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ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

Ή

ταν το τριήμερο 19-21 Ιουλίου, όταν το Τηλεοπτικό Συνεργείο της “ALFA” Productions επισκεπτόταν την Άγναντα, για λογαριασμό του καναλιού της ΕΡΤ-3. Ένα τριήμερο σκληρής δουλειάς από τους ανθρώπους της παράγωγης
για ένα άρτιο αποτέλεσμα. Πολύωρα πλάνα κάθε μορφής από το
σύνολο του χωριού, με ενδιάμεσα αφιερώματα στην καθημερινή
ζωή, τα ήθη- έθιμα αλλά και τις δραστηριότητες στην φύση.
μέρες αργότερα, επιστρέφοντας στη καθημερινότητα της
πόλης. Γίναμε δέκτες θετικών
σχολίων για την δεύτερη κατά
σειρά εκδρομή μας αλλά και
προτροπών για πολλές ακόμα. Επιφυλασσόμαστε και σας
περιμένουμε να μας πλαισιώσετε.

Οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις της Αδελφότητας
Την 15η χρονιά οργάνωσης και πραγματοποίησης καλοκαιρινών
πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων συμπλήρωσε φέτος η
Αδελφότητα Αγναντιτών Αθήνας.
Το μεγαλύτερο μέρος των μικρών μας φίλων, που επισκέφτηκαν
το χωριό έλαβαν μέρος και φέτος δείχνοντας ιδιαίτερη αδημονία έως την έναρξη των εκδηλώσεων, οι οποίες αφορούσαν όπως
είχε ανακοινωθεί και στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας
μας, την διεξαγωγή τουρνουά ποδοσφαίρου 5Χ5 (Παίδων- Νέων

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Σε απόλυτη συνεργασία ο Σύλλογος των απανταχού Αγναντιτών με τις Αδελφότητες και τα χορευτικά συγκροτήματα των
Μερακλήδων Άρτας, ανέλαβε με τους εθελοντές του χωριού,
το ρόλο του οικοδεσπότη. Θερμός και εγκάρδιος στη φιλοξενία
του, ο Πρόεδρος Δημήτρης Φίλος αγκάλιασε την παραγωγή και
προσπάθησε στην όσο το δυνατόν καλύτερη αποτύπωση της
ομορφιάς και της ιστορίας της Άγναντας. Μη όντας η «Κυριακή
στο χωριό» κατ’ ουσίαν μια περιηγητική εκπομπή από τη μια
και έχοντας να διαχειριστεί ένα πλούσιο φυσικό αλλά και ιστορικό περιβάλλον από την άλλη, το επεισόδιο της 30ης Σεπτεμβρίου
θέλουμε να πιστεύουμε ικανοποίησε σε μεγάλο βαθμό τους τηλεθεατές. Ωστόσο εμείς που τόσο ξέρουμε και αγαπάμε τον τόπο
μας ποτέ δεν το χορταίνουμε και θα θέλαμε και πολλά παραπάνω να αναδειχθούν και να προβληθούν.

Εκδρομή της Αδελφότητας για την εκπομπή

Με σαφώς μεγαλύτερη συμμετοχή έλαβε χώρα και αυτή
μας η εκδρομή. Την Πέμπτη
19 Ιουλίου αναχωρήσαμε από
την Αθήνα με προορισμό την
Άγναντα με σκοπό την συμμετοχή μας στα γυρίσματα της
εκπομπής «Κυριακή στο Χωριό», αλλά και στο πανηγύρι
του Αη Λιά. Άλλη μια ευκαιρία
δόθηκε, με τον πλέον οικονομικό τρόπο, οι Αθηναίοι Αγναντίτες να καταφθάσουν και να

απολαύουν ένα καλοκαιρινό
εορταστικό τετραήμερο στο
χωριό. Αφήνοντας τις σκοτούρες της πρωτεύουσας κινήσαμε για την Άγναντα να αναπνεύσουμε τον καθαρό αέρα
του Τζουμέρκου, αλλά και να
συμμετάσχουμε στην πανελλαδική προβολή της μέσω της
εκπομπής της ΕΡΤ3. Όλοι απολαύσαμε την παραμονή μας
στο χωριό και με νοσταλγία
το αποχωριστήκαμε τέσσερις

Ως εκ τούτου το Δ.Σ. της
Αδελφότητας Αγναντιτών
Αθήνας νιώθει την ανάγκη
να ευχαριστήσει την ΕΡΤ3,
την ομάδα Παραγωγής της
ALFA PRODUCTIONS και την
εκπομπή "Κυριακή στο Χωριό", που μέσα από το τελευταίο επεισόδιο της Κυριακής
30 Σεπτεμβρίου αναδείχθηκε
η σύγχρονη εικόνα της Άγναντας, αλλά και της ευρύτερης
περιοχής των Τζουμέρκων
πανελλαδικά! Όλοι οι απανταχού Αγναντίτες, περήφανοι
για τον τόπο τους, συμμετείχαν συλλήβδην για το μέγιστο
δυνατό αποτέλεσμα παρέχοντας στο συνεργείο της ALFA
PRODUCTIONS αλλά και στα
χορευτικά των Μερακλήδων
μια άψογη Τζουμερκιώτικη φιλοξενία. Στις τηλεοράσεις μας
και μέσα από την συχνότητα
της ΕΡΤ3, όλοι απολαύσαμε
ένα άρτιο πολυθέαμα, αποτέλεσμα της ανεπανάληπτης
δουλειάς των ανθρώπων της
παραγωγής, που έδειξαν ιδιαίτερη επιμέλεια. Εκ του αποτελέσματος ευχαριστούμε την
εκπομπή "Κυριακή στο χωριό",
η οποία αποτελεί αναμφίβολα
στους καιρούς μας και με το
σύγχρονο τρόπο, το μιντιακό
μέσο που παρουσιάζει τη ζωή
στην ύπαιθρο, τον πολιτισμό
που παράγεται εκεί καθώς και
την παράδοση που καθημερινά αναβιώνει στο κάθε τόπο.
Άξιοι συγχαρητηρίων είναι και
οι εθελοντές, που με την εργασία τους προετοίμασαν και
εξωράισαν την εικόνα του χωριού στο μέγιστο βαθμό του,
οι Γυναίκες του χωριού, που
ετοίμασαν, πρόβαλαν στην TV
και πρόσφεραν τοπικά εδέσματα στους επισκέπτες του
χωριού και τους χορευτές των
συγκροτημάτων το Σάββατο
21 Ιουλίου, τα μέλη των Χορευτικών Συγκροτημάτων των
Αγνάντων, των Αδελφοτήτων
και των Μερακλήδων Άρτας,
καθώς και όλους τους Αγναντίτες που ανταποκρίθηκαν
στο κάλεσμα των Συλλόγων
για βροντερό παρόν στην
Άγναντα.

και Ανδρών) στο γήπεδο του Γυμνασίου- Λυκείου Αγνάντων. Στο
ίδιο γήπεδο φιλοξενήθηκε και ένα δεύτερο τουρνουά ποδοσφαίρου 5Χ5 με αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα από τα χωριά των
Αγνάντων, του Καταρράκτη, των Κτιστάδων, της Πλατανούσας,
της Πράμαντας και των Κουκουλίων. Παράλληλα με το τουρνουά
ποδοσφαίρου είχαμε και αυτό του γυναικείου βόλεϊ. Ακόμα οι μικροί μας φίλοι συμμετείχαν στον Τζούνιορ Άθλο Τζουμέρκων στη
πλατεία Αγ. Γεωργίου στο κάτω μαχαλά, ενώ το ράφτινγκ αντικαταστάθηκε με πικ νικ στο ποτάμι. Τέλος και φέτος η Αδελφότητα συνεργάστηκε με τον Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου
Τζουμέρκων, Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου. Η φετινή δράση
αφορούσε την ενημέρωση των νέων του χωριού αλλά και των επισκεπτών αυτού, για την Προστατευόμενη Περιοχή και την κατασκευή πήλινου (αυτοσκληρούμενου πηλού, που δε θέλει ψήσιμο)
αρωματικού χώρου για μικρούς και μεγάλους, το οποίο έπαιρναν

μαζί τους ως αναμνηστικό, καθώς και ενημερωτικό υλικό του Φ.Δ.
Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Κοιλάδας Αχελώου, Αγράφων & Μετεώρων. Συνέχεια των συνεργασιών δόθηκε με αυτή του Κέντρου
Άθλησης και Αναψυχής (Tzoumerka Activities Center), όπου στις
εγκαταστάσεις του εν λόγω κέντρου φιλοξενήθηκαν οι δραστηριότητες των παιχνιδιών στίβου μάχης (Survivor Night). Σε αυτό το
σημείο να ευχαριστήσουμε την Κωνσταντίνα Χούμη, υπάλληλο του
Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Περιστερίου
και Χαράδρας Αράχθου καθώς
Συνέχεια στη σελίδα 5

Παρουσίαση βιβλίου στην Άρτα
Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Απανταχού Αγναντιτών σε συνεργασία με την Αδελφότητα Αγναντιτών
Αθήνας και την Αδελφότητα Αγναντιτών Ιωαννίνων
θα παρουσιάσουν στις 28 Νοεμβρίου 2018 και ώρα
20.00' το βιβλίο του χωριανού μας Χρήστου Α. Τούμπουρου "Με την Ηπειρώτικη λαλιά".
Η παρουσίαση θα γίνει στην αίθουσα του Εμπορικού Επιμελητηρίου Άρτας.
Παρακαλούνται οι χωριανοί μας να παρευρεθούν.
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Έφυγε κι ο Κώστας ο «Λαγοκυνηγός»
Όταν το διάβασα, έσκουζα σα
μικρό παιδάκι!!
Έφυγε ο συμμαθητής μου ο
Κώστας ο Καραμάνης!
Κώστα φίλε, παιδεμός η ζωή
μας. Είπαμε να ανασάνουμε,
αλλά δυστυχώς, μεγαλώσαμε;
Μάλλον δεν το καταλάβαμε..!!
Γυρίζω πολύ πίσω στα παιδικά μας χρόνια, στο Σχολειό.
Γράφει ο 
Καλά, τόσο μικρούλης πώς τα
Χάρις Ζάχος
κατάφερνες κι ερχόσουν κάτω
Συντ/χος Δάσκαλος απ’ τα Καραμαναίικα φορτωμέ- Συγγραφέας
νος τα βιβλία, το μεσημεριανό
αλλά κουβαλούσες και ξύλο
από κουμαριά για τη σόμπα. Ενδιαφερόσουν για όλα
τα παιδιά.
Ήταν μακρύς ο δρόμος και τα ποδαρά κι α σου
μικρά, όταν έβρεχε ή χιόνιζε τι γινόταν;
Έλεγες θα ’ρθει και η άνοιξη θα λαλήσει και ο κούκος, θα ανθίσουν και οι φραξανθιές.

