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ΤΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ
ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΑΓΝΑΝΤΙΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

(1928 – 2008)
Ογδόντα χρόνια ζωής και δράσης συμπληρώνει φέτος η Αδελφότητά μας.
Ογδόντα χρόνια αγώνων και αγωνίας, προσφοράς και δημιουργίας. Ευχόμαστε “να τα χιλιάσει”! Το Καταστατικό της
εγκρίθηκε με την 5947/18-8-1928 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Ευγνωμονώντας τους αείμνηστους ιδρυτές της, μνημονεύουμε με σεβασμό τα μέλη του πρώτου επταμελούς Δ. Σ. Σε
αυτό συμμετείχαν οι αείμνηστοι: Δημήτριος Γ. Χαλκιάς και Αριστείδης Γ. Σκουληκαρίτης, ως Πρόεδρος και Γεν. Γραμμα-
τέας, αντίστοιχα, και ως Μέλη οι: Γεώργιος Κ. Αγόρος, Βασίλειος Δ. Μπάκος, Χρήστος Κ. Αηδόνης, Κωνσταντίνος Γ.
Τσαγκαρογιάννης, Δημήτριος Γ. Στέργιος.
Είναι χρέος μας να τους μνημονεύουμε με σεβασμό και να τους ευγνωμονούμε.

Το Δ. Σ. της Αδελφότητας Αγναντιτών Αθήνας

Επιστολή μας
στον Υπουργό Παιδείας

ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΑΓΝΑΝΤΙΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ                 Αθήνα, 02 - 05 - 2008
 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 33
 ΤΗΛ/ FAX 210-3313067 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 199
 E-mail: info@agnanta.com.gr  10552 ΑΘΗΝΑ
ΠΡΟΣ: Υπουργό Εθν. Παιδείας και Θρησκευμάτων Κύριον Ευριπίδη
Στυλιανίδη  ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: Αίτημα για μη κατάργηση Γυμνασίου – Λυκείου Αγνάντων

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Η φημολογούμενη κατάργηση του Γυμνασίου-Λυκείου Αγνά-
ντων Άρτας συντάραξε τους υπερδεκακισχίλιους συντοπίτες μας
που κατάγονται από το Δήμο Αγνάντων και κατοικούν στην Πρω-
τεύουσα, καθώς και τους διάσπαρτους ανά την Ελλάδα και το Εξω-
τερικό ισάριθμους αποδήμους.
Το σβήσιμο αυτού του πνευματικού φάρου που, από το 1882 ως

Σχολαρχείο και στη συνέχεια ως Ημιγυμνάσιο και Γυμνάσιο–Λύκειο,

Πληροφορούμαστε ότι
το Γυμνάσιο και το Λύκειο
Αγνάντων, ελλείψει μαθη-
τών, βαίνει προς κατάργη-
ση!... Όπως όλα δείχνουν,
το πάλαι ποτέ κραταιό
Σχολείο μας, που κατά την
τριακονταετία 1951-1980
προσέγγιζε ή ξεπερνούσε
τον αριθμό των 500 μαθη-
τών, περιέρχεται στην αρ-
μοδιότητα της Ιστορίας, σε
μερικές σελίδες της οποί-
ας, σίγουρα, θα αναφέρο-
νται και τα εξής:::::

Το 1882 ιδρύθηκε στα Ά-

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΝΑΝΤΩΝΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΝΑΝΤΩΝΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΝΑΝΤΩΝΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΝΑΝΤΩΝΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΝΑΝΤΩΝ
(Λίγο πριν το τέλος);(Λίγο πριν το τέλος);(Λίγο πριν το τέλος);(Λίγο πριν το τέλος);(Λίγο πριν το τέλος);

γναντα Ελληνικό Σχολείο
(Σχολαρχείο) που το 1929
μετονομάστηκε σε Ημιγυ-
μνάσιο. Το 1939 αναβαθμί-
στηκε σε πλήρες Γυμνά-
σιο. Λόγω όμως των πολέ-
μων, μόνο από το σχολικό
έτος 1951-52 συμπληρώθη-
καν και οι έξι τάξεις του.
Ήταν ένα από τα μεγαλύ-
τερα και αποδοτικότερα
Γυμνάσια της Ηπείρου! Α-
πό το 1977 χωρίστηκε σε
Γυμνάσιο και Λύκειο.

Όμως, μετά από λίγα
χρόνια οι δρόμοι άνοιξαν

και οι Τζουμερκιώτες ρο-
βόλησαν κατά τις πόλεις.
Ο τόπος τους δεν μπορού-
σε να τους κρατήσει άλλο
αφού αυτόν, μόνο το μάτι
του Θεού τον έβλεπε με
στοργή! Κανένας άλλος...
Έτσι, από το 1982 οι μαθη-
τές και των δύο σχολείων
δεν ξεπερνούσαν τους
διακόσιους και συνεχώς
λιγόστευαν, μέχρι που την
τελευταία δεκαετία οι μα-
θητές σε κάθε τάξη με-
τριόνταν στα δάκτυλα των

ΔΗΜΟΣ ΑΓΝΑΝΤΩΝΔΗΜΟΣ ΑΓΝΑΝΤΩΝΔΗΜΟΣ ΑΓΝΑΝΤΩΝΔΗΜΟΣ ΑΓΝΑΝΤΩΝΔΗΜΟΣ ΑΓΝΑΝΤΩΝ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΑΓΝΑΝΤΙΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΑΓΝΑΝΤΙΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΑΓΝΑΝΤΙΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΑΓΝΑΝΤΙΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΑΓΝΑΝΤΙΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2008ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2008ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2008ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2008ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2008

(Συνέχεια στη σελίδα 4)

• 4 έως  9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  ΩΡΑ 17.30  Στο Γυμνάσιο Αγνάντων
         “ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ” Παιδικό  5 Χ 5  “ΒΟΛΕΪ” Γυναικών

• 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  ΩΡΑ 10.00  Στην πλατεία Αγίου Γεωργίου
        “ΑΘΛΟΣ JUNIOR”  ΤΡΕΞΙΜΟ  Από 5 έως 16 ετών

• 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΩΡΑ 10.00  Στο Γυμνάσιο Αγνάντων
                 “ΑΘΛΟΣ JUNIOR” ΠΟΔΗΛΑΤΟ - ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ - ΡΑΠΕΛ

• 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΩΡΑ 10.00  Στην πλατεία Κοιμήσεως Θεοτόκου
     “ΤΟΥΡΝΟΥΑ” ΤΑΒΛΙ – ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ  Από 5 έως 96 ετών

• 10 έως  14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  ΩΡΑ 17.30  Στο Γήπεδο Καταρράκτη
    “ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ”  11 χ 11  -  Εφήβων και Ανδρών

• 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΩΡΑ 9.00  Στον Προφήτη Ηλία
     “ΕΚΔΡΟΜΗ” Με φαγητό ποτό και χορό.  Από 5 έως 96 ετών

•12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  Στην πλατεία Κοιμήσεως Θεοτόκου
     “ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ” ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ  Από 5 έως 96 ετών

• 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΩΡΑ 9.00  Στο Γεφύρι της Πλάκας
     “RAFTING” Από Γέφυρα Αμπελοχωρίου.

• 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  Στην πλατεία Αγίου Γεωργίου
    “ΕΚΘΕΣΗ” ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ  Από 5 έως 96 ετών

• 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  Στην πλατεία Κοιμήσεως Θεοτόκου
     “ΧΟΡΩΔΙΑ” Από παιδιά του χωριού ΚΟ
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(Συνέχεια στη σελίδα 10)

Ο ι Τζουμερκιώτες, ράτσα περή
φανη και σκληροτράχηλη, με
ακονισμένο απ’ την τουρκική

τυραννία εθνικό φρόνημα, εμψυχωμένοι
από ένα ατίθασο πνεύμα ανεξαρτησίας,
με μια σκληρή εμφανή στα
πάτρια ήθη και με το πείσμα
δυνατότερο απ’ το σίδερο,
τον χρόνο και το θάνατο, έ-
καναν δυναμικά την επανα-
στατική τους παρουσία στον
ξεσηκωμό του Γένους μας,
το 1821.
Οι Τούρκοι πάτησαν τα

Τζουμερκοχώρια το 1449,
δεκαοχτώ χρόνια μετά τα
Γιάννενα. Αποτελούσαν πηγή
εφοδιασμού και σύντομο
δρόμο επικοινωνίας των
Τούρκων από το ηπειρωτικό
κέντρο, τα Γιάννενα, με Αιτωλοακαρνα-
νία και ανατολική Ελλάδα, μέσω Πλάκας,
Τζουμερκοχωρίων, Ασπροποτάμου, Α-
γράφων και Μακρυνόρους. Από τα πρώ-
τα χρόνια τα χωριά μας εμφανίστηκαν α-
νήσυχα και δυνατά επαναστατικά κέντρα,
με ζωηρό πνεύμα και ασίγαστο πόθο απε-
λευθέρωσης. Οι Τζουμερκιώτες εξόντω-
σαν τα τουρκικά αποσπάσματα και τους
δερβεναγάδες κατά το διάβα τους απ’ τα
Τζουμέρκα, γεγονός που ανάγκασε τον
Σουλτάνο να τους παραχωρήσει αυτονο-
μία, ιδρύοντας το έτος 1537 το “Αρματω-
λίκι των Τζουμέρκων”. Κατά την αληπα-

σαϊκή θηριωδία, που λυμαίνονταν τα
Τζουμέρκα βίαιες αλβανικές ληστρικές ε-
πιδρομές, που αφάνισαν, κατά μια ιστο-
ρική μαρτυρία 19 Τζουμερκοχώρια, ανα-
γκάστηκαν να οργανώσουν τα τοπικά

τους καπετανάτα, για αποτε-
λεσματικότερη αντιμετώπισή
τους. Έτσι η επανάσταση του
1821 βρήκε τα χωριά μας έ-
τοιμα να προσφέρουν υπο-
λογίσιμο και εμπειροπόλεμο
δυναμικό στον αγώνα. Γι’
αυτό ο Χριστόφορος Περ-
ραιβός από το Σούλι σε επι-
στολή του τον Φεβρουάριο
του 1817 προς τον τότε τσά-
ρο της Ρωσίας Αλέξανδρο
κατέτασσε τους Τζουμερκιώ-
τες στις πολεμικότερες πε-
ριοχές της δυτικής Ελλάδας,

με το αρχαίο μάλιστα όνομά τους “ΑΘΑ-
ΜΑΝΕΣ”. Ο δε Αθανάσιος Ψαλίδας τον
Φεβρουάριο του 1823 έγραφε στον Αλέ-
ξανδρο Μαυροκορδάτο ότι “είναι μαθη-
μένα καλά στο ντοφέκι τα Τζουμέρκα”
και για την περιοχή (Νομό σήμερα) Άρ-
τας ότι “στα χωριά είναι Έλληνες χριστια-
νοί, εις τον κάμπον δειλοί και εις τα βου-
νά πολεμικοί”.
Οι Αγναντίτες τον καιρό των μαχών

στην Πλάκα και Άγναντα διέθεταν εμπει-
ροπόλεμους και σκληρούς πολεμιστές,
σύμφωνα με μια μαρτυρία, που θα ανα-

ΟΙ ΜΑΧΕΣ ΠΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΑΓΝΑΝΤΩΝ
1821 ΚΑΙ 1822

Γράφει ο
ΜΙΧΑΛΗΣ Γ. ΧΑΡΟΣ

(Συνέχεια στη σελίδα 9)
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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 γεγονό-
τα υποπίπτουν στην αντίληψή μας και όσα μας γνω-
στοποιούν 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.

Έφυγε από τη ζωή την 12-5-
2008 αφού πάλεψε γενναία,

καρτερικά και αξιοπρεπώς με την
ασθένειά της. Ήταν το δεύτερο κα-
τά σειρά παιδί του Αθαν. Γ. Ζιάρα-
γκα και της Αικατερίνης Κ. Θώδη.
Ήταν παντρεμένη με τον αείμνη-
στο Χριστόφορο Πριτσιβέλη και α-
πέκτησε δυο παιδιά, την Ντίνα και
τη Βούλα, και ευτύχησε να καμαρώ-
σει τέσσερα εγγόνια. Έζησε ήρεμα,
έντιμα και με αξιοπρέπεια. Έκανε

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
– Στις 18-4-2008 η Χριστίνα

Αγγέλη - Καπέλη έφερε στον
κόσμο δίδυμα αγόρια.

– Το ζεύγος Ηλία Τσιάκαλου
και Βάσως Γεωργίου (Δημ.)
Σιαπάτη απέκτησαν το πρώτο
τους παιδί, ένα χαριτωμένο κο-
ριτσάκι.
Το Δ.Σ. τους εύχεται να τους

ζήσουν.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
– Την Κυριακή 17 Φεβρουα-

ρίου 2008 ο Παναγιώτης Γ.
Κοτσίνης και η σύζυγός του
Σταυρούλα Π. Κοτσίνη (Δ. Μι-
ντζά), βάπτισαν το αγοράκι
τους στον Ιερό Ναό Αγ. Νικο-
λάου Καισαριανής.
Η ανάδοχος Χριστίνα Αρκα-

μούζη του χάρισε δύο ονόματα
Μάριο - Δημήτριο.

– Στις 22 Ιουνίου 2008 ο
Στέφανος Κώστας και η σύζυ-
γός του Δέσποινα βάπτισαν τη
νεογέννητη κόρη τους και την
ονόμασαν Ειρήνη. Νονοί ο Βα-
σίλειος και η Ελένη Παπαγιάν-
νη.
Να τους ζήσουν.

ΓΑΜΟΙ
Το Σάββατο 14-06-2008

στον Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής
Νέας Σμύρνης, κατάμεστο από
συγγενείς, φίλους, συγχωρια-
νούς και συναδέλφους, η χω-
ριανή μας Ψυχολόγος Ιωάννα
Παπακίτσου, κόρη του Προέ-
δρου του Συλλόγου των Απα-
νταχού Αγναντιτών Κώστα Αρ.
Παπακίτσου, παντρεύτηκε τον
εκλεκτό της καρδιάς της, Επι-
κοινωνιολόγο Αριστοτέλη Αρι-
στείδη Τρυφωνόπουλο, κατα-
γόμενο από την Αρκαδία. Το
ταιριαστό νεανικό και λαμπερό
ζευγάρι και οι πανευτυχείς γο-
νείς δεξιώθηκαν τους καλεσμέ-
νους τους στο περιζωμένο με
πεύκα και πλατάνια και στρω-
μένο με δασύ και παχύ φυσικό
γρασίδι Κτήμα στη Βάρη Αττι-
κής, όπου τους χάρισαν μια α-
ξέχαστη βραδιά, γεμάτη δρο-
σιά και ομορφιά, που άνοιγε σε
μικρούς και μεγάλους την όρε-
ξη για φαγοπότι και έφτιαχνε
το κέφι για χορό που, με προε-
ξάρχοντες τους νεόνυμφους,
κράτησε ως το ξημέρωμα.
Τα στέφανα αντάλλαξε η συ-

νάδελφος της νύφης Βέρα
Λάγγαρη, κόρη του Παναγιώτη
Λάγγαρη, Υποστράτηγου (ε.α)
της ΕΛ.ΑΣ. και της Χειμωνάκη
Πόπης Δημοσιογράφου.
Το Δ. Σ. της Αδελφότητας

Αγναντιτών της Αθήνας εύχε-
ται στους νιόπαντρους να ζή-
σουν με υγεία, αγάπη και προ-
κοπή.

Ένα ακόμη απ’ τα τε
λευταία παλιά, αυθε
ντικά και λαμπερά κα-

ντήλια της ζωής του χωριού
μας έσβησε άξαφνα στις 20 Α-
πριλίου 2008 και ταυτόχρονα
ξανάναψε και καίει λαμπερότε-
ρα στην αιωνιότητα. Η μάνα, η
γιαγιά, η προγιαγιά, η θεία, η Α-
γναντίτισσα Κυρά, η Δημητρού-
λα μας, δεν είναι πια ανάμεσά
μας…
Τίποτε δεν προμηνούσε το τε-

λευταίο αιφνίδιο ταξίδι της, ε-
κτός απ’ την ηλικία της… Έφυ-
γε όρθια, ζωηρή και νηφάλια,
με την καρδιά της δοσμένη
στην οικογένειά της, στο χωριό μας και τους
χωριανούς μας και το νου της κολλημένο στον
συνοικισμό της, στα “Κονάκια”, στην κρυόβρυ-
ση του “Χαλασμένου”, στο καραούλι της στον
“Κρόκο” και στα έλατα και τα πλατάνια του
τόπου μας.
Η Δημητρούλα Αθ. Καπέλη (το γένος Χρ. Κ.

Παπακίτσου), η περίπου αιωνόβια, αντιστάθη-
κε γενναία στο χρόνο. Δεν του επέτρεψε να
κάμψει την κυπαρισσένια κορμοστασιά της και
να θολώσει το αετίσιο βλέμμα της και το καθα-
ρό μυαλό της, ούτε να βαρύνει τα πόδια της.
Μέχρι το ήρεμο τέλος της ξεχώριζε για τη δη-
μιουργική της πνοή, για το ήθος και την εντιμό-
τητα, για την ευθύτητα και την παρρησία της,
για την προσφορά αγάπης και συμπόνιας, για
την υπευθυνότητα, την αγωνιστικότητα και α-
ντοχή της.
Έκανε στο ακέραιο το καθήκον της ως σύζυ-

ΘΑΝΑΤΟΙ
– Απεβίωσε στις 11.4.2008

και εκηδεύθη στα Άγναντα ο

Λάμπρος Ζιάβρας, ετών 79.
– Απεβίωσε στις 20.4.2008

στην Αθήνα και κηδεύτηκε στα
Άγναντα η Δημητρούλα Καπέ-
λη του Αθανασίου, ετών 96.

– Απεβίωσε στις 12.5.2008
στην Αθήνα και κηδεύτηκε στα
Άγναντα η Ασπασία Πριτσιβέ-
λη, ετών 76.

– Απεβίωσε στις 25.5.2008
και κηδεύτηκε στα Άγναντα ο

Λεωνίδας Μαυροπάνος, ετών
77.

– Απεβίωσε στις 1.6.2008
και κηδεύτηκε στα Άγναντα η
Μαρίνα Μητρογεώργου-Παππά
(Κωνσταντούλα), ετών 84.

– Απεβίωσε στις 11.6.2008
και κηδεύτηκε στα Φράστα ο
Δημοσθένης Φλούδας, ετών
77.

– Απεβίωσε και κηδεύτηκε
στα Ιωάννινα στις 17.6.2008, ο
Βασίλειος Μπαρμπούτης, γιος
της χωριανής μας Γεωργίας
Βασ. Αγόρου, ετών 42.

ΔΩΡΕΑ
Οι αδελφοί Ιωάννης και

Γεώργιος Χρ. Φλούδα, εις
μνήμην των γονέων και των
αδελφών τους προσφέρουν:
α) 200 ευρώ υπέρ του ι.ν.

Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγνά-
ντων και β) 100 ευρώ για
τους σκοπούς της Αδελφό-
τητας Αγναντιτών Αθήνας.

Ν ε κ ρ ο λ ο γ ί ε ς

ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΑΘ. ΚΑΠΕΛΗ (1912-2008)
γος, ως μητέρα, ως γιαγιά, ως
συγγενής, ως Αγναντίτισσα. Ή-
ταν παντού και πάντοτε και
για τους πάντες παρούσα και,
μέχρι την τελευταία της πνοή,
μέχρι την τελευταία της στιγμή,
έδινε σε όλους μας μετρημένες
συμβουλές, αισιοδοξία και θάρ-
ρος.
Όμως, το τελευταίο κεραυνο-

βόλημα της μοίρας, που άρπα-
ξε πρόωρα από την οικογένειά
της τον γαμπρό της, το παιδί
της, τον αείμνηστο Δημήτρη
Καπέλη, δεν το άντεξε για πο-
λύ... Και ποιος, άλλωστε, στην
ηλικία της και με την αξιοθαύ-

μαστη πνευματική της διαύγεια, θα το άντεχε…
Πήγε γρήγορα να τον βρει και να του διαμαρ-
τυρηθεί που την “ξαράδιασε”…
Η στεντόρεια και γάργαρη φωνή της σίγησε,

και τα αετίσια μάτια της έκλεισαν για πάντα…
Από εδώ και πέρα, όλοι εμείς θα αναζητούμε
γύρω μας τη Δημητρούλα μας, αν και η θωριά
της θα είναι μέσα μας έντονα και ανεξίτηλα χα-
ραγμένη.
Κέρδισε δικαιωματικά το βαθύ σεβασμό και

την απέραντη αγάπη μας και, με την ενάρετη
ζωή της, εξασφάλισε μνήμη αγαθή και αιώνια.

