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ΑΓΝΑΝΤΙΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΝΔΑΙΣΙΑ!
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ο απόγευμα της 12 Αυγούστου, όσοι
βρέθηκαν στο “Κιόσκι” των Αγνάντων,
στο Αναψυκτήριο εκεί “στο μύλο και
στη νεροτρουβιά”, κάτω από τα θεόρατα πλατάνια, θα έχουν να μολογάνε για χρόνια τα θεάματα και τα ακούσματα που είδαν και άκουσαν εκείνο το απόβραδο! Το κελάρυσμα του
γάργαρου νερού στην κάνουλα του μύλου, στη νεροτριβή και στο
αυλάκι, ο “δροσερός” θόρυβος της υδατόπτωσης στον
τεχνητό καταρράκτη του ποταμιού, τα καλντερίμια προς
τις Κοδέλλες
και τον παλιό
νερόμυλο, το
θρόισμα
των
π λ α τ α ν ό φυλλων, οι φωτισμένες από τους προβολείς
καταπράσινες πλαγιές, οι πλημμυρισμένες από ήχους και φως φυσικές εικόνες, εμπλουτίστηκαν μουσικά με τις κρυστάλλινες φωνές
δεκάδων μικρών παιδιών, που χάρη στη φροντίδα, την επιμέλεια και το ταλέντο του Χάρι
Ζάχου, αποτέλεσαν μια ουράνια “σκάλα” μελωδικής παιδικής χορωδίας, που κλιμακωτά ανέβαζαν την ψυχή μας στον εξαίσιο χώρο των
μουσών! Τέτοιες εκδηλώσεις, τέτοιες δραστηριότητες δένουν τα παιδιά με τον τόπο των γονιών τους. Τα μπολιάζουν με τις ρίζες τους.
Κάτι θα έχουν να λένε κι αυτά για το χωριό
τους. Πολλοί θα μας ζήλευαν αν αυτή η ευκαιριακά και εκ των ενόντων συγκροτηθείσα παιδική χορωδία είχε σχηματισθεί και ασκηθεί από πολύ πριν.
Προικισμένοι Αγναντίτες και Τζουμερκιώτες,
λάτρεις της μουσικής και, γενικότερα, των

μουσών υπάρχουν πολλοί. Την επιβεβαίωση
αυτή την έκαναν οι νεαροί συντοπίτες μας που
ολοκλήρωσαν τη μουσική πανδαισία σ’ εκείνο
το εξαιρετικού κάλλους και δροσιάς τοπίο με
την ενόργανη καλλιτεχνική τους παρέμβαση.
Μας εξέπληξε όλους ευχάριστα η εμφάνιση
μιας εξαιρετικής ορχήστρας, αρμονικότατα
συγχρονισμένης, αν και η
Äéáêñßíïíôáé áðü áñéóôåσυγκρότησή
ñÜ ïé: Ðáýëïò Óôïýðáò,
της ήταν τυχαί×ñ. Óôïýðáò, Äçì. Êáôóïýëçò êáé ×ñ. ÊáðÝëçò
α! Την αποτέλεσαν οι ταλαντούχοι νεαροί
συντοπίτες
μας: Χρήστος
Ν.(Θ). Καπέλης
(κιθάρα), Παύλος και Χρήστος Στούπας,
παιδιά του Δημήτρη Στούπα
και της Γεωργίας Αυγέρη (ο
πρώτος αρμόνιο και τραγούδι και ο δεύτερος μπουζούκι)
και Δημήτρης Ναπ. Κατσούλης από τον Καταρράκτη, μεταπτυχιακός φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στον τομέα Τέχνης
και Αρχαιολογίας, που μας μάγεψε με το βιολί
του! Μας εντυπωσίασαν οι γνώριμοι παραδοσιακοί δημοτικοί σκοποί, που έβγαιναν αριστοτεχνικά και με μεράκι απ’ το βιολί του, φιλτραρισμένοι στην κρησάρα της γνήσιας Τζουμερκιώτικης ψυχής του. Παιδιά, μπράβο σας! Όλοι σας είστε καταπληκτικοί! Μαζί με όλες τις
άλλες επιδόσεις σας, φαίνεται ότι ακούτε καθαρά και τη φωνή του Σωκράτους που συμβούλευε: “Μουσικήν ποίου και εργάζου”. Πίστευε (και πολύ σωστά), ότι η μουσική σμιλεύει τις ψυχές, τις αποκαθαίρει, τις εξαγνίζει, τις
κάνει ανάλαφρες και τις ανεβάζει σε υπερουράνιους τόπους! Συγχαρητήρια και “αιέν αριστεύειν”! Η Εφημερίδα “Άγναντα Άρτας”

ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
Οι επιδόσεις στα αθλήματα και
ιδιαίτερα στο Ποδόσφαιρο που οι
νέοι της περιοχής του Δήμου μας
σημείωσαν τα τελευταία καλοκαίρια, δεν πέρασαν απαρατήρητες
από πολλούς σημαντικούς παράγοντες του τόπου μας, οι οποίοι
ξέρουν να εκτιμούν την αξία του
αθλητισμού και έχουν τη δυνατότητα να ενθαρρύνουν και να ενισχύσουν τα νιάτα στο να δείξουν

τις δυνατότητές τους στο ευρύτερο
κοινό, συντελώντας έτσι στην ανάπτυξη του αθλητικού πολιτισμού
και τουρισμού και στα Τζουμέρκα.
Ευρεία συζήτηση μεταξύ των
παραγόντων αυτών έγινε το περασμένο καλοκαίρι στα Άγναντα και
από πολλούς διατυπώθηκε πρόταση ίδρυσης Αθλητικού Ομίλου από Τζουμερκιωτόπουλα, με πρώτο

ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ
ΟΣΤΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΩΝ ΗΡΩΩΝ
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Ελλήνων Ηρώων τάφους, μεταξύ των οποίων και συντοπιτών μας (Τζουμερκιωτών), εντόπισε στην Αλβανία ο ακούραστος ιστορικός ερευνητής κ. Αγαθοκλής Παναγούλιας ο οποίος, με σύσταση του εκλεκτού φίλου μου και συμπατριώτη μας κ.
Λευτέρη Τζόκα, Ιστορικού και
Λογοτέχνη, είχε την καλοσύνη να
με κάνει κοινωνό μέρους των
καταπληκτικών ευρημάτων της
έρευνάς του. Τους ευχαριστώ
και τους δύο θερμότατα.
Στο χωριό Βοδίνο (δίπλα από
την Κακαβιά) φέρεται ότι είναι ενταφιασμένοι οι συμπατριώτες μας:
Στάμος Χρήστος του Γεωργίου
από τα Άγναντα ή Ραφταναίους
και Γραβιάς Στέφανος του Χρή-

στου, από τον Καταρράκτη και
στο χωριό Βιλαράτι, ο Παπαμάργαρης (ή Μάργαρης) Αναστάσιος του Κων/νου, ίσως, από τα
Πράμαντα.
Και οι τρεις ήταν στρατιώτες
του 40ού Συντάγματος Ευζώνων
και έπεσαν ηρωικά την 28-111940 κατά την αντεπίθεση των
Ελλήνων εναντίον των Ιταλών
εισβολέων.
Θεωρώ τις παραπάνω πληροφορίες πολύ σημαντικές και εφόσον ο χρόνος και οι εκεί συνθήκες δεν τις μετέβαλαν, πιστεύω ότι αποτελούν μεγάλο και αξιοποιήσιμο ιστορικό κεφάλαιο,
τόσο για τους συγγενείς των ανωτέρω όσο και για τον Δήμο
μας.
Χρ. Αρ. Παπακίτσος

τμήμα του το Ποδοσφαιρικό και
με προοπτική να ακολουθήσουν
και άλλα. Οι ίδιοι αυτοί παράγοντες, κατά δήλωσή τους, είναι
πρόθυμοι να αναλάβουν και την

(Συνέχεια στη σελίδα 10)

Η Ι.Λ.Ε.Τ. ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ
ΑΓΝΑΝΤΩΝ ΤΙΜΗΣΑΝ ΤΟΝ
ΣΤΕΦΑΝΟ ΦΙΛΟ
Το ήθελα πολύ, το είχα ανάγκη, και γι’ αυτό έκανα “τα αδύνατα δυνατά” και ήμουν παρών στις 3-8-2008 στο Πνευματικό Μνημόσυνο του φίλου
μου και χωριανού μας Στέφανου Μ. Φίλου, που έγινε στα
Άγναντα, παρουσία του Νομάρχη Άρτας κ. Γ. Παπαβασιλείου, του Αντιπρύτανη του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ.
Γ. Παπαγεωργίου, του Αντιδημάρχου Αθαμανίας κ. Χρ. Κουτσαύτη και πολλών ανθρώπων
του πνεύματος, συγγενών, φίλων, συναδέλφων του και συντοπιτών μας.
Σε όλη τη διάρκεια της σεμνής εκδήλωσης που εξελίχθηκε σε “μυσταγωγία”, ένιωθα την ψυχή του να φτερουγίζει ανάλαφρα ανάμεσά μας και

(Συνέχεια στη σελίδα 11)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΕ
ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΝΑΝΤΩΝ

Τ

ην Κυριακή 10 Αυγούστου 2008, εγκαινιάστηκε το νεόδμητο και περικαλλές κτήριο του Κέντρου
Υγείας Αγνάντων
που ανεγέρθηκε
στην ανατολική
πλευρά του λόφου της Αγίας
Φανερωμένης Αγνάντων με δαπάνη του Δημοσίου. Στη λαμπρή
τελετή παρέστησαν: ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άρτας κ. κ.
Ιγνάτιος, ο οποίος και χοροστάτησε στον καθιερωμένο Αγιασμό,
ο Υφυπουργός Υγείας (Τζουμερκιώτης Βουλευτής Άρτας)
κ. Γεώργιος Παπαγεωργίου, ο επίσης Τζουμερκιώτης Βουλευτής Άρτας κ. Δημ. Τσιρώνης, ο
Νομάρχης μας κ. Γεώργιος Παπαβασιλείου, ο Δήμαρχος Αγνάντων και Πρόεδρος της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού μας κ. Χρ.
Χασιάκος, ο Δήμαρχος Κομποτίου κ. Στάθης Γιαννούλης, Εκπρόσωπος της Αστ. Δ/νσης Άρτας, o Διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας κ. Δ. Νικόπουλος, ο Διοικητής του Γεν.
Νομαρχ. Νοσοκομείου Άρτας κ.
Κ. Ντιναλέξης, ο Αντιδήμαρχος
Άρτας κ. Βασ. Γιάπρος, ο επικεφαλής της μειοψηφίας του
Δημ. Συμβουλίου Άρτας κ. Γ.
Κοτσαρίδας, Νομαρχιακοί και
Δημοτικοί Σύμβουλοι, ο Πρόεδρος της Ομοσπ. Τζουμερκιωτών κ. Χρ. Λαναράς, ο Πρόεδρος της ΙΛΕΤ κ. Κ. Μαργώνης
και πλήθος κόσμου.
Όλοι θαυμάσαμε την τοποθεσία, τον λειτουργικά διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο
του κτηρίου, τη μελετημένη εσωτερική διαρρύθμισή του,
τους άνετους και με ευαισθησία επιπλωμένους χώρους υποδοχής-αναμονής και γενικά την
εργονομικά διαρρύθμιση όλων
των χώρων και των εγκαταστάσεών του.
Μετά τον Αγιασμό και τις πατρικές ευχές του Σεβασμιότατου, ο συμπατριώτης μας Υφυπουργός Υγείας κ. Γιώργος Παπαγεωργίου μιλώντας με τη
σαφήνεια και τη γλαφυρότητα
που τον διακρίνουν, αναφέρθηκε στις επίπονες προσπάθειες που έγιναν διαχρονικά
κατά τις δυο τελευταίες δεκαε-

τίες και που οδήγησαν στα σημερινά εγκαίνια του θαυμάσιου
κτηρίου και των εγκαταστάσεων του Κέντρου Υγείας Αγνάντων, που είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα
τόσο στον Δήμο
Αγνάντων όσο
και σε ολόκληρη
την περιοχή των
Τζουμέρκων.
Ενθαρρυντικές
και πειστικές ήταν οι διαβεβαιώσεις που μας έδωσε ο κ. Υφυπουργός ότι το
Κέντρο Υγείας Αγνάντων θα λειτουργήσει με βάση τις πλέον σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους και προδιαγραφές και με τεχνολογικό
εξοπλισμό τελευταίας γενιάς.
Οι διαδικασίες για τη στελέχωση του Κέντρου με ιατρικό προσωπικό των προβλεπόμενων
ειδικοτήτων και για τη συμπλήρωση της τεχνολογικής υποδομής, βρίσκονται εν εξελίξει. Πέραν αυτών είπε ότι το Κ.
Υ. θα συνδεθεί μέσω διαδικτύου με μεγάλο κεντρικό Νοσοκομείο (Τηλεϊατρική), για την
εκ του μακρόθεν εξέταση των
ασθενών με σοβαρά, επείγοντα
ή δυσδιάγνωστα ιατρικά περιστατικά από τους πλέον εξειδικευμένους ιατρούς, οι οποίοι
θα παρέχουν, κατά περίπτωση,
και τις κατάλληλες οδηγίες.
Οι διαβεβαιώσεις του κ. Υφυπουργού έκαναν αισιόδοξους
τους μόνιμους κατοίκους της
περιοχής μας και ενθάρρυναν
εκείνους που θέλουν να παραμένουν και το χειμώνα στον τόπο τους αλλά ως τώρα δεν το
αποφάσιζαν, λόγω του βεβαρημένου της υγείας τους.
Μετά το πέρας της λαμπρής
τελετής των εγκαινίων και την
ξενάγηση των επισήμων και
του κοινού στους χώρους του
Κέντρου Υγείας, η Διευθύντρια
και τα στελέχη του Κέντρου δεξιώθηκαν φιλόξενα και απέριττα όλους τους επισκέπτες σε
κατάλληλα διαρρυθμισμένο
χώρο του Κέντρου.
Συγχαίροντας όλους τους συντελεστές της πετυχημένης
αυτής εκδήλωσης, ευχόμαστε
το Κέντρο Υγείας Αγνάντων να
καταστεί στολίδι της περιοχής
και πηγή σιγουριάς και αισιοδοξίας των ανθρώπων της.
Χρ. Αρ. Παπακίτσος

Η 9Η ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΝΑΝΤΩΝ
Καλά μελετημένη και άριστα
οργανωμένη ήταν η φετινή 9η
Συνδιάσκεψη των Συλλόγων
και Αδελφοτήτων του Δήμου
μας που έγινε την Κυριακή 108-2008 στην κεντρική πλατεία
των Κτιστάδων. Είναι άξιοι συγ-

χαρητήριων ο τοπικός Σύλλογος και το Πνευματικό Κέντρο
των Κτιστάδων για την άρτια
οργάνωση της Συνδιάσκεψης.
Όλα ήταν μελετημένα μέχρι
και την τελευταία τους λεπτο(Συνέχεια στη σελίδα 10)
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
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Η Σερβετά Πολυξένη κόρη του
Λάμπρου και της Χριστίνας Αγόρου πέτυχε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στο
τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας.
♦ Ο Τάτσης Κωνσταντίνος του
Ευαγγέλου και της Κατερίνας πέτυχε στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Αθηνών στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.
♦ Η Θανάση Μυρτώ του Κωνσταντίνου πέτυχε στο Μετσόβιο
Πολυτεχνείο στο τμήμα της Αρχιτεκτονικής.
♦ Ο Τάτσης Γεώργιος του Μιχαήλ πέτυχε στο τμήμα Λογιστικής
στο Τ.Ε.Ι. Πάτρας.
♦ Ο Μαυροπάνος Αλέξανδρος του Χρήστου πέτυχε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στο τμήμα
Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών.
♦ Ο Φίλος Στέφανος του Μιχαήλ πέτυχε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στο τμήμα Επιστήμης και
Τεχνολογίας Υλικών.
♦ Η Μαρία Χρίστου Τούμπουρου πέτυχε στην Φιλοσοφική
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Το Δ.Σ. συγχαίρει θερμά τους
επιτυχόντες.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Ο Γεώργιος κα η Αλεξάνδρα
Τάτση βαφτίσανε το νεογέννητο
γιο τους την 16-8-2008 στην εκκλησία Κοιμήσεως της Θεοτόκου
και του όνομα αυτού Άγγελος.
Νονά η Αικατερίνη Σιάχαλου.
♦ Ο Δήμος Σγούρος και η Δήμητρα Στυλ. Καπέλη βάφτισαν το
κοριτσάκι τους στις 8-6-2008
στον Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Καματερού και από τότε ακούει στο όνομα Μαρία. Να ζήσει η νεοφώτιστη.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Η Νίκη Παντιού κόρη του Θωμά Ευαγγελίου απέκτησε το δεύτερο γιο της και του έδωσε το όνομα Θωμάς.
• Ο Χαρίλαος Μελισσιανός και
η Γεωργία Στυλ. Καπέλη απέκτησαν το δεύτερο αγοράκι τους την
1-7-2008. Στους γονείς και τους
παππούδες ευχόμαστε να τους
ζήσει.