Ήθελε κι ο Κώστας να κρατήσουμε το έθιμο
της Μ. Παρασκευής.
– Έλα κάτ ‘θα φάμε κεράσια και θα σ’ δώσω και
ψαράκι που θα πιάσουμε στο «σουλπί».
Ήρθα με τον παιδικό μου φίλο το Γιώργο το Ζιάραγκα.
Φάγαμε κεράσια και το μεσημέρι η μάνα σου μας
έτριψε μπομπότα στο γάλα στο καπακ’ και φάγαμε!
Πήγαμε και στο ποτάμι βρήκαμε και τα «σουλπιά»
πήραμε και τα ψαράκια,
Όταν πηγαίναμε, είχε κατηφόρα, τώρα τι θα γίνει
με την ανηφόρα;
Άντε, να ‘σαι φορτωμένος και να κρατάς το ξύλο,
για τη σόμπα.
Αμ, Κωνσταντίνε, δεν είχε σχολικό για σένα ούτε
πούλμαν να περάσει να σε πάρει!!
Τελειώσαμε το Δημοτικό. Ο ποιητής από την Πλατανούσα ο Γκοτζιούλας γράφει:
– Τον πήραν το Κολιό

Και ο χορός καλά κρατεί.
τον πήραν οι μαστόροι
παιδί απ’ το Σχολειό
να μάθει πιλοφόρι!
Πήγες με τον πατέρα σου, ήθελες να γίνεις «Κούδαρης» καθάριζες τις τάβλες, ίσιωνες τις πρόγκες,
άντε να σε λίγο έφτιαχνες «χαμούρ» κουβάλαγες λάσπη, έχτιζες πέτρες, ύστερα τούβλα και στο τέλος
έγινες και εργολάβος.
Κωσταντίνε, πέρασα κι εγώ απ’ αυτή τη σχολή. Δε
μου έδωσε πτυχίο ο Νάσιο Τσιάκος, ο Χρήστος ο Ζιάραγκας, ο Θωμά Καπέλης.
Την Τρίτη μέρα με διώχναν!!
Το κυνήγι, κυνήγι!! Ο μεγάλος έρωτας.
Λαγοκυνηγός με τα όλα σου.
Με τα φσέκια στη μέση με το δίκανο στην πλάτη
και απαραίτητα τα εργαλεία σου «τα σκλιά».
Γνώριζες όλες τις τοποθεσίες και όλα τα δρομάκια.
Όσο για τα πουλιά έλεγες:
– Αφήστε τα ζλαπάκια να λαλάνε την άνοιξη!!
Κάποιο Φθινόπωρο με πήρες τηλ. Και μου είπες:
– Χαρίλη, έλα στο χωριό, θα πάμε για λαγό.
Αθηναίος κυνηγός εγώ, με στολή κυνηγίου ωραία,
με πολλά φσέκια με ωραία παπούτσια «ντισπάν» και
με αυτόματη καραμπίνα…Μπινέλι. Όταν με είδε το
πρωί έσκασε στα γέλια και μου είπε:
– Χαρίλ, για κυνήγι θα πάμε όχι για «πασαρέλα».
Πήγαμε στα Τζουκαρέλια, αφήσαμε τα «σκλιά» και
πιάσαμε τα καρτέρια.
– Χαρίλη, εσύ θα πας στην άλλη άκρη και πρόσεχε
από κάτω, θα τον φέρουν απάν τα σκλιά.
Κι έτσι έγινε, τον φέραν απάν, το λαγό και το «κλαφούν μαν» πήγαινε καπνός.
– Ακούω τη φωνή του Κώστα.
– Χαρίλη, έρχεται ρίξτου!!!
Εγώ μαθημένος από τις τσίχλες κοίταζα τον ουρανό!!
Τελικά ο λαγός βρήκε το μάστορά του απ’ το γιατρό τον Τάκη.
Στο καφενείο έγινε χαμός από τα γέλια και τα τσί-

Διαβάζω την εφημερίδα...

Π

Γράφει η
Αγγελική Ζολώτα
Καθηγήτρια - φιλόλογος
Τηλ. 210-6396642

Αγία Παρασκευή Αθήνα, 20
Ιουλίου 2018.

πουρα. Συμφώνησα να με φωτογραφίσουν με το
λαγό κι έτσι έγινε.
Έδωσα εντολή να καθαρίσουν κρεμμύδια και
σκόρδα για το στιφάδο. Να όμως που ο λαγός ταξίδεψε για την Άρτα κι εγώ έμεινα με τα σκόρδα τα
κρεμμύδια και τη…φωτογραφία.
Ξεχνιούνται αυτά τα όμορφα Κώστα μου; Αμ δε!!!
Κάθε Κυριακή βράδυ τα λέγαμε στο τηλ. Εσύ για
το λαγό κι εγώ για το ψάρεμα.
Και ήρθε το κακό μαντάτο για την αρρώστια σου.
Έδωσες μάχη, αλλά δυστυχώς!!!
Στη μάχη αυτή είχες κοντά σου τη Βούλα σου τη
συντρόφισσά σου που σου έδινε θάρρος και κουράγιο.
Έφυγες, ξέρω τι είπες:
– Θα βρω το Μήτσο Φράγγο, το Μήτσο της Βασίλαινας και τον Παπα-Γιώργη. Το ξέρω απ’ όσα σου
πει, τίποτε να μην πιστέψεις. Έχεις παρέα!! Ο Τάκης
ο Χ…λέει:
– Μετά από τα 70 μπαίνουμε στην ευθεία, άλλος
γρηγορότερα άλλος αργότερα.
Η εντολή που άφησες είναι:
– Να ταΐστε τα σκλιά και να τα ποτίστε και να τα
βγάλτε για κατούρμα. Άκουσε Μίμη;
Στο βιβλίο Αγναντίτικα Λιχνίσματα του Χάρι Ζάχου,
Χρήστου Τούμπουρου σελ. 62 γράφει.
«Δεν ξεχνώ τον Κώστα Καραμάνη.
Όταν στράβωνε το λαγό εκεί στην Αγία Παρασκευή, τον έβαζε στο σακίδιο με το κεφάλι και τα
πόδια έξω. Όταν καθόταν για καφέ στο Σκουληκαρί-

ήρα την εφημερίδα
μας –ΑΓΝΑΝΤΑ- πριν
από λίγες μέρες, τη διάβασα
αμέσως απ’ άκρη σ’ άκρη,
είδα τόπους και ανθρώπους- πολλοί γνωστοί και
προσφιλείς… Είδα τα ωραία
ανταμώματα που ετοιμάζουν- και η κορύφωση: Το
συνεργείο της ΕΡΤ3 απαθανατίζει τριήμερο εκδηλώσεων (χτες, σήμερα, αύριο) με
συρροή κόσμου! Συγχαίρω
θερμά την υπεύθυνη ομάδα.
Τώρα (Παρασκευή πρωί,

20/07/2018) γράφω και φαντάζομαι τον κόσμο εκεί να
ανηφορίζει προς τον μεγαλοπρεπή λόφο του Αϊ-Λια!
Πηγαίναμε –όταν ήμουν μικρή-πάντοτε από το Παλαιοχώρι (Θοδούλια, Στρανά,
Σκέζα, κοίταζα στις πλαγιές
τα Κονάκια, τον Μακρύκαμπο), αντέχαμε τον ποδαρόδρομο. Η τοποθεσία, η
θέα, όλη η περιοχή ολόγυρα: «Μοναδικής μεγαλοπρέπειας σ’ όλη την Πίνδο!» γράφει η Γεωγραφία.
Σήμερα, Ιούλιος 2018: Το
έντυπο ΑΓΝΑΝΤΑ πολύ πλούσιο, κείμενα, φωτογραφίες.
Όπου κι αν είσαι, είναι το
έντυπο ψυχική, πνευματική
συντροφιά… Στα καλοκαιρινά ανταμώματα ξαναβρήκακάτω από τον γιγάντιο πλάτανο του 1881, καθώς και
σε άλλα στέκια- συγγενείς,
συμμαθητές και μαθητές μου,
όλοι παιδιά προκομμένα:
Νικολός, Τάκης Χριστοδούλου, Χάρης Ζάχος, Αθ. Μπαζούκας, Ναπ. Κατσούλης,
Κων. Λιαγκόπουλος, Ηλίας
Νάστος, Στεφ. Φίλος, Πα-

Και σε μένα έμειναν τα σκόρδα, τα κρεμμύδια
και η... φωτογραφία!
τη τον άπλωνε κι αυτόν στο τραπέζι λες και θα ‘πινε
και αυτός καφέ».
Φίλε, καλό δρόμο.
Χαρίλης Ζάχος
Συντ/χος δάσκαλος
Υ.Γ. Καλά, δε βρέθηκε ένας κυνηγός να ρίξει δυό
τουφεκιές, έτσι για να σκιαχτεί ο… Χάρος!!!

πακίτσος, Τούμπουρος (Χρίστο, συγχαρητήρια για το
βιβλίο!), Κων. Αηδόνης… και
τόσοι άλλοι.
Ο παπα-Σιάχαλος μας λειτουργούσε πρώτα στην Εκκλησία, και έπειτα στρωνόμασταν στην πανέμορφη
πλατεία στα ωραία φαγητά
του Κωστούλα... και ολόγυρα καταπράσινες πλαγιές, γκρεμοί, ποτάμια… και
γύρω-γύρω όλοι χαιρετιόμαστε! Και φυσικά έπειτα
βιολί, κλαρίνο και χορός!

«Το βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης είναι η
επικοινωνία με τον συνάνθρωπο!» γράφει κάποιος
σύγχρονος φιλόσοφος, βαθιά
ανθρωπιστής, διανοούμενος.
Και τώρα εγώ: Όσα γράφω
εδώ είναι μόνο ψίχουλα από
μια πραγματικότητα, που δεν
χωράει πουθενά. Στα ηρωικά
παιδιά παιδιά των Ελληνικών
βουνών, και συγκεκριμένα
εδώ: Τζουμέρκα! Στέλνω
θερμό χαιρετισμό, και εύχομαι: Καλώς αντάμωσες!

Βασίλης Ελ. Λαγός
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός
££
££
££
££
££

Μελέτες – επιβλέψεις Κατασκευές κτιριακών έργων
Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων
Ενεργειακά πιστοποιητικά
Οικονομοτεχνικές μελέτες
Δωδώνης 11- Ιωάννινα
Τηλ.: 26510-77000, 6944-313051
Email : blagos69@gmail.com
(Ο Βασίλης Λαγός είναι σύζυγος
της Κατερίνας Χρ. Αναστασίου)
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ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΙΚΑ - ΑΓΝΑΝΤΙΤΙΚΑ
Με την Τζουμερκιώτικη λαλιά
γειτόνισσα. «Πού είσαι; Δεν σε είδαμε καθόλου. Τι έφαγες; Νηστ’κός είσαι από ψες;»
Μετά ήρθε ο Θανάσης ο φίλος μου και μου ανακοίνωσε πως στον κήπο του σπιτιού είχε φυτέψει λαχανικά για να έχω τώρα το καλοκαίρι. Δεν το πίστευα. Τον
ευχαρίστησα ασφαλώς και του ζήτησα να πηγαίνει ο
ίδιος να τα μαζεύει, γιατί εγώ δεν ήταν δυνατόν. «Όχι,
όχι», ήταν η απάντησή του. «Δικά σου είναι». Το πρωί
όταν πήγα στο σπίτι υπήρχαν δυο τσάντες με φαγητό κρεμασμένες στην πόρτα του σπιτιού. Αυτό έγινε
όλες τις ημέρες των διακοπών. Γιατί το γράφω; Απλά μια
επιβεβαίωση. Υπάρχει και λειτουργεί ακόμα η Τζουμερκιώτικη - Αγναντίτικη φιλοξενία και συμπαράσταση.
Υπάρχει…
Χρήστος Αριστοτέλη Τούμπουρος
KKK

Στον εραστή της «Ηπειρώτικης λαλιάς»
Χρήστο Αρ. Τούμπουρο
Κωνσταντίνος Χρ. Μαυροπάνος

Ω

ραίος, αληθινός, πατριώτης, μπεσαλής και προπαντός μάγκας. Αληθινός μάγκας. Αυτό μας απέδειξε το καλοκαίρι με τη ζεμπεκιά του που χόρεψε στην
πλατεία και όλο το χωριό τον καταχειροκρότησε. Τι να
του πούμε. Να είναι καλά. Μια χαρά είναι. Να φωτίζει
ακόμα… Με το παράδειγμα και τη μαγκιά του!