 Χρήστος Αρ. Παπακίτσος
• Στη Μνήμη της Δημητρούλας Αθ. Καπέλη ο

γιός της Στέλιος Αθ. Καπέλης πρόσφερε στο
Σύλλογο του "Αγίου Γεωργίου" το ποσό των 200
ευρώ για να διατεθεί αποκλειστικά στη συνέχι-
ση των εργασιών επέκτασης του Νεκροταφεί-
ου του Αγίου Δημητρίου.

Τίποτε δεν προμηνούσε τοθάνατο της αλησμόνη-
της Μαρίνας το βράδυ της 1-
6-2008, που συγκλόνισε όλο
το χωριό μας. Έφυγε άξαφνα
απ’ τη ζωή μια πανέξυπνη και
δραστήρια Αγναντίτισσα, που
όσο ζούσε, σκεπτόταν και ε-
νεργούσε για το καλό όλων
μας. Ήταν η πρώτη που συ-
νειδητοποίησε την ανάγκη και

πάντοτε στο ακέραιο το οικογε-
νειακό και το κοινωνικό της καθή-
κον.  Έδειχνε ιδιαίτερη ευαισθησία
σε θέματα προόδου του χωριού
μας και για το σκοπό αυτό ενίσχυε
την Αδελφότητά μας παντοιοτρό-
πως. Πρωτοστάτησε στη συγκέ-
ντρωση χρημάτων για την αποπε-
ράτωση του έργου επέκτασης του
Νεκροταφείου Αγίου Δημητρίου Α-
γνάντων. Θα τη θυμόμαστε με σε-
βασμό.                                 Το Δ. Σ.

ΑΣΠΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦ. ΠΡΙΤΣΙΒΕΛΗ

ΜΑΡΙΝΑ ΚΩΝ. ΠΑΠΠΑ - ΜΗΤΡΟΓΙΩΡΓΟΥ
ενστερνίστηκε την
πρόταση της Αδελ-
φότητάς μας για
την επέκταση του
Νεκροταφείου του
Αγίου Δημητρίου
Αγνάντων. Ήταν
εκείνη που έδωσε
και τη λύση του
προβλήματος με
την, εκ μέρους ό-
λων των αδελφών της, δωρε-
άν παραχώρηση του παρακεί-
μενου πατρικού τους κτήμα-
τος, συνεχίζοντας έτσι την

π ο λ ύ π λ ε υ ρ η
προσφορά προς
το χωριό μας της
οικογένειας του
αείμνηστου Κων.
Παππά (Κωστα-
ντούλα). Ήταν
παντρεμένη με
τον Γιώργο Μη-
τρογιώργο και έ-
ζησαν μαζί, ως

την τελευταία της πνοή, με α-
ξιοπρέπεια, αγάπη και καλο-
σύνη. Καλό της ταξίδι. Η μνή-
μη της θα είναι αιώνια.  Το Δ. Σ.

Ευχαριστούμε όλα τα
μέλη και μη τα οποία μας
δίνουν πληροφορίες και
νέα από το χωριό είτε
τηλεφωνικώς είτε μέσω
fax είτε με επιστολές..

Οβελιστήριο -
Ψητοπωλείο

«ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ»

Ζολώτα Κυριακή

Γέφυρα Πλάκας
Τηλ.: 2685-031001
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Βλέπω, ακούω, σχολιάζω

Γράφει ο
ΧΡ. ΑΡ. ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ

ΣΣΣΣΣτους φίλους μου που, α
πό ενδιαφέρον, προσπα-

θούν με τις δικές τους ιδέες να
με πείσουν να καταπίνω τις δι-
κές μου και να μην τις βγάζω
στη φόρα, απαντώ ορθά και κο-
φτά::::: Είμαι με εκείνους     που θέ-
λουν να ζουν στο ξέφωτο με τις
ιδέες ιδέες ιδέες ιδέες ιδέες τους και για τις ιδέες
τους,     τις     δικές τους, όμως,     τις
ατόφιες.     Τους άλλους που, κα-
τά περίπτωση, τις αλλάζουν,
μόνο και μόνο, για να υποδύο-
νται τον καλό και να κερδίζουν
την εύνοια των ισχυρών, δεν
τους “πάω” καθόλου!… Ξέρω
βέβαια, γιατί το ένιωσα και το
νιώθω, ότι “το αψύ το ξύδι το
αγγειό του χαλάει”, αλλά προτι-
μώ να χαλάσει το αγγειό από
την οξύτητα του καλού και δυ-
νατού ξυδιού, παρά απ’ τη σκου-
ριά που την προκαλούν τα λο-
γής λογής δυσώδη νεροπλύμα-
τα.

***************

ΕΕΕΕΕκείνη, τέλος πάντων, η
διάταξη του νέου νόμου

για τις συντάξεις και την ασφά-
λιση, που απαιτεί διπλάσιο από
τον ίσαμε τώρα αριθμό ενσή-
μων, προκειμένου ο (εν δυνά-
μει) εργαζόμενος να έχει δωρε-
άν ιατροφαρμακευτική περί-
θαλψη, μου φαίνεται άδικη, του-
λάχιστον, για τους πραγματικά
άνεργους. Είμαι, ίσως, επηρεα-
σμένος από τη “μακρόσυρτη”
κραυγή αγωνίας ενός μεσόκο-
που γείτονά μου (επί τριετία κα-
ταγεγραμμένου ως άνεργου
στις λίστες του ΟΑΕΔ), που συ-
ντηρείται από την αγροτική σύ-
νταξη της γριάς μάνας του. Να,
τι μου είπε: “Τα εκατό ημερομί-
σθια για μένα είναι άπιαστος
στόχος… Έτσι, χωρίς γιατρό και
φάρμακα, από εδώ και πέρα θα
περιμένω την πρώτη αρρώστια
μου για να με απαλλάξει μια ώ-
ρα αρχύτερα από τα βάσανα της
πείνας. Ντρέπομαι να πάω να
ζητήσω χαρτί απορίας, για να
μπω σε Νοσοκομείο. Δεν είμαι
εγώ άπορος ..... άπορη είναι η α-
νεργία μου”!… Μήπως έχει δί-
καιο;;;;; Αν είχε και οικογένεια;;;;;

***

ΚΚΚΚΚάτι θα έχετε ακούσει για
εκείνο το “Σύμφωνο Ε-

λεύθερης Συμβίωσης” που, ί-
σως κάποτε, θα “ευλογεί” και
τη συμβίωση των ομοφυλοφί-
λων και θα τους εύχεται να είναι
καλά “αντρόαντρα” ή “γυναικό-
γυνα”!… Φαίνεται πως οι “γήι-
νες πλάκες”, που μετακι-
νούνται με τους σεισμούς, μας
μετατόπισαν και μας σφήνωσαν
ανάμεσα στα Σόδομα και τα Γό-
μορρα!…
Και ύστερα από αυτή την εξα-

χρείωση των ηθών, σου λένε
μερικοί ότι η Εκκλησία δεν πρέ-
πει να γίνει Ηθικοπλαστικό Σχο-
λείο! “Εάν το άλας μωρανθή εν

τίνι αλισθήσεται;;;;;”, ρωτάει ρητο-
ρικά ο Χριστός στους μαθητές
του, θεωρώντας τους αλάτι της
γης, που, αν χάσει την αλμύρα
του, δεν προστατεύει από τη σα-
πίλα ούτε τα υλικά ούτε τα ηθι-
κά αγαθά. Στην ίδια περικοπή,
τους παρομοιάζει με αναμμένο
λυχνάρι που, για να φωτίζει και
να προσανατολίζει τον κόσμο,
δεν πρέπει να μπαίνει κάτω α-
πό το κιούπι, από τη γάστρα και,
φαντάζομαι, ούτε κάτω, και πα-
ρακάτω, από … τη “γαστέρα”…
Ας σταματήσω όμως εδώ γιατί,
αν επεκταθώ, σίγουρα κάποιοι
θα με πουν σκοταδιστή, αν και
θα προτιμούσα να υβρίζομαι
σαν τέτοιος, παρά σαν “τοιού-
τος”…

***
ΣΣΣΣΣας μεταφέρω κάτι που διά-

βασα και το βρήκα χαριτωμένο:::::
Ένας Εβραϊκής καταγωγής κα-
θηγητής μεγάλου Πανεπιστη-
μίου, μιλώντας για την ηθική
κατάπτωση της ανθρωπότητας
και κάνοντας, προφανώς, και
την πολιτική του, βάζει τον Μω-
υσή, τον Χριστό, τον Μάρξ και
τον Φρόυντ να συζητούν για τα
αίτια που την προκαλούν. Δίνει
πρώτα τον λόγο στο ΜωϋσήΜωϋσήΜωϋσήΜωϋσήΜωϋσή
(Ιουδαίος, Ιουδαίον προτάσσει)
ο οποίος, βάζοντας το δείκτη
του χεριού του στο κεφάλι του,
λέει::::: “Όλα από εδώ ξεκινούν”.
Ο ΧριστόςΧριστόςΧριστόςΧριστόςΧριστός διαφωνεί και βάζο-
ντας την παλάμη του στο μέρος
της καρδιάς του, λέει::::: “Όλα από
εδώ εκπορεύονται. Όλα η αγά-
πη τα θεραπεύει”. Παρεμβαίνει
ο Μαρξ Μαρξ Μαρξ Μαρξ Μαρξ και χαϊδεύοντας την
κοιλιά του, δίνει τη δική του εκ-
δοχή, λέγοντας::::: “Όχι δα…, από
εδώ ξεκινούν όλα”. Τέλος, ο
ΦρόυντΦρόυντΦρόυντΦρόυντΦρόυντ που τους άκουγε, χού-
φτιασε (με το συμπάθιο) τα…
“αχαμνά” του και χαμογελώ-
ντας, είπε με σιγουριά: : : : : “Όλοι
ανοησίες λέτε!… Όλα από εδώ
αρχίζουν”.
Αν ως χριστιανός δεν αγανα-

κτούσα για το δεύτερο επίπεδο
στο οποίο ο κ. Καθηγητής τοπο-
θέτησε τον Ιησού Χριστό, ίσως
συμφωνούσα ότι τα επίπεδα, α-
πό την κοιλιά και κάτω, καλά τα
τοποθέτησε. Δυστυχώς σ’ αυτά
κατεβάσαμε και την ψυχή και
το μυαλό και την καρδιά, και ε-
κεί χαμηλά ψάχνουμε να βρού-
με την ευτυχία… Γι’ αυτό πάμε
κατά διαόλου!…

***

ΜΜΜΜΜε όσα ακούω τελευταία
για “ντόπα” και “ντοπα-

ρισμένους”, αρχίζω να αμφι-
βάλλω εάν και ο “μικρός το δέ-
μας” Δαυίδ ήταν “καθαρός” από
ουσίες όταν νίκησε και ταπεί-

νωσε τον
γιγαντό -
σωμο και
υπερφία-
λο Γο-
λιάθ! Από
τότε που
το κλαδί
ελιάς, το
δάφνινο
στεφάνι
και τα
ενθουσιώδη ζήτωωω εξαργυ-
ρώνονται με πλούτη, με δημό-
σιες θέσεις και άλλες δελεαστι-
κές απολαβές, ακόμη και με
στρατιωτικά αξιώματα και με
πανεπιστημιακά πτυχία (λες και
έχουμε έλλειψη από ειδικά
σπουδαγμένους στρατιωτικούς
και από φοιτητές και πτυχιού-
χους), δεν είναι δύσκολο να
βρούμε τα αίτια που οδήγησαν
στη συναλλαγή και το σώμα και
την ψυχή!…
Έχω τη γνώμη ότι τα “ζήτωω-

ω” και τα χειροκροτήματα θα
αρκούσαν για να αναπτυχθεί η
ευγενής άμιλλα, η γνήσια όμως.
Σε όλους αρέσουν τα ωσαννά!
Πολλοί μάλιστα τα σκηνοθε-
τούν, τα προκαλούν, τα ακούνε
και χοροπηδούνε! Μερικοί τα α-
κούνε, χωρίς να τα περιμένουν,
και κάνουν πως σαστίζουν και
παραξενεύονται και κοκκινί-
ζουν από αιδημοσύνη, ενώ από
μέσα τους και αυτοί χοροπηδού-
νε!... Βέβαια, υπάρχουν και αρ-
κετοί κακόψυχοι ή ανίκανοι ή
ζηλιάρηδες, που κουνάνε το κε-
φάλι τους και μορφάζουν, δή-
θεν με νόημα!… Αυτά έχει η
ζωή!… Δεν ξέρω αν τα έχει και
ο θάνατος…

***

ΚΚΚΚΚατά πληροφορίες, η κα
τοικία στα Άγναντα των

αείμνηστων Χρήστου και Ε-Χρήστου και Ε-Χρήστου και Ε-Χρήστου και Ε-Χρήστου και Ε-
λένης Μπουνιάκου,λένης Μπουνιάκου,λένης Μπουνιάκου,λένης Μπουνιάκου,λένης Μπουνιάκου, σύμφω-
να με τη διαθήκη τους, περιήλ-
θε στο Δημόσιο, το οποίο παρα-
χώρησε τη χρήση της στον Δή-
μο Αγνάντων. Ο Δήμος μας, α-
φού την ανακαινίσει και τη διαρ-
ρυθμίσει κατάλληλα (λένε ότι η
πρώτη πίστωση ύψους 100.000
ευρώ έχει ήδη εγκριθεί), θα την
αξιοποιήσει πολιτιστικά, καθι-
στώντας την εργαστήρι του το-
πικού μας πολιτισμού. Να, πώς
μερικοί με τα κοινωφελή έργα
που αφήνουν πίσω τους, περ-
νούν στην αιωνιότητα και κερδί-
ζουν επάξια την ευγνωμοσύνη
όλων, ακόμη και των αγέννη-
των.
Ξέρω ότι δεν μου πέφτει λό-

γος, αλλά πιστεύω ότι μπορώ
να φαντάζομαι το ισόγειο του
κτιρίου σαν μια αίθουσα “πολ-“πολ-“πολ-“πολ-“πολ-
λαπλών χρήσεων”,λαπλών χρήσεων”,λαπλών χρήσεων”,λαπλών χρήσεων”,λαπλών χρήσεων”, για να
πραγματοποιούνται σ’ αυτή
πνευματικές, καλλιτεχνικές,
πολιτιστικές και άλλες εκδηλώ-
σεις, αφού βέβαια διαρρυθμι-
στεί και επιπλωθεί καταλλή-
λως. Είναι κάτι που λείπει από
το Δήμο μας και, μάλλον, θα το
ήθελαν και οι δωρητές, που α-
νάλωσαν τη ζωή τους στην παι-
δεία και στον πολιτισμό.

***

ΘΘΘΘΘα το γράψω γιατί αξίζει.
Καταπληκτική είναι η Ε-

πιστημονική Μελέτη – Διατρι-
βή της χωριανής μας Ψυχολό-

γου Ιωάννας Κ. ΠαπακίτσουΙωάννας Κ. ΠαπακίτσουΙωάννας Κ. ΠαπακίτσουΙωάννας Κ. ΠαπακίτσουΙωάννας Κ. Παπακίτσου
με θέμα: “Ψυχοσωματική ε-“Ψυχοσωματική ε-“Ψυχοσωματική ε-“Ψυχοσωματική ε-“Ψυχοσωματική ε-
ξουθένωση των εργαζομέ-ξουθένωση των εργαζομέ-ξουθένωση των εργαζομέ-ξουθένωση των εργαζομέ-ξουθένωση των εργαζομέ-
νων σε ανθρωπιστικές υ-νων σε ανθρωπιστικές υ-νων σε ανθρωπιστικές υ-νων σε ανθρωπιστικές υ-νων σε ανθρωπιστικές υ-
πηρεσίες”.πηρεσίες”.πηρεσίες”.πηρεσίες”.πηρεσίες”. Η μελέτη κατα-
λαμβάνει μεγάλο μέρος του
400σέλιδου συγγράμματος του
Δρα Ψυχίατρου του Νοσοκο-
μείου “Ευαγγελισμός” κ. Ορ.Ορ.Ορ.Ορ.Ορ.
ΓιωτάκουΓιωτάκουΓιωτάκουΓιωτάκουΓιωτάκου, Προέδρου της
“Διεπιστημονικής Εταιρείας
Ψυχολογικής Παρέμβασης” με
τον γενικότερο τίτλο “Παρέμ-Παρέμ-Παρέμ-Παρέμ-Παρέμ-
βαση στην κρίση βαση στην κρίση βαση στην κρίση βαση στην κρίση βαση στην κρίση – Επείγο-
ντα ψυχολογικά προβλήματα”.
Αξίζουν στη νεαρή επιστήμονα
θερμά συγχαρητήρια! Την προ-
τρέπω και, ως θείος, της δίνω
και την ευχή μου να συνεχίσει
με τον ίδιο ζήλο την προσφορά
της στην ανθρωπιστική Επι-
στήμη της.

       ***

ΜΜΜΜΜερικοί φίλοι αδικούν
την Εφημερίδα μας. Έ-

νας απ’ αυτούς, εκλεκτός φί-
λος μου και διακεκριμένος
Τζουμερκιώτης, με “έψεξε”
λέγοντάς μου ότι η εφημερίδα
μας  ασχολείται μόνο με τα Ά-
γναντα. Του απήντησα αμέσως
ότι η εφημερίδα “Άγναντα“Άγναντα“Άγναντα“Άγναντα“Άγναντα
Άρτας”: Άρτας”: Άρτας”: Άρτας”: Άρτας”: 1)     Είναι όργανο της Α-
δελφότητάς μας και ως τέτοιο
πρωτίστως πρέπει και υποχρε-
ούται να προβάλλει θέματα του
χωριού μας και 2) πολύ συχνά
αναφέρεται και σε γενικότερα
θέματα της ευρύτερης περιο-
χής των Τζουμέρκων και ανελ-
λιπώς τις στήλες της, τις κο-
σμούν εργασίες και απόψεις
πολλών Τζουμερκιωτών. Την
οίκοθεν παρέμβασή της σε θέ-
ματα που αφορούν αποκλειστι-
κά τα άλλα χωριά, τη θεωρού-
με ανεπίτρεπτη και ποτέ δε θα
την επιχειρήσουμε. Ούτε λό-
γος μας πέφτει, ούτε θέλουμε
να δώσουμε το δικαίωμα να
μας εγκαλέσουν για “ηγεμονι-
σμό”, τώρα μάλιστα που οι…η-
γεμονίες, δυστυχώς, κατέρ-
ρευσαν ή καταρρέουν!... Με α-
φορμή, πάντως, αυτή την πα-
ρατήρηση (ή “πείραγμα”) του
φίλου μου (που φαίνεται πως

μας διαβάζει αποσπασματικά),
διεξήλθα και τα 162 φύλλα της
εφημερίδας μας και μέτρησα
374 τίτλους που αναφέρονται
σε ισάριθμα θέματα της ευρύ-
τερης περιοχής των Τζουμέρ-
κων, δηλ. περισσότερα από
δυο θέματα σε κάθε έκδοση. Έ,
δεν είναι και λίγα!…

***

ΕΕΕΕΕυχαριστούμε την καλή
και φιλομαθή συνάδελ-

φο, γειτόνισσα και συνδημότισ-
σα, που μας υποδεικνύει να
προβάλουμε από την εφημερί-
δα μας τον αείμνηστο Αγναντί-
τη τιμημένο Στρατηγό Γεώρ-Γεώρ-Γεώρ-Γεώρ-Γεώρ-
γιο Αγόρογιο Αγόρογιο Αγόρογιο Αγόρογιο Αγόρο. Αν δεν με απατά η
μνήμη το κάναμε δυο τρεις φο-
ρές με τελευταία εκείνη του
φύλλου Οκτωβρίου – Δεκεμ-
βρίου του έτους 2000. Πράγ-
ματι η προσφορά το Γ. Αγόρου,
αρχικώς ως Διοικητή του Αρ-
χηγείου Τζουμέρκων των Ε-
θνικών Ομάδων Ελλήνων Α-
νταρτών (Ε. Ο. Ε. Α.) του Ε. Δ.
Ε. Σ. και στη συνέχεια ως Διοι-
κητή του 3/40 Συντάγματος
Ευζώνων της ίδιας Αντιστασια-
κής Οργάνωσης του Ναπ. Ζέρ-
βα (1942-1944), ήταν σημαντι-
κότατη. Την αναγνωρίζουν φί-
λοι και αντίπαλοι. Δεκαπέντε,
τουλάχιστον, νικηφόρες μάχες
κατά των κατακτητών συνήψε
ο Γ. Αγόρος, που ανεδείχθη ά-
ξιο τέκνο όχι μόνο των Αγνά-
ντων, αλλά όλων των Τζουμέρ-
κων, όλης της Ηπείρου και ό-
λου του Έθνους μας. Προσέ-
φερε εξαιρετικές υπηρεσίες
στην Πατρίδα μέσα από τις τά-
ξεις της Αντίστασης και, αργό-
τερα, μέσα από την άσκηση α-
ξιωμάτων υψηλότατης ευθύ-
νης που, σε κρίσιμες περιό-
δους, επάξια του ανέθεσε η
Πολιτεία (Υπαρχηγός του ΓΕΣ,
Αρχηγός της ΚΥΠ (νυν ΑΥΠ)
κ. ά. Ήταν “μπαρουτοκαπνι-
σμένος” Στρατηγός, αλλά γε-
μάτος ανθρωπιά. Ήταν κοντά
σε κάθε αγωνιστή και με το πα-
ράδειγμά του ενέπνεε και δίδα-
σκε πάντοτε ήθος, δικαιοσύνη,
προσήλωση στο καθήκον και
γνήσιο πατριωτισμό. Έκλαψε
όμως πολλές φορές για πολ-
λούς συμπολεμιστές του, συγ-
γενείς, φίλους και συντοπίτες,
που έχυσαν το αίμα τους για
την ελευθερία μας.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ο Κώστας Παπαπέτρος κάνει γνωστό σε όλους τους χωρια-

νούς και φίλους ότι κυκλοφόρησε το πρώτο του CD με παρα-
δοσιακά Τσάμικα, Συρτά και Καλαματιανά τραγούδια.
Το CD προσφέρεται σε τιμή κόστους 5 ΕΥΡΩ.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6944.114.250.
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Έτσι γινόταν η πάλη, πιανόμασταν από
τη μέση και όποιος έριχνε τον άλλο κά
τω, ήταν και νικητής.

