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  ΕΚΔΟΤΩΝ

ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 3734

Ο ετήσιος χορός της Αδελφότητας
θα γίνει την Παρασκευή

30/01/2009, στο κοσμικό κέντρο
"Τα Αγρίμια", Βατσαξή 6.

Το πρόγραμμα θα είναι ποικίλο.

Θα πιούμε εκλεκτό κρασί, θα φάμε γευστικά φα-

γητά, θα υπάρχει λαχειοφόρος αγορά με πλούσια

δώρα και φυσικά θα χορέψουμε όλοι μαζί τα τρα-

γούδια του τόπου μας. Αφού τις γιορτινές ημέρες

των Χριστουγέννων δεν θα μπορέσουμε να βρεθού-

με στο όμορφο χωριό μας η παρουσία σας είναι α-

παραίτητη για να βοηθήσουμε όλοι μαζί, τους σκο-

πούς της Αδελφότητας.

Προσκλήσεις μπορείτε να προμηθευτείτε από τα

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με τιμή ανά πρό-

σκληση 20fffff.

Ώρα προσέλευσης: 21:30.

Γίνεται γνωστό σε όλα τα Μέλη της Αδελ
φότητας Αγναντιτών της Αθήνας ότι η Γε
νική Συνέλευσή μας, που φέτος είναι και

αρχαιρεσιακή, θα γίνει την Κυριακή 22 Φε-
βρουαρίου 2009, ώρα 10.30΄ π.μ., στα γραφεία
μας (Σοφοκλέους 33, 5ος όροφος) με τα εξής θέ-
ματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Εκλογή προσωρινού Προεδρείου της Συνέ-
λευσης.

2. Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός
του Δ. Σ.

3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για τη δια-
χείριση.

4. Συζήτηση για τα πεπραγμένα και ψήφιση
αυτών.

5. Εισηγήσεις – Προτάσεις Μελών. Στην ενότη-
τα αυτή θα συζητηθεί και η δυνατότητα

 ίδρυσης Αθλητικού Ομίλου στον Δήμο μας, με
πρώτο του τμήμα την Ομάδα Ποδοσφαίρου.

6. Εκλογή 3μελούς Εφορευτικής Επιτροπής
για τη διεξαγωγή των Αρχαιρεσιών.

7. Αρχαιρεσίες για την εκλογή: α) 7μελούς
Δ.Σ. β) 3μελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής γ) πέντε
(5) Αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία Τζουμερ-
κιωτών και δ) πέντε (5) Αντιπροσώπων στην Πα-

“Κουκουλίστα” ονόμαζαν
παλιά το χωριό Κουκούλια των
Τζουμέρκων, το σημερινό Δη-
μοτικό Διαμέρισμα του Δήμου
Αγνάντων που μαζί με το Γραι-
κικό, το άλλο όμορφο και ξα-
κουστό χωριό της περιοχής και
τους γύρω μεγάλους συνοικι-
σμούς Κάτω Γραικικό, Γουρια-
νά, Ρωμανού, Μεγαμπέλι και
άλλους μικρότερους, αποτε-
λούν τα χωριά της “Τζούμας”
ή, αλλιώς, τα “Τζουμοχώρια”
των Τζουμέρκων.

“Τζούμα” λέμε στην ντοπιο-

Την αφορμή για να γράψουμε τα
παρακάτω και να προβούμε σε κά-
ποιες ενέργειες, για να γνωρίζουν ό-
λοι οι χωριανοί μας, την πήραμε από
μία νεροποντή, στις αρχές του καλο-
καιριού που έγινε στις 11 Ιουνίου
2008 στην περιοχή των Αγνάντων
(κέντρο του χωριού και πάνω).
Μετά από 1.30 ώρες περίπου που

έφθασε το νερό της νεροποντής (κα-
τεβασιά) στα Φράστα και συγκεκριμέ-
να στο ρείθρο διάβασης προς τον οι-
κισμό Τριποκόζι, παρατηρήσαμε την
εικόνα της φωτογραφίας που παραθέτουμε:
Στην πτώση του ρείθρου (Ιρλανδική Διάβαση) παρατηρήθη-