Στα Τζουμέρκα ...Υπάρχει !!!
(Αφιερωμένο στις εξαιρετικές γειτόνισσες και
στον μοναδικό Θανάση)
Το έχω πει και το έχω γράψει. «Ο,τι είναι όμορφο σ’
αυτόν τον κόσμο είναι είτε ερωτικό είτε ασύμβατο ή
παχυντικό. Τα έχω όλα. Είμαι ευτυχισμένος!» Ειδικά
αυτό το τελευταίο «το παχυντικό» στην ηλικία μας
χρειάζεται οπωσδήποτε προσοχή και καπίστρ’ στο φαΐ
καταπώς θα έλεγαν εκείνες οι γιαγιούλες στο Τζουμέρκο. Αλλά το θέμα μας είναι άλλο. Εκφεύγει της ατομικής
συμπεριφοράς και παίρνει τη μορφή καθολικής τοιαύτης. Και αυτό είναι το ευχάριστο. Πολύ ευχάριστο.
Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. «Τι σπίτ’
φκιάξαταν εσείς, δεν το ξέρω. Άλλος κατά την Δύσ’ κι
άλλος κατά την Ανατολή διαβήκαταν κατακαλόκαιρα.
Σπίτ’ χάρβαλο κάναταν τρομάρα σας. Ευτυχώς που τα
παιδιά είναι μεγάλα κι αλλιώς θα τάχατε κόψ’ κομμάτια.
Φυλλιρίδια. Άλλος θα τα τράβαγε από εδώ κι άλλος απ’
ικεί». Αυτά θα μου έλεγε η γιαγιά μου φέτος το καλοκαίρ’. Και θα συνέχιζε. «Αχ, γ’ναίκες είν’ αυτές που, όπου
φ’σύσ’ ο άνεμος, τραβάν’ κατά κεί. Οι γ’ναίκες πηγαίνουν πίσω απ’ τον άντρα τ’ς και δεν κόβουν κάτ’ -“άειστε γειά σας”- στα παλιονήσια μακριά απ’ τον άντρα
τ’ς». Και δεν θα είχε σταματημό. «Και σύ μωρέ μούκακα
πού τ’ν άφ’σες και πήγε μοναχή τ’ς; Αχ, δεν έχετε σπίτ’
εσείς. Πρεντόρ το κάνατε. Σάνταλα μάνταλα. Θα σας
βαρέσουν τενεκέδια και θα ακούγεται σ’ όλο το Τζουμέρκο».
Για πολλούς λόγους και περισσότερο εφαρμόζοντας
τις σύγχρονες αντιλήψεις φέτος διακοπές εγώ στα
Τζουμέρκα -αυτός είναι απαράβατος κανόνας- η γυναίκα μου σ’ ένα «παλιονήσ’ που πήγι, εκεί που ξεμπλετσώνονται ούλες και τα βγάζουν στο σιάδ’». Κι έτσι ένα
μήνα στην πατρίδα! Μόνος, ελεύθερος και πολλαπλώς
ασιουμπέιαστος… Στα άπιαστα γκρεμοτόπια, στα
Τζουμέρκα, κοντά στις αετοφωλιές, όπου μπλατσιάρισα για τα καλά στον Άραχθο κι αποκαρωμένος κάτ’
απ’ τα πλατάνια, έκοψα κάτι ύπνους «άλλο πράμα». Τι
να πω. Θα το μαρτυρήσω. Ξελεμπικάρ’σε το πνεμόνι
μου απ’ το καθαρό φσούν’. Αχ, θαραπαύτηκα. Κι ούτε
μου έλειψε κατιτίς, αφού δεν χρειάστηκα τίποτε. Όλα
τα είχα. Αγάπη, ζεστασιά και πατρίδα. Και τα παραείχα.
Όσα ήθελα αλλά και παραπάνω.
Και εξηγούμαι. Στα Τζουμέρκα τις τελευταίες δεκαετίες έχει επικρατήσει μια συνήθεια που ορίζει πως οι
μεγάλες ψυχαγωγικές πράξεις πρέπει να γίνονται αργά,
αργάμιση. Να τελειώνει η μέρα και με το έμπα της να
γίνονται αυτά τα πράγματα. Μεσάνυχτα και κάτι.Η ώρα
μονός αριθμός. Μέχρι τις δέκα το πρωί. Μετά έχει ύπνο.
«Αχ, μωρέ σαϊτάν’δες κάνετε τη μέρα νύχτα. Πού σαλαμαντριάζεστε όλ’ τη νύχτα και μούρχεστε μεσ’μέρ’;
Μόλις φάτι θα βραδιάσ’. Τι, ζωή είναι αυτή που κάνετε;»
Κάπως έτσι λειτούργησα και εγώ την πρώτη μέρα. Μέχρι το απόγευμα κοιμόμουν. Μόλις ξύπνησα επτά το
απόγευμα πήγα κατευθείαν στην πλατεία για καφέ. Το
μάτι δεν άνοιγε. Εκεί δέχτηκα την πρώτη επίσκεψη μία

Αποφάσισα να γράψω δύο λόγια για το νέο-φρεσκοτυπωμένο βιβλίο «Από την Ηπειρώτικη λαλιά» του
λαογράφου και συγγραφέα, Τζουμερκιώτη Χρήστου
Αριστοτέλη Τούμπουρου.
Πριν πάρω στα χέρια μου την πένα διάβασα μετά
προσοχής το βιβλίο του και έμεινα άλαλος από τον
πλούτο της ντοπιολαλιάς, της γλώσσας, των στοιχείων
που εμπεριστατωμένα και τεκμηριωμένα έχει συγκεντρώσει και μας τα προσφέρει μέσα από τις σελίδες του
πονήματός του.
Με νου και γνώση του εγχειρήματος που θα τολμούσα να δημοσιοποιήσω, συνειδητοποίησα πως όσα κι
αν γράψω για το υπέροχο δημιούργημα του καταξιωμένου τέκνου των Αγνάντων θα ήταν πολύ λίγα, πολύ
φτωχά για να αποδείξουν το τεράστιο έργο του, την
καταπληκτική παρακαταθήκη που μας κληροδότησε
αυτός ο αγιάτρευτος πατριδολάτρης, ο γλωσσοπλάστης της λαμπρής λαογραφικής παράδοσης των Τζουμέρκων, της Ηπείρου. Ο γίγαντας της λογοτεχνίας, ο
άριστος της παιδείας, ο θεματοφύλακας της προαιώνιας πάμπλουτης παράδοσης του άγονου τόπου μας,
που όμως ανέδειξε πολλούς γόνιμους δημιουργούς
των γραμμάτων και των τεχνών, μεταξύ των ο οποίων
και ο ιστορούμενος δημιουργός.
Μετά από αυτές τις σκέψεις αποφάσισα να γράψω
πράγματι δύο λόγια, όπως σημειώνω και στον πρόλογο, για τον Χρήστο Τούμπουρο: «Τον ζηλεύω». Και πώς
να μην τον ζηλεύω αφού ο γράφων, ποντικάκι, με τίποτα δεν μπορώ να συγκριθώ μ΄αυτόν τον γίγαντα. Θα
ένιωθα γυμνός μπροστά σ΄ένα υπέροχο, αλλά καλοντυμένο άγαλμα της Ηπειρώτικης λογοτεχνίας.
Θα γράψω όμως κι άλλα δυo λόγια: «Δεν φθονώ».
Γιατί του αξίζουν τα πάντα για όσα τόσο απλόχερα μας
προσφέρει, κάτι που θα το διαπιστώσετε διαβάζοντας
το υπέροχο δημιούργημά του «Από την Ηπειρώτικη
λαλιά».
Αγαπητέ Χρήστο είμαστε περήφανοι για σένα και σε
ευχαριστούμε. Καλοτάξιδο το νέο πόνημά σου.
Με απέραντη εκτίμηση
Χαράλαμπος Γαλιάνδρας – Αρτινός
KKK

Χρήστος Τούμπουρος. Εγώ δεν είμαι
συγγραφέας. Τζουμερκιώτης είμαι!
(Ο «Ταχυδρόμος Άρτας» δημοσίευσε συνέντευξη του
χωριανού μας Χρήστου Α. Τούμπουρου. Τη συνέντευξη
πήρε η Κατερίνα Σχισμένου. Μια συνέντευξη με σωστό και
καθαρά πατριωτικό περιεχόμενο και με γλώσσα αληθινό
τσεκούρι! Τη δημοσιεύουμε αυτούσια)
Όλα τα πήρε το καλοκαίρι...έτσι κλείνει ο Αύγουστος και το φετινό καλοκαίρι που πολλά είχε και
έχει να μας αφηγηθεί. Λυπηρά και χαρούμενα συνάμα, μικρά και μεγάλα.
Εμείς ζώντας σ’ έναν χώρο που κάθε πέτρα και να
σηκώσεις τόσες ιστορίες έχει να αφηγηθεί, θελήσαμε
να κάνουμε κάτι σαν απολογισμό, σαν μια μικρή αφήγηση πρόδρομη που ακόμη εξελίσσεται. Ήπειρος, ένας
μεγάλος τόπος, μια μεγάλη διαδρομή. Βρήκαμε και συζητήσαμε με την πιο έντιμη και καθαρή λαλιά, το πιο
διερευνητικό βλέμμα και οξύτατη ματιά, τον συγγραφέα και ερευνητή Χρήστο Τούμπουρο, την πιο ατόφια
Τζουμερκιώτη ψυχή και πνεύμα.
Ερ: Είστε ο πιο κατάλληλος για να μας κάνετε έναν απολογισμό, με αφορμή και την πρόσφατη έκδοση του νέου σας βιβλίου «Με την Ηπειρώτικη Λαλιά». Τι είδατε επάνω στα Τζουμέρκα;
Απ: Καταρχάς θα διαφωνήσω με το επίθετο κατάλ-