Πιάστηκες φίλε μου και αγαπημένε μου συμμα-
θητή, μέση με μέση με το...Χάρο!

Δεν ήθελες να αναφέρεις το όνομά του, αλλά
μου είπες:

– Πιαστήκαμε μέση με μέση. Ποτέ δε μου είπες
ότι θα τον έριχνες κάτω. Τον πάλεψες τέσσερα
χρόνια κι όλο σου έκανε «τσαλιμάκια», δεν του
‘δωσες σημασία και καλά έκανες, πίστευες ότι θα
τον νικήσεις. Δεν τα κατάφερες. Αφού σε ξεζού-
μισε πήρε την ψυχή σου και ανέβηκες μαζί του
στον ουρανό.
Πάλι η μνήμη μου γυρίζει στα παλιά. Τότε που

μοιράζαμε το τσιγάρο στα δύο, στην πέμπτη γυ-
μνασίου.
Αλήθεια Μήτσο, θυμάσαι τότε που είχες μάθει

όλες τις ασκήσεις από τη Γεωμετρία, από το λυ-
σάριο απέξω, όχι μόνο τη λύση, αλλά και την
εκφώνηση. Δεν είχαμε κάποιον να μας...δείξει!!
Για τις πολιτικές μας φασαρίες, τι έχεις να πεις;

Εκεί στο δωμάτιο το δικό μου, το δικό σου, του
Νάστου του Ηλία, του Φώτη του Χαχούλη, του
Βασίλη του Νικολάου, του Κώστα Στύπα, του Κώ-
στα του Παπακίτσου, της Ελένης του Φίλου. Εί-
μασταν σε αντίπαλα στρατόπεδα και καθένας υ-
ποστήριζε το δικό του κόμμα και λέγαμε και λέ-
γαμε και στο τέλος αντάμα καπνίζαμε κρυφά
το...σέρτικο.

1965 στην Κόρινθο. Υποψήφιοι αξιωματικοί και
οι δυό μας. Αστραπή που μας βάρεσε! Θέλαμε να
γίνουμε και δόκιμοι. Πού το μέσον Μήτσο: ποιός
μας λογάριαζε ποιόν ξέραμε;
Μου ‘λεγες: Αν γίνω υπ/κός, θα χορτάσω ψωμί

«χάσκο». Εσύ έγινες, εγώ φανταράκι, χαθήκαμε,

όχι σαν τα μυρμήγκια που βγάζουν φτερά.
1968 Δεκέμβρης: Ήρθες στο σπίτι στα Γιάννε-

να, με το κρεβάτι της εκστρατείας παραμάσχαλα
και μου είπες:

– Θα κοιμηθώ εδώ, ώσπου να ταχτοποιηθώ.
Τέλειωσες, χαθήκαμε, μεγαλώσαμε.
1990, ήρθες στην τάξη μέσα στο Μενίδι, για ν’

ακούσεις πως δίδασκα το μάθημα της γλώσσας.
Κάθησες στο τελευταίο θρανίο. Το μάθημα ή-

ταν απ’ τα ψηλά βουνά του
Ζ. Παπαντωνίου κι εσύ όπως
και τα παιδιά, ανέβαιναν το
φιδωτό το δρόμο για να φτά-
σουν ψηλά, εκεί που οι κο-
ρυφές αγκίζουν τον ουρανό
και τα ‘στρα.
Ανέβαινες κι εσύ για να μα-

ζέψεις τσάι και θρούμ’ και να
δοκιμάσεις τον εαυτό σου αν
αντέχει και μου ‘λεγες:

– Έφτασα ψηλά, αντέχω κι αν μ' έχει πιάσει
από τη μέση!
Και η γριά, που της έδωσες κρυφά ρεύμα

στους Αγίους Αναργύρους, να ζει ή θα τη βρεις
πάλι μπροστά σου και θα σου ζητάει, να της αλ-
λάξεις τα...φώτα!!
Σε είχαν κατηγορήσει για «Λαϊκιστή». Ξεσήκωνες

λέει το λαό, δεν τους συνέφερε. Ήθελες νοσο-
κομειακό για το Κέντρο Υγείας, ήθελες δρόμους,
ήθελες πλατείες, ήθελες κούνιες για τα παιδάκια,
ήθελες ΚΑΠΗ, μου ήθελες και νεκροταφείο. Α, ρε
Μήτσο: προυκόναδες; Εσύ τα έκανες όλα αυτά
και πέτυχες τα περισσότερα. Εμείς τι πρέπει να
κάνουμε για ‘σένα. Προτείνω την πλατεία στη
Σκέζα, όταν γίνει να την ονομάσουμε: «Πλατεία
Μήτσου Κ. Καπέλη».
Από την πλευρά μου μέσα απ’ το βιβλίο: Αγνα-

ντίτικα Λιχνίσματα» έγινες αθάνατος.
Μέση, με μέση, σ’ είχε λυγίσει και φώναζες και

με ζητούσες να σε βοηθήσω. Δεν είχα ανάκαρα
και ήξερα ότι θα νικούσε και θα σ’ έπαιρνε μαζί
του και σε κατάφερε κι εμένα μου έμειναν οι
στίχοι του ποιήματος του Χρίστου Α. Παπακίτσου
«Στιγμές» που λένε:

«Δύο είναι οι θεϊκές στιγμές
στου βίου μας τη δίνη:
Η μια μας δίνει φως ζωής
κι η άλλη μας το σβήνει».

Αντίο Μήτσο και μην ξεχάσεις, τις πατάτες, τις
ντομάτες, τα κολοκύθια να τα ποτίζεις, και να
ραβδίσεις το Σεπτέμβρη και τις καρυές!! Τώρα
ποιός θα μου φωνάζει; Δάσκαλο, ω δάσκαλο!!

Σοβαρά κι εύθυμα

Γράφει ο
Χάρις Ζάχος

Συντ/χος Δάσκαλος
- Συγγραφέας

Mέση με μέση!Mέση με μέση!Mέση με μέση!Mέση με μέση!Mέση με μέση!

“Σε τούτ’ την τάβλα που ‘μαστε”. Από δεξιά: Μή-
τσο Καπέλης, Κώστα Παπακίτσος, Γιώργο Καρά-
μπαλης, Λία Νάστος, Άννα Χριστοδούλου, Πηνελό-
πη Κράββαρη, Τάκης Ζήσης, Γιώργος Τσιρώνης,
Νάσιο Βήχας, Φώτης Χαχούλης, Χαρίλης Ζάχος.

“Μαρία λεν την Παναγιά”. Βασίλ’ Αγόρος, Μήτσο Καπέ-
λης, Μήτσο Ζιάβρας, Τελ’ Τσιέκας, Χαρίλης Ζάχος,
Γιώργο Φλώρος, Μήτσο Γούλας, Γιάνν’ Βάνας, Νικηφό-
ρος Γκούβας.

Προς την εφημερίδα: ΑΓΝΑ-
ΝΤΑ  ΑΡΤΑΣ

Αγαπημένε μου Ναπολέων
Κατσούλη.

Να σου πως την αλήθεια δεν
το ‘ξερα ότι έφτασες τόσο ψηλά
στην ιεραρχία της ΕΛ-ΑΣ. Ή-
σουν και είσαι αθόρυβος.

Μου ‘φερες στη μνήμη μου, ω-
ραίες στιγμές. Επειδή τα παιδιά
σου, μαζί με την επιστήμη τους
ασχολούνται και με τα «βιολιά»
με καταλαβαίνεις δυό φορές. Αυ-
τοί οι άνθρωποι έχουν κάτι πα-
ραπάνω από μας. Τις λέξεις τις
κάνουν τραγούδι, νανούρισμα,
μοιρολόι.

Σήμερα πηγαίνουμε στο πανη-
γύρι. Τελειώνει η λειτουργία και
ύστερα φεύγουμε. Να ‘ταν και ο
Μανουσάκιας. Ο Λουκάς, ο
Τζιόκας, ο Κώστας Μπασιαδή-
μας –τι κούκλος ήταν αυτός– ο
Μπαλαδήμας, ο Νίκος ο Μπού-
νας, θα καθόταν και ο Άγιος σε
κάποια γωνιά, να καμαρώνει
τους χορευτές.

Θα ‘κουγε κι αυτός τα πουλιά
μου τα διαβατάρικα. Το Μαργιο-
λικό, την κακιά γειτόνισσα, τα
Τζουμέρκα μου τα περήφανα,
θα ‘τσουζε και κάνα...τσίπρο.
Αλλά βλέπεις γίναμε...πολιτισμέ-
νοι, δεν μας αρέσουν οι λαϊκοί
οργανοπαίχτες θέλουμε «φίρ-
μες».

Ήρθαν κι αυτές, για να γίνου-
με πιο πολιτισμένοι, να μάθουμε
να ‘χουμε πιο καλά ακούσματα.
Να μην πω ονόματα ξέρεις εσύ.
Μ’ αυτό το παράπονο έφυγε ο
Κώστας ο Μπασιαδήμας.

Για τις ομπρέλες. Θα μάθεις
και κάτι που δεν ξέρεις. Χειμώ-
νας 19... Ήρθαν στο σπίτι τέσ-
σερις μαθητές απ’ τ’ Αμπελοχώ-

ρι, να φτιάζουν τις ομπρέλες.
Χιονισμένος ο τόπος έξω!!

Μάταια προσπαθούσε ο πατέ-
ρας μου να τους πείσει να μη
φύγουν για το χωριό, Νιάτα βλέ-
πεις!! Του είπαν για την πληρω-
μή, την Κυριακή το βράδυ που
θα επέστρεφαν. Αμ’ δε γύρισαν.
Ο ένας πέθανε και ο άλλος με
βαριά κρυοπαγήματα και μόνο
δύο φτάσανε στο χωριό. Δεν ά-
κουσαν τον μπάρμπα Στάθη!!

Και τώρα γιατί οι δάσκαλοι εί-
χαν ομπρέλες χειμώνα καλοκαί-
ρι.

Δε ρώτησα, αλλά συμπεραίνω.
Νομίζω ότι ήταν το τρίτο πόδι,
Καταλαβαίνεις, στα χωριά μας
και οι λαγοί... πεδικλώνονται. Ί-
σως γιατί ο καιρός στα Τζουμέρ-
κα δύσκολα προβλέπεται και για
καλό και για κακό παίρνουν και
την ομπρέλα. Ήταν το «αξε-
σουάρ» για να φαίνεται ότι ο δά-
σκαλος έχει και ομπρέλα, γιατί
οι υπόλοιποι έφτιαχναν το τσου-
βάλι κουκούλα ή κατσούλα.

Πάμε παρακάτω. Όπως ο
τσοπάνης έχει την κλίτσα να
πιάνει τα κατσίκια από το πόδι,
έτσι και ο δάσκαλος να κατεβά-
ζει τα χαμηλά κλωνάρια από τις
κερασιές και τις συκιές. Ίσως
για άμυνα, όταν του επιτίθονταν
κανένας «γκέκας» στο δρόμο.
Πιστεύω, αν ξέρει και κάποιος
άλλος περισσότερα ας μας το
γράψει, θα μας φωτίσει. Εγώ την
πήρα για «αξεσουάρ» αν το γρά-
φω σωστά.

Αγαπημένε μου Ναπολέων, σ’
ευχαριστώ για όλα και την εφη-
μερίδα τα «ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ»
που μας φιλοξενεί.

Με εκτίμηση
Χαρίλης ΖάχοςΧαρίλης ΖάχοςΧαρίλης ΖάχοςΧαρίλης ΖάχοςΧαρίλης Ζάχος

Επιστολές που λάβαμε

ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΕΚΠΤΩΣΗ 20%

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

δυο χεριών και τελευταί-
ως του ενός! Τα Δημοτικά
Σχολεία της περιοχής
συρρικνώνονταν και το έ-
να μετά το άλλο έκλειναν.
Οι δεξαμενές που δρόσι-
ζαν το Γυμνάσιο και τού
’διναν ζωή, χρόνο με το
χρόνο στέρευαν... Δυστυ-
χώς, έτσι έρχεται το τέ-
λος… Το τέλος των Σχο-
λειών, το τέλος των Χω-
ριών ή και το ανάποδο!…

Εμείς, οι χιλιάδες παλιοί
Τζουμερκιώτες, “οι μη έ-
χοντες και οι μη κατέχο-
ντες”, που προλάβαμε και
πήραμε απ΄ αυτό το Σχο-
λειό φως και εφόδια για
τη ζωή “κι αλλάξαμε ζωή”,
συγκλονιζόμαστε ακόμη
και με τη σκέψη ότι το
μοιραίο, μοιραίως πλησιά-
ζει…

Εάν μπορούσα να γράψω
μια ελεγεία και εάν είχα
φωνή να την τραγουδήσω
σαν ύμνο ή σαν μοιρολόι,
θα τό ’κανα, και θά ’λεγα,
περίπου, τα εξής:

Ωδή και οδύνη για το Γυμνάσιο Αγνάντων!…
Ο φάρος μας σκοτείνιασε!… Το φως του πια δεν φέγγει…
Το σκάφος μας το λαμπερό, με το σπιρτόζο τσούρμο,
μέσα σε δίνη έπεσε κι η λαίλαπα το δέρνει...
Τα φώτα τρεμοσβήνουνε , οι μηχανές κωλώνουν
και η πυξίδα, “τά ’πηξε”!…
Λάμψη δε λάμπει πουθενά… Ούτε πυγολαμπίδα!…
Η δάδα, ο νους της Άγναντας, του Δήμου η Ναυαρχίδα,
με τ’ αγριοβόρι μάχεται. Σε ξέρες προσαράζει …
Εκεί τη δέρνουν άνεμοι, τη γδέρνει τ’ άγριο κύμα!...
Η Σκύλλα και η Χάρυβδις χαρούμενες προσμένουν
τους ναυαγούς, τους άτυχους!...
Αλίμονο!… Πώς να διαβούν θύελλες, συμπληγάδες;
Στην τύφλα κυματομαχούν…
Και η κουκουβάγια η σοφή, με τα γλαυκά της μάτια,
στου Φάρου τα χαλάσματα σκούζει κι αναμαδιέται
και λέει για παρηγοριά:
“Οι συμφορές, αναγεννούν . η ανεγνωριά σκοτώνει”!…

Χρήστος Αρ. Παπακίτσος

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΝΑΝΤΩΝΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΝΑΝΤΩΝΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΝΑΝΤΩΝΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΝΑΝΤΩΝΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΝΑΝΤΩΝ

ΤΑΒΕΡΝΑ
«ΤΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ»

ΜΗΤΣΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Άγναντα Τηλ.
26850-31163
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Το Γυμνάσιο Αγνάντων, ο τηλαυγής αυτός Φάρος των
Τζουμέρκων, τετέλεσται!!! Με απόφασή του, παρά τις
αντίθετες εισηγήσεις των αρμοδίων (Δ/νση Δ.Ε. Νομού
Άρτας, Νομαρχιακή Επιτροπή Παιδείας και Νομαρχιακό
Συμβούλιο Ν. Άρτας, ΕΛΜΕ Άρτας), ο κ. Υπουργός
Παιδείας, για λόγους -ποιος ξέρει;- (κόψε κόστος;)-,
Αποφάσισε Αποφάσισε Αποφάσισε Αποφάσισε Αποφάσισε την κατάργηση του Γυμνασίου Αγνάντων.
Αποφάσισε! Μια κουβέντα είναι αυτή. Έχει μεγάλο, ό-

μως, βάθος και για να ερμηνεύσουμε το γεγονός, της
λειτουργίας δηλαδή του Γυμνασίου και της “άδοξης” κα-
τάληξής του πρέπει να ανατρέξουμε πολλά χρόνια πίσω,
και να εξετάσουμε τη δομή και τη λειτουργία, γενικά της
νεοελληνικής, και ειδικότερα, της τζουμερκιώτικης κοι-
νωνίας.
Αρχικά πρέπει να πούμε ότι από ιδρύσεως του ελληνι-

κού κράτους το ιδανικό του νεοέλληνα συνοψιζόταν στα
εξής: Ως Ανατολίτης να γίνει Ευρωπαίος, ως χωρικός να
γίνει αστός και μάλιστα να ενταχθεί στην τάξη των μη
χειρωνακτών, που συνέπιπτε σε μεγάλο βαθμό με την
άρχουσα τάξη του νεοσύστατου κράτους. Οι λόγοι αυτοί
τον οδηγούσαν στα αστικά κέντρα, ιδιαίτερα στην Α-
θήνα.
Μα η εγκατάστασή του αυτή ήταν, κυρίως, βραχύβια.

