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Γράφει και επιμελείται ο 
Κώστας Μαργώνης

Γί νε ται γνω στό σε ό λα τα Μέ λη της Α δελφό
τη τας Α γνα ντι τών της Α θή νας ό τι η Γε νι κή 
Συ νέ λευ σή μας, που φέ τος εί ναι και αρ

χαι ρε σια κή, θα γί νει την Κυ ρια κή 5 Φε βρουα ρί ου 
2017, ώ ρα 10.30΄ π.μ., στο ξενοδοχείο Crystal City, 
Αχιλλέως 4, στάση μετρό Μεταξουργείο. Παράλληλα 
θα γίνει και η κοπή της βασιλόπιτας ενώ θα προ
σφερθούν και τυρόπιτες, καφές, τσίπουρο, πορ-
τοκαλάδες και κουλουράκια. 

Τα θέ μα τα Η με ρή σιας Διά τα ξης θα είναι τα 
εξής:

1. Ε κλο γή προ σω ρι νού Προ ε δρεί ου της Συ νέ
λευ σης.

2. Διοι κη τι κός και Οι κο νο μι κός Α πο λο γι σμός του 
Δ. Σ.

3. Έκ θε ση Ε ξε λε γκτι κής Ε πι τρο πής για τη δια χεί

ρι ση.
4. Συ ζή τη ση για τα πε πραγ μέ να και ψή φι ση αυ

τών.
5. Ει ση γή σεις – Προ τά σεις Με λών. 
6. Ε κλο γή 3με λούς Ε φο ρευ τι κής Ε πι τρο πής για 

τη διε ξαγω γή των Αρ χαι ρε σιών.
7. Αρ χαι ρε σί ες για την ε κλο γή: α) 7με λούς Δ.Σ. β) 

3με λούς Ε ξε λε γκτι κής Ε πι τρο πής γ) πέ ντε (5) Α ντι
προ σώ πων στην Ο μο σπον δί α Τζου μερ κιω τών και 
δ) τριών (3) Α ντι προ σώ πων στην Πα νηπειρωτική 
Συ νο μο σπoνδία Ελ λά δος (Π.Σ.Ε). 

Σχε τι κά με τη δια δι κα σί α της Συ νέ λευ σης ση
μειώνου με τα ε ξής: Οι υ πο ψη φιό τη τες για τα όρ γα
να της Α δελ φό τη τας υ πο βάλ λο νται στα μέ λη του 
Δ.Σ. μέ χρι και την έ ναρ ξη των ερ γα σιών της Γ.Σ. 
Υ πο ψή φιοι για το Δ.Σ. δεν ε πι τρέ πε ται να εί ναι υ πο

ψή φιοι και για την Ε ξε λε γκτι κή Ε πι τρο πή, αλ λά ού τε 
πρέ πει να εί ναι υ πο ψή φιοι για Α ντι πρό σω ποι στην 
Ο μο σπον δία Τζου μερ κιω τών, α φού πέ ντε α πό τα 
μέ λη του εί ναι αυ το δι καί ως και Α ντι πρό σω ποι στην 
Ο μο σπον δί α. Τα Μέ λη, για να εί ναι υ πο ψή φιοι και 
για να ψη φί σουν, πρέ πει να έ χουν συμπλη ρω μέ νο 
το 18ο έ τος της η λι κί ας τους. 

Η ψη φο φο ρί α θα λή ξει στις 3 μ.μ. της ί διας η μέ
ρας.

Ε άν δεν σχη μα τι στεί α παρ τί α, η Συ νέ λευ ση θα 
ε πα να λη φθεί την ε πό με νη Κυ ρια κή (1222017), 
στον ί διο χώ ρο, την ί δια ώ ρα και με τα ί δια θέ μα τα. 

Α θή να, 20122016
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙ ΚΗ ΤΙ ΚΟ ΣΥΜ ΒΟΥ ΛΙΟ

 Ο ΠΡΟ Ε ΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜ ΜΑ ΤΕ ΑΣ
 ΧΡ. ΧΡΙ ΣΤΟ ΔΟΥ ΛΟΥ ΓΕΩΡ. ΦΙΛΟΣ

ΤΗΝ ΚΥ ΡΙΑ ΚΗ 05.02.2017 Η ΓΕ ΝΙ ΚΗ ΣΥ ΝΕ ΛΕΥ ΣΗ  
ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ

Σ.Σ.: Κάνουμε έκκληση σε όλους τους Αγναντίτες να παρευρεθούν στη Γενική Συνέλευση με τις οικογένειές τους για να 
συζητήσουμε και να αποφασίσουμε από κοινού για το μέλλον της Αδελφότητας και να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ. 

Η επιθυμία μας είναι να παραβρεθούν νέα παιδιά με σκοπό να γίνουν μέλη του Δ.Σ.

Σε μια ξεχωριστή ποιητική 
βραδιά είχαμε την ευκαιρία να 
πάρουμε μέρος στις 11 Νοεμβρί-
ου 2016. Στον φιλόξενο χώρο του 
Πολιτιστικού Σωματείου Έλευσις 
& Υδράνη, στην Αθήνα, στο Γκάζι, 
παρουσιάστηκε το έκτο λογοτε-
χνικό βιβλίο του Αγναντίτη Πολι-
τικού Μηχανικού Βαγγέλη Φίλου 
(φωτό).

Ήταν μια εκδήλωση όπου κυ-
ριάρχησε η ποίηση, τα όμορφα 
αισθήματα και η συμμετοχή. Εί-
ναι χαρακτηριστικό ότι εκτός από 
τους κεντρικούς ομιλητές έκαναν 
σύντομες παρεμβάσεις αναγνώ-
στριες και αναγνώστες, ποιητές, 
ποιήτριες, φιλόλογοι και άλλοι, 
δημιουργώντας μια πρωτότυπη 
ατμόσφαιρα ποιητικής μέθεξης.

Την εκδήλωση συντόνισε εκ 
μέρους του Σωματείου ο ποιητής 
Νικόλαος Κασιμάτης. 

Παρουσιάστηκε και η προλο-
γική ομιλία του ποιητή Γιώργου 
Δρυμωνιάτη, ο οποίος απουσία-
ζε στο εξωτερικό. Πριν από την 
εκδήλωση προβλήθηκε βιντεο-
σύνθεση του ποιητή και προέ-
δρου του σωματείου Γιώργου 
Ποταμίτη, εμπνευσμένη από τα 
ποιήματα του βιβλίου.

Η ποιήτρια, ζωγράφος και νο-
μικός, Βούλα Επιτροπάκη, πα-
ρουσίασε μια εισήγηση για το 
βιβλίο του ποιητή ιδιαίτερη, με 

χαρακτηριστικά εισήγησης σε 
συνέδριο λογοτεχνίας. 

Διάβασαν ποιήματα η ηθοποι-
ός και ποιήτρια Μαρία Λεμεσού 
και ο ποιητής.

Παρεμβάσεις έγιναν από τις 
ποιήτριες Μαίρη Μπριλή, Τζού-
τζη Μαντζουράνη, Βίκη Καλο-
γερίδη, Σωτηρία Λίασκου, από 
τους ποιητές Νίκο Περδίκη και 
Γώργο Γούναρη, από την φιλό-
λογο Πελαγία Κιτσοδήμου, από 
την Φλώρα Μανιού και από τον 
δικό μας φιλόλογο, και συμμα-
θητή του Βαγγέλη Φίλου, Κώστα 
Μαργώνη.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε 
ο πρόεδρος της Αδελφότητας 
Τάκης Χριστοδούλου.

Η βραδιά ποίησης τελείωσε με 
κρασί, τσίπουρο από τα Τζουμέρ-
κα, με σπιτικούς μεζέδες. Έτσι 
σφραγίστηκε μια εκδήλωση που 
συνολικά χαρακτηρίστηκε από 
την απλότητα, την επικοινωνία 

και τα όμορφα αισθήματα όλων 
προς τον ποιητή και το έργο του.

 Θα παραθέσουμε, στη συνέ-
χεια, αποσπάσματα από την κε-
ντρική ομιλία της Βούλας Επιτρο-
πάκη, από την προλογική 
παρουσίαση του Γιώργου Δρυ-
μωνιάτη και την παρέμβαση του 

Βαγγέλης Φίλος, Αλλιώς πώς; Εκδόσεις Γρηγόρη, 2016
Εκδήλωση παρουσίασης ποιητικής συλλογής

Συνέχεια στη σελίδα 2 

Συνέχεια στη σελίδα 8 

Από την εκδήλωση της παρουσίασης του βι-
βλίου του Βαγγέλη Φίλου.  Στο μέσον ο ποι-
ητής έχοντας αριστερά του τον Κ. Μαργώνη, 
πρώην πρόεδρο της ΙΛΕΤ και δεξιά τον Χρ. 
Χριστοδούλου, πρόεδρο της Αδελφότητας 
Αγναντιτών Αθήνας.

Μικροί συγγραφείς

Τα χριστουγεννιάτικα  
κουλουράκια

Ο Φώτης Καλόγηρος του Σωτήρη και της Έφης είναι  13 ετών 
και εγγονός του Αθανασίου και της Αθανασίας Χριστοδούλου 
καθώς και του Φώτη και της Ευανθίας Καλόγηρου.

Οι νιφάδες γεμίζουν το πεζο-
δρόμιο του Περικλή με λευκά 
βουναλάκια. Μοιάζουν με σύν-
νεφα συναρμολογούμεννα από 
άσπρα κομματάκια παζλ που 
ακούν στο όνομα χιόνι. Το χιόνι 
των Χριστουγέννων.

Ο Περικλής, σε περίπτω-
ση που αναρωτιέστε, είναι ο 
σκύλος του κύριου Μάκη απέ-
ναντι. Αναφέρομαι στο πεζο-
δρόμιο ως δικό του, γιατί το 
έχει διεκδικήσει χρόνια τώρα 
ως προσωπική του ιδιοκτησία. 
Είναι ο μόνος σκύλος της γει-
τονιάς και το διασχίζει καθημε-
ρινά, βλέπετε.

Το χιόνι καλύπτει λίγο λίγο 
το πεζοδρόμιο και μαζί με 
αυτό και το σπίτι της μικρής 
Άννας, η οποία κοιμάται από 
νωρίς και, βυθισμένη σε όνειρα 
ανυπόμονα, περιμένει να έρθει 
το ξημέρωμα. Σε λίγο θα είναι 
εδώ η μέρα των Χριστουγέν-
νων.

Η μικρή Άννα και ο Περικλής 
είναι φίλοι. Συχνά, όταν δεν 
κόβει βόλτες στο πεζοδρόμιο, 
τρυπώνει κρυφά από το παρά-
θυρο της κουζίνας του σπιτιού 
της, και τρέχει γρήγορα να βρει 
την Άννα. Αυτή του προσφέρει 
λιχουδιές, και αυτός χαρά.

Και οι δύο τους περιμένουν 
κάθε χρόνο τα Χριστούγεννα 
με μεγάλη ανυπομονησία. Ξέ-
ρουν ότι, τη μια αυτή μέρα του 
χρόνου, μπορούν να κάνουν 
μια ευχή. Μια ευχή που ό,τι 
και να γίνει θα πραγματοποι-
ηθεί. Το μόνο που έχουν να 
κάνουν είναι να τη γράψουν σε 

ένα μικρό χαρτάκι και να την 
αφήσουν κάτω από το χριστου-
γεννιάτικο δέντρο. Ο Περικλής, 
φυσικά, δεν μπορεί να γράψει 
τη δικιά του, οπότε ως καλή 
φίλη την έγραψε η Άννα γι’ 
αυτόν.

Η ευχή του Περικλή ήταν μυ-
στικό. Σχεδόν την ψιθύρισε στο 
χαρτάκι στο οποίο έγραφε η 
Άννα. Ούτε η ίδια δεν ήξερε 
τι ήταν. Η ευχή της Άννας δεν 
ήταν ωστόσο μυστικό, αλλά 
ήταν ιδιαίτερα ξεχωριστή για 
την ίδια.

Μέρες πριν, όσο το σπίτι της 
ακόμα στολιζόταν στα χρώμα-
τα των Χριστουγέννων, πρό-
σεξε ότι κάτι έλειπε. Όλα τα 
στολίδια του δέντρου ήταν 
στη θέση τους και τα χιλιάδες 
χρωματιστά λαμπιόνια είχαν 
κουκουλώσει το σπίτι. Ωστόσο, 
κάτι έλειπε και πάλι.

Η μυρωδιά των Χριστουγέν-
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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Παρακαλούνται οι 
συγχωριανοί και φί-
λοι της Αδελφότη-
τας που επιθυμούν 
να αποστείλουν τη 
συνδρομή τους να το 
κάνουν μόνο στο λο-
γαριασμό της Εθνικής 
τράπεζας με αριθμό 
081/754481-28 και όχι 
σ’ αυτόν της Eurobank 
- Ταχυδρομικό Ταμιευ-
τήριο.

Το Δ.Σ.

ΘΑΝΑΤΟΙ
• Απεβίωσε στις 17 Νοεμβρί-

ου 2016 στην Άρτα και κηδεύτη-
κε στο κοιμητήριο Φραστών 
Αγνάντων, η Αγλαΐα Στέρπα, χα 

Χρήστου, κόρη του Χρήστου Ζά-
ραγκα, ετών 94. 

• Απεβίωσε στις 21 Νοεμβρί-
ου 2016 στην Αθήνα και κηδεύ-

τηκε στην Πρέβεζα, η Κλημεντία 
Τζήμα - Δήμου, ετών 76. 

• Απεβίωσε στις 19 Δεκεμ-
βρίου 2016 στα Ιωάννινα όπου 
και κηδεύτηκε την επομένη στο 
κοιμητήριο Αγίου Ιωάννη Ανατο-

λής Ιωαννίνων, ο Ηλίας Γ. Ζάρα-
γκας, ετών 84.

• Απεβίωσε στις 21 Νοεμβρί-
ου 2016 στην Άγναντα όπου και 
κηδεύτηκε, ο Δημήτριος Γ. 

Κράββαρης, ετών 101.
• Απεβίωσε στις 21 Νοεμβρί-

ου 2016 στην Άρτα όπου και κη-

δεύτηκε, ο Γεώργιος Κων. Τσιώ-
λης, συνταξιούχος δάσκαλος, 
ετών 91.

• Απεβίωσε στις 25 Δεκεμβρί-
ου 2016 στην Αυστραλία όπου 
και κηδεύτηκε, ο Ιωάννης Δημ. 
Σταύρου, ετών 82.

Αναστασίου - Λαγού Αικατερίνη ................................................... 20
Αναστασίου Σπυριδούλα .............................................................. 10
Γιανναρά Άννα ............................................................................ 30
Γιωτοπούλου Σπ. Αντιγόνη ........................................................... 20
Ζάραγκας Λ. Γεώργιος ................................................................. 30
Ζολώτα Αγγελική ......................................................................... 20
Κολοβού Φωτεινή ........................................................................ 20
Κοσυφάκη Ναυσικά ..................................................................... 50
Κράββαρης Δημ. Χρήστος ............................................................ 50
Κώνστας Δημήτριος ..................................................................... 30
Μασιαλή - Τζουμάκα Ερικαίτη ...................................................... 50
Μασιαλής Ιωάννης ....................................................................... 20
Μαυροπάνος Κων. Χρήστος ......................................................... 20
Νικολός Γεωρ. Αθανάσιος ........................................................... 30
Νικολός Δημ. Βασίλειος (παραλείφθηκε στο προηγούμενο φύλλο)......... 20
Νικολού - Λελούδα Δήμητρα ........................................................ 30

Χουλιάρα - Μπούρη Αλεξάνδρα .................................................... 20

Υ.Γ.: Στο προηγούμενο φύλλο εκ παραδρομής γράψαμε Λαμπρινή 
Χρ. Παπακίτσου αντί του ορθού Παπακίτσου Χρ. Λαμπρινή.

Αν κά ποιος δε 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.

Κώστα Μαργώνη. 
Βούλα Επιτροπάκη

Απόσπασμα  
από την ομιλία της:

IIΙ.
Αγαπητοί φίλοι, 
η ποίηση του Βαγγέλη Φίλου 

γεννάται εκ των ένδον. Αυτοφυ-
ής (κατά τίτλο του, σ. 15), γίνεται 
λαχτάρα, συνάντηση (16), ελπί-
δα, αισιοδοξία.