ληλος. Κατάλληλος είναι
όποιος έχει τα απαραίτητα
προσόντα, τις ικανότητες ή
ιδιότητες για κάποιο σκοΓράφει ο
πό. Δεν είμαι και δεν νιώΧρίστος Α. Τούμπουρος
θω καθόλου κατάλληλος.
Άλλωστε το έχω πει και το
έχω γράψει πολλές φορές. Εγώ, δεν είμαι συγγραφέας.
Τζουμερκιώτης είμαι. Και έχω ακόμη τη δύναμη να διατηρώ στο ακέραιο το δεσμό μου με την πατρίδα, το
Τζουμέρκο, εκεί όπου γεννήθηκα, μεγάλωσα και έμαθα
τα πρώτα μου γράμματα. Ακατάλυτος δεσμός. Δεμένος
με τις θύμισες της νιότης και τις καταβολές και την ανείπωτη ομορφιά φύσης και την ηδονή της αγριάδας της.
Τι είδα; «Έρμα μαντριά γεμάτα λύκους». Η καθίζηση
των ορεινών περιοχών είναι συνεχόμενη και χαρακτηριστική. Τον Αύγουστο άνοιξαν για καμιά δεκαριά μέρες -μην φανταστείτε περισσότερο- τα σπίτια και από
δω και πέρα «δεν υπάρχει πουθενά ψ’χούλα».
Ερ: Τι σας ενόχλησε, τι σας άρεσε;
Απ: Όχι, δεν θα λειτουργήσω πρωθύστερα. Πρώτα μου αρέσει και μετά με ενοχλεί. Και σε ποιον
δεν αρέσουν η βλάστηση που υπάρχει στα Τζουμέρκα, οι καταρράκτες και οι νεροσυρμές; Άλλα
τα συναισθήματα όταν αφουγκράζεσαι τον Σιοποτό, ακούς την κατεβασιά του Αγναντίτικου και
νιώθεις την αγριάδα του κατεβασμένου Αράχθου.
Στα Τζουμέρκα σε πνίγουν οι μυρωδιές του έλατου και
του αγριοπρίναρου, της φτέρης και της τσερμιτζέλας
και πουμώνεσαι από τα θυμιάματα από το ρετσίνι και
από τα Ηπειρώτικα ακούσματα. Τα Τζουμέρκα, με τον
ανεκτίμητο φυσικό πλούτο, απλόχερα σου προσφέρουν αισθήματα ξεγνοιασιάς, ηρεμίας και ευχαρίστησης. Το χώμα, το νερό, οι ήχοι και οι σκιές, τα χρώματα
και οι μυρωδιές επιμένουν να υπενθυμίζουν πως η ζωή
είναι μια «υπόθεση» τόσο απλή... Τι με ενόχλησε; Ήμουνα νιος και γέρασα. «Σε ξένο τόπο καταντήσαμε αναχωρητές και ερημίτες, σφίγγες κωφάλαλες ευδαίμονες
εραστές της σιωπής...». Τα Τζουμέρκα «βιώνουν» πολλά
χρόνια αληθινή εγκατάλειψη. Χωρίς καμιά υπερβολή.
«Φύγαν τα νιάτα τα καλά, φύγανε οι δουλευτάδες,/και
καρτεράνε οι γέροντες και κλαίνε οι μανάδες...». Το
αποτέλεσμα το λέει η λαϊκή μούσα: «Ρημάξανε τα διάσελα και των χωριών οι στράτες,/πάν’ τα παιδιά στην
ξενιτιά και γίνονται εργάτες».
Ερ: Πώς εξελίσσεται ο λαϊκός πολιτισμός στην
περιοχή σας;
Απ: Τα Τζουμέρκα, όπως είναι γνωστό, κρατούν στον
κόρφο τους έναν μοναδικό και ατόφιο-εν πολλοίς- πολιτισμό. Τον πολιτισμό αυτό έχουμε χρέος όχι μόνο να τον
διαφυλάξουμε αλλά και να τον μεταλαμπαδεύσουμε
στις νέες γενιές. Μοναδική αξία. Αξίες και δημιουργικοί
θεσμοί όμως «γαίαν έχουσιν ελαφράν». Μόνο ο ποιητής
μπορεί να αποδώσει κατάλληλα την πραγματικότητα.
«Άδειασαν τα σπίτια και τα δέντρα. Τα πουλιά/
δεν έχουν πού να καθίσουν. Όλη τη μέρα/περνάνε οι γυρολόγοι. Τους μάθαμε./Ψεύτικα υφάσματα, ψεύτικα κοσμήματα./Το βράδυ φεύγουν.
Απούλητη η πραμάτεια τους ». Γιάν νης Ρίτσος
Ο λαϊκός πολιτισμός δέχεται επιθέσεις πανταχόθεν.
Επόμενο είναι αφού ζούμε την παγκοσμιοποίηση
και λειτουργούμε στη μέγγενη του υλοζωισμού που
«έκαμε τη ζωή μας επίπεδη, άρρυθμη και άζυμη». Το
θέμα είναι ότι δεν πρέπει ο όποιος λαϊκός πολιτισμός
να «εξελίσσεται» μιμητικά, αλλά πάντοτε δημιουργικά.
Όσο δεν υπάρχει δημιουργική ζωή-μην ξεχνάτε ότι ο
μέσος όρος ηλικίας των κατοίκων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, σύμφωνα με την τελευταία στατιστική, είναι πάνω από πενήντα εννέα χρόνια. Προσωπικά
πιστεύω πως αφορά ηλικίες πάνω από εξήντα πέντε.
Συνεπώς δύσκολα παράγεται και είναι πλέον μάλλον
ακατόρθωτο να προάγεται λαϊκός πολιτισμός.
Ερ: Πώς πιστεύετε ότι μπορεί να εκφρασθεί ένας
άνθρωπος το 2018 επάνω στους ορεινούς όγκους
των Τζουμέρκων και μάλιστα νέος;
Απ: Ανάλογα με το πώς χρησιμοποιούμε την λέξη
«έκφραση». Αν εννοείτε να φανερώσει αυτό που υπάρχει στο νου του, στη συνείδησή του, ασφαλώς χρησιμοποιεί την κοινή διάλεκτο, την οποία εμπλουτίζει από
την φυσική επικοινωνία του, τις όποιες συναναστροφές
του με την Τζουμερκιώτικη λαλιά. Αν εννοείτε με τον
όρο «έκφραση» γενικότερα τη ζωή του, πιστεύω πως
τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Η ανυπαρξία οποιασδήποτε υποδομής, ιδιαίτερα το συγκοινωνιακό, μην
ξεχνάτε ότι τα Τζουμέρκα πολλές μέρες το χρόνο απομονώνονται συγκοινωΣυνέχεια στη σελίδα 4

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΡΑΣΤΙΩΤΩΝ
«Ο ΑΡΑΧΘΟΣ»
ΘΕΜΑ: «Αρχαιρεσίες συλλόγουΑνακοίνωση εκδήλωσης»
Θα θέλαμε να σας συγχαρούμε για την προσπάθεια
που καταβάλετε για την έκδοση της εφημερίδας και να
σας ευχηθούμε καλή συνέχεια.
Σας παρακαλούμε να συμπεριλάβετε αν είναι δυνατόν στην εφημερίδα σας τις
δύο παρακάτω ανακοινώσεις
– γνωστοποιήσεις.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ι: Στις
15/6/2018 διενεργήθηκαν οι
εκλογές του Συλλόγου μας
και το νέο Δ.Σ. απαρτίζεται
από τους κάτωθι:
Πρόεδρος: Τσιάρας Αλέξανδρος
Αντιπρόεδρος : Φλούδας
Χρήστος
Γραμματέας: Αγγέλης Βα-

σίλειος
Ταμίας : Γεωργάκης Ηλίας
Μέλη: Βαγγελή Ελένη,
Γραβιά – Στασινούλα Ευαγγελή, Παπαπέτρος Απόστολος
Αναπληρωματικά μέλη:
Ζιάβρας Κων/νος του Νικολάου, Μπασιάκος Γεώργιος
του Χρήστου, Σταύρου Δημήτριος
Εξελεγκτική επιτροπή: Ζιάβρας Δημήτριος του Χρήστου, Κούκος Δημήτριος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2:Ο σύλλογος Φραστιωτών θα πραγματοποιήσει και φέτος την
καθιερωμένη γιορτή τσίπουρου το Σάββατο 3/11/2018.
Ευχαριστούμε
Το Δ.Σ.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
Η Ιστορική και Λαογραφική
Εταιρεία Τζουμέρκων (Ι.Λ.Ε.Τ.),
πραγματοποίησε στις 12 Αυγούστου την Ετήσια Γενική Συνέλευση (Εκλογο-απολογιστική), στην
αίθουσα τελετών του Γυμνασίου
Αγναντων Άρτας.
Μετά την ομόφωνη έγκριση
των Πεπραγμένων και του Οικονομικού Απολογισμού του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, διενεργήθηκαν αρχαιρεσίες
για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Το νεοεκλεγμένο 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε, αυθημερόν, σε σώμα ως
εξής :
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Λαμπρινή Στάμου
Α' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Χρήστος
Καρακώστας
Υπεύθυνος Ιωαννίνων
Β' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Μαστρο-

			

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ

Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2018

γιάννης Γεώργιος
Υπεύθυνος Αθηνών
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Νίκος Μάνθος
ΤΑΜΙΑΣ Νίκη Γιαννάκη-Πόγια
ΕΦΟΡΟΣ Τραχανάς Κωνσταντίνος
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Αναγνώστου Χρυσούλα
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΥΠΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Κωνσταντίνα Χούμη
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δημήτριος Λιανός
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
της Ι.Λ.Ε.Τ. απευθύνει σε όλους
Τζουμερκιώτες και φίλους θερμό χαιρετισμό και τους προσκαλεί σε συνεργασία, για την επιτυχία των στόχων της Εταιρείας.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

4

Το Ηρώδειο πλημμύρισε από Ήπειρο

Τ

ο Ηρώδειο πλημμύρισε
από Ήπειρο, την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018.
Από Ήπειρο- Άπειρο γη,
από Ήπειρο των εθνικοαπελευτερωτικών αγώνων του
έπους του 40 και της εθνικής
αντίστασης από Ήπειρο της
εποποιίας και τη ευεργεσίας,
από Ήπειρο της ξενιτιάς, από
Ήπειρο της προσφοράς, από
Ήπειρο του κόπου και του μόχθου, από Ήπειρο της αγάπης.
Από Ήπειρο που μας ταξίδεψε
στην ηπειρώτικη πεντατονική
μουσική, στην ηπειρώτικη πολυφωνία, στο χορό, στην ποίηση και την λογοτεχνία.
H Ήπειρος ‘’ταξίδεψε'' στο
Ηρώδειο, την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018.
Η παράσταση σε σκηνοθεσία
του Αντώνη Τσάβαλου και παραγωγή του CRICOS Πολιτιστικά
Δρώμενα - Μάνος Τρανταλίδης
και με υπεύθυνη επικοινωνίας
τη δημοσιογράφο Μαρίκα Αρβανιτοπούλου, που απόλαυσαν
πάνω από 4.500 θεατές, δομήθηκε σε θεματικές ενότητες
αντλημένες από την διαχρονική
υπόσταση της Ηπείρου (Δωδώνη, Νικόπολη, ταξίδι του Οδυσσέα στις ακτογραμμές, Νεκρομαντείο, Αχέρωντας, Κάστρο
των Ιωαννίνων, Μέτσοβο, Ζαγό-

ρι, Σούλι, Ζάλογγο, Τζουμέρκα)
και παράλληλα παρουσιάστηκε
η ηπειρωτική μουσική δημιουργία, ξεκινώντας από την αρχική
σύνθεση των φωνών (πολυφωνία) και στη συνέχεια την εμφάνιση της δημοτικής παράδοσης
και των μουσικών οργάνων.
Ακολούθησαν θεματικές ενότητες που αφορούσαν την τοπιογραφία της Ηπείρου (την
ομορφιά της), τις παραλογές
(γεφύρι της Άρτας), τα γεφύρια,
με ιδιαίτερη αναφορά στο γεφύρι της Πλάκας και οι αντικατοπτρισμοί της στον άνθρωπο,
τα ποτάμια, τα ξακουστά βουνά, οι λίμνες και η μυθολογία
τους, η λίμνη των θρύλων των
Ιωαννίνων και η ιστορική της
διαδρομή ως καθρέφτης της
ιστορίας, οι κυραντζήδες, η ξενιτιά και η ευεργεσία (τα μεγάλα ανθρωπολογικά θέματα της
Ηπείρου), οι εθνικοαπελευτερωτικοί αγώνες, το Σούλι και το
Ζάλογγο, το Έπος του 40 και η
Εθνική Αντίσταση, τα πανηγύρια σαν κύριο και ιδιαίτερο μέρος της Ηπειρωτικής μουσικής
έκφρασης και τέλος, η επίκληση
της επιστροφής στην πατρίδα.
Παρόντες οι σπουδαίοι μουσικοί: στο κλαρίνο οι, Πετρολούκας Χαλκιάς, Νίκος Φιλιππίδης, Ναπολέων Δάμος, Γιώργος

