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ΠΕΡΙΟΔΟΣ  Β΄
Τριμηνιαίο  όργανο
της  Αδελφότητας
ΑγναντιτώνΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ
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Φέτος οι Αγναντίτες της Α-
θήνας πρωτοτύπησαν! Κα-
λωσόρισαν επίσημα τον και-

νούργιο χρόνο στα ιδιόκτητα
Γραφεία της Αδελφότητάς
τους, κόβοντας εκεί την πίτα
τους για το 2008. Η τελετή
ήταν ζεστή, αδελφική, απέ-
ριττη και με πολύ γόνιμες ιδέ-
ες και προτάσεις. Όσα αφο-
ρούν το χωριό μας και την
περιοχή μας και εμπίπτουν
στις Καταστατικές αρμοδιό-
τητες της Αδελφότητας συ-
ζητήθηκαν, αναδείχτηκαν, ιε-
ραρχήθηκαν και αποτέλεσαν
οδηγό δράσης, με βάση τη
γενική εισήγηση που έκανε ο
Πρόεδρος της Αδελφότητας
κ. Χρ. Χριστοδούλου, ο οποί-
ος συνδύασε την κοπή της
πίτας με την προβλεπόμενη
ετήσια Γενική Συνέλευση των

μελών της Αδελφότητας που
έγινε την Κυριακή 3-2-2008.
Η προσέλευση των Μελών
δεν ξεπέρασε τις προσδοκίες
μας . όμως η έκθεση των πε-
πραγμένων του Δ. Σ. κατά το
παρελθόν έτος, τις ξεπέρα-
σε! Αλλά και οι απόψεις και
οι προτάσεων που διατυπώ-
θηκαν ήταν πολύ εποικοδο-
μητικές.
Ο χωριανός μας Επίτιμος

Γεν. Δ/ντής της Βουλής των
Ελλήνων και έγκριτος Δικηγό-
ρος Αθηνών κ. Ιωάννης Χρ.
Φλούδας, αναφερόμενος στο
Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων,
του οποίου επίκειται η έναρ-

ξη της λειτουργίας του, είπε
ότι όλοι οι Σύλλογοι, οι Αδελ-
φότητες και οι άλλοι φορείς
της περιοχής των Τζουμέρ-
κων πρέπει να προτείνουν,
να ενθαρρύνουν και να πιέ-
σουν τους αρμόδιους να κα-

ταρτίσουν εγκαίρως ολοκλη-
ρωμένες μελέτες για την κα-
τασκευή των απαραίτητων
για την περιοχή αναπτυξια-
κών έργων. Δεν πρέπει να α-
φήσουμε να πάει χαμένη κα-
μιά από τις αναπτυξιακές
δυνατότητες που θα παρα-
σχεθούν.
Ο κ. Κώστας Αρ. Παπακί-

τσος (Πρώην Πρόεδρος της
Αδελφότητάς μας και νυν
Γεν. Γραμματέας του Εκπολ.-
Εξωρ. Συλλόγου των Απα-
νταχού Αγναντιτών), αφού
αναφέρθηκε στην επιτυχία
που σημείωσε εφέτος η εκδή-
λωση της κοπής της Πρωτο-

χρονιάτικης πίτας στα Άγνα-
ντα την 5-1-2008, πρότεινε
να ξεκινήσουν συνεννοήσεις
για στενότερη συνεργασία
και κοινή δράση όλων των
Συλλόγων και Αδελφοτήτων
του χωριού μας τόσο σε γενι-
κότερα θέματα που το αφο-
ρούν, όσο και στην από κοι-
νού διοργάνωση των εκδηλώ-
σεων που γίνονται σ’ αυτό. Η
Γεν. Συνέλευση υιοθετώντας
την εποικοδομητική αυτή
πρόταση, εξουσιοδότησε το
Δ.Σ. να προβεί στις απαραί-
τητες επαφές και συνεννοή-
σεις για την εξεύρεση τρό-
που ισότιμης συμμετοχής ό-
λων των πολιτιστικών φορέ-
ων του Δημ. Διαμ/τος Αγνά-
ντων σε μια “Παναγναντίτι-
κη Ένωση”, χωρίς αυτή να
περιορίζει την αυτόνομη δρά-
ση των επί μέρους Συλλόγων.
Από πολλούς μεταφέρθηκε

στη Γεν. Συνέλευση η εξαιρε-
τική απήχηση που έχει η Ε-
φημερίδα μας “Άγναντα Άρ-
τας” όχι μόνο στους συμπα-
τριώτες μας, αλλά και σε ό-
ποιους τυχαίνει να τη διαβά-
ζουν. Πολλοί ζητούν να γί-
νουν συνδρομητές της και
αρκετοί θέλουν να γνωρίσουν
από κοντά το χωριό μας. Το
γεγονός αυτό επιφορτίζει ό-
λους μας με αυξημένες ευθύ-
νες όχι μόνο για τη διατήρη-
ση της ποιότητάς και τη συ-
νεχή αναβάθμισή της εφημε-
ρίδας μας, αλλά και για την
αξιοποίηση αυτής της διάχυ-
της αποδοχής.
Μετά την ολοκλήρωση των

Με λίγα και απλά γίνονται τα ωραία. Με ελάχιστη προετοι-
μασία, αλλά με πολύ κέφι και με μεγάλη θέληση από τους πολύ
μικρούς μέχρι τους μεγάλους-μεγάλους, έγιναν δυο εκδηλώσεις
στο χωριό μας ενόψει της αποκριάς.
Την Κυριακή της Τυρινής (9/3/2008), μεταμφιεσμένοι χωρια-

νοί μας ΄΄έπλεξαν και ξέμπλεξαν΄΄ με απόλυτη επιτυχία το
γαϊτανάκι με τη συνοδεία παραδοσιακών δημοτικών τραγου-
διών από ΄΄σιντιόφωνο΄΄ με υψηλή βέβαια απόδοση και πι-

στότητα. Προηγήθηκε και συνεχίστηκε συνεστίαση στην Τα-
βέρνα του Τάκη Κοντογεώργου με μεζέδες, πίτες (από τις νοι-
κοκυρές χωριανές μας, τις ευχαριστούμε πολύ), άφθονο κρασί
και χορό. Η ομάδα των μεταμφιεσμένων χορευτών με το γαϊτά-
νι τους περιήλθαν όλο το χωριό από τον ένα συνοικισμό στον
άλλο.
Την Καθαρή Δευτέρα (10/3/2008), βρεθήκαμε πάλι όλοι μαζί

στην Ταβέρνα του Κώστα Κωστούλα, ο οποίος όπως κάθε χρό-
νο πρόσφερε την παραδοσιακή φασολάδα και ο Σύλλογος λίγα
ακόμη νηστίσιμα, λαγάνες και κρασί.
Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν οι Τοπικές Αρχές, αντιπροσω-

πεία των Αδελφοτήτων Αθηνών και Ιωαννίνων, ενώ η συμμετο-
χή των χωριανών μας ήταν καθολική. Έμειναν όλοι ευχαριστη-
μένοι, ανταλλάξαμε ευχές για καλή σαρακοστή και συμφωνήσα-
με του χρόνου, με καλύτερη οργάνωση, το γλέντι να τελειώσει
το πρωί.

Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2008

Η κοπή της πίτας από τους
Χρ. Παπακίτσο και Ιω. Φλούδα.

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση.

Το γαϊτανάκι στο χωριό μας.

Η Εφημερίδα μας “ΤΑ ΑΓΝΑΝΤΑ
ΑΡΤΑΣ"΄ στην ιστοσελίδα μας
Αγαπητοί χωριανοί και φίλοι του χωριού μας
Η Εφημερίδα που κρατάτε και διαβάζετε, "κρέμεται" πλέ-

ον στην ιστοσελίδα της Αδελφότητάς μας. Είναι στις σκέ-
ψεις μας και επιθυμία μας να συμπληρώνουμε και να ε-
μπλουτίζουμε συνεχώς τον ιστοχώρο μας
(agnanta.com.gr). Έτσι "μελετούσαμε" από καιρό την εν-
σωμάτωση στην ιστοσελίδα μας της Εφημερίδας, γιατί αυ-

τή είναι το "αγαπημένο μας
παιδί", γιατί με αυτό τον τρόπο η
παρουσίαση των θεμάτων γίνεται
παγκόσμια, αλλά και γιατί έτσι
δημιουργείται και το ηλεκτρονικό
αρχείο της Εφημερίδας.
Αυτή μας τη σκέψη και επιθυ-

μία ανέλαβε να την πραγματώσει
ταχύτατα, χωρίς καμιά επιβάρυν-
ση της Αδελφότητας, και με επι-
τυχία ο Αριστείδης-Γιώργος
Κων. Παπακίτσος (φωτό), μετα-

πτυχιακός φοιτητής Πληροφορικής.
Ο Γιώργος εργάστηκε προσθετικά πάνω στον ίδιο σχε-

διασμό που είχαν κάνει το 2002 οι εκλεκτοί επιστήμονες
Πληροφορικής κ.κ. Ευάγγελος Δ. Κοντογεώργος και
Ευάγγελος Δ. Λεμονιάς. Έτσι από το φύλλο 158 μέχρι
σήμερα και όλα τα φύλλα από εδώ και μετά, με όλες τις
σελίδες τους μπορούν να διαβαστούν, να ξαναδιαβαστούν,
να αποθηκευτούν στον προσωπικό υπολογιστή του καθε-
νός, να εκτυπωθούν σελίδες ή τμήματα σελίδων από τους
επισκέπτες της ιστοσελίδας μας και το κυριότερο να ανα-
τρέξει κανείς σε προηγούμενα άρθρα για κάποιο θέμα εν-
διαφέροντός του εύκολα και γρήγορα.
Γιώργο το Δ.Σ. της Αδελφότητας σε ευχαριστεί και σου

εύχεται επιτυχία στις σπουδές σου και καλή σταδιοδρομία.
Το Δ.Σ.

Ευχόμαστε σ' όλους
τους χωριανούς και φίλους μας

Καλή Ανάσταση
και Χαρούμενο Πάσχα

ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟΑΠΟΚΡΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟΑΠΟΚΡΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟΑΠΟΚΡΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟΑΠΟΚΡΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
για τα "Αγναντίτικα Λιχνίσματα"

(Συνέχεια στη σελίδα 7)

(Συνέχεια στη σελίδα 4)
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ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ
ΑΓΝΑΝΤΙΤΩΝ
ΑΘΗΝΑΣ

Γραφ. Σοφοκλέους 33
Τ.Κ. 105 52 ΑΘΗΝΑ

Tηλ. - Fax: 210-3313067

www.agnanta.com.gr

Ε-mail:
info@agnanta.com.gr

Εκδότης:
Χρήστος Γ. Χριστοδούλου
Πρόεδρος της Αδελφότητας

Κωδικός: 3734

Υπεύθυνος
τυπογραφείου:

ΑΦΟΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ Ο.Ε.

Γερανίου 7 - 2ος όροφος
Τηλ. - Fax:  210-52.38.107
Ε-mail: costaszl@yahoo.gr

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
1.  Στη στήλη “Κοινωνικά” δημοσιεύονται όσα γεγονότα
υποπίπτουν στην αντίληψή μας και όσα μας γνωστο-
ποιούν με επιστολές ή FAX οι ενδιαφερόμενοι.
2.  Νεκρολογίες και φωτογραφίες των χωριανών μας
που απεβίωσαν, δημοσιεύονται μόνο εφόσον μας απο-
στέλλονται από συγγενείς και φίλους αυτών.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

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.

ΓΕΝΝΗΣΗ
Το ζεύγος Θοδωρή Γιαννό-

πουλου και Σοφίας Κ. Λεμονιά
(χωριανή μας) απέκτησαν, στις
15.01.08 ένα χαριτωμένο κο-
ριτσάκι.
Να τους ζήσει.

ΒΑΠΤΙΣΗ
Στις 25.11.07 η Ελένη Φίλου

του Λάμπρου και ο Πέτρος
Χάννας βάπτισαν το δεύτερο α-
γοράκι τους και το ονόμασαν
Λάμπρο.
Να τους ζήσει.

ΓΑΜΟΙ
Στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευ-

θερίου Χαλανδρίου, την
27.10.07, έγινε ο γάμος του Α-
σημάκη Βαλαβάνη και της Αλί-
κης Κοσσυβάκη, κόρης του Νί-
κου Κοσσυβάκη και της Ναυσι-
κάς Κράβαρη. Ακολούθησε
γλέντι.

• Tην 1η Μαρτίου, στον ι.ν.
Αγίου Βλασίου Μενιδίου, τελέ-
στηκε ο γάμος του Παναγιώτη
Τσαντή  και της Νεκταρίας Κα-
βρουλάκη.
Το Δ.Σ. εύχεται στους νεό-

νυμφους να ζήσουν.

ΘΑΝΑΤΟΙ
Απεβίωσε την 4.3.08 στον

Πειραιά και κηδεύτηκε την ε-
πομένη 5.3.08 στο Νεκροτα-
φείο Σχιστού η Παναγιώτα χή-
ρα του Στεφάνου Δ. Χάραγκα
από το Ζίφκο, ετών 90.

– Απε-
βίωσε την
2 5 . 2 . 0 8
στη Φι-
λιππιάδα
και κη-
δ ε ύ τ η κ ε
την επο-
μένη στην

Άγναντα η Αικατερίνη Κων.
Ζάραγκα από το Ζίφκο, ετών
84.

– Απεβίωσε στις 12.3.08
στην Άρτα και κηδεύτηκε στην
Άγναντα, ο Βασ. Κων.
Κωστούλας, ετών 84.

– Απεβίωσε στις 22.3.08
στην Άγναντα και κηδεύτηκε
στην Άγναντα, ο Σωτ. Αθ. Θα-
νάσης, ετών 80.

– Απεβίωσε στις 27.3.08
στην Αθήνα και κηδεύτηκε την
επομένη στην Άγναντα, ο Δη-
μήτριος Κ. Καπέλης, ετών 65.

– Απεβίωσε στις 12.1.08

Ελένη, χήρα Χρ. Στάμου.
Απεβίωσε στις 12.9.07.

Ένας ακόμη εκλεκτός Αγνα-
ντίτης, ο Βασίλης Κωστούλας,
έφυγε από κοντά μας το βράδυ
της 11-3-2008 και κηδεύτηκε το
απόγευμα της επομένης στα Ά-
γναντα. Τον απο-
χαιρέτησαν με σε-
βασμό και θλίψη ό-
λοι οι χωριανοί μας,
όπως του άξιζε. Θα
λείψει από την οι-
κογένειά του, αλλά
και από όλους εμάς
τους χωριανούς
του. Όλοι όσοι τον
γνωρίσαμε, θα νιώ-
θουμε το κενό από
την απουσία ενός
σπάνιου ανθρώ-
που, αθόρυβου, μετρημένου,
συνεπούς, και προπαντός σοβα-
ρού και αξιοπρεπούς οικογε-
νειάρχη, που έκανε πάντοτε
στο ακέραιο το χρέος του.
Νεαρός υπηρέτησε στην Α-

στυνομία (Χωροφυλακή). Από
όπου και αν περνούσε, άφηνε
με την ευγένεια και την άψογη
συμπεριφορά του ζωντανά πα-
ραδείγματα ανθρωπιάς και κα-
λοσύνης, αρετές που σπάνιζαν
εκείνη την  πολυτάραχη περίο-
δο. Όταν συναντούσε Αγναντί-
τη και Τζουμερκιώτη, δεν έκρυ-
βε τη χαρά και τα φιλόξενα συ-
ναισθήματά του, αλλά ούτε και

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
(1923 - 2008)

τη νοσταλγία του για το χωριό
μας.
Η μεγάλη αυτή έλξη που α-

σκούσε επάνω του το χωριό
μας, τον έκανε να παραιτηθεί α-

πό την Αστυνομία
και να επανέλθει
στα Άγναντα, κοντά
στους δικούς του
και εκεί να δη-
μιουργήσουν, μαζί
με την αφοσιωμένη
και λαμπρή σύζυγό
του Αγγελική Καρύ-
δη κόρη του δα-
σκάλου και σπά-
νιου πνευματικού
ανθρώπου Ντούλα
Καρύδη, μια πραγ-

ματικά υποδειγματική και ευ-
λογημένη οικογένεια. Ευτύχησε
να δει  τα παιδιά και τα εγγόνια
του να διακρίνονται ως πετυχη-
μένοι οικογενειάρχες και ως ε-
κλεκτά μέλη της κοινωνίας του
χωριού μας, και όχι μόνο. Επιδό-
θηκε με ζήλο και μεράκι στο ε-
πάγγελμα του ράφτη, στο οποίο
διακρίθηκε για την επιμέλεια,
την εντιμότητα και το ήθος του.
Συμμετέχοντας στο πένθος

των οικείων του, προσευχόμα-
στε για αιωνία ανάπαυση και ά-
σβεστη την αγαθή μνήμη του α-
γαπητού μας Βασίλη.

Χρήστος Αρ. Παπακίτσος

Το χωριό μας θρηνεί την απώλεια
ενός ακόμα φλογερού χωριανού μας
του Δημ. Κ. Καπέλη, συνταξιούχο
της ΔΕΗ, ηλικίας 65 ετών. Έφυγε
από κοντά μας την 26-3-
08 και την επόμενη κη-
δεύτηκε πάνδημα από
τον Ιερό Ναό “Κοίμηση
Θεοτόκου” Αγνάντων και
ενταφιάστηκε στο κοιμη-
τήριο του Αγ. Δημητρίου.
Ήταν λαμπρός οικογε-

νειάρχης, διακεκριμένος
υπάλληλος και έντονα ε-
νεργός πολίτης με πλού-
σια κοινωνική προσφορά προς το
χωριό μας και την περιοχή των
Τζουμέρκων γενικότερα. Όλοι θα
τον θυμόμαστε με σεβασμό και αγά-
πη.
Τον νεκρό αποχαιρέτησε ο κ. Κώ-

στας Αρ. Παπακίτσος με τα εξής
λόγια:
Αλησμόνητε Μήτσο,
Σφίγγω την καρδιά μου για να

μπορέσω να σου πω το τελευταίο
ΑΝΤΙΟ… Τα λόγια είναι φτωχά και
δύσκολα βγαίνουν. Πνίγονται βαθιά
μέσα στη θλίψη και στον πόνο των
δικών σου ανθρώπων. Πώς να σε
αποχαιρετήσει κανείς εκ μέρους της
γυναίκας σου, των παιδιών σου,
των εγγονών σου, των αδερφών
σου, των συγγενών σου, των φίλων
σου, όταν τα λόγια χάνονται μέσ’
στους  λυγμούς και πνίγονται μέσ’
στα πολλά γιατί…
Φεύγεις από κοντά μας πρόωρα,

χωρίς να προλάβεις να χαρείς όλα
όσα δημιούργησες, χωρίς να προλά-
βεις να προσφέρεις και άλλα πολλά
και πολύτιμα στην οικογένειά σου,
στον τόπο μας, στην κοινωνία μας.
Ήσουν μπροστάρης σε έργα προό-
δου και πολιτισμού. Ήσουν η ενσάρ-
κωση της ντομπροσύνης και της
παρρησίας, της εργατικότητας και
της προσφοράς. Σκεφτόσουν πάντα
φωναχτά, ελεύθερα, ανυπόκριτα, με
θάρρος και πίστη σ’ αυτά που έλεγες
και έπραττες. Όλες οι ενέργειές
σου, όλες οι επιδιώξεις σου ήταν
εμποτισμένες στη δημιουργική αγω-
νία της αναζήτησης του καλύτερου,
του τιμιότερου, του δικαιότερου. Πά-

λευες για μια κοινωνία πιο ανθρώπι-
νη, με λιγότερο πόνο και περισσότε-
ρη χαρά. Και πάλευες από πολλά
μετερίζια, προσφέροντας και ιδρώτα

και χρόνο και χρήμα,
χωρίς να ζητάς ανταλ-
λάγματα.
Ήσουν προσηλωμέ-

νος στο καθήκον σου
το οικογενειακό και ως
σύζυγος και ως πατέ-
ρας και ως παππούς.
Εκπλήρωνες στο ακέ-
ραιο το χρέος σου το υ-
πηρεσιακό, το κοινωνι-

κό, το ανθρώπινο. Μετείχες ενεργά
στα κοινωνικά και πολιτιστικά δρώ-
μενα του χωριού μας και άφηνες
παντού ανεξίτηλη τη σφραγίδα σου.
Ως Αντιπρόεδρος της Αδελφότητας
Αγναντιτών της Αθήνας, ως Πρόε-
δρος του Συλλόγου Αγίου Γεωργίου
Αγνάντων, ως μέλος του Τοπικού
Συμβουλίου Αγνάντων και τελευταία
ως Πρόεδρος του Εκπολιτιστικού και
Εξωραϊστικού Συλλόγου των Απα-
νταχού Αγναντιτών,  άφησες έργο
ζηλευτό και οραματίστηκες και άλλα
πολλά που δεν πρόλαβες να πραγ-
ματώσεις. Αλλά και ως υποψήφιος
Δημοτικός Σύμβουλος είχες οράμα-
τα για τον τόπο μας αλλά, δυστυ-
χώς για μας, δε σου δώσαμε τη δυ-
νατότητα να τα μετουσιώσεις σε
πράξεις.
Ήσουν, αγαπημένε μας Μήτσο

Καπέλη, ένας από τους αγνούς
μπροστάρηδες αγωνιστές, που σι-
γά-σιγά λιγοστεύουν… Γι’ αυτό και
η απουσία σου θα είναι δυσαναπλή-
ρωτη και από όλους αισθητή. Θα
λείπεις από το χωριό μας, θα λεί-
πεις από τον καθένα μας και, προ-
παντός, θα λείπεις από την οικογέ-
νειά σου, που τόσο αγάπησες και
σε αγάπησε. Όμως, με τη μεγάλη
σου προσφορά κατά το σύντομο διά-
βα σου απ’ τη ζωή, της  έδωσες το
δικαίωμα να είναι υπερήφανη για
σένα… Αυτή η προσφορά σου, ας
αποτελεί το βάλσαμο που θα απα-
λαίνει τον πόνο των δικών σου αν-
θρώπων.
Καλό σου ταξίδι, αγαπημένε μας

Μήτσο,  και Αιωνία η Μνήμη σου…

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΠΕΛΗΣ
(1943 - 2008)

στην Αθήνα και κηδεύτηκε στο
νεκροταφείο Ζωγράφου, η
Χρυσούλα Ρίζου-Μαυροπάνου,
ετών 67.

– Απε-
β ί ω σ ε
σ τ ι ς
23.2.08
στην Α-
θήνα και
κηδεύτη-
κε στην
Αθή ν α ,

η Λαμπρινή Δήμου -
Πριτσιβέλη, ετών 82.

ΔΩΡΕΕΣ
Ο Δήμος Ευάγγελος προ-

σφέρει 60 ευρώ εις μνήμην της
αδελφής του Λαμπρινής, συζύ-
γου του Βαγγέλη Πριτσιβέλη.

• Ο Χριστογεωργάκης Κώ-

Θα το πω. Ξεχασμένη από
το χάρο, έφυγε την τελευταία
μέρα του χρόνου, 31-12-
2007, βγάλε ενενήντα οχτώ
χρόνια και βρες πότε γεννή-
θηκε.
Πέρασε κι αν

δεν πέρασε
και οι χειρότε-
ρες ήταν εκεί-
νες οι μέρες
που έφυγε ο
αγαπημένος
μας ο Βασί-
λης, τότε στα
τριάντα τρία
χρόνια. Αυτό
κι αν ήταν
χτύπημα!!
Άντεξε, ό-

πως αντέχει κάθε αγναντίτισ-
σα μάνα, τη σκληρή πλευρά
της ζωής.
Κοτσανάτη, δεν ήθελε να

παραδεχτεί ότι τα χρόνια πέ-
ρασαν και όταν καθόμουν κο-
ντά της και κουβεντιάζαμε
μου ‘λεγε:

– Θα χρησιμοποιείς ριχό
πιάτο στο φαγητό και θα τρως
μέχρι το φρύδι ούτε παραπά-
νω ούτε παρακάτω. Δες εμέ-
να και μου έκανε και γυμνα-
στική σα να ‘ταν κοριτσάκι
του...Λυκείου.
Μεγαλώσαμε κυρά Δήμαινα

στο σπίτι σου, που ήταν και
δικό μας σπίτι. Μας μάλωνες
τότε μόνο, που δε διαβάζαμε

και ας ήταν και καλοκαίρι.
– Καμπάνες να χτυπάνε να

μην έχετε κανέναν ανάγκη.
Διαβάστε να φύγετε από τη
φτώχεια!! μας έλεγε και μας
ξανάλεγε η κυρά Δήμαινα.

Όταν ο Τά-
κης πέρασε
στη σχολή
των Ικάρων
του έλεγε:

– Πού θα
πας παιδάκι
μου, να πετάς
με τ’ αερο-
πλάνα στον
ουρανό, κα-
λύτερα να
περπατάς κι έ-
τσι ο Τάκης α-

κούγοντας τη μάνα της έκανε
το χατήρι. Πήγε στη σχολή
των Ευελπίδων.
Φεύγεις κυρά Δήμαινα χορ-

τάτη από ζωή, σε παρακαλού-
σαν τα παιδιά σου να πας κο-
ντά τους κι εσύ τους έλεγες:

– Όποιος θέλει, ας έρθει ε-
δώ να με δει κι όλοι έρχονταν
και όλοι είχαν την έννοια
σου.
Όλοι σε κλάψανε κι εγώ

που τα γράφω αυτά τα λίγα,
προσπαθώ να κάνω το σκλη-
ρό, αλλά δε γίνεται.
Στο καλό κυρά Δήμαινα!!!