καν τεράστιοι αφροί για αρκετή ώρα (λες και βάλαμε μπουγά-
δα όλο το χωριό μαζί) καθώς και άλλα βρώμικα στοιχεία και
παντός είδους πλαστικά παγούρια κ.λ.π.
Τα νερά από τη νεροποντή, από την Άγναντα και μετά από

διαδρομή 5 (km) χιλιομέτρων περίπου δεν κατόρθωσαν καθό-
λου να διυλιθούν (φιλτράριασμα) στο πέρασμά τους μέσα από
χιλιάδες πέτρες και κόκκους άμμου, ρίζες δένδρων και χορτά-
ρια. Προβληματισθήκαμε και μας μπήκε η ιδέα ότι το φαινό-
μενο είναι σοβαρό.

1 Πρόλογος, 2 κυρίως θέμα,
3 επίλογος.   30-7-2008

1α. Το έτος 1996, πήγα στο
ΥΠΕΧΩΔΕ στην Ιπποκράτους
(Αθήνα) όπου γνώριζα ένα μηχ/
κό, για να ενημερωθώ γενικά
για τη χάραξη της Εγνατίας ο-
δού. Εκεί διαπίστωσα ότι η Ε-
γνατία οδός περνάει από τη
Μπαλντούμα. Από στρατιωτικό
χάρτη που προμηθεύτηκα για
το σκοπό αυτό, διαπίστωσα ότι
δεν είναι ακατόρθωτο από εκεί

νηπ. Συνομοσπ. Ελλάδος (Π.Σ.Ε).
Σχετικά με τη διαδικασία της Συνέλευσης ση-

μειώνουμε τα εξής: Οι υποψηφιότητες για τα όρ-
γανα της Αδελφότητας υποβάλλονται στα μέλη
του Δ. Σ. μέχρι και την έναρξη των εργασιών της
Γ. Σ. Υποψήφιοι για το Δ. Σ. δεν επιτρέπεται να
είναι υποψήφιοι και για την Εξελεγκτική Επιτρο-
πή, αλλά ούτε πρέπει να είναι υποψήφιοι για Α-
ντιπρόσωποι στην Ομοσπονδία Τζουμερκιωτών,
αφού πέντε από τα μέλη του είναι αυτοδικαίως
και Αντιπρόσωποι στην Ομοσπονδία. Τα Μέλη
για να είναι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπλη-
ρωμένο το 21ον και για να ψηφίσουν, το 18ον έτος
της ηλικίας τους.
Η ψηφοφορία θα λήξει την 15.00 ώρα της ί-

διας ημέρας.
Εάν δεν σχηματιστεί απαρτία, η Συνέλευση θα

επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή (1-3-2009),
στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέμα-
τα.

Αθήνα, 20-12-2008

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ      ΑΝΤ. ΣΑΛΟΥΡΟΥ

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 22-2-2009
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΑΣ

Από τη λαϊκή μας παράδοση

“ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΙΣΤΑΣ”*

Γράφει ο
ΧΡ. ΑΡ. ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ

λαλιά μας την εδαφική έξαρ-
ση, το ύψωμα, το λόφο. Ο λό-
φος των Τζουμοχωρίων ανα-

δύεται από την κοίτη του Αρά-
χθου και απολήγει σε κατα-
πράσινη και πανταχόθεν ελεύ-
θερη κορυφή, που καμαρώνει
από υψόμετρο 800 περίπου
μέτρων. Από εκεί μπορεί κα-
νείς να βλέπει πανοραμικά τις
ανατολικές κορυφές του βου-

