο ύμνος για τούτο το χωριό
γέμιζε τη καρδιά σου.
Πριν φύγεις από τη ζωή
τους έστειλες φιρμάνι,
το τελευταίο ραντεβού
να γίνει εκεί στη ράχη.
Στο πατρικό το σπίτι σου
ήθελες να γυρίσεις,
και τους αγαπημένους σου
να αποχαιρετήσεις.
Όλοι σε περιμένανε
με μάτια δακρυσμένα,
παιδιά, εγγόνια, σύζυγος
κι αδέλφια πονεμένα.
Τους δρόμους που περπάτησες
μικρός, ήθελες να περάσεις,
και στον απάνω μαχαλά
στην Παναγιά να φτάσεις.
Η Παναγιά περίμενε
μ’ όλους τους χωριανούς σου,
αυτούς π’ αγάπησες πολύ
κι έκανες δικούς σου.
Το Περιστέρι άφησες
και ήρθες στους γονείς σου,
στην πιο ζεστή σου αγκαλιά
κοιμήθηκες μαζί τους.
Άφησες πίσω τη νονά
την αδελφή Αριστέα,
που πάντα σε περίμενε
και σου ‘κανε παρέα.
Αυτά τ’ αστέρια τ’ ουρανού
δεν πρέπει ποτέ να σβήνουν,
πρέπει να είναι φωτεινά
τον δρόμο για να δείχνουν.
Καλό ταξίδι εκεί που πας
εμείς θα σ’ αγαπάμε,
τον Δάσκαλο, Ιστορικό
πάντοτε θα τιμάμε.
Στιγμές ζωής
Δυο είναι οι θεϊκές στιγμές,
στου βίου μας τη δίνη:
Η μια μας δίνει φως ζωής,
κι η άλλη μας το σβήνει…
Οι πάμπολλες ανάμεσα,
κακές, μαύρες και γκρίζες,
δεν έρχονται απ’ το πουθενά…
Σ’ εμάς έχουν τις ρίζες!…
Μέσα μας πάνε κι έρχονται,
φρουμάζουν και αφρίζουν
και χαρωπές σαν συναντούν,
αμέσως τις ξεσκίζουν!....
Βλέποντας τις χαρωπές
γλυκά να μας κοιτάνε,
τσιγκλιέται η ζήλεια τους
κι ευθύς ορμάνε να τις φάνε…
Βάζουν στους
κουφιοκέφαλους,
φθόνους, μίση, κακίες,
τους σαβουρώνουν τα κενά,
και κάνουν…, «θου…»,
βλακείες!…
Χρήστος Παπακίτσος