Χαρίλαος Ζάχος

Έφυγε και η Δήμαινα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΑΦΟΙ Ι. ΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΑΓΝΑΝΤΑ - Τηλ.: 6977-076267

στας και η Στάμου Ιφιγένεια
προσφέρουν 100 ευρώ εις
μνήμην της Στάμου Ελένης.
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Βλέπω, ακούω, σχολιάζω

Γράφει ο
ΧΡ. ΑΡ. ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ

ΔΔΔΔΔεν ξέρω πόσους και
ποιους θα δυσαρεστήσω,

εάν επαναλάβω και εδώ ότι για
τη διαφθορά, που εντάθηκε τις
τελευταίες δεκαετίες, ευθύνε-
ται πρωτίστως η παιδεία μας.
Όσο αυτή επιλέγει τους δασκά-
λους των παιδιών μας, άρα της
κοινωνίας μας, από το άψυχο
Μηχανογραφικό Δελτίο και όσο
ο “καλός καγαθός” άνθρωπος
δεν αποτελεί πλέον τον κύριο
σκοπό, το ιδεώδες της αγωγής,
η πτώση μας στο ηθικό κενό
θα είναι όλο και μαζικότερη, ό-
λο και πιο κάθετη!… Παλαιότε-
ρα, εάν ο τίτλος των σπουδών
σου δεν είχε την ένδειξη “Δια-“Δια-“Δια-“Δια-“Δια-
γωγή Κοσμιωτάτη”γωγή Κοσμιωτάτη”γωγή Κοσμιωτάτη”γωγή Κοσμιωτάτη”γωγή Κοσμιωτάτη”, δεν γι-
νόσουν δεκτός σε Παιδαγωγι-
κές και άλλες κοινωνικοηθικά
ευαίσθητες Σχολές, αλλά και Υ-
πηρεσίες. Μπορεί το μέτρο να
ήταν σκληρό, αλλά θωράκιζε
την κοινωνία έναντι των “εν
δυνάμει μολυσματικών ιών”
και προσπαθούσε να ασκήσει
τα μέλη της στην αρετή. Τώρα,
πώς προστατεύουμε την κοι-
νωνία;;;;; Πώς σφυρηλατούμε η-
θικά τους ποικιλώνυμους τα-
γούς της, για να μπορούν και
αυτοί ως ολοκληρωμένες προ-
σωπικότητες να διδάσκουν με
το παράδειγμά τους;;;;; Δυστυ-
χώς, εδώ που φτάσαμε, μόνο η
γονιμότητα της απελπισίας
μπορεί κάποτε να μας ταρα-
κουνήσει, να μας ξυπνήσει και
να μας βγάλει από το ηθικό
τέλμα…

***

ΒΒΒΒΒουτηγμένοι στο παρα
πάνω τέλμα, μην ψά-

χνουμε να βρούμε αλλού τις ρί-
ζες εκείνου του ::::: “μωραίνει
Κύριος όν βούλεται απολέσαι” .....
μέσα μας τις έχει… Αφού η
παιδεία μας αδυνατεί να θωρα-
κίσει ηθικά τον άνθρωπο, μπαί-
νει εύκολα μέσα του ο “οξαπο-
δώ” και μωραίνει, και καταρρα-
κώνει και αφανίζει, κατά προτί-
μηση τους τυχάρπαστους, οι ο-
ποίοι δεν έδωσαν ποτέ τους
σημασία στα λόγια του ρήτορα
Δημοσθένη που υπογράμμιζε:
“πολλών χρημάτων το χρηστόν
είναι, λυσιτερέστερόν εστιν”
(= το να έχει κανείς χρηστό ή-
θος, είναι πολύ πιο ωφέλιμο α-
πό πολλά άλλα πράγματα). Ευ-
τυχείς είναι όσοι, ακολουθώ-
ντας τις συμβουλές των αυταρ-
χικά παιδαγωγηθέντων γονιών
τους, καταφέρνουν “να ζουν
σε τούτον τον κόσμο για ένα
πρόσωπο, για ένα όνομα”. Αυ-
τοί ξέρουν ότι τα ωσαννά, τα
χειροκροτήματα και τα μεγα-
λεία, δεν απέχουν πολύ από τα
φάσκελα και τις κατάρες, αλλά
και από το “salto mortale”
(=πήδημα θανάτου)!… Εάν
έχεις λίγο φιλότιμο, δεν αργεί
“να ανοίξει η γη να σε κατα-
πιεί”!… Φτάνει να φανείς αχά-
ριστος και να εκμεταλλευτείς
δόλια την εμπιστοσύνη που
σου έδειξαν οι φίλοι σου… Δεν
είναι και μικρή γαϊδουριά να σε
εμπιστεύεται, να σε φιλοξενεί
και να σε περιποιείται ο φίλος
σου στα απαστράπτοντα σαλό-
νια του και εσύ να του κάνεις
“πατσιαβέλες”!… Μια χαρά χα-
ρακτηρίζει αυτούς τους αχρεί-
ους ο λαός λέγοντας (με το συ-
μπάθιο), “έφαγε την κότα κι έ-
χεσε στην πόρτα”!!!

***

ΜΜΜΜΜάλλον θύμα της παιδεί
ας μας είναι και η

“ευγενική κυρία” η οποία με

μάλωσε το περασμένο καλο-
καίρι στο χωριό, επειδή είχα
την “αναίδεια” να πω στον
5χρονο γιο της ότι το χαρτί πε-
ριτυλίγματος της τυρόπιτας
δεν το ρίχνουν στη σχάρα της
βρύσης, αλλά στον κάδο απορ-
ριμμάτων που ήταν δίπλα του.
“Άσε μας καημένε…, είπε η
μαμά του και θυμωμένη συνέ-
χισε: “Με το μη και μη τά ’χου-
με στην Αθήνα ..... και εδώ στο
χωριό το ίδιο θα κάνουμε”;;;;;     Και
επειδή μου ήταν άγνωστη,
προφανώς διερχόμενη, κούνη-
σα το κεφάλι μου και, πριν απο-
μακρυνθώ, της είπα: “Με συγ-
χωρείτε, κυρία μου, που δεν
κατάλαβα ότι εκπαιδεύετε το
παιδί σας να ανέχεται τη βρω-
μιά”!… Δεν ξέρω, βέβαια, αν
κατάλαβε τι εννοούσα…
Όπως δεν ξέρω αν με την

παράκληση : “Διατηρείτε τηνΔιατηρείτε τηνΔιατηρείτε τηνΔιατηρείτε τηνΔιατηρείτε την
πόλη καθαρήπόλη καθαρήπόλη καθαρήπόλη καθαρήπόλη καθαρή” ή με την απει-
λή : “Ο ρυπαίνων πληρώ-Ο ρυπαίνων πληρώ-Ο ρυπαίνων πληρώ-Ο ρυπαίνων πληρώ-Ο ρυπαίνων πληρώ-
νεινεινεινεινει”, που γράφουν οι αρμόδιοι
στις πινακίδες, ευαισθητο-
ποιούνται ή τρομάζουν, αντί-
στοιχα, οι κακομαθημένοι. Το
βέβαιο είναι ότι η φύση ποτέ
δεν θα εισπράξει τίποτε. Πάντα
χαμένη θά ’ναι… Χώρια που η
απειλή θυμίζει εκείνο το : “σε
σκοτώνω και σε πληρώνω”
των νεόπλουτων “ψευτοπαλ-
ληκαράδων” και μερικών νεα-
ρών “καμικάζι” της ασφάλτου,
που εποχούμενοι των πολυτε-
λών αυτοκίνητων των βαθύ-
πλουτων γονιών τους ή κάνο-
ντας “σούζες” με τις μεγάλου
κυβισμού μοτοσικλέτες τους,
τρέχουν, κορνάρουν και εξορ-
γιστικά ηχορρυπαίνουν, αδια-
φορώντας για τα πρόστιμα της
Τροχαίας και προπαντός για τη
ζωή των άλλων!… Μια προει-
δοποίηση της μορφής: “ο ρυ-“ο ρυ-“ο ρυ-“ο ρυ-“ο ρυ-
παίνων φυλακίζεται, χωρίςπαίνων φυλακίζεται, χωρίςπαίνων φυλακίζεται, χωρίςπαίνων φυλακίζεται, χωρίςπαίνων φυλακίζεται, χωρίς
να μπορεί να εξαγοράσεινα μπορεί να εξαγοράσεινα μπορεί να εξαγοράσεινα μπορεί να εξαγοράσεινα μπορεί να εξαγοράσει
την ποινή του”,την ποινή του”,την ποινή του”,την ποινή του”,την ποινή του”, ίσως να είχε
καλύτερα αποτελέσματα, εάν
βέβαια η απειλή για την ποινή
δεν έμενε, σαν σκιάχτρο, κρε-
μασμένη στις ταμπέλες των
δρόμων.

***

ΤΤΤΤΤο περασμένο καλοκαίρι
μεγάλο τμήμα της χώ-

ρας μας έγινε παρανάλωμα του
πυρός!… Οι τεράστιες πληγές
που άφησαν εκείνες οι πυρκα-
γιές, είναι ακόμη ανοιχτές και
θα αργήσουν να επουλωθούν.
Άραγε, αυτό το πάθημα θα μας
γίνει μάθημα, ώστε από εδώ
και πέρα να θεωρούμε την
προστασία των δασών και γενι-
κώς του περιβάλλοντος ύψιστο
καθήκον μας έναντι του εαυ-
τού μας και των παιδιών μας;;;;;
Πριν μερικά χρόνια είχε α-

κουστεί ότι ήταν στα “σκαριά”
η ίδρυση ΚρατικούΚρατικούΚρατικούΚρατικούΚρατικού Πυρο-Πυρο-Πυρο-Πυρο-Πυρο-
σβεστικού Σταθμούσβεστικού Σταθμούσβεστικού Σταθμούσβεστικού Σταθμούσβεστικού Σταθμού στο Δή-
μο μας. Μήπως είναι καιρός να
αναμοχλευτεί το θέμα;;;;; Τα ω-
ραία δάση μας, παρθένα όπως
έγιναν, πιάνουν εύκολα φωτιά
από τυχαίο γεγονός ή εγκλημα-
τική ενέργεια. Πάση θυσία, λοι-
πόν, πρέπει να ληφθούν τα κα-
τάλληλα μέτρα προστασίας των
δασών μας πριν μας πιάσει το
καλοκαίρι. Ίσως πρέπει να εξε-
ταστεί και η δυνατότητα
συγκρότησης ομάδων εθελο-
ντών δασοπυροφυλάκων, με

π ρ ω τ ο -
β ο υ λ ί α
του Δή-
μου και
των τοπι-
κών Συλ-
λ ό γ ω ν ,
για την ε-
πί 24ώ-
ρου βάσε-
ως επιτή-
ρηση των
πλέον επικίνδυνων προς ανά-
φλεξη σημείων της περιοχής
του Δήμου μας.

***

ΦΦΦΦΦέτος, καταμεσής του
Φλεβάρη, είδαμε και ε-

μείς “οι πρωτευουσιάνοι” μερι-
κές άσπρες μέρες! Όλη η Αθή-
να ήταν καλυμμένη με κάτα-
σπρο πέπλο χιονιού, πάχους
δέκα, είκοσι ή και περισσότε-
ρων εκατοστών! Όμως, δεν
μπορέσαμε να απολαύσουμε
την ομορφιά του. Ήμασταν αρ-
νητικά προκατειλημμένοι και
πανικοβλημένοι από τα ηττοπα-
θή “έκτακτα πολεμικά ανακοι-
νωθέντα” των διάφορων ΜΜΕ.
Ακούγοντάς τα, σ’ έπιανε πανι-
κός και νόμιζες πως έρχεται η
συντέλεια, “η κοσμοχαλα-
σιά”!… Και σαν να μην μας
έφτανε αυτός ο αδικαιολόγητος
πανικός, μερικοί ήθελαν να
μας ενσπείρουν και τον παρα-
λογισμό. Άκουσα κάποιους να
αιτιώνται το Δήμαρχό τους λέ-
γοντας: “Τόσο παγερά αδιάφο-
ρος που είναι ο Δήμαρχός μας,
πώς να μην παγώσει ο Δήμος
μας;”! Δεν είχε φροντίσει ο Δή-
μαρχος να ξεχιονίσει το πεζο-
δρόμιο και τη βεράντα τους!!!
Ε…, είναι στα καλά τους;
Εκείνη που σίγουρα δεν είναι

στα καλά της, είναι η εκπαίδευ-
ση των υποψηφίων οδηγών
αυτοκινήτων. Ούτε μια ώραΟύτε μια ώραΟύτε μια ώραΟύτε μια ώραΟύτε μια ώρα
δεν διαθέτουν οι εκπαιδευ-δεν διαθέτουν οι εκπαιδευ-δεν διαθέτουν οι εκπαιδευ-δεν διαθέτουν οι εκπαιδευ-δεν διαθέτουν οι εκπαιδευ-
τές τους να τους μάθουντές τους να τους μάθουντές τους να τους μάθουντές τους να τους μάθουντές τους να τους μάθουν
πώς μπαίνουν οι αντιολι-πώς μπαίνουν οι αντιολι-πώς μπαίνουν οι αντιολι-πώς μπαίνουν οι αντιολι-πώς μπαίνουν οι αντιολι-
σθητικές αλυσίδες στις ρό-σθητικές αλυσίδες στις ρό-σθητικές αλυσίδες στις ρό-σθητικές αλυσίδες στις ρό-σθητικές αλυσίδες στις ρό-
δες του αυτοκινήτου!…δες του αυτοκινήτου!…δες του αυτοκινήτου!…δες του αυτοκινήτου!…δες του αυτοκινήτου!…

***

ΑΑΑΑΑλλά και άλλα “πολλά
ράμματα είχε για τη γού-

να μας” ο φετινός λιγότερο
κουτσός Φλεβάρης. Πρόλαβε
και τά ’κανε όλα! Εκτός από τα
χιόνια, τις παγωνιές και τους
μανιασμένους αέρηδες που έ-
φερε και στην Πρωτεύουσα,
μας ανάγκασε να χορεύουμε
για πολλές μέρες σε χορό
εντάσεως πολλών Ρίχτερ και
ρυθμό καλαματιανού, αφού ο
Εγκέλαδος έστησε το χοροστά-
σι του γύρω από στη θαλάσσια
περιοχή ανοιχτά της Καλαμά-
τας. Και σαν να μην έφταναν
αυτά, μας έκρυψε τελείως και
το φεγγάρι κατά τις πρωινές ώ-
ρες της 21ης μέρας του. Και ε-
νώ η Σελήνη “εκρύβη”, ο πύ-
ραυλος πέτυχε “στα τυφλά”
και κομμάτιασε τον τεχνητό δο-
ρυφόρο επάνω από τα κεφάλια
μας! Λέτε να μας πέσει κατακέ-
φαλα κάνα κομμάτι του;
Μέσα σε μια τέτοια “παρά-

κρουση” της Φύσης και των
ανθρώπων, δεν ήταν αναπάντε-
χος ο σεληνιασμός κάποιων μι-
κρομέγαλων γειτόνων μας,
που έχοντας (όπως λέει ο ποιη-
τής Γ. Δροσίνης) “του κισσού
το πλάνο ψήλωμα σε ξένα ανα-

στηλώματα δεμένο…”, λιγου-
ρεύονται και ονειρεύονται αρ-
τυμή από τη δική μας πίτα που
επί χιλιετίες έφτιαχναν με σο-
φία, ιδρώτα και αίμα οι πρόγο-
νοί μας, όταν οι δικοί τους δεν
ήξεραν πού βρίσκονταν!... Στα-
ματώ εδώ για να μη γράψω και
την παροιμία για το τι βρίσκου-
με στο αλάτι όταν μαγαρίζουμε
τη θάλασσα…

***

ΘΘΘΘΘα σας εκμυστηρευτώ
και τούτο: Στενοχωριέ-

μαι όταν εμείς οι Έλληνες μα-
λώνουμε για διάφορα μικρά ή
μεγάλα θέματα, έστω κι αν
μερικές φορές ρίχνω και εγώ
λάδι στη φωτιά. Όταν όμως
καυγαδίζουμε για το ποιος εί-
ναι περισσότερο Έλληνας, κα-
μαρώνω και τρίβω τα χέρια
μου από χαρά! Αισθάνομαι σαν,
όλοι οι Έλληνες μαζί, να αποτε-
λούμε μια γροθιά!

***

ΟΟΟΟΟπως μαθαίνουμε, ξεκί
νησε η κατασκευή της

Ιόνιας Οδού.Ιόνιας Οδού.Ιόνιας Οδού.Ιόνιας Οδού.Ιόνιας Οδού. Επιτέλους! Φαί-
νεται πως ο σύγχρονος Θησέ-
ας άρχισε να ξεπαστρεύει τους
τωρινούς αιμοχαρείς “Σίνες
και Προκρούστες” που χρόνια
τώρα κατασπαράζουν τους αν-
θρώπους μας κατά τα ταξίδια
τους από και προς την Αθή-
να!…
Με την ευκαιρία, επικαιρο-

ποιούμε και προβάλλουμε και
από εδώ το γενικό αίτημα των
κατοίκων των Δυτ. Τζουμέρ-
κων και των φορέων τους, για
την κατασκευή στη Γραμμενί-
τσα, ή όπου αλλού είναι τεχνι-
κώς εφικτό, κόμβου εισόδου
και εξόδου την Ιόνια Οδό, που
να εξυπηρετεί και τα πολυάριθ-
μα χωριά μας. Ας φροντίσουν
έγκαιρα και συντονισμένα Βου-
λευτές, Νομάρχες, Δήμαρχοι
και Σύλλογοι. Το δυσπρόσιτο
της περιοχής μας μπορεί και
πρέπει να αποτελέσει παρελ-
θόν. Άλλωστε, το Εθνικό Πάρ-
κο Τζουμέρκων που βρίσκεται
στα σκαριά, πρέπει να είναι ευ-
κόλως προσπελάσιμο από όλες
τις πλευρές του.

***

ΟΟΟΟΟ καινούργιος και λαβυ
ρινθώδης κόσμος του

διαδικτύου (ΙΝΤΕΡΝΕΤ) είναι
μεγάλη ευλογία, αλλά και βαριά
κατάρα μαζί. Εξαρτάται από το
πώς περπατούν τα ανώριμα
παιδιά μας στους πολυδαίδα-
λους δρόμους αυτού του ανεξε-
ρεύνητου κόσμου. Παλαιά,
πριν οι νέοι φύγουν από το
χωριό τους, άκουγαν με προσο-
χή τους γονείς τους να τους
ορμηνεύουν για το πώς να απο-
φεύγουν τους κινδύνους και
τις κακοτοπιές που υπήρχαν
στις μεγάλες πόλεις. Τότε, κά-
τι ήξεραν ή είχαν ακουστά και
τα γερόντια μας, για τις παγί-
δες που έκρυβαν οι δρόμοι των
πόλεων. Σήμερα, ελάχιστοι γο-
νείς είναι σε θέση ακόμη και να
υποψιαστούν την καθημερινή,
μέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ και Κινητών
Τηλεφώνων, περιπλάνηση
των παιδιών τους στους πολυ-
διασταυρούμενους, άγνωστους
και μυστηριώδεις δρόμους των
“απεραντουπόλεων” της Πλη-
ροφορικής, που είναι γεμάτοι

από σοφία και γνώσεις, αλλά
και από επικίνδυνες πλανεύ-
τρες και ξελογιάστρες σειρή-
νες!… Αν όλοι μας δεν ενημε-
ρωθούμε σωστά για το πώς
μπορούμε να προστατεύουμε
τα παιδιά μας από τις “τετραπέ-
ρατες” παγίδες καταστροφής,
ανάμεσα από τις οποίες αυτά
περνούν και συνεπαρμένα
πλοηγούν προς τον μαγικό και
απέραντο ωκεανό του διαδικτύ-
ου, είναι πολύ πιθανόν να βρε-
θούμε μπροστά σε πρωτόγνω-
ρα “ψυχικά ναυάγια” και να ψά-
χνουμε για νέου τύπου ναυαγο-
σώστες και απαγκιστρωτές
των παιδιών μας από τις νεο-
φυείς “κακές συναναστροφές”
και τις θανάσιμες εξαρτήσεις…

***

ΔΔΔΔΔεν σας κρύβω ότι, εδώ
και αρκετό καιρό, νιώθω

σαν να κουβαλάω λάσπη στον
“Πύργο της Βαβέλ”. Δεν κατα-
λαβαίνω γρι από όσα ακούω ό-
ταν βρίσκομαι σε συντροφιές
νέων. Η εφηβική αργκό, ε-
μπλουτισμένη και με τους ακα-
ταλαβίστικους όρους που χρη-
σιμοποιούν οι “κομπιουτερά-
δες” (κυβερνοχώρος, πολυμέ-
σα, μακροεντολή, συμπιεσμέ-
να προγράμματα, μπάιτ, σάιντ,
μόντεμ, κένσορας, ποντίκι (!)
και εκατοντάδες άλλες), με κά-
νει να νιώθω πως βρίσκομαι
σε κάποιο χωριό της Κίνας!
Ύστερα από την επιστολή

του κ. Γεωργίου Χρ. Πολύζου,
αξ/κού ε.α. (δημοσιεύεται σε
άλλη σελίδα), αποδέχομαι τις
διευκρινίσεις του σε ό,τι με α-
φορούν και αφαιρώ από τη λέ-
ξη φίλος τα εισαγωγικά, στα ο-
ποία την είχα βάλει στο προη-
γούμενο φύλλο, ώστε η φιλία
μας, εάν θέλει, να μπορεί από
δω και πέρα να αναπνέει ελεύ-
θερα. Γνωρίζει άλλωστε ο κ.
Πολύζος ότι “δεν ξύνω τα νύ-
χια μου για παρεξηγήσεις”, αλ-
λά ούτε γίνομαι αδιαμαρτύρητα
“καρπαζοεισπράκτορας”. Ξέ-
ρει ότι γίναμε ήδη μεγάλα “παι-
διά”!

***

ΟΟΟΟΟλο και πιο πυκνές γίνο
νται οι κλοπές στην πε-

ριοχή του Δήμου μας. Άρχισαν
με την απόπειρα ληστείας στις
17-9-2005 στον οικισμό
“Δάφνη” Αγνάντων και αυθη-
μερόν, όπως μάθαμε, έκλεψαν
κάνα δυο νοικοκυριά παραρά-
χθιων οικισμών του Δήμου
μας. Την 16-11-2007 έκαναν την
κλοπή-ιεροσυλία στην Αγία Αι-
κατερίνη Καταρράκτη και την
3-3-2008, μέρα μεσημέρι, επα-
νήλθαν στη Δάφνη με λεία, αυ-
τή τη φορά, καμιά πεντακοσα-
ριά Ευρώ. Σημειώνουμε ότι οι
τέσσερις άνθρωποι που ήταν
γύρω στα 15 μέτρα από το σπί-
τι, δεν πήραν είδηση. Φαίνεται
πως ο κλέφτης είχε μετρήσει
πόσοι ήταν μέσα και όταν βγή-
καν όλοι, μπούκαρε. Σίγουρα
είχε τσεκάρει ότι τα διπλανά
τρία σπίτια ήταν ακατοίκητα.
Αλλιώς δεν θα ρισκάριζε.
Ποιος ξέρει και πόσες άλλες
κλοπές δεν πληροφορηθήκα-
με…Λοιπόν, το νου σας! Ούτε
στο κοτέτσι για αυγά μην πάτε,
αν δεν κλειδώσετε καλά την
πόρτα σας. Αφού η Αστυνομία
είναι λειψή και πέφτει ξέμα-
κρα, πρέπει εμείς να εμποδί-
ζουμε τα κλεφτρόνια να κά-
νουν γλέντι!…
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εργασιών της Γεν. Συνέλευ-
σης έγινε η κοπή της Βασιλό-
πιτας. Ο Πρόεδρος της Α-
δελφότητας παρακάλεσε
τους χωριανούς μας κ. κ. Ιω-
άννη Φλούδα και Χρ. Αρ. Πα-
πακίτσο (αρχαιότερο Μέλος
και αρχαιότερο Πρόεδρο της
Αδελφότητας, αντίστοιχα)
να κόψουν από κοινού την
πίτα. Ο κ. Χρ. Παπακίτσος
μεταξύ άλλων, είπε: “Το κα-
λωσόρισμα του 2008 που γί-
νεται σήμερα εδώ στα Γρα-
φεία μας με το κόψιμο της
Πίτας, έχει ιδιαίτερη ιστορική
σημασία για την Αδελφότητά
μας. Μπαίνει κι αυτή φέτος
στο ογδοηκοστό έτος της επί-
σημης λειτουργίας της. Η
προσφορά της σ’ αυτά τα
πολύ δύσκολα χρόνια ήταν
ανεκτίμητη. Προσωπικά νιώ-
θω περήφανος γιατί, στα μέ-
σα ακριβώς της διαδρομής
της, πήρα τη σκυτάλη από ε-
κλεκτούς χωριανούς μας,
περπάτησα μ’ αυτή πολλά
χρόνια και την παρέδωσα
στους νεώτερους, που συνε-
χίζουν να την περπατούν.
Γνώρισα από κοντά αρκετούς
από τους θαυμάσιους και
γεμάτους Άγναντα ιδρυτές
της, πολλούς από τους συνε-
χιστές τους και όλους που
διοίκησαν την Αδελφότητα

κατά την τελευταία 50ετία.
Σε όλους αυτούς, σε όλα τα
μέλη των μέχρι τώρα Δ. Σ.,
αφιερώνω το κομμάτι που
κόβω, ευχόμενος μνήμη αιώ-
νια για όσους “έφυγαν” και
μακροημέρευση για όσους
ζουν”.
Το “φλουρί” έπεσε στον

χωριανό μας κ. Ανδρέα Σπ.
Χαλκιά (μακρινός συγγενής(;)
του πρώτου Προέδρου της
Αδελφότητας αείμνηστου
Δημ. Γ. Χαλκιά). Του ευχόμα-
στε να είναι πάντα τυχερός
και να συνεχίζει την προ-
σφορά της οικογένειάς του
στην Αδελφότητα.
Θα ήταν παράλειψή μας

αν δεν εκφράζαμε και από
εδώ τις άπειρες ευχαριστίες
μας στον χωριανό μας κ. Τά-
κη (Χρήστο) Στεφ. Τσαντή,
για την προσφορά άφθονου,
εξαιρετικής ποιότητας και
πολύ ευφραντικού τσίπου-
ρου δικής του παραγωγής.
Πίνοντάς το στην υγειά του,
ξύπνησε μέσα μας το Αγνα-
ντίτικο χούι και οδήγησε με-
ρικούς από εμάς σε διπλανή
ταβέρνα για τα περαιτέρω.
Ευχόμαστε σε όλους, και

σ’ αυτούς που ήταν παρό-
ντες και σε εκείνους που για
διάφορους λόγους απουσία-
σαν, καλή και ευτυχισμένη
χρονιά και χρόνια πολλά και
καλά.

Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΜΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ 2008

(Συνέχεια από τη σελίδα 1)

Αξιότιμε Κύριε Υφυπουργέ,
Διερμηνεύοντας και τα αισθή-

ματα των τρισχιλίων και πλέον
Αγναντιτών της Αθήνας, σας
συγχαίρουμε, σας ευχαριστούμε
και σας ευγνωμονούμε για την
σύλληψη και προώθηση του
σχεδίου βιώσιμης ανάπτυξης της
μέχρι τώρα ξεχασμένης, αλλά
ζωντανής ακόμα περιοχής των
Τζουμέρκων, μέσω του θεσμο-
θετούμενου ήδη “Εθνικού Πάρ-
κου Τζουμέρκων”.
Το δικό σας θεόπνευστο όρα-

μα που εξέφραζε και εκφράζει
τη συνισταμένη των πόθων και
των προσδοκιών όλων των
Τζουμερκιωτών για τη διατήρη-
ση, ανάπτυξη και προβολή του
απαράμιλλου φυσικού κάλλους
και του αξιόλογου πολιτισμού
της περιοχής των Τζουμέρκων
γίνεται ήδη πραγματικότητα, χά-
ρη στη δική σας φροντίδα και
σφραγίδα και δίνει το δικαίωμα
σε όλους στους Τζουμερκιώτες,
και θα το δίδει και στους αγέν-
νητους, να υπερηφανεύονται
για τον τόπο τους και για τα ε-
κλεκτά τέκνα του, όπως εσείς,
που τον ευεργέτησαν και τον
ευεργετούν.
Επειδή πιστεύουμε ότι ένα τό-

σο μεγαλόπνοο έργο πρέπει να
είναι εξ αρχής απαλλαγμένο α-
πό κάθε στοιχείο δυνάμενο να
επηρεάσει αρνητικά την εύρυθ-
μη και αποδοτική λειτουργία και
αποστολή του, θέτουμε υπό την
κρίση σας τη γνώμη, ότι η έδρα
του Φορέα Διοίκησης και
Διαχείρισης του Εθνικού Πάρ-
κου Τζουμέρκων πρέπει να βρί-

σκεται μέσα στον φυσικό και
κοινωνικό χώρο, τον οποίο κα-
λείται να υπηρετήσει.
Η καθημερινή και άμεση επα-

φή και τριβή των στελεχών του
Φορέα με το αντικείμενο, με τις
ανάγκες και τα προβλήματα της
περιοχής, σε συνδυασμό και με
τη γνώση και κατανόηση του
“τρόπου σκέπτεσθαι” των αν-
θρώπων της περιοχής, θα κά-
νουν τη Διοίκησή του πιο συ-
νεργάσιμη και πιο αποδοτική,
καθόσον με την επιτόπια πα-
ρουσία της, αφ’ ενός θα υπο-
γραμμίζεται το ενδιαφέρον του
κράτους για την περιοχή και αφ΄
ετέρου θα καλλιεργείται και θα
ενισχύεται η απαραίτητη για την
επιτυχία του Προγράμματος πε-
ριβαλλοντική συνείδηση και
ευαισθησία των κατοίκων της.
Με βάση τις ανωτέρω σκέ-

ψεις, παρακαλούμε να εξαντλή-
σετε κάθε δυνατότητα για την
εγκατάσταση της έδρας του εν
λόγω Φορέα εντός της περιοχής
του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρ-
κων. Οι προϋποθέσεις υπάρχουν
σε αρκετούς βιώσιμους οικι-
σμούς της περιοχής, οι οποίοι,
χωρίς να απέχουν από το Γεω-
γραφικό “κέντρο βάρους” της,
εξασφαλίζουν καλές συνθήκες
στέγασης και επικοινωνίας.