νού Περιστέρι (Λάκμος), τη
δυτική πλευρά των Τζουμέρ-
κων και την ανατολική πλαγιά
του Ξηροβουνίου, αλλά και τη
φιδωτή και ασπρογάλαζη κοί-
τη του Αράχθου και τα κατά-
φυτα παρόχθια πρανή του σε
όλο σχεδόν το μήκος του, από
την επιβλητική χαράδρα του,
ίσαμε τις τεχνητές λίμνες του
στο Πουρνάρι της Άρτας και,
πιο κάτω απ’ αυτές, ίσαμε τις
ήρεμες εκβολές του στον Αμ-
βρακικό Κόλπο. Στέκεται εκεί
σαν άγρυπνος και πανθεπό-
πτης βιγλάτορας ανάμεσα στα
τρία βουνά, διαλέγοντας τους
δροσερούς και πεντακάθα-
ρους βουνίσιους αέρηδες και
δροσίζοντας τα “πόδια” του
στα αφρίζοντα νερά του “Μέ-
γα”.
Η τόσο όμορφη και επιβλη-

τική τοποθεσία, που προβάλ-
λει σαν απόρθητο φυσικό
φρούριο, καθώς και μερικά α-
πομεινάρια πραγματικού κά-
στρου, που από πολύ παλιά
υπάρχουν εκεί, έδωσαν υλικό
στην ανθρώπινη φαντασία και
έπλασε με αυτό μερικούς
θρύλους και παραδόσεις γύ-
ρω από το κάστρο της περιο-
χής, από το “Κάστρο της Κου-

να γίνει δρόμος προς τα Τζου-
μέρκα (το χωριό μου Πραμαντα
και όλα τα άλλα χωριά). Το
1997 ανεβαίνω από τα Τρίκαλα
(μόνιμη κατοικία μου) στη Θέρ-
μη Θεσ/κης στην έδρα της εται-
ρείας «Εγνατία οδός Α.Ε.». Βρί-
σκω εκεί μερικούς γνωστούς
μηχανικούς, που με ενημέρω-
σαν σε τεχνικά θέματα, και κυ-
ρίως στα προβλήματα που δη-
μιουργεί η κακή ποιότητα του ε-

Σύνδεση Τζουμέρκων με Εγνατία οδό, στη θέσηΣύνδεση Τζουμέρκων με Εγνατία οδό, στη θέσηΣύνδεση Τζουμέρκων με Εγνατία οδό, στη θέσηΣύνδεση Τζουμέρκων με Εγνατία οδό, στη θέσηΣύνδεση Τζουμέρκων με Εγνατία οδό, στη θέση
Μπαλντούμα. Μύθος ή πραγματικότητα;Μπαλντούμα. Μύθος ή πραγματικότητα;Μπαλντούμα. Μύθος ή πραγματικότητα;Μπαλντούμα. Μύθος ή πραγματικότητα;Μπαλντούμα. Μύθος ή πραγματικότητα;

Απαντώ αμέσως. Πραγματικότητα.Απαντώ αμέσως. Πραγματικότητα.Απαντώ αμέσως. Πραγματικότητα.Απαντώ αμέσως. Πραγματικότητα.Απαντώ αμέσως. Πραγματικότητα.
Αρθρο του Δημ. Πολύμερου, Πολ/κού Μηχα/κου,

ομότιμου μέλους του TEE (Ταξ/χου ε.α.)

(Συνέχεια στη σελίδα 6)(Συνέχεια στη σελίδα 8)