Κι εγώ δεν έχω πόνο,/ μόνο μια 
προσμονή,/ λαχτάρα:/

Ν’ αντέξει η παπαρούνα μου/ 
σε τούτον τον πνιγμό,/

ν’ αντέξει.
Ο λόγος του είναι καίρια ερω-

τικός. Γίνεται συνομιλητικός, 
διαλογικός, ακόμη και με τον 
ίδιο τον ποιητικό εαυτό, όπως 
καταδεικνύεται από πλείστα αυ-
τοαναφορικά στοιχεία, στα έργα 
του. (κόκκινος πόνος, σ. 55 κ.λπ.) 

Η τεχνική του κινείται με τη 
ευελιξία της ομιλούμενης προ-
φορικότητας, που τον δεικνύει 
βιωματικότατο γνώστη των ελ-
ληνικών, τοπικών, διαλεκτικών 
ιδιωμάτων και του δεκαπεντα-
σύλλαβου. Η μεταφορά στον τό-
πο-χρόνο γίνεται με φυσικότητα, 
με ζωντανή, προσωποποιημένη 
αφήγηση, όπως στο χρόνο του 
δημοτικού τραγουδιού, που εί-
ναι φυσικός και κυκλικός, όχι 
γραμμικός και ποσοτικός.

Πρόκειται για τον «ρυθμό» 
της φυσικής τάξης, τεκμηριωμέ-
νο στο παρουσιαζόμενο έργο με 
β΄πρόσωπη γραφή και συνεχή 
διάλογο με τον Άλλο, όπως και 
στα προηγούμενά του βιβλία.

Με σεβασμό στους γραμματι-
κούς και συντακτικούς κανόνες, 
ακόμη και στα σημεία στίξεως, 
κόντρα σε κάθε ποιητικό ρεύ-
μα των καιρών, το ποιητικό του 
ύφος περιέχει έντονο λυρισμό, 
που συμπλέει με το μοντέρνο, 
αλλά και με πλείστα στοιχεία 
σουρεαλιστικού ρεαλισμού. Εδώ 
μπορούμε να διαγνώσουμε τη 
σχέση του με τον ιμπρεσιονισμό 
του Degas στο εξώφυλλο και με 
τις διαθλάσεις της ίριδας και του 
φωτός κατά την αποτύπωση του 
ψυχισμού. 

Διαχρονικά στοιχεία από την 
αρχαία τραγωδία βρίσκονται σε 
διαλόγους, αλλά και στη θεματι-
κή των στίχων, που στοχεύει στα-
θερά στο Μύθο, ήδη από τα προ-
ηγούμενα έργα του, τα οποία, 
ως πιο σύνθετες δημιουργίες, 
προσομοιάζουν και στα θεατρι-
κά έργα. 

Η αστραπιαία διαδοχή των ει-
κόνων παραπέμπει συχνά στην 
αλληλοδιαδοχή της τεχνικής του 
κινηματογράφου. 

Ας σημειωθεί επίσης ότι η 
πλευρά των θετικών επιστημών 
και το σύνολο της επιστημονικής 
σκευής του ποιητή εκφέρεται δι-
ακριτικότατα στην ποίησή του, 
κυρίως στα τεχνικά στοιχεία της 

μεθόδου. Υπενθυμίζουμε ωστό-
σο ότι η μορφή μπορεί από μόνη 
της να προσδώσει στο έργο ένα 
νέο ή συμπληρωματικό νόημα. 

Επί πλέον, πρέπει να σημειω-
θεί η χαρακτηριστική λιτότητα 
και η αφαιρετική φόρμα, που 
προσδίδουν προσωπική ταυτό-
τητα στους στίχους του Βαγγέ-
λη Φίλου. Η δε αμιγώς ποιητική 
μορφή του παρουσιαζόμενου 
βιβλίου, σε σχέση με τις προη-
γούμενες δημιουργίες του, έρ-
χεται ως απάντηση στα εν γένει 
ποιητικά του ζητούμενα, με παγι-
ωμένες θέσεις ως προς τον λυρι-
σμό, την αισθητική, την ομορφιά 
και κυρίως το ρυθμό, το μεγάλο 
αυτό ζητούμενο της ποίησης.

Ο ρέων, προφορικός ρυθμός 
του Βαγγέλη Φίλου είναι αυτός 
που βεβαιώνει το κλείσιμο των 
έως τώρα ανοιχτών λογαρια-
σμών του με τον εαυτό και την 
ποίηση. Το παρελθόν το ξόδε-
ψες – μας λέει σε στίχο του βι-
βλίου, με το οποίο, προφανώς, 
ανοίγει ένας καινούριος κύκλος 
στην ποιητική και αισθητική του 
αναζήτηση και στη διαπραγμά-
τευσή του με τη Μούσα.

τώρα τις λέξεις μου/ τις τρα-
γουδώ,/ δεν τις φοβάμαι/ πια 
τις λέξεις./

…χύθηκε/ απ’ τη λευκή ραγι-
σματιά/ το μαύρο. 

(ΑΧΡΟΝΟΣ ΕΡΩΤΑΣ, σ. 71)
Ρέει/ στην κόψη/ του τσεκου-

ριού/ γλυκό σαν πόνος/ άγριο 
μέλι./ 

Το νιώθω,/ εφτά παράδει-
σους/ θα περάσω. 

(ΣΚΗΝΗ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ, 62)
IV.

Αγαπητοί φίλοι, 
η περιήγησή μας στην ποίηση 

του Βαγγέλη Φίλου κλείνει οντο-
λογικά και διαπροσωπικά. Αλ-
λιώς πώς;;;

Η μόνη γλώσσα που γνωρίζω/ 
είναι των ματιών (30)

Αν θέλεις η πρώτη ανάγνωση 
να είναι δική σου,/ κοίταξέ με. (5)

Κοιτάζουμε και διαβάζουμε 
τον ποιητή Βαγγέλη Φίλο και του 
ευχόμαστε οι Διαθλάσεις του 
φωτός να εξακολουθήσουν Άστι-
κτες, Καθάριες, να τύχουν ακό-
μη μεγαλύτερης αναγνωστικής 
ανταπόκρισης και να πορεύεται 
υγιής, φωτεινός στο μεγάλο Δρό-
μο της Ποίησης. 

Γιώργος Δρυμωνιάτης
Απόσπασμα από την ομιλία 

του:
Η Ποίηση και γενικότερα η 

γραφή του Βαγγέλη έχει ένα 
εντελώς προσωπικό στιλ που 
κεντρίζει ιδιαιτέρως το ενδιαφέ-
ρον του αναγνώστη. Χωρίς να 
είναι φορμαλιστής, αλλά ακο-
λουθώντας τον ελεύθερο στίχο, 
έχει όμως μέτρο και ρυθμό στη 
γραφή του, που της δίνει αυτό το 
ξεχωριστό άρωμα της αρμονίας. 
Περπατώντας έτσι σε ρεαλιστικά 
πάντα μονοπάτια, δεν παραμερί-
ζει ποτέ τα συναισθήματα, παρά 
με λέξεις όχι εξεζητημένες και με 
καθόλου πομπώδες ύφος κατορ-
θώνει να γεμίσει με λυρισμό τα 
κείμενά του και να συγκινήσει 
βαθιά τους αναγνώστες του. Να 
τους συγκινήσει, μα και να τους 
προβληματίσει θετικά με τις 
σκέψεις του και τα ερωτηματικά 
που βάζει μέσα στο λόγο του και 
να τους οδηγήσει μέσα από την 
ευχαρίστηση του λυρικού στην 
αναζήτηση του πραγματικού και 
του γήινου που κουμαντάρει τις 
ζωές των ανθρώπων. Με άριστη 

Βαγγέλης Φίλος, Αλλιώς πώς;  
Εκδόσεις Γρηγόρη, 2016

ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΛΙΤΣΑ 
ΓΙΑΝΝΑΚΗ

ΑΓΝΑΝΤΑ
Τηλ.: 6977-076267

Συνέχεια στη σελίδα 5 

Συνέχεια από τη σελίδα 1

Στον αγαπημένο μας πατέρα Χριστόφορο
Είναι στιγμές που τα λό-

για μοιάζουν φτωχά για να 
εκφράσουν τον πόνο και τη 
βαθειά οδύνη της μεγάλης 
απώλειας του πολυαγαπημέ-
νου μας πατέρα.

Έφυγες νωρίς για την γει-
τονία των αγγέλων και δεν 
έζησες αυτά που άξιζες να 
ζήσεις, αφήνοντας όλα τα 
όνειρα σου και επιθυμίες 
σου ανεκπλήρωτες. Μας λεί-
πεις πάρα μα πάρα πολύ. Δεν 
αντέχεται ο χαμός σου. Δεν 
ξεπερνιέται και δεν ξεχνιέται 
με τίποτα, όσο και να περνάει 
ο χρόνος, όσο και τα πρόσω-
πα να αλλοιώνονται, πάντα 
μια στιγμή, μια φράση θα έρθει να μας θυμίσει τα πάντα. 

Πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα αν θα ήσουν πάντα 
δίπλα μας στις δύσκολες στιγμές για να μας προστατεύεις και στις 
χαρούμενες να είσαι εκεί και να περνάμε ξέγνοιαστα στο όμορφο 
χωριό τα Άγναντα που τόσο πολύ αγαπούσες και ήθελες να πη-
γαίνεις συνέχεια, εκεί που έκανες τόσα όνειρα για την οικογένεια 
σου. Πάντα θα σε Θυμόμαστε όσα χρόνια και να περάσουν δεν θα 
σε ξεχάσουμε ποτέ ….Ο πόνος είναι πάντα μέσα στην καρδία μας, 
στην ψυχή μας και τη σκέψη μας 

 Ο θάνατος σου είναι από τα πιο δύσκολα κεφάλαια της ζωής 
μας. 

Μας λείπεις μπαμπά μας…… 
Είναι ότι πιο τραγικό έχουμε βιώσει στη ζωή μας. 
Αχ βρε μπαμπά…. 
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει. Καλό ταξίδι και καλό 

παράδεισο.
Τα παιδιά σου με πολλή αγάπη, 
Νάτσης Ανδρέας - Νάτση Άννα 
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ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΙΚΑ - ΑΓΝΑΝΤΙΤΙΚΑ
Με την Τζουμερκιώτικη λαλιά

O Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανά
πτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, ενέκρινε (23 Νοεμβρί

ου 2016)  την ένταξη 23 νέων έργων οδοποιίας, συνολι
κού προϋπολογισμού 39 εκατ. ευρώ, στο εθνικό σκέλος 
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Ιδιαίτερο Αρτινό ενδιαφέρον έχει η ένταξη των εξής 
έργων:

 «Βελτίωση και άρση επικινδυνότητας οδού Καταρ
ράκτης–Βουργαρέλι» και

 «Βελτίωση και άρση επικινδυνότητας παράκαμψης 
Αθαμανίου και οδικός άξονας ΑθαμάνιοΘεοδώριανα».

Αυτά τα δύο έργα είναι συνολικού προϋπολογισμού 
7,5 εκατ. ευρώ.



Στις 27 Νοεμβρίου 2016 με πρωτοβουλία της Δη
μοτικής Αρχής του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων 

πραγματοποιήθηκε συνάντηση των μελών των Διοι
κητικών Συμβουλίων των Σωματείων των αποδήμων, 
των Κοινοτήτων που συγκροτούν το Δήμο Βορείων 
Τζουμέρκων. Η συνάντηση έγινε στην αίθουσα της Πα
νηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας, όπου πραγ
ματοποιήθηκε μια γόνιμη συζήτηση που αφορούσε τα 
προβλήματα των χωριών και εν γένει του Δήμου. 



Δεν ξέρω, αλλά, μετά την έκκληση που απηύθυ
νε το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητας 

να ενεργοποιηθούν μέληχωριανοί και να αναλάβουν 
και να συνεχίσουν τη λειτουργία της Αδελφότητας, 
μού ήρθε στο μυαλό ένα σημείωμα που είχα γράψει 
για άλλο σκοπό και αλλού απευθύνονταν. (Λέμε, λέμε, 
μάλλον μόνο κουβέντες και υποσχέσεις. )



… το φ’τίλ’ όμως κουντό !!!
«Kαι τώρα που ξεμπερδέψαμε πιά με τα μεγάλα λόγια, 

τους άθλους, τα όνειρα, καιρός να ξαναγυρίσουμε στη 
ζωή μας...

Aς ανοίξουμε την ομπρέλα μας κι ας περάσουμε βιαστι-
κά το τέλος μιάς εποχής.» 

Τ. Λειβαδίτης
Υπόσχεση δίνει ο παππούς στο παιδάκι, στο εγγονάκι 

του. «Να είσαι καλό παιδί, να μην στενοχωρείς τον πα
τέρα σου, τώρα που δεν έχει και δουλειά, κι άμα λαγα
ρίσ’ τίποτις απ’ τη σύνταξη, θα σου δώσω το κάτι τις». 
Τέτοια υπόσχεση μάλλον βρίσκεται πλέον στη χώρα 
των ονείρων, αφού δεν μπορούμε πια να μιλάμε για 
σύνταξη. «Τα πή, βλάχά μ’, τα πήρανε τα πρόβατα». Ου
σιαστικά τριτενέργεια, μετενέργεια και «λύκος να φάει 
τα πρόβατα και τσάκαλος τα γίδια» καταβρόχθισαν την 
όποια συνταξούλα του παππούλη και της γιαγιάς… Τι 
να υποσχεθεί και τι να ρ’μάξ’ ο έρμος. Κάθεται αμίλητος 
και δεν τολμάει πια να κοιτάξει στα μάτια τον εγγονό. 

Υπόσχεση μπορεί να δώσει το παιδί στην υπέργη
ρη μάνα του που ζει στο χωριό, εγκαταλειμμένη από 
οποιαδήποτε κρατική μέριμνα νοσοκομείο, Κέντρα 
Υγείας, ΚΑΠΗ, κ.λπ., κ.λπ. ότι θα «έρχεται τακτικότερα 
να τη βλέπει». Λέμε υπόσχεση… Ένα μεροκάματο να 
πάει κι ένα να γυρίσει μας κάνουν δυο. Κι αν υπάρχει 
μεροκάματο. Άρα, αναγκάζεται πολλές φορές να δια
ψεύδεται στη μάνα του. Κι αν φωνάξει η μάνα, «μάνα 
είναι, θα της περάσει». 

Υπόσχεση δίνει και ο μαθητής ότι θα διαβάζει τα μα
θήματά του, θα είναι επιμελής, θα σπουδάσει, «για να 
συμβάλει στο μέτρο των δυνατοτήτων του στην ανά
πτυξη του τόπου και εν γένει στην προκοπή». Αναιρεί
ται εκ των πραγμάτων ο «κανόνας» αυτός. Σπουδαγμέ
νους χρειάζονται μόνο στο Αμπού Ντάμπι.    

Τζουμερκιώτικος κανόνας ορίζει πως πρέπει να απο
φεύγονται οι υποσχέσεις, γιατί ενδέχεται  τους υπο
σχόμενους «να τους ζ’γιάσει κανείς με τ’ γκλίτσα στο 
κεφάλ’, να θρουμπιαστούν, να πέσουν τάβλα, να γίνουν 
δερμάτ’».

Επίσης, πέρα από τις υποσχέσεις  απαγορεύονται και 
οι ταρζανιές, οι αγριεμάρες, το να υποσχόμαστε πως 
θα βαρέσουμε ταμπούρλα και θα σχίσουμε όχι χασέ
δες, αλλά μνημόνια και τα τοιαύτα. 

Ούτως εχόντων των πραγμάτων, τι να κάνω… Πάλι 
η καταβύθιση στη μνήμη. Θυμήθηκα αυτό που έπαθε 
ο βλάχος. 

Ένας βλάχος, λοιπόν, παντρεύτηκε μια βλάχα. 
Αφού τελείωσαν τα γλέντια πήρε τ’ βλάχα στο καλύβ’ 

, για να κοιμ’θούν.  Σιγά μην τον έπιανε ο ύπνος. Άρ
χισε  το «όργωμα». Ρίχνει τ’ γυναίκα στο κρεβάτ’,  την 
ξεμπλετσών’ , την άφ’σε ντιπ ζάρκα και ξεκινάει να γδύ
νεται κι αυτός...