ΓΑΜΟΙ
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Στις 14-6-2008 παντρεύτηκε η
Σπυριδούλα (Πέπυ) Θ. Ευαγγελίου στα Γιάννενα με το Νίκο Κοντό
από τους Μουζακαίους Ιωαννίνων.
♦ Η χωριανή μας Εύη (Ευθυμία) Γ. Κωστάκη (του Δημητρίου και
της Ευθυμίας) και ο Βασίλης Βελάνης στις 6-6-2008 τέλεσαν τους
γάμους τους στο Εξωκλήσι του Αγίου Πέτρου Σουνίου. Να ζήσουν.
♦ Ο Κωνσταντίνος Τσάλας
(γιός της Αικατερίνης Μιχ. Τούμπουρου) και η Σοφία Καρέλλα
παντρεύτηκαν στις 6 Σεπτεμβρίου
2008 στην Χαλκίδα.
Το Δ.Σ. εύχεται στους νεόνυμφους βίον ανθόσπαρτον.

ΘΑΝΑΤΟΙ
Απεβίωσε στις 7.7.08 και κηδεύτηκε στα Φράστα Αγνάντων η
Παπαγιάννη Βασ. Γεωργία, ετών
87.
♦ Απεβίωσε
στις 13.7.08 και
κηδεύτηκε στην
Άγναντα η Παππά Γιάννα συζ.
Δημητρίου, ετών
47.
♦ Απεβίωσε στις 17.7.08 και
κηδεύτηκε στην Άγναντα η Τού-

μπουρου Μαρίκα χήρα Αριστοτέλη, ετών 82.
♦ Απεβίωσε στις 3.8.08 και
κηδεύτηκε στα Φράστα Αγνάντων
η Καράμπαλη Ευγενία χήρα Λάμπρου, ετών 86.
♦ Απεβίωσε στις 3.7.08 και
κηδεύτηκε στα Φράστα Αγνάντων
η Ζιάβρα Βασιλική χήρα Δημητρίου, ετών 97.
♦ Απεβίωσε στις 23.8.08 και
κηδεύτηκε στην Άγναντα ο Μαυροπάνος Γ. Θεόδωρος, ετών 89.
♦ Απεβίωσε τον Αύγουστο
στην Αθήνα και κηδεύτηκε στην
Άγναντα η Σοφία Ρίζου-Πριτσιβέλη (Σπύρου), ετών 87.
♦ Απεβίωσε στις
28.7.08 στην
Αθήνα και
κηδεύτηκε
στην Άγναντα ο Κοντογεώργος Γ.
Δημήτριος, ετών 70.
♦ Απεβίωσε στις 30.6.08 και
κηδεύτηκε στην Άρτα ο Πριτσιβέλης Νικ. Δημήτριος, ετών 75.
♦ Απεβίωσε στις 10.8.08 στην
Αθήνα και κηδεύτηκε στην Άγναντα ο Ζιάβρας Κων. Νικόλαος, ετών 53.
♦ Απεβίωσε
στις
15.7.08 και
κηδεύτηκε
στην Αθήνα ο
Ευαγγελίου
Βασίλειος, ετών 82.

ΔΩΡΕΕΣ
Η Γεωργία Χρ. Κοντογεώργου,
η κόρη της Μάχη Λευκαδίτη και η
νύφη της Ελένη Γ. Κοντογεώργου
διέθεσαν το ποσό των εξήντα ευρώ για το νεκροταφείο Αγ. Δημητρίου Αγνάντων στη μνήμη του
κουνιάδου και θείου τους Δημητρίου Κοντογεώργου.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ - ΣΥΓΓΝΩΜΗ
Στο περυσινό φύλλο του Σεπτεμβρίου είχε δημοσιευτεί ελλιπές το όνομα της Βανέσας Γιαννούλα που πέτυχε στο Παιδαγωγικό τμήμα του Πανεπιιστ. Ιωαννίνων. Πρόκειται για τη Βανέσα Βασ. Γιαννούλα εγγονή του Χριστοφόρου. Επανορθώνουμε ζητώντας συγγνώμη.

Ευχαριστήριο
Για τον ξαφνικό και τραγικό
τέλος της αγαπημένης τους συζύγου και μητέρας, η οικογένεια
Δημ. Παππά, αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει δημόσια όλους όσους συμπαραστάθηκαν στο βαρύτατό μας πένθος.
Ξεχωριστά θέλει ν’ αναφερθεί
σ’ εκείνους που συνετέλεσαν
στην εξεύρεσή της και με πολύ
κόπο και κίνδυνο κατάφεραν να
την ανασύρουν:
1. Καρύδης Βασίλειος
2. Μανούσης Δημήτριος
3. Κωστούλας Γεώργιος
4. Παπέλης Αθανάσιος
5. Νίκος Καθηγητής
6. Καρύδης Ευάγγελος
7. Καρύδης Κων/νος
8. Κώστας Δημήτριος
9. Τάτσης Βασίλειος
10. Μήτσος Δημήτριος
Στη μνήμη της οι οικογένειες:
1. Δημ. Παππά
2. Τηλ. Μανούση
3. Μιχ. Μπέκα
κατέθεσαν το ποσό των
150,00 ευρώ στην Εκκλησιαστική
Επιτροπή.

Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2008

Ν ε κ ρ ο λ ο γ ί ε ς
“Εψήλωσες πολύ και ζήλεψε ο
χάρος”
Ο Νίκος έφυγε, μέρα του Αυγούστου.
Ο σεμνός, ο περήφανος, αθώος,
πέταξε.
Πρόωρα επέταξε στου ουρανού
τα μέρη, αητός αυτός, αητών καμάρι.
Δυό λόγια τυπωμένα στο χαρτί
κι ένα χαμόγελο σε μια φωτογραφία, ας είναι μια ανάμνηση καλή,
σ’ όσους πονούν, σ’ όσους θρηνούν, σ’ όσους
θυμούνται.
Νίκο! την έζησες τη ζωή περήφανα. Με ή-

Μνήμη Νίκου Ζιάβρα

θος, αξιοπρέπεια και με αγωνιστικότητα, κόντρα στη στέρηση.
Κληροδότησες στις ακριβές σου κόρες αξίες, ως σπουδαίος πατέρας, άφησες στην αγαπημένη σου γυναίκα
όμορφες αναμνήσεις. Στις αδελφές,
στον αδελφό σου, άφησες τον καημό:
Εσύ ο μικρότερος και χάθηκες πρώτος.
Σ’ όλους όσοι σε γνώρισαν, συγγενείς και φίλοι, άφησες έναν πόνο κι ένα αντίδοτο σ’ αυτόν, μια ανάμνηση ωραία.
Αιωνία η μνήμη σου.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΑΓΟΡΟΣ Δ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΓΟΡΟΥ Β. ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΗΔΟΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΗΔΟΝΗΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΡΟΝΤΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΒΡΟΝΤΟΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΡΟΝΤΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΟΝΙΚΟΣ Χ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΗ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΑΡΙΣΤΕΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΓΚΟΥΒΑ - ΡΑΒΑΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΓΚΟΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΚΟΥΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΓΚΟΥΒΑΣ Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΡΑΒΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΖΑΡΑΓΚΑ ΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΖΑΡΑΓΚΑΣ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΖΙΑΒΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΖΙΑΒΡΑΣ Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΙΑΒΡΑΣ Ε. ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΗ ΣΟΦΙΑ - ΕΛΕΝΗ
ΘΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΠΕΛΗΣ Θ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΠΕΛΗΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΗ – ΤΣΑΤΣΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΛΙΟΥ - ΒΟΥΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ - Κονάκια
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ Δ. ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΥ Χ. ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΟΝΤΟΡΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΡΑΒΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - καφενείο
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΑΡΙΑΔΝΗ
ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΑΣΙΑΝΗ
ΛΕΜΟΝΙΑΣ Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
1. Στη στήλη “Κοινωνικά” δημοσιεύονται όσα γεγονότα υποπίπτουν στην αντίληψή μας και όσα μας γνωστοποιούν με επιστολές ή F A X οι ενδιαφερόμενοι.
2. Νεκρολογίες και φωτογραφίες των
χωριανών μας που απεβίωσαν, δημοσιεύονται μόνο εφόσον μας αποστέλλονται από συγγενείς και φίλους αυτών.
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.

ΛΕΜΟΝΙΑΣ Β. ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΕΝΗ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΛΕΥΚΑΔΙΤΗ - ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ ΕΛΕΝΗ
ΛΕΥΚΑΔΙΤΗ – ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ ΜΑΧΗ
ΜΑΛΑΜΟΥ Μ. ΚΙΚΗ
ΜΑΣΙΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΥΡΟΠΑΝΟΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΥΡΟΠΑΝΟΣ Χ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΥΡΟΠΑΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΜΗΛΙΧΟΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΑΖΟΥΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΠΑΖΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΑΖΟΥΚΑ ΚΛΕΟΝΙΚΗ
ΜΠΑΚΟΣ Β. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΑΚΟΣ ΚΩΝ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΝΑΤΣΗΣ Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΟΣ Ι. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΟΣ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΤΟΥΒΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΟΥΤΣΟΥ - ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΠΑΠΠΑ – ΜΠΕΚΑ ΖΩΙΤΣΑ
ΠΑΠΠΑΣ Χ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΡΙΤΣΙΒΕΛΗ Χ. ΒΟΥΛΑ
ΠΡΙΤΣΙΒΕΛΗ Χ. ΝΤΙΝΑ
ΡΙΖΟΣ Β. ΧΡΗΣΤΟΣ
ΡΙΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΑΠΑΤΗΣ Σ. ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΙΑΧΑΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ - ΙΕΡΕΑΣ
ΣΤΑΜΟΣ Χ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΜΟΣ Χ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΑΜΟΥ Α. ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΣΤΑΜΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ
ΤΑΤΣΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑΤΣΗΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΑΤΣΗΣ Κ. ΛΑΜΠΡΟΣ
ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΤΣΙΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΣΙΜΠΕΡΗ – ΜΕΓΚΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΤΣΙΜΠΕΡΗ Γ. ΕΛΕΝΗ
ΤΣΙΜΠΕΡΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΙΩΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΣΩΛΗΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΩΛΗΣ Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ - Κέρκυρα
ΦΙΛΟΣ Β. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΙΛΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΣ
ΦΙΛΟΥ Β. ΜΑΙΡΗ
ΦΙΛΟΣ Δ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΦΙΛΟΣ ΒΑΣ. ΗΛΙΑΣ
ΦΙΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΙΛΟΥ ΓΙΩΤΑ
ΦΙΛΟΥ-ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΧΑΜΠΙΠΗ - ΓΚΟΥΒΑ ΣΟΦΙΑ
ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΧΑΡΟΥ - ΓΡΑΨΑ ΑΝΘΟΥΛΑ
ΧΑΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΧΑΣΑΛΕΥΡΗ ΠΑΡΘΕΝΙΑ
ΧΑΣΑΛΕΥΡΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
ΧΑΣΑΛΕΥΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΒΑΣΙΛΗ – ΔΑΣΥΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΧΡΙΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΧΡΟΝΗ - ΜΑΡΓΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΡΟΝΗ - ΣΑΚΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΧΡΟΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΡΟΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
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Ευχαριστούμε όλα τα μέλη και μη τα
οποία μας δίνουν πληροφορίες και νέα
από το χωριό είτε τηλεφωνικώς είτε μέσω
fax είτε με επιστολές..
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ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ
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Δ

εν τα κατάφερα φέ
τος να φτάσω νωρίς
και να παρατείνω για
πολύ τις διακοπές μου στα Άγναντα, στα Τζουμέρκα.. “Άλλαι μεν βουλαί ανθρώπων, άλλα δε Θεός κελεύει”.. Γι’ αυτό
και δεν μπορώ να σας μεταφέρω εδώ, “από πρώτο χέρι”,
πολλά από τα πρωτοφανή και
αισιόδοξα που σημειώθηκαν
εκεί. Θα σχολιάσω μόνο όσα
πρόλαβα. Ελπίζω του χρόνου
να προλάβω πιο πολλά και εξίσου ενδιαφέροντα.. “Ελπίς
γάρ η βόσκουσα πολλούς των
βροτών”…
...
παίνοντας στα Άγναντα βρέθηκα μπροστά
σε ένα καταπληκτικό θέαμα!
Σταμάτησα και θαύμασα μια
πανοραμική πλαστικοποιημένη φωτογραφία του χωριού
μας, που με καλωσόριζε! Είδα μπροστά στα μάτια μου ολόκληρο σχεδόν το χωριό να
υποδέχεται χαρούμενα και
φιλόξενα κάθε χωριανό, κάθε
επισκέπτη, κάθε διερχόμενο..
Δύσκολα αντιστέκεται κανείς
σε ένα τέτοιο καλωσόρισμα!
Μπράβο στον Εκπολιτιστικό
– Εξωραϊστικό Σύλλογο “Τα
Άγναντα” που είχε την έμπνευση!
...
ην επομένη, αποβραδίς
το Σάββατο της 2-82008, στην πλατεία της Παναγίας, κάτω από τον πανύψηλο
και φουντωτό πλάτανο, άλλη
ευχάριστη έκπληξη με περίμενε! Δίπλα μου, σε μια ευχάριστη παρέα του χωριανού
μας Μηχανικού κ. Πανταζή
Κ. Τούμπουρου, ξεχώρισα
την παρουσία του πασίγνωστου και καταξιωμένου καλλιτέχνη, μουσικοσυνθέτη και
σαξοφωνίστα κ. Γιώργου Κατσαρού
τσαρού! Φαινόταν κατενθουσιασμένος, και πράγματι ήταν, όπως διαπίστωσα και από τις τρεις-τέσσερις λέξεις
που μου έκανε την τιμή να ανταλλάξει μαζί μου. Τον συνεπήρε η ομορφιά του χωριού μας, η φιλοξενία που του
επιφυλάχτηκε και η άρτια και
πολιτισμένη εξυπηρέτηση
που παρείχε το Κέντρο “Πανόραμα” του Κώστα Κωστούλα. Σε λίγο η παρέα του συμπληρώθηκε με μια ομάδα
καλλίφωνων και μουσικόφιλων φίλων του που ήρθαν από την Άρτα για να τον συναντήσουν. Ανάμεσά τους και οι
εκλεκτοί χωριανοί μας κ.κ.
Τάκης Αθ. Κρεμπούνης και
Γιώργος Χαλκιάς (πανελληνίως γνωστός δικηγόρος – γραφολόγος). Τα μελωδικά παλιά
τραγούδια που ακούστηκαν
εκείνο το βράδυ, μέχρι τα ξημερώματα, έκαναν παραδεισένιο το εξαιρετικά δροσάτο
εκείνο απόβραδο. Αν πολλοί
από εμάς τους Αγναντίτες και
Τζουμερκιώτες κάναμε ό,τι
έκανε ο κ. Π. Τούμπουρος
και φιλοξενούσαμε στα χωριά
μας τέτοιου βεληνεκούς προσωπικότητες του πνεύματος,
της τέχνης και του πολιτισμού, άλλη θα ήταν η μοίρα
της περιοχής μας. Και ενώ απολάμβανα τις θεσπέσιες μελωδίες, μού ’ρθε στο νου μια
φράση ενός παλιού Προέδρου των Η.Π.Α. και παραφράζοντάς την, είπα στην πα-
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Βλέπω, ακούω, σχολιάζω
ρέα μου:: Ας μη ρωτάμε τι έκαναν οι άλλοι για τον τόπο
μας . να ρωτάμε τους εαυτούς
μας τι κάναμε και τι κάνουμε
εμείς γι’ αυτόν…
...
υχερός ήμουν που πρό
λαβα την εκδήλωση
μνήμης που η ΙΛΕΤ και ο Δήμος Αγνάντων διοργάνωσαν
προς τιμήν του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΦΙΛΟΥ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γυμνασίου-Λυκείου Αγνάντων την 3-8-2008.
Το είχα τάμα και έκανα “τα αδύνατα δυνατά” για να το εκπληρώσω. Για τη σεμνή αυτή
εκδήλωση γράφουμε σε άλλη
στήλη της εφημερίδας μας.
...
ξαιρετική επιτυχία ση
μείωσε, όπως έμαθα, η
έκθεση φωτογραφιών του
πανελληνίως γνωστού Τζουμερκιώτη φωτογράφου Κ.
Μπαλάφα, που έγινε στο
Βουργαρέλι την 9-8-2008 με
τη φροντίδα της Ιστορικής
και Λαογραφικής Εταιρείας
Τζουμέρκων.
...
τις 10 Αυγούστου και
για ένα 15θήμερο, έγινε
στα Άγναντα Έκθεση φωτογραφιών του Αγναντίτη ερασιτέχνη, αλλά εξαιρετικά ευαίσθητου και ένθεου φωτογράφου κ. Κώστα Μαυροπάνου,
στον ανακαινισμένο παλιό
νερόμυλο του συνοικισμού
“Κοίμηση Θεοτόκου Αγνάντων”, στις Κοδέλλες. Η θεματολογία της Έκθεσης έδενε στενά με τον εκθεσιακό
χώρο, αλλά και με την τριγύρω πανέμορφη φύση! Επικαιροποιούσε σε κάθε επισκέπτη παλιές μνήμες και πάντρευε την παράδοση με την
Ιστορία, το σύγχρονο φυσικό
περιβάλλον με το παλιότερο
και τις νεώτερες φυσιογνωμίες με εκείνες των παππούδων μας. Συγχαρητήρια στον
φωτογράφο που ξέρει να αποθανατίζει τη στιγμή, την επίκαιρη στιγμή και, μέσα από
αυτή, να εκφράζει μια ολόκληρη ζωή, έναν ολόκληρο
κόσμο!
...
10 Αυγούστου φέτος,
είχε την “τιμητική”
της! Τρέχαμε από εκδήλωση
σε εκδήλωση, χωρίς να καταφέραμε να τις προλάβουμε όλες. Σημειώθηκε πρωτοφανές “μποτιλιάρισμα” εκδηλώσεων:: Αρχιερατική λειτουργία
στην Παναγία στα Άγναντα,
στην οποία χοροστάτησε ο
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Άρτας Κ. Κ. Ιγνάτιος, Εγκαίνια του Κέντρου Υγείας
Αγνάντων,
Συνδιάσκεψη
στους Κτιστάδες των Πολιτιστικών Φορέων του Δήμου
μας (καταπληκτική η οργάνωση και η φιλοξενία. Συγχαρητήρια στον τοπικό Σύλλογο!), Συνάντηση των φοιτησάντων στο Γυμνάσιο Αγνάντων, Ποδόσφαιρο Εφήβων
και Ανδρών στον Καταρράκτη, ίσως και άλλες που δεν
τις πήρα είδηση ή τις ξεχνώ!
Πρέπει να βρεθεί τόπος να
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μπαίνουν
στη σειρά οι εκδ η λ ώ σεις. Κρίμα να χάνουμε τις
περισσότερες…
Και είναι
όλες αξιόλογες!