Κοτσίνης, Αλέξανδρος Αρκαδόπουλος, στο τραγούδι οι, Σάββας Σιάτρας, Αντώνης Κυρίτσης,
Γιάννης Παπακώστας, Κώστας
Τζίμας, Παγώνα Αθανασίου και
Δημήτρης Υφαντής, στο βιολί
οι, Λάμπρος Τζόκας και Κωνσταντίνος Κίκιλης, στο λαούτο
οι, Βασίλης Φωτίου και Χαράλαμπος Φωτίου και στο ντέφι
οι, Σπύρος Αλεύροντας και Άρης
Τζαρτζούλης.
Μαζί τους, η Χορωδία Παραδοσιακής Μουσικής της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας
Ελλάδος με μαέστο τον Βαγγέλη
Κώτσου, το πολυφωνιό σχήμα
Κυράδες της Άνω Δερόπολης, το
πολυφωνικό εργαστήρι της Πα-

νηπειρωτικής Συνομοσπονδίας
Ελλάδος και το πουφωνικό σχήμα Χαονία, με κυρατζή και τα 2,
τον Αλέξανδρο Λαμπρίδη.
Επί σκηνής και οι Ηπειρώτες
ηθοποιοί, οι, Γιώργος Αρμένης, Θεοδώρα Σιάρκου, Ρηνιώ Κυριαζή, Γιώργος Νάκος,
Βασί λης Σιάφης, Λάμπρος
Γραμματικός, Ρηνιώ Μπάλκου - Παπαδοπούλου, Στέλιος Θεοδώρου-Γκλίναβος.
Οδηγός σ' αυτό το

ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΙΚΑ - ΑΓΝΑΝΤΙΤΙΚΑ
νιακά, δυσκολεύουν
την ε γκατάσ τασή
του. Απλά εμποδίζεται... και δεν πιστεύω πω η καταφυγή του στην πρωτεύουσα του νομού θα του δώσει
λύσεις.
Ερ: Υπάρχει ακόμη η ντοπιολαλιά και από ποιούς
μιλιέται;
Απ: Υπάρχει και παραϋπάρχει. Οι γιαγιούλες στα
χωριά, οι απόμαχοι της ζωής στα Τζουμερκοχώρια, η
μάνα η Τζουμερκιώτισσα, βαστάει ζαλίκα στην πλάτη
της όλο αυτό τον πολιτισμό και τη λαλιά, είτε το χειμώνα μένει στην Αθήνα, είτε όταν κατσιαρτάει για τα
Τζουμέρκα, πάντα είναι αφκιασίδωτη και ατόφια και
στη λαλιά της, αλλά και στην συμπεριφορά της. Θα
σας εξομολογηθώ κάτι: Όταν το θεατρικό τμήμα του
Συλλόγου Ηπειρωτών Ηλιούπολης «ανέβασε» θεατρικά την «Τζουμερκιώτισσα μάνα», ένα θεατρικό έργο
που έγραψα με την Τζουμερκιώτικη ντοπιολαλιά, με
πλησίασε μια έφηβη που γεννήθηκε στην Αθήνα από
Τζουμερκιώτες γονείς και μου είπε: «Είμαι πολύ χαρούμενη. Όλες οι λέξεις γνωρίζω τι σημαίνουν». Εμείς, έτσι
μας αντιμετώπισαν στην πρωτεύουσα, αυτό θα το θεωρούσαμε οπισθοδρόμηση. Η Τζουμερκιώτικη λαλιά και
κάθε λαλιά όμως είναι πολιτισμός. Αρκεί να το καταλάβουμε. Και ευτυχώς που τα νέα παιδιά τιμούν κατά το
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ΚΑΦΕ – ΨΗΣΤΑΡΙΑ
“Ο ΜΕΡΑΚΛΗΣ»
Νίκος Μπάρπας
Άγναντα Άρτας – Τηλ. 26850-31207

μέτρο του δυνατού την ντοπιολαλιά...
Ερ: Τι σημαίνει και τι σήμαινε κάποτε πανηγύρι; Υπάρχει σύγκριση; Υπάρχει συνέχεια;
Απ: Μεγάλη κουβέντα. Το πανηγύρι. «Είναι, και τι δεν
είναι...Είναι η ατομική ψυχή, η υφασμένη στην πλάση,
το προσωπικό βάσανο αλλά και βάλσαμο, το μεράκι,
ο σεβασμός «σ’ όσους πέρασαν», η σύνθεση των βιωμάτων, από μικρά παιδιά και η πορεία στην αναζήτηση της ομορφιάς. Συνδέονται όλα με την Ήπειρο, με
τον τόπο μας, εκεί όπου γεννηθήκαμε, εκεί όπου κυλάει πάντα το αίμα μας. Και είμαστε περήφανοι, αλλά
και πλούσιοι από το σεβασμό των μεταμορφώσεών
του -το παλιό που γίνεται νέο- από την λειτουργία των
σκιών, των χρωμάτων, των ήχων στις ρεματιές... στα
πανηγύρια τα μετουσιώνουμε. Το πανηγύρι είναι «ο
καθρέπτης του χωριού».
Τα Τζουμέρκα, λοιπόν, το καλοκαίρι ακμάζουν, η παράδοση όμως και ειδικότερα τα πανηγύρια βιάζονται.
Το έργο γνωστό και επαναλαμβανόμενο στα περισσότερα μέρη της Ελλάδας. Ξεκινάμε από την σύνθεση της ορχήστρας. Το πολύπαθο κλαρίνο, η ηλεκτρική
κιθάρα, το αρμόνιο και το ντραμς. «Ήχος παραλιακού
μπουζουκομάγαζου ή τριτοκλασάτου σκυλάδικου».
Το βιολί το έχουν ξωπετάξει -χρόνια τώρα- ο ήχος του
αντικαταστάθηκε από το νιαούρισμα του αρμόνιου, το
λαούτο «πάει καλιά του» και το ντέφι μετανάστευσε. Το
δημοτικό τραγούδι εκτελέστηκε στην κυριολεξία στα
έξι μέτρα από τους «αοιδούς» -τρομάρα τους- με τα
λαμέ πουκάμισα και τα μυτερά παπούτσια. Το κλαρίνο
σκούζοντας από τα μαρτύρια που περνάει στα χέρια
του κλαρινίστα «προγκάει ακόμη και τους ασβούς».
Σαλαμάντρες, κουρούνες και κοράκια, γκουστέρες
και αγριογούρουνα «παρασόλισαν» κυριολεκτικά. Κάποτε βαρούσαμε τα τενεκέδια για να φύγουν οι ασβοί.
Τώρα δεν χρειάζεται. Μερίμνησε η ορχήστρα. Τι ο κό-

κορας από τη Σαμψούντα, τι το ντιμπιτάει, που ακούγεται καμιά χιλιάδα τη βραδιά, τι το μωρό, τι τα καγκέλια
και τα μέλια, όλα αυτά συνθέτουν μια «μουσική πανδαισία» που παρομοιάζοντάς την δεν ταυτίζεται ούτε
με μια γαυγιστί συναυλία. Το έχω πει και το έχω γράψει
και δεν θα βαρεθώ να το επαναλαμβάνω: «Το Ηπειρώτικο πανηγύρι. Η Ηπειρώτικη παράδοση. Αληθινά κακοποιημένες λέξεις».
Ερ: Εν αρχή ην ο τόπος ή ο λόγος;
Απ: Δίσημες ή και πολύσημες λέξεις. Τόπος, το περιβάλλον, μια συγκεκριμένη περιοχή, ο τόπος μου, η
πατρίδα μου; Τότε ευθέως παραλλάσσω την σκέψη του
ποιητή και απαντώ: Όλος ο κόσμος ένας κόσμος και
μια πατρίδα η γη, δεν ζει χωρίς πατρίδα η ανθρώπινη
ψυχή. Λόγος με την έννοια της ομιλίας, της έκφρασης ή
της λογικής; Όπως και να το πάρουμε ο λόγος ταυτίζεται με την σκέψη. «Σωστός λόγος, σωστή σκέψη». Δεν
θέλω να ιεραρχήσω το λόγο και τον τόπο. Όπου και να
βρίσκομαι ομιλώ Ελληνικά. Με την εξής διαφορά: Προτιμώ να ακούσω ή να διαβάσω -στη Τζουμερκιώτικη
λαλιά- ένα «τ’ ακούτε μωρέ ζ’λάπια» του φίλου Κώστα
Μπανιά, παρά τα διάφορα σιαμουνοκλοειδή λεκτικά
εκτρώματα... Η Ελληνική γλώσσα είναι πάμπλουτη!

ΜADEL A.E.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ
ΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ & ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
10ο χιλ. Ιωαννίνων - Αθηνών
Τηλ.: 26510 94581 - 2, Fax: 26510 94582
www. madel.gr, e-mail: info@madel.gr
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ταξίδι η λογοτεχνική δημιουργία των σπουδαίων
συγγραφέων, λογοτεχνών και
ποιητών της Ηπείρου.
Ηπειρώτικους χορούς απέδωσαν 180 χορευτές, μέλη των
χορευτικών τμημάτων των Ενώσεων και Αδελφοτήτων Ηπειρωτών της Αττικής, με διδασκαλία
χορών από τον χοροδιδάσκαλο
Νίκο Ζέκη και υπεύθυνους παραδοσιακών στολών τους: Νίκο
Ζέκη, Σταυρούλα Ράρρα και
Αριστούλα Τόλη, διαχείριση χορευτικών την Ελένη Ντάσιου και
διαχείριση φωτογραφικού υλικού την Ηλιάνα Μάνου.
Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η

τάτης Σχολής Καλών Τεχνών Θεόδωρου Παπαγιάννη.
Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος, εκφράζει την
ευαρέσκειά της, για την συμμετοχή του κόσμου και ευχαριστεί
όλους τους συντελεστές της μοναδικής αυτής εκδήλωσης.
Εκπροσώπηση της Αδελφότητας στην εκδήλωση της Π.Σ.Ε
στο Ηρώδειο
Η Αδελφότητα Αγναντιτών μη
μπορώντας να απουσιάζει από
μια τόσο ιστορική στιγμή για
τους Απόδημους και μη Ηπειρώτες ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της Π.Σ.Ε. και απέστειλε
αντιπροσωπεία τεσσάρων χο-
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Οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις της Αδελφότητας
και την Μαρίνα Αναστασίου και Γιάννη Θεοχαρόπουλου, ιδιοκτητών του
T.A.C Αγνάντων, για την βοήθεια που μας παρείχαν στην άρτια διεξαγωγή το προαναφερθέντων δημιουργικών απασχολήσεων των
μικρών μας φίλων. Τέλος άξιο αναφοράς χρήζει πως σε όλους τους
συμμετέχοντες δόθηκαν μπλουζάκια συμμετοχής (περί τα εκα-
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εκπροσωπήθηκε τόσο στο χώρο
των Χορωδών με την Σταυρούλα
Αηδόνη και την Καίτη Στάμου,
που ανήκουν στο δυναμικό της
χορωδίας της Π.Σ.Ε., αλλά και
στον χώρο των μουσικών με τον
Σπύρο Αλεύροντα στο ντέφι.