Το γεγονός αυτό έχει τη δικαιολογία του. Είναι γνωστό
ότι ο αγροτικός χώρος κυριαρχούσε παραγωγικά στην
ιστορία των ανθρώπινων πολιτισμών ως το 19ο αιώνα. Η
βιομηχανική επανάσταση άλλαξε τα πράγματα. Η κυριαρ-
χία του αγροτικού χώρου προοδευτικά υποχώρησε. Αυ-
τή την παγκόσμια “νομοτέλεια” η Ελλάδα ακολούθησε με
αργούς, “μεσογειακούς” ρυθμούς. Γι’ αυτό μέχρι τα τέλη
σχεδόν του 19ου αιώνα η μετανάστευση ήταν φαινόμενο
που χαρακτηριζόταν από τη βραχύχρονη εγκατάσταση
στο άστυ. Άλλωστε μόνιμη εργασία δεν υπήρχε. Απουσί-
αζαν οι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες και στα μεγάλα
δημόσια έργα σημαντικό ποσοστό του εργατικού δυνα-
μικού προερχόταν από το εξωτερικό.  Στα τέλη του
19ου αιώνα άρχισε ουσιαστικά η μετανάστευση, κυρίως
από την Πελοπόννησο για πολλούς λόγους, ειδικότερα
εξαιτίας της σταφιδικής κρίσης. Η μετανάστευση αυτή
ήταν κυρίως εξωτερική με κύρια κατεύθυνση την Αμερι-
κή. H τζουμερκιώτικη-κλειστή αγροτική κοινωνία δεν ή-
ταν δυνατόν να ακολουθήσει τέτοιους μεταναστευτικούς
ρυθμούς. Η κτηνοτροφία παρείχε “τα προς το ζην”, η
επικοινωνία δύσκολη, δυσκολότερη και η απόφαση για
μετανάστευση.
Στον 20ό αιώνα, η Μικρασιατική καταστροφή επιβρά-

δυνε τη μετανάστευση. Εργατικά χέρια και μάλιστα φθη-
νά και άφθονα παρείχαν οι πρόσφυγες. Κατά τη δεκαετί-
α, όμως, του 1950 εντάθηκε χαρακτηριστικά στη χώρα
μας το κοινωνικό φαινόμενο της γεωγραφικής κινητικό-
τητας. Το φαινόμενο αυτό εκδηλώθηκε ως εξωτερική και
εσωτερική μετανάστευση. Και είναι αλήθεια πως πήρε τη
μορφή καταιγίδας. Πληθυσμιακές μονάδες μετατοπίζο-
νταν -ανάλογα- από την ύπαιθρο προς το εσωτερικό ή το
εξωτερικό και με κύριο χαρακτηριστικό τη μόνιμη εγκα-
τάστασή τους.
Τα αίτια είναι πολλά και αναφέρονται στη βιομηχανική

εξέλιξη. Βιομηχανικές μονάδες εγκαταστάθηκαν και λει-
τούργησαν στα μεγάλα αστικά κέντρα. Επομένως, θέσεις
εργασίας υπήρχαν μόνο σ’ αυτά. Το γεγονός αυτό σε
συνδυασμό και με άλλους παράγοντες που αναφέρονται
στη ζωή των κατοίκων της υπαίθρου επέτειναν ουσιαστι-
κά το πρόβλημα. Οι παράγοντες αυτοί ήταν οικονομικοί,
κοινωνικοί και πολιτιστικοί.
Αρχικά τα μέσα παραγωγής ήταν μηδαμινά, η αγροτική

ασφάλεια ανύπαρκτη και χαρακτηριστική η αδυναμία ε-
μπορευματοποίησης του αγροτικού προϊόντος. Οι χωρι-
κοί “έπαιρναν των ομματιών” τους, κυρίως για την πρω-
τεύουσα. Επιπρόσθετα, η έλλειψη υγειονομικής περίθαλ-
ψης και παιδείας καθώς και η ανυπαρξία οιασδήποτε πο-
λιτιστικής υποδομής συντελούσαν στην ένταση του φαι-
νομένου. Μετά τον εμφύλιο πολλοί αναγκάστηκαν να φύ-
γουν από την επαρχία.
Στην περιοχή των Τζουμέρκων, μέχρι τη δεκαετία του

1970, τα πράγματα λειτούργησαν διαφορετικά. Η μετα-
νάστευση δεν είχε την ίδια ένταση. Το φαινόμενο εξελί-
χθηκε με αργούς ρυθμούς. Η πραγματικότητα αυτή ο-
φείλεται σε συγκεκριμένους λόγους. Κατ’ αρχάς λειτουρ-
γούσαν ακόμη οι τζουμερκιώτικες κομπανίες μαστόρων.
Έφευγαν τα μαστόρια κάθε Άνοιξη, επέστρεφαν τα πανη-
γύρια, -άντε για μια βδομάδα, το πολύ δεκαπέντε μέρες-
και ξανά έπαιρναν το δρόμο της ξενιτιάς· μέχρι το Νοέμ-
βριο. Ξεχρέωναν τον μπακάλη, το χασάπη, το ράφτη-
ξεχειμώνιαζαν- και πάλι στην ξενιτιά. Με τις συνθήκες
αυτές ήταν δύσκολη η οικογενειακή και μόνιμη εγκατά-
σταση στο άστυ.
Σαν δεύτερο αίτιο καθυστέρησης ήταν τα δημόσια Δα-

σικά Έργα. Στα χωριά μας η
Δασική Υπηρεσία προσέφερε
πολλά. Οι κάτοικοι είχαν κά-
ποιο σίγουρο και μόνιμο με-
ροκάματο. Κάτι ήταν κι αυτό!
Ειδικά για την ΄Αγναντα τα Δα-
σικά ΄Εργα με τα φράγματα έ-
σωσαν το χωριό από τη διά-
βρωση του ποταμού κι έδω-
σαν δουλειά σε πολλούς Α-
γναντίτες. Το εισόδημα συ-
μπλήρωνε η οικόσιτη οικο-
νομία. Η κατσίκα, οι κοτού-
λες, το μανάρι. Γι’ αυτό και η
αστυφιλία δεν είχε την ένταση
και την έκταση που είχε σε

άλλα ορεινά χωριά της Ελλάδας. Εξαίρεση αποτέλεσαν οι
Στρανιώτες. Μετά την κατολίσθηση, οι περισσότεροι, εξ
ανάγκης, μετανάστευσαν στην Αθήνα.
Ένας άλλος ουσιαστικός λόγος που καθυστέρησε την

αστυφιλία ήταν και το Γυμνάσιο Αγνάντων. Στο Γυμνάσιο
Αγνάντων φοίτησαν χιλιάδες μαθητές. Οι οικογένειές
τους, λοιπόν, έβρισκαν λύση στο πρόβλημα της μόρφω-
σης των παιδιών τους. Έτσι, δεν είχαν τα περιθώρια να
σκεφθούν τίποτε σχετικά με την εγκατάστασή τους στα
αστικά κέντρα. Με την αποφοίτηση των παιδιών, λίγο
πολύ και οι γονείς έφταναν στην ηλικία της συνταξιοδό-
τησης. Η σύνταξη, λοιπόν, τους καθήλωνε στο χωριό.
Από τη δεκαετία του 70 όμως τα πράγματα άλλαξαν.

Σταμάτησαν τα Δασικά Έργα. Μόνιμη, ας το πούμε, δου-
λειά δεν υπήρχε πουθενά. Έργα υποδομής μέχρι και
σήμερα δεν έγινε κανένα. Οι αγρότες-οικοδόμοι συντα-
ξιοδοτήθηκαν. Τα παιδιά έφυγαν για τα αστικά κέντρα,
όχι βέβαια ακολουθώντας το κάλεσμα της βιομηχανίας
ούτε τις σειρήνες των εργοστασίων, αλλά μια ακαθόρι-
στη ελπίδα να ζήσουν έξω από τη μιζέρια της τζουμερ-
κιώτικης αγροτικής ζωής, μακριά από ένα μόχθο χωρίς
απόδοση και αμοιβή. Οι περισσότεροι “τοποθετήθηκαν”
στον τριτογενή-μη παραγωγικό-τομέα. Οι κυβερνήσεις
πλειοδοτούσαν στο διορισμό! Αποτέλεσμα: ούτε θέλουν
μα ούτε και μπορούν να γυρίσουν πίσω. Tα ορεινά τζου-
μερκιώτικα χωριά, τόποι παραγωγικοί και δημιουργικοί,
ρήμαξαν. Μένουν οι γέροι μας, τελευταία δείγματα μιας
ζωής που χάθηκε οριστικά.
Συνακόλουθα και το Γυμνάσιο άρχισε να φθίνει ουσια-

στικά, χωρίς κανένας αρμόδιος να το πάρει “χαμπάρι”.
Η μόνη αληθινή κίνηση που έγινε ήταν η προσπάθεια της
Αδελφότητας Αγναντιτών να κατασκευαστεί κτήριο, ό-
που θα στεγαζόταν το Γυμνασιακό Οικοτροφείο. Η προ-
σπάθεια αυτή είχε προχωρήσει ικανοποιητικά και μάλι-
στα είχε χαρακτηριστεί το έργο “συνεχώς χρηματοδο-
τούμενο”. Κάποτε όμως “διακόπηκε” και αυτή η συνέ-

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΝΑΝΤΩΝ: Ο Φάρος, η Λάμψη, το Σβήσιμο!

Γράφει ο
Χρίστος Α. Τούμπουρος

“Όλοι, χωρίς εξαίρεσιν έχουν χρέος να ηξεύρουν
γράμματα. Η πατρίς έχει να καταστήσει σχολεία εις
όλα τα χωρία δια τα αρσενικά και θηλυκά παιδιά. Εκ
των γραμμάτων γεννάται η προκοπή με την οποίαν
λάμπουν τα ελεύθερα έθνη”.

Ρήγας Φεραίος

χεια! Η φθίνουσα αυτή πορεία του Γυμνασίου τα τελευ-
ταία χρόνια νομοτελειακά οδήγησε στο θάνατο! Κι ο κ.
Υπουργός, με την απόφασή του, έβαλε την ταφόπετρα...
Κάποτε λειτούργησε ένα Γυμνάσιο!

Kαι πάνω σ’ αυτό το κάποτε ο καθένας μπορεί να ω-
ραιοποιήσει την κατάσταση, να αφαιρέσει ή να πολλα-
πλασιάσει πράγματα, γεγονότα, περιστάσεις· μόνο να
μην κάνει μνημόσυνο. Το πνεύμα δεν πεθαίνει. Και το
Γυμνάσιο Αγνάντων πνεύμα εξέπεμψε. Πνεύμα, αμόλυ-
ντο και άσβεστο!
Εμείς, όσοι αποφοιτήσαμε από το Σχολείο αυτό μπο-

ρούμε να πούμε:

Στη μνήμη σπαράγματα εικόνων·
το βλέμμα καρφωμένο στο παιδικό φεγγάρι.
Ο λογισμός συνεσταλμένος, σαν της πρώτης μέρας το
καλωσόρισμα.
Συνεχώς ιχνηλατώ τα παιδικά μου χρόνια·
ολάνθιστος ροδώνας την ώρα των ονείρων.
Ένα μπουκέτο αισθημάτων στην αυλή του βίου μου.
Το Γυμνάσιο Άγναντων, ο ανθόκηπος!

Και το επιμύθιο, λοιπόν, περιλαμβάνει: Οι βουλευτές
του Νομού θα υποβάλλουν -υπέβαλαν- τις σχετικές ερω-
τήσεις στη Βουλή...
Ο κ. Υπουργός θα απαντήσει...Διαβάσαμε την απάντη-

σή του. (Δεν είναι του παρόντος να τη σχολιάσουμε.)
Ο κ. Δήμαρχος με αναφορά του θα. διαμαρτυρηθεί

αρμοδίως...
Η εφημερίδα “Τα Άγναντα Άρτας” θα γράψει...

Η ΙΛΕΤ, το Ανώτατο Πνευματικό, ας το πούμε, Ίδρυμα
των Τζουμέρκων, εν καιρώ θα αναλύσει, από παραδοσια-
κής απόψεως, το πρόβλημα θεωρώντας το Γυμνάσιο Α-
γνάντων ένα θνησιγενές παραδοσιακό στοιχείο, όπου ε-
κεί η Τζουμερκιώτικη νεολαία βρήκε την πνευματική της
κολυμπήθρα, αλλά έλαβε, πλέον, μουσειακό χαρακτή-
ρα...Δεν σχολιάζει, δεν παρεμβαίνει, δε διαμαρτύρεται.
Καταδελτιώνει, απλά, το παρελθόν.
Η Συνδιάσκεψη Συλλόγων Τζουμέρκων, που γίνεται

κάθε καλοκαίρι, με θέμα- πού να ξέρω εγώ;-, μπορεί και
να ξαναβραβεύσει.!!!
Κι εγώ, -έχω το δικαίωμα-, στους αρμόδιους παράγο-

ντες, πολιτικούς ή μη, να αφιερώσω το παρακάτω. Γνωρί-
ζουν αυτοί, εύκολα θα καταλάβουν. Το πρώτο νομοθέτη-
μα για τη δημόσια παιδεία “Χαρώνδας ενομοθέτησεν
πρώτος τους υιεις άπαντας των πολιτών μανθάνειν γράμ-
ματα της πόλεως χορηγούσης τους μισθούς τοις διδα-
σκάλοις”. (Διόδωρος Σικελιώτης, Ιστορική Βιβλιοθήκη,
Βιβλίο 12, κεφ. 12)

(Ο Χαρώνδας -Κατάνη Ν. Ιταλίας 6ος αιώνας π.Χ.-πρώ-
τος νομοθέτησε όλα τα παιδιά των πολιτών να μαθαίνουν
γράμματα και η πόλη να πληρώνει τους μισθούς των δι-
δασκάλων).

(Επειδή περί –Αγνάντων– αυτολογούμε και περιαυ-
τολογούμε μάλιστα αρκετά, μορφή σκεπασμένης αυ-
ταρέσκειας, αβάστακτης ελαφρότητας, ναρκισσισμού,
θα ζητούσαμε την κατανόηση ή και τη συμπάθεια του
αναγνώστη, της αναγνώστριας.
Ο Μανώλης Αναγνωστάκης, αξιόλογος συγγραφέας,

ποιητής, έλεγε ότι η ποίηση είναι απόδειξη και όχι
επίδειξη.
Επιχειρούμε να αποδείξουμε κι’ εμείς, το αίσθημα,

το συναίσθημα, τον τόνο το λυρικό, το κέντρισμα το
μυθικό το πραγματικό, που μας προκαλεί το χωριό
μας, Άγναντά μας.
Προεκτείνοντας τον ορισμό του ποιητή Αναγνωστά-

κη, θα διατυπώναμε σύστοιχα, ότι η ποίηση είναι και
πέταγμα του νου, όχι προπέτασμα καπνού, είναι έλι-
κας και βιδώνεται στο κενό, το άπειρο. Όσο ψηλότερα
κομματιάζεται, σε ευρύτερη περιοχή τα θραύσματα
διασκορπίζονται και οι ευρούσες οι ευρόντες αμει-
φθήσονται.
Οι «έξυπνες» βόμβες διασποράς εφεύρεση σατανι-

κών εγκεφάλων, πετυχαίνουν μαζικούς φόνους αν-
θρώπων σε μεγάλη έκταση.
Η ποίηση, έμπνευση ευγενών πνευμάτων, πίπτουσα

αστεροειδής βροχή, πετυχαίνει την προς στιγμήν α-
φωνία, τη ζάλη, την έκταση.
Παραθέτουμε το πρώτο (Α΄) μέρος από τα τρία του

ένοχου - ποιητικού υλικού. Τα άλλα δύο πειστήρια
κείμενα ενοχής ή αθωότητας, θα τα προσκομίσουμε
ακολούθως.
Το δικαστικό ένορκο αναγνωστικό σώμα, θα διαμορ-

φώσει ορθή, στέρεα δικανική πεποίθηση, δίκαιη κρίση
και την απόφαση θα τη βαρύνουν τα ελαφρυντικά,
πρώτα του χομπίστα, του ρέκτη, του ερασιτέχνη, του
ψώνιου και δεύτερον το ελαφρυντικό, του πρότερου
Αγναντίτικου βίου, εικοσιπεντάχρονος (0–25) εκτός α-
πό την απουσία, λόγω στρατιωτικών και άλλων υπο-

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ
Άγναντά μου (Ι)

χρεώσεων).
Α΄ ΜΕΡΟΣ

Χωριό μου, τα χιλιοβάδιστα
μονοπάτια σου πορεύτηκα κι’ όπου φθάνανε,
αλαφροπατώντας.
Όπου με οδηγούσανε, με φέρνανε,
με πηγαίνανε και με βγάνανε.
Δρομάκια φθάνανε σε κρυφά
και μυστικά μου μέρη.
Σε αφύλακτες διαβάσεις παντέρμες.
Σε λαγών ανύποπτα περάσματα.
Σε αλεπούδων τρύπες αδιάβατες.
Σε ξωκλήσια, το σήμαντρό τους να χτυπώ
αγιονορείτικο, να σπάζω γυαλί τη σιωπή.
Σε ξερολιθιές με όχεντρες, σαΐτες,
σφαλαγγουδιές, γουστέρες.
Σε ξένες κληματαριές, μηλιές, αχλαδιές,
καρυδιές, σε ξένες αγγουρο - ντοματο - κολοκυθιές.
Στο όργιο του πράσινου της χλόης
και της φτέρης.
Στο ησυχαστήριο της μπρέσκας,
την περπατησιά στ’ αγκάθια
του σκαντζόχοιρου.
Στα δυσανάβατα κι’ ανεμοδαρμένα
ύψη του βουνού.
Στου ορίζοντα την άκρη
Αντικρύ από αετών και γερακιών
τ’ απάτητα λημέρια.
Δρόμοι ανηφορικοί, μουλαρόδρομοι, ποταμίσιοι,
σπαρμένοι λιθάρια, μεταβλητοί, με οδηγούσανε
στη ζωοδόχο πηγή.
Στη νερομάνα, τη ζωοδότρα βρυσομάνα
την κρύα πηγή, την «Κρύα βρύση».
Το περιβάλλον γύρω άψογο, παρθένο
Η φύση αμόλυντη, αρχέγονη
Περιβολή αειθαλής οι φυλλωσιές,
με τα φυλλοβόλα στις βολές του καιρού.
Κατέναντι το βουνό, περιβαλλόμενο «εν νεφέλαις».
Στεγνές συρμές, σβησμένα στενά σοκάκια

(Συνέχεια στη σελίδα 9)
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Σεργιάνι με τη
τζουμερκιώτικη ντοπολαλιά

Γράφει η Σπυριδούλα Κοντογιάννη - φιλόλογος

– Καλ’μέρα Κουστάντω.
– Καλ’μέρα χ’στάκαινα. Κατ’ μπουνώρα σι γλέ-

που, που πααίν’ς έτσ’ ζαλαβρουντ’σμέν’ τρουμάρα
σ’;

– Πάου φαί στου ν’κοκύρ’μ’ του Χ’στάκ’ τι να
κάμου! Έφ’κι χαράη για τ’δλειά θιουνίστ’κους κι τ’
πάου τσότσιου κουρ’κτόπ’τα απόφκιακα να στου-
μώσ’ψίχα τ’ μπείνατ’. Ιχτές ικειός ου’ αστραπου-
καμμένους ου φούρναρ’ς μας του σκρούμπιασι
του φαί κ’ ίσια π’ του μαλάξαμαν, μας έρχονταν
κακιά αναγούλια. Φάμαν τσιότσιου αδραχτ’κά κι αι
αυτό του ρίξαμαν στου μπλάτ’. Ντιπ βύσσιαλου τ’
όκαμι ου λαχτρίτ’ς, τουν άφ’νι του λακριντί μι τ’
Κώτσινα; α π’ να τουν βαρέσ’ κακός νταμπλάς.
Μούρθι να τουν αδράξου απ’ του γκαρτιλάγκου κι
να του πνίξου, έχ’ χάρ’ απούηταν ικεί ου Νάσιους
κι τ’ γλίτωσι.

– Αφού ίσι κ’ ίσι στου δρόμου μωρ’ Χ’ στάκαινα
δε μ’ παίρ’ς κι μένα δυο ρικέλις (κουβαρίστρες)
απ’ του Γιώργου - Παπαϊάνν’; Να μ’ παρ’ς μίνια
άσπρ’ κι μίνια μαυρ’ να μπαλώσου κανά σ’κτί τ’
αφέντ’ κι τ’ μπιδιών. Να, στάκα να σ’ δώκου λια-
νώματα κι’ παρ’ κ’ αυτή τ’ μπέρτα (σάλι) κι ρίξτ’

πανωθιόσ’ μη μπλευριτώεις; Τί βήκις έτσ’ ζάρκα
χ’στιανή μ όξου, παντ’ χέν’ς ότ’ ήρθι απού τώρα
του καλουκαίρ’; Τέτοιου γαζέπ’ απ’ έρ’ ξι ιψές κρύ-
ωσι πάλι ου κιρός. Μι σχουρνάς π’σι αγγαρεύου κι
τ’ λόγουμ’.

– Σι θιαμένουμι απ’ κάθισι κι κ’ τας τέτοια, μη μ’
σ’ κών’ς αντράλα στου κιφάλ, δεν έχουν ανάγκ’
ιγώ απ’ αυτά. Θα πάου του φαί, θα πιρ΄σου κι απ’
τουν κήπου στ’ Γιάνναρ’ να μάσου λίγα χουρτάρια
για τα κ’νέλια κι θα πάρου κι τ’ς ρικέλις. Κατόπ’
θάρθου απ’ ιδώ να πιούμι έναν έρμου καφούλ’ κι
να σ’ που κι του φ’τζιάν. Άει μη μι χασουμιράς
τώρα.
Γειάσ’ κι θα τσ’ πάρουμι ένα σκ’νάκ (σχοινάκι), με

τη σειρά) ολνούς, καρτέρα με.

Με λίγα εφόδια στο ντουρβά και στο μπαργάτσι
(κατσαρολάκι) και με πολλά όνειρα, στο δρόμο για την
Άγναντα,. Στην όχθη του Ραφτανίτη. Οκτώβριος 1958.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΑΓΝΑΝΤΩΝ
Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

Α Ν Α ΚΟ Ι ΝΩΣΗ
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος καλεί τα μέλη του

σε τακτική Γενική Συνέλευση στις 3 Αυγού-
στου ημέρα Κυριακή και ώρα 7η απογευματινή
στο Παλαιοχώρι με θέματα ημερήσιας διάτα-
ξης τα εξής:

1. Διοικητικός Απολογισμός
2. Οικονομικός Απολογισμός
3. Προτάσεις - τοποθετήσεις
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
Η συμμετοχή όλων μας θεωρείται αναγκαία

για την συνέχιση της λειτουργίας του Συλλό-
γου μήπως μπορέσουμε και κρατήσουμε ζω-
ντανή την περιοχή μας, στις παραδόσεις, τα
ήθη και έθιμα.
Επίσης μετά το τέλος των εργασιών της Γε-

νικής Συνέλευσης θα ακολουθήσει συνεστίαση
και τα έσοδα που θα προκύψουν θα διατε-
θούν για τις ανάγκες του Ιερού Ναού των Αγί-
ων Πάντων.