Με ιδιαίτερη τιμή
ΓΙΑ ΤΟ Δ. Σ. ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ

ΑΓΝΑΝΤΙΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  ΑΝΤΩΝΙΑ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ
ΠΕΧΩΔΕ ΚΥΡΙΟ ΣΤΑΥΡΟ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

για την έδρα του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων
Η Γεν. Συνέλευση των μελών της Αδελφότητας Αγναντι-

τών της Αθήνας, με αφορμή την πληροφορία ότι o Φορέα
Διοίκησης και Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρ-
κων θα εδρεύει εκτός της περιοχής των Τζουμέρκων, εξου-
σιοδότησε την 3-2-2008 το Δ. Σ. της Αδελφότητας να απο-
στείλει αυθημερόν στον συμπατριώτη μας Υφυπουργό
ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ κ. Σταύρο Καλογιάννη την παρακάτω επιστολή:

Το Συμβούλιο της Επικρατείας με την
3858/2007 απόφασή του έδωσε οριστικό και
αίσιο τέλος στους αγώνες και στις αγωνίες
των κατοίκων της περιοχής μας.
Οι επί μια δεκαετία δίκαιοι και επίμονοι α-

γώνες των Τζουμερκιωτών για τη ματαίωση
της κατασκευής του μεγάλου Υδροηλεκτρι-
κού Έργου (φράγματος) στη θέση Άγιος Νι-
κόλαος Δαφνωτής, επιτέλους δικαιώθηκαν.
Με την ίδια απόφαση ματαιώνεται και η κατα-
σκευή μικρότερου φράγματος στον παραπότα-
μο του Αράχθου, τον Καλαρρύτικο. Η Ελληνι-
κή Δικαιοσύνη έκανε το χρέος της και έτσι τα
Τζουμέρκα γλίτωσαν από τις δυσμενείς περι-
βαλλοντικές επιπτώσεις. Οι κλιματολογικές
συνθήκες της περιοχής θα άλλαζαν ριζικά, κα-
θόσον η υγρασία θα μας περόνιαζε, η ομίχλη
θα σκέπαζε τα απείρου κάλλους τοπία μας και
θα μας έκοβε κυριολεκτικώς την ανάσα. Μνη-
μεία της φύσεως και του πολιτισμού μας θα
αχρηστεύονταν ή θα αφανίζονταν. Δικαιούμα-
στε όλοι να πανηγυρίζουμε, με πρώτους -
πρώτους τους φορείς που είχαν την πρωτο-
βουλία των κινητοποιήσεων, όπως ο Σύλλο-
γος Προστασίας Αράχθου και η Ομοσπονδία
των Τζουμερκιώτικων Αδελφοτήτων.
Σημαντική, επίσης, ήταν και η συμβολή

των Φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(των Νομαρχιακών Συμβουλίων Άρτας και
Ιωαννίνων και των Δήμων της Περιοχής),
των Επιστημονικών Συλλόγων και ειδικών ε-
πιστημόνων, του τοπικού τύπου, των εφημε-
ρίδων των Αδελφοτήτων και των τοπικών
Συλλόγων, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουμε

την Αδελφότητα Αγναντιτών Ιωαννίνων και
τον Πολιτιστικό Σύλλογο Φράστων Αγνά-
ντων “ο Άραχθος”, που συνυπέγραψαν την
προσφυγή στο Σ. τ. Ε.
Έστω και αν θεωρηθεί ότι “ευλογούμε τα

γένια μας”, σημειώνουμε εδώ και την ενεργό
συμμετοχή της Αδελφότητας Αγναντιτών της
Αθήνας στον κοινό αγώνα των Τζουμερκιω-
τών. Με την παρουσία και τις παρεμβάσεις
της σε όλες τις σχετικές ημερίδες, συνδιασκέ-
ψεις και αγωνιστικές εκδηλώσεις των φορέ-
ων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από το
2002 μέχρι και την πάνδημη εκδήλωση δια-
μαρτυρίας της 13-8-2006 στη γέφυρα Πλάκας,
αλλά και με τις δημοσιεύσεις στην Εφημερίδα
της “Αγναντα Άρτας” (βλ. φύλλα 150 και
153), στήριξε τους κοινούς αγώνες των Τζου-
μερκιωτών που είχαν ως μοναδικό τους στόχο
να αποτρέψουν την περαιτέρω “λιμνοποίηση”
του Αράχθου με την κατασκευή και άλλων
φραγμάτων.
Και το δίδαγμα: Στην εποχή μας που τα

οικονομικά συμφέροντα γίνονται όλο και πιο
ισχυρά, δεν βρίσκεις εύκολα το δίκιο σου αν
δεν το διεκδικήσεις ομαδικά, ανυποχώρητα,
μεθοδικά και με επιχειρήματα επιστημονικώς
τεκμηριωμένα, ώστε να ενισχύουν και τα ε-
ρείσματα εκείνων που είναι ταγμένοι να σου
το αποδώσουν.
Έτσι ενήργησαν οι ανωτέρω Φορείς, κυρί-

ως εκείνοι της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, που
με ελάχιστα οικονομικά μέσα πρωτοστάτησαν,
αγωνίστηκαν και κέρδισαν τον δύσκολο, αλλά
δίκαιο αγώνα. Μπράβο τους!            Το Δ.Σ.

ΦΡΑΓΜΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΑΦΝΩΤΗΣ:
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, ΤΕΛΟΣ!

Εξαιρετική επιτυχία σημεί-
ωσε η ετήσια συνέλευση των
μελών του Τμήματος Αττικής
της Ιστορικής και Λαογραφι-
κής Εταιρείας Τζουμέρκων
που πραγματοποιήθηκε στις
2 Μαρτίου 2008 σε αίθουσα
της Πανηπειρωτικής Συνο-
μοσπονδίας Ελλάδος.

Η ενημέρωση των μελών α-
πό τον Πρόεδρο της ΙΛΕΤ κ.
Κ. ΜαργώνηΚ. ΜαργώνηΚ. ΜαργώνηΚ. ΜαργώνηΚ. Μαργώνη και τον Γ.Γ. κ.
Ευάγ. ΤζούκαΕυάγ. ΤζούκαΕυάγ. ΤζούκαΕυάγ. ΤζούκαΕυάγ. Τζούκα για την πορεί-
α, τη δράση και την προοπτι-
κή της Εταιρείας ήταν πολύ-
πλευρη και εμπεριστατωμένη
και αποκάλυπτε τη θέληση
και την επιμονή των ίδιων
και των όλων των μελών του
Δ. Σ να αναδείξουν την ΙΛΕΤ
σε πρότυπο πνευματικό ερ-
γαστήρι διάσωσης και προ-
βολής της πλούσιας πολιτι-
στικής κληρονομιάς της πε-
ριοχής μας. Προσθέτοντας
και τον δικό τους ενθουσια-
σμό σε εκείνον των προκατό-
χων τους και εργαζόμενοι με-
θοδικά, επιτυγχάνουν να
ευαισθητοποιούν όλο και πε-
ρισσότερους Τζουμερκιώτες
σε θέματα της τοπικής πολιτι-
στικής μας κληρονομιάς και
να κεντρίζουν το ενδιαφέρον
για τον πολιτισμό της περιο-
χής μας πολλών φορέων της
ελληνικής επιστημονικής κοι-
νότητας και πολλών πνευμα-
τικών ανθρώπων και ειδικών
ερευνητών. Προπαντός κατα-
φέρνουν να ευαισθητοποιούν
όλο και περισσότερους Τζου-
μερκιώτες επάνω σε θέματα
τοπικού μας πολιτισμού, δη-
μιουργώντας σιγά-σιγά στους
συμπατριώτες μας ενιαία
Τζουμερκιώτικη συνείδηση
και αντίληψη.

Δείγμα της απήχησης που έ-
χει αυτή η προσπάθεια αποτε-
λούν τόσο οι ομιλίες προς τη
Συνέλευση του Προέδρου της
Πανηπειρωτικής Συνομο-
σπονδίας Ελλάδος κ. Κώστα
Αλεξίου και του Προέδρου
της Ομοσπονδίας Τζουμερ-
κιωτών κ. Χρ. Λαναρά που
διαβεβαίωσαν ότι η Συνομο-

σπονδία των Ηπειρωτών και η
Ομοσπονδία των Τζουμερ-
κιωτών στηρίζουν τις προ-
σπάθειες της Εταιρείας και
προσβλέπουν στο έργο της,
όσο και οι τοποθετήσεις-προ-
τάσεις πολλών προέδρων Α-
δελφοτήτων και μελών της Ε-
ταιρείας. Η συμμετοχή των Α-
γναντιτών ήταν, όπως πάντα,
πολύ έντονη.

Στη συζήτηση πήραν μέρος
και διατύπωσαν ενδιαφέρου-
σες απόψεις και προτάσεις οι
συμπατριώτες μας: Ναπ. Κα-
τσούλης, Βασ. Μαλισόβας,
Σωκρ. Τσατσούλης, Γιώτα Φί-
λου, Χρ. Χριστοδούλου, Στρ.
Στασινός, Αγγ. Ζολώτα, Π.
Σκουτέλας, Χαρ. Ζάχος, Χρ.
Αναγνώστου, Θ. Ζολώτας και
Δημ. Τριάντος (λογοτέχνης-
ποιητής από την Πλατανούσ-
σα που πρόσφερε στην ΙΛΕΤ
το ποσό των 2000 ευρώ και
καταγράφεται ως ο πρώτος
χορηγός της). Σημειώνουμε ι-
διαιτέρως τη συμμετοχή των
έγκριτων δημοσιογράφων και
εκλεκτών φίλων της Εταιρεί-
ας μας κ. κ. Λευτέρη Τζόκα,
Σωκρ. Βασιλείου, Μπάμπη
Αρτινού και Βασ. Μαλισόβα,
οι οποίοι, μαζί και με μερι-
κούς άλλους που δεν μπόρε-
σαν να παραστούν, προβάλ-
λουν σε κάθε ευκαιρία τους
σκοπούς και το έργο της Ι-
ΛΕΤ.

Η συζήτηση ήταν άκρως ε-
ποικοδομητική. Τον τόνο έ-
δωσαν οι εισηγήσεις του Προ-
έδρου και του Γεν. Γραμματέα
της ΙΛΕΤ, αλλά και η παρέμ-
βαση του δικού μας, του Χρ.Χρ.Χρ.Χρ.Χρ.
ΠαπακίτσουΠαπακίτσουΠαπακίτσουΠαπακίτσουΠαπακίτσου (ιδρυτικού μέ-
λους της Εταιρείας και πρώην
Αντιπροέδρου) που τους δια-
δέχτηκε στο βήμα. Αφού ευ-
χαρίστησε το Προεδρείο για
την εμπεριστατωμένη ενημέ-
ρωση και εξήρε το έργο του,
είπε μεταξύ άλλων και τα ε-
ξής:

 “Το άφθονο ιστορικό και
λαογραφικό υλικό που είναι

καταγεγραμμένο σε βιβλία
συμπατριωτών μας ή σε πε-
ριοδικά και Εφημερίδες, είναι
καιρός να αρχίσει να ερευνά-
ται, να ξεδιαλύνεται, να συ-
σχετίζεται, να ερμηνεύεται
και να πιστοποιείται τοπικά
και, όσο γίνεται, να οριοθε-
τείται χρονικά. Οι Επιτροπές
Ιστορίας και Λαογραφίας και
οι υποεπιτροπές τους, πρέπει
να αρχίσουν να λειτουργούν
προς αυτήν την κατεύθυνση.
Η Εταιρεία μας είναι ήδη ε-
παρκώς στελεχωμένη από ε-
πιστήμονες όλων των γνωστι-
κών αντικειμένων, που έχουν
συνάφεια με το έργο αυτό και
μπορεί να ενισχυθεί και με
άλλους.

Το μόνο πρόβλημα που μας
πέφτει δύσκολο είναι η εξεύ-
ρεση πόρων για τη χρηματο-
δότηση των ερευνητικών προ-
γραμμάτων της Εταιρείας.
Τολμώ να ρίξω μερικές πρό-
χειρες και σκόρπιες σκέψεις-
ιδέες, που ίσως οδηγήσουν σε
κάποιες πηγές χρηματοδότη-
σης. Σαν τέτοιες θεωρώ: α)
Την ένταξη της Εταιρείας μας
στις “Μη Κυβερνητικές Οργα-
νώσεις”, οι οποίες ενισχύο-
νται στο έργο τους από πολ-
λές πηγές. Νομίζω πως έχει
τις προϋποθέσεις. β) Την ε-
ξεύρεση μεγάλων χορηγών
(Τραπεζών, Οργανισμών κτλ)
που ενδιαφέρονται για την Έ-
ρευνα. γ) Τη σύνδεση με Ιν-
στιτούτα Έρευνας και κυρίως
με τα Πανεπιστήμια, για την
ανάθεση διδακτορικών δια-
τριβών με αντικείμενο την Ι-
στορία και τη Λαογραφία των
Τζουμέρκων. Πολλοί νέοι ε-
πιστήμονες Τζουμερκιώτες
θα θελήσουν να παντρέψουν
την αγάπη για τον τόπο μας με
το μεράκι για την επιστήμη
τους. δ) Τη χρηματοδότηση
των ερευνητικών προγραμμά-
των της Εταιρείας μας απευ-
θείας από την Ευρωπαϊκή Έ-
νωση. Όλοι μας ας αρχίσουμε
να ψάχνουμε”.

Η ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ
Ι.Λ.Ε.Τ. ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
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Επιτέλους, κάτι πάει ν’ αλ-
λάξει στον τόπο μας, στην
περιοχή μας. Το Εθνικό
Πάρκο Τζουμέρκων γίνεται
πραγματικότητα. Το σχετικό
Προεδρικό Διάταγμα βρί-
σκεται στο στάδιο της ολο-
κλήρωσής του. Αφού κα-
ταρτίσθηκε και υπογράφηκε
από τον συμπατριώτη μας
Υφυπουργό Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και Δημ. Έρ-
γων κ. Σταύρο Καλογιάννη,
που χρόνια το οραματιζό-
ταν, διαβιβάστηκε στους
συναρμόδιους Υπουργούς
για να το συνυπογράψουν.
Στη συνέχεια, και αφού το
Συμβούλιο της Επικρατείας
προβεί την προβλεπόμενη
νομική επεξεργασία, θα υ-
ποβληθεί στον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας για την τελική
υπογραφή, μετά την οποία
θα σταλεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως για να
δημοσιευθεί και να αρχίσει
να ισχύει ως νόμος του
Κράτους.
Το Εθνικό Πάρκο Τζου-
μέρκων περιλαμβάνει τέσ-
σερις ζώνες: Η πρώτη ανα-
φέρεται στην προστασία
της φύσης (ποταμοί, χα-
ράδρες, ορεινές εξάρσεις
κ.τ.λ.). Η δεύτερη στη δια-
τήρηση, προστασία και ανά-
πτυξη των οικοτόπων και
των τοπίων, καθώς και της
εκεί χλωρίδας και πανίδας.
Η τρίτη στην προστασία, α-
νάδειξη και ορθολογική α-
νάπτυξη των οικισμών που
υπάρχουν στην περιοχή. Η
τέταρτη στην προστασία
και ανάπτυξη και των περιο-
χών που περιβάλλουν περι-
φερειακά το Εθνικό Πάρκο
Τζουμέρκων.
Η τρίτη ζώνη που παρου-
σιάζει κυρίως οικιστικό εν-
διαφέρον περιλαμβάνει:
Από το Νομό Άρτας τους
Δήμους: Αγνάντων και Αθα-
μανίας και τις Κοινότητες
Μελισσουργών και Θεοδω-
ριάνων. Από το Νομό Ιωαν-
νίνων τους Δήμους: Πραμά-
ντων, Δυτ. Τζουμέρκων, Με-
τσόβου, Κατσανοχωρίων και
τις Κοινότητες Ματσουκίου,
Καλαρρυτών, Συρράκου και
Βαθυπέδου, καθώς και
τμήματα των Δήμων Εγνατί-
ας και Παμβώτιδας. Από το
Νομό Τρικάλων το Δήμο Αι-
θίκων και τις Κοινότητες Α-
σπροποτάμου και Νεράι-
δας.
Όλοι οι εμπλεκόμενοι φο-
ρείς φιλοδοξούν να κατα-
στήσουν το Εθνικό Πάρκο

Τζουμέρκων υποδειγματικό
κέντρο βιώσιμης ανάπτυξης
των ορεινών όγκων της χώ-
ρας μας και οδηγό- “πιλό-
το”- για την ανάπτυξή τους.
Φαίνεται πως, επιτέλους,
έρχεται η ώρα που η περιο-
χή των Τζουμέρκων θα βγει
από τον μέχρι τώρα παρα-
γκωνισμό και την απομόνω-
ση και θα αποκτήσει τις
προϋποθέσεις και τις δυνα-
τότητες να δείξει και προς
τα έξω το αξεπέραστο φυ-
σικό της κάλλος, την πολυ-
ποίκιλη χλωρίδα και πανίδα
της και την αξιόλογη Ιστορι-
κή και πολιτιστική της κλη-
ρονομιά, αρκεί βέβαια όλοι
εμείς να σεβαστούμε τους
εαυτούς μας και τον τόπο
μας και να κατανοήσουμε
και να αξιοποιήσουμε πλή-
ρως τη χρυσή ευκαιρία που
μας δίδεται.
Και θα αξιοποιήσουμε αυ-
τή την τελευταία ευκαιρία,
αν αποφασίσουμε όλοι μαζί
και ο καθένας χωριστά και
υπεύθυνα να συμμορφω-
θούμε πλήρως προς τους
κανόνες που θα διέπουν τη
λειτουργία του Εθνικού
Πάρκου, μέσα στο οποίο
δεν είναι νοητές οποιεσδή-
ποτε αυθαίρετες παρεμβά-
σεις και παράνομες ε-
νέργειες. Πρέπει να κατανο-
ήσουμε όλοι μας ότι το γενι-
κότερο συμφέρον, το καλό
του τόπου μας και των παι-
διών μας είναι ασυγκρίτως
ανώτερο από την πρόσκαι-
ρη, την κοντόφθαλμη ατομι-
κή ωφέλεια που νομίζουμε
ότι θα έχουμε, αν κάνουμε
οσοδήποτε μικρές παρανο-
μίες και μικρά ή μεγαλύτερα
περιβαλλοντικά εγκλήματα.
Πρέπει να μας γίνει συνεί-
δηση ότι τα επίχειρα των ό-
ποιων δικών μας εγκλημά-
των εις βάρος του περιβάλ-
λοντος και αν ακόμη δεν τα
πληρώσουμε ακριβά εμείς
οι ίδιοι, είναι βέβαιο ότι θα
τα πληρώσουν με αργό
θάνατο, με την ίδια τους τη
ζωή, οι γενιές που μας ακο-
λουθούν, τα παιδιά μας και
τα εγγόνια μας.
Όμως, ένα τόσο μεγάλο
και σωτήριο πρόγραμμα α-
νάπτυξης μιας οποιασδήπο-
τε απομακρυσμένης ορει-
νής περιοχής πρέπει να
στηρίζεται σε βάσεις γερές
και από όλους αποδεκτές
και να δείχνει ότι έλαβε υπ’
όψιν του στην αγωνία των
τοπικών κοινωνιών (Δήμων
και Κοινοτήτων), αλλά και

των Φορέων των απόδημων
που έχουν ως σημείο ανα-
φοράς τους την περιοχή.
Προπαντός πρέπει σημειο-
λογικά να δείχνει ότι το κρά-
τος εκτιμά τον τόπο και ε-
μπιστεύεται τις τοπικές κοι-
νωνίες να φιλοξενήσουν και
να στελεχώσουν τον Φορέα
Διοίκησης και Διαχείρισης
του Εθνικού Πάρκου που α-
φορά πρωτίστως τις ίδιες.
Κανένας άσχετος με την πε-
ριοχή και μακριά από αυτή
δεν είναι δυνατόν να ενδια-
φερθεί για την ανάπτυξή
της με τόσο ενδιαφέρον, ό-
σο εκείνος που ζει σ’ αυτή
και νιώθει την ανάσα της και
τους αναστεναγμούς της.
Η φημολογούμενη “εκτόπι-
ση” της έδρας του παραπά-
νω Φορέα από το φυσικό και
κοινωνικό του περιβάλλον,
δηλαδή από τα Τζουμέρκα,
αποτελεί εκκωφαντική παρα-
φωνία στο όλο αρμονικό σύ-
νολο αποφάσεων και μέσων
που προβλέπεται να θεσμο-
θετηθούν, ώστε μέσω του
Εθνικού Πάρκου Τζουμέρ-
κων να αρχίσει για πρώτη
φορά να εφαρμόζεται,
προγραμματισμένα και με-
θοδικά, ένα μελετημένο
σχέδιο ανάπτυξης της πε-
ριοχής προς στόχους συ-
γκεκριμένους και προοπτι-
κές ξεκάθαρες.
Θέλοντας και εμείς να βά-
λουμε ένα λιθαράκι που, ό-
σο μικρό και αν είναι, θα βο-
ηθήσει στο γερό θεμελίωμα
του πελώριου αυτού έργου
πνοής για τα Τζουμέρκα,
παρακαλούμε κάθε αρμόδιο
να ιδεί με αντικειμενικότητα
και με προοπτική την πρό-
τασή μας που είναι μία, αλ-
λά θεμελιακή: Η έδρα του
Φορέα Διοίκησης και Δια-
χείρισης του Εθνικού Πάρ-
κου Τζουμέρκων να βρίσκε-
ται μέσα στην περιοχή του
Πάρκου, τις υποθέσεις του
οποίου θα διαχειρίζεται και
θα εποπτεύει. Εκείνο το…
“αλλού ο παπάς κι αλλού τα
ράσα του”, μας κάνει να αμ-
φιβάλλουμε εάν “ο παπάς”
θα είναι σε θέση να κάνει
σωστά το καθήκον του, όσο
καλή προαίρεση κι αν έχει.

 Η καθημερινή και άμεση
επαφή και τριβή των στελε-
χών του Φορέα με το αντι-
κείμενό τους, με τις ανά-
γκες και τα προβλήματα της
περιοχής, σε συνδυασμό
και με τη γνώση και κατανό-
ηση του “τρόπου σκέπτε-
σθαι” των ανθρώπων της
περιοχής μας, θα δημιουρ-
γήσει άριστες συνθήκες συ-
νεργασίας του Φορέα με τις
τοπικές κοινωνίες και, το κυ-
ριότερο, θα συντελέσει
στην ενίσχυση της περιβαλ-
λοντικής συνείδησης και
ευαισθησίας των κατοίκων,
που είναι το βασικότερο ψυ-
χικό υπόστρωμα για την επι-
τυχία ενός τόσο σημαντικού
εγχειρήματος, αποβλέπο-
ντος στην προστασία και
την ανάδειξη του φυσικού
περιβάλλοντος.

ΠΝΟΗ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ
ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ!

Εκκωφαντική παραφωνία αποτελεί η εκτός περιοχής
έδρα του Φορέα Διαχείρισής του

ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΩΝ
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας, που

εκλέχτηκε τον περασμένο Δεκέμβριο, συγκροτήθηκε σε σώμα
ως εξής:
Πρόεδρος: Χρήστος Λαναράς (Πλατανούσα)
Αντιπρόεδρος: Αντώνιος Κοντός (Δίστρατο)
Γεν. Γραμματέας: Ανδρέας Ζανίκας (Σκούπα)
Αναπλ. Γεν. Γραμμ: Βασίλειος Κώστας (Άγναντα)
Ταμίας: Ευφρ. Ντάλλα (Δίστρατο)
Αναπλ. Ταμίας: Γεώργιος Στάμος (Πράμαντα)
Έφ. Τύπου και Δημ. Σχέσεων: Δημ. Γκορόγιας (Μελισ-

σουργοί)
Μέλη: Πέτρος Γεωργίου (Ματσούκι), Χρήστος Γκατζόγιας

(Δαφνωτή), Γεώργιος Μαστρογιάννης (Μελισσουργοί), Δημ.
Μιάμης (Πράμαντα)
Η Αδελφότητα και η Εφημερίδα μας, που ήταν και θα είναι

κοντά στην Ομοσπονδία, θεωρώντας την ως τη συνισταμένη
των επιδιώξεων όλων των Αδελφοτήτων και των Συλλόγων
των Τζουμερκιωτών της Πρωτεύουσας, χαιρετίζουν το νέο
Δ.Σ. και του εύχονται καλή επιτυχία στο έργο του.

Παπακίτσος Δημήτριος
...Το χωριό είχε ζωντανούς ανθρώ-

πους.
Εργάτες και τεχνίτες λεβέντες,

που για να θρέψουν τις οικογένειές
τους και να σπουδάσουν τα παιδιά
τους πήγαιναν με τα πόδια στο Καρ-
πενήσι, καβαλικεύοντας τα βουνά.
Από το βιβλίο του Χάρι Ζάχου και
Χρήστου Τούμπουρο “Αγναντίτικα
Λιχνίσματα” σελίδα 264. Ένα απ’ αυτούς ήταν και ο Μή-
τσος Παπακίτσος από τα Στρανά.

Πέρα από το δρόμο
κάτω στη γη
το παλικάρι είναι πεσμένο,
χτύπησε με τη μηχανή
και είναι ματωμένο.

Θέλει βοήθεια να ζητήσει
μα δεν μπορεί να περπατήσει
κανείς δεν είδε το παιδί
όλη τη νύχτα έμεινε εκεί
έρμος και μοναχός,
και δίπλα ο χάροντας ορθός.

Μια λέξη, μια φωνή, μια
κραυγή
την είχε ανάγκη εκείνη τη
στιγμή
μες το πυκνό ρουμάνι,
που ο χάροντας τον πόνο του
σπαθί του πάει να κάμει.

Σκληρά και αναπάντητα
μαζί του είναι και τ’ αστέρια,
και το φεγγάρι εκείνη τη
βραδιά
κρύφτηκε εκεί ψηλά
και τα θεριά απ’ τον άνθρωπο
κι’ αυτά λαχταρισμένα.

Μονάχα η παγωμένη γη
μιλάει συνέχεια στο παιδί,
«κάμε το κορμί σου σίδερο

και την καρδιά σου ατσάλι,
προσπάθησε να σηκωθείς,
να σηκωθείς, να σηκωθείς
στ’ όνειρο να ξαναβρεθείς».

Μα το παιδί από τη γη
το Θεό παρακαλεί
παρακαλεί, παρακαλεί
να ρίξει ο ουρανός βροχή
να πέσουν χίλιοι κεραυνοί
σεισμός μεγάλος να γενεί
φωτιά να πιάσει γύρω η γη
μήπως ο χάρος φοβηθεί
το παλικάρι να σωθεί.