Γράφει ο
ΧΡ. ΑΡ. ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ

...
αι σαν να μην έφτανε ο
“συνωστισμός” των εκδηλώσεων, ήρθε καταμεσήμερα η νεροποντή με το χοντρό και πυκνό χαλάζι που άσπρισε αυγουστιάτικα πέρα
ως πέρα τις κορυφές των
Τζουμέρκων! “Μας τα έκανε
μούσκεμα”, μας σημάδεψε
με καρούμπαλα, διέλυσε βίαια τις συνάξεις και κατέστρεψε τα λιγοστά κλήματα
και όλα τα ζαρζαβατικά!... Λέτε με τη ζημιά που έγινε σ’
αυτά τα τελευταία η θεία δίκη
να θέλησε να τιμωρήσει εκείνους που δεν έχουν ντιπ φιλότιμο και σε μόνιμη βάση
“απομυζούν” με τα λάστιχα
το νερό από τις δεξαμενές
και αφήνουν κατακαλόκαιρα
χωρίς σταγόνα νερού εκείνους που κατοικούν στους
ψηλότερους οικισμούς του
χωριού ή εκείνους που δεν έχουν την τύχη να περνά από
δίπλα τους ο κεντρικός αγωγός του υδραγωγείου; Και,
όπως γίνεται πάντοτε, “μαζί
με τα ξερά κάηκαν και τα
χλωρά”!… Μήπως ο Δήμος
μας πρέπει να καθορίσει για
την καλοκαιρινή περίοδο ένα
ανώτατο, αλλά επαρκές, όριο
κατανάλωσης, η υπέρβαση
του οποίου να κοστίζει καμιά
τριακοσαριά ευρώ το κυβικό;;
Μόνο έτσι θα μπορούμε να
ελπίζουμε ότι θα έχουμε όλοι
νερό να πιούμε, να πλυθούμε
και να ποτίσουμε τις γλάστρες μας ή τις δυο-τρεις ντοματιές μας.
...
τις 11 Αυγούστου βρε
θήκαμε στα Γουριανά
Γουριανά,
ο Δήμαρχος Αγνάντων κ. Χασιάκος, ο Αντιδήμαρχος κ.
Μακρυγιάννης, ο Πρόεδρος
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της Αδελφότητας Αγναντιτών
της Αθήνας κ. Χριστοδούλου
και ο σύρων τούτες τις
γραμμές. Χαρήκαμε μια ζεστή, ανθρώπινη και πολιτισμένη εκδήλωση του τοπικού Εκπολιτιστικού και Λαογραφικού Συλλόγου, ψυχή
του οποίου είναι ο πανταχού
παρών και τους πάντες εξυπηρετών στην περιοχή του
Δήμου μας κ. Φάνης Γιαννακούλας. Φιλόξενος, ευπροσήγορος, γενναιόδωρος, αεικίνητος! Εφάμιλλός του ο Γουριανίτης Πρόεδρος της ΙΛΕΤ
κ. Κώστας Μαργώνης. Τους
συγχαίρουμε και τους ευχαριστούμε.
...
ην επομένη βραδιά, 12
Αυγούστου, ο Δήμαρχος Αγνάντων, ο Πρόεδρος
της Αδελφότητας Αγναντιτών
Αθήνας και ο συντάκτης του
παρόντος βρεθήκαμε στο όμορφο Γραικικό σε εκδήλωση του Συλλόγου του. Η οργάνωση καταπληκτική, η
μουσική εξαίσια και η φιλοξενία πολιτισμένη και γαλαντόμος! Θερμά συγχαρητήρια
και θερμές ευχαριστίες στους
κ.κ. Καραβασίλη, Χαχούλη,
Γιάπρο (Αντιδήμαρχο) και
Τζίκερα (Πρόεδρο Τ. Σ.) και
σε όλους τους συντελεστές
της επιτυχίας της εκδήλωσης. Και του χρόνου!
...
πολαμβάνοντας το απόβραδο της 12 Αυγούστου εκεί στο “κιόσκι”, στο
Αναψυκτήριο, δίπλα από στις
κοδέλες προς τον επάνω μαχαλά των Αγνάντων τη δροσιά, την περιποίηση του καταστήματος, τη χορωδία των
μικρών παιδιών και τη συναυλία των μεγαλυτέρων
(σχετικά γράφονται σε άλλη
στήλη), σκεφτόμουν πόσο ελκυστικά θα ήταν όλα τα χωριά
μας, αν είχαν αξιοποιηθεί οι
πολυάριθμες πηγές και όλες
οι εκπληκτικές τοποθεσίες
τους! Μήπως θα πρέπει, έστω και τώρα, να αρχίσουμε
όλοι μας, καθένας με τις δυνατότητές του, να τις φροντίζουμε εκτιμώντας σωστά την
χρόνο με το χρόνο μεγάλη
προστιθέμενη αξία τους;; “Κατά τα φαινόμενα”, μια πηγή
πόσιμου νερού θα έχει μεγαλύτερη αξία από μια πετρελαιοπηγή και μια συστάδα
πλατάνων θα είναι περισσότερο χρήσιμη από τα φουγάρα
και τις δεξαμενές των μεγάλων διυλιστηρίων.
...
λα καλά και Άγια στις
εκδηλώσεις μας. Όμως
φρικιάζω (“φρικάρω”), όταν
ζητώ ένα ποτήρι νερό και
μου σερβίρουν εμφιαλωμένο,
“κονσερβοποιημένο” από τα
πέρατα της Ελλάδος, ενώ δίπλα μας πηγάζει και εμφιαλώνεται το δικό μας το νερό,
“ΤΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ”! Στην Αθήνα μπορεί να το αναζητώ
σε 5-6 περίπτερα, αλλά τελικά
θα το βρω . και ξεδιψώ μόνο
με τη θέα της φωτογραφίας
του βουνού μας, που είναι τυπωμένη στην ετικέτα του. Σε
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αρκετά
Τζουμερκοχώρια
σπάνια το βρίσκεις ή σπάνια
σου το σερβίρουν! Λέτε να
φταίει το δίκτυο παραγωγής
και διάθεσης του προϊόντος ή
εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε, ακόμα και προσευχές,
“για να ψοφήσει η γίδα του
γείτονα”, επειδή εμείς δεν έχουμε δική μας ν’ αρμέξουμε;; Και ύστερα ρίχνουμε αλλού τις δικές μας ευθύνες για
τον παραγκωνισμό του πανέμορφου τόπου μας και των εκλεκτών προϊόντων του. Κρίμα!…
...
ον Ιούλιο και, προπα
ντός, τον Αύγουστο, να
μη σας τύχει να επισκεφτείτε
δημόσια υπηρεσία της Πρωτεύουσας, για να διεκπεραιώσετε επείγουσα υπόθεσή σας.
Αν αντέξετε, θα ξεμπλέξετε
κατά τα μέσα Σεπτεμβρίου, έστω και αν η υπόθεσή σας είναι απλή και τους άλλους μήνες την τελειώνετε αυθημερόν!... Οι περισσότερες Υπηρεσίες περιπίπτουν σε “…θερινή νάρκη”, σε ραστώνη, σε
λήθαργο, σε οκνιά ή σε κάτι
τέτοιο. Αλλού οι υπάλληλοι
“πνίγονται στη δουλειά”, και
ας είναι αδειανό το “Κλεινό Άστυ”, αλλού λείπει ο αρμόδιος, και ο συνάδελφός του
δεν ξέρει με τι εκείνος ασχολείται, αλλού είναι μπλοκαρισμένο το διαδίκτυο, αλλού, κάτι άλλο!… Σκεφτείτε
τι θα γινόταν αν δεν είχαμε
“πατάξει τη γραφειοκρατία”!
Και ύστερα φταίνε όσοι διαμαρτύρονται και όσοι δεν μας
παίρνουν στα σοβαρά, ενώ σε
τίποτα δεν φταίνε οι προϊστάμενοι που δεν ξέρουν ούτε να
προγραμματίζουν σωστά τις
άδειες του προσωπικού ούτε
να το εκπαιδεύουν σε όλα τα
αντικείμενα του τμήματός
τους…
...
κείνο το τέλος “υψούν”
που μας υποχρεώνουν
οι φωστήρες του Κτηματολογίου να πληρώσουμε για να
το κατοχυρώσουμε σαν δικαίωμα ιδιοκτησίας, ενώ η οικοδομή έχει εξαντλήσει το επιτρεπόμενο ύψος, τι σας λέει; Αυτό, πράγματι, “είναι απ’
τ’ άγραφα”! Πληρώνεις δηλ.
για ένα δικαίωμα “μέλλον και
αβέβαιο”, που κανένας δεν
μπορεί να σου εγγυηθεί ότι
κάποτε θα αξιοποιηθεί από εσένα ή τα παιδιά σου!…Είναι
σαν να σε υποχρεώνουν να
πληρώσεις φόρο για προσδοκώμενα “κέρδη” από λαχείο
που πρόκειται να αγοράσεις,
χωρίς να σου πουν αν και πότε θα κληρώσει και, κυρίως,
αν θα είσαι ανάμεσα στους ελάχιστους τυχερούς! Καλά
που δεν μας βάζουν να πληρώνουμε φόρο για τυχόν ύπαρξη πετρελαιοπηγής ή
φλέβας χρυσού στο υπέδαφος του οικοπέδου μας! Κύριε, ελέησόν μας!… Και όταν
διαμαρτύρεσαι στους αρμόδιους του Κτηματολογίου, σε
“αποστομώνουν” λέγοντας:
“το τέλος αυτό, κύριε, είναι
νόμιμο”, χωρίς να σου δώσουν καμιά απάντηση όταν
τους ρωτάς “εάν αυτό το νόμιμο είναι και δίκαιο”…
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Σοβαρά κι εύθυμα
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Ψηλή, γεμάτη, γαλανομάτα, στρογγυλό πρόσωπο, τσιμπεροσκέπαστη, πάντα με την ποδιά στη
μέση, η βάβω η Αλέξω.
Απ’ όσο τη θυμάμαι πάντα φορούσε μαύρα. Είχε
χάσει το παιδί της το Μήτσο στην Αλβανία. Αν και
συνταξιούχος –θύμα πολέμου– ποτέ της δεν το
πίστεψε. Έλεγε και ξανάλεγε:
– Ακούστε τι σας λέω εγώ! Ποιά ώρα θα ‘ναι
που θα παρουσιαστεί, θα γυαλίζουν τα κουμπιά
και θα ‘χει και γαλόνια.
Είχε του Μήτσου και μεγάλη φωτογραφία στο
σπίτι και κάθε πρωί πήγαινε μπροστά της έκανε το
σταυρό της κι έλεγε:
– Θα σε φερ’ η Κυρά μ’ η Ανάληψ’!
Ανάληψης του Κυρίου, με κάποια αγία της εκκλησίας μας.
Ο Μήτσος δε γύρισε ποτέ, έμεινε στα βουνά της
Αλβανίας, θα ‘ναι θαμμένος σε κάποιο τάφο που
θα λέει: «Στρατιώτης αγνώστου ονόματος».

Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2008

H βάβω η Αλέξω
Ψηλά στα Στρανά ήταν το σπίτι της, παλιό αλλά
φιλόξενο. Λόγια γλυκά ακούω και σήμερα για τη
βάβω την Αλέξω.
Όταν καταλάβαινα ότι θα έφερνε τη σύνταξη ο
Γιάννης ο Γιωργονίκος από τα πράμαντα, στη βάβω εγώ θα ξημέρωνα.
Ήξερα θα με χαρτζιλίκωνε, όπως κάθε βάβω. Το
βράδυ άναβε φωτιά για να με περιποιηθεί. Γέμιζε
τον μπουχαρή με λατσούδες και τους έβαζε φωτιά, γινόταν στο σπίτι το έλα να δεις.
Φαίνονταν πεντακάθαρα, τα κυδώνια, τα ρόδια,
τα κρεμμύδια, τα σκόρδα, τα κουτσπόφ’λλα, τα
καλαμπόκια, τα σφαλάγκια και καμιά κουτουτούρτα που ήταν κρεμασμένα στις γριντιές, που απ’
την πολλή καπνούρα είχαν αλλάξει χρώμα.
Οι κατσικούλες και τα χωράφια ήταν τα ενδιαφέροντα της βάβω.
Κάθε μία είχε το δικό της όνομα. Η χιονούλα, η
κουρελού, η παρδαλή, η κανούτα.