Για το Διοικ. Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Δ. Ντούβαλης

Ο Γεν. Γραμματέας Ι. Κορδαλής

Ψ Η Φ Ι Σ Μ ΑΨ Η Φ Ι Σ Μ ΑΨ Η Φ Ι Σ Μ ΑΨ Η Φ Ι Σ Μ ΑΨ Η Φ Ι Σ Μ Α
του Εκπολιτιστικού-Εξωραϊστι-του Εκπολιτιστικού-Εξωραϊστι-του Εκπολιτιστικού-Εξωραϊστι-του Εκπολιτιστικού-Εξωραϊστι-του Εκπολιτιστικού-Εξωραϊστι-
κού Συλλόγου "ΤΑ ΑΓΝΑΝΤΑ"κού Συλλόγου "ΤΑ ΑΓΝΑΝΤΑ"κού Συλλόγου "ΤΑ ΑΓΝΑΝΤΑ"κού Συλλόγου "ΤΑ ΑΓΝΑΝΤΑ"κού Συλλόγου "ΤΑ ΑΓΝΑΝΤΑ"
Στα Άγναντα σήμερα 27/3/2008, ημέρα Πέ-

μπτη και ώρα 09.00 στην αίθουσα συνεδριάσε-
ων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγνά-
ντων συνήλθε εκτάκτως το Δ.Σ. του Εκπολιτι-
στικού-Εξωραϊστικού Συλλόγου "ΤΑ ΑΓΝΑ-
ΝΤΑ" μετά την αναγγελία του θανάτου του
Προέδρου αείμνηστου Δημητρίου Κων/νου Κα-
πέλη.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα όλα τα μέλη
του Δ.Σ.

Τα μέλη του Δ.Σ. εξέφρασαν τη βαθύτατη
θλίψη τους, εξήραν την προσωπικότητα του ε-
κλιπόντος, την προσφορά του στην επαναλει-
τουργία του Συλλόγου, την κοινωνική του δρά-
ση, την περισσή αγάπη του για το χωριό μας
και ψήφισαν ομοφώνως τα παρακάτω:

1. Σύσσωμο το Δ.Σ. να παραστεί στην εξόδιο
ακολουθία.

2. Ο Γενικός Γραμματέας να αποχαιρετήσει με
επικήδειο το νεκρό.

3. Ο Σύλλογος αντί στεφάνου να προσφέρει
το ποσό των 50 ευρώ για τη συνέχιση των εργα-
σιών επέκτασης του Νεκροταφείου Αγίου Δη-
μητρίου,  όπως είναι η επιθυμία της οικογέ-
νειας.

4. Το ψήφισμα να δοθεί στην οικογένειά  του
και να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Αδελ-
φότητας Αγναντιτών Αθηνών "ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡ-
ΤΑΣ".

Το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Αντ/δρος:  Αλ. Γκουβάς
Ο Γραμματέας: Κώστας Παπακίτσος
Ο Ταμίας:  Νίκος Κράββαρης
Τα μέλη:  Βασιλική Αναστασίου

       Γεώργιος Κωστούλας
                Λάμπρος Τάτσης

Στη Μνήμη του Δημητρίου Κ. ΚαπέληΣτη Μνήμη του Δημητρίου Κ. ΚαπέληΣτη Μνήμη του Δημητρίου Κ. ΚαπέληΣτη Μνήμη του Δημητρίου Κ. ΚαπέληΣτη Μνήμη του Δημητρίου Κ. Καπέλη
Κατόπιν παράκλησης της οικογένειας του ε-

κλιπόντος Δημ. Καπέλη, αντί στεφάνων συγκε-
ντρώθηκε ποσό το οποίο δόθηκε στο Σύλλογο
του "Αγίου Γεωργίου" για να διατεθεί αποκλει-
στικά στη συνέχιση των εργασιών επέκτασης
του Νεκροταφείου του Αγίου Δημητρίου.
Οικογένεια Δημ. Κ. Καπέλη 300
Βασίλειος Κ. Καπέλης 50
Γεώργιος Κ. Καπέλης 200
Στέλιος Καπέλης 50
Γεώργιος Καραβάτσος 20
Αχιλλέας Μαραγκός 50
Ευστ. Ανδρουτσόπουλος 50
Ιερέας Ιωάννης Λευκαδίτης 20
Χρήστος Αρ. Παπακίτσος 30
Αρετή Κοπελιά 20
Κώστας Αρ. Παπακίτσος 50
Εκπολιτιστικός Σύλλογος "ΤΑ ΑΓΝΑΝΤΑ" 50
Αδελφότητα Αγναντιτών Αθηνών 100
Αδελφότητα Αγναντιτών Ιωαννίνων 50
Σύνολο 10401040104010401040

Επίσης από το Γραφείο του Γενικού Γραμμα-
τέα Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουρ-
γείου Απασχόλησης (Γ.Γ. κ.Τσουτσοπλίδης)
διατέθηκε το ποσό των 170 ευρώ για εργασίες
συντήρησης του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου
Στρανών.

Η οικογένεια ευχαριστεί όλους που συμμετεί-
χαν στο βαρύτατο πένθος της και εύχεται υγεία
στους ίδιους και στις οικογένειές τους.

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ-ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ-ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ-ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ-ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ-ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΤΑ ΑΓΝΑΝΤΑ”ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΤΑ ΑΓΝΑΝΤΑ”ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΤΑ ΑΓΝΑΝΤΑ”ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΤΑ ΑΓΝΑΝΤΑ”ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΤΑ ΑΓΝΑΝΤΑ”
Έδρα: Άγναντα Άρτης, Τ.Κ. 470.43Έδρα: Άγναντα Άρτης, Τ.Κ. 470.43Έδρα: Άγναντα Άρτης, Τ.Κ. 470.43Έδρα: Άγναντα Άρτης, Τ.Κ. 470.43Έδρα: Άγναντα Άρτης, Τ.Κ. 470.43

e-mail: gpapaki@hol.gre-mail: gpapaki@hol.gre-mail: gpapaki@hol.gre-mail: gpapaki@hol.gre-mail: gpapaki@hol.gr
Άγναντα Ιούνιος 2008

Αρ. πρωτ. 43

Μπράβο παιδιά Αγναντιτόπουλα
Φύγαμε, ή καλύτερα εσείς φύγετε, φύγετε μπροστά

και εμείς με όσες δυνάμεις έχουμε θα σας ακολου-
θούμε, θα σας καμαρώνουμε, θα είμαστε ευτυχισμέ-
νοι, χαρούμενοι. Χαρούμενοι που ανταποκριθήκατε
στο κάλεσμά μας για λειτουργία Τομέων δράσεων στο
Σύλλογο, χαρούμενοι για τη θέλησή σας να πλαισιώσε-
τε αυτές τις δράσεις και να πάρετε εσείς όλες τις
πρωτοβουλίες που έτσι κι αλλιώς από χέρι σας ανή-
κουν και σε σας επιστρέφουν.
Σε σας ανήκουν, για σας είναι όλες οι δραστηριότη-

τες οι Πολιτιστικές, οι Αθλητικές, οι  δράσεις για το
Περιβάλλον και για τον Εξωραϊσμό του χωριού μας.

 Εμείς ως Σύλλογος θα στηρίξουμε ό,τι μας προτεί-
νετε, θα ζητήσουμε τη βοήθειά σας σε εκείνους  τους
τομείς που εμείς δεν τα πολυκαταφέρνουμε. Από μας
θα έχετε «λαμβάνειν» την εμπειρία και την καθοδήγη-
ση στην ομαδική-συλλογική δουλειά. Έτσι θα προετοι-
μαστείτε να πάρετε του χρόνου εξολοκλήρου στα χέ-
ρια σας τη λειτουργία του Συλλόγου και σιγά-σιγά όλες
τις τύχες του χωριού μας.
Και εμείς τότε, ακουμπισμένοι στις δικές σας πλά-

τες, ήρεμοι και παρασυρμένοι από τη δικής σας νεανι-
κή ορμή, θα προσβλέπουμε σε καλύτερες μέρες για
το χωριό μας.
Ευχαριστούμε παιδιά, σε ευχαριστούμε
Ρούλα, Σπύρο και Χριστίνα Λαϊνά (παιδιά της Μαί-

ρης Ι. Καπέλη), Δήμητρα Γ. Καπέλη, Βασίλη Κ. Κω-
στούλα,  Κώστα Δ. Παππά, Βασίλη Ι. Σιαπάτη, Θανάση
Καραβάτσο, Κατερίνα Σιάχαλου, Βασίλη Λ. Τάτση, Δη-
μήτρη Μ. Χασαλεύρη και η προσέλευση-ενσωμάτωση
δεν πρέπει να μείνει εδώ. Συνεχίζουμε, θα μαζευτού-
με όλοι.
Ευχαριστούμε επίσης και ιδιαιτέρως την ενδιάμεση

γενιά που με μεγάλη προθυμία δήλωσε και έδειξε ε-
μπράκτως τη θέλησή της για πλαισίωση των δραστη-
ριοτήτων του Συλλόγου, σε ένα ρόλο συντονιστικό:
Κώστα Μαυροπάνο, Τάκη Αηδόνη, Γιάννη Θεοχαρό-
πουλο και τη σύζυγό του Μαρίνα Αναστασίου.

Αγαπητοί χωριανοίΑγαπητοί χωριανοίΑγαπητοί χωριανοίΑγαπητοί χωριανοίΑγαπητοί χωριανοί
Σας γνωρίζουμε τη νέα σύνθεση του Δ.Σ. του Συλ-

λόγου μας η οποία αποφασίστηκε ομόφωνα:
Πρόεδρος : Κώστας Παπακίτσος
Αντ/δρος: Αλέκος Γκουβάς
Γεν. Γραμ.: Βάσω Αναστασίου
Ταμίας: Νίκος Κράββαρης
Μέλη : Γιώργος Κωστούλας, Λάμπρος Τά-

τσης και Τάκης Τσιμπέρης.
Η Γεν. Συνέλευση του Συλλόγου  θα γίνει το δεύτε-

ρο 10ήμερο Ιουλίου. Με Ανακοίνωσή μας θα σας ενη-
μερώσουμε για την ημέρα, την ώρα και το χώρο. Κά-
νουμε τις απαραίτητες ενέργειες προς το Κέντρο Πε-
ριβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Δήμου Αράχθου για
μια παρουσίαση- ομιλία, με θέμα σχετικό με το Περι-
βάλλον, αμέσως μετά τη Γεν. Συνέλευση.

Το Δ.Σ.Το Δ.Σ.Το Δ.Σ.Το Δ.Σ.Το Δ.Σ.

ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦ/ΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΤΟΝ κ. Κ. ΚΩΣΤΟΥΛΑ
Αγαπητοί Αναγνώστες.
Είναι απορίας άξιον πως ο κ. Κωστούλας

μετά από ένα χρόνο, αναγνώρισε τον εαυτόν
του θιγόμενο, από ένα σχόλιο δικό μου στην
εφημερίδα σας που αφορούσε την Λαϊκή βρα-
διά στα Άγναντα. Στο σχόλιο μου αυτό δεν α-
ναφερόμουν πουθενά ούτε στον κ. Κωστούλα
ούτε στο κατάστημα του. Το σχόλιο μου αυτό
ήταν αυτοκριτική και μάλιστα σκληρή στην
εκδήλωση μας και τίποτε περισσότερο, τίπο-
τε λιγότερο. Αλλά μια λαϊκή παροιμία στο χω-
ριό μας λέει «όποιος έχει τη μύγα μυγιάζε-
ται». Όσο για αυτά που μου προσάπτει ο κ.
Κωστούλας του απαντώ και εγώ με το τρα-
γουδάκι που απάντησε ο σύντροφος Αλέξης
Τσίπρας στους επικριτές του. «Σιγά μην κλά-
ψω, σιγά μην φοβηθώ». Εδώ δίνω τέλος στο
θέμα αυτό και δεν πρόκειται να ανοίξω βεντέ-
τα με κανένα χωριανό μου όσο και αν προκλη-
θώ πολύ περισσότερο δε με τον κ. Κωστούλα
που τον θεωρώ φίλο μου.

Μετά τιμής
Βίκτωρας Γ. Μπαζούκας

Πρόεδρος Αδελ/τος Αγναντιτών Ιωαννίνων

ΚΑΦΕ ΨΗΣΤΑΡΙΑ

«ΤΟ ΣΤΕΚΙ»
ΑΝΘΟΥΛΑ Ρ. ΚΩΣΤΑ

Άγναντα - Τηλ. 26850-31.327

Κέντρο
«ΠΑΝΟΡΑΜΑ»

Κων/νου Κωστούλα

Άγναντα - Τηλ.: 26850 - 31000
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ΞΞΞΞΞεφυλλίζοντας ένα άλμπουμ
με παλιές ασπρόμαυρες φω
τογραφίες, έπεσε το μάτι

μου στη συγκεκριμένη φωτογραφία.
Δεν μπορώ να προσδιορίσω ακριβώς
τη χρονολογία. Ήταν πάντως τότε που
σπούδαζαν στα Γιάννενα ο αδελφός
μου ο Βαγγέλης Σκουληκαρίτης, ο ξά-
δερφός μου ο Δημήτρης Ντούβαλης, ο
Θανάσης και ο Βίκτωρας Μπαζούκας,
η Κλεονίκη και η Βασιλική Μπαζούκα,
ο Θόδωρος Ζολώτας.

Τότε το δρομολογημένο λεωφορείο
του ΚΤΕΛ Ιωαννίνων προς τα ορεινά
χωριά των Τζουμέρκων έφθανε μόνο
μέχρι τη γέφυρα της Πλάκας. Από κει
και πάνω δεν επιτρεπόταν η κίνησή
του. Ο δρόμος ήταν πολύ επικίνδυνος
για λεωφορείο (χωματόδρομος, στενός,
επικίνδυνος, πολλές στροφές κ.τ.λ.).
Άλλωστε δεν είχαν περάσει πολλά χρό-
νια από τότε που έγινε το φοβερό δυ-
στύχημα στο δύσβατο και κακοτράχαλο
δρόμο προς Πετροβούνι-Χουλιαράδες
στη θέση Τσίμποβο με πενήντα νε-
κρούς.

Δρομολογήθηκε λοιπόν το συγκεκρι-
μένο όχημα για τη μεταφορά των επι-
βατών με τις αποσκευές τους από τη
γέφυρα Πλάκας ως την Πράμαντα. Ή-
ταν ένα αυτοκίνητο, που έμοιαζε με
στρατιωτικό όχημα μεταφοράς προσω-
πικού (Τζέιμς) με ψηλές ρόδες, καρό-
τσα με δυο πάγκους, έναν δεξιά και έ-
ναν αριστερά και σκεπασμένο με μου-
σαμά. To ύψος του μουσαμά από την
καρότσα δεν ήταν αρκετό, γι’ αυτό και
όλοι όσοι επιβιβάζονταν στην καρότσα,
εκτός από τα μικρά παιδιά, έπρεπε να
κινούνται σκυφτοί.

Αυτό με λίγα λόγια ήταν το μεταφο-
ρικό μέσον από τη γέφυρα Πλάκας
προς τα ορεινά χωριά, αποκαλούμενο,
άγνωστο γιατί και FERRY BOAT. Οδη-
γός ο συμπαθής και καλοκάγαθος
μπάρμπα-Νάσιος ο οποίος πάντοτε με
φιλότιμες προσπάθειες και ειδικότερα
μέρες γιορτών που είχε πολύ κόσμο α-
πό τα Γιάννενα προς τα χωριά προ-
σπαθούσε να μην δυσαρεστήσει κανέ-

ναν, να μην αφήσει κανέναν στο δρόμο.
Υπομονετικά όλοι θα επιβιβάζονταν α-
κούγοντας προσεκτικά, χωρίς διαμαρ-
τυρίες, τις οδηγίες
του: πρώτα οι ηλικιω-
μένοι, τα μικρά παι-
διά και οι γυναίκες,
που έστω και στριμωγμένοι θα κάθο-
νταν στα καθίσματα-πάγκους. Οι άν-
δρες και οι έφηβοι, εφόσον δεν χώραγε
άλλους η καρότσα και κυρίως οι ψηλοί
απέξω, κρεμασμένοι σχηματίζοντας την
εικόνα αυτή της φωτογραφίας.

Αφού βεβαιωνόταν ότι όλοι επιβιβά-
στηκαν, άλλοι καθιστοί και άλλοι κρε-
μασμένοι και αφού έδινε και τις τελευ-
ταίες οδηγίες σ’ αυτούς που κρέμονταν
απέξω κυρίως να κρατιούνται καλά, έ-
κανε το σταυρό του, έβαζε εμπρός τη
μηχανή και με μικρή ταχύτητα και με-
γάλη προσοχή διένυε την απόσταση
γέφυρα Πλάκας-Πράμαντα σε δυο ώ-
ρες, ίσως και περισσότερες. Καθορι-
σμένες στάσεις δεν υπήρχαν και όπου
ήθελε ο καθένας να κατέβει, αγόγγυστα
οι μπάρμπα Νάσιος έκανε στάση.

Φυσικό ήταν το FERRY BOAT να
περνάει και από το Παλαιοχώρι. Τυχε-
ροί εμείς! Ο συνοικισμός μας βρίσκεται
πάνω στο δημόσιο δρόμο, που τα οδη-
γεί προς τα άλλα χωριά Κτιστάδες, Ρα-
φταναίοι, Πράμαντα, Μελισσουργοί
κ.τ.λ. Από μακριά μόλις ακουγόταν ο
θόρυβος της μηχανής του αυτοκινήτου,
μικρά παιδιά εμείς τότε στο Δημοτικό
σχολείο, όλα στη μικρή πλατεία του συ-
νοικισμού μας, μπροστά στην εκκλησία
της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, να
το δούμε να περνάει, καλοτυχίζοντας
αυτούς που επέβαιναν σ’ αυτό και, κυ-
ρίως, θαυμάζοντας αυτούς που ήταν
πιασμένοι απέξω! Να ήμασταν κι εμείς
εκεί, τι ωραία που θα ήταν! Αν υπήρχε
κάποιος να κατέβει στο Παλαιοχώρι το
FERRY BOAT, έκανε στάση, δίνοντας
σ’ εμάς την ευκαιρία να το περιεργα-

στούμε από κοντά, να το θαυμάσουμε.
Αν δεν υπήρχε επιβάτης για το Πα-
λαιοχώρι περνούσε κορνάροντας πά-

ντα ο μπάρμπα Νά-
σιος και χαιρετώντας
εμάς και τον παππού-
λη μας που έβγαινε κι

αυτός στο πουρνάρι στην πλατεία να
χαιρετήσει. Ήταν λοιπόν το μόνο με-
ταφορικό μέσον προς τον ορεινό όγκο
των Τζουμέρκων γι’ αυτούς που ερχό-
ταν από τα Γιάννενα, από τη γέφυρα
Πλάκας και πάνω.

Από την Άρτα όμως και μόνο κατά
τους καλοκαιρινούς μήνες υπήρχαν δύο
με τρία αυτοκίνητα μικρά κλειστά δεκα-
τεσσάρων (14) περίπου θέσεων, τα ο-
ποία άγνωστο κι αυτό γιατί ονομάζο-
νταν καρναβαλάκια. Ήταν του Λεμονιά
από την Άγναντα, του Καρακώστα και
του Σταύρου Χήρα από την Πράμαντα.
Κατά τη χειμερινή περίοδο, από τότε
που άρχιζαν τα πρωτοβρόχια μέχρι την
Άνοιξη σταματούσαν στη γέφυρα στη
Σγάρα. Από κει και πάνω ποδαράτοι
και οι αποσκευές ή τα εμπορεύματα με
τα μουλάρια. Μόλις καλυτέρευε ο και-
ρός εκεί, πριν ή μετά το Πάσχα περί-
που, εμφανιζόταν το πρώτο αυτοκίνη-
το από την Άρτα. Τι χαρά εμείς! Σε μη-
δέν χρόνο όλοι στην πλατεία.

Στο μυαλό μας είχε καρφωθεί η ιδέα
στο πώς θα καταφέρουμε να μπούμε κι
εμείς στο αυτοκίνητο, να δούμε πώς εί-
ναι. Όμως κάτι τέτοιο ήταν αδύνατο,
δεν υπήρχε περίπτωση, γιατί ήταν πε-
ριορισμένος ο αριθμός των θέσεων, οι
οποίες πάντοτε ήταν κατειλημμένες α-
πό την αφετηρία που ήταν η Πράμα-
ντα. Ήταν πάντοτε «φίτσκα» και ό-
ποιος έμπαινε καθ’ οδόν στην καλύτε-
ρη περίπτωση θα καθόταν σε καρεκλά-
κι στο διάδρομο. Οι υπόλοιποι όρθιοι.
Ούτε συζήτηση, λοιπόν, για εμάς. Και
να ήθελε ο οδηγός να μας πάει έστω
και μέχρι την Άγναντα, δεν χωράγαμε.

Αφού δεν μπορούσαμε να μπούμε μέ-
σα να πάμε κι εμείς μια βόλτα, να δούμε
πώς είναι, θα πιαστούμε απέξω, εκεί
πίσω στη σχάρα κρυφά από τον οδηγό,
να πάμε κάποια απόσταση και μετά γυ-
ρίζουμε με τα πόδια είπε κάποιος από
την παρέα. "ραία! Ευχάριστα ακούστη-
κε απ’ όλους. Όμως όσο διαρκούσε η
σχολική χρονιά δεν ήταν δυνατόν να α-
ποτολμηθεί κάτι τέτοιο, γιατί αν έφτα-
ναν στα αφτιά του αείμνηστου δασκά-
λου μας Νίκου Κρεμπούνη ούτε ψύλ-
λος στον κόρφο μας. Ανυπομονούσαμε
πότε θα έρθει η 21η Ιουνίου να κάνου-
με εξετάσεις και μετά όλο το καλοκαίρι
θα χορταίναμε κρεμαντζούλα.