Βγάζει το σακάκι και λέει:

 Κοίτα μουρή μπράτσα, δυναμίτ’ς μουρή δυναμίτς... 
  Δ υ ν α μ ί τ ς  Μ ή τ σ ο υ μ ,  δ υ ν α μ ί τ ’ ς . . . 

Βγάζει το φανελάκι: 
 Κοίτα μουρή στήθους, δυναμίτ’ς μουρή, δυναμίτς... 
  Δ υ ν α μ ί τ ς  Μ ή τ σ ο υ μ ,  δ υ ν α μ ί τ ς . . .  

Βγάζει το παντελόνι: 
 Κοίτα μουρή μπούτ, δυναμίτ’ς μουρή, δυναμίτ’ς...
 Δυναμίτ’ς Μήτσουμ, δυναμίτ’ς..
Εεε, βγάζει και το σώβρακο, πέφτουν στο κρεβάτι, 

«κάνουν ό, τι είναι να κάνουν» και γυρίζει και λέει η 
βλάχα:

 Δυναμίτ’ς Μήτσουμ, δυναμίτ’ς.... αλλά το φ’τίλ κου
ντό ...



Θα έρθουν τα Χριστούγεννα

Ξημέρωναν Χριστούγεννα. Οι εκκλησιές σημαί
νουν,/ κουνιούνται τα καμπαναριά, κι οι φωνές 

που βγαίνουν/ απ’ το βαθύ και δίπλα το κάθε καμπάνας 
στόμα,/ μοιάζουν χερουβικούς ψαλμούς, σαν απ’ το 
ουράνιο δώμα./ Χιλιάδες τα Χριστούγεννα τα τραγου
δούν οι άγγελοι,/ και κάθε αχτίδα από ψηλά, που κάθε 
αστέρι στέλλει,/ μοιάζει αγγελική ματιά. (…) Κώστας 
Κρυστάλλης

Θα σημάνουν και φέτος οι καμπάνες και θα φωτί
σουν οι εκκλησιές, θα ψάλλουν οι ψαλτάδες το χαρ
μόσυνο άγγελμα που  θα μας χρυσώσει η ελπίδα. Κι 
όλοι θα σμίξουν σε μια ανάταση ψυχής, υπέρβαση 
της καθημερινότητας̇  κι όλοι θα ευχηθούν ειρήνη, 
υγεία και ευτυχία, με βαθιά  κατάνυξη και σεβασμό. Η 
γέννηση του Χριστού σηματοδοτεί και την ελπίδα για 
ένα αύριο καλύτερο, ανθρωπινότερο, όχι ειρηνοφόρο, 
αλλά ειρηνικό.  

«Καλές Γιορτές» ευχήθηκαν  προγενέστερα, πολιτι
κοί, δήμαρχοι και πολιτικάντηδες, τρυποτούφοι και κα
ρακάξες της πολιτικής. Πλείστοι θα αποστείλουν τις ευ
χές τους και ταχυδρομικώς. Καλό αυτό, να εισπράττει 
και το κατιτίς το ταλαίπωρο Ταχυδρομείο. (Δεν γνωρί
ζω, αν οι πολιτικοί εψήφισαν και απαλλάχτηκαν των τα
χυδρομικών τελών. Αν κρίνω από τα τηλεφωνικά τέλη, 
που παρααπαλλάχτηκαν  διά νόμου, βεβαίως βεβαίως, 
μάλλον το Ταχυδρομείο «θα πάρει την μπούτσκα με 
τον κύπρο».  

Εγώ, όμως, θα επιμείνω. Τα Χριστούγεννα είναι γιορ
τή του ανθρώπου, του πολιτισμού και της ανθρωπιάς. 
Όσο και να στουμπηθήκαμε από την περιρρέουσα 
ενταύθα και διεθνώς απανθρωπιά, η μνήμη μας κα
ταβυθίζεται πίσω, πολύ πίσω, όταν μικρά παιδιά μας 
«έβαζε η μάνα τα γιορτινά μας» για να πάμε στην εκ
κλησιά, ανήμερα των Χριστουγέννων, κι από μέσα 
απαγγέλλαμε το ποίημα του Παλαμά. 

«Να ‘μουν του σταύλου έν’ άχυρο, ένα φτωχό κομμά
τι/την ώρα π’ άνοιγ’ ο Χριστός στον ήλιο του το μάτι./
Να ιδώ την πρώτη του ματιά και το χαμόγελό του,/το 
στέμμα των ακτίνων του γύρω στο μέτωπό του.(…)» 
Κωστής Παλαμάς

Και μοσχοβολούσαμε ευωδία που την απαλλοτριώ
ναμε από το «θείο χέρι» του παππά – Νάσιου, που μέσα 
στο άγιο και κατανυκτικό κλίμα μας πρόσφερε το θείο 
αντίδωρο που εμπεριείχε όλη την ευωδιά  του κόσμου. 
Μικρά κι άδολα παιδάκια νομίζαμε πως ο κόσμος  θα 
καλυτερέψει τώρα με τη γέννηση του Κυρίου. Δεν εί
χαμε ακόμα διαβάσει και τον Θουκυδίδη «ο πόλεμος 
γίνεται λιγότερο με όπλα και περισσότερο με χρήματα 
και η Σπάρτη δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις 
ανάγκες του πολέμου γιατί δεν διαθέτει πλούτο «, για 
να καταλάβουμε ότι μπροστά στο χρήμα οι ισχυροί 
δεν χαμπαριάζουν ούτε «έλευση θεανθρώπου» ούτε 
«ειρηνική συνύπαρξη ανθρώπων και λαών», αλλά βα
ράνε στο Δόξα πατρί και δεν υπολογίζουν ανθρώπινες 
ζωές προκειμένου «να τα οικονομήσουν…» 

Στην κοσμάρα μας, «ρομαντικοί μέχρι το μεδούλι» 
κάπως έτσι γιορτάζαμε τα Χριστούγεννα: «Μες την 
αχνόφεγγη βραδιά/πέφτει ψιλόψιλό το χιόνι,/ γύρω 
στην έρμη λαγκαδιά/στρώνοντας κάτασπρο σεντόνι./
Ούτε πουλιού γροικάς λαλιά,/ ούτ’ ένα βέλασμα προ
βάτου,/λες κι απλωμένη σιγαλιά/είναι κει ολόγυρα θα
νάτου./Μα ξάφνου πέρα απ’ το βουνό/γλυκός σημά
ντρου ήχος γροικιέται,/ ωσάν βαθιά απ’ τον ουρανό/
μέσα στη νύχτα να σκορπιέται./Κι αντιλαλεί τερπνά
τερπνά/γύρω στην άφωνη την πλάση,/ και το χωριό 
γλυκοξυπνά/την Άγια μέρα να γιορτάσει.» Κωνσταντί
νος Χατζόπουλος «Χριστούγεννα του χωριού».

Αυτά μας έμαθαν, αυτά κάναμε. Δεν υπήρχε ενη
μέρωση. Πού να ξέραμε εμείς για πολέμους στο Βι
ετνάμ, στο Κογκό, για Απαρτχάιντ για αποκλεισμούς, 
σεισμούς, λιμούς και καταποντισμούς. Θεωρούσαμε 
μορφωμένο τον μπάρμα Γιώργο, που μας πουλούσε 
κουλούρια, γιατί είχε πάει και στα Ιεροσόλυμα. Και 

μας έλεγε ιστορίες, ώρες 
ολόκληρες. Δεν τέλειωναν 
ποτέ.  Εκείνοι που ήταν 
αληθινά μορφωμένοι, δεν 
μπορούσαν να μιλήσουν. 
Τόσο απλά… Γι’ αυτό και 
μεις   στην προσευχή μας 
πάνω κάτω αυτά λέγαμε: 
«…Κάνε, καλέ θεούλη νά
χουν όλα τα παιδάκια/ ένα 
ποταμάκι γάλα, μπόλικα αστεράκια, μπόλικα τραγού
δια./Κάνε, καλέ θεούλη νάναι όλοι καλά/ έτσι που και 
μεις να μη ντρεπόμαστε για τη χαρά μας(…)»

Γ. Ρίτσος 
Τα περιμένουμε τα Χριστούγεννα. Ελπίζομεν... Είναι 

επόμενο να αναζητά ο Έλληνας την ελπίδα δια της Γεν
νήσεως του Σωτήρος.  Σε τούτον τον τόπο, τον ελλη
νικό, από τους πιο κακοτράχαλους και ανηφορικούς, 
περπάτησαν μέσα από γιδόστρατες πολλά ελληνικά 
πόδια απαπούτσωτα. Στουμπήθηκαν, τρυπήθηκαν, μά
τωσαν, αλλά δεν μολύνθηκαν, δεν λύγισαν, δεν κάμ
φθηκαν! Στυλώθηκαν! 

Τα περιμένουμε και για κάτι άλλο. Γι’ αυτό που ανα
φέρει ο Τάσος Λειβαδίτης στη «Γέννηση». (1983): «Ένα 
άλλο βράδυ τον άκουσα να κλαίει δίπλα. Χτύπησα την 
πόρτα και μπήκα. Μου ‘δειξε πάνω στο κομοδίνο ένα 
μικρό ξύλινο σταυρό. “Είδες – μου λέει – γεννήθηκε η 
ευσπλαχνία”. Έσκυψα τότε το κεφάλι κι έκλαψα κι εγώ. 
Γιατί θα περνούσαν αιώνες και αιώνες και δε θα ‘χαμε 
να πούμε τίποτα ωραιότερο απ’ αυτό.»… (Ανήκει στην 
ενότητα ποιημάτων «Ο αδελφός Ιησούς».) Τη λέξη ευ
σπλαχνία την είπαμε, τη φωνάξαμε, συναισθανθήκαμε 
τη δυστυχία του άλλου και δείξαμε και διάθεση να βοη
θήσουμε. Τα Χριστούγεννα μας τη θυμίζουν τη λέξη…

Τη λέξη κι όχι το νόημα της λέξης. Γιατί η ευσπλα
χνία δεν είναι για τον άνθρωπο. «Θηρίο τον λένε τον 
άνθρωπο. Κολοκύθια. Ποιο θηρίο, μωρέ; Έχει το θεριό 
μαχαίρια; Φκιάνει  σκοτώστρες και τουφεκάει; Θηρίο… 
Βρισιά για τα θεριά!» (Μενέλαος Λουντέμης από το « 
Καληνύχτα ζωή). Γιατί η ευσπλαχνία δεν μετριέται με 
πόσα πτώματα προσφύγων θα εκβράσει η θάλασσα 
στη Μυτιλήνη και τη Κω ούτε πόσα πεινασμένα παι
δάκια θα  ταΐσουν οι γιαγιούλες στη Μυτιλήνη, για να 
τις βγάλουμε φωτογραφία και να τις μοστράρουμε 
στο, καθολικώς απαθές και απόλυτα ένοχο,  ευρωπαϊ
κό  γκουβέρνο. Οι γιαγιούλες έδειξαν ανθρωπισμό, οι 
άλλοι κτηνωδία. 

Θα μας επισκεφτούν και φέτος τα Χριστούγεννα. 
Λέω για «τους τεθλιμμένους», που θα αυτοανακηρυ
χθούν προστάτες των άπορων και κατατρεγμένων, των 
προσφύγων και των «διαβολοσπαρμένων». Πολλά θα 
πούνε, δε θα πούνε την αλήθεια.   Δεν θα την πούνε και 
τώρα, όπως και τότε δεν την είπαν. 

«Βουίζουνε τα φλόγιστρα του πετρελαίου. Ο Θωμάς/
σφίγγει στα γόνατά του μια πατάτα/και καθαρίζει ήσυχα 
ήσυχα. Τ’ άλλο του χέρι είναι κομμένο. /Κοιτάμε με την 
άκρη του ματιού το σκοπό που μπαίνει/μ’ ένα φύσημα 
παγωμένου αέρα. Το σαγώνι του/θα τρέμει πίσω απ’ το 
χακί κασκόλ./Σηκώνεις το γιακά της χλαίνης σου. Χιονίζει./
Μια πλάκα φωνογράφου στο Διοικητήριο. Πιο μακριά/η 
σιωπή. Καλή νύχτα, καλά Χριστούγεννα./Συλλογιέσαι τ’ 
άστρα πίσω απ’ την καταχνιά/σκέφτεσαι πως αύριο μπο-
ρεί να σε σκοτώσουν./Μα απόψε αυτή η φωνή είναι μια 
τσέπη μάλλινη/χώσε τα χέρια σου./– Καληνύχτα, Θωμά, 
καλά Χριστούγεννα./Κ’ η καρδιά σου φωτίζεται σαν χρι-
στουγεννιάτικο τζάμι.»

Τάσος Λειβαδίτης «Παραμονή Χριστουγέννων»   
Μακρόνησος 1950

Τα περιμένουν τα Χριστούγεννα. Λέω για τα γκεσέ
μια που πουλάν πατριωτιλίκι  στον ταλαιπωρημένο, 
πεινασμένο, κατακρεουργημένο ψυχικά πρόσφυγα. 
Τον περιμένουν για να πουλήσουν νταηλίκι, εκβιασμό 
και αιματολογική καθαρότητα, δηλαδή απανθρωπιά, 
μίσος και φασισμό. Λες και το τέρας του φασισμού δεν 
το ένιωσε για τα καλά στο πετσί της η ανθρωπότητα, 
λες και η Ελλάδα δε γεύτηκε το φασισμό. Σημάδι και 
σηματωρός τα μαρτυρικά χωριά της Ηπείρου. Τόπος 
ιερός, εδώ όπου σταυρώθηκε η Ελλάδα. Εδώ, όπου 
σκάφτηκαν τάφοι και στους τάφους δε χωρούσαν οι 
λεβέντες, καθώς δεν χωρά στα σπλάχνα τόσος πόνος. 
Εδώ, όπου κραυγές σταυρωμένες σε μια αιωνιότητα δι
ατυμπανούν  μ’ ένα αδιόρατο, αλλά νικηφόρο χαμόγε
λο στα χείλη, αυτή την ακατάνυκτη αξιοπρέπεια: Για να 
διατηρηθεί το σιγαλό, βιολετί, καρδιοχτύπι του ηλιο
βασιλέματος και να κρατήσει τη ζωή ακέραιη, άσπιλη 
και αμόλυντη. Νικηφόρα και περήφανη.

Κι από πάνω θα ξεκαμπίσουν οι «τεθλιμμένες μοιρο
λογίστρες» θα κλαίνε και θα συμπονάνε για το δράμα 
των κατατρεγμένων Συνέχεια στη σελίδα 8 

Γράφειο
ΧρίστοςΑ.Τούμπουρος
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Είχα μια φίλη ενενήντα έξη ετών. Τα είχα τετρα-
κόσια μέχρι την τελευταία στιγμή. Δίπλα στο κρε-
βάτι της κουβεντιάζαμε, με κοίταζε στα μάτια και 
μου είπε:

–Χάρι, για όλα υπάρχει ένα τέλος! Έκλεισε τα 
μάτια της κι έφυγε!! πατριώτες, φίλες μου, φίλοι 
μου και για μένα υπάρχει ένα τέλος.

Κάθε τρεις μήνες χωνόμουν μέσα στο σπίτι σας, 
δίπλα στο κρεβάτι σας. Πάνω στο τραπέζι, με κρα-
τούσατε και στη χούφτα σας, μέσα από την εφη-
μερίδα.

Κάποτε κάποιος αναγνώστης είπε:
–Καλή είναι για τον «απόπατο», είχε ξεχάσει το 

σ’κόφλο.
Πέρασα υπέροχα. Γέλασα, δάκρυσα, έκλαψα.
Κάθε κείμενο που έγραφα, το ξεσκόνιζα, το διά-

βαζα πολλές φορές, το διόρθωνα, απαραίτητη η 
γνώμη του ιδρυτή της εφημερίδας του αείμνηστου 
Χρήστου Παπακίτσου.

Κοντά μου και ο συγγραφέας ο Χρήστος ο Τού-
μπουρος, αλλά και ο πρόεδρος για πολλά χρόνια, 
ο Τάκης ο Χριστοδούλου.

Το ξεκίνημα έγινε όταν κάποιο βράδυ το 1999, ο 
Κώστας ο Παπακίτσος του Αριστείδη μου τηλεφώ-
νησε και μου είπε:

–Γράψε κάτι για την εφημερίδα. Αν και φοβόμου-
να για την απήχηση που θα ‘χει το κείμενό μου 
στους αναγνώστες, έγραψα.