Όταν έγινε η κατωλίσθηση,
τα ζωντανά εγκλωβίστηκαν
στα ερείπια.
Η βάβω περίμενε τις κατσίκες στο χωριό κι όλο ρωτούσε, αν ζούσαν!!! Καταφέραμε
και τις γλιτώσαμε. Δε γράφεΓράφει ο
ται με λέξεις το αντάμωμα
Χάρις Ζάχος
της βάβας με τα ζωντανά.
Συντ/χος Δάσκαλος
Τη βάβω δεν τη χωρούσε το
- Συγγραφέας
χωριό. Τα τελευταία χρόνια
πήγε στη Σκέζα για να βλέπει το σπίτι της στα
Στρανά.
Δε συμβιβάστηκε με τον πολιτισμό.
Η βάβω η Αλέξω, δεν είχε τουαλέτα ούτε φόρεσε ποτέ της βρακί. Είχε εφαρμόσει με απόλυτη
ακρίβεια τους στίχους του δημοτικού τραγουδιού!
Πεντέξι βλαχοπούλες
ορθές κατούραγαν...
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Δραστηριότητες του Εκπολιτιστικού
Εξωραϊστικού Συλλόγου «ΤΑ ΑΓΝΑΝΤΑ»
1. Τακτική
Γενική Συνέλευση
Την 21 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γεν.
Συνέλευση του Συλλόγου μας.
Η συμμετοχή του κόσμου, όχι
απλά η παρουσία του, ήταν ελπιδοφόρα και ενθαρρυντική για
την πορεία του Συλλόγου. Στήριξε ομόφωνα τις δράσεις του

Δ.Σ., επισήμανε προβλήματα
του χωριού μας, έκανε προτάσεις, ενίσχυσε τα οικονομικά
του Συλλόγου.
Τα προβλήματα που επισημάνθηκαν στη Γ.Σ., οι προτάσεις που έγιναν και ο προγραμματισμός δραστηριοτήτων του
Συλλόγου για την επόμενη περίοδο, θα υποβληθούν με Υπό-
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μνημά μας στις Δημοτικές Αρχές.
Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά
ότι το χωριό μας έχει μεγάλα
προβλήματα, τόσα που ίσως
πολλά άλλα χωριά δεν έχουν όλα μαζί. Ο Σύλλογος δεν έχει
τη δυνατότητα μελέτης και εκτέλεσης έργων, πέρα από το
ότι δεν είναι στις αρμοδιότητές

του. Εκείνο όμως που κάνει ο
Σύλλογος, είναι να συζητά και
να υποβάλει αιτήματα στο Τοπικό Συμβούλιο και στο Δημοτικό Συμβούλιο και να ζητάει την
επίλυσή τους.
Στη συνάντηση που είχαμε
με τον Δήμαρχο τον περασμένο
Νοέμβριο, μας δόθηκε η υπό-

σχεση ότι με την απορρόφηση
Κοινοτικών κονδυλίων από το
Ε.Σ.Π.Α. (Εθνικό Στρατηγικό
Πλαίσιο Αναφοράς, 2007 –
2013) θα αρχίσει η επίλυση
πολλών προβλημάτων στο χωριό μας. Ελπίζουμε.

2. Ομιλία
για το Περιβάλλον
Αμέσως μετά τη Γ.Σ. πραγματοποιήθηκε παρουσίαση-ομιλία
από τον Εκπαιδευτικό- Δάσκαλο κ. Ιωάννη Σταύρου Στάμο,
Αναπληρωτή Υπεύθυνο του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δήμου Αράχθου Άρτας
με θέμα: “Η στάση του ανθρώπου στο περιβάλλον χτες,
σήμερα … αύριο”.
Ο κ. Στάμος αρχίζοντας την
παρουσίαση, την προσφώνησή
του “Αγαπητοί συμπατριώτες”
που απηύθυνε στο σώμα της
Γ.Σ. την αιτιολόγησε με τα παρακάτω λόγια: “Δεν είναι σχήμα λόγου αλλά συνειδητή προσφώνηση, γιατί έτσι σας νοιώθω, μιας και ένα μεγάλο και σημαντικό κομμάτι της ζωής μου
το πέρασα εδώ στ’ Άγναντα,
μαθητής Γυμνασίου. Ερχόμουν
στην Άγναντα με τα πόδια, διαδρομή μιας ώρας. Αν είχαν νερό οι ξεροπόταμοι Αγναντίτης
και Ραφτανίτης η διαδρομή ήταν τρεις ώρες από γέφυρα
Πλάκας, Φράστα, Άγναντα. Ήταν και το φορτίο, κάποια τρόφιμα μέσα στον τορβά με τα
δυο σχοινιά περασμένα στους
ώμους”.
Ο ομιλητής έκανε εν συνεχεία προβολή μέσω Η/Υ παλιών
και νεότερων φωτογραφιών, έκανε τη σύγκριση του περιβάλλοντος τότε και σήμερα και είπε ότι πρέπει να στεκόμαστε
φιλικά απέναντι στο περιβάλλον, για να συνεχίσει και αυτό
να μας προσφέρει την ποιότητα
που αναζητούμε. Η κακοποίηση
του περιβάλλοντος, είπε, έχει
σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση
των εξής προβλημάτων: Έλλειψη νερού, Χημικά-τοξικά απόβλητα, Ρύπανση του νερού,
Μεταλλαγμένα τρόφιμα, Πόλεμοι-φτώχεια, Φαινόμενο
του θερμοκηπίου, Τρύπα του
όζοντος, όξινη βροχή.

Έλλειψη νερού
Τελειώνοντας είπε: “Εύχομαι
καλή συνέχεια στο Σύλλογό
σας και οι δράσεις σας να στο-

χεύουν στην καλλιέργεια περιβαλλοντικής ηθικής στους νέους. Σας ευχαριστώ για την υπομονή που δείξατε… και καλό
υπόλοιπο καλοκαιριού στα όμορφα Άγναντα”.
Ευχαριστούμε το Κ.Π.Ε. Αράχθου που αποδέχτηκε το αίτημά μας για παρουσίαση του θέματος και τον ομιλητή κ. Στάμο
για την άρτια, μεστή και εκλαϊκευμένη παρουσίαση.

3. Καγκελάρι-πανηγύρι
Ο στόχος που θέσαμε ήταν
να πετύχουμε τη συμμετοχή, όχι την απλή παρουσία, στο γλέντι των συγχωριανών μας με ελάφρυνση της οικονομικής
τους επιβάρυνσης, αλλά και να
επαναφέρουμε το Καγκελάρι
στην παραδοσιακή του μορφή.
Το πρώτο το πετύχαμε με
την οικονομική ενίσχυση που
πήραμε από το Δήμο, γι’ αυτό ο
χορός ήταν ελεύθερος και χωρίς είσοδο. Η απόφαση επομένως του Δημοτικού Συμβουλίου
για την οικονομική ενίσχυση
του Συλλόγου μας, ήταν στη
σωστή κατεύθυνση. Με τη συμφωνία που κάναμε με το Κατάστημα συμπιέσαμε, όσο ήταν
δυνατόν, τις τιμές ποτών και
φαγητών. Την επόμενη χρονιά
για την ίδια μέρα, μετά βέβαια
από το Καγκελάρι, θα κάνουμε
παρόμοια συνεργασία με όποιον χωριανό μας κάνει Πανηγύρι στην Πλατεία Αγίου Γεωργίου.
Δεν καταφέραμε όμως, δυστυχώς, πολλά πράγματα για το
Καγκελάρι. Τι έπρεπε να γίνει,
αλλά και τι πρέπει να γίνει του
χρόνου το ξέρουμε όλοι. Πρέπει όμως κάποιοι που γνωρίζουν να τραγουδούν και να χο-

ρεύουν να αποφασίσουν να
συμμετέχουν ενεργά.
Την ίδια βραδιά κάναμε λαχειοφόρο αγορά. Τα δώρα ήταν
Βιβλία με χορηγία της Εφημερίδας Ελευθεροτυπία, είδη οικιακής χρήσης προσφορά του
Δημήτρη Χρ. Ζιάβρα από το
Κατάστημά του "ΕΜΦΑΣΗ",
δώρο του Γιάννη Γ. Τσιμπέρη
από το Κατάστημά του με Ηλεκτρικά είδη στην Άρτα και πολλά δώρα που συγκέντρωσε η
Δήμητρα Γ. (Αθ.) Καπέλη από
Καταστήματα στο Γαλάτσι.
Τους ευχαριστούμε όλους θερμά.

4. Ημερολόγιο
Εκτυπώσαμε Ημερολόγιο για
το έτος 2009. Είναι ένα θαυμάσιο έργο που φιλοτέχνησε ο
Κώστας Μαυροπάνος. Έχει 13
φωτογραφίες, μια για κάθε μήνα και μια σαν εξώφυλλο, όλες
με θέματα του χωριού μας. Το
μέγεθός τους και η ποιότητά
τους είναι κατάλληλη, μετά τη
χρήση, για κορνιζάρισμα.
Επιδιώκουμε αφενός την
προβολή του χωριού μας, και
αυτό θα επιτευχθεί αν καθένας
μας διαθέσει ημερολόγια και
σε άλλους που δεν έχουν καταγωγή από το χωριό μας, αφετέρου την οικονομική ενίσχυση
του Συλλόγου. Μικροέργα εξωραϊσμού, όπως διάνοιξης μονοπατιών, πινακίδες κλπ, δεν μπορούν να γίνουν χωρίς χρήματα.
Καλές οι προτάσεις, καλές οι υποδείξεις, δεκτές μετά χαράς
από το Σύλλογο, αλλά χωρίς
χρήματα πώς; Γι’ αυτό σας παρακαλούμε να συνδράμετε τις
προσπάθειες του Συλλόγου με
όλη σας τη δύναμη.
Το Δ.Σ.

Β
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ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2008
Κάθε χρόνο και καλύτερα - Κάθε χρόνο και περισσότερα
Πραγματοποιήθηκαν για τέταρτη
χρονιά φέτος οι Αυγουστιάτικες εκδηλώσεις της Αδελφότητας Αγναντιτών σε συνεργασία με το Δήμο
Αγνάντων, με πολύ μεγάλη επιτυχία
και ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή.
Φέτος άλλωστε οι δραστηριότητες
ήταν περισσότερες και κάλυπταν όλες τις ηλικίες!
Αξίζει ν' αναφερθεί η έκθεση ζωγραφικής όπου συμμετείχαν ακόμη
και μωρά παιδιά, όπως και η τοξοβολία, όπου νικητής αναδείχτηκε ο
μπαρμπα- Κώστας ο Αηδόνης!!! Έριξε το τόξο του μακρύτερα απ’ όλους!
Τις εντυπώσεις όμως έκλεψε η
σύσταση της χορωδίας, αποκλειστικό δημιούργημα του κ, Χάρη Ζάχου. Του αξίζει ένα μεγάλο ΜΠΡΑΒΟ κι ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ απ’
όλους μας. Κατάφερε να μαζέψει
γύρω του σαν η… κλώσα τα κλωσόπουλα όλα τα πιτσιρίκια και να
τους διδάξει όσα γι’ αυτόν είναι πορεία ζωής! Εξαιρετική ήταν και η
επιλογή του χώρου που δόθηκε η
συναυλία τόσο των μικρών όσο και
των μεγαλύτερων παιδιών που έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό!
Κάτω απ’ τον πλάτανο, κυριολεκτικά μας μάγεψαν!!!
Οι άλλες δραστηριότητες κύλησαν μέσα σε κλίμα ευχάριστο και
κάποιες φορές αρκετά αστείο, όπως στο τρέξιμο που φέτος συμμετείχαν και τρεις γιαγιάδες με τα…
καρότσια των εγγονιών τους!!! (Οι
φωτογραφίες αδιάψευστοι μάρτυρες!)
Εδώ θα πρέπει να ευχαριστήσουμε γι’ άλλη μια φορά τους χορηγούς μας, που φέτος ήταν περισσότεροι, γιατί χωρίς την πολύτιμη
βοήθειά τους θα ήταν πολύ δύσκολη η πραγματοποίηση όλων αυτών
των δραστηριοτήτων.
Όμως, όπως κάθε χρονιά έτσι και
φέτος τα παράπονα και οι γκρίνιες,
από μερικούς, δεν έλειψαν. Οι
μπλούζες δεν ήταν πολλές,ο χώρος για τη συναυλία ήταν μικρός
κ.λπ, κ.λπ. Εδώ θέλω να θυμίσω αυτό που λέει ο λαός μας “ απ’ έξω
απ’ το χορό πολλά τραγούδια ξέρω…”
Καθένας από μας που βοηθάει
για την υλοποίηση αυτών των δραστηριοτήτων δεν το κάνει ούτε για
προσωπικό κέρδος ούτε για προσωπική προβολή, δεν τη χρειαζόμαστε άλλωστε. Το κάνουμε για
την ευχαρίστηση και μόνο των παιδιών, εις βάρος τις περισσότερες
φορές των διακοπών μας και της
προσωπικής μας ηρεμίας.
Πολύ θα θέλαμε, του χρόνου, να
είναι περισσότεροι και αυτοί που
θα βοηθήσουν αλλά και αυτοί που
θα συμμετέχουν,είτε χειροκροτώντας τα παιδιά, είτε δίνοντας ιδέες
για κάτι καλύτερο. Παιδιά δεν είναι
μόνο τα εγγόνια μας, παιδιά είναι
όλα κι έχουν ανάγκη το ζεστό μας
χειροκρότημα και το “μπράβο”
μας.
Επειδή μάλλον περίσσεψε η γκρίνια, θα κλείσω μ’ ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ, σε όλους και με την ευχή “
του χρόνου ακόμη καλύτερα, ακόμη περισσότερα”.
Σας αφήνουμε ν’ απολαύσετε τις
φωτογραφίες, λένε περισσότερα από χιλιάδες λέξεις.
Καλή αντάμωση
Κατερίνα Κώστα
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6

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟΝ ΑΗ-ΛΙΑ

ΡΑΦΤΙΝΓΚ

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ

Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2008

Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2008

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ

7

ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ & ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ & ΧΟΡΩΔΙΑ

ΠΙΝΓΚ-ΠΟΝΓΚ & ΤΑΒΛΙ

ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΑΡΤΥ

Το Δ.Σ. της Αδελφότητας ευχαριστεί τους χορηγούς των εκδηλώσεων. Φέτος, εκτός από το Δήμο Αγνάντων και το Γιώργο Χριστοβασίλη που
ήταν χορηγοί και τις προηγούμενες χρονιές, συνεισέφεραν και οι: Ντίνα Καπέλη, Ηλίας Κατσαρός, Αθ. Καπέλης, Δημ. Ζάραγκας, Κων.
Κοντογεώργος, Ιω. Μπάρμπας.
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ΠΑΙΔΙΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Γήπεδο Καταρράκτη – τελικός ποδοσφαίρου

Θέατρο στο “μπαλκόνι τ’ ουρανού”

Άγναντα - Ράμια 3-1

Δυο σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις δόθηκαν τον Αύγουστο στο υπαίθριο πέτρινο κυκλικό θέατρο “ΑΡΑΧΘΕΙΟΝ”, που χτίστηκε με μεράκι
και αγάπη περίσσια στον προαύλιο χώρο
Της Τίνας Σγουροπούλου του Δημοτικού Σχολείου Πα-λαιοχωρίου
Σκούπας, στην Άρτα. Η μία ήταν η ηθογραφική κωμωδία “Επικίνδυνο παιχνίδι” του Μ. Κορρέ από το θίασο
“Λαμπιόνι” Θεσσαλονίκης και η άλλη το αγαπημένο των Α. Σακελλάριου
- Χ. Γιαννακόπουλου “Αλίμονο στους νέους” από τοΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων, με πρωταγωνιστές τον Ηπειρώτη Σπύρο Μισθό, που είναι και καλλιτεχνικός διευθυντής του, και τη Μαρία Αλιφέρη. Και τις δύο βραδιές πα-

- Ποια είναι όλα αυτά τα παιδιά βρε αδερφέ; ρωτάω το Γιώργο μόλις έφτασα στο γήπεδο. Ήταν όλα
από την ομάδα της Άγναντας, αλλά εγώ νόμιζα ότι
ήταν ανάμικτες οι ομάδες….
- Έλα εδώ να σου γνωρίσω κάτι ανήψια σου…
μου λέει.
Μ’ έπιασε λίγο ‘αδιάβαστο’
αλλά βλέπω ότι με
2-3 καλοκαιρινές αθλητικές
συναντήσεις ακόμη, θάχω ικανοποιητική επαφή με
την ‘εικοσάχρονη’ καλοκαιρινή νεολαία του χωριού
μας. Νεολαία που μπορεί να μη γεννήθηκε στο χωριό, ούτε ίσως να πήγαινε
τακτικά στο χωριό μέχρι
πριν λίγα χρόνια. Νεολαία
όμως που τώρα – όπως και
παιδιά μικρότερων ηλικιών
- χάρη και στις αθλητικές
συναντήσεις και τις άλλες
καλοκαιρινές δραστηριότητες στο χωριό τα τελευταία
χρόνια, έχει γνωριστεί και
‘δέσει’…
Πάμε τώρα στο προκείμενο, δηλαδή στους ποδοσφαιρικούς αγώνες και κυρίως στο νικηφόρο τελικό του ποδοσφαίρου, με αντίπαλη την ομάδα …
Δεν παρακολούθησα όλο τον αγώνα, οπότε η περιγραφή της αγωνιστικής πλευράς θα υπολείπεται
της περιγραφής που είχα κάνει ως αθλητικός συντάκτης (και παίκτης ταυτόχρονα) του εν Αθήναις
αγώνα το 1990 περίπου, μεταξύ ελεύθερων και παντρεμένων (από τον οποίο αγώνα ακόμη θυμάμαι