SOS! ΓΙΑ ΤOΝ ΑΓΝΑΝΤΙΤΗ ΠΟΤΑΜΟ

Γράφει ο Δ. ΚΟΥΚΟΣ

Με τα παιδιάστικα μάτια
μου αντικρίζω μπροστά μου έ-
να μικρό, γραφικό χωριό, πνιγ-
μένο στο πράσινο και σκαρφα-
λωμένο σε μια πλαγιά του Ξη-
ροβουνίου. Εί-
ναι το αγαπη-
μένο μου χω-
ριό, η ιδιαίτερή
μου πατρίδα όπου γεννήθηκα
και μεγάλωσα, το Μονολίθι.
Ήταν ευτυχισμένα και ξένοια-
στα τα χρόνια εκείνα. Θυμάμαι
πώς γιορτάζαμε τις μεγάλες
γιορτές της χριστιανοσύνης
και ιδιαίτερα τα Χριστούγεννα.
Τα περιμέναμε με μεγάλη χαρά
όλοι, μικροί και μεγάλοι. Εμείς
τα παιδιά για να λευτερωθού-
με απ’ τα μαθήματα του σχο-
λείου και οι μεγάλοι ν’ ανασά-
νουν λίγο απ’ τον καθημερινό
μόχθο της βιοπάλης και ν’ α-
πολαύσουν λίγες οικογενειακές

στιγμές χαλάρωσης και ηρεμί-
ας.
Οι προετοιμασίες άρχιζαν α-

πό πολλές μέρες πριν με την
συνήθη καθαριότητα και την

αλλαγή στα
σ τ ρ ω σ ί δ ι α .
΄Ο,τι καλύτερο
διέθετε το κά-

θε νοικοκυριό το χρησιμο-
ποιούσε τις άγιες αυτές μέρες,
δίνοντας έτσι στο σπίτι μια νό-
τα ξεχωριστή από την καθημε-
ρινή. Την προπαραμονή γι’ αυ-
τή την περίσταση.
Κάθε κομμάτι από το κρέας

προορίζονταν για ειδική χρή-
ση. Έτσι βγάζαμε ένα τμήμα
για μαγειρευτό, μεγάλες λωρί-
δες για παστό στο αλάτι,
φτιάχναμε τσιγαρίδες, λίπος
και τα περίφημα σπιτικά λου-

Ξεχασμένα χριστουγεννιάτικαΞεχασμένα χριστουγεννιάτικαΞεχασμένα χριστουγεννιάτικαΞεχασμένα χριστουγεννιάτικαΞεχασμένα χριστουγεννιάτικα
έθιμαέθιμαέθιμαέθιμαέθιμα

Γράφει η
Σπυριδούλα Κοντογιάννη

ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ
Με την ευκαιρία των Χριστουγέννων και του Nέου Έτους θα

θέλαμε να ευχηθούμε σε όλους τους όπου γης Αγναντίτες υ-
γεία, χαρά, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία.

Ας γίνουν το νέο έτος όλες οι ευχές μας πραγματικότητα και
ας αποκτήσουμε την ψυχική δύναμη να αντιμετωπίσουμε τις
δύσκολες στιγμές της ζωής με θάρρος, δύναμη και αισιοδοξία.

Το Δ.Σ.
(Συνέχεια στη σελίδα 5)

(Συνέχεια στη σελίδα 7)
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

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

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

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

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

ΓΕΝΝΗΣΗ
Η Αλεξία Γεωργίου Ντανέλη,

κόρη του Βασ. Βάννα, έφερε
στον κόσμο ένα όμορφο κορι-
τσάκι.
Να της ζήσει.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Την 5/10/08 το ζεύγος Θεοδώ-

ρου Γιαννόπουλου και Σοφίας Κ.
Λεμονιά (χωριανή μας) βάφτισε
το κοριτσάκι τους στον Ιερό Ναό
Κοίμησης Θεοτόκου (Πετρού-
πολξη Αττικής) και το ονόμασαν
Χρυσούλα - Μαρία.
Ακολούθησε δεξίωση των κα-

λεσμένων σε κοσμικό κέντρο της
περιοχής.

ΘΑΝΑΤΟΙ
• Απεβίωσε στην Αθήνα και

κηδεύτηκε την 20-11-2008 στο Γ΄
Νεκροταφείο Αθηνών ο χωρια-
νός μας Αλέξανδρος Στυλ. Σκου-
ληκαρίτης, ετών 73.

• Απεβίωσε και κηδεύτηκε
στην Άγναντα στις 30-9-2008 ο
Κων/νος Χρ. Πολύζος, ετών 78.