«Κάλαντα στο χωριό».
Άρεσε κι εγώ πήρα θάρρος, γιατί δεν ξέρεις πότε 

θα σου τη φέρουν!!!
Χρόνια δέκα επτά. Πάντα με τα «Σοβαρά» έβαζα 

και λίγη σάλτσα για να δέσει «το γλυκό» στα Εύθυ-
μα. Πάντα με προσοχή!!

Είχα και την καθηγήτριά μου την Αγγελική Ζολώ-
τα που μου έλεγε:

–Πρόσεχε, Χάρι τις εκφράσεις σου, όταν αναφε-
ρόμουν σε πρόσωπα, γιατί δεν ξέρεις: «Προφήτης 
γαρ».

Είχα και την άλλη τη συνήθεια, προτού το κείμε-
νο φτάσει στο τυπογραφείο, όταν έγραφα για κά-
ποιον, έπαιρνα έναν κοντινό συγγενή του το διά-
βαζα και ζητούσα τη βοήθειά του και την έγκρισή 
του. Έπαιρνα κι άλλες πληροφορίες, μου έστελνε 
και φωτογραφίες.

Μιλούσα με τα πρόσωπα και τα γεγονότα στη 
γλώσσα μας, αυτή που ο ένας καταλαβαίνει τον 
άλλο, όχι, «τις εφόνευσε τον Πελαργόν» ίσως να μ’ 
έχουν παρεξηγήσει οι «λόγιοι».

Αυτός ήταν ο τρόπος που έμπαινα στην ψυχή 
του αναγνώστη.

Το δύσκολο ήταν, όταν έγραφα για ανθρώπους 
που έφευγαν απ’ τη ζωή.

Έφερνα στο μυαλό μου γεγονότα και άκουγα τη 
φωνή τους.

Όταν με ρωτήσεις ποιο ήταν το καλύτερο θα σου 
πω: «Όλα» καθένα έχει τη δική του χάρη.

Είχαν αιχμές αλλά μαζί και χιούμορ. Πώς να το 
κάνουμε να γελάσει και λίγο το χείλη μας. Θα ανα-
φέρω μερικά: Ναύαρχος αληθινός σου λέω για το 
φίλο μου το γιατρό και Ναύαρχο Ηλία Νάστο.

Η βάβω η Αλέξω, η χειμωνιάτσα, η ορθοπεδικός 
του χωριού, ο Γληγόρς, που ‘σαι μωρέ Χαρίλ’ για 
τον μυλωνά το Βαγγέλη Χαμπίπη; Άργησες Χαρι-
λάκι Ντάγκα, ντάγκα, για τον μπάρπα – Μήτσο τον 
Μπαλαδήμα. Μεσ’ με μεσ’ για το φίλο μου το Μή-
τσο Καπέλη, για την κυρά Ρίνα τη θεία μου, ο κυρ 
Βασίλης, θα μας πάρουν με τις πέτρες, τα ‘φαγαν 
τα λεφτά για το Δημητράκη, με κούρεψε η μάνα 
μ’, ερμιά παιδάκι μ’ ερμιά, η Στέγασ’, το πουτσα-
ρείο του Λεμονιά, στρίβω-στρίβω τ’ α......α τ’Δαί-
μονα, για τους κυνηγούς, για τον Παπα-Γιώργη, η 
τσόπνα, για τους φωτογράφους, ο Γερμανός, το 
κλούρ’, ψάρεμα στο ποτάμι, ο Γκουρής για το Βασί-
λη τον Αγόρο που έφυγε στα 33 του, η ημεροδρό-
μος του χωριού, το σήμαντρό του δε χτυπά για τον 
Άγιο Νικόλαο, για την Αγία Φανερωμένη, για τον 
αδελφό μου το Μήτσο, για το Θόδωρο το Γραμμα-
τικόπουλο, ό,τι είπε ο γύφτος.

Η «τσόπνα», τότε που κάναμε το χορό και ήρθαν 
μόνο 45 άτομα, γιατί το χορό θα τον κάναμε για 
μένα;

Έλα φουρνέλο, για το Χρήστο τον Αυγέρη, 
αλλά…ονόματα δε λέμε, εξ άλλου το διαβάσατε 
και η Αδελφότητα ζήτησε συγνώμη. Μιας και γρά-
φουμε και για Σοβαρά, δε βρέθηκε ούτε ένας να 
μου πει ένα λόγο να συνεχίσω. Δεν πειράζει, θα 
κάνω παρέα τον Τζοχατζόπουλο στον Κορυδαλλό.

Πότε σπίτ’ το σπίτ’, πότε δίσκο στα πανηγύρια, 
καταφέραμε να κρατήσουμε την Αδελφότητα 

και να παίρνετε και την 
εφημερίδα. Εκείνο το 
πενηντάρι, το εικοσάρι, 
το δεκάρικο, το τάλιρο, 
το διαθέταμε ανάλογα. 
Όλες οι εκδηλώσεις του 
χωριού χρειαζόταν οι-
κονομική βοήθεια, πέρα 
βέβαια από τους εθελο-
ντές.

Αφήνουμε και βιβλιά-
ριο με «ευρά», όπως έχω 
μάθει, κάποτε αφήσανε 
τα «πετσώματα» από το 
βιβλιάριο.

Ευχαριστώ όσους γρά-
ψανε στην εφημερίδα 
και είναι πολλοί. Πολλά 
απ’ τα κείμενα της εφη-
μερίδας τα χρησιμοποι-
ούν φοιτητές της Φιλο-
σοφικής Σχολής για το μεταπτυχιακό.

Ευχαριστώ τους αναγνώστες που δεν έχουν κα-
μιά σχέση με το χωριό, μόνο στο χάρτη.

Αγνή Παπακώστα, Φιλόλογος, Κοζάνη, 
Λάμνια Χαρούλα δασκάλα, Καρδίτσα
Μάριος από Κύπρο, Ζαφείρω Ν. Υόρκη
Καλογήρου Πόπη δασκάλα, Λάρισα
Κώστας Βούρβαχης στρατηγός, από Πειραιά,
Ψαλτάκης Κώστας αρχιμανδρίτης, Ν. Ιωνία
Μπάμπης Μουσούτσος δάσκαλος, Λαγκάδια Αρ-

καδίας
Σπύρος Μάζης απ’ το Πολυδέντρι Αττικής Μηχα-

νικός, και τόσοι άλλοι.
Σας ευχαριστώ πολύ για τα θετικά και τα αρνητι-

κά και τα εξώδικα.
Θέλω να συνεχίσει η εφημερίδα και η Αδελφότη-

τα να υπάρχει.
Νέοι τώρα να ασχοληθούν. Πρόσφερα όσα μπο-

ρούσα. Όσο για τον πρόεδρο τον Τάκη το Χριστο-
δούλου, ας πάρει σύνταξη.

Σας ευχαριστώ πολύ
Χάρις Ζάχος

Συντ/χος δάσκαλος – συγγραφέας
Είπαμε «Σοβαρά και εύθυμα».

Σοβαρά κι εύθυμα ΣΟΒΑΡΑ; Και εύθυμα!!!

Ήταν αργά το απόγευμα, 
όταν έφτασε στο Σταθμό 

Χωρ/κής του χωριού η πληρο
φορία ότι ο Γιώργης ο Καβού
κης κρύβει στο σπίτι του ένα 
πολεμικό όπλο τύπου Γκρα. Ο 
πληροφοριοδότης ήταν τόσο 
καλά ενημερωμένος, ώστε όρι
ζε και το ακριβές σημείο, στο 
οποίο φυλασσόταν το εν λόγω 
όπλο.

Έτσι το επόμενο πρωινό ο Δι
οικητής του Σταθμού, ο φοβε
ρός και τρομερός Τσαρούχας, 
συνοδευόμενος από δυο Χω
ροφύλακες ξεκινάει για το σπίτι 

του Καβούκη, ο οποίος εκείνη 
την ώρα έβοσκε τα ζώα του μα
κριά έξω απ’ το χωριό.

Καθώς πλησίαζαν στο σπίτι, 
η γυναίκα του Καβούκη τους 
αντιλαμβάνεται έγκαιρα και, 
μαντεύοντας την αιτία του 
απρόσμενου ερχομού των, 
τους προλαβαίνει. Βγάζει γρή
γοραγρήγορα το όπλο απ’ την 
κρυψώνα του και πιάνοντάς το 
απ’ τη μακριά κάννη το πετάει 
με δύναμη απ’ τ’ ανοιχτό πα

ράθυρο πέρα μακριά στο πίσω 
μέρος του σπιτιού μέσα στα 
καταπράσινα και πανύψηλα κα
λαμπόκια.

Δεν περνούν παρά ελάχιστα 
δευτερόλεπτα και ο Τσαρούχας 
διαβαίνει το κατώφλι της πόρ
τας του Καβούκη και σε αυστη
ρό ύφος αναφέρει στη γυναίκα 
του την αιτία του ερχομού του.

Φυσικά η γυναίκα αρνείται 
την ύπαρξη του όπλου και τον 
προτρέπει μάλιστα να προβεί, 
αν θέλει, σε έρευνα.

Ο Αστυνόμος με τους Χωρο
φύλακες διενεργούν λεπτομε

ρή έρευνα μέσα κι έξω από το 
σπίτι χωρίς να βρουν το παρά
νομο όπλο και καλούν τελικά τη 
γυναίκα να αποκαλύψει το μέ
ρος, που κρύβουν το όπλο.

Πες μου πού κρύβετε το 
όπλο, γιατί έτσι επιβαρύνετε τη 
θέση σας. Θα σας κλείσω και 
τους δυο μέσα, την απειλεί ο 
Τσαρούχας.

Σου είπα, δεν υπάρχει όπλο 
εδώ. Κακώς σε πληροφόρησαν. 
Αφήστε με επιτέλους ήσυχη και 

φύγετε απ’ το σπίτι μου, αφού 
ψάξατε και δε βρήκατε τίποτε!

Πάνω στη λογομαχία πέφτει 
τυχαία το βλέμμα του απ’ τ’ 
ανοιχτό παράθυρο στα καλα
μπόκια, στέκει για λίγο σκεφτι
κός χαϊδεύοντας το πηγούνι 
του και ξαφνικά το πρόσωπό 
του φωτίζεται.

Βγαίνει αμέσως απ’ το σπίτι, 
στρίβει δεξιά στη γωνία του 
σπιτιού, πάει στο πίσω μέρος 
και χώνεται μέσα στα καλαμπό
κια.

Σε λίγο επιστρέφει με το όπλο 
στο χέρι και απευθυνόμενος 
στη γυναίκα του Καβούκη:

Ώστε δεν έχετε όπλο εδώ, ε; 
Αμ τι νόμισες, δε θα το’ βρισκα; 
Έχω μύτη εγώ! Τι τα φοράμε τα 
γαλόνια!

Και η γυναίκα σε έξαλλη κα

Θυμάμαι…
Η Μάννα μου έσβησε ήσυχα ενενήντα 

χρονών ακριβώς (1995) χωρίς να μετακι-
νηθεί ποτέ από το πατρικό μας σπίτι. Τα 
τελευταία είκοσι χρόνια είχε τηλέφωνο, 
ρεύμα, νερό τρεχούμενο, τηλεόραση.  
Τη φρόντιζε η αδερφή μου, που μένει 
στα Γιάννενα (ο πατέρας μου πέθανε το 
1988). Εμείς οι άλλοι πηγαίναμε λίγο, 
φεύγαμε.

Πέμπτη ξημερώματα (27.12.1995) 
έσβησε ήσυχα. Ως το απόγευμα ήμασταν 
όλοι εκεί, στο δωμάτιο με το τζάκι, τα ξύ-
λινα κρεβατάκια, εμείς τα παιδιά της και 
κάμποσοι συγγενείς. Βράδυ. Ξενυχτάμε. Τρώμε κουλούρια και 
ξηρούς καρπούς, πίνουμε καφέδες. Μιλάμε, θυμόμαστε, συχνά 
γελάμε. Στο ακρινό κρεβατάκι: Η Μάννα μου βυθισμένη στον 
αιώνιο ύπνο.

Ένας συγγενής μας ο Λ., που μένει στα Γιάννενα, μας έκαμε 
πολλές φορές και γελάσαμε.

–Εγώ, λέει (ανάμεσα σε άλλα), οδηγούσα αυτοκίνητο της συ-
γκοινωνίας, από εκείνα τα σαράβαλα των δεκαπέντε θέσεων (δε-
καετία του 1950) Γιάννενα – Ζαγοροχώρια.

Ο δρόμος μόλις είχε ανοιχτεί, πέτρες, λακούβες, λάσπη. Ήμου-
να 25 χρονών, έμαθα οδήγηση στο Στρατό. Και στα χωριά που 
πήγαινα γνώρισα βέβαια πολλούς ντόπιους, μιλούσαμε. Μου πα-
ράγγελναν, οι γυναίκες ιδίως, να τους φέρω από τα Γιάννενα 
διάφορα: βελόνες, νήματα, βαφές, αλλά άκου! Και μπλούζες 
ζέρσεϋ, που τότε είχαν κάμει την εμφάνισή τους στην ελληνική 
αγορά. Λευτέρη, κοίτα με (κάτι χοντρούλες νοικοκυρές) και κα-
νόνισε το μέγεθος! Κάποτε φόρτωσα στο σαραβαλάκι, μαζί με 
τους επιβάτες, και το άρρωστο γαϊδουράκι κάποιων βλάχων, που 
πήγαιναν στα χειμαδιά. Και μ’ έπιασε ο τροχονόμος στα Γιάννενα 
και μ’ έγραψε. Και με πήγαν στο Δικαστήριο. Και άκουγαν όλοι 
έκπληκτοι και κατάπληκτοι την υπόθεση. Και τελικά ξεράθηκαν 
στα γέλια οι πάντες, και πρώτοι και καλύτεροι οι δικαστές.

«Έχω κάμει τόσες δίκες στη ζωή μου!», είπε γελώντας ο πρόε-
δρος του Δικαστηρίου. «Όμως δίκη για ένα γάϊδαρο ποτέ!».

Και όλοι στην αίθουσα χτυπιόνταν απ’ τα γέλια –φυσικά με 
αθώωσαν– ενώ ο μηνυτής χωροφύλακας αποχωρούσε με σκυμ-
μένο κεφάλι!

(Και άλλα και άλλα λέγονταν…Αλλά ας τα’ αφήσουμε τώρα).
Και η Μάννα μου στο κρεβατάκι της στην άκρη «χόρταινε» τον 

ύπνο…Συνέχεια στη σελίδα 8

ΕΚΕΙ ΣΤ’ ΑΠΟΣΚΙΑ ΤΟΥ... ΧΩΡΙΟΥ

Όπλο Γκρα

Γράφει ο  
Γιάννης Κατσικογιώργος

Συνταξιούχος δάσκαλος

Γράφει η  
Αγγελική Ζολώτα

Καθηγήτρια - φιλόλογος

Γράφει ο 
ΧάριςΖάχος

Συντ/χος Δά σκα λος - 
Συγγραφέας
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χρήση και απόλυτο σεβασμό 
της ελληνικής γλώσσας, που την 
προσέχει πάντα σαν τα μάτια του 
και την φυλάει σαν ανεκτίμητο 
φυλακτό του. οδηγεί πάντα την 
πένα του προς νέους ορίζοντες 
αναζητώντας διαρκώς το φως 
της αλήθειας, εδώ και όχι στο 
υπερπέραν.

Το συνολικό έργο του Βαγγέλη 
έχει διαβαστεί και έχει αναγνω-
ριστεί από πολλούς^ κι η ανα-
γνώριση αυτή είναι η δύναμη 
που τον κατευθύνει στην παρα-
πέρα δημιουργική του πορεία, 
μέσα από την οποία αναμένου-
με να μας χαρίσει πολλά ακόμα 
εκλεχτά έργα του έντεχνου λό-
γου του.