λεπτομέρειες, όπως την κοντινή κεφαλιά στο δοκάρι του επιφανούς μέλους της αδελφότητάς μας
Γιώργου Κοτσίνη).
Προπονητής ο Καραβάτσος, που μέχρι το πρώτο
γκόλ, συνέχεια έξυνε το κεφάλι του (να κατεβάσει
ιδέες). Το μυστικό όμως μάλλον ήταν ότι για προετοιμασία οι παίκτες δεν είχαν αποσυρθεί την προηγούμενη νύχτα (ορισμένοι από αυτούς σέρνονταν το
πρωί).
Πρόεδρος της ομάδας δεν ήξερα ποιος ήταν (και
παρακαλώ να μην το συνδέσετε με άλλο άρθρο στο
παρόν φύλλο που αναφέρεται στην ίδρυση ποδοσφαιρικής ομάδας). Όταν όμως έφτασα στο γήπεδο
(ο τελικός αγώνας είχε αρχίσει, αλλά δεν είχα μπορέσει να αντισταθώ να σταματήσω λίγο παραπάνω,
όπως πήγαινα, για να δοκιμάσω κάτι αμούρες – ψηλά ήταν κιόλας, άρα αμόλυντες από σκύλο! άρα έφαγα κι έδωσα και στα κορίτσια μου..) ακούω κάποιους στην εξέδρα να φωνάζουν: - Βρε καλώς τον
πρόεδρο. Κατάλαβα (ο αγώνας ήταν στο 0-0 εκείνη
την ώρα) ότι κάποια σκοπιμότητα υπήρχε. Ίσως υπήρχε η εντύπωση ότι θα τρομοκρατήσουμε τους αντιπάλους ή θα τονώσουμε το ηθικό των νεότερων παικτών
μας...
Στο ημίχρονο, κάθε λίγο
έβαζα το χέρι στην τσέπη για να βεβαιωθώ ότι δεν
μούπεσε το κινητό. Διαπίστωσα όμως ότι η κίνησή
μου αυτή ίσως είχε και ψυχολογική επίπτωση (αναμονή μπόνους, φόβο από τους αντιπάλους ότι μπορεί να πλησιάσαμε το διαιτητή κ.λπ.)
Με την αρχή του δεύτερου ημιχρόνου έφυγα και
πληροφορήθηκα τα ευχάριστα νέα στην πλατεία του
Καταρράκτη λίγο αργότερα... Γιάννης Φίλος

ραβρέθηκε τόσος κόσμος που δημιουργήθηκε το αδιαχώρητο. Εκεί, στα
όμορφα Τζουμέρκα, ο υφυπουργός Υγείας Γ. Παπαγεωργίου, ο βουλευτής Άρτας Δ. Τσιρώνης, ο πρόεδρος της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας
Κ. Αλεξίου και της Παντζουμερκιώτικης Χ. Λαναράς. Ο νομάρχης Άρτας
Γ. Παπαβασιλείου χορήγησε την μια παράσταση και ο δήμαρχος Ιωαννίνων Ν. Γκόντας διέθεσε το θίασο του ΔΗΠΕΘΕ. Θα ήταν παράλειψη, όμως, να μην αναφερθούμε και στους λάτρεις των τεχνών και του τόπου
τους, δημιουργούς-δωρητές του πανέμορφου αυτού θεάτρου, τον Ηπειρώτη γιατρό ναύαρχο Ηλία Νάστο και τη δραστήρια σύζυγο του Ρίτα (τόσο χαμηλών τόνων και οι δύο), που με την ευαισθησία της για τα κοινά
και την αγάπη της για την τέχνη -Μικρα-σιάτισσα γαρ- ήταν η ψυχή και η
έμπνευση για την πραγμάτωση του. Με την ευκαιρία των εκδηλώσεων,
στο ποίημα που έγραψε ειδικά για την περίσταση ο Νίκος Μπαρτζώκας
δεν εξαίρει μόνο την υπέροχη θέα και την τοποθεσία του θεάτρου αλλά
και το ζεύγος των δωρητών: “...είπαν οι άνθρωποι αυτοί, καλοί οι δρόμοι, καλά τα γεφύρια, όλα προσφέρουν τέρψη, χαρά και προκοπή, ακόμα καλύτερες γιορτές και πανηγύρια... Μα πάνω απ’ όλα ένα θέατρο προσφέρει στον πολιτισμό, στην ιστορία, τροφή στα άυλα αγαθά, στην τέχνη,
στη δημιουργία... Αυτό που ήταν όραμα κοντά στη φαντασία, ήρθε να γίνει έργο θεϊκό με πράξη και ουσία...”.
Επιμέλεια: Χάρις Ζάχος
Αναδημοσίευση από την "Βραδυνή" της 25ης Σεπτεμβρίου 2008
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Η ΙΛΕΤ, Ο ΕΛΕΓΧΟΣ, Ο ΑΡΑΧΘΟΣ ΚΑΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Π

Δημοτικό Σχολείο Φράστων

Β
P
9

Δημοσιεύω σήμερα από τη στήλη αυτή το παρακάτω ιστορικό έγγραφο που αφορά απόφαση του
Κοινοτικού Συμβουλίου Αγνάντων (10/10/1952) με
την οποία επιτρέπει στη Σχολική Εφορεία Φράστων
Αγνάντων να επιβάλει υποχρεωτική Ερανική εισφορά, προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήματα, για
την κατασκευή του κτηρίου του Δημοτικού Σχολείου Φράστων.
Ο αναγνώστης εύλογα θα αναρωτηθεί: Καλά η
πολιτεία πού ήταν;
Εγώ θα απαντήσω με τα εξής:
Τα γράμματα, οι Φραστιώτες, πάντοτε τα θεώρησαν απόλυτο αγαθό, ενορατικό, μονοσήμαντο και
απαρέγκλιτο στόχο ζωής για τα παιδιά τους. Αληθινή κατάφαση στην αξία του ανθρώπου. Η αδιαφορία της πολιτείας θα τους σταματούσε;…Το ίδιο
δεν έγινε και με το Γυμνάσιο Αγνάντων;

πόψεις-διαφωνίες.
ραγματοποιήθηκε (27/7/2008) η ετήσια Γενική
1.Αποφασίστηκε, έτσι τουλάχιστον καταλάβαμε, όσα
Συνέλευση της ΙΛΕΤ (Ιστορική και Λαογραφι
κείμενα θα αποστέλλονται προς δημοσίευση στα Τζουκή Εταιρεία Τζουμέρκων). Τα πεπραγμένα ήμερκιώτικα Χρονικά θα εξετάζονται από
ταν σπουδαία και πραγματικά αξίζουν συγ“ειδικό”-πανεπιστημιακό και, ακολούθως,
χαρητήρια στα μέλη του Διοικητικού Συμθα εγκρίνονται ή θα απορρίπτονται. Έτσι,
βουλίου. Από τη στήλη αυτή της εφημερίγια να αποκτήσει κύρος και επιστημονική
δας κι εγώ διατυπώνω τη χαρά μου και εύεμβέλεια το περιοδικό. Εγώ δηλώνω πως
χομαι κάθε επιτυχία στο δύσκολο αυτό έραδυνατώ να πιστέψω κάτι τέτοιο. Διαφορεγο της ΙΛΕΤ.
τικά θα έχουν τα πράγματα. Επιμένω μάλΠολλά, λοιπόν, μάθαμε…
λον λάθος καταλάβαμε.
Μάθαμε ότι τα μέλη ή μέλος δεν το ποΑν όμως έχουν έτσι, τότε τι να πρωτοθυλυκατάλαβα της ΙΛΕΤ ενημέρωσαν πρώτοι
μηθώ….
όλους, μα όλους (Δημάρχους, Προέδρους
“Συλλογάται σωστά, όποιος συλλογάται
Αδελφοτήτων κ.τ.λ.) ότι ο αρμόδιος υφυελεύθερα”.
πουργός Παιδείας αποφάσισε να “κλείσει”
Ρ. Φεραίος
το Γυμνάσιο Αγνάντων. Πέραν τούτων ου“Εσένα, δε σε χτίσανε τυραγνισμενων όδέν…
χλοι,
Προβληματιστήκαμε, αν πρέπει στα
Γράφει ο
Τζουμερκιώτικα Χρονικά να περιλαμβάνο- Χρίστος Α. Τούμπουρος καματερά ανθρωπόμορφα, σπρωγμένα απ’
τη βουκέντρα
νται οι αποφάσεις και τα ψηφίσματα του
φαρμακερά κι αλύπητα, δυνάστη αιματοπότη.
Δ.Σ. της ΙΛΕΤ.
Εσένα με το λογισμό κι εσέ με το τραγούδι
Χαρήκαμε για την επάνοδο από την “αυτοεξορία”
σε υψώσαν των ελευθέρων οι λογισμοί….
του μέλους της ΙΛΕΤ και ενθουσιαστήκαμε από τη δήΚωστής Παλαμάς, “Ύμνος στον Παρθενώνα”, Η φλολωσή του ότι “εφόσον η ΙΛΕΤ βαδίζει το σωστό δρόμο,
γέρα του βασιλιά.
θα είμαι κοντά σας”. Ποιος είναι ο σωστός δρόμος…,ε,
2. Εκείνο, όμως, που μας έκανε εντύπωση ήταν και η
μη ρωτάτε πολλά. Ανάλογα, όπως… και βάλτε τη λέξη
πρόταση μέλους της ΙΛΕΤ. Και τι έλεγε αυτή η πρότα“εγώ” ως υποκείμενο. Θα βρείτε το δρόμο…
ση; Πάνω κάτω τα εξής: Η ΙΛΕΤ ως επιστημονικός φοΠαρουσιάστηκαν έργα τζουμερκιωτών, άλλα αφορέας με την υπόθεση του Αράχθου δεν πρέπει να έχει
ρούσαν τη ζωή στα Τζουμέρκα (λαογραφία, ιστορία
άμεση ανάμιξη, αλλά, απλά, να ασχοληθεί “περιφερειακ.τ.λ.) κι άλλα που, βέβαια, δεν είχαν καμιά σχέση με τα
κά”. Ναι, έτσι ακριβώς το είπε. “Περιφερειακά”… ΒέΤζουμέρκα, αλλά ο τέταρτος ξάδερφος της πρώτης
βαια, τρεις φορές προσπάθησε να δώσει εξηγήσεις, να
ξαδέρφης της προπροηγούμενης γενιάς του συγγραμας διευκρινίσει, τι εννοούσε, τι δεν καταλάβαμε, τι ήφέα ήταν απόγονος του Κίτσου Τζαβέλα που είχε πολεθελε να πει, τι,…τι,…τι,…
μήσει στα Τζουμέρκα…
Το θέμα είναι τόσο σπουδαίο και γενικότερο…Η ΙΑυτά και άλλα πολλά…
ΛΕΤ όμως πιστεύω πως δεν μπορεί να αποστασιοποιηΛίγο - πολύ όμως, μας προβλημάτισαν κάνα δυο
θεί από ένα τόσο σπουδαίο πρόβλημα. Και μάλλον έπραγματάκια. Χρησιμοποιώ πληθυντικό αριθμό, γιατί
ντεχνα το προεδρείο προσπάθησε να ξεφύγει της αποσυζήτησα με πολλά μέλη και-εν πολλοίς-, μπορώ να πω
φάσεως.
έχουν την ίδια με μένα άποψη. Κι εγώ θεώρησα καθήΆλλα εγώ έχω διαβάσει σε προηγούμενα τεύχη του
κον από την απλή, λαϊκή και, προδήλως, όχι επιστημοπεριοδικού Τζουμερκιώτικα Χρονικά. Και να μην είχα
νική, αλλά πάντα φιλόξενη στήλη της εφημερίδας μας,
διαβάσει άλλα, ομολογώ ότι δεν μπορώ να καταλάβω
να γίνω “ταχυδρόμος” και να δημοσιεύσω αυτές τις ααυτή τη στάση. Γι’ αυτό ένα μόνο θα πω: Επιστήμη είναι σύστημα ανθρώπινων γνώσεων που σκοπό έχει την
καλυτέρευση της ζωής του ανθρώπου. Απλός, κατανοητός και όχι, ασφαλώς, επιστημονικός ορισμός. Αν το
ποτάμι δεν αφορά την ποιότητα ζωής, ε, τότε και η επιστήμη έχει σχέση με την ποιότητα ζωής, όσο εγώ με τη
ρυθμική γυμναστική…
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Oι ομορφιές του Αράχθου
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Συνεδρίασις της 10/10.1952
Το Κοινοτικόν Συμβούλιον Αγνάντων συγκείμενον
από τον Πρόεδρον αυτού Μιχ. Τούμπουρου και εκ
των κάτωθι υπογεγραμμένων μελών του
Συνελθόν νομίμως εν Αγνάντοις και εν τω καταστήματί του αποφασίζει επί της εξής υποθέσεως.
Ο Πρόεδρος προτείνει εις το Συμβούλιον όπως
βάσει του άρθρου 40 του Α.Ν. 1010/51 επιτραπή εις
την Σχολικήν Εφορείαν του Δημοτικού Σχολείου
Φράστων Αγνάντων η επιβολή υποχρεωτικής ερανικής εισφοράς μέχρι του ποσού δραχμών εν συνόλω
εικοσιπέντε εκατομμυρίων 25.000.000 εις βάρος
των κατοίκων του συνοικισμού Φράστων Γουργουσίου Σπια Τριποκόζη της Κοινότητος Αγνάντων και
προτείνει όπως ορισθή η εισφορά εκάστου από
δραχμάς 200.000 μέχρι εξακοσίων χιλιάδων δραχμών αναλόγως της οικονομικής αντοχής ενός εκάστου των φορολογουμένων.
Σκεφθέν αποφασίζει ομοφώνως
και επιτρέπει εις την Σχολικήν Εφορείαν Φράστων
Αγνάντων όπως αύτη επιβάλη ερανικήν εισφοράν
εις βάρος των κατοίκων του Συνοικισμού Φράστων
Αγνάντων/Γουργούσια Σπια Τριποκόζι/αναλόγως
της οικονομικής αντοχής εκάστου και από του ποσού Δραχ. 200.000-600.000 δι’ έκαστον των υποχρέων. Προσδιορίζει το ποσόν εισφοράς εις δραχμάς 25.000.000 και ορίζει όπως το ποσόν τούτο διατεθή αποκλειστικά και μόνον δια την ανέγερσιν κτιρίου προς στέγασιν του Δημοτικού Σχολείου Φράστων. Εις το σχολείον πρόκειται να φοιτήσωσι μαθηταί εκ του Συνοικισμού της Κοινότητας καταγομένων.
Ο Πρόεδρος: Μιχ. Τούμπουρος
Τα μέλη: Β. Κολιός, Ε. Μαυροπάνος, Δ. Ζάραγκας,
Β. Ρίζος, Κ. Καρύδης

Το Συμβούλιο Επικρατείας είπε ΟΧΙ στο φράγμα. Περίλαμπρο, αληθινά, όχι. Ας επαγρυπνούμε όμως. Φοβάμαι πως η
“Επιχείρηση Άραχθος” θα συνεχισθεί. Έτσι, για να μην πούμε : “Ήταν κάποτε ένα ποτάμι με ... τόσες ομορφιές!!!”