Μα σαν ήρθε η χαραυγή
σαν κρίνος κόπηκε στη γη
δροσταλιά μες στην αυγή.
Τον κλάψαν γύρω τα βουνά
βουβάθηκαν και τα πουλιά
τα δέντρα λύγισαν στη γη
κι’ ο ήλιος άργησε να βγει.

Στο σπίτι του παιδιού πρωί
έφτασε ένα πουλί
τη μάνα του ήθελε να δει
κουράγιο να της πει να κάμει
και υπομονή,
κι’ άλλες μανούλες σαν κι’ αυτή
έχασαν παιδί.

Μάρτιος 2007
Ειρήνη Δήμου - Μήτση

Το τροχαίο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Γκαρσονιέρες και δυάρια πλήρως εξοπλισμένα

στο Λευκαντί Χαλκίδας

Από το χωριανός μας
ΕΥΑΓΓΕΛΟ Κ. ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΕΥΑΓΓΕΛΟ Κ. ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΕΥΑΓΓΕΛΟ Κ. ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΕΥΑΓΓΕΛΟ Κ. ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΕΥΑΓΓΕΛΟ Κ. ΠΑΠΑΚΙΤΣΟ

Τηλ. 22210-53444 & 52341
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Με την ευκαιρία της πρώτης γραπτής επι
κοινωνίας μου με την εφημερίδα σας και
του ανατείλαντος νέου έτους 2008, εύ-

χομαι σε εσένα, στα μέλη του Δ.Σ. της Αδελφότη-
τος όσο και στο εκλεκτό επιτελείο των αρθρογρά-
φων και συντακτών ΥΓΕΙΑ, ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ και Ο,ΤΙ
ΚΑΛΥΤΕΡΟ.
Θέλω επίσης να σας συγχαρώ για την επιμελη-

μένη έκδοση, την επίκαιρη και ζωντανή αρθρογρα-
φία ευχόμενος πάντα ψηλά και επιτυχίες στους
αγώνες για την προβολή και προκοπή των χωριών
μας.
Πιστεύω ότι οι τοπικές εφημερίδες είναι ο συνδε-

τικός και ακατάλυτος κρίκος με την ιδιαίτερη πατρί-
δα μας και μας φέρνουν πάντα την πρωϊνή δροσιά
των Αθαμανικών στο καμίνι των μεγαλουπόλεων.
Από τη στήλη αυτή θέλω να συγχαρώ τον φίλο

μου, ΧΡΗΣΤΟ ΤΟΥΜΠΟΥΡΟ, ο οποίος ανέλαβε την
συγγραφή βιβλίου με θέμα και περιεχόμενο «Το
Γυμνάσιο Αγνάντων, ο πνευματικός φάρος των
Δυτ. Τζουμέρκων» που μελλοντικά θα εκδώσει.
Δεν επιδιώκω με την παρούσα να προβάλω την
πατρότητα της σχετικής πρότασης που έκαναν τον
Αύγουστο 2007 κατά το καθιερωμένο ετήσιο «αντά-
μωμα» των Αποφοίτων του Γυμνασίου Αγάνατων,
αλλά θέλω να επισημάνω και χαίρομαι ιδιαίτερα
που η πρότασή μου, ήταν το έναυσμα και βρήκε
«ευήκοον ούς» στο πρόσωπο του φίλου Χρήστου -
αρθρογράφου - ερευνητή - συγγραφέα, ο οποίος
άρχισε ήδη να δίνει τα πρώτα δείγματα γραφής.
Σου εύχομαι –Χρήστο– υγεία, δύναμη και είμαι βέ-
βαιος ότι θα μας δώσεις ένα σπουδαίο και αξιόλογο
βιβλίο αντάξιο της Ιστορίας του Γυμνασίου Αγνά-
ντων, το οποίο έδωσε σε όλους μας το πνευματικό
ζωμί και τα εφόδια για πρόοδο στη ζωή μας.
Με τη συγγραφική σου ενασχόληση ανέκοψες

κατά την νομική γλώσσα «την παραγραφή του χρό-
νου», που απειλεί να ξεθωριάσει μνήμες και ευθυ-
μήματα και να τα παραδώσει στη λησμοσύνη. Θα
σου αποστείλω και εγώ «βιογραφική και ηθογραφι-
κή αφήγηση» για το «Ταχυδρομείο Καταρρακτινών»,
κατά την φράση του αειμνήστου καθηγητού μας
ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΟΝΙΑΚΟΥ, που οδοιπορούσαμε καθημε-
ρινά και επί χρόνια για να μάθουμε «ΓΡΑΜΜΑΤΑ»
όπως μας προέτρεπαν οι γονείς μας, γιατί αλλιώς

θα μας έτρωγε η «κοπάνα» δηλαδή το πιλοφόρι
των μαστόρων, όπως χαρακτηριστικά διατύπωναν
την απειλή τους.
Μόνο να αναλογισθεί κανείς πόσοι από εμάς τα

δύσκολα εκείνα χρόνια θα μπορούσαμε να σπου-
δάσουμε στα Γυμνάσια Αρτας και Ιωαννίνων εκτιμά
ακόμη περισσότερο την προσφορά και το παιδαγω-
γικό έργο του Γυμνασίου Αγνάντων στα παιδιά της
ευρύτερης περιοχής των Τζουμέρκων, ιδίως κάτω
από τις δύσκολες και αντίξοες συνθήκες της τότε
εποχής για καθηγητές και μαθητές.
Ως Καταρρακτινός και Τζουμερκιώτης ευχαριστώ

τον φίλο μου ΧΡΗΣΤΟ ΠΑΠΑΚΙΤΣΟ, δόκιμο αρθρο-
γράφο - συγγραφέα, ο οποίος στην επιτυχημένη
στήλη του ασχολήθηκε και έγραψε σχετικά με την
Ιεροσυλία, που έγινε τον Νοέμβριο 2007, στην Ιερά
Μονή Αγίας Αικατερίνης Καταρράκτη, η βδελυρό-
τητα της οποίας συγκλόνισε όχι μόνο το χωριό μας
αλλά και την ευρύτερη περιοχή των Τζουμέρκων.
Ενα ιερό χώρο που τον σεβάστηκαν αλλόθρησκοι

και διασώθηκε από τον κατακτητή, τον βεβήλωσαν
ιερόσυλοι, αφαιρώντας τις τρεις (3) υπάρχουσες
αργυρές ασημοκέντητες λειψανοθήκες ανεκτιμή-
του θρησκευτικής και αρχαιολογικής αξίας. Καθ’ ό-
σον δύο (2) εξ αυτών φιλοτεχνήθηκαν από Καλα-
ρρυτινούς αργυροχρυσοχόους - μεταλλοτεχνίτες
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΒΑΣΣΗ - ΒΟΥΛΓΑΡΗ (πρόγονοι των
σημερινών διασήμων κοσμηματοπωλών BYLGARI -
Ιταλίας) και η μία είχε δωρηθεί από την Ι. Μονή
Αγίας Αικατερίνης του όρους Σινά.
Εύστοχα ο Χρήστος μέσα από τη θυμόσοφη λαϊ-

κή παροιμία, επισημαίνει και ένα δίκαιο αίτημα για
επάνδρωση της Ιεράς Μονής και εγκαταβίωση Μο-
ναχού.
Ελπίζουμε και προσευχόμαστε ότι ο υπάρχων

«δίκης οφθαλμός ος τα πανθ' ορά» θα παράσχει,
οδόν επιστροφής των ιερών κειμηλίων στον τόπο
προσευχής και λατρείας των.
Διαβάζοντας επίσης τη στήλη του φίλου μου ΧΑ-

ΡΗ ΖΑΧΟΥ, συσπουδαστού της γυναίκας μου στη
Ζωσιμαία Ιωαννίνων αρθρογράφου - συγγραφέα,
που πήγε στην Τράπεζα με την ομπρέλα του (αν
και καλοκαίρι) θυμήθηκα ότι όλοι σχεδόν οι δάσκα-
λοι την εποχή εκείνη (έτος 1956...) όταν κατέβαι-
ναν στην Αρτα για συνέδριο, μετά το τέλος των

μαθημάτων (Ιούνιος) κρατούσαν ομπρέλα χωρίς να
έχω μάθει το λόγο. Ο Χάρις ίσως μου λύσει την
απορία. Η αναφορά όμως αυτή μου δίνει και την
ευκαιρία να ανάψω κι’ εγώ νοερά ένα κερί –με
τούτο το γράμμα– στη μνήμη του αείμνηστου
μπάρμπα - Στάθη «Μανουσάκια» γιατί μας γλύτωσε
από πολλές «πούντες» (κρυολογήματα) ιδίως εμάς
τους Καταρρακτινούς με την τέχνη του αλλά και
την προθυμία του να επισκευάζει τις σπασμένες
«από του Βορριά τα κύματα ομπρέλες μας». Στο
οδοιπορικό του «Ταχυδρομείου Καταρράκτη» θα πε-
ριγράψω πως ο καλωσυνάτος και χωρατατζής «Μα-
νουσάκιας» με επιδεξιότητα αρθροπλαστικού μας
παρέδιδε έτοιμες για νέες «μάχες» τις διαλυμένες
ομπρέλες μας με ανταμοιβή «ένα ούζο όταν θα
ερχόταν στο χωριό μας».
Όταν μάλιστα ερχόταν στα πανηγύρια της Αγίας

Αικατερίνης ή των Αποστόλων μαζί με τον Λουκά
Τζιόκα και την κομπανία τους παίζανε για μας τα
Γυμνασιόπαιδα και ένα τραγούδι παραπάνω με το
δεκάρικο (10 δρχ.) ή κρατούσαν λίγο παραπάνω τα
«κεντήματα» για καμμιά χορευτική φιγούρα.
Μάλιστα εδώ θα αναφέρω ότι το «Μανουσάκιας»

–όπως μου είπε ο επί χρόνια αχώριστος φίλος του
κλαρινίστας Λουκάς Τζιόλας– το έβγαλαν γιατί ο
Στάθης Ζάχος έφερε από το Αγρίνιο το τραγούδι
«Μανουσάκια» που είχε μεγάλη πέραση στα πανη-
γύρια και έχει ακόμη τη θέση του στην παραδοσια-
κή μας μουσική.
Επίσης ο Χρήστος Κατσούδας σε μια συζήτησή

μας για τους γάμους και τα πανηγύρια εκείνα τα
χρόνια μου είπε χαρακτηριστικά: «Οταν ο Στάθης
έπαιζε με το βιολί του και τραγουδούσε στους γά-
μους το τραγούδι του αποχωρισμού της νύφης «Α-
φήνω γειά στη μάννα μου»...ήταν τόση η συγκίνη-
ση που δάκρυζαν πολλοί γιατί ο Μανουσάκιας είχε
μοναδικό τρόπο και μελωδία όταν το τραγουδούσε.
Σε τόπο αναψύξεως να αναπαύεται η ψυχή σου

μπάρμπα Στάθη και σε ευχαριστούμε για τις χαρές
που μας χάρισες. Τώρα πια σπανίζουν οι γάμοι στα
χωριά μας, αλλά τα γλέντια και τα πανηγύρια έ-
χουν χάσει το πηγαίο κέφι και το χρώμα τους, ίσως
από τα γεμάτα πορτοφόλια αλλά τις άδειες καρ-
διές...
Τελειώνοντας σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία

και ελπίζω να μην κούρασε η επιστολή μου αλλά
επιθυμούσα να παραθέσω μερικές σκέψεις και ανα-
μνήσεις από τα Γυμνασιακά βιώματα γιατί ένα μέ-
ρος της ζωής μας περιπλανιέται ακόμα σε αυτά τα
μέρη αναπολώντας ευχάριστες και δυσάρεστες
στιγμές όπως συμβαίνει πάντα στη ζωή.

Με εκτίμηση
Ναπολέων Κατσούλης
Υποστράτηγος ΕΛ-ΑΣ ε.α.

Τάξη 1956–1962

ΕΕΕΕΕκείνη τη Σχολική χρονιά (1998-99) oι Σύλ
λογοι με υποδέχονταν ως πολύ γνωστή
πλέον.

– Τώρα που διαβάσαμε το «Δρόμο των
Σχολείων» νιώθουμε σαν να σας γνωρί-
ζουμε από πάντα! μου έλεγαν.
Δέκα με έντεκα, έντεκα με δώδεκα –

στην ώρα του μαθήματος– μιλούσα κι ε-
γώ περισσότερο μ' αυτούς που είχαν κε-
νό στο πρόγραμμα τους και κάθονταν
στο Γραφείο. Καθόμασταν δίπλα-δίπλα
και λέγαμε διάφορα. Άλλοι πιο πέρα διόρ-
θωναν Εκθέσεις ή πρόχειρα διαγωνίσμα-
τα...
Τον Μάιο 1997 στο Σχολείο Α., μια Κα-

θηγήτρια μικροκαμωμένη, με φωτεινό
μουτράκι, σοβαρή, γύρω στα 35, κάθησε
δίπλα μου... Σχολίασε τα βιβλία μου, με ρώτησε
διάφορα.

– Βρίσκομαι σε άσχημη φάση! μου είπε πολύ-
πολΰ σιγά. Έχω δυο αγοράκια εφτά και έντεκα
χρονών, και παίρνω διαζύγιο.
Μου είπε κι άλλα, διάφορα, πάνω σ’ αυτό το βά-

σανο. Εγώ τι να της έλεγα...
–  Κρίμα! είπα. Χαλεπόν εστί το συζήν... Δύσκο-

λη η συμβίωση...
Ήταν χλωμή, αδύνατη, κουρασμένη, άκεφη.

* * *
Άνοιξη 1999, κι εγώ στο ίδιο Σχολείο με την «Ε-

λιά» και μερικά απ’ τα προηγούμενα βιβλία μου.
Πάλι κοντά μου η κυρία Ρ. Τώρα όμως έλαμπε.
– Πώς είσαι; τη ρωτώ.
– Πολύ καλά! εκείνη με χαμηλή φωνή, να μην α-

κούγεται από τους συναδέλφους που πήγαιναν,
έρχονταν, κουβέντιαζαν κ.τ.λ. Την κοίταζα...

– Μου συνέβη κάτι απίθανο, τρελό! όλο χαρά αυ-
τή, ψιθυριστά σχεδόν.

– Τί έγινε; εγώ.
–  Σάς είχα πει πρόπερσι για το διαζύγιο. Μια μέ-

ρα: Είχε ορισθεί συνάντηση με το Δικηγόρο, η υ-
πόθεση έφτανε στο τέλος της... Έρχεται ο άντρας
μου στο σπίτι –τα παιδιά Σχολείο– ήμασταν χώρια

ένα χρόνο... «Να έχουμε και τα τάδε χαρτιά μαζί
μας!» μου είπε. «Κάπου εδώ τα έχω...» Σοβαροί, α-
μίλητοι και οι δυο... Παίρνω ό,τι χρειαζόταν, παίρ-
νω τα κλειδιά, τραβάω την πόρτα, αυτός καλεί το

ασανσέρ, τέταρτος όροφος. Γρου-γρου-
γρου... Μπάπ! Σκοτάδι, κόπηκε το ρεύμα!

– Και μετά;
– Κινητά τηλέφωνα τότε δεν είχαμε.

Και στη μικρή πολυκατοικία μας –εφτά
διαμερίσματα– έλειπαν όλοι στις δου-
λειές τους. Φωνάξαμε, χτυπήσαμε... Κα-
νένας! Ακουμπήσαμε στα τοιχώματα,
σκυμμένα τα κεφάλια, τα μάτια χαμηλά...
Ευτυχώς, η καμπίνα κάπου ανάμεσα, και
έτσι έμπαινε λίγο φως από το κρύσταλ-
λο... Ύστερα από μισή ώρα, κόντευα να
πέσω κάτω.

«Και τώρα, τι κάνουμε;»
«Θα περιμένουμε...» σε μεγάλη αμηχανία και οι

δυο... Περνάει άλλη μισή ώρα, έκλεισα τα μάτια, α-
κούμπησα το κεφάλι πίσω, έγειρα στο πλάι, τα χέ-
ρια σταυρωμένα... ... Μπαμ! ένα φιλί στο λαιμό,
δυο μπράτσα μ' αγκαλιάζουν μ’ όλη τους τη δύνα-
μη.

«Είσαι τόσο γλυκειά... Γέννησες τα παιδιά μου...
Ήμασταν μαζί δέκα χρόνια... Ορκίζομαι, δεν θα σε
ξαναπικράνω, συγχώρεσέ με για το κακό μου
φέρσιμο... Είδα τί σημαίνει να ζω μακριά απ’ τα
παιδιά μου κι από σένα, τί έχανα... Εσύ είσαι η
μοίρα μου! Δεν θα χωρίσουμε ποτέ!» ... Και από
τότε είναι τόσο στοργικός, που όλα τα άσχημα ξε-
χάστηκαν. Και, πάνω απ’ όλα, συνήλθαν και τα
παιδιά, που η δυστυχία τους ήταν για μένα το κύ-
ριο, το μεγάλο βάσανο...
Κι εγώ την κοίταζα άναυδη.
– Πρώτη φορά, της λέω, ακούω τέτοια περίπτω-

ση! Και η διακοπή του ρεύματος;
– Ευτυχώς, κράτησε πολύ. Κράτησε δυο ώρες!
– Αχ, Θεέ μου! είπα. Τι ιστορία είν’ αυτή;
– Από τότε, λέει, καμμιά φορά τα βράδυα καθό-

μαστε στον καναπέ αγκαλιασμένοι, σβήνω για λί-
γο τα φώτα... Κι ανάβω κεράκι στη ΔΕΗ!

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ

Ας ανάβουμε κι ένα κερί στη ΔΕΗ!Ας ανάβουμε κι ένα κερί στη ΔΕΗ!Ας ανάβουμε κι ένα κερί στη ΔΕΗ!Ας ανάβουμε κι ένα κερί στη ΔΕΗ!Ας ανάβουμε κι ένα κερί στη ΔΕΗ!

Γράφει η
Αγγελική Ζολώτα

Καθηγήτρια φιλόλογος

ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΜΑΣ
Σφάλματα κάνουμε πολλά,
και μεγάλα και μικρά,
στη ζωή κάθε φορά,
θελημένα ή αθέλητα.

Σφάλματα από μικρά,
στα χρόνια μας τα παιδικά,
σφάλματα στην εφηβεία,
που μας φέρνουν δυστυχία.

Σφάλματα στο επάγγελμα,
για το όποιο  κατάντημα,
στην παντρειά και τα παιδιά,
και στην οικογένεια.

Σφάλματα στα οικονομικά,
που δεν πηγαίνουνε καλά,
για να μας φτάνουν τα λεφτά.

Σφάλματα στη συμπεριφορά,
με τους ανθρώπους γενικά,
υγεία και διατροφή,
στο δρόμο και στην κίνηση.

Από τα σφάλματα αυτά,
άλλα διορθώνονται,
και άλλα, δεν διορθώνονται,
με τη ζωή πληρώνονται.

Ο ποιητής
Ιερεύς Νικ. Ε. Μήτσος
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1. Η Αδελφότητα Αγναντιτών Ιωαννίνων πραγματοποί-

ησε τις γιορτινές εκδηλώσεις της (κοπή πίτας-αποκριάτι-
κος χορός) με μεγάλη συμμετοχή των χωριανών και φί-
λων και τους ευχαριστούμε όλους θερμά. Τους περιμέ-
νουμε όλους και στις υπόλοιπες εκδηλώσεις της Αδελφό-
τητος.

2. Ο επόμενος στόχος της Αδελφότητος είναι η διοργά-
νωση της 6ήμερης εκδρομής στην Κωνσταντινούπολη
που θα πραγματοποιηθεί από 30 Μαΐου (ημέρα αναχώ-
ρησης) μέχρι 4 Ιουνίου (ημέρα επιστροφής) στα Ιωάννι-
να.
Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην εκδρομή θα

πρέπει να το δηλώσουν το αργότερο τη Δευτέρα 5 Μαΐου.
Το χρηματικό ποσό ανά άτομο ανέρχεται στα 300 Ευρώ,
από τα οποία τα 150 Ευρώ θα πρέπει να καταβληθούν
έως τις 5 Μαΐου (έναντι προκαταβολής) και το υπόλοιπο
χρηματικό ποσό των 150 Ευρώ έως τις 20 Μαΐου. Οι
συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν καινούριες ταυτότητες
ή διαβατήριο νέου τύπου.
Για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικό πρόγραμ-

μα θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με τον
πρόεδρο της Αδελφότητος στα παρακάτω τηλέφωνα:
τηλ.: 26510 41881
κιν.: 6979817921
ή την Αντιπρόεδρο κ. Βούλα Καπέλη-Γεωργονίκου στο
τηλ.: 26510 32488

Από το Δ.Σ. της Αδελφότητας

Εύκολα δύνονται οι θεοί που
κατοικούν στα ουράνια να τον
υψώσουν το θνητό και να τον
ταπεινώσουν, (Ομήρου Οδύσ-
σεια). Εγώ ήμουν που σας έκα-
να το νταή και τον καμπόσο και
σας έλεγα πως ν’ αντιμετωπίσε-
τε την επερχόμενη πετρελαϊκή
κρίση. Πριν λίγες μέρες ήταν...

– Με τιμώρησε ο θεούλης και
ήρθα κατάφατσα με την κατά-
σταση που έχουμε ν’ αντιμετω-
πίσουμε αν...αν βγουν αληθινά
όσα λέγονται. Να σας εξηγήσω,
γιατί ίσως σας μπέρδεψα. Απ’
λέτε παιδάκια μ’ προχτές χρο-
νιάρα μέρα –ήταν η γιορτή τ’ ά-
ντρα τς ζωής μ’– και σαν παρα-
δοσιακή μάνα απ’ κατάντ’σα εί-
πα στα παιδιά μου να ‘ρθουν να
φάμε όλοι μαζί για τ’ χαρά τ’ πα-
τέρα τ’ς.

– Πήρα τη συγκατάθεσή τους
και πανευτυχής από το προη-
γούμενο βράδι έβαλα και χού-
χλαξα την παλιοπράτ’να (τι
μ’φταίει η καψαρή). Άντε λέω
θα σκουθώ πουρνό - πουρνό
την Κυριακή θα πετάξω το πα-
γωμένο ξύγκ’ θα πάρω το τιψί,
θ’ ανοίξω φύλλο κι έτοιμη η
κριασόπ’ τα. Ν’ κουκυρίσιες δ’
λειές!! Υστερα θα πιάκω να
φκιάκω τα γιαπράκια, αφού βέ-
βαια ‘τοιμάσω τον κιμά και ζε-
ματίσω το κομπρολάχανο. Εγώ
η μαύρη τά ‘χα βάλει όλα σε μια
σειρά, αμ δε...

– Ξημέρωσε ο θεός τ’ μέρατ’,
είδα απ’ χάραξε κι είπα να σκου-
θώ να πιάκου τ’ δ’λειά μ’. Αμ τι
‘ταν τούτο πόπαθα; τι σικλέτ’
απ’ πήρα γυναίκα τς ηλικίας μ’;
Καλά μ’ γίνκι...Δε χρειάζονται
νταηλίκια...Καλά έλεγαν οι πα-
λιοί «καλό ξημέρωμα...Καλό
νύχτωμα».
Όλη την προηγούμενη νύχτα

έβρεχε κι έριχνε κάτι μπουμπου-
ναριές και δεν ανησύχησα που
είδα τη λάμπα νυχτός σβησμένη.
Άντε είπα κατ’ έπαθε η γραμμή
και θα τ’ σιάξουν, τώρα, όπ’ μά-
ναι θάρθει το ρεύμα. Αμ’
πως!...σιγά μην ήρθε. Κυριακή
χρονιάρα μέρα θάβγαινε η ΔΕΗ
να τρέχει για το ρεύμα το θ’κό
μας.

– Αδερφάκια μ’ όσο πέρναγε
η ώρα και φως δεν έγλεπα μ’ έ-
πιακε κακιά ταραχή. Τσακίστη-
κα να τοιμάσω τα γιαπράκια και
να σκιάζουμαι ν’ ανοιγοκλείνω
το ψυγείο (μην πέσει η ψύξη).
Έφαγα και μια χαψιά να πάρω
τα χαπάκια μ’ κι ήταν ώρα για έ-
ναν έρμο καφούλη απ’ λέγαμε
κάποτε. Τώρα τι κάνουμε; Το η-
λεκτρικό μάτι του καφέ μού-
γνεφε θλιμμένα και ειρωνικά...
«Εδώ είμαι κυρά    αλλά τι να σ’
κάνω! Στον πάγκο της κουζίνας
ήταν ακουμπισμένο ένα σού-
περ μοντέρνο γκαζάκι. Αυτό το
εργαλείο το τρέμω σα σάϊτάν
με κείνο το κουμπί που δίνει
αυτόματα φωτιά. Είχα εμπιστο-
σύνη στο παλιό πετρογκάζ,
σπαθί μου ξηγήθηκε τόσα χρό-
νια. Τώρα χτυπάω το κεφάλι
μου, γιατί ξέκαναν τόσα συ-
μπράγκαλα που με συντρό-
φευαν και με ξεντρόπιαζαν
πολλές φορές, κι ας υπήρχαν οι
ηλεκτρικές συσκευές.

– Έκατσα να πιώ τον καφού-
λη μ’ και να περιμένω, αλλά δε
μ’ μπιάνονταν. Άρχισα να κρυώ-
νω και τότε μ’ έπιακε πανικός.
Μωρέ τί ‘ναι τούτο...είναι η αρ-
χή του τέλους μας, συλλογί-
στηκα. Κάπως έτσι θάρθει το
τέλος του ανθρώπου. Πρέπει ν’
αντιδράσουμε πριν να είναι αρ-
γά, να συσπειρωθούμε όλοι μα-
ζί, να βρούμε τρόπο να επιβιώ-

σουμε, να μη γονατίσουμε.
–Μαυροπίνοντας τον καφέ,

κοιτάζοντας απέναντι τις χιονι-
σμένες βουνοκορφές... κρυώ-
νοντας και καρτερώντας το

φως, άρχισα να σκυλοβρίζω τον
εαυτό μου. «Μουρή ζουρλή εσύ
δεν είσαι που μας έδινες οδηγί-
ες τι να κάνουμε και πως να μη
σκιάζουμιστι με τις φοβερές για
την πετρελαϊκή κρίση του κια-
ρατά;» Φασκέλωνα τον εαυτό
μου που ξέκανα το πετρογκάζ
και το πήγα στο χωριό. Τον τόπο
μούπιανε; Τόσα τζάβαλα άλλα
πως χωριούνται; Θα τσακιστώ
να το φέρω πίσω και θα πάρω
και μια γεμάτη φιάλη να την έ-
χω για ρεζέρβα. Θα φέρω και
καμιά τέντζερη και το τιψί και
την πυρωστιά...προπαντός την
πυρωστιά. Θα κονομήσω και
κάνα μαγκάλι πρόχειρο. Δε γί-
νεται να βάλω σομπούλα στο
διαμέρισμα, από που να βγάλω
τις σωλήνες... Δεν πειράζει μια
χαρά ζεστούλα κάνουν και τα
κάρνα. Όσο για μπουρί! αρκεί
μια σκυλοκονσέρβα ανοιχτή κι
απ’ τ’ς δυό μεριές και να ένα
μπορί ξουτκό!