Μόλις τελείωσε η σχολική χρονιά κα-
ταστρώθηκε το σχέδιο. Θα κρεμαντζα-
λιόμαστε δυο-τρεις κάθε φορά, όχι όλοι
μαζί και γίνουμε αντιληπτοί από τον ο-
δηγό. Άλλωστε δεν μας χώραγε όλους
μαζί εκεί πίσω στη σχάρα, γιατί εκεί
στοιβάζονταν και οι λιγοστές απο-
σκευές των επιβατών. Στα δυο από τα
τρία καρναβάλια τα καταφέρναμε και
αρκετές φορές φθάναμε μέχρι το λα-
γκάδι του Λιαγκόπουλου στα Θοδούλια
και άλλες μέχρι το Σαλτσοπόταμο. Εκεί
κατεβαίναμε, γιατί ελάττωνε ταχύτητα
και με τα πόδια κάτασπροι από τη σκό-
νη σαν μυλωνάδες γυρίζαμε ευχαριστη-
μένοι στον συνοικισμό μας.

Φροντίζαμε, όμως, πριν μας δουν οι
δικοί μας να βγάλουμε τα ρούχα μας, να
τα καθαρίσουμε από τη σκόνη και ξε-
μπλέτσωτοι όπως ήμασταν, ρίχναμε
και κάνα δυο βουτιές στο βροχιό στη
λογκούλα να ξεπλυθούμε. Στον Καρα-
κώστα όμως δεν μπορούσαμε να κρεμα-
ντζιλιστούμε. Είχε ψελιαστεί ότι κάτι
συμβαίνει μ’ εμάς και φοβούμενος μην
συμβεί κανένα ατύχημα ήταν πολύ
προσεκτικός στο πέρασμά του από το
Παλαιοχώρι.

Κάποιο μεσημέρι πραγματοποιείται
συγκέντρωση-σύσκεψη κάτω από την
καμπάνα που κρέμονταν τότε από το
πουρνάρι στη μικρή πλατεία του συ-
νοικισμού μας με αποκλειστικό θέμα:
πώς θα τιμωρηθεί ο Καρακώστας, που
δεν μας επιτρέπει να κάνουμε κρεμα-
ντζούλα. Πέσανε κάποιες ιδέες, όμως
γρήγορα αποφασίστηκε ομόφωνα: θα
βάλουμε πρόγκες στα λάστιχα του αυ-
τοκινήτου. Και ο τρόπος; Θα καρφώ-
σουμε μεγάλες πρόγκες (γαζέτες) σε
κλάπες, θα τις βάλουμε ανάποδα μέσα
στο λαγκάδι του Πλούμη, που είχε νερό
και λάσπες και μέσα στις ροδιές που
υποχρεωτικά θα πέρναγε το αυτοκίνη-
το, γιατί ήταν στενός ο δρόμος, κι έτσι
θα κλατάρουν τα λάστιχα.

-Για να μάθει, είπε ο εμπνευστής του
σχεδίου ο οποίος δεν δεχόταν και α-
ντιρρήσεις. Έτσι γρήγορα φροντίσαμε
να βρούμε γαζέτες, κλάπες, σκεπάρνι,
πριόνι και αφού τις ετοιμάσαμε τις
κρύψαμε στα καλαμπόκια, για να μην
μας αντιληφθεί κάποιος από τους με-
γάλους.

Πρωί πρωί την επόμενη μέρα τοπο-
θετήθηκαν οι πρόγκες στο λαγκάδι.
Την ημέρα εκείνη προθυμοποιηθήκαμε
όλοι να πάμε να φυλάξουμε τα γίδια.

- Μπράβο καλά μου παιδιά, μας είπε
ο παππούλης. Έτσι, να ξεκουράζετε
και τις μανάδες σας.

Βγάλαμε τα γίδια και τα πήγαμε για
βοσκή απέναντι στου Νούτση, για να
έχουμε οπτική επαφή με το δρόμο. Δεν
πέρασε πολύ ώρα και είδαμε το αυτοκί-
νητο να περνάει μέσα από το λαγκάδι.
Δεν προφταίνει να διανύσει 30-40 μέ-
τρα και κάθεται στις τέσσερις ζάντες.
Ξεφούσκωσαν όλα τα λάστιχα. Το σχέ-
διο πέτυχε. Βλέπουμε τον οδηγό να
βγαίνει από το αυτοκίνητο τραβώντας
τα μαλλιά του. Δεν μπορεί να πιστέψει
αυτά που έβλεπε. Κατεβαίνουν όλοι οι
επιβάτες κι ακούγονται ζωηρές συζητή-
σεις.

Ποιοι το έκαναν; Γιατί; Πώς θα φου-
σκωθούν όλα αυτά τα λάστιχα; Για
βουλκανιζατέρ ούτε συζήτηση. Ο οδη-

Η ΚΡΕΜΑΝΤΖΟΥΛΑ

Το μωρό μόλις γεν-
νιέται θα ένιωθε το
φόβο, του θανάτου, αν
μία περίεργη ευλογημένη μοίρα δε θα το έ-
φερνε, μακριά από την επίγνωση της αγωνί-
ας που προκύπτει με το χωρισμό από τη μη-
τέρα του και την ενδομήτριο ζωή.
Η μητέρα συνυπάρχει, με το νεογέννητο

της και μετά την αποχώρησή του από το σώ-
μα της, ενώ εκείνο με τη σειρά του συνεχίζει
να δέχεται ευχάριστα τη ζεστασιά της.
Μεγαλώνοντας το μωρό αποκτά την ικανό-

τητα να αντιλαμβάνεται τα πράγματα γύρο
του στο φυσικό τους μέγεθος.
Πολλοί προσπάθησαν κατά καιρούς να ερ-

μηνεύουν με το δικό τους τρόπο την αγάπη
της μάνας προς το νεογέννητο.
Όταν το μωρό φτάσει στο σπίτι μετά το Μαιευτήριο οι

γονείς του που κατά μεγάλο ποσοστό δεν είναι πλού-
σιοι σε βαθμό τέτοιο που να του διαθέτουν ξεχωριστό
δωμάτιο, το παίρνουν μαζί τους στο δικό τους.
Θα ήθελα να σας κάνω γνωστό ότι το μωρό στους

δύο πρώτους μήνες δε βλέπει, εκτός από κάποιες θα-
μπές σκιές. Είναι όμως σε θέση ν’ ακούει περίφημα και
ν’ απορροφά σαν σφουγγάρι οτιδήποτε συμβαίνει γύρω
του και ιδιαίτερα κάθε ψύθιρο ή κίνηση του ζεύγους
στο κρεβάτι.
Ύστερα αποφασίζει ποιός από τους δύο γονείς του

είναι ο περισσότερο αδύναμος, ευάλωτος ή χαζός. Τε-
λικά θεωρεί πως η μητέρα του συγκεντρώνει αυτά τα
στοιχεία κι έτσι αρχίζει πλέον φανερά να το εκμεταλεύ-
εται.
Τώρα γεννάται το ερώτημα γιατί η μητέρα, μα φυσικά

για το αυτονόητο, εκείνη το ταΐζει, το πλένει, το ντύ-
νει, το καθαρίζει, το πηγαίνει βόλτα, ξυπνά τη νύχτα.
Έτσι σιγά, σιγά προσπαθεί με τη σειρά του να αποχτή-
σει πέρα για πέρα τη συμπάθεια και την εμπιστοσύνη
της μητέρας του για να εξυπηρετείται εκείνο.
Εκείνη επηρεάζεται θετικά από τη συμπεριφορά του

κι έτσι γίνεται υπηρεσία του. Αισθάνεται όμως ότι αυτό
το κάνει με ιδιοτέλεια, προσπαθώντας να το κρατήσει
κοντά της, για να μαθαίνει τα μυστικά του. Δεν είναι
όμως αλήθεια, συνήθως τα παιδιά δε λένε τα μυστικά

τους στη μάνα τους.
Έτσι περιμένει να γί-

νει δεκαοχτώ χρονών
προκειμένου ν’ αποχτήσει την ελευθερία του
τυπικά ή με τον τρόπο που ξέρει εκείνο, για
να πάρει σε λίγο τη μεγάλη απόφαση που
σήμερα έγινε συνήθεια να εγκαταλείψει την
μητέρα του και το σπίτι για να μείνει μόνο
του ή να σπιτωθεί με κάποιον ή κάποια αντί-
στοιχα.
Κι αυτό γίνεται γιατί πιστεύει πως κάπου

εδώ τελειώνει ο χρόνος πίστωσης υπηρεσίας
από πλευράς της μητέρας του.
Η αγάπη της μάνας παρουσιάζει δύο σκέλη.
Στο πρώτο αναφέρεται η φροντίδα, η ευθύ-

νη δύο έννοιες απαραίτητες, για τη συντήρη-
ση και διαφύλαξη στη ζωή του μωρού όπως

επίσης και της ανάπτυξής του.
Στο δεύτερο μιλάμε για γεγονότα που μας οδηγούν

πιο εκεί από τη συντήρηση, εκεί που ενσταλάζεται στο
παιδί η αγάπη για τη ζωή και το ρόλο του στην ενότη-
τα.
Η αγάπη της μάνας προς το παιδί εν αντιθέσει με

εκείνη προς τον αδελφό ή σύζυγο η οποία υπάρχει
μεταξύ ίσων, από την ίδια της τη φύση είναι μια σχέση
ανισότητας.
Το μωρό έχει ανάγκη από αγάπη κι η μητέρα του την

προσφέρει ευχαρίστως κι ολόκληρη δίχως ίχνος ιδιοτέ-
λειας.
Γι’ αυτό τον αλτρουϊστικό ανιδιοτελή χαρακτήρα η

μητρική αγάπη παραμένει το υψηλότερο είδος αγάπης
και ο πιο ιερός συναισθηματικός δεσμός. Εδώ φαίνο-
νται οι ρόλοι αγάπης εκείνης της μητέρας κι εκείνος
του παιδιού. Δύο υπάρξεις που ή σαν μία αποχωρίζο-
νται.
Η μητέρα όχι μόνο πρέπει να υποστεί τη φοβερή

επώδυνη και συνάμα συναισθηματική φόρτιση του α-
ποχωρισμού του παιδιού της, αλλά συγχρόνως προ-
σπαθεί με όση δύναμη της απόμεινε κοντά στο τέλος
του τοκετού να βοηθήσει σ’ αυτόν τον αποχωρισμό.
Αυτή η αγάπη της μάνας προς το παιδί της είναι η

πιο σπουδαία, ο πιο δύσκολος ορισμός αγάπης σ’ ένα
ρυθμό τόσο γρήγορο και τόσο σίγουρο.

Η αγάπη της μάνας

Γράφει ο
Dr Αναστάσιος Μπαλής
Μαιευτήρ - χειρουργός

Γυναικολόγος

(Συνέχεια στη σελίδα 8)

Γράφει ο
Αχιλλέας Σκουληκαρίτης
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γός έξαλλος κατευθύνεται στο
σπίτι μας, δίπλα στην πλατεία.
Σε έντονο ύφος απευθυνόμε-
νος στον παππού ακούσαμε να
λέει:

- Μπάρμπα Ντούλα τα παι-
διά βάλανε πρόγκες στο δρόμο
κι έσκασαν τα λάστιχα. Θα πά-
ω στη Αστυνομία, θα πληρώ-
σετε τη ζημιά. Έμενε ο κόσμος
στο δρόμο. Τι να κάνω εγώ τώ-
ρα κ.τ.λ.

Πίσω από τον οδηγό και κά-
ποιοι επιβάτες διαμαρτυρόμε-
νοι.

-Δεν είναι δυνατόν, έλεγε ο
παππούς, είναι καλά παιδιά,
να σήμερα είναι όλα με τα γί-
δια, πότε βάλανε τις πρόγκες;
Κάτι άλλο θα συνέβη.

Ο Καρακώστας ανένδοτος.
Επέμενε. Είχε καταλάβει ποιοι
το έκαναν. Στέλνει το βοηθό
του στην Αστυνομία στην Ά-
γναντα και καταγγέλλει το γε-
γονός.

Ακούγοντας εμείς όλα αυτά
γίναμε κάτωχροι από το φόβο
μας. Τότε συνειδητοποιήσαμε
τη ζημιά που έγινε.
Ο οδηγός βλασφημώντας και
ταυτόχρονα κάνοντας το σταυ-
ρό του-ήταν δίπλα στην εκκλη-
σία του Αγίου Σωτήρα-άρχισε
να βγάζει έναν έναν τους τρο-
χούς, να κολλήσει τις σαμπρέ-
λες και να φουσκώσει όλα τα
λάστιχα με τη χειροκίνητη
φουσκωτήρα, βοηθούμενος α-
πό ορισμένους επιβάτες. Στην
επίμονη προσπάθειά του στα-
ματούσε για λίγο να πάρει α-
νάσα, να πιει λίγο νερό κι αγα-
νακτισμένος μονολογούσε: «Αν
τα πιάσω θα τα τεντώσω όλα».

Μετά από αρκετή ώρα βλέ-
πουμε στην πλατεία δύο χωρο-
φύλακες. Ανάσα εμείς. Κρυμ-
μένοι στις κουμαριές δεν ξεμύ-
τισε κανένας και τα γίδια γύρι-
σαν μόνα τους στα σπίτια. Κα-
τά τις 4 με 5 το απόγευμα κα-
τάφερε ο οδηγός να φουσκώ-
σει τα λάστιχα, για να συνεχί-
σει το ταξίδι του.

Εμείς, αφού βεβαιωθήκαμε
ότι έφυγαν και οι χωροφύλα-
κες από την πλατεία και κό-
ντευε να νυχτώσει δειλά - δειλά
πλησιάσαμε στα σπίτια μας.
Το τι έγινε δεν περιγράφεται.

-Ντροπή σας, ο παππούς,
και σας είχε για καλά παιδιά,
με ντροπιάσατε, πώς θα βγω
τώρα στην κοινωνία; Να δούμε
ποιος θα πληρώσει τη ζημιά
στον άνθρωπο. Η πρώτη κα-
τσάδα από τον παππού.

Συνέχισε η γιαγιά.
- Θα γράψω γράμμα στον

πατέρα σας.
Η μάνα απουσίαζε. Δούλευε

στα καμποχώρια στην Άρτα.
Πιο πάνω στη μέση του μα-

χαλά η θεια Όλγα η Ντούβαλη
με όση δύναμη είχε η φωνή της
υποδεχόταν τα ξαδέλφια μας:

- Μωρέ ζαλοταραμένα τι ή-
ταν αυτό που κάνατε; Σαν το
μάθει μονάχα ο πατέρας σας,
ε, τι έχ’ να γίν’. (ο μπάρμπα
Γιώργος δούλευε στον Ο.Τ.Ε.
στα Γιάννενα).

Το ίδιο και η θεια Ρίνα η
Κορδαλή λίγο πιο πέρα.

- Θα γράψω γράμμα στον
πατέρα σας στη Γερμανία.
(Μετανάστης ο μπάρμπα Χρή-
στος την εποχή εκείνη στη
Γερμανία) και σαν ανοίξει το
σχολείο θα σας κανονίσω εγώ

στο δάσκαλο.
Ανάσα από κανέναν μας και

νηστικοί κοιμηθήκαμε. Την
άλλη μέρα και πριν καλά καλά
χαράξει ένας χωροφύλακας
χτυπάει την πόρτα.

«Μπάρμπα Ντούλα, μπάρ-
μπα Ντούλα να έρθουν έξω τα
παιδιά.»

Άλλος χωροφύλακας πήγε
στ’ άλλα τα σπίτια στη μέση
του μαχαλά και φέρνει στην
πλατεία και τους άλλους συ-
νεργούς.

Συλλαμβάνονται συνολικά ε-
πτά, και, κατ’ ευθείαν συνοδεία
των δύο χωροφυλάκων, γραμ-
μή για το Αστυνομικό Τμήμα
Αγνάντων.

Με σκυμμένο το κεφάλι και
χωρίς να βγάλει άχνα κανένας
οδηγηθήκαμε «εις φάλαγγα
κατ’ άνδρα» στο Α.Τ. Αγνά-
ντων και αμέσως στο κρατητή-
ριο.

Η Αστυνομία στην ΄Αγναντα
ήταν στο μαχαλά της Παναγί-
ας. Περάσαμε συνοδεία αστυ-
νομικών μέσα από το χωριό.
Τι ντροπή! Το νέο, γρήγορα
είχε μαθευτεί και πάρα πολλοί
ήταν αυτοί που είχαν βγει στο
δρόμο να δουν τους δράστες.

Περιπαιχτικά μερικοί έλε-
γαν: «καλώς τους βλάμηδες».
Άλλοι κουνώντας το κεφάλι
τους: «τα παλιόπαιδα ακούς ε-
κεί να βάλουν πρόγκες στο
δρόμο. Τι παιδιά είναι αυτά.
Τι θα γίνουν άμα μεγαλώ-
σουν;».

Στ’ αφτιά μου ηχούν ακόμα
τα λόγια της θεια Γούλαινας ό-
ταν περνούσαμε μπροστά από
το περίπτερο: «Ντροπή σας
μοναχά δεν λυπάστε τους πα-
τεράδες σας που τους τρώει το
λιοπύρι για το μεροκάματο κι
εσείς βάλατε πρόγκες στ’ αυτο-
κίνητα; Τέτοια παιδιά δεν είχε
το Παλαιοχώρι».

Το έμαθε και ο δάσκαλος.
Έρχεται στο μικρό παράθυρο
που φώτιζε το κρατητήριο να
δει ο ίδιος, να βεβαιωθεί ότι εί-
ναι αλήθεια. Παιδιά του Δημο-
τικού Σχολείου Παλαιοχωρί-
ου-Αγνάντων.

Ακούγοντας το δάσκαλο στο
μικρό παράθυρο πέσαμε κάτω
μπρούμυτα στο δάπεδο σαν
σαύρες. Ένας μάλιστα χώθηκε
κάτω από ένα αναποδογυρι-
σμένο καζάνι, που είχε κατα-
σχεθεί από την Αστυνομία,
προφανώς για λαθραία εξαγω-
γή τσίπουρου, για να μη μας
δει.

Μάταια, όμως, γιατί ο δά-
σκαλος είχε μάθει τα ονόματά
μας. Απομακρυνόμενος από το
παράθυρο ακούσαμε να λέει:
πού θα μου πάτε, θα τα πούμε.

Σε λίγες ημέρες άνοιγαν τα
σχολεία. Στο κρατητήριο μεί-
ναμε μέχρι αργά το απόγευμα,
περίπου θα ήταν ώρα 5 το α-
πόγευμα, όταν ήρθαν οι χωρο-
φύλακες και μας οδήγησαν για
ανάκριση στα γραφεία του Α-
στυνόμου Αρμενιάκου.

Ο Αστυνόμος είχε ξυπνήσει
από τον μεσημεριανό του ύ-
πνο, είχε φρεσκαριστεί, αρω-
ματιστεί και με αυστηρό ύφος
άρχισε την ανάκριση. Πώς και
γιατί. Στις επίμονες ερωτήσεις
του να μάθει τον εμπνευστή
του σχεδίου δεν απάντησε κα-
νείς ούτε και ύστερα από τις α-
πειλές του ότι θα μας κλείσει
μέσα και το βράδυ όλη νύχτα

Καλοκαίρι 2008
Πατριώτες, φίλοι του χωριού. Τη ζωντάνια στο

χωριό τη δίνουμε εμείς, οι άνθρωποι της πόλης.
Μας περιμένουν: τα πλατάνια, τα έλατα, η παλιοπα-

ρέα, το πανηγύρι, το τάβλι, η δηλωτή, το ψάρεμα, η
πεζοπορία, το αγνάντεμα, η δροσιά, το δημοτικό τρα-
γούδι, η εκκλησιά, το καφενείο, η πολιτική συζήτηση,
η κριτική για όσα έγιναν και για όσα δεν έγιναν κι όλα
αυτά μέχρι τις 20 Αυγούστου και ύστερα...
Πάρτε τους δικούς σας και για άλλη μια φορά στα

ψηλά βουνά, τα Τζουμέρκα. Και όπως είπαμε, όχι φω-
τιές, όχι σκουπίδα, σεβόμαστε αυτούς που κατοικούν
εκεί και τα προσέχουν!!!                             Το Δ.Σ.
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ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Ευχαριστούμε για τις συνδρομές σας καθώς έτσι συμ-
βάλλετε στο δυνάμωμα της Αδελφότητας και της
εφημερίδας.