Κώστας Μαργώνης: 
Ο Βαγγέλης Φίλος είναι ποιη-

τής. Ο αναγνώστης – πρότυπο, 
για να θυμηθούμε τον U. Eco, 
αυτός που αναζητά την intentio 
operis, κατ' ουσίαν την εικό-

να του δημιουργού, είναι πολύ 
πιθανό να φτάσει στον ποιητή 
στοχαστή, στoν ελεύθερα στο-
χαζόμενο άνθρωπο. Με την 
πρόσφατη μάλιστα ποιητική 
του συλλογή, που έχει τον τίτ-
λο «Αλλιώς, πώς;», ο Βαγγέλης 
Φίλος αποκαλύπτει την intentio 
auctoris (την ποιητική του πρό-
θεση). Με τον τρόπο του επιβε-
βαιώνει την ποιητική θεωρία του 
Schiller, την άποψη δηλαδή ότι η 
ποίηση είναι πράξη ελευθερίας 
και στοχασμού.

 Αν θέσουμε την intentio 
lectoris (την πρόθεση του ανα-
γνώστη) ως μια απόπειρα ερ-
μηνείας, τότε έχει νόημα να 
αναζητήσουμε την αφετηρία 
της πνευματικής και ποιητικής 
πορείας του Β. Φίλου. Χρονικά 
αυτή βρίσκεται στη μεταπολε-
μική περίοδο, στις δεκαετίες 
του '60 και του '70. Ο Βαγγέλης 
ήταν συμμαθητής μου στο Γυ-
μνάσιο Αγνάντων, σ' ένα ορεινό 
κεφαλοχώρι – τότε – στις υπώ-
ρειες των Τζουμέρκων, εκεί, που, 
όπως γράφει ο Γ. Κοτζιούλας, 
«η πούλια λάμπει πιο καθαρή 
από παντού». Εκεί, στη φτωχή 
ορεινή γη, την πλούσια όμως σε 
παράδοση, σφυρηλατήθηκε η 
προσωπικότητα του Βαγγέλη. Αν 
και δεν αποκαλύπτονται οι ρίζες 
της καταγωγής της ποιητικής δη-
μιουργίας του εύκολα, ωστόσο 
αυτές υπάρχουν. Το φυσικό το-
πίο, η δύναμη των πραγμάτων, 
οι χαρακτήρες, η καθαρή ματιά, 
δηλαδή οι «πολιτιστικές» κατα-
στάσεις, κατά τον Lionel Trilling, 
συνέχονται με το «λογοτεχνικό 
ύφος» του Βαγγέλη Φίλου. Είναι 
οι αρετές της λογοτεχνικής του 
δημιουργίας που συμφύρονται 
και συγχωνεύονται στην πορεία 
του χρόνου. Μπορεί η ερμηνεία 
να μοιάζει παρακινδυνευμένη, 
με τα μέτρα του επιστημονικού 
λόγου, ή μη πραγματιστική, δεν 
είναι όμως ανώφελη, αφού δι-
ευρύνει τον ορίζοντα του ανα-
γνώστη. Η ταπεινή, αψιμυθίωτη 
και λιτή γραφή είναι ο ώριμος 
καρπός μιας ολιγάρκειας και 
μιας αφαίρεσης. Η ποίηση του 
Βαγγέλη μοιάζει με μετεξέλιξη 

της μαθηματικής σκέψης, που 
τόσο καλά κατέχει, χωρίς όμως 
να χάνει την οικειότητα της συ-
νομιλίας, την αυθεντικότητας της 
παρουσίας, τη γλωσσική τόλμη. 
Τα ποιήματά του είναι ποιήματα 
ποιητικής.
  «Να τις λαξεύεις τις λέξεις,
 το ποίημα που θα μ' εντοιχίσει
 ας έχει ωραία όψη» (σελ. 73)

Βαγγέλης Φίλος
Βιογραφικά στοιχεία
Γεννήθηκε το 1954 στα Άγνα-

ντα Άρτας, συνοικισμό Άρτισσα.
Σπουδές:
Τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο 

και το Γυμνάσιο Αγνάντων Άρ-
τας και στη συνέχεια εισήχθη, το 
1972, στη Σχολή Πολιτικών Μη-
χανικών του Εθνικού Μετσοβίου 
Πολυτεχνείου, από όπου απο-
φοίτησε το 1977. 

Έργα:
Έχει εκδώσει τα εξής βιβλία 

Λογοτεχνίας:
«Μηδενική Ακολουθία», ποιή-

ματα, Ιωάννινα, 1987
«Ενθαλπία», ποιήματα και 

πεζά, Ιωάννινα, 2005
 «Αλιάνθη», πεζά, Ιωάννινα 

2007
 «Θεάλια», πεζά, Ενδοχώρα, 

Ιωάννινα, 2009.
 «Αχ! Σεμέλη», πεζά, Εκδόσεις 

Γρηγόρη, 2012
«Αλλιώς πώς;», ποιήματα, Εκ-

δόσεις Γρηγόρη. 2016 
Επαγγελματική δραστηριότη-

τα:
Εργάστηκε ως πολιτικός Μηχα-

νικός, ελεύθερος επαγγελματίας 
μέχρι το 1987 στα Ιωάννινα, και 
στη συνέχεια ως στέλεχος του 
Δήμου Ιωαννιτών έως το 2014 
οπότε συνταξιοδοτήθηκε.

 Άλλες δραστηριότητες:
Έργα του Βαγγέλη Φίλου, 

δημοσιεύτηκαν, κατά καιρούς, 
στα περιοδικά « Ηπειρωτικό 
ημερολόγιο», «Φηγός», «Αργο-
ναύτης», «Νουμάς», «Σύγχρονη 
σκέψη», σε εφημερίδες, σε ιστο-
λόγια και ιστοσελίδες του διαδι-
κτύου και αλλού.

 Ποιήματά του μεταφρασμένα 
στα γαλλικά από τον Δημήτρη 
Φίλια δημοσιεύτηκαν στο περιο-
δικό «ΡΑΣΙΝ».

Ποιήματά του στα ελληνικά 
και τα ουγγρικά περιλαμβάνο-
νται στην Ανθολογία (δίγλωσση 
έκδοση) «Χειραψία / Έλληνες 
και Ούγγροι ποιητές των ημερών 
μας» που εκδόθηκε στη Βουδα-
πέστη (επιμέλεια, ανθολόγηση: 
Γιάννης Μότσιος – Έρικα Σέπες). 

Ποιήματά του περιλαμβάνο-
νται στην Ανθολογία ποιητικών 
έργων της τριετίας 2003-2005 
του περιοδικού «Εμβόλιμον», 
τεύχος 53-54. 

Πήρε μέρος σε διάφορα λο-
γοτεχνικά συμπόσια όπου και 
παρουσίασε εισηγήσεις και έργα 
του (Συμπόσιο Ποίησης στην 
Πάτρα, Πανελλήνια Ολυμπιάδα 
στην Αρχαία Ολυμπία κ.λπ.).

Τιμήθηκε το 1992 με τον Α΄ 
έπαινο της κριτικής επιτροπής 
του Πανελλήνιου Ποιητικού Δι-
αγωνισμού στη μνήμη Άγγελου 
Σικελιανού, που οργάνωσε ο 
«Μουσικοφιλολογικός Όμιλος 
Ορφεύς» της Λευκάδας για το 
ποίημά του «Η προδοσία των 
λουλουδιών».

Το έργο του «Είδωλο» διδάχτη-
κε από την καθηγήτρια του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης κ. Ζωή Σαμαρά στους 
μαθητές του Β΄ έτους της Δραμα-
τικής Σχολής του Κρατικού Θεά-
τρου Βορείου Ελλάδος (ΚΘΒΕ).

Από την έκδοση του λογοτεχνι-
κού περιοδικού «Φηγός»-1998- 
ήταν μέλος της συντακτικής επι-
τροπής.

Το λογοτεχνικό έργο του Βαγ-
γέλη Φίλου απέσπασε θετικές 
κριτικές από κριτικούς και λογο-
τέχνες^ άλλες δημοσιεύτηκαν σε 
περιοδικά και εφημερίδες και 
άλλες περιλαμβάνονται στην ιδι-
ωτική του συλλογή, ως στοιχεία 
προσωπικής επικοινωνίας.

Το Δεκέμβριο του 2009 τιμήθη-
κε για το έργο του σε εκδήλωση 
από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 
Επίσης τιμήθηκε για το έργο του 
τον Νοέμβριο του 2012 σε εκδή-
λωση που οργάνωσε στην Αθήνα 
η Ιστορική και Λαογραφική Εται-
ρεία Τζουμέρκων (Ι.Λ.Ε.Τ.) σε συ-
νεργασία με τον Δήμο Κεντρικών 
Τζουμέρκων και την αδελφότητα 
Αγναντιτών Αθήνας και στα Ιω-
άννινα σε εκδήλωση που οργά-
νωσαν τον Απρίλιο του 2013 το 
Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαν-
νιτών, το Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας, Τμήμα Ηπείρου και η 
Ιστορική και Λαογραφική Εται-
ρεία Τζουμέρκων (Ι.Λ.Ε.Τ.), υπό 
την αιγίδα του Δημάρχου Ιωαν-
νίνων.

Σημείωση: Μπορείτε να βρεί-
τε και ανέκδοτα έργα του στις 
ιστοσελίδες:

http://vfilos.blogspot.gr/
http://vfilos.wixsite.com/

vagelisfilos
http://84.205.237.165/index.

php?q=el/node/674
και στο fb:
https://www.facebook.com/

vfilos2
Βαγγέλης Φίλος
Απάνθισμα
Αποσπάσματα από το λογοτε-

χνικό του έργο:
• Μηδενική Ακολουθία, 1989
Στιγμή
Μια σταγόνα αιωρούμενη,
δεν πρόλαβα.
Ομόκεντροι κύκλοι
Διαταράσσουν
την ισορροπία του νερού.
Ένα, δύο, τρία, …., τίποτα… 
Η άλλη μέρα θα είναι νύχτα.
Ας είναι
Είναι μπορετό και να σωπαίνεις.
Είναι η σιωπή ευλογία.
Λέξεις πολλές ακούστηκαν
άλλες σαν κραυγές, άλλες σαν 
κλάμα
κι άλλες με τη γαλήνη της κού-
ρασης
με την αγάπη της ησυχασμένης 
θάλασσας.
Ας είναι.
Ένα χαμόγελο που γύρευα δεν 
θάρθει.
Θα ξανακατέβω στη μεγάλη 
πόλη
θα περπατήσω στους δρόμους
θα σταθώ στα παγκάκια

να ξαποστάσω.
Δεν θα σε γυρέψω.
• Ενθαλπία, 2005
Επιστροφή
Θα γυρίσω...
Αργότερα, αργά,
δεν ξέρω πότε.
Όταν σωπάσουν οι άνεμοι.
Όταν στερέψουν οι λέξεις
και μάθουν τα μάτια σου να μου 
μιλούν.
Όταν τελειώσουν οι θυσίες
και οι κραυγές σου γίνουν ψιθυ-
ρίσματα.
Όταν τα όρη συμφιλιωθούν με 
τον ουρανό
και οι αστραπές γίνουν παιγνίδι.
Θα γυρίσω...
Δικαίωμα
Δικαίωμα κανένα δεν εκράτησα,
μήτε να ψιθυρίσω τ’ όνομά σου
στα σύννεφα του δειλινού,
μήτε στα όνειρά μου να σ’ αγγί-
ξω.
Μόνο που σε ταξίδεψα κρυφά,
σου στόλισα τα μαλλιά
και σε ζωγράφισα λευκή στη νύ-
χτα.
Δικαίωμα κανένα δεν εκράτησα
μήτε το γέλιο σου να χαρώ,
μήτε το δάκρυ του φεγγαριού σου 
να σκουπίσω.
Μόνο που σε τραγούδησα
με νότες κωδικές,
με ήχους σιωπής.
Δικαίωμα κανένα δεν εκράτησα.
• Αλιάνθη, 2007
Ήταν εκεί η θάλασσα
Απόσπασμα

Ήταν εκεί μια κοιλάδα. Κι 
ένα παιδί που έπαιζε στη ερη-
μιά. Χτυπούσε μια μπάλα στην 
απέναντι πλαγιά κι αυτή γύριζε 
πίσω. Κι ακουγόταν ο ήχος, στα 
βουνά, δυνατός και επίμονος. 
Είχε βαλθεί να νικήσει τη μονα-
ξιά, να διαλύσει τη σιωπή.

-Εγώ θα φύγω, έλεγε, συνομι-
λώντας τις νύχτες με τ’ αστέρια. 
Άλλοτε, ανέβαινε στα πιο ψηλά 
κλαδιά της καρυδιάς και νόμιζες 
πως θα πετάξει. Κρυβόταν πίσω 
από τους θάμνους, πίσω από τις 
πέτρες. Να μη φανερωθεί ποιος 
ήταν. Δεν ήθελε να ξέρουν γιατί 
έλεγε πως θα γίνει άλλος.

Χτυπούσε την μπάλα ακατά-
παυστα και οι νυχτερίδες τρόμα-
ζαν στα χαλάσματα. Το κόκκινο 
σκιάχτρο του χαμογελούσε κι ο 
ήλιος έκαιγε.

Ήταν φορές που έπαιρνε στα 
χέρια του όμορφα κρύσταλλα 
που κρέμονταν στις ρεματιές, 
σαν μακριά σπαθιά και έγλει-
φε άφοβα την παγωνιά. Όμως, 
τα καλοκαίρια, όταν έβγαινε το 
φεγγάρι, έπαιρναν μορφή οι σκι-
ές των βράχων, οι σκιές των δέν-
δρων, ηχούσε παράξενα η σιωπή 
κι ο φόβος θέριευε.

Στάθηκε μπροστά μου. Είχε 
στα μάτια του, μια βουρκωμένη 

απόφαση. Τα μαλλιά μπούκλες
-μπούκλες έπεφταν σ’ ένα 

πρόσωπο άσπρο απ’ τη σκόνη, 
με χαρακιές σαν πολυδαίδαλες 
κοίτες απ’ τον ιδρώτα.

-Γιατί με ξέχασες; ρώτησε.
-Δεν είχα θάλασσα, είπα.
Γέλασε. Στην αρχή χαμηλόφω-

να, ύστερα δυνατά. Κι ακούστη-
κε το γέλιο σαν σεισμός στις φυλ-
λωσιές. Και μου φάνηκε πως το 
βουνό παραμέρισε, αφήνοντας 
πέρασμα στον ορίζοντα.

-Φόρτωσες ένα καράβι όνειρα 
κι έφυγες μονάχος, είπε.

Κοίταξα γύρω μου. Το δάσος 
είχε επεκταθεί στο παλιό ξέφω-
το, σημάδι πως οι άνθρωποι εί-
χαν χαθεί από καιρό. Μα, εκείνη 
η γωνία του σπιτιού ολόρθη στην 
επέλαση. Μόνο που την είχαν 
ζώσει οι κισσοί και τα κοτσύφια 
φώλιαζαν εκεί τώρα. Μαύρα 
κοτσύφια, με μύτες κεχριμπαρέ-
νιες. Όμορφα πουλιά, λυπημέ-
να. Χορταριασμένη η αυλή και 
τσουκνίδες, πολλές τσουκνίδες 
στον περίβολο και βατράχια στη 
στέρνα, αιώνια βατράχια. Πώς 
να ξεχάσεις;

-Πάμε είπα. Όμως, το παιδί, 
γλυκά, με πήρε από το χέρι…

-Κάθισε! με πρόσταξε και μου 
’δειξε μια πέτρα στον ίσκιο του 
πλατάνου. Εδώ, θα φτιάξουμε 
ένα νερόμυλο, συνέχισε.

Έτρεχε, έτρεχε μαζεύοντας πέ-
τρες κι ύστερα, λάσπη από τις 
όχθες του ρυακιού κι έχτιζε. Έφε-
ρε κι ένα αγριόσυκο. Το κάρφωσε 
σ’ ένα ξύλο και μου το ’δωσε.

-Εσύ, θα φτιάξεις τη φτερωτή, 
είπε.

-Τι να τον κάνουμε τον νερόμυ-
λο στην ερημιά; ρώτησα.

Με κοίταξε τρυφερά, παρηγο-
ρώντας με.

-Θα είναι όμορφος, μου είπε. 
Θα τον ονομάσουμε ονειρόμυλο!

• Θεάλια, 2009
Δακρυόεν γελάν
Εκεί που βάδιζαν –χρόνους 

πολλούς εβάδιζαν- ακούστηκε η 
φωνή, χαρούμενη, θριαμβική:

-Θεία άλη!
Την κοίταξαν με απορία. Είχε 

καιρό να μιλήσει. Όλες είχαν και-
ρό να μιλήσουν.