– Κοίταζα τον ακάλυπτο χώρο
της πολυκατοικίας για να βρω
μια άκρη, μια γωνιά, που να
μπορώ να στήσω το παλιό μα-
γειριό. Να μπορώ ν’ ανάψω φω-
τιά, να βάλω την πυρωστιά και
τη χαλκοματένια κακάβα και να
ζεστάνω νερό για πλύση. Μπά
κακό χρόνο νάχω. Που πέταξα
το τσίγκινο σκαφίδι...που να χα-
λέψω να το βρω για τη μπουγά-
δα. Να ρωτήσω αν υπάρχει κά-
νας τενεχτσής ακόμα, να πα-
ραγγείλω ένα για καλό και για
κακό, θα χρειαστεί. Να φέρω κι’
έναν τσίγκο μεγάλο, για να
σκεπάσω το πάνω μέρος του
μαγειριού όπου θα ψένω και θα
μαγειρεύω με τα χαλκοματένια
αγγειά...όπως τούχει η μανούλα
μ’ στο χωριό. Θα τ’ φκιάκω μο-
ναχή μ’ τ’ γωνιά και θα την κάψω
κιόλας, γιατί είναι απαραίτητο
το αρχικό κάψιμο.

– Φτου παναθεμάμε για πότε

καρτέραγα νάμαι έτοιμη. Οι άν-
θρωποι τόλεγαν και το ματάλε-
γαν ότι είμαστε στο έλεος του
μαύρου χρυσού. Δε σχωρνάω
τον εαυτό μου...κι ας ήμαν όλο
συμβουλές και υποδείξεις για
τους άλλους. Καιρό τώρα έχω
αγορασμένο το φωτιστικό πι-
τρέλιο και τ’ λάμπα και δεν γίνκα
αιτία να τη γιομόσω και να τ’
γκάνου χαζίρ για ώρα ανάγκης.
Άντε μην έρθει η νύχτα και δεν
έχουμε φέξη. Για να ρωτήσω και
το γιόμ’ τι νεώτερα έχει από το
μέτωπο διακοπής ρεύματος. Τι
είπαν οι ειδήσεις...ποιές ειδή-
σεις μωρή ξεκουτιασμέν’; Ορ-
μάω στο ραδιόφωνο...το ανοί-
γω, το πασπατεύω, τίποτα ούτε
φωνή ούτε ακρόαση. Αχ το άτι-
μο θέλει μπαταρίες και δεν έ-
χω...αύριο κιόλας πρέπει να
σμαζώξω κι απ’ αυτές για να μα-
θαίνω τα νέα. Το ασύρματο τη-
λέφωνο είναι βουβό...για κοίτα
το κατεργάρικο...τάχα είναι ό,τι
πιο τέλειο, κι αυτό εξαρτιέται
από το ρεύμα.

– Μια παράξενη ησυχία απλώ-
νεται και μέσα και έξω από το
σπίτι. Τρέχω στην τηλεόρα-
ση...Το χαζοκούτι μωρέ, ο τρί-
τος άνθρωπος, η TV δε βγάζει ά-
χνα...ένα το κρατούμενο. Το
ψυγείο δε δουλεύει...δύο τα
κρατούμενα. Το καλοριφέρ δε
μουγκρίζει κάθε τρεις και λί-
γο...Τρία τα κρατούμενα και πά-
ει λέγοντας.

– Η ώρα πήγε δέκα και το
ρεύμα πουθενά να φανεί. Να
τηλεφωνήσω στους αρμόδιους
και να τους ρωτήσω...με τί τη-
λέφωνο; Πάνω στην απελπισία
μου έκανα και μια σκέψη πως ί-
σως ο δήμαρχος χρωστάει στη
ΔΕΗ, και γι’ αυτό η «κυρία» μας
έκοψε το ρεύμα.
Α! σιχτίρ και συ κ. δήμαρχε, δε

θα πληρώνουμε εμείς τα θ’ κά-
σας τα μπαντακτσ’λίκια. Κατά το
μεσημέρι «είδομεν το φως το α-
ληθινόν». Το ρεύμα ήρθε. Ευτυ-
χώς που είχα βρασμένη την πα-
λιοπράτ’ να. Εριξα γρήγορα λί-
γο κριθαράκι και ντοματούλα
και πονιάσαμαν μια χαψιά (θέμ’
σ’χώραμε). Πάει περίπατο η
κριασόπ’τα και τα γιαπράκια.
Για την επόμενη διακοπή ρεύ-
ματος πρέπει σίγουρα να χαζι-
ρευτώ. Άντε τώρα πολλά σας
χάλ’σα και πρέπει να σκολνάω.
Γειά σας.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
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Γράφει η  Σπυριδούλα
Κοντογιάννη

Φιλόλογος - καθηγήτρια

Μαθήτρια του Γυμνασίου
Αγνάντων τη δεκαετία

του 1960

 Δυό είναι οι θεϊκές στιγμές,
 στου βίου μας τη δίνη:
 Η μιά μας δίνει φως ζωής,
 κι η άλλη μας το σβήνει…

***
 Οι άφθονες ανάμεσα ,
 μαύρες, λευκές και γκρίζες,
 δεν έρχονται απ’ το πουθενά .

 σ’ εμάς έχουν τις ρίζες!…

***
 Μέσα μας πάνε κι έρχονται,
 φρουμάζουν, αγριεύουν,
 και χαρωπά, εδώ και πού,
 μόνο οι λευκές χορεύουν!…

***
 Αλλά κι αυτές oι χαρωπές,
 όταν χοροπηδάνε,
 τσιγκλούνε τις αντίζηλες,
 και ορμάνε να μας φάνε…

***
 Χώνουν στους κουφιοκέφα-
λους,
 φθόνους, μίση, κακίες,
 τους σαβουρώνουν το κενό,
 και κάνουν…, “θού…”,
βλακείες!…

 Χρ. Αρ. Παπακίτσος

Σ τ ι γ μ έ ς  …

Τα ίδια και χειρότερα
και η ζωή αλλάζει,
Σ’ αυτόν τον ψεύτικο
ντουνιά
Το ψέμα οργιάζει.

Πήραμε τον κατήφορο
Ποιός ξέρει που θα βγούμε,
Το μόνο σίγουρο λοιπόν
Είναι πως θα πνιγούμε.

Ετσι πως καταντήσαμε
Χωρίς τα ιδανικά μας,
Να χτίζουμε με ψέμματα
Υπεύθυνοι κι από πλευράς
μας.

Ποιός για τον άλλο
νοιάζεται
Σ’ αυτή εδώ την πλάση,
Κι’ αυτός που ονειρεύεται
Μάλλον το έχει χάσει.

Τρέχουμε σαν τα πρόβατα
Χωρίς μυαλό και γνώση,
Να βγάζουμε πολιτικό
Για να μας μαστιγώσει.

Λίγος πια είναι ο καιρός
Να φτάσουμε στον πάτο,
Θα τρώμε όλοι όπως παλιά
Γύρω από ένα πιάτο.

Κλαίνε οι γέροι οι γριές
Που δεν μπορούν να ζήσουν,
Παρακαλάνε το θεό
Τα μάτια τους να κλείσουν.

Κάποτε ζούσανε πολλοί
Γέροι και νέοι αντάμα,
Τώρα οι γέροι βρίσκονται
Μονάχοι με το κλάμα.

Σπαράζουν στα ιδρύματα
Φωνάζουν απ’ τον πόνο,
Που έσπειρε η μοναξιά
Αυτοί το ξέρουν μόνο.

Γυρίζουνε τα μάτια τους
Άνθρωποι να μη δούνε,
Εκεί που φτάσανε λοιπόν
Μη ξαναπροδοθούνε.

Φτάσαμε στο απροχώρητο
Δεν έχει παραπέρα,
Να αλλάξει κάτι κάποτε
Να δούμε άσπρη μέρα.

Μόνο σε τούτο το χορό
Να μπούμε όλοι παρέα,
Και να βροντοφωνάξουμε
Όλοι μαζί «ΑΕΡΑ».

Η Κατάντια

Γράφει η
Αριστέα Γιαννούλα

Πρέντζα

Οφείλουμε να ευχαριστήσου-
με όλα τα παιδιά που συμμετεί-
χαν με τον ένα ή τον άλλο τρό-
πο στη διοργάνωση των εκδη-
λώσεων. Η νεολαία πάντα
μπροστά, εκεί τη θέλουμε έτοι-
μη σε λίγο να αναλάβει στο χω-
ριό μας όλους τους ρόλους, το
αξίζει. Και εμείς παραπίσω να
καμαρώνουμε και όπου μπο-
ρούμε να της συμπαραστεκό-
μαστε. Σημειώσουμε ιδιαίτερα
ότι ο κ. Κώστας Μαυροπάνος
με πολύ τρέξιμο αλλά και με δι-
κά του έξοδα "έστησε" την πα-
ράσταση με το γαϊτανάκι. Επί-
σης ευχαριστούμε την Αδελφό-
τητα των Αθηνών που με δική
της πρωτοβουλία ενίσχυσε οι-
κονομικά τις εκδηλώσεις.
Με την ευκαιρία πρέπει να α-

ναφερθούμε στο βασικό ρόλο
που έχουν οι καταστηματάρχες

ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟΑΠΟΚΡΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟΑΠΟΚΡΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟΑΠΟΚΡΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟΑΠΟΚΡΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ
του χωριού μας στη διοργάνω-
ση τέτοιων εκδηλώσεων. Οι
εκδηλώσεις του Συλλόγου δεν
είναι συχνές ούτε πολυπλη-
θείς, επομένως δεν μπορούν
να είναι οικονομικά αποδοτικές
ούτε για το Σύλλογο και πολύ
περισσότερο για τα καταστήμα-
τα που έχουν και έξοδα. Χωρίς
τη δική τους βοήθεια, τη δική
τους προσωπική δουλειά, τη
διάθεση των καταστημάτων
τους και τη θέλησή τους να βο-
ηθήσουν το Σύλλογο, που ση-
μαίνει κατ’ επέκταση τους χω-
ριανούς μας, εμείς δε μπορού-
με να κάνουμε τίποτε. Σ’ αυ-
τούς βασιζόμαστε και τους ζη-
τάμε την κατανόηση. Με ικανο-
ποίηση διαπιστώνουμε ότι είναι
όλοι πρόθυμοι να συνεισφέ-
ρουν και γι’ αυτό τους ευχαρι-
στούμε.
Και του χρόνου καλύτερα.

Το Δ.Σ.

(Συνέχεια από τη σελίδα 1)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
Δικηγόρος

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

Kιν.: 697-4364003
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Στο φύλλο 160 και στην σελίδα 6 της εφημερί-
δας Αγναντα διάβασα τα σχόλια του Προέδρου
της Αδελφότητας Ιωαννιτών για την Λαϊκή βρα-
διά που διοργανώθηκε το καλοκαίρι. Ενώ ο κό-
σμος εξυπηρετήθηκε και γλέντησε βρήκε το με-
λανό σημείο “πίτσα”.
Ενημερώνω τον κύριο Πρόεδρο ότι ο ρόλος
του είναι η δραστηριοποίηση της Αδελφότητας
και όχι να κάνει κριτική στα Καταστήματα.
Σας θυμίζω ότι πριν δέκα πέντε χρόνια που το
χωριό είχε κόσμο δεν είχε καταστήματα ενώ
τώρα που έχει όλων των ειδών καταστήματα και
ξενώνα δεν έχει κόσμο αλλά έχουμε τους κρι-
τές.
Ευτυχώς που οι ξένοι που περνάνε από το
χωριό φεύγουν με τις καλύτερες εντυπώσεις
φιλοξενίας και εξυπηρέτησης. Οσο για το συ-
γκεκριμένο κατάστημα οι πελάτες του το αυτο-
διαφημίζουν σε όλα τα έντυπα (Καθημερινή, Βή-
μα, Ελευθεροτυπία, Νέα και το περιοδικό του
Μαμαλάκη).
Θυμίζω στον κύριο Πρόεδρο ότι παλαιότερα
καταστηματάρχες από το χωριό είχαν φέρει τα
μεγαλύτερα ονόματα της Δημοτικής Μουσικής
και είχαν ακούσει την κριτική σας. Γι’ αυτό κύ-
ριε Πρόεδρε την πολιτιστική κληρονομιά που θα
αφήσετε στο χωριό μας και στους νέους είναι
μια ψευτολαϊκή βραδιά πότε με εισιτήριο και
πότε χωρίς.
Γιατί κύριε Πρόεδρε (αιμοδοσίες - θέατρα και
άλλες εκδηλώσεις) που γινόταν στο παρελθόν

Επιστολή προς τον Πρόεδρο
της Αδελφότητος Αγναντιτών Αθηνών
Για αποκατάσταση της αλήθειας στα όσα έχουν γραφεί

στο υπ’ αριθ. 160 φύλλο της εφημερίδας τα ΑΓΝΑΝΤΑ στη
σελίδα 16, έχω να δηλώσω τα εξής: Τον Αύγουστο του 2007
σε μία συνάντηση προσωπική με τον κ. Χρήστο Τούμπουρο
τον ρώτησα που πηγαίνει και μου απάντησε ότι πηγαίνει να
δώσει ένα βιβλίο σε κάποιον συγχωριανό μας. Τότε εγώ
χαριτολογώντας και πάντα αστειευόμενος (διότι πολλές
φορές κάνουμε αστεία μεταξύ μας) του είπα: Χρήστο βλέπω
βρήκες δουλειά - βρήκες πετρέλαιο. Τίποτε περισσότερα -
τίποτα λιγότερα.
Δηλώνω κατηγορηματικά ότι ουδέποτε ανέφερα

χρηματοδότηση του ιδίου από τον Δήμο ΑΓΝΑΝΤΩΝ και
ούτε άλλα ονόματα όπως κακώς εγράφησαν ανέφερα όπως
τον κ. Χρήστο Παπακίτσο, τον κ. Μιχάλη Χάρο και τον κ.
Χαρίλαο Ζάχο. Μετά από δύο (2) ημέρες με συνάντησε ο κ.
Χρήστος Τούμπουρος και μου είπε: Ξέρεις Γιώργο, αυτό
που είπες εγώ θα το γράψω στην εφημερίδα. Τότε του
απάντησα. Βρε Χρήστο αξίζει τον κόπο γιαυτό το αστείο που
σου είπα να το γράψεις στην εφημερίδα; Τότε αυτός μου
απάντησε ότι εγώ θα το γράψω.
Αυτά τα όσα ανέφερα ελέχθησαν σε προσωπικό επίπεδο

και δεν υπήρχε λόγος να γραφούν στην εφημερίδα καθ’ ότι
η εφημερίδα τα ΑΓΝΑΝΤΑ δεν είναι πολιτική εφημερίδα
αλλά Αδελφότητος και σκοπό έχει να ενώνει και να
συμφυλιώνει τους συγχωριανούς μας και όχι να τον διχάζει.

Μετά τιμής
Γιώργος Χ. Πολύζος - Απόστρατος Αξιωμ/κός

Η ΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
Όταν η άνοιξη λευτέρωσε
τις πεταλούδες
τότε εσύ αγκάλιασες
τη δική μου ψυχή.
Ήλθες κοντά μου, χάμου στ’
άγριο στρωσίδι
φτιαγμένο από το φύλλο της
ιτιάς μεσ’ στα αρώματα του
μύρτου.

Θέλησες κάτι να μου πεις μα δεν επρόφτασες
το φως του φεγγαριού που μας κοιτούσες από ψηλά
σου ‘δινε άλλη αίσθηση εκείνη τη στιγμή,
ώστε η καρδιά να μην αποζητά άλλη αγκαλιά
γιατί τα ‘θελε όλα.

Εδώ κάτω απ’ το βλέμμα το ωχρό του φεγγαριού
σε κοίταζα χαμένος, σκεπτόμουν τα μελλούμενα
γοητευμένος απ’ τα εβένινα μαλλιά σου
το θεϊκό σου πρόσωπο που τ’ απογείωναν
δύο μαύρες χάνδρες μάτια.

Ντυμένη απλά χωρίς χρυσά και αργυρά
που δείχνουν έπαρση
με τα μαλλιά σου ανέμελα ριγμένα
στους λευκούς σου ώμους.

Κι έλεγα μόνος μου ποιός θα ‘ναι άλλος
που θα μπορέσει ν’ αρνηθεί τόση ομορφιά
τόση λαχτάρα, τόση νοσταλγία.
Από την ποιητική συλλογή του Τάσου Μπαλή,

Ποιήματα Αγάπης

Ο Λακ’
Γκουρής –ο
Βασίλης ο Α-
γόρος– συ-
μ π λ ή ρ ω ν ε
την παλιοπα-
ρέα.

Στις σκα-
νταλιές κο-
ντά μας, στις
γούρνες μαζί,
στις τσόπνες
συμπαραστά-
της, στις κε-
ρασιές απα-
ραίτητος.

Στην κατα-
σκήνωση δεν
ερχόταν, για-

τί είχε τον τρόπο του ο Δημ’ Αγόρος, αν και ήταν
μεγάλη φαμίλια. Ο Γκουρής ήταν και προνομιού-
χος είχε γάιδαρο. Πως λέμε αυτός έχει τζίπ 4Χ4, ο
Γκουρής είχε γάιδαρο για τους τέσσερις.

Ήταν σωστός κουβαλητής ο γάιδαρος του Λάκ’
το χορτάρι που ‘τρωγε το ξεχρέωνε.

Φορτωμένος απ’ το Δέντρο Μέγα κουμαριά δεν
αγκομαχούσε ούτε τότε που κουβαλούσε τα καλα-
μπόκια απ’ τη Γούλ’.

Πώς όμως ο Βασίλης έγινε Γκουρής;
Άνοιξη, οι τσιρμιτζέλες στις δόξες τους. Κόψε,

κόψε το φλοιό και στρίψε, στρίψε, βάλε πάνω και
το τσαμπνάκ’, γινόταν το γκουρί. Ηταν σωστός μά-
στορας. Αν και προσπαθούσαμε, δεν τα καταφέρ-
ναμε. Όταν δε μαστόρευε πάντα τραγουδούσε:

Μπούνα, μπούνα και τσαμπούνα
βγάλε το ζουμίσου,
ώσπου να ‘ρθει η Πα-

σχαλιά
με τα κόκκινα τ’ αυγά.
Έτσι ο Βασίλης έγινε

Γκουρής.
Αυτό το παρατσούκλι

τον ακολουθεί ακόμα, αν
και έφυγε πολύ νωρίς.

Στις καλοκαιρινές συ-
ντροφιές μας ο Λάκ’
Γκουρής είναι κοντά
μας.

Φιλόμουσος ο Λάκης.
Είχε εξοικονομήσει ένα
βιολί και φώναζε τον
πατέρα μου στα ξεφλου-
δίσματα να το κορτίσει
και να τους διασκεδά-
σεις, εκεί και ο Λάκης με
το γκουρίτου. Παρά-
σταινε το Ζέρβα με το
κλαρίνο. Το έπαιζε και
όμορφος και έλεγε ότι
μοιάζει του Βουτσά του
ηθοποιού και όταν φωτογραφιζόταν έπαιρνε την
ανάλογη στάση.

Στη σχολή των Ευελπίδων, φωτογραφιζόταν πά-
νω στ’ άλογα, αλλά ο γάιδαρος δε ξεχνιόταν, ούτε
το πάθημά του.

Τι είχε γίνει; Είπαμε σκα-
νταλιές. Απόγευμα έπρεπε να
μαζέψουν το γάιδαρο απ’ τη
Γούλ’. Κουμπανία όλα τα
Αγοράκια –είπαμε γάιδαρος
για τους τέσσερις– Αντρέας,

Φάνης, Χρήστος
και αρχηγός ο
Γκουρής, τον καβα-
λίκευαν και γύριζαν
στο σπίτι. Να όμως
που τους την είχαμε
στήσει. Ρίξαμε στο γάιδαρο αλογόμυγες
και όπως έτρεχε ιπποδρομικά, ένα, ένα
τα παιδιά πέφτανε. Κλωτσώντας και
γκαρίζοντας έφτανε στο σπίτ’ και οι φω-
νές των παιδιών αντηχούσαν στη ρεμα-
τιά και οι ένοχοι χαιρόταν το γεγονός
απ’ την Αγία Φανερωμένη. Ποιός ξέρει
πόσες μέρες τον άφηνε νηστικό η Κυρά
Δήμαινα. Τι έφταιγε το ζωντανό!

Θα μου πείτε, γιατί είχαμε καλό βαθμό
στα Λατινικά;

Ο Γκουρής, στα μικροθελήματα δεξί
χέρι της Κυρα Λένης του καθηγητή μας
του Μπουνιάκου, πότισε με τσίπουρο τη
γριά, μπήκε στο γραφείο πήρε τα θέματα
τα μοίρασε και όλη νύχτα, εμείς τα μά-
θαμε απ’ έξω κι ανακατωτά. Την άλλη
μέρα ο Μπουνιάκος καυχιόταν στο κα-

φενείο πως και ο...Χαριλάκ’ς “έγραψε”.
Το καλοκαίρι η Σόνια και η Χριστίνα, κόρες του

Λάκη μου είπαν:
– Γράψε κάτι για το μπάρμπα!

– Γιατί, βρε κορίτσια με κάνετε να κλαίω!!!

Σοβαρά κι εύθυμα

Γράφει ο
Χάρις Ζάχος

Συντ/χος Δάσκαλος

Απόκριες έπρεπε να χορέψουμε.
Ο Λάκης πάντα μπροστά και φυσικά

τον Ήλιο...

Ο Λάκης, στη Σχολή των Ευελπίδων.

Ο Λακ’ Γκουρής

ΜΗΝΑΣ Ε. ΙΑΤΡΙΔΗΣ - Φυσίατρος
M.D., P.T.

Aβέρωφ 34Α, Τ.Κ. 14232 Πειραιάς
Τηλ. Κέντρο: 210-2589060-4, 210-2589085

Fax: 210 2589068 • Κιν.: 6977 468911
Ε-mail: anakamsi@otenet.gr

ΣΩΤΗΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
Όσο περνούν τα χρόνια,τόσο ποιο δύσκολα τυχαίνει να βρεθού-

νε στο χωριό ταυτόχρονα τα αδέλφια, ειδικά αν είναι 4 και δεν
είναι μέρες πανηγυριών. Ευτυχώς
όμως τα 4 παιδιά του Σωτήρη Θα-
νάση και της Χρυσάνθης βρέθηκαν
μαζί στις 22 Μαρτίου, πιστεύοντας
ότι θα πάνε για μια μικρή ανάπαυ-
λα της καθημερινότητας της Αθή-
νας.
Υπολογίζοντας βέβαια και ότι θα

βοηθούσανε και τον πατέρα τους
στο αγαπημένο του αγρόκτημα (λί-
γο με τα ζωντανά, λίγο με το να
φυτέψουνε καμία πατάτα….). Δεν
υπολογίζανε όμως ότι θα τον συ-
νοδεύανε και λίγα μέτρα παραπέρα για το….τελευταίο του ταξίδι.
Και όμως, έτσι ξαφνικά ο μπάρμπα Σωτήρης που έκλεισε τα 80

με λευκό βιβλιάριο υγείας, το άφησε για πάντα λευκό. Είναι σίγου-
ρο ότι όλοι θα τον ζήλευαν για αυτό, όπως και θα τον ζήλευαν και
για την απλοϊκή ζωή του, που καθημερινά για ώρες στο αγρόκτημα,
έχοντας επικοινωνία με τα ζωντανά και τη φύση, όπου δίπλα τους
άφησε ευτυχισμένος την τελευταία του πνοή.
Γιος του Θανάση Θανάση και της Κατερίνας  παντρεύτηκε με

την Χρυσάνθη Ιωάννη Φίλου, και ευτύχησε να δει 4 παιδιά και 6
εγγόνια.
Θα σε θυμόμαστε για πάντα.                                      Γ. Φίλος

έχουν αντικατασταθεί με μια λαϊκή βραδιά και
εκφωνήσεις λόγων από το μικρόφωνο.
Οσο για το καγκελάρι και την παράδοση κάνε-
τε κριτική αλλά δεν προσπαθήσατε ποτέ να το
οργανώσετε αν και οι καταστηματάρχες είχαν
την καλή θέληση να σας βοηθήσουν.
Κόφτε την κριτική για όλους και για όλα και
αφήστε μας να βγάζουμε το μεροκάματό μας
και να εξυπηρετούμε τον κόσμο που περνά από
το χωριό.

Μετά τιμής
Κώστας Κωστούλας

ΤΟ ΜΕΛΑΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝΤΟ ΜΕΛΑΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝΤΟ ΜΕΛΑΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝΤΟ ΜΕΛΑΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝΤΟ ΜΕΛΑΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
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Αναμνηστικές φωτογραφίες της αείμνηστης χωριανής δασκάλας ΧρυσούλαςΧρυσούλαςΧρυσούλαςΧρυσούλαςΧρυσούλας
ΜαυροπάνουΜαυροπάνουΜαυροπάνουΜαυροπάνουΜαυροπάνου από το Δημ. Σχολείο Αγνάντων που υπηρέτησε οκτώ (8) έτη.

Σχολική γιορτή στη λήξη του διδ. έτους. Απαγγελία
ποιημάτων που τα δίδαξε η Χρυσούλα Μαυροπάνου.

Αναμνηστική φωτογραφία των δασκάλων και μαθητών
του Δ.Σχ. Αγνάντων που στη γιορτή της 25 Μαρτίου
1971 παρουσίασαν τη θεατρική παράσταση “Οι
Τζαβελαίοι” τα σκηνικά της οποίας φιλοτέχνησε

η Χρυσούλα με τους μαθητές των σχολείων.

Αναμνηστική φωτογραφία από τα εγκαίνια της
έκθεσης χειροτεχνικών εργασιών των μαθητών του
Δημ. Σχολείου Αγνάντων, που την οργάνωσε η
Χρυσούλα Μαυροπάνου με τη βοήθεια και των άλλων
δασκάλων.

Το Δημοτικόν Σχολείον Αγνάντων Β΄ Περ/ρείας Άρτης
αρδεύει τα νεοφυτευθέντα δενδρύλλια λεύκης, στην
περιοχή Σάλτες Αγνάντων.
Πήραν μέρος όλοι οι μαθητές του Σχολείου με τα
σκαλιστηράκια και τα κουβαδάκια τους.
Συμμετείχαν οι δάσκαλοι: Κ. Μαυροπάνος, Χρυσούλα
Μαυροπάνου και Βασιλική Μπαζούκα.

Έφυγε από κοντά
μας και η Χρυσούλα
Μαυροπάνου - Ρίζου.
Ήρεμα και ήσυχα. Έτσι,
όπως έζησε, με περιε-
χόμενο και αξιοπρέ-
πεια.
Υπήρξε πρότυπο συ-

ζύγου και στοργικής
μητέρας που καλλιερ-
γούσε τον αλληλοσεβα-
σμό, τις αρετές και μοί-
ραζε την αγάπη στην
οικογένειά της. Άνθρω-
πος οξυδερκής, με
πνευματική καλλιέρ-
γεια, ήθος και εργατι-

κότητα. Ευγενική, καταδεκτική και ομιλητική ενέπνεε
γύρω της σεβασμό και εμπιστοσύνη. Το σπουδαιότε-
ρο: ήταν άκρως συναισθηματική με ευγενικά αισθήμα-
τα και συμπαραστέκονταν πάντοτε, με έμπρακτη αγά-
πη, στους φτωχούς, αδύναμους και αδικημένους.
Όλα αυτά δεν είναι λόγια – μοτίβο που γράφονται για

αποθανόντα. Έχω άμεση αντίληψη, τα είδα, τα βίωσα.
Τόσα χρόνια ήμουν γείτονάς της. Γι’ αυτό και παίρνω
την πρωτοβουλία να γράψω δυο κουβέντες για την
αείμνηστη Χρυσούλα.
Προσκρούοντας λοιπόν στη μετριοφροσύνη της
οικογένειας της αείμνηστης χωριανής μας-δασκάλας
Χρυσούλας Μαυροπάνου-Ρίζου, ζητήσαμε από το
αρχείο της, αναμνηστικές φωτογραφίες από τις
δραστηριότητες που σφράγισαν το πέρασμά της από
το δημοτικό σχολείο Αγνάντων, όπου υπηρέτησε επί
οκτώ έτη και τις οποίες δημοσιεύουμε με μεγάλη
εκτίμηση και θαυμασμό προς το έργο της και απόλυτο
σεβασμό στη μνήμη της.
Ως δασκάλαΩς δασκάλαΩς δασκάλαΩς δασκάλαΩς δασκάλα, η αείμνηστη Χρυσούλα ήταν συγκρο-

τημένη με εγκυκλοπαιδικές γνώσεις, πλήρη παιδαγω-
γική κατάρτιση και άριστη διδακτική ικανότητα. Ιδιαίτε-
ρη κλίση είχε στα χειροτεχνικά μαθήματα. Θεωρούσε
το έργο του δασκάλου λειτούργημα. Μέθοδός της ήταν
η αγάπη της προς το παιδί. Δίδασκε με το περίσσευμα
της ψυχής και των γνώσεών της, χωρίς καταναγκα-
σμό και αμερόληπτα. Πάντοτε ενθάρρυνε τους δει-
λούς μαθητές και βοηθούσε τους αδύνατους. Γι’ αυτό
και οι μαθητές τη λάτρευαν και τη σέβονταν. Οι γονείς
την αγαπούσαν και απεριόριστα την εκτιμούσαν.