Ο μπάρμπα Κώστας ο Τάτσης στη μεγαλειώδη συγκέντρωση (13 Αυγούστου 2006), στην Πλάκα, όπου χιλιάδες Τζουμερκιώτες διατράνωσαν τη διαφωνία τους για την κατασκευή
του φράγματος. Την γκλίτσα την κρατούσε μήπως κι ακούσει… Θα την κρατά, όπως είπε, και τώρα.. Είπε και κάτι άλλο:
“Ε, ρε ζόκιασμα που θα τους κάνω…”

πρέφα είναι ένα τυχερό παιχνίδι που παίζεται
με τριάντα δύο (32) τραπουλόχαρτα από τρεις
παίκτες. Παίζεται και με τέσσερις, αλλά ο ένας υποχρεωτικά θα είναι τεμπέλης. Είναι έξυπνο παιχνίδι και γι’
αυτό ο λαός με τη φράση παίρνω πρέφα εννοεί παίρνω
είδηση, αντιλαμβάνομαι, παίρνω χαμπάρι, χαμπαριάζω,
μυρίζομαι, παίρνω μυρωδιά.
Ο πρεφαδόρος είναι ο καλός παίκτης που σκέφτεται
πανέξυπνα κι ενεργεί απίθανα, απρόσμενα και απρόβλεπτα. Αυτός είναι ο αληθινός πρεφαδόρος. Ο άλλος, ο
“πρεφαδόρος” με μεγάλα εισαγωγικά ή άλλως πως μουσάτος είναι αποκριάτικος, ψεύτικος και μπαλαμουτένιος.
Ο ήρωάς μας ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Μπα, είναι ειδική περίπτωση. Και θα το δείτε
Η εκμάθηση της πρέφας μοιάζει απόλυτα με την εκμάθηση οδήγησης αυτοκινήτου. Όσο μικρότερος μαθαίνεις, τόσο καλύτερα, γιατί στη νεανική ηλικία λειτουργούν σωστά τα αντανακλαστικά. Άμα σαρανταρίσεις,...άντε γεια!...Γι’ αυτό και στην Άγναντα λειτουργούσαν χαρτοπαικτικά εκπαιδευτήρια, αλλά και χαρτοπαιχτικές λέσχες. Στη Φοινοκαρυά, στα Παλιάμπελα,
στο Σαλτς, στην Καρυά Μεγάλη, ακόμα και στην Αγία
Παρασκευή. Ήταν κανόνας. Τελειώνοντας το Γυμνάσιο έπαιρνες το Απολυτήριο, αλλά, ταυτόχρονα, έπρεπε
να πάρεις και Πιστοποιητικό Πρεφικής Επάρκειας.
Ο φίλος μας, στα μαθητικά του χρόνια ήταν παντού
και πάντα απών! Διάάά...βαζε! Ούτε πρέφα ούτε μπάλα
ούτε καμιά επιδρομή στα κεράσια. Τελευταία φύτεψε,
για να καλύψει το έλλειμμα, πολλές κερασιές και δήλωσε ότι θα γεμίσει το χωριό με κεράσια. Θα γίνει η κατάλληλη επιδρομή και τότε ε, ρε, τι έχει να πάθει...Έχει να
φέρει νύχτα φορτηγά γεμάτα κεράσια για να ξεντροπιαστεί...Εμείς θα φάμε κεράσια, αυτός ούτε κουκούτσι. Θα
πάθει ό,τι και με τους λαγούς. Α, ξέχασα να πω. Το παίζει και κυνηγός. Του φέρνει ο Κώστα Μπουρνάκας λαγούς από τη Φιλιππιάδα. Μουσάτους, λαγούς θερμοκηπίου. Κι αυτός γκορδώνεται πως οι λαγοί είναι καρπός
του κυνηγίου του. Χτες στην Ανάληψη, σήμερα στο
Σταυρό. Δεν έχει πάει ποτέ εκεί. Την Ανάληψη μόνο σε
φωτογραφίες την είδε...
Στα σαράντα του, λοιπόν, εκεί στην Άρτα αποφάσισε
ότι πρέπει να μάθει και πρέφα. Ο πρώτος του δάσκαλος
γρήγορα τα παράτησε. Διάγνωση. Ανεπίδεκτος μαθήσεως. Συνέχισε και με άλλους, αλλά, τι να πούμε...Δε γίνεται κοστούμι με ρετάλι Ιταλικό. Θέλει μεταξωτό πολυτελείας. Και ξάφνου εμφανίστηκε στην Άγναντα, αυτοσυστήθηκε ως πρεφαδόρος-καλλιεργητής κερασιών ή
κυνηγός - όποτε θέλει και όπως τον βολεύει- και άρχισε
να παίζει, να πρεφάρει. Φταίει και κείνος ο καλόβουλος
(Συνέχεια στη σελίδα 10)
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ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ

Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2008

Η 9Η ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΝΑΝΤΩΝ
(Συνέχεια από τη σελίδα 1)
μέρεια. Όλα έδειχναν ευαισθησία, πολιτισμό, νοικοκυροσύνη και αρχοντιά!
Παρέστησαν και πήραν ενεργό μέρος στις εργασίες
της Συνδιάσκεψης ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Άρτας κ. κ. Ιγνάτιος, ο Υφυπουργός Υγείας (Τζουμερκιώτης Βουλευτής Άρτας) κ. Γιώργος Παπαγεωργίου, ο επίσης Τζουμερκιώτης Βουλευτής Άρτας κ. Δημ.
Τσιρώνης, ο Τζουμερκιώτης Νομάρχης Άρτας κ. Γ. Παπαβασιλείου, ο Δήμαρχος Αγνάντων και Πρόεδρος της
ΤΕΔΚ Νομού Άρτας κ. Χρ. Χασιάκος, οι Αντιδήμαρχοι Αγνάντων κ. κ. Ευάγγ. Γιάπρος και Ι. Μακρυγιάννης, ο
Τζουμερκιώτης Πρόεδρος της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος κ. Κώστας Αλεξίου, ο Πρόεδρος
της Ομοσπονδίας των Αδελφοτήτων των Τζουμέρκων
κ. Χρ. Λαναράς, Δημοτικοί Σύμβουλοι, πρόεδροι, μέλη
και Αντιπρόσωποι των Συλλόγων και Αδελφοτήτων
των Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου Αγνάντων
κ. ά.
Το βασικό θέμα της Συνδιάσκεψης ήταν τα ΠΕΤΡΙΝΑ
ΓΕΦΥΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΗΓΕΣ του Δήμου Αγνάντων, αλλά συζητήθηκαν και θέματα σχετικά με την παράδοση και
τον πολιτισμό της περιοχής και έγιναν ενδιαφέρουσες
προτάσεις, σχετικές με την απαιτούμενη υποδομή για
την ανάπτυξη της περιοχής των Τζουμέρκων, γενικότερα, όπως η σύνδεσή της με την Ιόνια και Εγναντία
οδό, με τη βελτίωση του εσωτερικού οδικού δικτύου,
με τη λειτουργία του Πάρκου Τζουμέρκων κ.τ.λ.
Μετά το καλωσόρισμα των επισήμων και των συνέδρων από τον Πρόεδρο του Πνευματικού Κέντρου Κτιστάδων και Γεν. Γραμματέα του Δήμου Ιωαννιτών κ.
Κώστα Βήχα, ο οποίος έθεσε και το θέμα της ανάπτυξης των Τζουμέρκων σε σωστά επιστημονικά και τεχνικά πλαίσια, η Πρόεδρος του Συλλόγου Κτιστάδων
κα Αλίκη Θεοχάρη εισηγήθηκε με γλαφυρότητα το κύριο θέμα της Συνδιάσκεψης, “τα πέτρινα γεφύρια και
οι πηγές της περιοχής του Δήμου Αγνάντων”.
Στη συνέχεια μίλησαν:
1. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Άνω Γραικικού κ. Καραβασίλης χαιρέτησε τη Συνδιάσκεψη, ενώ ο δικηγόρος κ. Φ. Χαχούλης μιλώντας διεξοδικά εκ μέρους του
Συλλόγου, πρότεινε ορισμένες βελτιώσεις στον τρόπο συνεργασίας των πολιτιστικών φορέων του Δήμου
μας, ώστε οι Συνδιασκέψεις αυτές να είναι περισσότερο αποτελεσματικές και έκανε ενδιαφέρουσες προτάσεις για την επίλυση των προβλημάτων της περιοχής
μας, τα οποία έδειξε ότι τα κατέχει σε όλες τους τις
λεπτομέρειες.
2. Εκ μέρους της ΙΛΕΤ μίλησε ο επίτιμος Πρόεδρός
της κ. Νίκος Μπριασούλης, ο οποίος αναφέρθηκε εμπεριστατωμένα και επιστημονικά στην τοπική μας
λαϊκή Παράδοση, στην εν γένει Πολιτιστική μας Κληρονομιά και στην ανάγκη προβολής και αξιοποίησής
της.
3. Εκ μέρους της Αδελφότητας Αγναντιτών της Αθήνας μίλησε ο επίτιμος Πρόεδρός της κ. Χρ. Παπακίτσος
ο οποίος, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην από αρχαιοτάτων χρόνων Παράδοση των Τζουμερκιωτών στο
σμίλευμα, στη μορφοποίηση και στην χρήση της πέτρας, που την μετασχημάτιζαν σε σώμα και στολίδι
περικαλλών κτισμάτων, ανάμεσα στα οποία περίοπτη
θέση κατέχουν και τα τοξωτά πέτρινα γεφύρια τα οποία, πέραν του ότι ένωναν αποκομμένους συνοικισμούς και χωριά, εξασφαλίζοντας σύντομη και ασφαλή επικοινωνία μεταξύ τους, έφερναν κοντά και τις
ψυχές των ανθρώπων. Και από αυτήν την άποψη, όπως είπε, “Ο Δήμαρχος Αγνάντων που στηρίζει χρόνια
τώρα αυτές τις Συνδιασκέψεις, αναδεικνύεται σε μέγα
γεφυροποιό ψυχών, την επικοινωνία των οποίων έχει
ανάγκη ο τόπος μας”. Τόνισε ιδιαιτέρως την ανάγκη ανάπτυξης περιβαλλοντικής συνείδησης σε όλους μας,
ώστε τα ποτάμια μας να παραμείνουν αμόλυντα και

ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
(Συνέχεια από τη σελίδα 1)

απαραίτητη οικονομική
στήριξη ενός τέτοιου εγχειρήματος.
Η Αδελφότητα Αγναντιτών της Αθήνας χαιρετίζει με ενθουσιασμό την πρόταση και δηλώνει ότι το εγχείρημα, εφόσον αναληφθεί, θα έχει αμέριστη την ηθική συμπαράστασή
της.
Επειδή η πρόταση είναι εξαιρετικά σοβαρή και μεγαλεπήβολη, θα συζητηθεί στην προσεχή Ετήσια Γεν. Συνέλευση των Μελών μας, που θα γίνει το Φεβρουάριο στα Γραφεία της Αδελφότητας (Σοφοκλέους 33, 5ος όροφος), στην
οποία πρέπει να παραστούν όλα τα μέλη και οπωσδήποτε εκείνοι στους οποίους ανήκει η πατρότητα της ιδέας, προκειμένου να εξουσιοδοτηθεί το Δ. Σ. της Αδελφότητας για τις
περαιτέρω συνεννοήσεις και ενέργειες (ονομασία, συμμετοχή αντιπροσώπων του Δήμου, των Δημοτ. Διαμερισμάτων
και Συλλόγων, Διοίκηση, έδρα, πόροι κτλ).
Το Διοικητικό Συμβούλιο

καθαρά και οι πηγές μας, το θείο αυτό δώρο, να προστατευτούν και να αξιοποιηθούν τουριστικά, ως αναψυκτήρια εξαιρετικού φυσικού κάλλους, όπως π. χ. η
πηγή του Χαλασμένου στα Κονάκια Αγνάντων, γύρω
από την οποία έχουν εξυφανθεί πολλοί θρύλοι και
παραδόσεις και έχουν διαδραματισθεί πολλά και αξιόλογα γεγονότα της παλιότερης και νεώτερης ιστορίας
μας. Οι πάμπολλες πηγές πόσιμου νερού, οι γεμάτες
θρύλους και ιστορία, που υπάρχουν στην περιοχή μας
είναι και, με τον καιρό, θα γίνουν πολύ πιο πολύτιμες
ακόμα και από τις πετρελαιοπηγές. θα γίνουν “χρυσοπηγές”! Ας τις προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Είναι η
καλύτερη κληρονομιά που μπορούμε να αφήσουμε
στα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Ας αρχίσουμε από
σήμερα από εδώ, από το όμορφο και πεντακάθαρο
χωριό των Κτιστάδων την προσπάθεια δημιουργίας
ευαίσθητης περιβαλλοντικής συνείδησης στα μέλη
μας, στους χωριανούς μας, στην κοινωνία μας. Στις Εφημερίδες μας, στις Γεν. Συνελεύσεις μας, στις συνδιασκέψεις μας, το πρόβλημα της προστασίας του περιβάλλοντος πρέπει να είναι πρώτο στη θεματολογία
τους.
4. Εκ μέρους της Αδελφότητας Αγναντιτών Ιωαννίνων μίλησε ο Πρόεδρός της κ. Βίκτορας Μπαζούκας
και αναφέρθηκε στα πέτρινα γεφύρια που καταστράφηκαν “από ανεγκέφαλους”, όπως εκείνο στο Σαλτσοπόταμο Αγνάντων.
5. Ο αντιπρόσωπος του Συλλόγου Ράμιας αναφέρθηκε στην επικείμενη νέα διοικητική αναδιάρθρωση
(“Καποδίστριας ΙΙ”) και εκφράζοντας τις ανησυχίες του
για την τύχη του Δήμου μας, την έδρα και την ονομασία του, συνέστησε εγρήγορση.
6. Ο κ. Θωμάς μίλησε εκ μέρους του Συλλόγου Μικροσπηλιάς και με την πείρα όλων των ως τώρα Συνδιασκέψεων, στις οποίες μετέχει ενεργά, αναφέρθηκε
στα προβλήματα της περιοχής μας και στις προσπάθειες που έγιναν και γίνονται με αποτέλεσμα αρκετά
από αυτά να επιλυθούν, ενώ άλλα πολλά να βρίσκονται στο στάδιο της επίλυσής τους.
7. Εκ μέρους του Πολιτιστικού και Λαογραφικού
Συλλόγου Γουριανών χαιρέτησε τη Συνδιάσκεψη ο
Πρόεδρός του κ. Φάνης Γιαννακούλας και το μέλος
του Συλλόγου κ. Κώστας Μαργώνης, Πρόεδρος της ΙΛΕΤ, με τη σαφήνεια και τη γλαφυρότητα που τον διακρίνουν, μίλησε για τα προβλήματα της περιοχής και
για την αξία της ανάδειξης της πλούσιας Παράδοσης
και του αξιόλογου πολιτισμού της περιοχής μας.
8. Ο κ. Παύλος Μπούρης, Πρόεδρος του Συλλόγου
Λεπιανιτών, μίλησε αναλυτικά για τις γέφυρες και τις
πηγές (βρύσες) των Λεπιανών και αναφέρθηκε λεπτομερώς στους θρύλους, στις παραδόσεις και στην ιστορία τους.
Στη συνέχεια πήραν το λόγο οι επίσημοι:
Πρώτος ανήλθε στο βήμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Άρτας κ.κ Ιγνάτιος, ο οποίος με τον στοχασμό, τη γνώση και τη γλυκύτητα που διακρίνουν τον
λόγο του, ευχήθηκε κάθε επιτυχία στις εργασίες της
Συνδιάσκεψης και εξήρε την εργατικότητα, την αγωνι-

στικότητα και τον πατριωτισμό των Τζουμερκιωτών,
που τους θεωρεί συνεχιστές της μεγάλης παράδοσης,
της ιστορίας και του πολιτισμού τους.
Ο Νομάρχης Άρτας κ. Γ. Παπαβασιλείου Διαβεβαίωσε ότι ως Τζουμερκιώτης και ο ίδιος γνωρίζει πολύ καλά τα προβλήματα του τόπου μας, παρακολουθεί από
κοντά την πορεία τους προς την επίλυση και, μέσα
στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων και των δυνατοτήτων
του, θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι του για την ανάπτυξη της περιοχής των Τζουμέρκων και παράλληλα
θα στηρίζει όλες τις καλές προσπάθειες των Συλλόγων.
Ο Βουλευτής Άρτας κ. Δημ. Τσιρώνης αναφέρθηκε
στα προβλήματα της περιοχής και στο τι πρέπει να γίνει ακόμη για την ανάπτυξή της. Αναφερόμενος στο
Γυμνάσιο Αγνάντων, το κλείσιμο του οποίου απλώς αναστάλθηκε για φέτος, είπε ότι το πρόβλημα υπάρχει
και θα το βρούμε σύντομα μπροστά μας. Γι’ αυτό πρέπει όλοι μας να γρηγορούμε.
Ο Πρόεδρος της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας
Ελλάδος κ. Κώστας Αλεξίου χαιρέτησε τη συνδιάσκεψη, αναφέρθηκε δια μακρών στα προβλήματα των
Τζουμέρκων, γενικώς και επικεντρώθηκε σε ορισμένες ομιλίες των Συνέδρων, προεκτείνοντας ή υπογραμμίζοντας το περιεχόμενό τους.
Τέλος, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Τζουμερκιώτικων Αδελφοτήτων κ. Χρ. Λαναράς, εξήρε τη σημασία αυτών των Συνδιασκέψεων και λίγο πριν από το
άνοιγμα των “κρουνών του ουρανού”, ίσα-ίσα που
πρόλαβε να προτείνει την ανά διετία σύγκληση αυτών
των Συνδιασκέψεων, όπως γίνεται και με τις συνδιασκέψεις της Ομοσπονδίας, για να υπάρχει συντονισμός των ενεργειών, ομαδοποίηση των αιτημάτων και
μαζικότερη διεκδίκηση της ικανοποίησής τους.
Στο σημείο αυτό η αιφνίδια νεροποντή και η σφοδρή χαλαζόπτωση διέκοψε τη Συνδιάσκεψη, χωρίς να
ακουστούν ο Υφυπουργός κ. Γ. Παπαγεωργίου και ο
Δήμαρχος Αγνάντων κ. Χ. Χασιάκος, οι οποίοι σίγουρα
θα είχαν πολλά να μας πουν και πολλή αισιοδοξία να
μας δώσουν, αν και μας είναι γνωστό το προσωπικό
τους ενδιαφέρον για τον τόπο μας, που είναι και δικός
τους τόπος.
Το πλούσιο και ποικίλο σε εδέσματα και ποτά γεύμα
που είχε ήδη αρχίσει να σερβίρεται στα με φιλοκαλία
στολισμένα τραπέζια της πλατείας, παρατέθηκε, αναγκαστικά, γύρω από τον μπουφέ, που στήθηκε αυθωρεί στην ευρύχωρη αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Κτιστάδων, όπου ζεστά και πλουσιοπάροχα φιλοξενήθηκαν “οι χαλαζόπληκτοι” σύνεδροι, με θέα το
αυγουστιάτικα κάτασπρο Τζουμέρκο!
Πάντως, ούτε τα αιφνίδια και “ακραία καιρικά φαινόμενα” ήταν σε θέση να αμαυρώσουν τις άριστες εντυπώσεις για την οργάνωση και τη φιλοξενία, που φεύγοντας πήραν μαζί τους οι σύνεδροι! Σε όλους συγχαρητήρια και προπάντων στις νοικοκυρές των Κτιστάδων για τις νοστιμότατες παραδοσιακές και νοικοκυρεμένες πίτες τους.
“ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ “

ΟΠΡΕΦΑΔΟΡΟΣ
(Συνέχεια από τη σελίδα 9)

ο Βελισσάρης που, για
να μη τον στενοχωρήσει, του παραχώρησε τη θέση του. Τι να έκανε ο άνθρωπος. Γείτονας είναι, έδωσε τόπο στην οργή.
-Ου, θα ρακουμανίσει στο κλάμα. Άστον να νομίζει ότι ξέρει πρέφα, μου εκμυστηρεύθηκε κάποτε.
Το παιχνίδι μαζί του είναι σκέτο καλαμπούρι. Στην
αρχή εξετάζει όλες τις καρέκλες.
“ Αυτή είναι σκελσμένη, αυτή γκαντέμου, αυτή όξω
απ’ εδώ, αυτή κοιτάει στραβά..., γιατί πήρες τη γουρλίδικη, σήκω αμέσως, δόστην σε μένα, όχι μαγκιές να μου
πάρεις και το γούρι...”.
Μετά, αρχίζει τα μαγικά. Σταυρώνει τα χαρτιά, λέει
και κάτι από το τετραβάγγελο και κει που ήμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε, του φταίνε τα χαρτιά.
-Άλλαξέ τα τώρα αμέσως. Θα σηκωθώ να φύγω, δεν
πάει άλλο. Με έχετε βάλει σε τρικωλία... Και βγάζει από
την τσέπη του μια άλλη τράπουλα κι αρχίζει να μετράει
τα φύλα.
Μη ζητήσεις να τον βοηθήσεις. Κάηκες.
-Άει, παράτα με. Θα τα γκαντεμιάσεις. Θα τα χωρίσω
εγώ.
Κι αρχίζει το ματς.
-Τι, κοιτάς τα φύλλα. Θα σου κόψω κανένα φάνταλο
να δεις...
Άμα έχει καλό φύλο, το ξέρουμε. Αρχίζει και τραγουδάει... “Ελληνική μου λεβεντιά που μας χορεύεις την ιτιά”. Ε, ρε θέλω φορτηγό να πάω τα καπίκια στην Άρτα.
Όταν δεν έχει καλό φύλλο, δεν τραγουδάει, αλλά
ψέλνει: “Αι γενεαί αι πάσαι, ύμνον ...”.
Τι, να πεις δεν μπαίνει ούτε σε σακί ούτε σε παλιοσάκ’. Συνήθως η πρέφα δεν τελειώνει ποτέ. Μόλις καταλαβαίνει ότι είναι μη αναστρέψιμη η κατάσταση και
ότι σίγουρα θα χάσει τότε θυμάται:

-Φτου σου, δεν πήγα τα πράγματα κάτω στη Βούλα.
Σηκώνεται, λες και τον τσίμπησε σιρσέγκ’ και μην τον
είδατε, μην τον απαντήσατε τον Τάκη το λεβέντη, τον
“πρεφαδόρο”, τον αρχιπαίκτη, τον κυνηγό, τον κερασοκαλλιεργητή.
Τελευταία απ’ όποια πλευρά κάθεται, ανάλογα όποιο
εξωκκλήσι βλέπει, εκλιπαρεί !
Προς την Αγία Παρασκευή: “Αγία μου Παρασκευή,
θαυματουργή, βόηθα με...”.
Προς την Αγία Φανερωμένη: “Αγία μου Φανερωμένη
βόηθα με και θα συμβάλλω κι εγώ στην αναστήλωση
και αποκατάσταση της εκκλησιάς”.
Και πάει λέγοντας... Όλους τους Αγίους κι όλες τις Αγίες των Αγνάντων παρακαλεί ικετευτικά !
Τα πάντα υπόσχεται, όλα τα δέχεται, όλα τα ακούει
προκειμένου να μη χάσει στην πρέφα! Ένα μόνο δε θέλει. Να χάσει ο Ολυμπιακός. Άσε που μπερδεύει την
μπάλα με την πρέφα.
-Είδες προχθές; Τι συνδυασμός ήταν αυτός που έκανε
ο Τζόρτζεβιτς με τον Γκαλέτι; Δεν είδες το γκολ; Α, έχασες. Άνετα έσπασαν την κλειστή άμυνα. Απρόσμενη εξέλιξη. Όπως κι εγώ χθες, είχα εννιά κλειστές μπάζες, όταν παίζαμε πρέφα μ’ αυτά τα “σκελσμένα” και μπήκα
μέσα. Σολάρισα.
Κλειστές άμυνες-κλειστές μπάζες! Άντε να τον καταλάβεις...
Ευτυχώς που δεν μπερδεύει τους συνδυασμούς της
πρέφας με την απονεύρωση των δοντιών. Τότε αλίμονο.
Θα ξεδόντιαζε όλη την Άρτα!...
Θαυμάστε τον, συμπονέστε τον, προσπαθήστε να τον
μάθετε πρέφα...Αδύνατον...
Γι’ αυτό, ας πιστεύει ότι είναι πρεφαδόρος. Δεν πειράζει και κανέναν...
Χρίστος Α. Τούμπουρος
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ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΑ ΑΓΝΑΝΤΑ - ΑΡΤΑΣ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΙΧ. ΦΙΛΟΥ
μέρκων κ. ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΓΩΝΗΣ,
ο οποίος αναφέρθηκε στη ζωή
και τη δράση του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΜΙΧ. ΦΙΛΟΥ.

Γράφει o
ΚΩΝ/ΝΟΣ Β. ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ

Η κόρη του αείμνηστου ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΙΛΟΥ παραλαμβάνει
την πλακέτα της Ι.Λ.Ε.Τ., για την προσφορά στου στα Τζουμέρκα, από τον Αντυπρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθηγητή κ. Γιώργο Παπαγεωργίου.

Μ

ε πρωτοβουλία της
ιστορικής και Λαο
γραφικής Εταιρείας
Τζουμέρκων και του Δήμου Αγνάντων πραγματοποιήθηκε
στις 3 Αυγούστου 2008 και ώρα 10.30 π.μ. στην αίθουσα
εκδηλώσεων του Γυμνασίου Λυκείου Αγνάντων - Άρτας η
εκδήλωση μνήμης προς τιμήν
του αειμνήστου Εκπαιδευτικού
- Συγγραφέα και Ερευνητή
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΙΧ. ΦΙΛΟΥ.
Η εκδήλωση έγινε στην κατάμεστη από κόσμο αίθουσα
εκδηλώσεων του Γυμνασίου Λυκείου Αγνάντων.
Το προεδρείο της εκδήλωσης αποτελούσαν ο κ. Χρίστος
Γ. Φίλος καθηγητής του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως Συντονιστής, ο κ. Κων/νος Ι.
Μαργώνης, πρόεδρος της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Τζουμέρκων και ο Δή-

μαρχος Αγνάντων κ. Χρήστος
Κ. Χασιάκος.
Η εκδήλωση άρχισε στις
10.30 π.μ. και την τίμησαν με
την παρουσία τους ο Νομάρχης Άρτας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ο Αντιδήμαρχος
του Δήμου Αθαμανίας, ο Αντιπ/τανης του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων καθηγητής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ο Γενικός
Γραμματέας του Δήμου Ιωαννιτών κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΗΧΑΣ, ο
Πρόεδρος της Ομοσπονδίας
Τζουμερκιωτών κ. ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΑΝΑΡΑΣ, Πρόεδρος Συλλόγων και Αδελφοτήτων, συγγενείς του αειμνήστου ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΙΛΟΥ και πολλοί κάτοικοι
των Αγνάντων και των γύρω
χωριών.
Με την έναρξη της εκδήλωσης απηύθυνε εμπνευσμένο
και συγκινητικό χαιρετισμό ο
Πρόεδρος της Ιστορικής και
Λαογραφικής Εταιρείας Τζου-

Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ

Σ

την καρυά τη μεγάλη μό
λις περνάμε τη γέφυρα
και λίγο πιο πέρα πέφτουν πέτρες στο δρόμο με κίνδυνο να
χτυπήσουν τα διερχόμενα αυτοκίνητα προξενώντας υλικές
ζημιές και ενδεχομένως σωματικές βλάβες στους επιβάτες.
Μήπως η Δημοτική Αρχή, αν
και ο δρόμος αυτός δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές της, θα
έπρεπε να αλληλογραφήσει με
τις αρμόδιες υπηρεσίες της Νομαρχίας για την τοποθέτηση ενός πλέγματος ή ό,τι άλλου
κρίνουν οι υπηρεσίες κατάλληλο, μιας και οι άμεσοι θιγόμενοι
είναι κυρίως οι κάτοικοι του
Δήμου;
Στο μνημείο των πεσόντων
από τους Γερμανούς στο Παλαιοχώρι έχει σπάσει μια μαρμάρινη πλάκα και είναι πεσμένη κάτω. Υπάρχουν σύλλογοι,

Αδελφότητες και τοπικά συμβούλια. Κανένας δεν το είδε;
Και καλά οι σύλλογοι και οι αδελφότητες. Η Δημοτική Αρχή
δεν το είδε; Και μην μου πει κανείς ότι δεν το είδαν ή ότι δεν
τους το είπε κανένας γιατί όλοι
τους περνάνε τακτικά από εκεί. Θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει αμέλεια γιατί το κόστος
επισκευής είναι μηδαμινό.
Μήπως ξέρει κανένας να μου
πει που είναι το όριο του Δήμου μας; Γιατί δεν βλέπω καμιά
πινακίδα που να σηματοδοτεί
τα όρια εκτός από τα Φράστα.
Είναι μεγάλο έξοδο να γίνουν
τρεις πινακίδες (Κτιστάδες Ράμια - Φράστα) που να δείχνουν τα όρια του Δήμου μας
(τοπογραφικό σκαρίφημα), όπως είναι ανηρτημένες στα όρια όλων των Δήμων;
Ο Παρατηρητής

Κοσμικό Κέντρο "ΑΓΡΙΜΙΑ"
Διεύθυνση Ι. Μπάρμπας
ΛΙΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΓΕΡ (Βατσαξή 4)
ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΘΗΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ 600 ΑΤΟΜΩΝ. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΟΡΟΥΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ.

Στη συνέχεια απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό ο Δήμαρχος
Αγνάντων κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΑΚΟΣ.
Οι χαιρετισμοί τελείωσαν με
σύντομο χαιρετισμό μέλους
της οικογένειας του αείμνηστου ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΙΛΟΥ.
Αμέσως μετά έγιναν εμπεριστατωμένες και μεστές περιεχομένου ομιλίες από τους ομιλητές που είχαν οριστεί:
Πρώτη ομιλία πραγματοποιήθηκε από τον κ. ΧΡΙΣΤΟ ΦΙΛΟ
καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων με θέμα “Η γενέθλια γη τιμά τον ΣΤΕΦΑΝΟ
ΜΙΧ. ΦΙΛΟ.
Δεύτερη ομιλία έγινε από
τον κ. ΝΙΚΟ ΚΑΡΑΤΖΕΝΗ, Φιλόλογο, Συγγραφέα και Λαογράφο με θέμα “ο Δάσκαλος ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΙΧ. ΦΙΛΟΣ”.
Τρίτη ομιλία έγινε από τον κ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΡΑΠΤΗ, Λέκτορα
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
με θέμα “Επιστημονικό - ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΜΙΧ. ΦΙΛΟΥ”.
Και οι τρεις ομιλίες επροξέ-

(Συνέχεια από τη σελίδα 1)
σε κάποια στιγμή, που στάθηκε για λίγο δίπλα μου, πρόλαβα και είπα:: “Άνθρωποι που
με το έργο τους μίλησαν σ’ αυτούς που πέρασαν, μιλούν σ’
αυτούς που περνούν και θα
μιλούν σ’ αυτούς που θα περάσουν, είναι αθάνατοι. Ένας απ’
αυτούς είσαι και εσύ, φαίδιμε
Στέφανε”!
Μπράβο στην Ι.Λ.Ε.Τ. ! Η
Οργανωτική Επιτροπή (Αθ.
Μπαζούκας, Δημ. Χαμπίπης,
Παρασκ. Καπέλη-Γεωργονίκου, Ευάγγ. Γιάπρος), βαθμολογήθηκε με άριστα! Μπράβο
και στο Δήμο Αγνάντων που
συμμετείχε ενεργά και ουσιαστικά στην απότιση του οφειλόμενου φόρου τιμής και ευγνωμοσύνης στον Τζουμερικώτη Δάσκαλο, Συγγραφέα, Ερευνητή. Όλοι τους έδειξαν ότι ξέρουν να τιμούν εκείνους
που ανιδιοτελώς πρόσφεραν
στον τόπο μας ιδρώτα, πνεύμα, γνώσεις και οράματα.
Με σεβασμό, θαυμασμό και
σοβαρότητα στάθηκαν στο
“πάνελ” και στο βήμα, ο Συντονιστής κ. Χρήστος Φίλος,
Καθηγητής Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων, ο Δήμαρχος Αγνάντων κ. Χρήστος Χασιάκος και
ο Φιλόλογος και κριτικός
λογοτεχνίας, Πρόεδρος της ΙΛΕΤ κ. Κώστας Μαργώνης.
Εξαιρετικές ήταν οι εισηγήσεις των κ. κ. Νίκου Καρατζένη, Φιλόλογου, ΣυγγραφέαΛαογράφου και Δημ. Ράπτη ,
Λέκτορα του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων, που παρουσίασαν
αρκετά δείγματα του ογκωδέστατου έργου του Στέφανου
Φίλου. Προπάντων όμως πα-

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
Στο μέσον ο Συντονιστής κ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΦΙΛΟΣ καθηγητής του
Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, δεξιά του
ο Πρόεδρος της Ι.Λ.Ε.Τ. κ. ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΓΩΝΗΣ και αριστερά
του ο Δήμαρχος Αγνάντων κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΑΚΟΣ.
νησαν μεγάλη εντύπωση στο
ακροατήριο, αφού είχαν συνταχθεί κατά άριστο τρόπο και
παρουσίασαν το λίαν σημαντικό έργο του αείμνηστου ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΙΛΟΥ και τη μεγάλη
αγάπη του για τα Τζουμέρκα.
Μετά το τέλος των ομιλιών
επεδόθηκε τιμητική πλακέτα
από την σημαντική προσφορά
του στα ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ σε μέλος
της οικογένειας του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΜΙΧ. ΦΙΛΟΥ.
Την πλακέτα επέδωσε ο Αντιπ/νης του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων καθηγητής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ.
Στο χώρο της εκδήλωσης

λειτούργησε Έκθεση Βιβλίων
του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΙΧ. ΦΙΛΟΥ και
εξετέθη μέρος του προσωπικού Αρχείου.
Το μεσημέρι της ημέρας της
εκδήλωσης η Ιστοτρική και Λαογραφική Εταιρεία Τζουμέρκων, παρέθεσε γεύμα στους επίσημους καλεσμένους της,
σε κέντρο των Αγνάντων.
Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στην οργανωτική Επιτροπή
της εκδήλωσης, ήτοι:
1. Στον κ. Αθανάσιο Μπαζούκα Γεν. Γραμματέα της ΙΛΕΤ,
2. Στον κ. Δημήτριο Χαμπίπη,
3. Στην κ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΠΕΛΗ - ΓΕΩΡΓΟΝΙΚΟΥ,
4. Στον κ. Ευάγγελο Γιάπρο.