Κοιτούσαν χαμηλά, το ίχνος 
που θ’ αφήσει στην έρημο το 
πέλμα. Κι έτσι, συγκεντρωμένες 
στο στόχο της επόμενης στιγμής, 
σιωπηλά, προχωρούσαν.

Αλλά, η έρημος ήταν μεγάλη 
και ομοιόμορφη. Και γύριζαν, 
πολλές φορές, στα ίδια μέρη δια-
γράφοντας κλειστές διαδρομές. 
Όμως, έμοιαζαν να μη καταλα-
βαίνουν η να μη νοιάζονται.

Ήτανε, όλα, γκρίζα κι άδεια. Κι 
είχαν ξεχάσει πώς βρέθηκαν εκεί.

Ολοκλήρωσαν την αιωρούμε-
νη κίνηση του ποδιού κι έστρε-
ψαν το βλέμμα στον αμμόλοφο. 
Εκεί, ανέβαινε μια απ’ τις λευκο-
φόρες γυναίκες. Καθώς με κόπο 
ανέβαινε, φάνηκε ότι έσκυψε ο 
ουρανός. Κι αυτή, μισή στη γη, 
μισή στο σύννεφο, μίλησε:

-Είναι η περιπλάνηση των κα-
ταραμένων!

Τότε, αυτές κοιτάχτηκαν. Και 
φέρνοντας τη γλώσσα στα χείλη, 
ένιωσαν τη σάρκα ξερή, τεμαχι-
σμένη γη.

Εκείνη συνέχισε:
-Είναι η θεία παραφροσύνη!
Κι ως να αισθάνθηκε το βάρος 

των φριχτών νοημάτων, παρα-
παίουσα, χάθηκε στο πλήθος.

Έμειναν οι άλλες αμίλητες. Και 
επειδή σημάδι κανένα δε φάνη-
κε, ούτε στον ουρανό, ούτε στη 
γη, στράφηκαν η μία στην άλλη 
και ρωτούσαν για τη ξεχασμένη 
μορφή τους. Κι ένιωθαν ίδιες κι 
άχρωμες.

Βαγγέλης Φίλος, Αλλιώς πώς; Εκδόσεις Γρηγόρη, 2016
Εκδήλωση παρουσίασης ποιητικής συλλογής
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Γράφει η
Αριστέα
Γιαννούλα
Πρέντζα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
Δικηγόρος

Ν. ΖΕΡΒΑ 2 - 3ος όροφος - Γραφ. 19 - Ιωάννινα - 45332
Τηλ. Γραφείο 26510-76827, Fax: 26510-76653

Kιν.: 697-4364003

Έναν παππούλη γνώρισα 
τον Ζιάραγκα τον Μήτρο, 
που τη ζωή του έζησε 
εκεί στον πάνω Ζήφκο.

Χήρεψε από μικρός 
πέθανε η σύζυγός του, 
του άφησε τρία παιδιά 
μεγάλος ο καημός του.

Δύο αγόρια στην αρχή 
τον Στέφανο, τον Γιάννη, 
η τρίτη γέννα τρίδυμα 
τα δύο είχαν πεθάνει.

Όλα κορίτσια ήτανε 
έζησε μόνο η μάνα, 
ορφάνεψε κι αυτή μικρή 
ζήσαν μεγάλο δράμα.

Ο πάππος μου ήτανε θεριό 
λεβέντης στη ψυχή του, 
μάζεψε τα παιδάκια του 
κι αυτά ήταν η ζωή του.

Ήταν ψηλός και όμορφος 
μ’ έντονα μαύρα φρύδια, 
η μοίρα όμως του ‘παιξε 
τα πιο σκληρά παιχνίδια.

Έκανε πολλές δουλειές 
μεταφορές με ζώα, 
είχε μελίσσια μπόλικα 
αμπέλια, θεία δώρα.

Κάτω στην αποθήκη του 
τ’ αμπάρια γεμάτα πάντα, 
στάρια, ρεβύθια και φακές 
και το κρασί στη στάμνα.

Μ’ αυτά περνούσαν στη ζωή 
μεγάλωσε τα εγγόνια, 
γι’ αυτά ήταν ο πατέρας τους 
θα τον θυμούνται αιώνια.

Όταν τα παιδιά παντρεύτηκαν 
κι έφυγαν απ’ το σπίτι, 
μαζί του πίσω έμεινε 
η δεύτερη του νύφη.

Εκείνη έκανε παιδιά 
πολλά, οκτώ στον αριθμό 
επτά κορίτσια όμορφα 
κι έναν μοναχογιό.

Ο παππούς μου έμεινε εκεί 
κολώνα σιδερένια, 
που δε λυγίζει εύκολα 
γερή και μαντεμένια.

Σαν το λιοντάρι πάλεψε 
με νύχια και με δόντια, 
να μεγαλώσει τρία παιδιά 
κι άλλα οκτώ εγγόνια. 

Είχε αμπέλι όμορφο 
καλοπεριποιημένο, 
βαρέλια γέμιζε κρασί 
και τσίπουρο αναμμένο.

Φύλαγε τα σταφύλια του 
από τα σπουργιτάκια, 
κατέβαιναν και έτρωγαν 
τα ώριμα τσαμπάκια.

Ολημερίς το φύλαγε 
μέχρι αργά το βράδυ, 
να κοιμηθούνε τα πουλιά 
να ησυχάσει πάλι.

Σκουφάκι στο κεφάλι του 
είχε το καλοκαίρι, 
όταν εκείνος θέριζε 
ήλιος να μην τον καίει.

Δίπλα από το σπίτι του 
κρινιά είχε γεμάτο, 
εκεί ζούσαν οι μέλισσες 
με μέλι μυρωδάτο.

Στα Θεοδούλια ανέβαινε 
να επισκεφθεί τη μάνα, 
καλούδια μας κουβάλαγε
μέλι, ρακί και γάλα.

Όταν στο Ζήφκο πήγαινα 
είχε χαρά μεγάλη, 
και φώναζε στη νύφη του: 
«Ήρθε η Κουτσιόρου πάλι».

Έτσι με φώναζε ο παππούς 
με ήθελε κοντά του,
κι όταν κατέβαινα εκεί 
κοιμόμουν στη γωνιά του

Ένα κουσούρι είχε κι αυτός 
δεν χάριζε απ’ τ’ αμπέλι, 
ήθελε να ‘χει την πρωτιά 
να δίνει όταν θέλει. 

Ήτανε άγρυπνος φρουρός 
στου γιού του τα κορίτσια, 
να μη τις κλέψει ο γαμπρός 
και ζήσει ρεζιλίκια.

Τον έχω μέσα στην καρδιά 
θα τον θυμάμαι πάντα, 
γιατί αυτός μεγάλωσε 
την ορφανή μου «ΜΑΝΑ».

Τότε, ακούστηκε μια φωνή, 
μέσα απ΄ το πλήθος:

-Ο Ερωτας θα μας σώσει!
Κι απάντησαν, οι άλλες, μ’ ένα 

στόμα:
-Είναι ο αδελφός του Θανά-

του!
Και καθώς άλλο τίποτα δεν 

ακούστηκε, πλανήθηκαν στο νου 
το ερώτημα και η απορία:

-Είναι αυτός ο λυτρωτής;
Τότε, τους φάνηκε ότι άκουσαν 

τον ποιητή να τους μιλάει από τα 
βάθη του χρόνου:

-Καλό είναι, για τον άνθρωπο, 
να μη γεννιέται. Μα αν τύχει και 
του συμβεί, την άλλη στιγμή, 
καλό είναι να πεθαίνει.

Και από τα βάθη της ερήμου 
φύσηξε άνεμος δυνατός κι έσβη-
σε τους αμμόλοφους.

Κι άρχισαν, πάλι, να βαδίζουν. 
Και κύλησε χρόνος πολύς μέσα 
στην άλλη σιωπή, ώσπου ακού-
στηκε, ξανά, η πρώτη φωνή:

-Αλήθεια!
Ήρθανε όλες πίσω. Και πρό-

βαλλε αυτή εμπρός, μόνη, πορ-
φυροφόρος.

Την κοίταξαν μ’ ελπίδα ύστατη.
-Πώς θα γεμίσει τούτο το 

κενό; ρώτησαν κι έδειξαν μέσα 
τους.

-Θα φέρουμε πίσω τον πόνο 
που εξορίσαμε, απάντησε.

Και καθώς αυτές την κοίταξαν 
με τρόμο, μίλησε αργά:

-Η μόνη υπέρβαση του πόνου 
είναι η θλίψη!

-Και η χαρά, πού είναι η χαρά;

-Εκεί!
-Μέσα στη θλίψη;
-Υπάρχει ένα βουνό, που όλες 

οι βρύσες στάζουν θλίψη. Εκεί 
σβήνουν τη δίψα τους της γης οι 
απελπισμένοι…Και η Θεά, θρη-
νούσα κι αυτή, τους ευλογεί.

-Η ευτυχία;
-Σταγόνα που αιωρείται στο 

πράσινο φύλλο.
-Λυγμός και γέλιο;
-Δάκρυ που λάμπει.
Καθώς των λόγων τα νοήμα-

τα κυλούσαν βαθιά, στο νου και 
στην καρδιά, ήρθε ένα φως κι 
έφερε χρώμα. Κι ήταν ως να γύ-
ριζαν από ένα τόπο πέρα απ’ το 
θάνατο.

-Πάλι θα ζήσουμε περιμένο-
ντας την αιωνιότητα; ρώτησαν

-Πάλι θα ζήσουμε στην αιωνιό-
τητα, απάντησε εκείνη και ύψω-
σε το χέρι.

Γύρισαν, τότε, κι είδαν ένα 
ποτάμι να ’ρχεται από μακριά. 
Και όπως κυλούσε, σκίζοντας 
την έρημο στα δυο, κλαίουσες 
ευλογούσαν το πέρασμά του και 
πουλιά υμνούσαν τη νέα δημι-
ουργία.

Χάιδεψαν, τα πρώτα νερά, τα 
φλογισμένα πόδια και προσπέ-
ρασαν. Κι ακούστηκαν φωνές 
χαρούμενες, μαζί και στεναγμοί.

Δάκρυα ξέπλυναν τα μάτια κι 
είδαν στη άλλη όχθη άνδρες να 

τις καλούν.
-Θα ζευγαρώσουμε ξανά! σκέ-

φτηκαν μ’ ελπίδα.
Μα, όταν ήρθαν στο νου τους 

τα παλιά, κοντοστάθηκαν. Και 
τους φάνηκε ότι άκουσαν, μα-
κριά, μια λύρα. Και τον πρώτο 

αοιδό να απαγγέλλει :
-Δακρυόεν γελάν!
Κι είδαν τη πορφυροφόρο να 

χύνεται στα νερά φωνάζοντας:
-Είναι η περιπλάνηση των 

Θεών.
Και καθώς το ανερμήνευτο 

αίνιγμα πλανήθηκε πάνω απ’ τη 
σκόνη, φάνηκαν τα σπίτια με τις 
άσπρες αυλές και τα ανυποψία-
στα μάτια στα τζάμια.

Κι έγινε, τότε, η έρημος ανά-
μνηση.
• Αχ! Σεμέλη, Εκδόσεις Γρηγόρη 
2012

Αχ! Σεμέλη
Απόσπασμα

— Φτάσαμε στο χείλος! φώνα-
ξε. Κι όλοι ταράχτηκαν.

Ο καθείς με τη σκέψη του. 
Και καθώς τρεμόπαιξε το φως, 
ήρθε σιμά το μέγα στόμιο. Κι 

άφησε ο φόβος άλαλα τα χείλη.
— Πίσω! τους φάνηκε πως 

ήτανε η προσταγή του ενστίκτου. 
Κι ως μάζα ασπόνδυλη κινήθη-
κε το σώμα. Και ως ύλη ρευστή 
κινήθηκε το πλήθος. Ώσπου η 
φωνή τους έσκιαξε:

— Σταθείτε!
Γύρισαν τα μάτια στον ουρα-

νό ικετεύοντας να ρίξει σκιά. 
Κι αυτός γαλήνια τους κοίταξε. 
Και μη έχοντας τι άλλο να τους 
δώσει εκτός από την ευλογία της 
σιωπής του, ξεμάκρυνε. Κι όταν 
τον ένιωσαν να χάνεται, πλησί-
ασαν γυρεύοντας τα ίχνη. Κενό 
δεν είδαν. Όμως, γνωρίζοντας τη 
σημασία του χρησμού ήρθαν σε 
μένα.

— Γράψε! διέταξαν. Κι έμοιαζε 
να αιωρείται ως απειλή το ρήμα.

— Όχι! απάντησα· σώθηκαν οι 
γραφές. Και η άρνηση ήχησε ως 
απόγνωση, ώσπου ακούστηκε η 
φωνή:

— Εσύ θα λαμπρύνεις τα μελ-
λούμενα, εσύ!

Τότε θόλωσαν οι αισθήσεις κι 
ο στοχασμός λαγάρισε:

— Μητέρα! δεν είμαι εγώ παι-
δί. Κι εσύ πέθανες, μητέρα!

 Όμως, πάγωσε η στιγμή. Στην 
άλλη, η δεύτερη των γυναικών 
με κοίταξε θλιμμένη. Και ήταν 
ωσάν να γύριζε απ’ τον καιρό 
των νέων. Και ως είδε στο βλέμ-
μα μου ν’ αναβοσβήνει η παλιά 
φλόγα, γαλήνια σπάραξε:

— Εγώ σε γέρασα!
Την ένιωσα και τσάκισε η 

ψυχή. Και ύψωσα δέηση εντός 
μου.

— Θεέ μου όρθωσέ με!
Και όπως πήρα δύναμη απ’ τα 

μικρά, εκ νέου στοχάστηκα:
— Καμιά μητέρα δεν πεθαίνει!
Και καθώς είδα την άλλη συ-

ντριβή, επήρα φώτιση:
— Δεν είναι αργά! 

Και το πλήθος αναθάρρησε. Κι 
έκανε τόπο να περάσει ο άνδρας 
με το λευκό σύννεφο

— Αυτός θα μιλήσει! μου έδει-
ξαν.

Τότε κατάλαβα πως ήρθε ο 
καιρός να ελευθερώσουμε το 
μέλλον από την ανάμνησή του. 
Πλησίασα ν’ ακούσω. Κι εκείνος 
ξεκίνησε απ’ τα παλιά να λέει:

Αλλιώς πώς;
Κοίταξέ με 
Τα πιο όμορϕα ποιήματα 
κατοικούν στον ϐυθό 
των ματιών. 
Εκεί πηγαίνουν πρώτα, 
αϕού γεννηθούν στην ψυχή. 
Ύστερα, πετάνε, 
χάνονται, 
γίνονται ξένα. 
Αν θέλεις η πρώτη ανάγνωση 
να είναι δική σου, 
κοίταξέ με.

Άκου 
Ήρθα να τραγουδήσω. 
Είμαι πουλί, 
δεν είμαι ποίημα. 

Ανοίγω τα ϕτερά μου, 
χάνομαι, 
ξυπνώ τον ήλιο 
στο γαλάζιο. 

έξω απ’ τη μνήμη σου 
υπάρχω. 

Το πέταγμά μου έρωτας, 
ήχος και χρώμα, 
ϕως. 
Στο χώμα ακροπατώ, 
ψηλά ψηλά πετώ 
και ζω 
πέρα απ’ το μέλλον σου. 

Εγώ 
ήρθα να κελαηδήσω.

Απεικόνιση 
Προϊόντος του φθινοπώρου, 
η πλαγιά έγινε βαθυκόκκινη 
από λανθάνουσες παρουσίες. 

εγώ τις λέω θλίψεις, 
φύλλα παλιών χειραψιών 
σ’ ανεμοβρόχι. 
Όχι, δεν είμαι η ανάμνηση, 
είμαι το υποκίτρινο που επιμέ-
νει. 
Αν είναι να φυσήξει, 
είναι η ώρα, 
τώρα που έχει ο μίσχος 
την ψευδαίσθηση της αντίστα-
σης 
και τα συντελεσμένα 
ενδύθηκαν τη μεγαλοπρέπεια 
του ενδόξου, 
αυτά που μου ’λαχαν. 
Πριν επιλέξουμε σέπια 
και εκείθεν το χώμα, 
ας βυθιστούμε στην ωραιότητα 
των διασκορπισμένων αισθήσε-
ων.