• Αν κάποιος δε δει το όνομά του γραμμένο στις συν-
δρομές, να περιμένει και το επόμενο φύλλο της εφημερί-
δας. Αν δεν υπάρχει και τότε, ας επικοινωνήσει με την
Αδελφότητα.

• Μπλοκ συνδρομών στην Άγναντα υπάρχει στο
"ΠΑΝΟΡΑΜΑ" του Κώστα ΚΩΣΤΟΥΛΑ, στο καφενείο του Δη-
μητρίου ΛΕΜΟΝΙΑ και στο κατάστημα Γενικό Εμπόριο Αφοί
ΓΙΑΝΝΑΚΗ.

στο κρατητήριο και ότι θα υ-
ποβληθούν μηνύσεις σε όλους
για τη ζημιά. Ο νόμος της σιω-
πής σε όλο το μεγαλείο του.
Καμόρα. Αφού είδε ότι δεν υ-
πήρχε περίπτωση να αποκα-
λυφθεί ο αρχηγός πέσανε με
τη σειρά χαστούκια δυνατά. Σ’
όλους μας είχε ζωγραφιστεί η
παλάμη του Αστυνόμου στην
μια πλευρά του προσώπου
μας, εκτός από έναν στον ο-
ποίο είχαν ζωγραφιστεί οι πα-
λάμες του αστυνόμου κι από
τις δυο πλευρές. Ίσως το α-
στυνομικό δαιμόνιο είχε εντο-
πίσει τον αρχηγό.

Αφού φάγαμε τα χαστούκια
αφεθήκαμε ελεύθεροι και για
να μην περάσουμε ξανά μέσα
από το χωριό πήγαμε γύρω
γύρω κάτω από την Καρυά
Μεγάλη και νύχτα φτάσαμε
στο Παλαιοχώρι.

Στο δρόμο ο ένας ρωτούσε
τον άλλο.

-Τι δυνατά χαστούκια ήταν
αυτά που μας άστραψε ο αστυ-
νόμος; Δυνατότερα κι απ’ αυτά
του δασκάλου μας, όταν μας
σηκώνει στον πίνακα και δεν
ξέρουμε μάθημα. Βουίζουν α-
κόμα τα αφτιά μας.

-Ναι, είπε κάποιος, όμως τα
χέρια του μυρίζανε μουσκοσά-
πουνο!

Ίσως η μυρωδιά αυτή να α-
πάλυνε τον πόνο;

Κόντευε να νυχτώσει. Άρχι-
σαν αν ανησυχούν οι δικοί μας.
Τι να έγινε με τα παιδιά. Θα τα
κλείσουν μέσα και τη νύχτα;
Φθάσαμε αργά, είχε ήδη νυ-
χτώσει, ταλαιπωρημένοι και
νηστικοί. Δυο μέρες μείναμε
χωρίς φαγητό, όλα με κατεβα-
σμένο το κεφάλι, εκτός από έ-
ναν που είχε κουράγιο και
τραγουδούσε το άσμα της επο-
χής: «Μαντουβάλα γλυκιά μου
αγάπη».

Στην μικρή πλατεία του συ-
νοικισμού μας οι μανάδες μας:

-Ελάτε τώρα και σαν θέλετε
ξανακάντε το παλιόπαιδα.

Η γιαγιά μας με τη στεντό-
ρεια φωνή της:

-Ελάτε εδώ μωρέ αλειτούρ-
γητα, μας έχετε αλέστα δυο μέ-
ρες τώρα, τι ήταν αυτό που κά-
νατε;

Δεν ξανάγινε από τότε τίπο-
τε ούτε κρεμαντζούλα, ούτε
πρόγκες στο δρόμο ξαναμπή-
καν. Ζητήσαμε συγγνώμη από
τους δικούς μας και κυρίως α-
πό τον παππούλη μας, ο ο-
ποίος σε κάποια στιγμή για να
ηρεμήσει τις μανάδες μας α-
κούστηκε να λέει:

-Μην κάνετε έτσι· δεν σκό-
τωσαν και κανέναν, παιδιά εί-
ναι. Θα μεγαλώσουν.

Μεγαλώσαμε και αναπολού-
με τα χρόνια εκείνα. Ήταν, α-
λήθεια, δυσκολότερα, όμως τό-
τε η ζωή μας εκεί στο χωριό,
στο συνοικισμό μας, εκεί, ανά-
μεσα στις ρεματιές, δεν ήταν
και τόσοι στερημένη. Είχε κι
αυτή τη δική της ομορφιά, το
δικό της πλούτο. Η ζωή μα ξε-
τυλιγόταν σε μια πανέμορφη
κι ολοκάθαρη φύση κι ας μην
είχαμε τις ανέσεις που έχουμε
σήμερα. Τα παιδιά μας τώρα
τα έχουν όλα, κι όσα ζήσαμε ε-
μείς έχουν την εντύπωση ότι
γίνανε σε άλλον πλανήτη. Δεν
είναι δυνατόν να φανταστούν
ότι για να νιώσουμε τότε λίγο
κι εμείς εποχούμενοι έπρεπε
να κάνουμε κρεμαντζούλα.

Η ΚΡΕΜΑΝΤΖΟΥΛΑ
(Συνέχεια από τη σελίδα 1)
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φερθεί πιο κάτω. Η ιστορία πά-
ντως δεν κατέγραψε ονόματα Α-
γναντιτών οπλαρχηγών ή καπε-
τάνιων, ίσως δε και σημαντικώ-
τατα ιστορικά γεγονότα, ώστε ο
χρόνος να τα βυθίσει στη λησμο-
νιά. Αναφέρεται ένας χωριανός
μας με το όνομα Γιώργος Αγνα-
ντίτης έμπιστο και τίμιο παλληκά-
ρι του καπετάνιου Μήτρου Κου-
τελίδα από τη Χόσεψη (Κυψέλη).
Η έλλειψη ιστορικής καταγρα-
φής της περιοχής μας έκανε τον
λόγιο και ιστορικό, μελετητή
Γιάννη Βλαχογιάννη να επαινέ-
σει τον Γιάννη Μακρυγιάννη,
στην έκδοση των “ΑΠΟΜΝΗ-
ΜΟΝΕΥΜΑΤΩΝ” του, για την α-
ναφορά του στα γεγονότα Πλά-
κας και Αγνάντων χαρακτηρίζο-
ντάς την “λίαν ενιδαφέρουσαν,
ως μη επαρκώς γνωστής ούσης
της εν Ηπείρω αρχής της επανα-
στάσεως”.
Στις αρχές του 1820 ο Σουλ-

τάνος κήρυξε τον Αλή πασά των
Ιωαννίνων “ένοχον καθοσίω-
σης” δηλ. αντάρτη και έστειλε ι-
σχυρές τουκικές δυνάμεις ενα-
ντίον του με τον Ισμαήλ Πασό-
μπεη πρώτα και αργότερα με πε-
ρισσότερες τον πανούργο και ι-
κανότατο Χουρσίτ, πασά της
Τρίπολης. Οι δυνάμεις αυτές συ-
νολικά ξεπέρασαν τις ογδόντα
χιλιάδες και ο ηπειρωτικός χώ-
ρος βρέθηκε “πνιμένος όλος α-
πό Γιάννενα, Άρτα, Πρέβεζα,
Σούλι, όλο αυτό το     πλήθος
τουρκιά και πασάδες κι όλο νέοι
κουβαλιούνταν απ’ όλα τα μέρη
της Τουρκιάς και Αρβανιτιάς…”
(Μακρυγιάννης). Για να εξα-
σφαλίσει ο Χουρσίτ τις μετακι-
νήσεις του στρατού και του εφο-
διασμού του, έστειλε στα περά-
σματα - διαβάσεις επικοινωνίας
της Ηπείρου με την υπόλοιπη Ελ-
λάδα ισχυρές φρουρές. Ση-
μαντικότατη η διάβαση της Πλά-
κας Αράχθου, όπου έστειλε Αλ-
βανούς με τον Βεκούτ Γαρδίκη
και τέσσερις χιλιάδες Τούρκους
με τον Τοπάλ Αλή πασά. Ήθελε
με τη δύναμη αυτή να εκφοβίσει
τους Τζουμερκιώτες και να απο-
θαρρύνει επαναστατικές κινή-
σεις ττους Ο Μάρκος Μπότσα-
ρης είχε περάσει στα Τζουμερ-
κοχώρια να ενθαρρύνει τους
κατοίκους και να συσκεφθεί με
τον καπετάνιο των Τζουμέρκων
Κουτελίδα και του Ραδοβυζίου
Γώγο Μπακόλα, για τον έλεγχο
των ηπειρωτικών διαβάσεων και
αποκλεισμό κινήσεων και εφο-
διασμού του Χουρσίτ. Κατά την
επιστροφή του στο Σούλι, τον α-
κολούθησαν το Τζουμερκιώτικο
σώμα με τους αδελφούς Μήτρο
και Γιάννη Κουτελίδα, ο πιστός
φίλος και συνεργάτης των Κου-
τελιδαίων, οπλαρχηγός Ράμιας
Γιώργης Μήτσιος, οι Ακαρνάνες
με τον Γιάννη Ράγκο, Ανδρέα Ί-
σκο κ.ά. Στην Πλάκα επιτίθενται
αιφνιδιαστικά στους Αλβανούς
του Γαρδίκη και στους Τούρ-
κους του Τοπάλ Αλή, τους πανι-
κοβάλλουν και τους τρέπουν σε
φυγή, σκοτώνοντας 200 Τούρ-
κους. Έλληνες σκοτώθηκαν τέσ-
σερις. Η μάχη αυτή στην Πλάκα
έγινε 30 Ιουνίου 1821.
Η συντριβή και διάλυση της

τουρκικής δύναμης στην Πλάκα
έκανε τον Χουρσίτ θηρίο και να
κινηθεί κεραυνοβόλα. Στέλνει
πάλι στην Πλάκα τον Βεκούτ
Γαρδίκη με τέσσερις χιλιάδες τώ-
ρα Αλβανούς και τον Τοπάλ Αλή
με ενισχυμένο το ορδί του. Στέλ-
νει από την Άρτα, μέσω Καλεντί-
νης - Ανεμορράχης - Ράμιας τον

Αμπεκήρ Τζογαδόρο και Τσαρα-
κτσή Μεχμέτ με ισχυρές δυνά-
μεις να χτυπήσουν από τα νώτα
του Έλληνες στην Πλάκα, όταν
επιτεθούν Γαρδίκης και Τοπάλ.
Από την Άρτα στέλνει επίσης άλ-
λο τμήμα με τον Ισμαήλ πασά,
μέσω Ξηροβουνίου και Δρίσκου
στο Συρράκο - Καλαρρύτες, να
καταπνίξει την επανάσταση εκεί
και από Χρηστούς - Κτιστάδες -
Ραφταναίους να κλείσει του Έλ-
ληνες στην Πλάκα. Η εκεί ελλη-
νική δύναμη έφτανε τους 500
πολεμιστές, Τζουμερκιώτες με
τον Γιαννούλη Κουτελίδα και
Σουλιώτες με τον Μάρκο. Στις
26 Ιουλίου 1821, φτάνουν στην
Πλάκα και χτυπάνε τους Έλλη-
νες με σφοδρότητα Γαρδίκης
και Τοπάλ. Οι Έλληνες αμύνο-
νται με πείσμα και κρατάνε γερά
τις θέσεις τους όλη την ημέρα. Η
μάχη ήταν σκληρή, στήθος με
στήθος, αιματηρή και φονική και
για τις δύο πλευρές. Την επομέ-
νη 27 Ιουλίου 1821 κατέφτασε
το τμήμα από  Συρράκο - Κα-
λαρρύτες στην Πλάκα. Οι Έλλη-
νες, σχεδόν κυκλωμένοι και α-
νάμεσα σε δύο δυνατές φωτιές,
τραβιούνται στις ράχες πάνω α-
πό Τρεποκόζι – Παπούλια -
Φράστα για ν’ αμυνθούν. Το άλ-
λο τμήμα της Άρτας με Τζογαδό-
ρο και Τσαρακτσή Αχμέτ ανα-
γκάστηκε στη Ράμια να στραφεί
εναντίον των ελληνικών φρου-
ρών Αγνάντων και Καταρράκτη,
οι οποίες του επιτέθηκαν και συ-
ντονισμένα και με ορμητικότητα,
το έτρεψαν σε φυγή και το διέ-
λυσαν. Οι Έλληνες της Πλάκας
στο μεταξύ δεν μπόρεσαν να
κρατήσουν τις θέσεις τους και υ-
ποχωρούν άτακτα προς Άγναντα
και τ’ άλλα Τζουμερκοχώρια. ΟΙ
τούρκοι μπαίνουν στην Άγναντα
και έκλεισαν τους Αγναντίτες,
περισσότερους από 800 στα ρι-
ζά του βουνού. Το χωριό μας λε-
ηλατήθηκε, αρπάχτηκε “το βιό
του κόσμου όλο” και πυρπολή-
θηκε. Έφτασε ωστόσο από το
Πέτα ο Γώγος Μπακόλας με το
σώμα του και μαζί με τις φρου-
ρές Αγνάντων και Καταρράκτη
τρέπουν σε φυγή τους Τούρκους
και ο μεν Βεκούτ Γαρδίκης από
Σγάρια και Φράστα, καταστρέ-
φοντάς τα, επέστρεψε στην Πλά-
κα, ο δε Ισμαήλ πασάς τράπηκε
προς Κτιστάδες και Μελισσουρ-
γούς, που λεηλάτησε και πυρπό-
λησε.
Οι Αγναντίτες στα ριζά του

βουνού πολέμησαν, φαίνεται,
πέντε μέρες, σύμφωνα με τη θύ-
μηση που έγραψε τότε στο Πε-
ντηκοστάριο ο καλόγηρος της
Μονής Χρυσοσπηλιώτισσας
Γουριανών (την αντέγραψα το
1959) και αναφέρει: “Έτος
1821 κάνω θύμηση τον καιρό
του χαλασμού που το επάτησαν
οι Τούρκοι το Τζουμέρκο και
πήραν το βιό του κόσμου όλο
και κλείστηκαν οι Αγναντίτες στο
Βουνί εκεί πολέμησαν μέρες πέ-
ντε και τους έβγαλαν οι Σουλιώ-
τες...”. Από τη θύμηση αυτή και
τις γνώμες του Περραιβού και
Ψαλίδα, που αναφέρθηκαν,
προκύπτει ότι το σώμα των Α-
γναντιτών ήταν δυναμικό, εμπει-
ροπόλεμο και ψυχωμένο, από
δε τη φράση “το πάτησαν τούρ-
κοι το Τζουμέρκο” φαίνεται ότι
οι Τζουμερκιώτες ήταν καλοί και
τολμηροί πολεμιστές και ότι οι
Τούρκοι δεν ήταν εύκολο να πα-
τήσουν τον τόπο τους. Επαλη-
θεύθηκε και η προφητεία του
Πατροκοσμά, που είχε πει κοιτά-
ζοντας και ευλογώντας τα Τζου-

μέρκα: “Ευλογημένα τα βουνά
αυτά, θα γλυτώσουν πολύ κό-
σμο”.
Τον δεύτερο χρόνο της επανά-

στασης (1822) ο Χουρσίτ, με ε-
λεύθερο τον όγκο του στρατού
του, μετά την εξόντωση του Αλή,
στράφηκε εναντίον των επανα-
στατικών κέντρων και πρώτα
των Σουλιωτών. Το πολεμικό
συμβούλιο των Ελλήνων στο Πέ-
τα στα τέλη Ιουνίου αποφάσισε
να ενισχύσει την σφιχτά πολιορ-
κημένη φρουρά στο Σούλι με
1000 πολεμιστές και μέσω Πλά-
κας έφυγε μπροστά το τμήμα
των Σουλιωτών με τον Μάρκο
και ακολούθησαν των Τζουμερ-
κιωτών με το Μήτρο Κουτελίδα,
Ραδοβυζινών με Μήτρο Μπακό-
λα (αδερφό του Γώγου), Ακαρ-
νάνων κ.ά. Ο Μάρκος στην
Πλάκα αιφνιάζει και εξοντώνει
την τουρκική φρουρά και στέλ-
νει στα Κατσανοχώρια τον Κου-
τελίδα, τους Ακαρνάνες προς
Βαρνάδες και ο ίδιος σπεύδει
προ Καλέντζι, όπου αιφνιδιάζει
και διαλύει 3.000 τούρκους ιπ-
πείς. Ο Κουτελίδας και οι Ακαρ-
νάνες βρέθηκαν αντιμέτωποι με
ισχυρές τουρκικές δυνάμεις, χτυ-
πούνται και αναγκάζονται να υ-
ποχωρήσουν με σοβαρές απώ-
λειες. Επέστρεψαν όλοι στην
Πλάκα. Στις 30 Ιουνίου 1822
πρωί όλες οι τουρκικές δυνά-
μεις, ενισχυμένες και με 800
Αλβανούς από την Άρτα, συνολι-
κά εννιά χιλιάδες χτύπησαν τους
Έλληνες στην Πλάκα. Αντιστέ-
κονται με γενναιότητα και σθέ-
νος και κρατάνε τις θέσεις τους.
Η μάχη άρχιζε να γέρνει υπέρ
των Ελλήνων, όταν ξαφνικά νέα
τουρκική δύναμη με τον Αχμέτ
Βρυώνη ρίχνεται ανάμεσα στα
ελληνικά τμήματα και οι Έλλη-
νες βρέθηκαν ανάμεσα σε δύο
πυρά. Η μάχη κράτησε ως το α-
πόγευμα πεισματώδης, αιματηρή
και φονική, με μεγάλες απώ-
λειες και στις δύο πλευρές. Οι
Έλληνες αναγκάστηκαν να υπο-
χωρήσουν προς τα Τζουμερκο-
χώρια, για να επιστρέψουν στο
Πέτα, όπου την επομένη (1 Ιου-
λίου) έφτασε και ο Μάρκος με
τριανταδύο Σουλιώτες.
Η καταστροφή στην Πλάκα

βύθισε στο πένθος τους Έλλη-
νες, τα δε Τζουμερκοχώρια πα-
ραδόθηκαν ξανά στην τουρκική
βουλιμία. Και ο καλόγηρος στο
Μοναστήρι της Χρυσοσπηλιώτισ-
σας ξανάγραψε στο Πεντηκο-
στάριο: “έτος 1822 κάνω θύμη-
ση τον καιρόν οπού εβγήκε ο
Μάρκος στην Πλάκα κι ανικήθη-
κε και γράφεται δια τους μεταγε-
νεστέρους... τον ίδιον τον και-
ρόν τότες αρατίστηκαν ο κό-
σμος οι Κατσάνοι... και πως δια
το Μεσολόγγι και πέθαναν οι μι-
σοί... και πέταξαν ο κόσμος
σαρμανίτσες με παιδιά στο
Τζουμέρκο ψηλά...”.
Οι μάχες στην Πλάκα και Ά-

γναντα και η διαχρονική αντί-
σταση των Τζουμερκοχωρίων
βοήθησαν σημαντικά την επανά-
σταση και την εθνική μας απο-
κατάσταση, αναγκάζοντας τον
Χουρσίτ, στα δυόμισι πρώτα κρί-
σιμα χρόνια (Γενάρης 1820–
Ιούνιος 1822( να αποσπά δυνά-
μεις από την πολιορκία του Αλή
για τα Τζουμερκοχώρια με απο-
τέλεσμα την παράταση της πο-
λιορκίας, την καθήλωση των δυ-
νάμεών του σ’ αυτήν περισσότε-
ρο χρόνο και την ελληνική επα-
νάσταση να κατορθώσει να εξα-
πλωθεί, να οργανωθεί και να
ανδρωθεί.