Η Ι.Λ.Ε.Τ. ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΝΑΝΤΩΝ ΤΙΜΗΣΑΝ ΤΟΝ
ΣΤΕΦΑΝΟ ΦΙΛΟ
ρουσίασαν τον Άνθρωπο, τον φωτισμένο Δάσκαλο, τον
πολυγραφότατο
Συγγραφέα, τον ακάματο Ερευνητή, τον
διεισδυτικό Ιστορικό
του τόπου μας.
Σεμνότατη και αξιοπρεπέστατη η παρουσία στην εκδήλωση της Οικογένειας του αείμνηστου
Στέφ. Φίλου. Της συντρόφου
του στη ζωή κας Μαριάνθης,
που παρέλαβε την Τιμητική
Πλακέτα, και των θυγατέρων
τους Παναγιώτας και Λυδίας,
που εντυπωσίασαν με την ευγένεια, τη φιλόξενη διάθεση
και τον απέριττο λόγο τους.

Συγκινητικά, ανθρώπινα και φιλοσοφημένα ήταν τα λόγια με τα οποία ο εγγονός του κ. Μηνάς
Λιαροκάπης, μεταπτυχιακός φοιτητής,
γιος της Παναγιώτας,
αναφέρθηκε
στον παππού του
και έκλεισε την τελετή, ευχαριστώντας όλους τους συντελεστές της επιτυχίας της.
Ο Στέφανος Μ. Φίλος ξεχώριζε πάντοτε ανάμεσά μας και
τα ίχνη που άφησε περνώντας
από τη ζωή θα μένουν για πάντα ανεξίτηλα.
Χρήστος Αρ. Παπακίτσος

Ταβέρνα «ΡΟΔΙΑ»
Δημήτρης Χρ. Ζάραγκας
Αριστίππου 44, Κολωνάκι - Τηλ. 7229883-7230268
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ΑΝΑΚΟINΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ
Λάβαμε και δημοσιεύουμε την παρακάτω ανακοίνωση ως έχει:
Ιωάννινα 01/07/2008
Αριθ. πρωτ. 15/1/7/08
Προς
Τα μέλη του Δ. Σ. της Αδελφότητας Αγναντιτών Ιωαννίνων
ΘΕΜΑ: Παραίτηση προέδρου Β.Μπαζούκα
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Αγαπητοί μου συνεργάτες
Βρίσκομαι στην δυσάρεστη θέση να σας ανακοινώσω, ότι λόγοι υπεράνω της θελήσεώς μου –εντελώς προσωπικοί– με αναγκάζουν να παραιτηθώ τόσο από πρόεδρος όσο και από μέλος
του Δ.Σ. της Αδελφότητος Ιωαννίνων.
Λυπάμαι που σας εγκαταλείπω αλλά δεν γίνεται διαφορετικά,
ζητώ συγγνώμη από όλους σας και σας ευχαριστώ πολύ για την
συνεργασία σας αυτό το διάστημα που ήμασταν μαζί. Επίσης ζητώ συγγνώμη από όλα τα μέλη της Αδελφότητος που με στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια και τους ευχαριστώ όλους.
Η παραίτησή μου είναι οριστική και αμετάκλητη και θα ισχύει από τις 10 Αυγούστου 2008 λόγω των ανειλημμένων υποχρεώσεων της Αδελφότητος (λαϊκή βραδιά κ.λπ.). Μέχρι τότε έχετε
το χρονικό περιθώριο να εκλέξετε τον/την αντικαταστάτη μου.
Με φιλικούς χαιρετισμούς Βίκτωρας Μπαζούκας
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας γνωρίζουμε ότι κατά τις αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν στις
3/8/2008 το νέο Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Παλαιοχωρίου Αγνάντων εξελέγη το νέο Προεδρείο του οποίου η σύνθεση έχει ως
εξής:
Πρόεδρος: Κορδάλης Άγγελος
Αντιπρόεδρος: Μπαζούκα Μαρίνα
Γραμματέας: Ντούβαλης Δημήτριος
Ταμίας: Κοντογεώργος Χριστόφορος
Μέλος: Σκουληκαρίτης Αχιλλέας

Οι αχάριστοι…
Τους αχάριστους μην τους μισείς. Να τους λυπάσαι πρέπει…
Τους δέρνουν οι καταλαλιές, το σούσουρο του κόσμου
κι η θεία δίκη, η τιμωρός!…
Τι κρίμα!… “Οι γέρανοι του Ίβυκου”, οι τύψεις, οι Ερινύες,
τρυπούν την άδεια τους καρδιά…
Κι η κοιμισμένη τους ντροπή, που κάποτε ξυπνάει,
τους μαστιγώνει αλύπητα!…
Δαρμένοι, ανυπόληπτοι, κατάρες φορτωμένοι,
τρέχουνε σαν ασπάλακες, να κρύψουν τις πομπές τους
στους βρωμερούς υπόνομους!…
Δε νιώθουν, οι σφετεριστές, πως άγρυπνο δίκης μάτι,
όλα τα βλέπει καθαρά κι όλα τ’ ανταποδίδει,
προπάντων, τις… ανεγνωριές!...
“ΧΡ.Α.Π.”

Σκιτσογράφος εφημερίδας “Πολιτικά Μυτιλήνης” Γιώργος Αυγερινόπουλος
συζ. Φωτεινής Κ. Στάμου
Από: Γιάννη Γιαννάκη του Γεωργίου
Εκπρόσωπο Ομάδας Αγναντιτιτών
Ιωάννινα 5 Σεπτεμβρίου 2008
ΠΡΟΣ: Χρήστο Χριστοδούλου Πρόεδρο Αδελφότητας Αγναντιτών Αθήνας

Κύριε Χριστοδούλου
Στις αρχές Αυγούστου 2008 ο υπογράφων Γιάννης Γιαννάκης και ενώπιον 15 - 20 ατόμων, σας
ζητήσαμε σαν πρόεδρος Αδελφότητος να κάνουμε μια γενική συνέλευση μέχρι την 15ην Αυγούστου στην πλατεία, στον κ. Κωστούλα και να παραβρίσκονται ο κ. Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο, το Τοπικό Συμβούλιο, Σύλλογοι και πρόεδροι Αδελφοτήτων.
Δυστυχώς στις 12 του μηνός Αυγούστου μας ενημερώσατε στο καφενείο του κυρίου Κράβαρη
ότι δεν είναι δεκτό το αίτημά μας, με την δικαιολογία ότι, κάποιοι διαφωνούν και αναφέρατε και
ονόματα,

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ: Άγναντά μου (2)
Σ
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υνεχίζουμε απτόητοι το χαβά, τον περί τον εαυτό
μου λόγο, για την Άγναντά μας.
Άξια - ανάξια, θα τολμήσουμε να μεταφέρουμε έστω,
το πολλοστημόρια, από το φλύαρο κελάρυσμα της κρυστάλλινης βρυσούλας.
Χροιά θα προσδώσουμε στη θαμπή εικόνα, που η μισή δείχνει την παιχνιδιάρα γάτα, να παιδεύεται με το
κουβάρι της γριάς, που πλέκει τα μάλλινα τσουράπια καθισμένη στο σκαμνί, στο κατώφλι της πόρτας του σπιτιού της.
Η άλλη μισή (εικόνα) δείχνει τα κλωσσόπουλα με τη
μαμά τους την κότα. Το κουτόρνιθο, ενόσω μένει κλώσσα είναι μητριαρχική, αμαζόνα Ιππολύτη και δεν πλησιάζει ούτε ο λεγάμενός της ο κόκορας, γιατί θα του βγάλει
ίσως και τα μάτια.

Ζήτημα είναι, με τον ιδιοτελή κι’ ανήμπορο λόγο, από
το αναγνωστικό ένορκο –δικαστικό– σώμα, να πείσουμε
έναν, ότι δεν βαττολογούμε, δεν ψιττακίζουμε, ότι μέσα
μας, θρονιάστηκε, εγκαταβιώνει εκείνο το παιδί, το γκρινιάρικο, το αλάνι, το παραπονεμένο, το πεινασμένο, των
πέντε και δεκαπέντε, των οκτώ και δεκαοκτώ χρόνων.
Τονίζουμε, ότι εδώ ο ποιητάκος, φευγάτος, μεθυσμένος
ολίγον το (ή καθ’ ολοκληρίαν) ανοηταίνει).
Σημείωση: Προς το τέλος του Α΄ ΜΕΡΟΥΣ, στις “ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ” με τίτλο “Άγναντά μου” – (αρ. φ. 163, σελ. 9)
ο στίχος: “Στα φωτορυθμικά του σκιόφωτου η συγχρονική”, είναι ελλειμματικός και λάθος αντιγραμμένος (Lapsus
calami). Ο σωστός κι’ ολοκληρωμένος στίχος έχει ως
εξής: “Στα φωτορυθμικά του σκιόφωτου, συγχρονισμένη
έπαιζε η μουσική, μ’ αρχιμαέστρο τον αέρα.

Β΄ ΜΕΡΟΣ
Χωριό μου, τα χιλιοβάδιστα μονοπάτια σου
πορεύτηκα κι’ όπου...με πηγαίνανε και με βγάνανε...”.
Αναρίθμητα στενορύμια... με φέρνανε
κι’ ανακάλυπτα και χαιρόμουν.
Χαιρόμουν τα χαρούμενα, τ’ άξαφνα, τ’ άγνωρα,
τα χλωρά, τα ξερά, τα κίβδηλα, τα σκύβαλα,
τα κρόταλα, τα τσόκαλα.
Ανακάλυπτα χαρούμενος, τη βδέλλα, το
γυμνοσάλιαγκα, τη σαλαμάντρα, τον τζίτζιρα.
Toν τζίτζιρα με την παλάμη καπάκωνα, για χατήρι του,
τον άφηνα. Σ' άλλο κλαρί εξακολουθούσε ασώπαστο
το τζι... τζι... τζι... τζι... στο λιοπύρι.
Ανακάλυπτα και χαιρόμουν πιότερο, τη χρυσαλλίδα,
την πεταλούδα, τη θεϊκή την ίριδα, μετά τη βροχή.
Την ίριδα στην ανατολή και τη δύση του ήλιου.
Την ίριδα βαθιά στ' αγαπημένα μάτια.
Την ίριδα με τα πάθη, τα πάθια, τα παθολογικά
ευρήμα, των συναισθημάτων τα παφλάζοντα κύματα.
Απορημένος, έβλεπα πάλλευκο το χιόνι
χορεύοντας, πολύστροφα, πολύτροπα
τη λευκοστυμένη τρελή μυγδαλιά, να την πεθαίνει.
Στις θηλές, στα χείλη των ανθών, τα πέταλα,
έπεφτε τορπίλη ο χιονιάς και το φιλί παγωμένο,
τα έκαιγε μονομιάς.
Ανοιχτοί δρόμοι, με πηγαίνανε –το βήμα ταχύ–

στη νυφοστολισμένη και σε λίγο καρποφορούσα λαχταριστή
κερασιά,
στην κυδωνιά τη βαρυφορτωμένη, τη ροδιά,
στην τσακισμένη ροδακινιά, την κορομηλιά.
Καρποκλώναρο κράτησα, να το κρεμάσω σκουλαρίκι
στ' αυτιά, να το καρφώσω με βιάση,
διάτρητο διάδημα στα μαλλιά.
Στην κατηφοριά έτρεχαν, κιτρινο-κόκκινα,
δακρυσμένα τα κορόμηλα.
Δρομάκος, τοίχο-τοίχο, με πήγαινε στον
κηπάκο, δοκιμάζοντας την τετρακίνητη
γευστική ποικιλία, του σκάμνου, του βύσσινου,
του σύκου, του δαμάσκηνου.
Δρόμοι και δρόμοι, άλλοι, παρα-άλλοι, παράλληλοι
στη γνωστή, την πεπατημένη - πεπερασμένη
γενέθλια γη με πηγαίνανε,
στα δροσερά “Βαρκά”
το ριξιμιό χαράκι, στη “Σπηλιά”
το λιακωτό, στις “Πλάκες”.
Το “σιτοβολώνα”, στις “Μουτσάρες”
στις “φυτείες” καλαμποκιού, στις “Φούσκες”
το “Μακρύ - καμπο” στα ριζά του βουνού τα βοσκοτόπια, στις
βουνοπλαγιές
της Ανάληψης το ξωκκλήσι
τα “Στρανά” τ’ ανθηρά
τα φυτώρια της Δασικής Υπηρεσίας

Δεν θα μείνω σε αυτό.
Προσωπική μας άποψη, όλων όσων σας κάναμε
την πρόταση «θεωρούμε ότι μεροληπτείτε», χωρίς καμιά άλλη υπερβολή -ΔΥΣΤΥΧΩΣ-.
Έπρεπε να πάρετε το μέρος των Δημοτών, όχι
το μέρος κάποιον άνωθεν. Διαφωνούμε ριζικά
σαν αδελφότητα.
Εάν το θέλετε καθιερώστε το, για κάθε χρόνο
να γίνεται μία γενική συνέλευση σε συγκεκριμένη ημερομηνία στο πρώτο δεκαπενθήμερο του
Αυγούστου, στην οποία το εκάστοτε Δημοτικό
Συμβούλιο να κάνει Απολγισμό Έργων στους Δημότες.
Ευχαριστώ
Γιάννης Γ. Γιαννάκης

τα διόδια, στη “Σκέζα”
τους “αμπελώνες” στο “Ζίφκο”,
το “Παλαιοχώρι”
Το τετράλοφο, “Άη–Λιάς” – “Σώστης” –
Αγία Παρασκευή” μαζί με τον Παντεπόπτη
“Άγιο Χριστόφορο”
τα γιδοκουρσεμένα λόγγα
την απλάδα στα “Λειβάδια”
κυλίστηκα, κουλουριασμένος τόπι, στα χορταριασμένα πλάγια.
Στις ολισθηρές κατωφέρειες, στις “γκιντάρες”
σαρανταπληγιάστηκα, χέρια, πόδια, λεκάνες.
Στο κατρακύλισμα, σπούδασαν χαμοκλαράκια,
αγκάθια, χαμολούλουδα.
Στο πουκάμισό μου στάμπα οι λειχήνες, πιτσιλιές
λάπης στα μούτρα.
Σκασμένες νάρκες στο κορμί μου, οι παπαρούνες.
Στο κύλισμά μου, τις είχα λιώσει κι’ ο χρωματικός τόνος
κατέβηκε στο διαδεδομένο φαιο-πράσινο.
Δρόμοι αμφισβητούμενοι, σπασμένοι, κακοτράχαλοι
με βγάνανε σ’ αδιέξοδο, στο χείλος του γκρεμού.
Πάνω το βάθρο, κάτω το βάραθρο.
Ατραποί, κυκλοτερείς, μαιανδρικοί, επιτέλους με
βγάνανε στο λακάκι, με τα βατόμουρα, τα κράνα, τα μελίκοκα.
Παρακάτω, νυφιάτικο κρεβάτι, σα να ήταν,
αντηλιές το ξάμωναν, στιλπνά στιλιέτα και
υπήρχαν ξαπλωμένες ροδογελούσες, για
φιλήδονο κι’ αχόρταγο δάγκωμα, οι άγριες φράουλες.
Το Γ΄ ΜΕΡΟΣ στο επόμενο φύλλο.
Μητσάκης Αγνάντιος
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β’
ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών
Απαντώντας στο αίτημά σας με θέμα τη μη κατάργηση
Γυμνασίου-Λ.Τ. Αγνάντων του Ν. Άρτας αριθ. 199/12-508 την οποία καταθέσατε στο ΥΠΕΠΘ, σας πληροφορούμε ότι έχει γίνει αναστολή ισχύος της απόφασης κατάργησης μεταξύ άλλων και του συγκεκριμένου σχολείου
σύμφωνα με την απόφαση αριθμ.59100/Δ4/7-5-08 «Αναστολή ισχύος της απόφασης αρ.32178/Δ4/12-3-08 ως
προς την κατάργηση 4 Γυμνασίων.»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Μ. ΚΑΥΚΑΛΙΔΗ
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