Ήταν, χωρίς υπερβολή, γεννημένη δασκάλα!
Συμμετείχε και ανέπτυξε δραστηριότητες εντός και

εκτός του Σχολείου.
Εργαζόταν με υπερβολικό ζήλο, αθόρυβα και ουσια-

στικά θυσιάζοντας από την οικογένειά της πολύτιμο
χρόνο.
Την Άνοιξη του 1970 στο παιδαγωγικό Συνέδριο που

πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Σχολείο Αγνάντων
δίδαξε υποδειγματικά το μάθημα “Σπουδή του πε-
ριβάλλοντος”. Το συνέδριο αυτό παρακολούθησαν οι
δάσκαλοι των Δυτικών Τζουμέρκων με τον Επιθεω-
ρητή τους.
Τον Ιούνιο του 1970 οργάνωσε με τη βοήθεια των

άλλων δασκάλων και των μαθητών “Έκθεση χειροτε-
χνικών εργασιών”, των μαθητών του Δημοτικού Σχο-
λείου Αγνάντων, η οποία απέσπασε τα ευμενή σχόλια
του Επιθεωρητή Δημοτικών Σχολείων Άρτας και ό-
λων των επισκεπτών.
Την Άνοιξη του 1971 συμμετείχε ενεργά στην “΄Εκ-

θεση εξωσχολικού παιδικού βιβλίου” στο Δημοτ. Σχο-
λείο Αγνάντων, προϊόν της οποίας ήταν η ίδρυση
δανειστικής βιβλιοθήκης του Σχολείου με βιβλία που
δώρισαν οι κάτοικοι του χωριού.
Έπαιρνε μέρος σε όλες τις επιδείξεις, σχολικές εορ-

τές, εθνικές επετείους και ζωγράφιζε με τους μαθη-
τές τα σκηνικά των θεατρικών ποαραστάσεων.
Το 1971 στις 25 Ιουλίου στην εθνική εορτή για την

ιστορική μάχη της ΠΛΑΚΑΣ ΑΓΝΑΝΤΩΝ με τη συ-
μπλήρωση 150 ετών από την Επανάσταση του 1821
παρουσίασε εθνικούς χορούς των μαθητριών του Σχο-
λείου ενώπιον του Νομάρχη Άρτας, εκπροσώπων του
Μητροπολίτη Άρτας, του Διευθυντή 8ης Μεραρχίας και
των κατοίκων της περιοχής.
Θυμάμαι χαρακτηριστικά τη συμμετοχή της στις

δενδροφυτεύσεις που πραγματοποίησε το Δημοτικό
Σχολείο Αγνάντων στο Σιάλτσι.
Ατέλειωτη δραστηριότητα, ατέλειωτη και η καταμέ-

τρηση!
Συνολικά, το ήθος, η ζωή της που είναι ένα αληθινό

παράδειγμα, ο λιτός μεστός και ουσιαστικός λόγος της
πάντα θα μας ακολουθεί και θα μας οδηγεί.

“Ιδανικές φωνές κ’ αγαπημένες“Ιδανικές φωνές κ’ αγαπημένες“Ιδανικές φωνές κ’ αγαπημένες“Ιδανικές φωνές κ’ αγαπημένες“Ιδανικές φωνές κ’ αγαπημένες
εκείνων που πεθάναν...εκείνων που πεθάναν...εκείνων που πεθάναν...εκείνων που πεθάναν...εκείνων που πεθάναν...
Κάποτε στη σκέψη μαςΚάποτε στη σκέψη μαςΚάποτε στη σκέψη μαςΚάποτε στη σκέψη μαςΚάποτε στη σκέψη μας
τις ακούει το μυαλό”.τις ακούει το μυαλό”.τις ακούει το μυαλό”.τις ακούει το μυαλό”.τις ακούει το μυαλό”.
Θα είναι αιώνια η μνήμη της.

Χρίστος Α. Τούμπουρος

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Ευχαριστούμε τους συγγενείς, συγχωριανούς

και φίλους για τη θερμή συμμετοχή τους, με
οποιονδήποτε τρόπο, στο βαρύ πένθος, που
μας βύθισε ο πρόωρος θάνατος της λατρευτής
μας συζύγου και μητέρας ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ.
Επίσης ευχαριστούμε τους φίλους μας, που

σεβάστηκαν την επιθυμία της και αντί για στε-
φάνια προσέφεραν το ποσό των διακοσίων
(200,00) ευρώ στο Σύλλογο «Το χαμόγελο του
παιδιού» και συνδέθηκε η ιερή μνήμη της με
το πιο ευγενικό συναίσθημα, που την κυριαρ-
χούσε στη ζωή της, «ανθρωπισμός για το παι-
δί, που του λείπει το χαμόγελο και όχι μόνο».
Ευχόμαστε ολόψυχα ο Θεός να χαρίζει υγεία

σε όλους.
Η οικογένεια της Χρυσούλας Μαυροπάνου.

Ο σύζυγος
Κώστας
Τα τέκνα

Άννα και Σωτήρης

ΔΩΡΕΑ
Στη μνήμη της αείμνηστης Χρυσούλας Μαυ-

ροπάνου η οικογένειά της προσέφερε:
– Στον Ενοριακό Ναό «Κοιμήσεως Θεοτόκου»

Αγνάντων εκατό (100,00) ευρώ.
– Στην Αδελφότητα Αγναντιτών Αθηνών εκα-

τό (100,00) ευρώ
– Στο Φιλόπτωχο Ταμείο της Ενορίας της «Υ-

ψώσεως Τιμίου Σταυρού» Κυψέλης Αθηνών για
τη σίτιση των φτωχών τριακόσια (300,00) ευρώ

– Στο Σύλλογο «Το χαμόγελο του παιδιού»
τριακόσια (300,00) ευρώ

– Στο Σύλλογο «Κιβωτός του Κόσμου» εκατό
(100,00) ευρώ

– Στο Σύλλογο «Γιατροί του Κόσμου» Φάρμακα
και αναλώσιμο ιατρικό υλικό.

Το Δ.Σ. της Αδελφότητας

× ñõóïýëá  ÌáõñïðÜíïõ - Ñ ß æïõ× ñõóïýëá  ÌáõñïðÜíïõ - Ñ ß æïõ× ñõóïýëá  ÌáõñïðÜíïõ - Ñ ß æïõ× ñõóïýëá  ÌáõñïðÜíïõ - Ñ ß æïõ× ñõóïýëá  ÌáõñïðÜíïõ - Ñ ß æïõ

Πρόσφατη φωτογραφία

Διδάσκαλοι των Δυτικών Τζουμέρκων με τον
Επιθεωρητή τους μετά το πέρας του παιδαγωγικού
Συνεδρίου που παρακολούθησαν στο Δημοτικό
Σχολείο Αγνάντων, στο οποίο η Χρυσούλα έκανε
υποδειγματική διδασκαλία στο μάθημα “Σπουδή του
Περιβάλλοντος”.
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Φωτογραφίες από γυμναστικές επιδείξεις των μαθητών της Χρυσούλας στο Δημοτικό Σχολείο Αγνάντων

Αναμνηστικές φωτογραφίες της αείμνηστης χωριανής δασκάλας ΧρυσούλαςΧρυσούλαςΧρυσούλαςΧρυσούλαςΧρυσούλας
ΜαυροπάνουΜαυροπάνουΜαυροπάνουΜαυροπάνουΜαυροπάνου από το Δημ. Σχολείο Αγνάντων που υπηρέτησε οκτώ (8) έτη

Η Χρυσούλα με τους δασκάλους και μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Αγνάντων
μετά τη δενδροφύτευση στο Σιάλτσι Αγνάντων.

Άποψη από τους χορούς των μαθητριών του Δημ. Σχολείου Αγνάντων που παρουσί-
ασε η Χρυσούλα στις 25.7.1971 ενώπιον του Νομάρχη Άρτας, εκπροσώπων του
Μητροπολίτη Άρτας, Διοικητή Χωροφυλακής Άρτας, Διοικητή 8ης Μεραρχίας, Επι-
θεωρητή Δημ. Σχολείων, προέδρων Κοινοτήτων περιοχής στα πλαίσια εορταστικών
εκδηλώσεων για τη Μάχη της Πλάκας με τη συμπλήρωση 150 ετών από την εθνεγερ-
σία του 1821.

Σκληρή, άτεγκτη και ανάλγητη η ανθρώπι-
νη μοίρα πήρε από κοντά μας, για το ουράνιο

ταξίδι της, την ε-
κλεκτή και αξέχα-
στη συνάδελφο
Χρυσούλα Κ. Μαυ-
ροπάνου, στις 12
του Γενάρη. Την Α-
γναντίτισσα δασκά-
λα με το ξεχωριστό
ήθος και την αρχο-
ντική ψυχή.

Το χαρόντιο δρε-
πάνι, που έκοψε

πρόωρα το νήμα της ζωής της, σκόρπισε τη
βαθιά θλίψη και τη συντριβή, τον βαρύ πόνο
και την ταραχή στην οικογένειά της, στους
συγγενείς της, στους χωριανούς, φίλους, συ-
ναδέλφους και συνανθρώπους της, που την
γνώρισαν.

Άξια, σοβαρή αξιοπρεπέστατη και υπεύθυ-
νη οικοδέσποινα μαζί με τον σύζυγό της, τον
αξιαγάπητο συνάδελφο Κώστα Σ. Μαυροπά-
νο, ανάθρεψαν και μόρφωσαν σωστά και ε-
πάξια με τις παραδοσιακές τους οικογενεια-
κές αρχές, με το ακέραιο προσωπικό τους
ήθος και την ενδιάθετη ανθρωπιά τα παιδιά
τους, την Άννα και τον Σωτήρη, τα εξόπλισαν
με ανώτατες σπουδές και με κοινωνική κατα-
ξίωση και αναγνώριση.

Πάντα πρόσχαρη η αείμνηστη Χρυσούλα,
απλή, απροσποίητη, γελαστή, καλοκάγαθη

ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΤΑΙΟΤΗΤΑ ΜΑΣ

Η ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΡΙΖΟΥ - ΜΑΥΡΟΠΑΝΟΥ

Η Χρυσούλα
όταν διορίστηκε

και καλοσυνάτη. Ήταν η απεραντοσύνη της
ανθρωπιάς, της έμφυτης ευγένειας, της α-
προσμέτρητης μετριοφροσύνης, της αλύγι-
στης συνέπειας, του καλοζυγισμένου λόγου.
Ήταν ανάστημα σεμνότητας και ορθοφροσύ-
νης, με άστομφη και μυσταγωγική σεμνότητα
και αρετή. Ήταν ψυχή ολόγλυκη, ανθισμένη,
ευαίσθητη, γαλουχημένη με τις αγνές οικογε-
νειακές, χριστιανικές και ηθικές αρχές και
ζυμωμένη με τις αιώνιες παραδοσιακές ελ-
ληνικές αλήθειες και αξίες. Ψυχή με σιδερέ-
νια αντοχή, ολοκάθαρη, που βγήκε ολόρθη,
στητή, λεβέντικη από τη σκληρή βιοπάλη της
ζωής του χωριού και ικανή ν’ αντικρίζει με
ειλικρινή αξιοπρέπεια και αγάπη τους συ-
νανθρώπους της.

Μετά τις σπουδές της στη Ράλλειο Παιδα-
γωγική Ακαδημία Πειραιά, αφοσιώθηκε ολό-
ψυχα στην άσκηση της υψηλής της αποστο-
λής και του ιερότερου ανθρώπινου λειτουρ-
γήματος, της μόρφωσης και διάπλασης παι-
δικών ψυχών, που η πατρίδα, ο Θεός και ο
άνθρωπος της εμπιστεύθηκαν. Και αποδεί-
χτηκε σ’ αυτό ταπεινός και σιωπηλός λει-
τουργός, αθόρυβος μυσταγωγός, φλογερός
ζηλωτής, σεμνός μαχητής και ήρεμος πνευ-
ματικός εργάτης. Μετέδιδε στους μαθητές
της όχι μόνο τα πνευματικά φώτα, αλλά
καιεμφύτευε στις ψυχές τους ιδανικά, αρχές
και αξίες της ζωής διαχρονικές, αγάπη προς
τη Θρησκεία, την πατρίδα, την οικογένεια
και τον συνάνθρωπο. Ήταν δασκάλα ψυχών

γεννημένη. Κατάθεση στη μνήμη της ας είναι
και η αναφορά τούτη σε τρεις από τις πολλές
αξιοσημείωτες δραστηριότητες, ενδεικτικές
της εκπαιδευτικής συγκρότησης της αλησμό-
νητης Χρυσούλας: Στην παρουσίαση εντυπω-
σιακής, πρωτότυπης και πρωτόγνωρης για
την εποχή (1970) στην Άγναντα πλούσιας χει-
ροτεχνικής έκθεσης των μαθητών της, που
τράβηξε το ενδιαφέρον των επισκεπτών με
εκπαιδευτικά λόγια. Στην υποδειγματική της
διδασκαλία σε παιδαγωγικό συνέδριο στο
χωριό μας (1969).

Και στην οργάνωση και καλλιτεχνική πα-
ρουσίαση εορταστικών εκδηλώσεων το 1971,
για τη νικηφόρα μάχη της Πλάκας Αγνά-Πλάκας Αγνά-Πλάκας Αγνά-Πλάκας Αγνά-Πλάκας Αγνά-
ντωνντωνντωνντωνντων, υπό την αρχιστρατηγία του Μάρκου
Μπότσαρη, με τη συμπλήρωση 150 χρόνων α-
πό την εθνική Παλλιγγενεσία.

Ας είναι ελαφρό το χώμα, που τη σκέπασε
και η ψυχή της μακαρισμένη και αναπαυμέ-
νη στις σκηνές των δικαίων. Ο Θεός με κρου-
νούς βάλσαμο παρηγοριάς απ’ τον ουρανό να
σκορπίζει στις καρδιές των πονεμένων οικεί-
ων και συγγενών της, για ν’ απαλύνει και ε-
λαφρώσει με το πέρασμα του αστείρευτου
χρόνου τον πόνο και το θάμπωμα της μεγά-
λης λύπης απ’ τις ψυχές τους, για να την θυ-
μούνται πάντοτε και να παρηγορούνται με τη
δίκαιη περηφάνεια από τον θησαυρό των α-
ρετών της και την πλούσια προίκα των χαρι-
σμάτων της.

Αιώνια σου η μνήμη αλησμόνητη Χρυσού-
λα.                              Χάρος Μιχαήλ                           Χάρος Μιχαήλ                           Χάρος Μιχαήλ                           Χάρος Μιχαήλ                           Χάρος Μιχαήλ
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Ξεφυλλίζοντας τα “Αγναντίτικα
λιχνίσματα” που έστειλε ο κ. Ζά-
χος στον πατέρα μου , με μια α-
φιέρωση που γυρνούσε και τους
δυο πίσω στα χρόνια της κοινής
στρατιωτικής τους θητείας, ωθού-
μενη από μια καθαρά φιλολο-
γική παρόρμηση κατέταξα ειδο-
λογικά το βιβλίο στην κατηγορία
των λαογραφικών πονημάτων
που στηρίζονται κατεξοχήν στο
βίωμα, στην προσωπική εμπειρί-
α, την ανάκληση της μνήμης. Όχι
πως όλα αυτά δεν καταλαμβά-
νουν μια εξέχουσα θέση στο εν
λόγω βιβλίο, μόνο που η ανά-
γνωσή του σου ανοίγει νέους ο-
ρίζοντες, σου αποκαλύπτει κι άλ-
λους δρόμους που δεν μπορού-
σες να φανταστείς ότι διασταυ-
ρώνονται τόσο αρμονικά, γνή-
σια, με καθαρότητα και ειλικρί-
νεια, πόσο μάλλον όταν το συνο-
λικό αποτέλεσμα είναι προϊόν
συνεργασίας δύο ανθρώπων.

 Παρά το γεγονός ότι ξεκινάς
να διαβάζεις με την απόλυτη πε-
ποίθηση ότι ένα τέτοιο βιβλίο α-
πευθύνεται σε κοινό που έχει ρί-
ζες στην Άγναντα, ωστόσο η ανά-
γνωση κατακτά ακόμη κι εκεί-
νον-όπως εμένα- που μέχρι πρό-
τινος αγνοούσε το γεωγραφικό
της στίγμα. Κι αυτό είναι το πραγ-
ματικό επίτευγμα των συγγραφέ-
ων: ότι παρότι η αφετηρία είναι
τόσο συγκεκριμένη, οι καταστά-
σεις και τα πρόσωπα τόσο ανι-
χνεύσιμα και αναγνωρίσιμα μό-
νο σε μια μικρή κατηγορία ανα-
γνωστών, οι διαστάσεις της αφή-
γησης και ο απόηχος των εξιστο-
ρούμενων ανάγονται στο καθο-
λικό, στο θρίαμβο της μνήμης,
της νοσταλγίας, των ίδιων των
συναισθημάτων εν τέλει.

 Τα “Αγναντίτικα λιχνίσματα”
μου δίνουν έντονα την εντύπωση
ότι συνιστούν την αγωνιώδη προ-
σπάθεια των συγγραφέων τους
να περισώσουν ό,τι μπορούν απ’
την παιδική και εφηβική τους ηλι-
κία σ’ έναν τόπο, την ιδιαίτερη
πατρίδα τους που θεωρούν ότι
τους προίκισε με ό,τι είναι σήμε-
ρα, με ό,τι έχουν καταφέρει να
πετύχουν στη ζωή τους. Γι’ αυτό
και το ηθογραφικό-λαογραφικό-
αυτοβιογραφικό στοιχείο που
διατρέχει τον κύριο κορμό της α-
φήγησης πλαισιώνεται από μια
ειρωνική τοποθέτηση των συγ-
γραφέων για το σήμερα. Η α-
διάλειπτη σύγκριση του χθες και
του τώρα είναι που αποτέλεσε α-
φενός την αφορμή για τη συγ-
γραφή και αφετέρου την εσωτε-
ρική ανάγκη να γυρίζουν κυ-
ριολεκτικά ή νοερά στον τόπο ό-
που οι αναμνήσεις αναμοχλεύ-
ουν συναισθήματα, στάση ζωής
και αξίες.

 Εκείνο, όμως, που θα μου επι-
τρέψετε να προσθέσω λόγω ειδι-
κότητας και εξοικείωσης με το α-
ντικείμενο είναι το γεγονός ότι οι
σύντομες αφηγήσεις του βιβλίου
χωρίζονται σε ευδιάκριτες θεμα-
τικές ενότητες οι οποίες προε-
ξαγγέλλονται με μοναδικό κάθε
φορά τρόπο (έμμετρα, ποιητικά,
νοσταλγικά, με τη μορφή ρητών
ή ερωτήσεων) διακρίνονται από
μια έντονη λογοτεχνικότητα, κι ε-
νώ ο βασικός θεματικός τους πυ-
ρήνας είναι πληροφοριακός και
πριμοδοτεί τη μνήμη, ο τρόπος
με τον οποίο ξεδιπλώνεται η α-
φήγηση έχει στοιχεία λογοτεχνι-
κά που προσιδιάζουν στη σύντο-
μη φόρμα του διηγήματος. Με
μια απίστευτη γλωσσική καθαρό-

τητα, μ’ ένα ύφος λιτό χωρίς ρο-
πή προς τις συναισθηματικές ε-
ξάρσεις ή τους άσκοπους λυρι-
σμούς μου θύμισαν έντονα τα
πεζογραφήματα του Γ. Ιωάννου,
ασχέτως αν εκείνος εστιάζει τη
θεματολογία του στον αστικό χώ-
ρο της Θεσσαλονίκης.

 Κλείνοντας, είμαι σίγουρη
πως για όσους έχουν άμεση σχέ-
ση με την Άγναντα το βιβλίο απο-
τελεί συγκλονιστικό τεκμήριο
μιας άλλης εποχής που έχει περά-
σει ανεπιστρεπτί. Για μένα το τέ-
λος της ανάγνωσης που έγινε
σχεδόν απνευστί με βρήκε σε α-
πόλυτη ταύτιση με την τελευταία
παράγραφο του βιβλίου. Χωρίς
να έχω παρόμοιες παραστάσεις
και αναμνήσεις-ως παιδί της πό-
λης κι εγώ- ένιωσα να ταξιδεύω
νοερά σ’ ένα χωριό που αγάπη-
σα μέσα από ένα βιβλίο κι αυτή
είναι η ουσία της προσφοράς
των συγγραφέων και το μεγαλείο
της ανάγνωσης.

 Αγνή Γ. Παπακώστα
Φιλόλογος

 Υποψήφια διδάκτωρ Α.Π.Θ.
 Κοζάνη, Γενάρης 2008

 

Αγαπητέ Χάρη
 Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για

την προσφορά σου. Έμεινα έκ-
πληκτος όταν έφθασε στα χέρια
μου ένα βιβλίο με συγγραφέα το
φίλο και συμμαθητή μου Χάρη
Ζάχο.

 Χάρηκα ειλικρινά που με αυτή
σας την προσπάθεια αποτυπώσα-
τε παλιές αναμνήσεις που ζήσαμε
όλοι μας τόσο έντονα σε μια
χρονική περίοδο που μπορεί να
φαίνεται βέβαια μακρινή και να
χάνεται στο διάβα του χρόνου,
στάθηκε όμως καταλυτική για ό-
λους μας στην μετέπειτα πορεία
της ζωής μας.

 Όταν το διαβάζω βρίσκομαι
και κινούμαι στο χωριό μου τον
Καταρράκτη, περιπλανιέμαι για
ώρες στους δρόμους του, μπορεί
να συναντώ ανοικτές και κλει-
στές πόρτες σπιτιών, συναντώ ό-
μως τους ίδιους ανθρώπους, με
τις ίδιες σκέψεις μόνο που οι ο-
νομασίες διαφέρουν.

 Σε γνώρισα στο γυμνάσιο,
στην τάξη, μάθαινα κατά καιρούς
για τα σχολεία που υπηρετούσες,
αλλά το συγγραφικό σου ταλέντο
δεν το γνώριζα.

 Για τα “ΑΓΝΑΝΤΙΤΙΚΑ ΛΙΧΝΙ-
ΣΜΑΤΑ” εκφράζω τα πιο θερμά
μου συγχαρητήρια και εύχομαι
ολόψυχα πολύ σύντομα να μας
χαρίσετε ένα καινούριο σας έρ-
γο.

 Λεωνίδας Τζουμάκας

Αχαρνές, 14-1-2008
 Αγαπητέ συνάδελφε και φίλε

Χάρη
 Πήρα με ιδιαίτερη χαρά και

ευχαρίστηση τα “ΑΓΝΑΝΤΙΤΙΚΑ
ΛΙΧΝΙΣΜΑΤΑ” και σε ευχαριστώ
από καρδιά για την ευγενική προ-
σφορά, καθώς και για την τόσο
θερμή και εγκάρδια προσωπική
αφιέρωση.

 Είναι αναμφίβολο ότι η χαρά
της δημιουργίας συνιστά το κύ-
ριο έπαθλο για το συγγραφέα ε-
νός βιβλίου. Η αλήθεια αυτή ανα-
πήδησε από μόνη της, μόλις διά-
βασα το εξαιρετικό έργο των
συγγραφέων Χάρη Ζάχο και Χρί-
στου Τούμπουρου.

 Η θεματολογία του βιβλίου, η
γλώσσα η απλή και καθάρια της
Ηπειρώτικης γης, οι φωτογραφί-

ες που στολίζουν και δένουν την
όλη αφήγηση, η επιλογή των θε-
μάτων, όλα αυτά καθιστούν το βι-
βλίο σαγηνευτικό, ελκυστικό και
ενδιαφέρον.

 Η παράδοση, ο πολιτισμός, η
μνήμη και η ιστορία, συνοδεύ-
ουν τον αναγνώστη της κάθε σε-
λίδας. Μεταφέρει τον κάθε ανα-
γνώστη στην όμορφη “ΑΓΝΑ-
ΝΤΑ” και ζει κι αυτός τα ήθη, τα έ-
θιμα, τις ασχολίες και τις συνή-
θειες των κατοίκων, γελά με τις
καθημερινές ιστορίες και πλάκες
και θυμάται το δικό του χωριό, το
δικό του τόπο, τη δική του “Α-
ΓΝΑΝΤΑ”, που βέβαια δε διαφέ-
ρει και πολύ από αυτά που διαβά-
ζει στο βιβλίο.

 Με συνεπήρε ο λόγος ο καθα-
ρός, ο ειλικρινής, ο λιτός και απέ-
ριττος και το ευχάριστα τονισμέ-
νο προσωπικό ύφος των συγγρα-
φέων. Η διαφύλαξη της παράδο-
σης του τόπου σας, είναι αυτό
που πετύχατε με το τόσο ωραίο
βιβλίο σας και που αφήνετε πα-
ρακαταθήκη στις γενιές που έρ-
χονται, γιατί να μην ξεχνάμε ότι:

“Λαός που την παράδοση ξε-
χνά να συλλογάται
στο λήθαργο του μαρασμού

παντοτινά κοιμάται”.
 Τελειώνοντας νιώθω ειλικρινά

την ανάγκη να ευχαριστήσω και
να συγχαρώ τόσο το φίλο και συ-
νάδελφό μου Χάρη Ζάχο και τον
κ. Χρίστο Τούμπουρο, για την
προσεγμένη και ουσιαστική συμ-
βολή τους, για τη συντήρηση και
μελέτη του πολύτιμου λαογραφι-
κού θησαυρού μας.

 Τα “ΑΓΝΑΝΤΙΤΙΚΑ ΛΙΧΝΙ-
ΣΜΑΤΑ” πήραν μια ξεχωριστή
θέση στην εκτίμησή μου και στη
βιβλιοθήκη μου, όπως κι εσύ φίλε
Χάρη, κατέχεις μια ξεχωριστή θέ-
ση στην καρδιά μου.