τό τριάντα (130) τον αριθμό), αναμνηστικά μετάλλια συμμετοχής
για το ποδόσφαιρο 5Χ5, και τον Junior άθλο. Καθώς και Κύπελλα
στους νικητές και κυπελλούχους των ποδοσφαιρικών τουρνουά

Τα μπλουζάκια της
Αδελφότητας

εμφάνιση του Χορευτικού Συλλόγου Μετσόβου. Η σκηνή του
Ηρωδείου διακοσμήθηκε με
γλυπτά του κορυφαίου Ηπειρώτη γλύπτη, καθηγητή της Ανω-

ρευτών (Καπέλη Δήμητρα- Κωστάκη Αργύρη- Κώστα Ιωάννα
και Κώστα Ευάγγελο), όπως
της ζητήθηκε, για την συμμετοχή στα χορευτικά δρώμενα της
παράστασης. Επίσης η Άγναντα

Στις 30-06-2018 στα Άγναντα και στην ταβέρνα του κυρίου Γεωργίου Καπέλη πραγματοποιήθηκε συνάντηση των
μαθητών και μαθητριών που αποφοίτησαν από το Λύκειο
Αγνάντων το έτος 1968, για τον εορτασμό των 50 ετών.
Η συνάντηση είχε μεγάλη συμμετοχή, η δε εκδήλωση
εκτός από τα υπέροχα φαγητά, και ποτά είχε τραγούδι
και χορό. Ευχόμαστε να έχουμε συχνά τέτοιες συναντήσεις
και ευχαριστούμε το προσωπικό του καταστήματος για
την άψογη εξυπηρέτηση.
Γιάννης Βήχας

ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

LOLLIPOPS
Η χωριανή μας

ΜΑΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓ. ΚΩΣΤΑΚΗ
οδός Φώτου Τζαβέλλα 3
πλησίον Ιπποκράτειου Διαγνωστικού Κέντρου

Τηλ. 26514-02239 – ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Για τα 90 της Χρόνια η Αδελφότητα Αγναντιτών Αθήνας
προχώρησε στην τύπωση και
κυκλοφορία μπλουζών τύπoυ
T-shirt με την φωτογραφία του

χωριού και σε όλα τα μεγέθη
Παιδικά- Ενηλίκων. Αρκετοί συγχωριανοί μας το προμηθεύτηκαν και το προτίμησαν στις καλοκαιρινές τους εμφανίσεις. Για
όσους το χάσατε και επιθυμείτε
να το προμηθευτείτε ενισχύοντας παράλληλα το έργο της
Αδελφότητας, μπορείτε να μας
το παραγγείλετε στέλνοντας
μήνυμα στη σελίδα της Αδελφότητας στο Facebook (Αδελφότητα Αγναντιτών Αθηνών) ή στο
e-mail μας ή απευθυνόμενοι
στα μέλη του Δ.Σ.
Υ.Γ. Τα παιδικά νούμερα έχουν
σχεδόν εξαντληθεί ενώ στα νούμερα ενηλίκων υπάρχει απόθεμα από Small εώς και XXL.

ΠΩΛOYNΤΑΙ
• Στον οικισμό ΠΑΝΑΓΙΑ
ΑΓΝΑΝΤΩΝ (κοντά στο πρώην Ειρηνοδικείο): Οικία διώροφη 131 τ.μ. (78 τ.μ. ισόγειο και 53 τ.μ. 1ος όροφ.,
ανεξάρτητα μεταξύ τους
λειτουργικά.) ΤΙΜΗ: 60.000
ευρώ.
Πωλούνται και χωριστά
30.000 ευρώ το ισόγειο και
30.000 ευρώ ο όροφος.
Πληροφoρίες
στα
τηλ. 69.86.76.76.11 και
210.86.58.995.
• Στον οικισμό ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΓΝΑΝΤΩΝ (κοντά στο
πρώην Ειρηνοδικείο): Οικία
ισόγειος 38 τ.μ., στέγη από
μπετό. ΤΙΜΗ: 20.000 ευρώ.
Πληροφoρίες
στα
τηλ. 69.86.76.76.11 και
210.86.58.995.
• Στον οικισμό ΠΑΝΑΓΙΑ
ΑΓΝΑΝΤΩΝ στη θέση «Γερογιάννια» οικόπεδο εντός του
οικισμού εμβαδού 2.586,00
τ.μ. με παλαιό κτίσμα 31
τ.μ. ΤΙΜΗ: 10.000 ευρώ.
Πληροφoρίες
στα
τηλ. 69.86.76.76.11 και
210.86.58.995.

και της βραδιάς των αθλημάτων στίβου μάχης κατηγορίας Junior
(Survivor Night). Οι ανωτέρω παροχές οφείλονται αποκλειστικά
και μόνο στους «Υποστηρικτές» μας, οι οποίοι ήταν για φέτος οι
εξής: i) Αποθήκη Night Zone- Άγναντα (Γεώργιος Μπάρπας) ii) ΓΑΛΑΝΗΣ BARBER SHOP, Κονδύλη 28 Τρίκαλα iii) Café 90, Κατσιμίδου
38 Τρίκαλα (Λάμπρος Γαλάνης), iv) ΜOLLIZ coffee drinks and food

Σύρου 7, Γαλάτσι v)IOANNOU Luxury Cars (Ιωάννης Ιωάννου), τους
οποίους ευχαριστούμε θερμά για την σημαντική στήριξη που μας
παρείχαν.
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Η ΔΙΚΙΑ ΣΑΣ ΜΙΚΡΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΜΑΣ. ΜΗΝ ΤΗΝ ΑΜΕΛΕΙΤΕ.
ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ. ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΩΡΑ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΑΣ ΕΙΤΕ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΜΑΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ, ΕΙΤΕ ΜΕΣΩ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΛΤΑ, ΕΙΤΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.
Αν κάποιος δε δει το όνομά του γραμμένο στις συνδρομές, να
περιμένει και το επόμενο φύλλο της εφημερίδας. Αν δεν υπάρχει
και τότε, ας επικοινωνήσει με την Αδελφότητα.
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Πάρτυ Νεολαίας Αγνάντων

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Λ

άβαμε και δημοσιεύουμε
την παρακάτω επιστολή
από τη μικρή συγχωριανή
μας Όλια Ευσταθίου.

Καλοκαιρινές
διακοπές στο χωριό
Αχ! Επιτέλους καλοκαίρι, η
πιο ωραία εποχή του χρόνου.
Θα πάω διακοπές στην θάλασσα ήρθε η ώρα για διακοπές στο βουνό, στην όμορφη
Άγναντα. Πόσο μ’ αρέσει η
Άγναντα, χαλαρώνω και διασκεδάζω. Μαζί με τους γονείς
μου και τους συγγενείς μου,
πηγαίναμε σε πανηγύρια και
άλλες εκδηλώσεις κάθε μέρα
και κάτι καινούργιο. Φέτος
το καλοκαίρι έζησα πρωτόγνωρα πράγματα όπως: πεζοπορία μέχρι την Ανάληψη,
περπάτημα μέσα στην φύση,
παιχνίδια στις κούνιες και
άλλα πολλά. Χόρεψα όσο δεν
έχω χορέψει ποτέ κάνοντας
πράξη, όσο είχα μάθει τον
χειμώνα στην Ένωση Ηπειρωτών Ιλίου.
Π έ ρ α σ α τό σ ο ό μ ο ρ φ α
το καλοκαίρι. Εντυπωσιακά τόσο πολύ απ’ τη ζωή
στο βουνό που αποφάσισα
να γράψω για την όμορφη
Άγναντα!!!
Με εκτίμηση
Ευσταθίου Ολυμπία
Μαθήτρια της τετάρτης
τάξης

Στις 11 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε το πάρτυ νεολαίας
του χωριού μας στο χώρο του Μύλου. Αυτή ήταν η έβδομη
κατά σειρά επιτυχημένη διεξαγωγή της συγκεκριμένης εκδήλωσης, η οποία έχει καθιερωθεί στη συνείδηση όχι μόνο των
Αγναντιτών αλλά και άλλων κατοίκων από τα γύρω χωριά,
που μας τιμούν κάθε χρόνο με την παρουσία τους. Μάλιστα,
θα λέγαμε ότι η εκδήλωση αυτή αποτελεί ορόσημο για το χωριό μας, καθώς πολλοί απανταχού Αγναντίτες οργανώνουν το
πρόγραμμά τους ώστε να βρίσκονται στο συγκεκριμένο πάρτυ,
το οποίο πλέον αποτελεί κάτι το ξεχωριστό για τους ίδιους.

Επιπλέον, είναι αξιοσημείωτο να αναφερθεί πως τα πιο νέα
παιδιά φέτος έδειξαν ενδιαφέρον για τη προαναφερθείσα εκδήλωση και βοήθησαν σε μεγάλο βαθμό για την πραγματοποίησή
της. Η κινητοποίηση αυτή των νέων είναι κάτι που μας ενθαρρύνει, διότι μας δείχνει ότι είναι πρόθυμοι στο να συμμετέχουν
στη διεξαγωγή των καθιερωμένων εκδηλώσεων αλλά και να τις
αναβαθμίζουν χρόνο με τον χρόνο προσθέτοντας το δικό τους
στίγμα. Επίσης, στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι η συμμετοχή
του κόσμου ήταν μεγάλη, όχι μόνο από τη νεολαία αλλά και
από τις μεγαλύτερες ηλικίες που έδωσαν το παρών. Συμμετοχή
υπήρχε ακόμη και από τη νεολαία των γύρω
χωριών (όπως προαναφέρθηκε), γεγονός που
μας δείχνει ότι υπάρχει μεγάλη απήχηση.
Την μουσική επιμέλεια της βραδιάς ανέλαβε
ο Dj Ermis Theoharopoulos, με σύγχρονα αλλά
και παλαιότερα μουσικά κομμάτια της ξένης και
εγχώριας μουσικής σκηνής-βιομηχανίας.
Κλείνοντας, θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι
τα κέρδη από κάθε πάρτυ νεολαίας από τη μία
μας βοηθούν ώστε να στήνονται και να διοργανώνονται καλύτερα τα επόμενα πάρτυ ενώ
από την άλλη έχουν απώτερο σκοπό τη βελτίωση της εικόνας του χωριού μας, με τη σωστή
διαχείριση και αξιοποίησή τους.
Κωνσταντίνος Κώστας

Απαλός Αλεξανδρούπολης
Η ύλη του επόμενου φύλλου θα κλείσει
στις 28 Δεκεμβρίου 2018.
Περιμένουμε έγκαιρα τις συνεργασίες σας.
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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α
ΓΑΜΟI
££ Στις 08-09-2018 η Ευαγγελία Σαμαρά του Ιωάννη και
της Παρασκευής Μασιαλή παντρεύτηκε τον Ιωάννη Γιαννόπουλο στον Ιερό Ναό Εισόδια
της Θεοτόκου Γουδί Αττικής.
££ Ο Βασίλης Χ. Τούμπουρου
και η Κατερίνα Α. Γάκη παντρεύτηκαν στις 15 Ιουλίου. Ο
γάμος έγινε στο Δημαρχείο Καισαριανής.
££ Ο Ευάγγελος Κολιούσης
του Αριστείδη και της Βασιλικής Ε. Γιαννούλα παντρεύτηκε
την εκλεκτή της καρδιάς του
Λιάνα Συργιάνη το Σάββατο
8 Σεπτεμβρίου 2018 στον Ι.Ν.
Προφήτη Ηλία. Κουμπάροι στο
χαρμόσυνο γεγονός ο Δημήτριος Κώστας και Ελένη Βάνα.
Τους ευχόμαστε βίον ανθόσπαρτον.

Μαρίας Χρήστου Παππά και
κηδεύτηκε την επομένη στην
Άγναντα, ετών 74.
££ Απεβίωσε στις 23 Αυγούστου 2018 η Μπάκου Αδαμαντία χήρα Χριστόφορου και
κηδεύτηκε την επομένη στην
Άρτα.
££ Απεβίωσε στις 28 Αυγούστου 2018 ο Καραμάνης Κωνσταντίνος του Νικολάου και
κηδεύτηκε την επομένη στο
χωριό, ετών 75.
££ Απεβίωσε στις 16 Αυγούστου 2018 ο Γιαννακόπουλος
Ευάγγελος του Αποστόλη και

ΓΕΝΝΉΣΕΙΣ
££ Ο Βασίλης Τούμπουρος
και η Κατερίνα Γάκη απέκτησαν
ένα χαριτωμένο αγοράκι.
££ Ο Χρήστος Τσέκας και η
σύζυγός του Χαρά Μπουρνά
απέκτησαν την 1 Σεπτεμβρίου
2018 ένα υγιέστατο κοριτσάκι.
Ευχόμαστε να τους ζήσουν.