Βαγγέλης Φίλος, Αλλιώς πώς; Εκδόσεις Γρηγόρη, 2016
Εκδήλωση παρουσίασης ποιητικής συλλογής

Βασίλης Ελ. Λαγός
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός
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££ Κατασκευές κτιριακών έργων
££ Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων
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££ Οικονομοτεχνικές μελέτες
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www.agnanta.com.gr

Ε-mail:  
info@agnanta.com.gr

Εκδότης:
Χρήστος Γ. Χριστοδούλου
Πρόεδρος της Αδελφότητας

Κωδικός:3734

Yπεύθυνος  
τυπογραφείου:

ΑΦΟΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ Ο.Ε.

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

Ε-mail: costaszl@yahoo.gr
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ΠΕΤΡΟΣ Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Αστικό - Εμπορικό - Ποινικό Δίκαιο Αλλοδαπών

Κάνιγγος 23 - Αθήνα - Τ.Κ. 106 77
Τηλ.: 210 38.34.633 - Κιν.: 6946 502458
e-mail: p.d.panagiotou@hotmail.com

Κάποια μέρα σ’ ένα χωριό 
πέθανε κάποιος. Ο άνθρωπος 
αυτός ήταν στην κοινωνία του 
χωριού ένα ρεμάλι και μισό 
δύστροπος, τεμπέλης και ανά
ποδος με την οικογένειά του, 
μαλώνανε συχνά ως επίσης και 
μεθύστακας. Ο μακαρίτης όμως 
είχε πολύ στενό φίλο του τον 
Παπά του χωριού, κάνανε πολύ 
παρέα, τα πίνανε μαζί κ.λ.π. Ο 
παπάς του έκανε τη νεκρώσιμη 
ακολουθία ως συνήθως, και στο 
τέλος της ακολουθίας, λόγω 
στενής φιλίας, θέλησε από μό
νος του να του βγάλει και επι
κήδειο λόγο. Και άρχισε να λέει: 
Σήμερα θρηνούμε τον χαμό 
ενός εξαίρετου ανθρώπου της 
τοπικής μας κοινωνίας, εργα
τικός, τίμιος, ενάρετος, καταξι
ωμένος οικογενειάρχης κ.λ.π. 
παρά το ότι κάθε μέρα μάλωνε 
με την οικογένειά του, καθώς 
και άλλες καλές κουβέντες για 
τον μακαρίτη.

Εφ’ όσον έλεγε αυτά ο παπάς 
και άλλα εύσχημα για το τομά
ρι τον μακαρίτη, η γυναίκα του 
μακαρίτη που κάθονταν πίσω 
από το φέρετρο μαζί με τον με
γαλύτερο τον γιό της, σκουντά
ει κάποια στιγμή τον γιό της και 
του λέει: πήγαινε ρε παιδί μου 
άνοιξε το φέρετρο και κοίτα 
μέσα, είναι ο πατέρας σου ή εί
ναι κανένας άλλος, τι είναι αυτά 
που λέει ο παπάς;

GGHGG

Μια μαθήτρια στο σχολείο 
λέει στον καθηγητή της: Κύριε 
καθηγητά τι είναι ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΕ
ΖΕΙ; Αττική σύνταξη απαντά ο 
καθηγητής. Και ΟΙ ΓΕΡΟΙ ΠΕΙΝΑ
ΝΕ; Λέει η μαθήτρια. ΣΥΝΤΑΞΗ 
ΤΟΥ ΙΚΑ παιδί μου.

GGHGG

 Ένας παππούς μεγάλης ηλικί
ας ήλθε να παντρευτεί μια νεα
ρή. Ζήτησε και την άδεια απ’ τα 

παιδιά του. Έγινε οικογενειακό 
συμβούλιο, αν εγκρίνουν και τα 
παιδιά του να γίνει αυτό το συ
νοικέσιο. Τον λόγο πήρε ο με
γαλύτερος γιός του και του λέει: 
Πατέρα μήπως το σεξ αποβεί 
μοιραίο; Και η απάντηση του 
παππού: Άμα τα’ όχ’ να πεθάν’ 
ας πεθάν’.

GGHGG

Τρεις φίλοι συζητάνε για τις 
γυναίκες τους και για το πώς 
μπορούν να τις κάνουν να μη 
γκρινιάζουν: Ο πρώτος λέει εγώ 
την πήγα πέρσι στο Παρίσι εκ
δρομή και φέτος σχεδιάζω να 
την πάω στο Λονδίνο.

Ο Δεύτερος λέει εγώ την 
πήγα πέρσι στην Ν. Υόρκη και 
φέτος στη Χαβάη. 

Και ο Τρίτος ο οποίος ήταν 
Κτητικός: Κι’ εσύ ρε Μανωλιό 
τι κάνεις για να μη γκρινιάζει; 
Εγώ μωρέ κοπέλια πέρσι την 
πήγα απάνω στον Ψηλορείτη 
σ’ ένα σπιτάκι ερημικό. Και φέ
τος; Εφέτος μωρέ παιδιά λέω να 
πάω να την πάρω.

GGHGG

Στις προηγούμενες Δημοτι
κές Εκλογές κάποιος υποψήφι
ος Δήμαρχος στον προεκλογικό 
του αγώνα που περιφερόταν με 
τους συνεργάτες του, παρέσυρε 
και τραυμάτισε μια ηλικιωμένη 
γυναίκα. Πέφτοντας η γριούλα 
κάτω, τρέξανε κάποιοι γρήγορα 
και τη σηκώνουν, δίνοντάς της 

τις πρώτες βοήθειες. Πήγε και 
ο υποψήφιος Δήμαρχος κοντά 
της και της λέει: 

– Γιαγιά είσαι καλά; Ξέρεις 
ποιος είμαι εγώ; Εγώ είμαι ο 
υποψήφιος Δήμαρχος του Δή
μου μας και μεθαύριο την Κυ
ριακή έχουμε εκλογές και θέλω 
να με ψηφίσεις. 

Και η γριούλα του απαντά: 
– Κάνε παιδί μου τη δουλειά 

σου, εγώ στον κώλο χτύπησα, 
ευτυχώς δεν χτύπησα στο κε
φάλι.

GGHGG

Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι πή
γαν να κάνουν τα θαλασσινά 
τους μπάνια. Ο γέρος όμως 
έκανε πολύ ηλιοθεραπεία και 
έπαθε εγκαύματα. Τον παίρνει 
η γριά και τον πήγε στο γιατρό 
να του δώσει καμμιά συνταγή. 
Ο γιατρός τον εξέτασε και του 
έδωσε συνταγή: μια αλοιφή 
για εγκαύματα, ένα μαλακτικό 
δέρματος και ένα βιάγκρα για 
μια βδομάδα. Η γριά διαμαρ
τύρεται στο γιατρό και του λέει 
τι το θέλει το βιάγκρα; Ο γέρος 
είναι κοτσανάτος και έτσι κ.λ.π. 
δεν τον χρειάζεται. Δεν είναι γι’ 
αυτό λέει ο γιατρός ξέρω εγώ τι 
γράφω. Είναι να κρατάει ψηλά 
το σεντόνι να μη κολλάει στα 
εγκαύματα.

Ιωάννινα Σεπτέμβριος 2015
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΣ  

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

ΤΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

«Έγκλειστοι»
«Μόνοι μας και όλοι μαζί»

Αχανής η σπηλιά, κράχτης η είσοδος
και το τραγούδι των Σειρήνων.
Εμείς ανέμελα μπαινοβγαίναμε, επιφυλακτικά
σαν αλεπούδες τακτοποιούσαμε τα δικά μας,
μα σαν ήταν για το κοινό καλό,
ανέμυαλα βαδίζαμε.
Η ομορφιά κι’ η μελωδία των Σειρήνων μας μάγεψαν,
το αιμοβόρο τους βλέμμα παραβλέψαμε.
Τους σωρούς απ’ τα κουφάρια πίσω απ’ 
η ράχη τους
καθόλου δεν προσέξαμε.
Η εστία στη μέση της σπηλιάς
το νου μας δεν εφώτισε.
Το τέρας, ο Πολύφημος με τα μακριά χέρια και τα πόδια
χα μάτια μας δεν πλήγωσε.
Στους συντρόφους μας με τα λιπόσαρκα κορμιά
που’ τρεμαν απ’ την πείνα πλάι στη φωτιά.
συμπόνιας ματιά ούτε μια,
ποτέ μας δε χαρίσαμε.
Και το θηρίο άκοπα τους καταβρόχθιζε
για πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό και δείπνο.
Τους θρήνους τους δεν ακούγαμε,
η μυρωδιά από αίμα ανθρώπινο δε γύρισε τα μέσα μας.
Τον Κύκλωπα που μέρα τη μέρα στοιχειώνε
να δούμε δε θελήσαμε.
Μ’ αρώματα ακριβά και πατσουλιά ακόμη
ξορκίζαμε την ανθρωπίλα.
Στ’ αυτιά μας ωτασπίδες
κι’ η ματιά μας με γυαλιά φιμέ προστατευμένη.
Είδηση δεν πήραμε
Πως η είσοδος στένευε διαρκώς.
Κι’ ένα πρωί ξυπνήσαμε μεσ’ στο πηχτό σκοτάδι.
Πελώριος βράχος έφραζε ερμητικά τη θύρα.
Τότε μεμιάς πετάξαμε
γυαλιά, ωτασπίδες κι’ όλα τα περιττά μας
και την αλήθεια κατάματα αντικρίσαμε.
Οι Σειρήνες στρίγγλιζαν πια
και πίσω τους λόφος οι ανθρώπινοι σκελετοί.
Ο βρυχηθμός από το τέρας τράνταζε τη σπηλιά
τα χέρια του μάκρυναν πολύ
κι’ όλους μας ‘ φτάναν πια.
Και ξάφνου θυμηθήκαμε
πως ήμασταν κάποτε σύντροφοι,
όλοι πάνω στην ίδια σχεδία,
ακούραστοι λαμνοκόποι.
Τι κρίμα! Απ’ όλο το ταξίδι
μόνο ολωτός μας έμεινε τελικά;
Η Κίρκη με το μαγικό της ραβδί μας άφησε γουρούνια;
Τάχα ανθρώπους, πότε δε μας ξανάκανε;
Τον Οδυσσέα ψάξαμε να βρούμε,
αυτός μόνος -είπαμε- μπορεί να μας γλιτώσει.
Πιστέψαμε πως τον βρήκαμε, 
στο πρόσωπο του στην κατανομή του 
στοιχεία του πολυμήχανου προγόνου μας ανιχνεύσαμε. 
Ασκούς στη ράχη του κουβαλούσε, 
νομίσαμε πως Ισμαρίτικο κρασί είχαν μέσα, 
για να μεθύσει το τέρας με το’ να μάτι. 
Στα χέρια του τεράστιο κράδαινε ραβδί, 
από κέδρο υποθέσαμε πως ήταν, 
πιστέψαμε πως με τούτο 
τον Πολύφημο θα τυφλώσει. 
Τις ελπίδες μας μα και τα κρίματά μας 
απάνω του φορτώσαμε και προσμέναμε, εκείνος μόνος, 
τα πάντα για όλους μας να πετύχει. 
Όσα, όλοι μαζί και χώρια
δεκαετίες ολόκληρες στρεβλώσαμε, λεηλατήσαμε, γκρεμίσαμε. 
Και ’κείνος με της απειρίας την τόλμη ξεκίνησε, 
γρήγορα όμως αμήχανος αποδείχτηκε. 
Οι ασκοί στις πλάτες του κρασί δεν είχαν, 
ασκοί του Αιόλου ήταν και ξεφούσκωσαν. 
Και το ραβδί που το λογιάζαμε για κέδρινο απλό καλάμι ήταν 
για αυλό μονάχα έκανε τα πλήθη να μαγεύει. 
Κι’ εμείς προσμέναμε να μας σπρώξουν το βράχο οι απέξω 
να πάρουμε μια στάλα ανάσα και σαν πέσαμε έξω και σε τούτο,
άστραψε ο νους και νιώσαμε -έστω κι’ αργά-
πωςμόνοιμαςκι’όλοιμαζί
θα ’πρεπε το τέρας ν’ αφοπλίσουμε,
πωςμόνοιμαςκι’όλοιμαζί θα ’πρεπε το βράχο ν’ αποσείσουμε,
μουλιάζοντάς τον με τον ιδρώτα μας και με τα δάκρυά μας, 
αλέθοντας με τα δόντια μας το γρανιτένιο του κορμί.

Φρειδερίκη Ι. Χαλκιά

Σπυριδούλα Χρ. Παπαθεοδώρου
Δικηγόρος

Σαλαμάγκα 2, 45 332 - Ιωάννινα
Τηλ.: 26510-28008 Fax: 26510-76200

Κιν.: 6932-190770 • email: roulapa@hol.gr

«Στους»ρυθμούςτηςεποχής

Χριστούγεννα
Εικοσιπέντε του Δεκέμβρη. Βρέχει, χιονίζει, 

ο βοριάς λυσσομανάει, ο μπουχαρής καπνί-
ζει, η τέντζερη στην κρεμαστάλο βράζει, στη 
γάστρα ψήνεται το ψωμί.

Στο τζάκι, το αναμμένο κούτσουρο τρίζει, 
μουρμουρίζει, κρυφομιλάει με τους τρεις μά-
γους της βραδιάς.

Σπιθοβολάει το κούτσουρο στο τσούγκρι-
σμα. Σμήνος πετιούνται οι σπίθες, αστροβο-
λούν κίτρινες, χρυσές. Η επιθυμία, ευχή στα 
χείλη, όσες οι τσίκες τόσες λίρες να γενούν.

Εικοσιπέντε του Δεκέμβρη. Τα ζώα του δά-
σους, τα κατοικίδια στις καλύβες, στα κατώ-
για ησυχάζουν. Η βάβω πηγαινοέρχεται να 
ξεγεννήσει πρωτάρα κατσίκα, την κοπελί, κα-
τσικάδα τελικά γεννήθηκε, φτυστή η μάνα 
της.

Η γιαγιά καταχαρούμενη ανοίγει την πόρ-
τα, και τα εγγόνια της όρμησαν, τρελαμένα 
από τη χαρά τους.

Το περαστικό φεγγάρι κοντοστάθηκε πορ-
τιέρης, με το ταίρι του, την Πούλια που με-
σουρανούσε το μεσονύχτι.

Τέσσερα ζευγάρια χέρια πήραν το νεογέν-
νητο. Το αγκάλιαζαν, το χάιδευαν, το χου-
χούλιαζαν, φιλούσαν τη μούρη του, το ζέ-
σταιναν στη φωτιά. Τα παιδιά νυσταγμένα 
πια, πήγαν να κοιμηθούν στρωματσάδα στο 
χειμωνιάτικο.

Εικοσιπέντε του Δεκέμβρη. Οι θύρες ανοί-
γουν της καρδιάς, βρέφος γεννήθηκε, στο 
μέτωπό του η σφραγίδα της δωρεάς καταλά-
μπει, άστρο φωτεινό.

Στα κλαυθμυρίσματα του βρέφους, η Ενάτη 

της χαράς. Στο προσωπάκι του ακτινοβολάει 
το χαμογέλιο υπέρλαμπρο.

Πηγή φωτός αντανακλάται στην Πανάγια 
μορφή της μάνας. Μανάδες όλου του κόσμου 
το Βρέφος τους είναι θείο. Της Δημιουργίας 
το «δεδοξάσθαι», ο αίνος της γλυκοφύσητης 
πνοής.

Εικοσιπέντε του Δεκέμβρη. Η ευδοκία, η ει-
ρήνη των ανθρώπων, ως ωραία Ελένη ανα-
μένεται να ‘ρθει κι’ αυτή ακόμη να φανεί.

Ποιος ‘Αρης άραγε; Ποιος Πάρης; Κάποιος 
από τους δύο θα την έχει πάρει.

Εικοσιπέντε του Δεκέμβρη. Ποτές, σαν του 
χωριού την καμπάνα, τόση γλυκιά, χαρμόσυ-
νη στην ακοή μου να ηχήσει. Ευφρόσυνη, δεν 
έχω ματακούσει.