 Με εκτίμηση
 Μανόλης Χαραλαμπάκης
 Δάσκαλος – Διευθυντής
 Αντιδήμαρχος Διοίκησης και

Παιδείας Δήμου Αχαρνών

Όταν αρχίζεις να διαβάζεις το
βιβλίο “Αγναντίτικα λιχνίσματα”,
έκδοσης Δήημου Αγνάντων ΄Αρ-
τας, που έγραψαν οι: Χάρης Ε.
Ζάχος και Χρίστος Α. Τούμπου-
ρος, τα μάτια σου φέρνουν
μπροστά σου το όμορφο χωριό
τους Άγναντα, ένα κεφαλοχώρι
της ΄Αρτας, χτισμένο σε μια ήμε-
ρη πλαγιά των Τζουμέρκων, σε
υψόμετρο 600 μ., στεφανωμένο
από έλατα, πρίνα, κέδρα, πλατά-
νια, καρυδιές, μηλιές, κερα-
σιές... και καρπερά περιβόλια,
που ποτίζονται από κρυσταλλέ-
νια γάργαρα νερά, ενώ στις ρε-
ματιές τραγουδούν γλυκόλαλα τ’
αηδόνια και χορεύουν ξέφρενα
νεράιδες λυγερόκορμες...

 Και, μαζί με τ’ Άγναντα της
΄Αρτας, έρχονται μπροστά σου
και όλα τα χωριά της πατρίδας
μας, που παλεύουν να σταθούν
όρθια και διατηρούν την ύπαρξή
τους από την ερήμωση της εγκα-
τάλειψης, για να μας μεταλαβαί-
νουν την καταγωγή μας, να μας
θυμίζουν από πού ήρθαμε και
για πού τραβάμε, να νιώθουμε
περήφανοι για τις ρίζες μας και
να γονατίζουμε μ’ ευλάβεια σ’ ε-
κείνους που έμειναν εκεί
και...φυλάνε Θερμοπύλες, αλλά
κουράστηκαν πια να κυνηγούν
το κ’νάβ’ (=κουνάβι) και να
χουγιάζουν τις κουκουβάγιες α-
πό τα χαλάσματα!...

 Η ζωή δεν είναι μόνο το σή-
μερα. Είναι και το χτες. Είναι οι
βιωμένες ώρες με τους καη-
μούς, τις λαχτάρες, το δύσκολο
αγώνα της καθημερινότητας. Εί-
ναι οι όμορφες στιγμές με τα
παιδικά όνειρα και τους ορα-
σματισμούς, με τη νοσταλγία
των χρόνων που πέρασαν και τη
μελαγχολία για κείνα που αγα-
πήσαμε και χάθηκαν χωρίς ποτέ
να μας ξανασυναντήσουν. Εί-
ναι, καθώς επισημαίνουν στην
εισαγωγή του έργου τους οι συγ-
γραφείς, “η ψυχή, ο καημός, τα
βάσανα, η φτώχια, οι χαρές και
οι λύπες όλων των Αγναντιτών”.

 Στο ενδιαφέρον βιβλίο τους
“Αγναντίτικα λιχνίσματα”, οι
συγγραφείς λιχνίζουν με αγάπη
το παρελθόν και θυμούνται “κά-
θε τόπο, κάθε γωνιά και κάθε α-
γναντίτικο απόσκιο”, εκεί, που
όχι απλά ονειρεύτηκαν αλλά έ-
πλασαν φυλλωσιές ονείρων...

 Θυμούνται: τη στέγαση, τα
καρύδια, τα ξεφλουδίσματα. Θυ-
μούνται το πουτσαρείο του Λέ-
μονιά, το ποδόσφαιρο στο χω-
ριό, τα κάλαντα. Θυμούνται την
πουλερίγκω, τις πισίνες του χω-
ριού, το πατίνι. Θυμούνται το γε-
φύρι, το ψάρεμα, το κυνήγι, την
τσιόπνα. Θυμούνται την κατακό-
ρυφο βολή, το σκιάχτρο. Θυ-
μούνται την Αθήνα του 1965
στην οδό Αριστοτέλους αριθ. 50.
Θυμούνται τον παπά, το δά-
σκαλο, τον καθηγητή, το για-
τρό...Θυμούνται τη γιαγιά και
την ηρωίδα Αγναντίτισσα μάνα,
“φορτωμένη στην πλάτη με το
κλαρί, το όνειρο, το όραμα, το
θάμνα: να μεγαλώσουνε τα παι-
διά, να σπουδάσουνε, να φαν’
άσπρο ψωμί...”. Θυμούνται τη
φιλοξενία του μπάρμπα Λάζου
και κείνη την ήσυχη, ήρεμη αγω-
νίστρια της ζωής, την Αγναντίτισ-
σα Μαρία Αηδόνη, που “έκανε
πάντοτε με ευχαρίστηση το δρο-
μολόγιο ΄Αγναντα - Καρυά, με
χιόνια, με βροχές...στη λασπου-
ριά...μ’ ένα τσουβάλι φορτωμέ-
νο στην πλάτη της, γεμάτο καλα-
μπόκι κι άλλα ψώνια για τη
φαμίλια της...και δε βαρυγκόμη-
σε ποτέ...”.

 Το βιβλίο “Αγναντίτικα λιχνί-
σματα” με τα πολλά θέματα, τις
κοινωνικές εικόνες, τις αληθινές
μαρτυρίες, τις επελεγμένες εντυ-
πωσιακές τοπυ φωτογραφίες,
που συμπληρώνουν, κοσμούν
και ζωντανεύουν τα κείμενά του,
είναι ένας ολόκληρος κόσμος τι-
μητικός για το παρελθόν, ένα
παρελθόν, που βίωσαν οι συγ-
γραφείς και το διηγούνται με
γλαφυρότητα.

 Οι 320 σελίδες του βιβλίου
τους “Αγναντίτικα λιχνίοσματα”
είναι γεμάτες φωνές. Είναι ανα-
φορά στη συμπεριφορά και σε
πράξεις που χτίζουν την ηθική,
την τιμιότητα, την ψυχική και
πνευματική έκφραση του λαού
μας. Είναι η απλότητα και η λει-
τουργικότητα της σκέψης των Α-
γναντιτών, που σημάδεψε ανεξί-
τηλα τον εσωτερικό κόσμο δύο
ανθρώπων-των συγγραφέων-και
φλόγισε τις αναμνήσεις τους, για
να τις δώσουν λυτρωτικές σε ώ-
ρες περισυλλογής...

 Βαθιά και φιλοσοφημένη η
σκέψη τους, οξύτατες οι παρατη-
ρήσεις τους, η εξομολόγηση ειλι-
κρινέστατη, ο στοχασμός συμπυ-
κνωμένος, ο λαϊκός πολιτισμός
διαπιστωμένος από την ανθρώ-

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΗ: “ΤΑ ΑΓΝΑΝΤΙΤΙΚΑ ΛΙΧΝΙΣΜΑΤΑ”
πινη περιπέτεια, από την ίδια τη
ζωή.

 Οι συγγραφείς: Χάρης Ε.Ζά-
χος και Χρίστος Α. Τούμπουρος,
ξέρουν να αξιολογούν τα θέμα-
τά τους, να καταργούν το πολύ-
λογο και κουραστικό, την απο-
γοήτευση και την ανευθυνότητα.
Και η κατάθεσή τους σημαντικός
παιδαγωγός, ευθύνη και καρπός
μακρόχρονης πείρας.

 Με οξύτατη όραση και μνήμη
μιας θαυμαστής εγρήγορσης, ε-
ξιστορούν με τη συνείδηση των
αληθινών πνευματικών ανθρώ-
πων, μια ζωή που πέρασε και
που τόσα πολλά άφησε, μια επο-
χή με ευτράπελα και σοβαρά, τα
οποία ανήκουν στην ιστορία του
τόπου τους και δεν πρέπει να πε-
ράσουν απαρατήρητα.

 Μας δίνουν οι συγγραφείς, το
πνεύμα και τα βιώματα του λαού
των Αγνάντων και πραγματώ-
νουν μιαν αξιόλογη προσφορά,
που μπορεί να καταγραφεί τι-
μητικά στο λαϊκό μας πολιτισμό
και διαχρονικά να συμπληρώνε-
ται από το σήμερα και το αύριο.

 Αξίζει, λοιπόπν, να διαβαστεί
το βιβλίο “Αγναντίτικα λιχνίσμα-
τα”, αλλά και πρέπει να προσε-
χτεί ιδιαίτερα για τη σημαντική
προσφορά του στο λαϊκό μας
πολιτισμό και την παράδοση.

 Μπάμπης Μουρούτσος
 Δάσκαλος- Συγγραφέας

 Λαγκάδια Αρκαδίας

30 Νοεμβρίου 2007
Φίλτατέ μας Χάρη
Σε ευχαριστούμε για το βιβλίο

που μας έστειλες
Ομολογούμε, μας έχει συναρ-

πάσει. Ο τρόπος που χειριστήκα-
τε το λόγο και ιδιαίτερα την
Τζουμερκιώτικη ντοπιολαλιά κά-
νει τον αναγνώστη να σέρνει τη
φαντασία του σε άλλου είδους
πολιτισμούς. Ναι πιο αγνούς, δύ-
σκολους, μα πιο ανθρώπινους.

Όμως η ζωή συνεχίζεται και οι
καιροί αλλάζουν. Νέα ήθη, νέα
έθιμα. Τον παλιό αυτό τρόπο ζω-
ής που μυρίζει ανθρωπιά-και
που εσείς τον ζήσατε από κοντά-
χρειάζεται ικανός τεχνίτης στην
χρήση του λόγου για να διατυ-
πώσει στο χαρτί με το καλαμάρι
όλον αυτόν τον πλούτο. Κι αυτό
ακριβώς το κατορθώσατε ΕΣΕΙΣ
αγαπητοί Ζάχο και Τοιύμπουρε!

 Τα θερμά μας συγχαρητήρια
από την Κύπρο!

Με αγάπη
 Μιχάλης και Ευαγγελία

Πιτσιλίδη
Λευκωσία
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Σε μια ζεστή ατμόσφαιρα, με τις
ευλογίες του Ιερέα μας κ. Σπ. Σιά-
χαλου, με την παρουσία του Δημάρ-
χου κ. Χρήστου Χασιάκου, του Δη-
μοτικού Συμβούλου κ. Γιάννη Γιαν-
νούλα, του Προέδρου του Τοπικού
Συμβουλίου κ. Χριστόφορου Κοντο-
γεώργου και μελών του Τ.Σ., πραγ-
ματοποιήθηκε η πρώτη Εκδήλωση
του Συλλό-
γου μας
στις 5 Ια-
νουαρίου ,
με μεγάλη
ε π ι τ υ χ ί α
και με α-
θ ρ ό α
συμμετοχή
των κατοί-
κων του
χ ω ρ ι ο ύ
μας.
Στην Ταβέρνα του Δημ. Μήτσου
που συγκεντρωθήκαμε, κατάμεστη
από Αγναντίτες με τη χαρά ζωγρα-
φισμένη στα πρόσωπά τους, κάνα-
με την κοπή της Βασιλόπιτας. Η
πρώτη αυτή Εκδήλωση, θα ακολου-
θήσουν και άλλες, άφησε τις καλύ-
τερες εντυπώσεις, ευχαριστήθηκαν
όλοι και είπαν τα καλύτερα λόγια
και εκείνοι, οι λίγοι, που δεν μπόρε-
σαν να παρευρεθούν, αλλά ενημε-
ρώθηκαν για την επιτυχία που είχε η
Εκδήλωση. Ήταν, ίσως, η πρώτη
φορά που έγινε Εκδήλωση στο χω-
ριό μας και απευθυνόταν σ’ αυτούς
που, ακόμα και τους δύσκολους μή-
νες του χειμώνα, μένουν εδώ ταγμέ-
νοι, όπως οι ίδιοι λένε, ΄΄να φυλάνε
άμυνα΄΄.
Ο Γραμματέας του Συλλόγου Κώ-
στας Παπακίτσος, εκ μέρους του
Διοικητικού Συμβουλίου, ευχαρίστη-
σε όλους για την παρουσία τους,
ευχήθηκε τα καλύτερα για το νέο
έτος και αναφέρθηκε για λίγο στους
σκοπούς και τη δραστηριότητα του
Συλλόγου και τη συνεργασία που έ-
χει ξεκινήσει ο Σύλλογος με το Το-
πικό Συμβούλιο και τη Δημοτική Αρ-

ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ
χή. Είπε επίσης ότι έχουν προγραμ-
ματιστεί και άλλες Εκδηλώσεις, που
θα γίνονται κάθε φορά και σε άλλο
κατάστημα του χωριού μας. Παρου-
σίασε μέρος του έργου που έχει ξε-
κινήσει η Αδελφότητα Αγναντιτών
Αθηνών για τη συλλογή και αρχειο-
θέτηση παλιών φωτογραφιών και
παρακάλεσε όλους να συνδράμουν

αυτή την
π ρ ο σ π ά -
θεια.
Ο Ιερέας
μας κόβο-
ντας την
Βασιλόπιτα
ευχήθηκε
ε ι ρ ή ν η ,
χαρά, αγά-
πη και ομό-
νοια. Παί-
νεψε την

πρωτοβουλία του Συλλόγου και ευ-
χήθηκε παρόμοιες Εκδηλώσεις στο
χωριό να γίνονται τακτικότερα.
Ο Δήμαρχος κ. Χασιάκος ευχήθη-

κε χρόνια πολλά, καλή χρονιά και
είπε ότι η Δημοτική Αρχή στηρίζει
παρόμοιες Εκδηλώσεις που γίνονται
στο χωριό μας.
Μίλησαν επίσης και ευχήθηκαν ο

Δημ. Σύμβουλος κ. Γιαννούλας και
ο Πρόεδρος του Τ.Σ. κ. Κοντογεώρ-
γος.  Ο Πρόεδρος του Τ.Σ. είπε ότι
η συνεργασία που άρχισε με το
Σύλλογο θα συνεχιστεί όταν αυτή
θα ζητείται ή όταν θα ανακύπτει κά-
ποιο πρόβλημα στο οποίο μπορεί να
βοηθήσει. Ο κ. Γιαννούλας μίλησε
για τη συνεργασία που θα πρέπει
να αναπτυχθεί μεταξύ των Συλ-
λόγων και για την πύκνωση Εκδηλώ-
σεων στο χωριό.
Μετά το μοίρασμα της Βασιλόπι-

τας ο Σύλλογος πρόσφερε μεζέδες,
πίτες, αναψυκτικά και ποτά σε ό-
λους. Τυχερή της χρονιάς ήταν η κ.
Βασιλική Αναστασίου στην οποία ό-
λοι οι παριστάμενοι ευχήθηκαν υγεί-
α και χαρά στην ίδια και στην οικο-
γένειά της και πάντα τυχερή.

Κύριε Υφυπουργέ
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας σε έκτακτη

ευρεία συνεδρίασή του με μόνο θέμα
“Το Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων”, αφού
συζήτησε με τους κατοίκους των Αγνά-
ντων τις σχετικές πληροφορίες που με-
ταδόθηκαν από τα Μ.Μ.Ε. για το σχέδιο
του Π.Δ. που αφορούσαν στο Εθνικό
Πάρκο Τζουμέρκων και συγκεκριμένα
για την έδρα διαχείρισής του που ορίζε-
ται στα Ιωάννινα,
Αποφάσισε ομόφωνα
Να διαμαρτυρηθεί εντονότατα προς ε-

σάς και να εκφράσει την πλήρη αντίθεσή
του με αυτή την απόφαση.
Οι προτάσεις που υποβλήθηκαν από

φορείς, όπως π.χ. αυτές της ΟΜΟ-
ΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΩΝ ΤΖΟΥ-
ΜΕΡΚΙΩΤΩΝ και οι διευκρινήσεις που
εσείς δώσατε στη Συνδιάσκεψη της Ο-
μοσπονδίας το καλοκαίρι στη Ροδαυγή,
δεν γνωρίζουμε αν τελικώς συμπεριλή-
φθηκαν στο σχέδιο.
Καθολική απαίτηση των Συλλόγων-

φορέων που συμμετείχαν σ’ αυτή τη
συνδιάσκεψη ήταν, πέραν των άλλων

ρυθμίσεων και επεκτάσεως του Πάρκου,
η έδρα διαχείρισής του να βρίσκεται στο
κέντρο των ορίων του Πάρκου.
Επειδή ο Νομός της Άρτας βρίσκεται

στο κέντρο της συνολικής έκτασης του
Πάρκου αλλά και σ’ αυτόν εκτείνεται το
μεγαλύτερο μέρος του, θεωρούμε αυτο-
νόητο Δήμος του Νομού Άρτας να ορι-
σθεί ως έδρα του φορέα.
Οποιαδήποτε άλλη τελική σας απόφα-

ση θα βρει τους κατοίκους του χωριού
μας, που πίστεψαν στην αξιοποίηση της
περιοχής και στη δημιουργία καλύτερων
συνθηκών ανάπτυξής της, αντίθετους.
Κύριε Υφυπουργέ
Δεν μας είναι δυνατόν να πιστέψουμε

ότι οι προτάσεις της Νομαρχίας Άρτας,
των φορέων-Συλλόγων της περιοχής και
η αισιοδοξία των κατοίκων για κάτι κα-
λό στον τόπο μας, μένουν στα χαρτιά και
είναι ξεχασμένα καλοκαιρινά όνειρα.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Δημ. Καπέλης

Ο Γεν. Γραμματέας
Κώστας Παπακίτσος

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ-ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
“ΤΑ ΑΓΝΑΝΤΑ”

Έδρα: Άγναντα Άρτης, Τ.Κ. 470.43   e-mail: gpapaki@Hol.gr
Άγναντα 15/1/2008
Αρ.πρωτ. 29
Προς: Υφυπουργό ΠΕΧΩΔΕ κ. Στ. Καλογιάννη
Κοιν.: Νομάρχη Άρτας κ. Γ. Παπαβασιλείου

Ήταν μια φθινοπωρινή μέρα το
Νοέμβρη του 1901. Η μέρα που
γεννήθηκε ένας Αγναντίτης, όπως
απέδειξε η ιστορία του, λεβέντης.
Μόνο έτσι μπορώ να προφέρω τον
Μιχάλη Τού-
μπουρο, ο-
ποίος άφησε
έντονο το
στίγμα του,
με τα αποτυ-
πώματά του
να είναι ακό-
μη νωπά και
να στολίζουν
τις “σελίδες
του βιβλίου
των Αγνά-
ντων”.
Άνθρωπος

φωτεινός, όχι
επειδή ήταν
μορφωμένος,
αλλά επειδή
η φύση τον
είχε προικίσει
με ένα μονα-
δικό χάρισμα:
το μυαλό του
έτρεχε γρηγο-
ρότερα από την εποχή του! Δικο-
λάβος στο επάγγελμα (είχε τελέσει
και χρέη συμβολαιογράφου), δια-
βασμένος, οξυδερκής με άποψη και
γνώμη που την είχαν πολλοί ως
μπούσουλα, ακόμη και από τα γύ-
ρω χωριά. Οι συμβουλές του είχαν
πάντα ευεργετικά αποτελέσματα
και ως ένα σημείο έπλαθε και δια-
μόρφωνε προσωπικότητες.
Αγαπούσε και τον αγαπούσαν.

Καλοκάγαθος, φιλότιμος με ιδιαί-
τερη αδυναμία στα παιδιά. Αδυ-
ναμία, όμως, είχε και σε μια γυναί-
κα, η οποία έμελε να γίνει το στή-
ριγμα της ζωής του και η μητέρα
των παιδιών του, τη Μαρία Κεφά-
λα.
Δεν ξεχνώ ποτέ μια αφήγηση που

άκουσα κάποτε, όταν ο Μιχάλης
συνομιλούσε με την αδερφή της
Μαρίας, Αλέξω, στο σπίτι της, κα-
θήμενοι δίπλα στο τζάκι:

 - “Ποιά θα παντρευτείς Μιχάλη
μου”;
Εκείνος δεν απάντησε, μα τέντω-

σε το δείκτη του χεριού του και
στη στάχτη των καμμένων ξύλων
έγραψε ανάποδα “Μαρία”!
Με συγκίνηση θυμάμαι, επίσης,

την περιγραφή της μάνας μου, Ρι-
νούλας, κατά την οποία ο παπ-
πούς έπιανε το χέρι της γιαγιάς
και της τραγουδούσε “Πάρε Μαριώ
μ’ τη ρόκα σου”.
Από αυτόν το μεγάλο έρωτα,

Αφιερωμένο στον παππού που δε γνώρισα...
γιατί σίγουρα έτσι ήταν, απέκτησε
έξι παιδιά: πέντε κορίτσια κι ένα
παιδί, όπως λέμε. Τη Νίκη, η οποία
“έφυγε” για να τον συναντήσει
πριν 29 χρόνια, την Αντιγόνη, τη

Λόπη, την
Τσάντα (Α-
λεξάνδρα), τη
Ρινούλα (Κα-
τερίνα) και
το μοναχογιό,
Στέφανο.
Του άρεσε

να μαζεύει
την οικογέ-
νειά του και
να τρώνε ό-
λοι μαζί.
Π ο λ λ έ ς
φορές, μάλι-
στα, γυρνώ-
ντας σπίτι α-
γόραζε ένα
μπούτι κρέ-
ας, μάζευε
και τα
“ ό ρ γ α ν α ”
και... “διορ-
γάνωνε” γλέ-
ντι. Όποιος

περνούσε απ’ έξω, βέβαια, τον κα-
λούσε για...τρατάρισμα και αν
περνούσε η ώρα τον έβαζε να κοι-
μηθεί.
Ως επίλογο άφησα την αγάπη

του για την πολιτική. Μια αγάπη
που σήμερα, ίσως, μοιάζει με ελάτ-
τωμα, τότε όμως, αποτελούσε ιδεο-
λογία και φιλοδοξία για ένα καλύ-
τερο μέλλον. Διατέλεσε επί συνε-
χείς τετραετίες πρόεδρος του
χωριού μας, επιτελώντας σημαντι-
κό έργο και κληροδοτώντας σημα-
ντική παρακαταθήκη στους διαδό-
χους του.
Η ζωή του και το έργο του ολο-

κληρώθηκε στις 26/10/1969, ημέρα
που άφησε τα εγκώσμια για να
ταξιδέψει στη “χώρα των αγγέ-
λων”, συνοδευόμενος από εκα-
τοντάδες κόσμου που θέλησαν έτσι
να εκφράσουν τον θαυμασμό και
την αγάπη τους προς το πρόσωπό
του, λέγοντάς του με λυγμούς το
τελευταίο αντίο.
Αυτός ήταν με μικρές πινελιές ο

παππούς μου, ένας άνθρωπος που
δε στάθηκα τυχερός να γνωρίσω,
μα είμαι πολύ τυχερός που είμαι
απόγονός του. Είναι ένα πρόσωπο
που έχει εξέχουσα θέση στην καρ-
διά μου και ήθελα μέσα από αυτές
τις φτωχές αράδες να του πω ένα
μεγάλο “Σ’ ΑΓΑΠΩ”.
Τα λέμε σύντομα και πάλι παπ-

πού...     Κωνσταντίνος Τσάλλας

Φωτό από το γάμο του Παναγιώτη Χρ. Τσιαντή και της Νεκταρίας
Καβρουλάκη που έγινε την 1η Μαρτίου, στον ι.ν. Αγίου Βλασίου Μενι-
δίου. Τους ευχόμαστε να ζήσουν και καλούς απογόνους!

ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΠΙΝΔΟΣ”
1. Συντήρηση Ι. Μ. Αγ. Αικατερίνης Καταρράκτη, προϋπ. 489.793 Ευρώ
2. Δρόμος Καταρράκτης-Βουργαρέλι,  (Α΄ φάση),   προύπ. 3.000.000 Ευρώ
3. Δρόμος Σκοτωμένου- Καταρράκτη, προϋπ. 300.000 Ευρώ
4. Δρόμος Μακρύκαμπου Λεπ.-Σκοτωμένου, προϋπ. 272.000 Ευρώ
5. Βελτίωση υποδομών Κέντρου Εξυπ. Πολιτών Αγνάντων, προϋπ. 150.000 Ευρώ
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Άνοιξη 2007

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
Κώστας Λιαγκόπουλος

1. Πατρίδα μου ηλιόλουστη
κρυμμένη πίσω από τα όρη
αν και γεμάτη ομορφιές
σου έφυγε ένα αγόρι.

2. Πολλά χρόνια περάσανε
που έφυγα στα ξένα
όμως ποτέ δεν έπαψα
να σ’ αγαπώ εσένα.

3. Οι αναμνήσεις είναι πολλές
σαν γεγονότα από χθες
για να τις σβήσω δεν μπορώ
και ούτε θα ήτανε σωστό.

4. Μου δίνουν κάποια φτερά
για να με φέρουν πίσω
στους τόπους που μεγάλωσα
και θέλησα να αφήσω.

5. Θυμάμαι τα τραγούδια σου
τα λαϊκά με πάθος
γραμμένα μέσα απ’ τη ζωή
και της καρδιάς το βάθος.

6. Θυμάμαι τα λαγκάδια σου
και τ’ άσπρα τα κοπάδια σου
τους λόφους με τα έλατα
και τα μεγάλα ρέματα.

7. Θυμάμαι τα κρύα σου νερά
απ’ τις πολλές βρυσούλες
και τα πολλά σου έλατα
σε όλες τις ραχούλες.

8. Θυμάμαι τις ανηφοριές
για τις ψηλές σου τις κορφές
τα πετροκυλίσματα
και τα πολλά τσακίσματα.

9. Θυμάμαι τα απογεύματα
τα όμορφα βραδάκια
και τα παιχνίδια που έπαιξα
με τ’ άλλα τα παιδάκια.

10. Θυμάμαι κάτι ευωδιές
που σκόρπισε το θυμάρι
αλλά και κάτι γρατζουνιές
από το αγκαθωτό πουρνάρι.

11. Θυμάμαι τα τρεχάματα
και κάποια ακόμα κλάματα
τα ακούραστα παιχνίδια
στους λόγγους με τα γίδια.

12. Θυμάμαι όταν έφτιαξα
το πρώτο μου πατίνι
στην κατηφόρα έτρεξε
σα νά ‘τανε σαΐνι.

13. Θυμάμαι το Σχολείο μου
στην άκρη απ’ την πλατεία
κάποια στιμιότυπα
και πάρα πολλά αστεία.

14. Θυμάμαι τα εκκλησάκια
σου
χτισμένα στις κορφές
και τους μικρούς συνοικισμούς
σε όλες τις πλαγιές.

15. Θυμάμαι τις γλυκειές νυ-
χτιές
με γρύλλους και αστροφεγγιές
με ένα φεγγάρι λαμπερό
που έβγαινε πίσω απ’ το βου-
νό.

16. Θυμάμαι και τον ουρανό
τη νύχτα γεμάτον άστρα
και το ψωμί το νόστιμο
ψημένο με τη γάστρα.

17. Θυμάμαι όταν καθόμουνα
με γείτονες και φίλους
μιλώντας για φαντάσματα
ή για μεγάλους θρύλους.

18. Θυμάμαι και τα φρούτα
σου
τα σύκα τα σταφύλια
αγάπες και γλυκά φιλιά
που δίναν κάποια χείλια.

19. Θυμάμαι τις τσουλήθρες
σε κάθε πλαγιά με ρίπες
που είχαν σαν αποτέλεσμα
στο παντελόνι τρύπες.

20. Θυμάμαι τις συναυλίες
που κάναν τα τζιτζίκια
σε κάθε κλαδάκι πράσινο
στους λόγγους με τα ρείκια.

21. Θυμάμαι το κελάδισμα
που κάνανε τ’ αηδόνια
τα ανοιξιάτικα μηνύματα
που φέρναν τα χελιδόνια.

22. Θυμάμαι κάποια ζεστασιά
που σκόρπιζε το τζάκι
αν και ο καπνός καμμιά φορά
μου δάκρυζε το μάτι.