ΘΑΝΑΤΟΙ
££ Απεβίωσε στις 18 Νοεμβρίου 2017 ο Ζιάβρας Βασίλειος του Κωνσταντίνου και κη-

δεύτηκε την επομένη στην Ελεούσα Άρτας, ετών 76.
££ Απεβίωσε στις 19 Ιουλίου 2018 η Ζιάβρα Αικατερίνη
το γένος Θωμά Θεόδωρου και
κηδεύτηκε την επομένη στην
Άγναντα, ετών 73.
££ Απεβίωσε στις 29 Ιουλίου
2018 ο Χουλιάρας Αχιλλέας του
Κωνσταντινου και κηδεύτηκε
την επομένη στην Αθήνα.
££ Απεβίωσε στις 2 Αυγούστου 2018 η Σιαπάτη Χρυσάνθη το γένος Ευάγγελου Κοντογεώργου και κηδεύτηκε την
επομένη στο Αγρίνιο.
££ Απεβίωσε στις 11 Αυγούστου 2018 ο Μπασιάκος Χρήστος του Γεωργίου και κηδεύτηκε την επομένη στα Φράστα,
ετών 78.
££ Απεβίωσε στις 18 Αυγούστου 2018 ο Τσέκας Ιωάννης
σύζυγος της χωριανής μας

κηδεύτηκε την επομένη στην
Άγναντα, ετών 72.
££ Απεβίωσε στις 29 Αυγούστου 2018 η Μελικόχη Αικατερίνη το γένος Κωνσταντίνου
Τάτση και κηδεύτηκε την επομένη στην Αθήνα.
££ Απεβίωσε η Σπυριδούλα
Γούλα, σύζυγος Βασιλείου.
££ Απεβίωσε στις 21 Σεπτεμβρίου 2018 η Τάτση Ελένη σύζυγος Χρήστου και κηδεύτηκε
την επομένη στην Άγναντα.
££ Απεβίωσε στις 28 Σεπτεμβρίου 2018 ο Τσιμπέρης Κωνσταντίνος του Σωτηρίου και
κηδεύτηκε την επομένη στο
χωριό, ετών 75.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
££ Η Παπαγιάννη Ελένη του
Βασιλείου και της Βασιλικής πέτυχε στην Οδοντιατρική Σχολή
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
££ Ο Ορφέας Φραντζέσκος
του Κωνσταντίνου και της Παρασκευής πέτυχε στο Τμήμα
Φυσικοθεραπείας, της Σχολής
Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης.
££ Η Καραβάτσου Σοφία του
Κωνσταντίνου και της Μαρίας
πέτυχε στη Σχολή Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας.
££ Ο Κωνσταντίνος Κώστας
του Ιωάννη πέτυχε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου
Πατρών.
££ Ο Ορφέας Κοντογεώργος
του Αλέξανδρου και της Αικα-

Παρακαλούμε τους χωριανούς που έχουν το χάρισμα να γράφουν –και σίγουρα υπάρχουν πολλοί– να μας αποστέλλουν τα γραπτά τους προς
δημοσίευση, διότι μ’ αυτόν τον τρόπο αποκτά
πλουραλισμό και ποικιλία η εφημερίδα.

ΔΙΕΥΚ
 ΡΙΝ
 ΙΣ
 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.

τερίνης πέτυχε στο Τμήμα Ηλεκτολόγων Μηχανικών.
££ Η Μαίρη Φίλου του Ιωάννη Β. Φίλου πέτυχε στο τμήμα
Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
££ Ο Βαγγέλης Ρέστας του
Δημήτρη και της Σοφίας πέτυχε στο Τμήμα Μαθηματικών και
εφαρμοσμένων Μαθηματικών
του Πανεπιστημίου Κρήτης.
££ Ο Γεώργιος Χρισ τοβασίλης του Δημητρίου και της
Πολυξένης πέτυχε στο Τμήμα
Ιερατικών Σπουδών της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Σχολής
(ΒΕΛΛΑ).
££ Ο Χρυσόστομος Χριστοβασίλης του Δημητρίου και της
Πολυξένης πέτυχε στο Τμήμα
Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
££ Στις 16 Ιουνίου 2018 η
Σταυρούλα-Ειρήνη Κώστα του
Γεωργίου Κώστα και της Αικατερίνης Κράββαρη κέρδισε το
πρώτο βραβείο στο διαγωνισμό Spelling Bee των Φροντιστηρίων Palso στα Ιωάννινα για
την “C” Τάξη.
Τους συγχαίρουμε και τους
ευχόμαστε πάντα επιτυχίες.

Αγναντίτισσα Διδάκτωρ
££ Η Βάνα Παπακίτσου-Τρυφωνοπούλου, κόρη του Κώστα
Αρ. Παπακίτσου και της Νότας, αναγορεύτηκε διδάκτωρ
Εγκληματολογίας στο Πάντειο
Πανεπιστήμιο με βαθμό Άριστα.
Βάνα, νοιώθουμε ως γονείς
ικανοποίηση και αισιοδοξία,
αυτά τα ωραία συναισθήματα που σου ευχόμαστε να σε
πάνε μακριά. Έκανες το μεγάλο
βήμα. Να έχεις αισιοδοξία και η
σκέψη σου να είναι στραμμένη
στο μέλλον.
Σε συγχαίρουμε, σου ευχόμαστε να πετύχεις τους στόχους
σου και σε ευχαριστούμε που
μας αφιέρωσες τη διατριβής
σου.
Οι γονείς σου Κώστας-Νότα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
££ Οι κόρες του Γεωργίου
Τσώλη, Πηνελόπη και Βασιλική
προσφέρουν, στη μνήμη του
πατέρα τους, 50 Ευρώ στην
Εφημερίδα Άγναντα Άρτας.

ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ
ΑΓΝΑΝΤΙΤΩΝ
ΑΘΗΝΑΣ
Γραφ. Σοφοκλέους 33
Τ.Κ. 105 52 ΑΘΗΝΑ
Tηλ. - Fax: 210-3313067
www.agnanta.com.gr
Ε-mail:
info@agnanta.com.gr
Εκδότης:
Ευάγγελος Β. Κώστας
Πρόεδρος της Αδελφότητας
Συντακτική ομάδα:
Χρήστος Α. Λεμονιάς
Χρίστος Τούμπουρος
Χρήστος Χριστοδούλου
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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Νεκρολογίες
Γιάννης Τσέκας
«Θνητά όντα» είμαστε. Ούτε
την Αλεξάνδρεια κατέχουμε
ούτε την Ιθάκη θα γνωρίσουμε
ολοκληρωτικά. «Το έργο των
θεών διακόπτομεν εμείς, τα
βιαστικά και άπειρα όντα της
στιγμής». Σ’ αυτά συμποσούται
η ζωή του φίλου Γιάννη Τσέκα που πρόσφατα και πρόωρα
έφυγε από κοντά μας. Δυνατός
στο μυαλό και ρωμαλέος στην
ψυχή βιοπορεύτηκε με βάση
την αλήθεια και την αγάπη για
όλους και με φωτοστέφανο την
αξιοπρέπεια. Γιατί η αξιοπρέπεια
ούτε πωλείται ούτε αγοράζεται,
αλλά κατακτιέται με συνεχή αγώνα, αφού συνιστά και απαιτεί
καθημερινό ήθος. Είναι αλήθεια πως αρκεί μια και μόνο στιγμή
να γίνει κανείς ήρωας, όμως ο αξιοπρεπής άνθρωπος κρίνεται
από τη στάση του σ’ ολόκληρη τη ζωή του. Νοηματοδότησε
με τη συμπεριφορά του αξίες, φιλική ύπαρξη και αληθινή συνύπαρξη. Πάντα στητός και στην ασθένειά του όρθιος και ποτέ
ορθούμενος. Πανάξιος!!! Στους οικείους του εκφράζω τα βαθιά
συλλυπητήριά μου.
Χρήστος Τούμπουρος

ΠΟΙΗΜΑΤΑ
«Το μυστικό σου»
Το μυστικό σου ακούμπησέ το
στη μάνα –φίλη– αδερφή, Υπομονή.
Σε χείλη μεγάφωνα μην το ψελλίσεις,
θα λυπηθείς πολύ, την άλλη μέρα αν το βρεις
στα σοκάκια μαδημένο,
σα δεις τα ξέφτια του,
σε μέρη ανήλιαγα να παραδέρνονται.
Σα δε μπορείς, μέσα σου να το κρύψεις,
Βάλτο στον κόρφο σου μια νύχτα με φεγγάρι
Κι’ απόθεσέ το με στοργή σε τρίστρατο,
όχι σα νόθο, νιότης ανέμυαλης,
που θέλεις να ξεφορτωθείς,
μα σαν σπλάχνο σου που πόνεσες βαθιά
και νοιάζεσαι,
καλύτερη ζωή να του χαρίσεις.
Κι’ αν κάποια αυγή στο παραθύρι σου,
σκοπό περίεργο ακούσεις
από πετάμενο πουλί
Να το ξέρεις,
το μυστικό σου θα ‘ναι
που έγινε τραγούδι.
Φρειδερίκη Ι. Χαλκιά
KKK

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ
«Άγναντα καμία»
Ονειρεύτηκα στο γαϊδουράκι καβάλα
μέσα στην Άγναντα να πορεύομαι.
Ωσανά στα Ιεροσόλυμα να μπήκα
«εν τω μέσω της νυκτός», πένης Χριστός.
Κανείς δε με γνωρίζει, κανείς δε με περιμένει.
Φαντάστηκα πρίγκιπας μικρός, μέρες καλοκαιριού
το χωριό να διασχίζω.
Φύλακας άγγελος το άλογό μου,
Ο φτεροπόδαρος, ο λευκόφτερος Πήγασός μου.
Έϊ μου ψιθυρίζει, έι μουρμουρίζει
Έι καθαρά μου τονίζει.
– Μάθε να ξέρεις, το πριγκιπάτο η Άγναντα σου ανήκει
και στα χέρια σου μένει,
καταδική σου ισόβια θα παραμένει.
– Ευχαριστώ σε, θείο το δώρο το προσφερόμενο,
το αποδέχομαι, ευχαριστώ σε.
Όταν το χωριό στο νου μου βάνω
παρευθύς αναστεναγμό βαθύ βγάνω.
Συχνά συμβαίνει, καθόλου τυχαίο,
την Άγναντα με την αναπνοή μου τη συγχέω.
Στον κόσμο μου μία,
Σαν την Άγναντα καμία.
Μητσάκης Αγνάντιος
Παρακαλούνται οι συγχωριανοί και φίλοι της
Αδελφότητας που επιθυμούν να αποστείλουν τη
συνδρομή τους να το κάνουν στον κάτωθι λογαριασμό της EUROBANK με αριθμό:
0026-0611-02-0102889919 και
i-ΒΑΝ : GR6202606110000020102889919
Το Δ.Σ.

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ
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4 Την Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018, ημέρα εορτασμού
του Προφήτη Ηλία τελέστηκε
Θεία Λειτουργία στο Εξωκλήσι του Αϊ Λια στο χωριό μας.
Μεγάλος ο αριθμός των παρευρισκομένων συγχωριανών μας, οι οποίοι μετά
το πέρας της Λειτουργίας διασκέδασαν με ζωντανή
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χος Βορείων Τζουμέρκων κ.
Βαίτσης Νικόλαος, η δημοτική σύμβουλος και πρόεδρος
του συλλόγου γυναικών
Πραμάντων κα. Μολώνη Γιώτα, ο Αστυνόμος κ. Πολύζος
Χρήστος, ο γιατρός κ. Τσοβίλης Μιχάλης, τους εκπροσώπους του περιφερειακού τμήματος των εθελοντών Σαμαρειτών Ιωαννίνων κα. Χριστοδούλου
Τζωρτζίνα και κ.Παναγιώτη Ματσούκα.