Εικοσιπέντε του Δεκέμβρη. Στο γιορτινό 
τραπέζι, της φτωχολογιάς τα καλούδια, του 
Αβραάμ τα’ αγαθά.

Τα χίλια κομμάτια του εαυτού μου θα ‘δινα, 
παιδί να ‘μουνα, τα κάλαντα να ‘λεγα.

Τους συνοικισμούς, τους μαχαλάδες να 
γύρναγα. Φέτα ψωμί καθάριο να ‘τρωγα, πα-
σπαλισμένη με χιόνι του ζαχαροκάλαμου και 
πάνω μια δαχτυλήθρα λάδι ελιάς.

Μεγάλος αισθάνομαι να διαψεύδομαι, να 
υποκρίνομαι, να περηφανεύομαι. Μεγάλος 
αισθάνομαι ο δυστυχής, ο κόκορας, ο παπα-
γάλος.

Εικοσιπέντε του Δεκέμβρη. Τούτη τη χρο-
νιάρα μέρα, παιδί να ‘μουνα, το γέλιο και το 
κλάμα του βρέφους, ρουχαλάκι στην ψυχή 
μου να τα βάλω και τίποτα άλλο.

Δημήτρης Ι. Χαλκιάς



8     ΑΓΝΑΝΤΑ  ΑΡΤΑΣ Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2016
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ΜΑΡΙΑ Δ. ΚΟΡΟΜΗΛΑ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Σκουφά & Νόρμαν 18 Άρτα
Τηλ.: 6972 333244

Ε-mail: koromila.m@gmail.com

Η ιατρός Ν. Ζιάβρα - Καστανιουδάκη είναι κόρη  
της χωριανής μας Κλεονίκης Ιωάν. Μπαζούκα.

ΖΙΑΒΡΑ - ΚΑΣΤΑΝΙΟΥΔΑΚΗ ΝΑΥΣΙΚΑ

Έγκαιρα-λευκά-Άκυρα

ΑσυγκρίτωςΑσύγκριτα
Ούτε και φέτος έρχονται οι τρεις μάγοι εκ της Περσίας. Έρ-

χονται και ξαναέρχονται οι τρεις συν ένας ψευτομάγοι δανει-
στές της Εσπερίας. Οι τρεις μάγοι, ο Βαλτάσαρ, ο Γασπάρ, ο 
Μελχιώρ, παραμένουν οι διάσημοι της ιστορίας, οι ονομαστοί. 
Οι τρεις συν ένας ψευτομάγοι δανειστές είναι οι τοκογλύφτες, 
οι κερδοσκόποι της σύγχρονης ιστορίας. Η Άγκελα Μέρκελ, 
ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε το «φύλλο της συκής» (ομοσπονδιακή 
Γερμανία). Ο Πιερ Μοσκοβισί (Κομισιόν, Ευρωπαϊκή Ένωση). Ο 
Μάριο Ντράγκι (Ευρωπαίκή Κεντρική Τράπεζα). Και η Κριστίν 
Λαγκάρντ (ΔΝΤ, ΗΠΑ και λοιπές δυνάμεις).

Οι τρεις μάγοι της Ανατολής έφεραν τα δώρα της ευσεβείας, 
σμύρνα, λιβάνι και χρυσό.

Οι τρεις συν ένας ψευτομάγοι της Δύσης –με τα δόρατα της 
εξουσίας– προτείνουν μέτρα, μέτρα, μέτρα. Και να πάρουμε 
ως δώρα τις αλυσίδες της σκλαβιάς, τις ευρωδεκάρες της φτώ-
χειας μας, τα τριάκοντα αργύρια της προδοσίας μας.

Στη φωτεινή φάτνη της Βηθλεέμ, ετέχθη ο Θεάνθρωπος. 
Στους θαλάμους των χρηματογορών της Δύσης, ο αρρωστη-
μένος εγκέφαλος του παγκοσμιοποιητή ξέρασε ακρομέγαλο, 
υδροκέφαλο τέρας, γατόπαρδο να τρέφεται αποκλειστικά και 
να ζει με την ωμοφαγία ανθρώπινης σάρκας και να καταπίνει 
εύγεστο ποτό, το αίμα των λαών.

Εκ της Συρίας, εκ της Ασίας έρχονται, έρχονται πρόσφυγες, 
μετανάστες. Οι βορειοδυτικοευρωπαίοι δυνάστες κλείνουν με 
πάταγο τα σύνορα. Οι γείτονες χαίρονται στην αντάρα, οι λύκοι 
ουρλιάζουν. Γύρω - γύρω όλοι και στη μέση ο Μανώλης, εμείς, 
οι Έλληνες.

Δεν έχουμε σωσμό αν δεν σκεφτούμε το σωστό, το απλό, να 
ενωθούμε, να πάρουμε τις τύχες της χώρας στα χέρια μας. Με 
υπομονή, καρδιά και μυαλό να δημιουργήσουμε το δικό μας 
υπερόπλο, την ενότητά μας.

Φαίνεται δύσκολο σχεδόν ακατόρθωτο, αδύνατο. Φαίνεται 
εύκολο, πανεύκολο από το δάχτυλό μας να βγάλουμε της μα-
ταιοδοξίας το δαχτυλίδι.

Μέσα στο σάλο, στο χαμό που γίνεται, αναρωτιέσαι αν είναι 
καλό την Ελλάδα να μισείς ή αν είναι κακό την Ελλάδα να αγα-
πάς.

Όχι απαντάμε με στεντόρεια φωνή.
Όχι δεν είναι καλό την Ελλάδα να μισείς.
Όχι δεν είναι κακό την Ελλάδα ν’ αγαπάς.
με την πάροδο του χρόνου ίσως κριθεί να χρειαστεί, το άγαλ-

μα, άνθρωπος να αναστηθεί.
Μάντης Χάλκας

νων! Αυτή έλειπε!
Κάθε χρόνο, μια μέρα πριν 

από τα Χριστούγεννα, η για-
γιά της μικρής Άννας έψηνε 
κουλουράκια για όλα τα σπί-
τια της γειτονιάς. Το ζύμωμα 

ξεκίναγε νωρίς το πρωί και η 
τελευταία παρτίδα έβγαινε από 
τον φούρνο λίγο πριν η μι-
κρή Άννα πει «καληνύχτα» στη 
γιαγιά της. Έτσι, η μυρωδιά 
από τα κουλουράκια ήταν το 
τελευταίο πράγμα που μύριζε 
πριν κοιμηθεί.

Φέτος, η μυρωδιά έλειπε. 
Οπότε η μικρή Άννα πήρε την 

κατάσταση στα χέρια της κι 
έγραψε με μεγάλα γράμματα 
σ’ ένα μικρό άσπρο χαρτί την 
ευχή της.

«Αγαπημένε μου Άγιε Βασί-
λη, γεια σου. Ελπίζω να είσαι 
καλά. Το ξέρω ότι είναι τελευ-
ταία στιγμή, αλλά αυτό που θα 
ήθελα πιο πολύ απ’ όλα είναι 
να γεμίσει το σπίτι με τη μυ-
ρωδιά από τα κουλουράκια της 
γιαγιάς μου. Η ίδια δεν μπόρε-
σε να τα φτιάξει φέτος, γιατί 
έχει πάει εκδρομή με τα ΚΑΠΗ 
και την κυρα- Τασία, τη γυναί-
κα του κυρίου Μάκη απέναντι, 
στο Λουτράκι. Κάνε ό,τι μπο-
ρείς».

Η μικρή Άννα

 Ένας δυνατός κρότος ακού-
στηκε ξαφνικά μέσα στη νύχτα. 
Λες και χιλιάδες αυγά έσπα-
σαν μονομιάς. Ο Περικλής, που 
έκοβε βόλτες στο πεζοδρόμιο, 
πετάχτηκε από την τρομάρα 
του και άρχισε να ψάχνει από 
πού προήλθε η μεγάλη αυτή 

φασαρία. Καπνός άρχισε να 
βγαίνει από το σπίτι της μικρής 
Άννας, ενώ η ατμόσφαιρα άρ-
χισε να μυρίζει αλεύρι, πορτο-
κάλι και βανίλια. Τα φώτα της 
κουζίνας ήταν ανοιχτά. Παρα-
ξενεμένος και μεθυσμένος από 
τις μυρωδιές, άρχισε να τρέχει 
προς το σπίτι. Ίσως το παράθυ-
ρο της κουζίνας να είναι ανοι-

χτό, σκέφτηκε.
Η μικρή Άννα ξύπνησε και 

αυτή από τη φασαρία. «Έρχε-
ται από την κουζίνα», ψιθύρι-
σε. Γρήγορα φόρεσε τις πα-
ντόφλες της και κατευθύνθηκε 
προς τη σκάλα.

Κάτω από το χριστουγεννιά-
τικο δέντρο ήταν τα δύο μικρά 
χαρτάκια με τις ευχές του Πε-
ρικλή και της Μικρής Άννας. Ο 
αέρας από το ανοιχτό παράθυ-
ρο της κουζίνας τα αναποδο-
γύρισε, με αποτέλεσμα η ευχή 

του Περικλή να αποκαλυφθεί.
«Αγαπημένε μου Άγιε Βασί-

λη, Γουφ! Για φέτος θα ήθελα 
να δω την Άννα να χαμογελά, 
Γουφ. Ευχαριστώ, Γουφ!»

Περικλής
Ζτουπ! Ωχ, το κεφάλι μου, 

γάβγισε ο Περικλής. Ανοίγο-
ντας την πόρτα της κουζίνας, 
η μικρή Άννα έπεσε πάνω στον 
Περικλή, με αποτέλεσμα να 
βρεθούν και οι δυο στο πάτω-
μα. Σηκώνοντας το κεφάλι της, 
η Άννα δεν πίστευε αυτό που 
έβλεπε. «Μα πώς….

… μονολόγησε έκπληκτη 
η Άννα. Η κουζίνα του σπι-
τιού της ήταν γεμάτη με γάτες 
και σκύλους. Τα κουδουνάκια 
στους τριχωτούς λαιμούς τους 
χτύπαγαν ασταμάτητα. Ήταν 
τα κατοικίδια της γειτονιάς. Η 
Ρόζα η γάτα, ο Γκούφι, ο σκύ-
λος του κύριου Κώστα, η Μι-
ράντα το ξανθό λαμπραντόρ 
και άλλοι πολλοί. Σκύλοι που 
νιαούριζαν και γάτες που γά-
βγιζαν… Ή μήπως τα μπέρ-
δεψα; Η Άννα σηκώθηκε από 
το κρύο πάτωμα και έκανε δι-
στακτικά λίγα βήματα προσεγ-
γίζοντας μερικά τετράποδα. 
Μόλις κατάλαβε τι συνέβαινε 
έμεινε άναυδη… Δώδεκα αυγά; 
Ξύσμα πορτοκαλιού; Δύο κού-
πες γάλα; Όλα αυτά κάτι της 
θύμιζαν… Μα βέβαια, ήταν η 
συνταγή για κουλουράκια της 
γιαγιάς της! Ακόμα και η μυ-
ρωδιά ήταν ίδια! Έπλυνε τα 
χέρια της και στρώθηκε στην 
δουλειά. Ο φούρνος δούλευε 
ασταμάτητα και η μυρωδιά 
της ζύμης έβαζε σε πειρασμό 
όλους τους γείτονες που είχαν 
βγει στον δρόμο ψάχνοντας τα 
άτακτα κατοικίδιά τους. Η εκ-
δρομή με τα ΚΑΠΗ διήρκησε 
λιγότερο εξαιτίας της κακοκαι-
ρίας. Η γιαγιά άνοιξε την πόρτα 
με περιέργεια να μάθει από 
που προέρχονταν αυτές οι μυ-
ρωδιές. Μπαίνοντας αντίκρισε 
το εξωπραγματικό αυτό θέα-
μα. Η εγγονή της έπλαθε κου-
λούρια μαζί με ζώα. Δεν της 
φάνηκε καθόλου παράξενο κι 
έτσι κατέληξαν να φτιάχνουν 
κουλουράκια όλοι μαζί. Μπορεί 
ο Άγιος Βασίλης να μην είχε 
φέρει ακόμα τα δώρα, παρόλα 
αυτά, ο Περικλής είχε ήδη πά-
ρει το δικό του βλέποντας την 
Άννα να χαμογελά!

Τ Ε Λ Ο Σ

Συνέχεια από τη σελίδα 3 και «ανέστιων», για τα παιδάκια στα  
φανάρια,  θα προλάβουν να θρηνο

λογήσουν για τον τρίχρονου πρόσφυγα Αϊλάν Κουρντί που είχε κα
ταφέρει να επιζήσει από την κόλαση στην ηρωική πόλη Κομπάνι, 
ξεψύχησε μαζί με τον 5χρονο αδερφό του και την μητέρα του όταν 
ανατράπηκε  η βάρκα που τους μετέφερε από την Τουρκία στην 
Κω. «Η ανθρωπιά ξεβράστηκε στην ακρογαλιά».

Μα, ο μικρός Αϊλάν, αν μπορούσε να μιλήσει, αυτό θα μας έλεγε: 
«Αν μπορούσες να ακουστείς/θα σου έδινα την ψυχή μου/να την πας 

ως την άκρη του κόσμου./να την κάνεις περιπατητικό αστέρι ή ξύλα/ 
αναμμένα για τα Χριστούγεννα - στο τζάκι του Νέγρου/ή του Έλληνα 
χωρικού. Να την κάνεις ανθισμένη μηλιά/στα παράθυρα των φυλα-
κισμένων. Εγώ/μπορεί να μην υπάρχω ως αύριο./ Αν μπορούσες να 
ακουστείς/ θα σου έδινα την ψυχή μου/ να την κάνεις τις νύχτες/ορα-
τές νότες, έγχρωμες,/ στον αέρα του κόσμου./ Να την κάνεις αγάπη.» 

Νικηφόρος Βρεττάκος, «Το παιδί με τη σάλπιγγα»
Αυτή είναι η μοναδική παρακαταθήκη του. 
Καλά Χριστούγεννα.

ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΙΚΑ - ΑΓΝΑΝΤΙΤΙΚΑ

τάσταση μετά την άσχημη τρο
πή, που πήρε η υπόθεση:

Να σε χέ@ω ρε και σένα και 
τα γαλόνια σου!

Ο Τσαρούχας μετά την απρό
σμενη και χυδαία προσβολή, 
που δέχτηκε, συλλαμβάνει πά
ραυτα τη γυναίκα του Καβού
κη, την οδηγεί στο κρατητήριο 
του Σταθμού και αμέσως μετά 
αφρίζοντας απ’ το κακό του κά
θεται στο γραφείο και αρχίζει 
να συντάσσει αναφορά προς 
την προϊσταμένη του αρχή:

«ΠΡΟΣ . . . (κ.τ.λ.)
ΘΕΜΑ: Περί οξοπετάξεως 

όπλου Γκρα και περί χέ@εως 
του υποφαινομένου παρά της 
καραπου@@νάρας, που δε 
συμμαζώνεται . . .»

Γιάννης Κατσικογιώργος
Συνταξιούχος Δάσκαλος

katsikogiorgos.webnode.com

Όπλο Γκρα

Εκ μέρους της Αδελφότητας Αγνα-
ντιτών Αθήνας θα ήθελα να συγχαρώ 
τον χωριανό μας Ευαγ. Φίλο για το 
καθαρό μυαλό και την ευρηματικότη-
τα των λέξεων και των σκέψεων που 
αποτυπώνει στα βιβλία που έχει εκ-
δώσει. Εγώ προσωπικά, με το τελευ-
ταίο του βιβλίο με τον τίτλο «Αλλιώς 
πώς;» και το ομότιτλο ποίημα (μέσα 
στο πλαίσιο), συγκινήθηκα πολύ όταν 
το άκουσα να απαγγέλλεται στην αί-
θουσα της παρουσίασης του βιβλί-
ου και πιστεύω ότι αγγίζει τις ψυχές 
όλων των ανθρώπων.

Καλοτάξιδο το βιβλίο σου φίλε Βαγ-
γέλη.

Χρήστος Χριστοδούλου
Πρόεδρος Αγναντιτών Αθήνας

Αλλιώς πώς;
Με χτυποκάρδι,
αλλιώς
πως;
Με χάδι,
αλλιώς 
τι;
Με έρωτα,
αλλιώς
γιατί;
Έλα
να
αγαπηθούμε.

Τα χριστουγεννιάτικα κουλουράκια