Οι Αναμνήσεις
Όλοι έχουμε α-

ναμνήσεις. Έρχο-
νται μόνες τους, ή
τις ανακαλούμε.
Μας γεμίζουν με
χαρά ή με λύπη.
Είναι ένα μέρος
της ύπαρξής μας.
Μας συντροφεύ-
ουν και επηρεά-
ζουν το μέλλον.
Χωρίς τις αναμνή-
σεις, δεν θα υπήρ-
χε δεσμός με τα
πρόσωπα που
γνωρίζουμε και τα
μέρη που ζήσαμε.
Όσο πιο ισχυρές
και ευχάριστες,
τόσο πιο δυνατός
ο δεσμός μας. Ει-
δικά οι αναμνή-
σεις από τον τόπο
που γεννηθήκαμε
και ζήσαμε τα παι-
δικά μας χρόνια
είναι οι πιο σπου-
δαίες για τη δια-
μόρφωση της
προσωπικότητας.
Ο ξάδερφός μου Κώστας Λιαγκόπουλος και μαθητής μου, αριστούχος,

στο Γυμνάσιο Αγνάντων, που ζει περισσότερο από σαράντα (40) χρόνια
στη Γερμανία και επισκέπτεται πότε - πότε την πατρίδα μας, έχει εκφρά-
σει τις Αναμνήσεις του από την παιδική του ζωή στα μέρη μας σε μορφή
στίχων. Και νομίζω πως πολλοί από μας θα αναγνωρίσουν μέσα σε αυ-
τούς τις δικές τους αναμνήσεις. Και ίσως επηρεάσουν τη συμπεριφορά
μας προς τους απογόνους μας, και γενικά τους συνανθρώπους μας.
Αλλά, όταν διαβάσετε τους στίχους του, θα έχετε φυσικά και τα δικά σας
συμπεράσματα.

• Κώστα, η Ελληνική Πατρίδα σου στέλνει ένα θερμό χαιρετισμό!
Αγγ. Ζολώτα - Φιλόλογος - Τηλ. 210-6396642

Ελπίζω να μην αθυμήσατε από την ά-
γρια επικεφαλίδα τούτου του κειμένου.
Οι όποιες αντιρρήσεις σας για την επι-
λογή της, είναι δικαιολογημένες.
Πιστεύω όμως ότι  θα αρχίσουν να αίρο-
νται, μόλις διαβάσετε τις δυο επόμενες
παραγράφους. Εκ προοιμίου πάντως
σας λέγω, ότι οι τρεις αυτές λέξεις του
τίτλου, πριν εξήντα δυο χρόνια, με κατα-
τρόμαξαν και με σημάδεψαν τόσο πολύ,
που κάποτε έπρεπε να βγάλω κι εγώ το
άχτι μου!
Και εξηγούμαι: Τριών ημερών “Γυ-

μνασιόπαις” το 1946, “στραβάδι” αλλά
καμαρωτός-καμαρωτός, με το πηλίκιο
φορεμένο στραβά και μάγκικα, άνοιξα
το βιβλίο των Αρχαίων Ελληνικών της
Α΄ Γυμνασίου, για να ιδώ τι σπουδαία
“σπουδάγματα” θα μάθαινα στο νέο και
αναβαθμισμένο σχολειό μου, στο μόνο
τότε στα Τζουμέρκα (οκτατάξιο) ΓΥ-
ΜΝΑΣΙΟ ΑΓΝΑΝΤΩΝ! Μόλις συλλάβι-
σα στην πρώτη γραμμή του πρώτου μα-
θήματος τη φράση “λύκος διώκει α-
μνόν…”, έτριψα τα μάτια μου και έβα-
λα το σκουσμό. Όχι…, δε φοβήθηκα το
λύκο!... Γι’ αυτόν είχα ακούσει πολλά
και ίσως μου είχε γίνει και συμπαθής,
επειδή δεν έτρωγε τη ζημιάρα γίδα,
που πολύ συχνά του την έστελνε η μάνα
μου κατευθείαν στο στόμα του, γαρνι-
ρισμένη με πολλές κατάρες και βρι-
σιές, σαν και τούτες: “Να…, που να σε
φάει ο μαύρος λύκος” και,  “αχ!… μω-
ρή μαγκούφα,  λυκοσκισμένη”…
Με τρόμαξαν όμως τα δυο άλλα εντε-

λώς άγνωστα σε μένα “θηρία” της πνευ-
ματικής μου ζούγκλας, που τον συνό-
δευαν! Εκείνο το άγνωστο ζευγάρι,
“διώκει αμνόν”, με έσκιαξε τόσο, που
ακόμη και τώρα λυπάμαι τον εαυτόν μου
όταν τον θυμάμαι σ’ εκείνο το χάλι!…
Άχ!… αυτό το άγνωστο, από παιδί με
τρόμαζε!… Σκεφτείτε τι ψυχολογικά
προβλήματα θα μου είχαν δημιουργη-
θεί, αν η πρόταση άρχιζε π.χ. με μια από
τις λέξεις: θως (=τσακάλι), αλώπηξ,
γυψ, ιέραξ…  Δε θα είχα γνωστό κανένα
από αυτά τα “ζιούμπερα(1)” για να απει-
κάσω κατά πού πήγαινα, ενώ ο “λύκος”,
μ’ έκανε να ψυχανεμίζομαι την … περι-
πέτειά μου!…
Την άλλη μέρα έμαθα ότι έκλαιγαν απ’

την τρομάρα τους όλοι οι συμμαθητές
μου και  οι μανάδες τους, όπως και η
δική μου που, όμως, έκλαιγε διακριτικά!
Κατοικούσαμε παράμερα, και δίπλα μας
υπήρχε λόγγος. Εκεί  πήγαινε να κόψει
κουμαριά για τις “λυκοσκισμένες” και έ-
σκουζε  κρυφά για τη δική μου την κακο-
τυχιά… Τι νά ’καναν οι καημένες που
δεν μπορούσαν να μας βοηθήσουν, α-
φού οι περισσότερες δεν είχαν πάει κα-
θόλου σχολειό! Τότε, το πήγαινε-έλα σ’
αυτό, άνοιγε το δρόμο προς τα πονηρά
σουλατσαρίσματα και τις… επικίνδυνες
συναναστροφές με “παιδιά”! Οι ελάχι-
στες οικογένειες που έσπαγαν προσω-
ρινά αυτά τα ταμπού και έστελναν τις κο-
πέλες τους στο σχολειό, μετά δυο τρία
χρόνια, πριν δηλαδή προλάβουν να…
πονηρέψουν, τις σταματούσαν!… Έτσι
λοιπόν, όταν μεγάλωναν και γίνονταν
μανάδες, είχαν σχεδόν άδειο από πλη-
ροφορίες “το σκληρό τους δίσκο” και
δεν μπορούσαν να μας πουν τι είναι ο
“αμνός” και τι στο διάολο κάνει…Οι πα-
τεράδες μας που ίσως μπορούσαν να
μας βοηθήσουν, περνούσαν σπάνια από
το σπίτι. Ήταν συνήθως μακριά μας, ε-
πιδιδόμενοι στην άγρα του ψωμιού ή στο
κυνήγι του εχθρού!…
Ζώντας σε τέτοιες οικογενειακές και

κοινωνικές συνθήκες, εμείς οι μα-
θητές, τα τότε πρωτάκια του Γυμνασίου,
δεν είχαμε κανέναν να μας συμπληρώ-
σει τις τεράστιες ελλείψεις που μας εί-
χε αφήσει η ελλιπής φοίτησή μας στο
Δημοτικό Σχολείο, εξαιτίας του πολέ-
μου, της κατοχής, της Εθνικής Αντίστα-
σης και των συνακόλουθων κακουχιών.
Φοβισμένοι, νηστικοί, γυμνοί και ξυ-
πόλυτοι, περνούσαμε φευγαλέα από το
Δημοτικό και μετά από τρία, το πολύ,
τέσσερα χρόνια ευκαιριακής φοίτησης,
ξεσκολίζαμε πνευματικά ανάλαφροι! Και
παίρναμε Απολυτήριο, κυριολεκτικά,
απ’ το “Κρυφό Σχολειό” που τότε είχε
αναβιώσει στα χωριά μας… Εμείς στα Ά-
γναντα κάναμε μάθημα “μέσα στη θολό-
κτιστη εκκλησιά” της Παναγίας, επει-
δή το δημόσιο διδακτήριό μας με τα κόκ-

κινα κεραμίδια της στέγης του, αποτε-
λούσε ελκυστικό στόχο για τα  βομβαρ-
διστικά των κατακτητών. Η Εκκλησία, ό-
πως και όλα τα σπίτια του χωριού, είχε
πέτρινη τη σκεπή της και δεν ξεχώριζε,
δεν προκαλούσε… Είχε βέβαια το Σταυ-
ρό σαν ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, αλλά
αυτός μας φύλαγε… Και, στο κάτω-κά-
τω, αν οι ιπτάμενοι επιδρομείς τον εντό-
πιζαν, πιστεύαμε πως δε θα τον σημά-
δευαν. Τι στο καλό…, χριστιανοί άνθρω-
ποι ήταν κι αυτοί . δεν θα είχαν ντιπ Θεό
μέσα τους;
Καταλαβαίνετε, λοιπόν, τι γράμμα-

τα μαθαίναμε στοιβαγμένοι εκεί στην
εκκλησιά τριακόσιοι (300) και πλέον
μαθητές έξι τάξεων, με ένα Δάσκαλο,
με Αναγνωστικό από τρίτο και τέταρ-
το χέρι, με σπασμένη πλάκα και αυτο-
σχέδιο πετροκόντυλο, χωρίς θέρμαν-
ση και, οι πιο πολλοί, χωρίς κάθισμα
και θρανίο και όλοι μας υποσιτισμέ-
νοι!… Παρά τις υπεράνθρωπες προ-
σπάθειες που έκανε ο λαμπρός δά-
σκαλός μας, ο αείμνηστος Κώστας
Βρόντος, δεν προλάβαινε να μας διδά-
ξει κάτι περισσότερο από λίγη ανά-
γνωση, γραφή και αριθμητική, μολο-
νότι εργαζόταν όλη μέρα, χωρίς να
τον υποχρεώνει και χωρίς να τον πλη-
ρώνει κανείς!… Αλλά ούτε ραδιόφω-
να και τηλεοράσεις υπήρχαν τότε για
να ακούμε και να μαθαίνουμε καμιά
λέξη παραπάνω από εκείνες που μας
έλεγαν οι μανάδες μας... Το ίδιο α-
σφαλώς συνέβαινε σε όλα τα Τζου-
μερκοχώρια.
Δεν ήταν επομένως παράξενο που

δεν ξέραμε τι ήθελαν να πουν οι λέ-
ξεις, “διώκει αμνόν”, που συνόδευαν
το λύκο. Απλώς μας φαίνονταν πολύ
αλλόκοτες και απειλητικές. Έτσι ά-
γριες τις φαντάζονταν στα χωριά μας ό-
λες σχεδόν οι  μανάδες και “ολοφύρο-
νταν” λέγοντας:  “Πω, πω, πω, τι θα
γίνουμε με τούτα τα παιδιά μας… Μι-
κρά, μαύρα και άγρια είναι εκείνα τα
έρμα τα γράμματα που μαθαίνουν στο
Γυμνάσιο”! Έτσι θρηνολογούσαν οι κα-
ημένες ομαδικά, όταν έσμιγαν στη βρύ-
ση, στο μύλο και στη “νεροτρουβιά”.
Αυτόν τον γενικευμένο κλαυθμό και

οδυρμό άκουγε ο τότε νεαρός δικαστι-
κός υπάλληλος αείμνηστος Αριστοτέ-
λης Ζ. Τούμπουρος και μάτωνε η καρ-
διά του… Έτρεξε σαν ο από μηχανής
θεός για να δώσει λύση. Μάζευε κάθε
απόγευμα στο υπερώο της Εκκλησίας,
στο  γυναικωνίτη, όσους μαθητές ήθε-
λαν  και εκεί τους ερμήνευε μία-μία τις
λέξεις, όχι μόνο του μαθήματος της η-
μέρας, αλλά και του παρακάτω. Από τις
εκατό περίπου λέξεις που είχε κάθε
κείμενο, είναι αμφίβολο αν ξέραμε τις
πέντε. Και πώς να τις μαθαίναμε, οι
έρμοι, αφού κάθε φορά αυτές και τα
άρθρα τους παρουσιάζονταν μπροστά
στα μάτια μας με παράξενα αλλαγμένη
μορφή! Δεν προλαβαίναμε να γνωρί-
σουμε π.χ. τα ζεύγη των λέξεων: “ο
μην” και “η μνά” και σε λίγο μας πα-
ρουσιάζονταν με τις μορφές: “τω μηνί,
τοις μησί”, το πρώτο, και “τη μνα, ταις
μναις”, το δεύτερο! (Λυπάμαι που το
πληκτρολόγιό μου δεν έχει  περισπω-
μένες και υπογεγραμμένες για να τις
βάλω εκεί που πρέπει). Ξεκαρδιζόμα-
σταν στα γέλια με τα εξεζητημένα και
προκλητικά μασκαρέματα μερικών λέ-
ξεων που, με τις σκερτσόζικες εμφανί-
σεις τους, μας έδιναν αφορμές και  κά-
ναμε μ’ αυτές γουστόζικα και γαργαλι-
στικά λογοπαίγνια!…
Το τι τράβηξε ο Τέλης Τούμπουρος

μ’ εμάς “τα απελέκητα κούτσουρα”
εκεί στο γυναικωνίτη, δεν περιγράφε-
ται! Δεν άντεχε μόνος του και πότε-
πότε έπαιρνε βοηθό του τον αείμνηστο
Χρήστο Δ. Παπαγιάννη, ταμειακό υπάλ-
ληλο, ο οποίος επιπλέον είχε αναλάβει
και τον τομέα της ηθικής και μουσικής
διαπαιδαγώγησής μας. Στο διάλειμμα,
για να μας ξεκουράσει, αλλά και για να
μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε την
ιερότητα του χώρου, μας έψελνε με τη
βελούδινη φωνή του κατανυκτικά εκ-
κλησιαστικά τροπάρια, αρχινώντας πά-
ντοτε από την πανηγυρική Δοξολογία.
Όταν πλησίαζαν τα Χριστούγεννα και το

Πάσχα, εκτός από τα τροπάρια των Αγί-
ων αυτών ημερών, μας μάθαινε και τα
αντίστοιχα κάλαντα. Ήξερε πως τα λίγα
αυγά και τα καρύδια που, τηρώντας το
έθιμο, θα μαζεύαμε, ήταν βλησίδι(2)  για
μας…

 Η βελτίωσή μας στα Αρχαία Ελληνι-
κά, έργο των αλτρουιστών αυτών Αγνα-
ντιτών, ήταν θεαματική! Ο φιλόλογος
καθηγητής μας, ο αείμνηστος Ηλίας
Χουλιάρας, είχε να το λέει. Μαθαίνα-
με, βλέπετε, και το παρακάτω μάθημα
και κάναμε τους έξυπνους! Τότε κατα-
λάβαμε ότι κάθε λέξη μέσα σε μια πρό-
ταση έχει τη δική της αποστολή και το
δικό της όνομα. Εκεί στην Εκκλησία, με
τη φώτιση της Παναγίας και με την επι-
μονή και υπομονή των άμισθων φροντι-
στών μας, μάθαμε ότι η πρώτη λέξη
του τίτλου του παρόντος κειμένου (λύ-
κος) είναι υποκείμενο, η δεύτερη
(διώκει) ρήμα και η τρίτη (αμνόν) αντι-
κείμενο. Και τα μάθαμε αυτά τα άγνω-
στα και τρομερά, από ανθρώπους που
δεν ήταν καθηγητές, αλλά είχαν μέσα
τους φουντωμένη τη φλόγα της προ-
σφοράς σε μια ταλαιπωρημένη και άτυ-
χη γενιά μαθητών. Διαπίστωσαν αυτοί
οι ευεργέτες φροντιστές μας ότι δεν
ήμασταν “κούτσουρα” μη επιδεχόμενα
πελέκημα, αλλά “τρουμπούκια(3)” ανε-
πεξέργαστα, ατόφια, που κουβαλούσαν
ακόμη επάνω τους σαρακιασμένες
φλούδες και σκληρούς ρόζους, αφού
την λείανσή τους τη διέκοψαν βίαια οι
κατακτητές. Συνέχισαν αυτοί το τρόχι-
σμά μας με ό,τι μέσα διέθεταν ή επινο-
ούσαν, και μας σουλούπωσαν.
Εκεί στην Εκκλησιά πήραμε για πρώ-

τη φορά λίγη μυρουδιά απ’ τους “μη-
χανισμούς” λειτουργίας της Γραμματι-
κής και του Συντακτικού. Τότε, η πρώτη
συντακτική επεξεργασία της πρότασης
“λύκος διώκει αμνόν”, μας οδήγησε σε
μια πολύ χρηστική ζαβολιά που κάναμε
κατά τα επόμενα μαθητικά μας χρόνια.
Μας έδωσε την ιδέα και επινοήσαμε
τον εξής αλληγορικό κώδικα αλληλοβο-
ήθειάς μας κατά τα διαγωνίσματα των
Αρχαίων Ελληνικών: Όταν μας έθεταν
ως θέμα τη συντακτική επεξεργασία
μιας πρότασης, αριθμούσαμε τις λέ-
ξεις της από την αρχή, και όποιος την
επεξεργαζόταν πρώτος και πίστευε ότι
την επεξεργάστηκε σωστά, φώναξε εις
επήκοον όλων π.χ.: “τρεις λύκοι και
πέντε αρνιά”, και όλοι καταλαβαίναμε
ότι η τρίτη λέξη ήταν υποκείμενο και η
πέμπτη αντικείμενο. Αν ήταν κατηγο-
ρούμενο, αντί για αρνιά, έλεγε κατσί-
κια! Βέβαια, είχε έτοιμη και την απά-
ντηση προς τον καθηγητή που αυστηρά
και ανήσυχα ρωτούσε τι συμβαίνει!…
Του απαντούσε ότι δεν μπόρεσε να συ-
γκρατήσει τον ενθουσιασμό του, γιατί
τού ’ρθε άξαφνα στο νου η λύση κά-
ποιου γρίφου που μας απασχολούσε
στο διάλειμμα! Αχ!… τι σου είναι αυτά
τα παιδιά! Όταν είναι νηστικά, κάνουν
πιο πειστικό εκείνο το “πενία τέχνας
κατεργάζεται”! Και η πενία τότε ήταν
πολυσήμαντη…
Και ύστερα σου λένε μερικοί ότι τα

σημερινά “σκονάκια”, που στηρίζονται
στην αναπτυγμένη τεχνολογία, είναι πιο
έξυπνα! Τους πληροφορούμε πως τα
παλαιά, ήταν απλά και γεμάτα από αν-
θρώπινη ζωντάνια, πνευματικότητα και
πρωτοτυπία. Αλλά οι σημερινοί ανιστό-
ρητοι δε λένε μόνο αυτή την ανακρίβεια
. λένε και πολλές άλλες, όπως π.χ., ότι
η δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία είναι ε-
πινόηση και “κοινωνικός μισθός” των
τελευταίων ετών και ότι τα φροντιστήρια
ξάφριζαν πάντοτε τα πορτοφόλια των
γονιών. Φαίνεται πως όσοι προβάλλουν
τέτοιους ισχυρισμούς, δεν είχαν την τύ-
χη να ακούσουν τίποτε για το Γυμνάσιο
Αγνάντων και για τους δασκάλους της
περιοχής των Τζουμέρκων, αλλά και για
πολλούς άλλους εγγράμματους συμπα-
τριώτες μας που, κατά το πρώτο μισό
του αιώνα που πέρασε, μοχθούσαν για
τη μόρφωση των ταλαιπωρημένων παι-
διών της περιοχής μας.

………………………………………………………………………………………………………………..

(1) ζιούμπερο = άγριο και ασουλούπω-
το ζώο, άγνωστης ονομασίας.
(2) βλησίδι = θησαυρός, πλούτος, α-
φθονία.
(3) τρουμπούκι = τμήμα χοντρού κορ-
μού δέντρου, απ’ το οποίο βγαίνουν οι
σανίδες.

Οι πρώτοι μετά τον πόλεμο Τζουμερκιώτες μαθητές Γυμνασίου

“Λύκος διώκει αμνόν...”!
του Χρήστου Αρ. Παπακίτσου
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Αγγέλη – Νικολού Αλεξάνδρα .............................................. 20
Αλαχμανέτης Νικόλαος ......................................................... 20
Βρόντος Κωνσταντίνος του Κωνσταντίνου ........................... 20
Γεωργίου Ματθαίος (Ράμια) ................................................... 20
Δασύρα - Χριστοβασίλη Χρυσούλα ........................................ 20
Ζάραγκα Πανδώρα .................................................................. 30
Ζάραγκας Γεώργιος του Λάμπρου .......................................... 30
Ζάραγκας Ιωάννης του Κωνσταντίνου .................................. 50
Ζάραγκας Κωνσταντίνος του Δημητρίου ............................... 20
Ζιάβρας Αθανάσιος ................................................................. 20
Ζολώτα – Κούσουλα Αγγελική .............................................. 20
Καπέλης Δημήτριος του Κωνσταντίνου ................................ 20
Καπέλης Ιωάννης του Λάμπρου ........................................... 10
Καπέλης Κωνσταντίνος ......................................................... 25
Καπέλης Νικόλαος του Κωνσταντίνου .................................. 20
Κούκος Δημήτριος ................................................................. 20
Κρεμπούνη Αντιγόνη ............................................................. 30
Κρεμπούνης Βασίλειος του Κωνσταντίνου ........................... 30
Κώστας Ευαγ. Βασίλειος ........................................................ 20
Κώστας Κωνσταντίνος του Γεωργίου ..................................... 10
Κωστούλας Ευάγγελος του Βασιλείου .................................. 50
Λελούδα-Νικολού Δήμητρα .................................................. 20
Λεμονιάς Απόστολος του Δημητρίου .................................... 10
Λιάπατας Δημήτριος (φαρμακοποιός) ................................... 30
Μασαλής Γεώργιος ................................................................ 10
Μαυροπάνος Δημήτριος του Σωτηρίου ................................ 20
Μαυροπάνος Κωνσταντίνος του Σωτηρίου ......................... 100
Μαυροπάνος Κωνσταντίνος του Σωτηρίου ........................... 20
Μαυροπάνος Σωτήριος του Δημητρίου ................................ 30
Μαυροπάνος Σωτήριος του Κωνσταντίνου ........................... 30
Μαυροπάνος Χρήστος του Παναγιώτη .................................. 20
Μαυροπάνου Άννα του Δημητρίου ...................................... 20
Μπαζούκα Βασιλική του Ιωάννου ......................................... 30
Μπάκου Ζωή του Ηλία ........................................................... 15
Ντούβαλης Γεώργιος του Αλεξ. ............................................ 50
Ντούβαλης Παναγιώτης του Γεωργίου .................................. 50
Ντούβαλης Χαρίλαος ............................................................. 15
Παναγοπούλου-Κώστα Βαίτσα ............................................... 20
Πανούτσου – Ντάση Χριστίνα ................................................ 20
Παπαγιάννης Χρήστος (Καναδάς) .................. 100 δολ. Καναδά
Παπακίτσος Ευάγγελος (Λευκαντί) ........................................ 50
Παπακίτσος Κωνσταντίνος του Αλεξ ..................................... 20
Παπακίτσος Κωνσταντίνος του Αριστ. ................................... 20
Παπακίτσος Χρήστος του Αριστ. ............................................ 20
Παπακίτσου – Βασιλείου Βάσω .............................................. 20
Πολύζος Γεώργιος του Χρήστου ............................................ 20
Πολύζος Γεώργιος του Χαρ. .................................................. 50
Πολύζος Σωτήριος του Χαριλ. ............................................... 20
Ρίζος Γεώργιος του Χρήστου ................................................. 20
Ρίζου-Κουλοχέρη Ελένη ....................................................... 15
Ρίζου-Μπακογεώργου Αικατερίνη ......................................... 15
Σιαπάτης Γεώργιος του Χρήστου ........................................... 20
Σιαπάτης Φώτης του Χρήστου ............................................... 20
Σιαπάτης Χρήστος του Γεωργίου ........................................... 20
Στεργίου Κωνσταντίνος .......................................................... 25
Τασιούλα – Αηδόνη Θεοδώρα ................................................ 20
Τάτσης Λάμπρος του Κων/νου .............................................. 10
Τεμπλής Δημήτριος (Λεπιανά) .............................................. 20
Τσιμπέρης Ηλίας του Σωτηρίου ............................................. 20
Φλούδας Ιωάννης του Χριστόδουλου ................................... 30
Φράγκου Σοφία ...................................................................... 20
Χαλκιάς Ανδρέας .................................................................... 20
Χάρος Ιωάννης του Κωνσταντίνου ........................................ 15
Χάρος Κωνσταντίνος του Ιωαν. ............................................. 15
Χάρος Λάμπρος του Κων/νου ............................................... 15
Χάρος Μιχάλης του Γεωρ. ..................................................... 20
Χαρος Παντελής του Ιωαν. .................................................... 10
Χάρου Μαριάνα του Μιχαήλ .................................................. 20
Χασαλεύρης Νικόλαος ........................................................... 30
Χριστοβασίλης Γεώργιος του Ιωαν. ....................................... 20
Χριστοδούλου Ελευθερία ...................................................... 20
Χριστοδούλου Χρήστος του Γεωργ. ...................................... 20
Χρύση-Ζολώτα Αγαθή ............................................................ 15
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσοι διαπιστώνουν ότι δεν καταχωρίστηκε το

όνομά τους, ενώ έχει περάσει τρίμηνο από την καταβολή της
συνδρομής τους, να επικοινωνούν μαζί μας στα τηλέφωνα:
210-3313067, 210-5137942.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Διακρίνονται από
αριστερά: Ιφιγένεια
Στάμου, Βασιλική
Τσίντζα, Π. Τούμπουρου,
Βασιλική Μπαζούκα,
Παρασκευή Χασαλεύρη,
Νίκη Έξαρχου, Βασιλική
Μπαλατσούκα, Όλγα
Χουλιάρα και Όλγα
Οικονόμου.

Οργανοπαίχτες: Ευστ.
Ζάχος (βιολί), Β.

Μπούκας (κλαρίνο),
Δημ. Μπαλαδήμας

(λαούτο), Ιω.
Παπαδημητρίου

(μεταξύ των
οργανοπαιχτών).
Επάνω σειρά (από
αριστερά): Ευαγ.

Στάμος, 4ος ο Χρήστος
Φίλος (Μάρος), 5ος ο
Δημ. Νάτσης, 6ος ο

Γεωρ. Πριτσιβέλης και
7ος ο Δημ. Τάτσης

(γαμπρός Χασαλεύρη).

Διακρίνονται από αριστερά
οι Ευθύμιος Νικολός,
Μιχάλης Ευταξίας και
Κωνσταντίνος
Χριστογιωργάκης
(Καφαντάρης)

Ο Δημ. Ζάχος
στα πρώτα
βήματα στ'
αχνάρια του
Αρίωνα!

Διακρίνονται
καθήμενοι οι

Νικ. Κατσάνος,
Κ. Καφαντάρης
και όρθιοι οι

Λάκης Αγόρος,
Ευαγ.

Γιωργονίκος,
Ευαγ.

Γιαννούλας

Διακρίνονται από
αριστερά οι Κ.
Καφαντάρης, Γεωργ.
Σκουληκαρίτης,
Φωτεινή Κολοβού, Χρ.
Κωστάκης και Κων.
Σκουληκαρίτης

Φωτο - αναμνήσεις

ΒΙΛΜΑ Λ. ΣΑΠΛΑΟΥΡΑ
Δικηγόρος

Ν. Ζέρβα 2 - Ιωάννινα
Τηλ. γραφ.: 26510-28221
Τηλ. οικίας: 26510-35100
Κινητό: 6947-186813
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