Αγναντίτικες... πινελιές

μουσική στο προαύλιο χώρο του Ναού. Παράλληλα
υπήρχε και το συνεργείο της εκπομπής «Κυριακή
στο χωριό», το οποίο πραγματοποίησε γύρισμα στο
χώρο.
4 Σε ένα βαρύ κλίμα, ύστερα από τα τραγικά
γεγονότα στο Μάτι της Νέας Μάκρης και μετά το
πέρας του τριήμερου εθνικού πένθους, πραγματο-

ποιήθηκε το φετινό καγκελάρι στην Πλατεία Κοιμήσεως Θεοτόκου με την παρουσία πολλών συγχωριανών μας.
4 Ύστερα από πρωτοβουλία εθελοντριών του
χωριού και με την βοήθεια του Δήμου Κεντρικών
μετατράπηκαν οι κάδοι απορριμμάτων του χωριού

σε έργα τέχνης, δίνοντας άλλη μια ξεχωριστή νότα
ομορφιάς στην Άγναντα. Συγχαρητήρια σε όλους
και όλες όσοι-ες συνέβαλαν σε αυτό το αποτέλεσμα.
4 Θεία Λειτουργία τελέστηκε την Δευτέρα 6 Αυγούστου 2018 στον Ι.Ν Μεταμορφώσεως του Σω-

τήρος στο Παλαιοχώρι Αγνάντων. Ακολούθησε
πανηγύρι στην έναρξη του οποίου χορεύτηκε το
παραδοσιακό καγκελάρι.
4 Την Τετάρτη 8 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε
με ιδιαίτερη επιτυχία το 1ο Αντάμωμα Μακρυκαμπιωτών Αγνάντων και Φίλων. Οι παρευρισκόμενοι
διασκέδασαν με τον Δ. Λαμπάκη στο κλαρίνο, την
Διαλεχτή και τον Ν. Βλαχοδήμο στο Τραγούδι. Τίμησαν την εκδήλωση με την παρουσία τους και
απήυθηναν χαιρετισμούς ο Αντιπεριφερειάρχης Άρτας Δ. Ψαθάς, Ο Δήμαρχος Κ. Τζουμέρκων Μαρίνος
Γαρνέλης και ο Διοικητής του Α.Τ. Βορείων Τζουμέρκων κ. Σπύρου. Τέλος σκοπός του Συλλόγου
είναι να ενισχύσει, να συντονίσει και να οργανώσει
προσπάθειες, που μπορούν να βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής και εργασίας τόσο στο Μακρύκαμπο,

όσο και στο υπόλοιπο χωριό. Τους Ευχόμαστε καλή
δύναμη και καλή επιτυχία στο έργο τους και δηλώνουμε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε συνεργασία μεταξύ
των Συλλόγων.
4 Το βράδυ της 10ης Αυγούστου 2018 ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 1ο τουρνουά PES18 - FIFA18,
βιντεοπαιχνίδια
ποδοσφαίρου.
Υπήρχαν ματς με
πολλά γκολ και
δυνατές συγκινήσεις.
Ευχαριστίες σε
όσα παιδιά συμμετείχαν και ελπίζω κάθε χρόνο
και περισσότεροι.
Ακόμα θα ήθελα
να ευχαριστήσω
το κατάστημα Πανόραμα που μας
διέθεσε το χώρο του για να πραγματοποιήσουμε
το τουρνουά.
Εκ των Διοργανωτών - ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΡΑΤΣΗΣ
Νικητές ήταν:
FIFA 2018: τελικός: Λάμπρος ΖιαβραςVs Βαγγέλης
Ρέστας. Κανονική διάρκεια: 3-3, Παράταση: 4-4,
Πέναλτυ: 8-9
PES 2018: Μίλτος Κοτσορώνης Vs Κωσταντίνος
Χαρατσής. Κανονική διάρκεια: 0-3.
4 Mε εκκλησιαστική λαμπρότητα αλλά και βαθιά
κατάνυξη πανηγύρισε και φέτος
ο Μητροπολιτικός
Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου
Αγνάντων την
εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου την Τετάρτη
15 Αυγούστου
2018. Της Ιεράς
Δοξολογίας ακολούθησε η περιφορά της εικόνας,
στην πλατεία του
επάνω μαχαλά.
Το πλήθος των πιστών ήταν, και φέτος όπως και κάθε χρόνο άλλωστε, μεγάλο.
4 Ο Άθλος Τζουμέρκων mountain bike 2018 έγινε
για δέκατη έβδομη χρονιά στον ομώνυμο ορεινό
όγκο, στα Τζουμέρκα, το Σαββατοκύριακο 15-16
Σεπτεμβρίου 2018 και διοργανώθηκε για δεύτερη χρονιά από τον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων.
Αφετηρία και τερματισμός των αγώνων ήταν η κεντρική πλατεία των Πραμάντων.
ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 15 km. Το Σάββατο 159-2018 το απόγευμα, έγινε ο μικρός αγώνας με
την ονομασία Athlos Tzoumerkon 2018 mtb fun
race 15 km, με 490μ συνολική υψομετρική. Μετά
το τέλος του αγώνα των 15 χιλιομέτρων στην
πλατεία του χωριού πραγματοποιήθηκε αγώνας
βραδυπορίας, στον οποίο συμμετείχαν παιδιά
του δημοτικού Πραμάντων, τα οποία κινητοποιήθηκαν ύστερα από παρότρυνση του συλλόγου
γονέων του δημοτικού. Επίσης τα παιδιά είχαν την δυνατότητα να παίξουν και να δεχθούν
τις κατευθύνσεις του πρωταθλητή ποδηλάτη της
specialized Kassimatis και αθλητή του συλλόγου
Τάλως Χανίων, κ. Κωνσταντίνο Ορφανουδάκη.
Σε όσα παιδιά συμμετείχαν το διήμερο της διοργάνωσης ο δήμος προσέφερε πολύχρωμα ατομικά
σακίδια.
ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 75 km. Την Κυριακή 169-2018 το πρωί, έγινε ο αγώνας 75 χιλιομέτρων,
με 2500μ συνολική υψομετρική, με την ονομασία Athlos Tzoumerkon 2018 MTB Marathon race
75 km, ο οποίος είναι κυριολεκτικά ο γύρος όλου
του βουνού των Τζουμέρκων. Ο αγώνας φέτος έγινε και ομαδικά με την μορφή σκυτάλης δηλαδή ο
πρώτος αθλητής έκανε το αρχικό τμήμα των 42 km,
έως το Βουργαρέλι για να παραδώσει τον αριθμό /
σκυτάλη κατόπιν στον συναθλητή του και να κάνει
το τελευταίο τμήμα των 33 km έως τον τερματισμό.
Όταν τερμάτιζαν οι αθλητές μπορούσαν να γευτούν
μια πλούσια ποικιλία από τοπικά εδέσματα.
Το μεσημέρι της Κυριακής έγιναν και οι απονομές σε όλες τις κατηγορίες των αγωνισμάτων, στις
οποίες παρευρέθησαν και τέλεσαν οι: Αντιδήμαρ-

Υπεγράφη η σύμβαση για το έργο αναστήλωσης
Υπεγράφη η σύμβαση για το έργο «Στερέωση,
Αποκατάσταση, Αναστήλωση, Ανάδειξη Γέφυρας
Αράχθου στην Πλάκα», με την οποία εγκαθίσταται
και ο ανάδοχος του έργου.
Τη σημασία της υπογραφής επισήμανε η υπουργός Πολιτισμού, Μυρσίνη Ζορμπά, τονίζοντας ότι
«το γεφύρι που θα αναστηλωθεί είναι, βέβαια,
η υλική μαρτυρία που διασώζεται για τις μελλοντικές γενιές. Αλλά θα έχει ταυτόχρονα και μια
νέα ταυτότητα, καθώς θα ενσωματώσει την τεχνογνωσία, τα θεσμικά ανακλαστικά και την κοινωνική συμμετοχή. Τόσο με τους νέους αυτοκινητόδρομους που διατρέχουν σήμερα την Ήπειρο,
όσο και με την αναγέννηση της Πλάκας, αυτό που
βλέπουμε είναι καταρχάς η άρση των αποκλεισμών, η ενίσχυση της επικοινωνίας, αλλά και η
επικοινωνία ανάμεσα στο τώρα και την ιστορία».
«Αξίζουν συγχαρητήρια στους σύγχρονους πρωτομάστορες και μαστόρους, στους καλφάδες αλλά
και στα τσιράκια τους. Χωρίς όλους αυτούς, δεν
χτίζονται γεφύρια προς το παρελθόν και γέφυρες
προς το μέλλον» πρόσθεσε η κ. Ζορμπά.
Χρ. Σπίρτζης: «Να ξαναστήσουμε τα γεφύρια και την πολιτιστική μας κληρονομιά»
«Είναι μια ημέρα που συμβολίζει ότι η ενότητα των
υγειών δυνάμεων της ελληνικής κοινωνίας μπορούν σε σύντομο χρονικό διάστημα να ανατάξουν
και τη χώρα από την καταστροφή που έγινε τα προηγούμενα χρόνια», υπογράμμισε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σπίρτζης, κατά
την υπογραφή της σύμβασης και την εγκατάσταση
του αναδόχου για το έργο «Στερέωση, Αποκατάσταση, Αναστήλωση, Ανάδειξη Γέφυρας Αράχθου
στην Πλάκα».
Ο. Γεροβασίλη: «Και η χώρα μας μπορεί να
αναστηλωθεί και αναστηλώνεται». Η υπουργός
Προστασίας του Πολίτη, βουλευτής Αρτας, Ολγα
Γεροβασίλη, σε δηλώσεις της, είπε πως «κερδήθηκε ένα μεγάλο στοίχημα. ο γεφύρι ξανακτίζεται, με
τη συλλογική προσπάθεια επιστημονικών και κυβερνητικών φορέων, υπουργείων, τοπικής αυτοδι-

οίκησης, του Πολυτεχνείου και τόνισε: «Και η χώρα
μας, μπορεί να αναστηλωθεί και αναστηλώνεται».
Παρόντες στην τελετή υπογραφής σύμβασης, μεταξύ άλλων ήταν βουλευτές της Ηπείρου, o Δήμαρχος Β. Τζουμέρκων Γ. Σεντελές, Κ. Τζουμέρκων Μ.
Γαρνέλης, άλλοι παράγοντες της αυτοδιοίκησης
και τα μέλη της επιτροπής παρακολούθησης και
εκπρόσωποι του ΤΕΕ Ηπείρου.
4 Ενημερώνουμε τους εν Αθήναις Αγναντίτες ότι
η Αδελφότητα προτίθεται να λειτουργήσει τμήμα
παραδοσιακών χορών για παιδιά κι ενήλικες. Για
να συμβεί αυτό θα πρέπει να δείξετε το έμπρακτο
ενδιαφέρον σας καλώντας στα τηλ. των μελών της
Αδελφότητας ή στο facebook και στο email της
Αδελφότητας ως το τέλος Οκτωβρίου.
Καλούνται όσοι έχουν δωρίσει αντικείμενα
στο Μουσείο της ΙΛΕΤ / Άγναντα ή συγγενείς
τους να επικοινωνήσουν στο τηλ. που ακολουθεί καθώς χρειαζόμαστε κάποιες επιπλέον πληροφορίες γι’ αυτά.
Κα Κωνσταντίνα Χούμη, υπεύθυνη διαχείρισης Λαογραφικού Μουσείου Τζουμέρκων,
τηλ. 6970373378.