με οδηγούσανε στις μουρμουρίζουσε «άμπλες».
Άλλες είχαν νεράκι ίσαμε να βρέξω τα χείλη,
το μέτωπο, το στέρνο, όσο το λαδόνερο στο
καντηλάκι στα κονίσματα.
Ίσαμε, το νεροφάϊ ήταν, στο μισό μέτρο
ίσαμε να βυζάξουν τα χωραφάκια τα ξερικά
κάμποσες γουλιές ανάμα.
Άλλες, γέμιζαν τη νεροβάρελα κι’ είχαν
για κάνουλα, πλατανόφυλλο.
Άλλες συντηρούσαν τη στέρνα μισοάδεια - μισογεμάτη.
Νερολούλουδα, νούφαρα, γυρίνοι, φτερωτοί
εραστές, στον ερωτισμό τους, παροχέτευαν
ηλεκτρισμό, στο φτερουγισμό τους τον κλονισμό.
Στον παρακείμενο ξεριά, ξέρακας
κεραυνόπληκτος, φιλοξενούσε αποκλειστικά,
μαύρες κουρούνες.
Στον όχθο δέσποζε γέρικη βελανιδιά.
Δοκίμαζα της αγκαλιάς μου την περίμετρο.
Με τιμωρούσε και οι πλάτες, ο λαιμός
τα χέρια μυρμηγκιάζανε.
Με πυροβολούσε με σιωπηλό τον άνεμο,
κάλυκες τα βελανίδια.
Στον κορμό σκάλισα με το σουγιά,
τ’ αρχικά της μούσας μου.
Αυτή είναι που αφαιρεί τα λογικά.
Αυτή είναι που προσθέτει φτερά αεροπλανικά.
Στο μονόπλανο πετάς μεταξύ γης και ουρανού.
Με πλοηγό την ερωτευμένη καρδιά
βρίσκει διάδρομο προσγείωσης
στην κοίτη του Αγναντίτη ποταμού.
Δρομίσκοι, σμίγανε με τις αγώγιμες
στράτες και με φέρνανε στην
«Γκορκούσια» στα «Φράστα» στην «Πλάκα».
Τη γέφυρα, που έζεψε τον Άραχθο
πέτρινος ζυγός, πέτρα την πέτρα
πελεκημένος, θαύμαζα.
Φιδόσυρτοι αχανείς δρόμοι στη μαγεία
του ελατόδασου με φέρνανε και με παρασέρνανε.
Τα σταυροδρόμια με στέλνανε αλλού αντ’ αλλού.
Της πεζοπορίας η περιπέτεια
στο πουθενά, καλού - κακού.
Το ρετσίνι και η μυρουδιά απ’ τα
Ελατοβελόνια κατευθείαν στα πνευμόνια.
Του δάσους η αύρα κόπαζε
την ψυχική και τη σωματική ανάβρα.
Τα κουνάβια, οι νυφίτσες, οι βερβέρες
σε κίνηση διαρκή.
Στα φωτορυθμικά του σκιόφωτου
η συγχρονική.
Χωριό μου,
Αναρίθμητα στενορύμια, ασύμμετρα, ίχνη,
αρτηρίες, φλέβες με φέρνανε κι’ ανακάλυπτα
και χαιρόμουν...

Στο επόμενο φύλλο το Β΄ ΜΕΡΟΣ.
Μητσάκης Αγνάντιος

ΟΙ ΜΑΧΕΣ ΠΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΑΓΝΑΝΤΩΝ
1821 ΚΑΙ 1822

ΟΙ ΜΑΧΕΣ ΠΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΑΓΝΑΝΤΩΝ
1821 ΚΑΙ 1822

(Συνέχεια από τη σελίδα 1)

Χρίστος Αποστόλου και Βαγγελής Ευάγγελος
χορεύουν στον Αη-Λιά. Στο μέσον ο Βασ. Τσιμπέρης.

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ
Άγναντά μου (Ι)

(Συνέχεια από τη σελίδα )

ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ

"Η ΑΠΟΛΑΥΣΗ"
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φώτισε σωστά και ανέδειξε δη-
μιουργικά χιλιάδες Τζουμερκιώ-

τες, θα σημάνει το τέλος, την άπνοια και το βαθύ σκοτάδι μιας ολό-
κληρης περιοχής, που ύστερα από τα τελευταίως ληφθέντα από
την Πολιτεία αναπτυξιακά μέτρα (Προγράμματα: “Πίνδος”, Εθνικό
Πάρκο Τζουμέρκων, Ανάπτυξη Ορεινών Περιοχών, Βελτίωση Ορει-
νού Οδικού Δικτύου, “Αγροτουρισμός” κτλ), άρχισε να ξεχνά την ί-
σαμε τώρα εγκατάλειψη, και να ελπίζει.
Οι Τζουμερκιώτες πίστεψαν και εξακολουθούν να πιστεύουν ότι,

από εδώ και πέρα, η περιοχή τους δεν θα έχει μόνο τη
στοργή του Θεού, αλλά και της Πολιτείας. Η πεποίθηση αυ-
τή αρχίζει ήδη να δυναμώνει ενθαρρυντικά τους “σφυγ-
μούς” της περιοχής, οι οποίοι όμως, είναι βέβαιο ότι θα ατο-
νήσουν και θα εκλείψουν και πάλι, εάν καταργηθεί το Γυ-
μνάσιο-Λύκειο Αγνάντων, εάν σβήσει το φως και στερέψει ο
νους της ορεινής αυτής εσχατιάς, που επί αιώνες και σε
χρόνους χαλεπούς τόσα πολλά προσέφερε στην Πατρίδα
μας, μολονότι τα μάτια των εκάστοτε ιθυνόντων δεν την έ-
βλεπαν. Άλλωστε, γνωρίζετε πολύ καλύτερα από εμάς, ότι
η ανάπτυξη ενός τόπου δε γίνεται χωρίς ανθρώπους και οι
νέοι άνθρωποι δεν επαναπατρίζονται εάν δεν εξασφαλί-
σουν για τα παιδιά τους εύκολη προσπέλαση στη μόρφω-
ση.
Σε σας, Κύριε Υπουργέ, έλαχε ο κλήρος να ανταποδώσετε

στην περιοχή μας, εκ μέρους της Πολιτείας, το “αντίδωρο”
της προσφοράς της, διατηρώντας εν λειτουργία το Γυμνά-
σιο-Λύκειο Αγνάντων, έστω και κατά παρέκκλιση των ι-
σχυόντων, καθόσον η περιοχή των Τζουμέρκων εκπέμπει ή-
δη σαφή μηνύματα ανάκαμψης.
Η ικανοποίηση του ανωτέρω αιτήματος θα μας επιτρέπει,

Κύριε Υπουργέ, να ονειρευόμαστε, να αισιοδοξούμε και να
ελπίζουμε ότι τα χωριά μας και οι άνθρωποί τους θα εξακο-
λουθούν να ζουν εκεί και να προσφέρουν.
Ελπίζοντας στην κατανόησή σας, σας ευχαριστούμε εκ

των προτέρων και διατελούμε,
Με ιδιαίτερη τιμή

Για το διοικητικό Συμβούλιο
       Ο Πρόεδρος                                 Η Γεν. Γραμματέας
  Χρ. Χριστοδούλου                                Αντ. Σαλούρου

ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ
H φωτογραφία αυτή δημοσιεύτηκε

στο φύλλο 160 (Ιούλιος - Σεπτέμ-
βριος 2007). Από εσφαλμένη πλη-
ροφόρηση αναγράφησαν λανθασμέ-
να τα ονόματα των εικονιζομένων.
Στην πραγματικότητα εικονίζεται η
οικογένεια Νικ. Ζάραγκα (έτος
1935) ως εξής (από αριστερά):
Χαρίλαος, Ανθούλα, Αλεξάνδρα, Α-
γλαΐα, Αγγελική και Κώστας.

Απ' το πανηγύρι μας

ΚΑΓΚΕΛΑΡΙ
Τέτοια νω — μωρέ τέτοια νω - τέτοια νώρα ήταν εψές
Τέτοια νώρα ήταν εψές, τέτοια και παραπροψές
Στο χορό που χόρευαν, όλο αγόρια και παιδιά
Όλο αγόρια και παιδιά και κορίτσια ανύπαντρα
Μες στη μέση στο χορό, κάθεται χρυσός αϊτός
Και τροχάει τα νύχια του, τα χρυσά φτερούδια του
Τα χρυσά φτερούδια του, τα βασιλικούδια του
Το Θεό παρακαλεί, να του δώσει δύναμη
Δύναμη και προθυμία, για να μπω ναδράξω μια
Κι αν δεν την εδιάλεγα, νάπεφταν τα νύχια μου
Τα χρυσά φτερούδια μου, τα βασιλικούδια μου
Συ που σέρνεις το χορό, σαν κλωνί βασιλικό
Σαν κλωνί βασιλικό, σαν κλωνάρι αμάραντο
Να τώχα μες στον κήπο μου, να το συχνοπότιζα
Τετραδό-παρασκευό και Σαββατο-κύριακο
Κάνε κύκλες το χορό, κάνε πρωτοκάγκελο
Κάνε πρωτοκάγκελο, πρωτοκαγκελίσματα
Συ που σέρνεις το χορό, σαν κλωνί βασιλικό
Σαν κλωνί βασιλικό, σαν κλωνάρι αμάραντο
Κάνε δίπλοκάγκελο, διπλοκαγκελίσματα
Συ που σέρνεις το χορό, κάνε τριπλοκάγκελο
Κάνε τριπλοκάγκελο, τριπλοκαγκελίσματα
Συ που σέρνεις το χορό, κάνε τετροκάγκελο
Κάνε τετροκάγκελο, τετροκαγκελίσματα
Συ που σέρνεις το χορό, κάνε πεντεκάγκελο
Κάνε πεντεκάγκελο, πεντοκαγκελίσματα
Συ που σέρνεις το χορό, κάνε εξικάγκελο
Κάνε εξικάγκελο, εξικαγκελίσματα
Συ που σέρνεις το χορό, τράβα σιάξε το χορό
Κι είμαι ξένος και θα ιδώ, και θα πάω να ναμολογώ
Και θα πάω ναμολογώ, στα χωριά που θα διαβώ
Μες στον πέρα μαχαλά, πέθανε μια καλογριά
Και την παν στην εκκλησιά, με λαμπάδες με κηριά
Με λαμπάδες με κηριά, μ' ασημένια θυμιατά
Μ' ασημένια θυμιατά, με καθάρια λειτουργία
Με καθάρια λειτουργιά, με λαμπρά κονίσματα
Μα τον Άγιο Αη-Γιάννη, ο χορός πάει γαϊτάνα
Μα τον Άγιο Νικόλα, τι χορός θα γίνει τώρα
Μα τον Άγιο Κωνσταντίνο, το χορό δεν τον αφήνω
Μα τον Άγιο Αρσένη, στο χορό να μπουν οι ξένοι
Μα τον Άγιο Θανάση, ο χορός δε θα χαλάσει.

Τελευταίως, από μεγάλες Εφημερίδες, ό-
πως “Η Καθημερινή” και “Τα Νέα” και από
εκπομπές τηλεοπτικών σταθμών “Κυριακή
στο χωριό” της ΕΤ3ΕΤ3ΕΤ3ΕΤ3ΕΤ3,  “Γεύσεις και Παράδο-
ση” του 902902902902902,  “Με παρέα την Ελλάδα” του
MAGICMAGICMAGICMAGICMAGIC, αλλά και από εκπομπές τοπικών
καναλιών, άρχισε να προβάλλεται και να γί-
νεται γνωστή στο Πανελλήνιο η ξεχασμένη
περιοχή των Τζουμέρκων. Παρέχεται η ευ-
καιρία σε πολλούς Έλληνες και ξένους να
γνωρίσουν μια από τις ομορφότερες ορεινές
περιοχές της χώρας μας, που ακόμα κρατά
σχεδόν άθικτο το φυσικό της περιβάλλον, με
το απέραντο πράσινο, με τα γάργαρα νερά
της, με την φυσική βουνίσα δροσιά της και
με την ατόφια ελληνική ψυχή και τη γνήσια
τοπική παράδοση.
Θα εξάρουμε ιδιαίτερα τις δυο πρόσφατες

εκπομπές (9 και 23 Μαΐου 2008)  της Τηλε-
όρασης του 902 με τίτλο “Γεύσεις και πα-“Γεύσεις και πα-“Γεύσεις και πα-“Γεύσεις και πα-“Γεύσεις και πα-
ράδοση”ράδοση”ράδοση”ράδοση”ράδοση” της εξαιρετικής Δημοσιογράφου –
Συγγραφέως και Καθηγήτριας του Αρσακεί-
ου Κυρίας Ευδοκίας ΠατσιλινάκουΕυδοκίας ΠατσιλινάκουΕυδοκίας ΠατσιλινάκουΕυδοκίας ΠατσιλινάκουΕυδοκίας Πατσιλινάκου. Τις α-
φιέρωσε στην περιοχή μας με πραγματική α-
γάπη και ιδιαίτερο ενδιαφέρον, σαν να ήταν
γνήσια Τζουμερκιώτισσα, και έγινε η καλύτε-

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ότι το έργο της συλλογής

φωτογραφιών των χωριανών μας, ζώντων και μη,
ολοκληρώνεται μέχρι την 31-12-2008 και αμέσως
μετά η Αδελφότητα θα προβεί στην επεξεργασία
και εκτύπωση του φωτογραφικού ΑΛΜΠΟΥΜ .

ΚΑΛΟΥΜΕ όλους τους χωριανούς μας, που θέ-
λουν να συμπεριληφθούν οι οικογενειακές τους
φωτογραφίες στο ανωτέρω ΑΛΜΠΟΥΜ να τις στεί-
λουν με συστημένη επιστολή (μέσα στο παραπά-
νω χρονικό διάστημα) στην Αδελφότητά μας (Σο-
φοκλέους 33 ΑΘΗΝΑ, Τ. Κ.10552) ή στo Ηλε-
κτρονικό μας Ταχυδρομείο: info@agnanta.com.gr
γράφοντας, σε κάθε περίπτωση, το ονοματεπώνυ-
μο των εικονιζόμενων και τον ακριβή ή τον κατά
προσέγγιση χρόνο φωτογράφησης.

ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΜΕ ότι, όσες φωτογραφίες περιέλ-
θουν στην Αδελφότητά μας μετά την 31-12-2008,
δεν είναι βέβαιο εάν θα προλάβουν την έκδοση
του Άλμπουμ και τα όποια εκ των υστέρων αιτήμα-
τα και παράπονα θα είναι χωρίς αποτέλεσμα.

Το Δ. Σ. Αδελφότητας Αγναντιτών Αθήνας

25 Νοεμβρίου 1965 στο μοναστήρι της Αγ. Αικατερίνης
στον Καταρράκτη. Διακρίνονται οι Χριστίνα, Όλγα και
Ασπασία Πριτσιβέλη, Γεωργίτσα Κων. Κώστα, Κωστάντω

Ζάραγκα, Ανθή Χριστοδούλου και Σπυριδούλα
Σκουληκαρίτη.

ΣΥΣΚΕΨΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΩΝ (19-5-2008)

ρη πρέσβειρα της περιοχής μας, κάνοντάς
την γνωστή στο  ευρύτερο κοινό, προβάλ-
λοντας συγχρόνως και αρκετά στοιχεία του
τοπικού μας πολιτισμού (ήθη, έθιμα, παρα-
δόσεις, παραδοσιακή διατροφή κτλ).  Αξιο-
ποίησε κατά τον καλύτερο τρόπο την αγά-
πη που έχουν οι Τζουμερκιώτες για τον τό-
πο καταγωγής τους, όπως αυτή εκφράστη-
κε στην εκπομπή από τους συντοπίτες μας
κ.κ. Κώστα Μαργώνη,Κώστα Μαργώνη,Κώστα Μαργώνη,Κώστα Μαργώνη,Κώστα Μαργώνη,  φιλόλογο και πρόε-
δρο της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρεί-
ας Τζουμέρκων (από τα Γουριανά), ΒασίληΒασίληΒασίληΒασίληΒασίλη
Μαλισόβα,Μαλισόβα,Μαλισόβα,Μαλισόβα,Μαλισόβα, φιλόλογο, δημοσιογράφο, συγ-
γραφέα (από τη Μαρκινιάδα) και ΧρήστοΧρήστοΧρήστοΧρήστοΧρήστο
Αρ. ΠαπακίτσοΑρ. ΠαπακίτσοΑρ. ΠαπακίτσοΑρ. ΠαπακίτσοΑρ. Παπακίτσο (από τα Άγναντα ).
Η εκπομπή ήταν πολύ πετυχημένη. Αξί-

ζουν συγχαρητήρια στον τηλεοπτικό σταθ-
μό, στη λάτρη της παράδοσης παρουσιά-
στρια Κυρία Ευδ. Πατσιλινάκου και στους
τρεις συμπατριώτες μας που εκπροσώπη-
σαν την περιοχή μας. Θα ήταν ευχής έργο
αν τέτοιες τηλεοπτικές εκπομπές γίνονταν
πιο πυκνά. Και ο τόπος μας και ο πολιτι-
σμός μας θα έβγαιναν ωφελημένοι.

ΤΟ Δ. Σ. ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ
ΑΓΝΑΝΤΙΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΤΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΤΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΤΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΤΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΣΣΣΣΣτις 19-5-2008 πραγ
ματοποιήθηκε η τα
κτική σύσκεψη των

προέδρων και αντιπροσώπων
των Αδελφοτήτων που ανή-
κουν στη δύναμη της Ομοσπον-
δίας των Τζουμερκιωτών.
Καταρχήν έγινε εμπεριστα-

τωμένη ενημέρωση των
μελών από τον Πρόεδρο και
τον Γεν. Γραμματέα της Ομο-
σπονδίας κ.κ. Χρ. ΛαναράΧρ. ΛαναράΧρ. ΛαναράΧρ. ΛαναράΧρ. Λαναρά και
Ανδρέα ΖανίκαΑνδρέα ΖανίκαΑνδρέα ΖανίκαΑνδρέα ΖανίκαΑνδρέα Ζανίκα για τις ενέρ-
γειες της Ομοσπονδίας σε σχέ-
ση με το Πάρκο Τζουμέρκων,
το Πρόγραμμα “Πινδος”, τη
σύνδεση των Τζουμέρκων με
την Εγνατία και την Ιόνια οδό
και για άλλα αναπτυξιακά προ-
βλήματα.
Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος

στην Κυρία Εύη Κουτσοσπύ-Εύη Κουτσοσπύ-Εύη Κουτσοσπύ-Εύη Κουτσοσπύ-Εύη Κουτσοσπύ-
ρουρουρουρουρου, Πρώην Πρόεδρο του Συλ-

λόγου Κυψέλης (Χώσεψης), η
οποία με γλαφυρό λόγο και επο-
πτικό τρόπο (διαφάνειες) ενη-
μέρωσε τα μέλη για τις δυνατό-
τητες συμμετοχής νέων 13-30
ετών σε πολιτιστικές και περι-
βαλλοντικές δραστηριότητες, οι
οποίοι θα έχουν και τη δυνατό-
τητα, μέσα από τα σχετικά προ-
γράμματα, να επισκέπτονταινα επισκέπτονταινα επισκέπτονταινα επισκέπτονταινα επισκέπτονται
συνομηλίκους τους σε χώ-συνομηλίκους τους σε χώ-συνομηλίκους τους σε χώ-συνομηλίκους τους σε χώ-συνομηλίκους τους σε χώ-
ρες τηςρες τηςρες τηςρες τηςρες της Ευρωπαϊκής Ένω-Ευρωπαϊκής Ένω-Ευρωπαϊκής Ένω-Ευρωπαϊκής Ένω-Ευρωπαϊκής Ένω-
σης,σης,σης,σης,σης, η οποία και θα καταβάλλει
τα έξοδα  απευθείας στους κάθε
φορά μετέχοντες σε τέτοιες
δραστηριότητες.
Η Αδελφότητά μας θεωρώ-

ντας πολύ ενδιαφέρον το σχετι-
κό πρόγραμμα και αξιοποιώ-
ντας την ενημέρωση που μας έ-
κανε η Κυρία Εύη Κουτσοσπύ-
ρου, η πλέον ενήμερη γύρω α-
πό τέτοιες δραστηριότητες, την

παρακάλεσε, και εκείνη πρόθυ-
μα δέχτηκε, να επαναλάβει την
εισήγησή της στα Άγναντα ε-
ντός του προσεχούς Αυγού-
στου σε χρόνο που θα καθορι-
στεί αργότερα και θα γνωστο-
ποιηθεί εγκαίρως τους νέους
και τις νέες του Δήμου Αγνά-
ντων.
Την ευχαριστούμε θερμότα-

τα.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑΣ ΤΖΟΥΜEΡΚΩΝ

(ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ)
1. ΚΥΡΙΑΚΗ 27-7-08, ώ-

ρα 10 π.μ. στα Άγναντα:Άγναντα:Άγναντα:Άγναντα:Άγναντα:
Γεν. Συνέλευση μελών.

2. ΚΥΡΙΑΚΗ 3-8-08, ώ-
ρα 10.30΄ π.μ. στα Άγναντα:Άγναντα:Άγναντα:Άγναντα:Άγναντα:
Πνευματικό Μνημόσυνο του
Αγναντίτη Εκπαιδευτικού -
Συγγραφέα αείμνηστου
Στεφ. ΦίλουΣτεφ. ΦίλουΣτεφ. ΦίλουΣτεφ. ΦίλουΣτεφ. Φίλου.

3. ΣΑΒΒΑΤΟ 9-8-08, ώ-
ρα 6 μ.μ. στο Βουργαρέλι:Βουργαρέλι:Βουργαρέλι:Βουργαρέλι:Βουργαρέλι:
Εκδήλωση για τον πανελλη-
νίως γνωστό Τζουμερκιώτη
φωτογράφο κ. Κων. Μπα-Κων. Μπα-Κων. Μπα-Κων. Μπα-Κων. Μπα-
λάφαλάφαλάφαλάφαλάφα.

Επιστολή μας στον Υπουργό Παιδείας
(Συνέχεια από τη σελίδα 1)
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