• Απεβίωσε και κηδεύτηκε

Αθανασίου Αικατερίνη .................................................................... 10
ΑΝΩΝΥΜΗ .................................................................................. 100
Γιαννάκης Ιω. Χρίστος .................................................................... 20
Γιαννούλας Χρ. Ελευθέριος ............................................................ 20
Ζάραγκας Αθαν. Χρίστος ................................................................ 30
Ζάχου Μαρίκα ................................................................................ 15
Καρύδη Ευθυμία ............................................................................. 10
Κοντογεώργου - Γούση Σωτηρία ..................................................... 50
Κόντου Ελένη ................................................................................. 10
Λεμονιάς Απόστολος ...................................................................... 10
Λιόντος Δημ. Νικόλαος ................................................................... 10
Λιόντος Νικ. Δημήτριος .................................................................. 10
Λιόντος Χρ. Νικόλαος ..................................................................... 20
Μάντζιου Σπυριδούλα ..................................................................... 10
Μαυροπάνος Κων. Χρίστος ............................................................. 30
Μουρούτσος Μπάμπης .................................................................... 20
Μπαζούκας Αθανάσιος ................................................................... 10
Μπάκος Θεοδ. Κων/νος .................................................................. 20
Μπάκος Θεοδ. Νικόλαος ................................................................ 20
Μπάκος Κων. Θεόδωρος ................................................................ 20
Μπασιάκος Κων/νος ....................................................................... 20
Ντάλα Ευφροσύνη .......................................................................... 10
Παπαθεοδώρου Σπυριδούλα ........................................................... 15
Παπακίτσου - Τρυφωνοπούλου Ιωάννα ........................................... 20
Παπαριστείδη-Λευκαδίτη Χριστίνα ................................................... 10
Πεταλά Αικατερίνη .......................................................................... 10
Σκουληκαρίτη Γ. Αντωνία ................................................................ 50
Στάμος Κων. Βασίλειος .................................................................. 20
Στάμου - Παπαθεοδώρου Μαίρη ..................................................... 15
Στέρπα - Ασπρούδη Ευαγγελή ......................................................... 30
Στέρπας Χρ. Δημήτριος ................................................................... 30
Φρίγκα Κλεονίκη ............................................................................ 10
Χαμπίπης Δημήτριος - ιερέας .......................................................... 20
Ψαλτάκης Κων/νος  - αρχιμανδρίτης (Ν. Ιωνία) ............................... 50

στην Άγναντα στις 5-10-2008 η
Γιαννούλα Δημ. Κώστα (το γένος
Βασ. Καπέλη), ετών 90.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
• Η Αικατερίνη Λεμονιά, κόρη

του Αχιλλέα Χρ. Λεμονιά και της
Ιωάννας, πέτυχε στο τμήμα Ιστο-
ρίας – Αρχαιολογίας του Πανεπι-
στήμιου Ιωαννίνων.

• Ο Βασίλειος Παν. Φατίνας,
γιος της Κατσάνου Άννας του Α-
λεξ., πέτυχε στο Οικονομικό Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών στο τμήμα
Μαρκετιγκ & Επικοινωνίας.
Συγχαρητήρια στα παιδιά και

τους ευχόμαστε καλές σπουδές.

ΔΩΡΕΕΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ
Στη μνήμη του Γεωργίου Στυλ.

Σκουληκαρίτη και με τη συμπλή-
ρωση 5 ετών από το θάνατό του,
η σύζυγός του Αντωνία πρόσφε-
ρε για ενίσχυση της Αδελφότητας
Αγναντιτών της Αθήνας και της Ε-
φημερίδας “ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ”
το ποσό των 50 ευρώ.
Το Δ. Σ. ευχαριστεί την κα Α-

ντωνία και εύχεται ο Θεός να α-
ναπαύει την ψυχή του.

Η ΠΙΤΑ ΤΟΥ 2009 – ΒΡΑΒΕΥΣΗ
ΜΕΛΟΥΣ ΜΑΣ

Το κόψιμο της πίτας της Αδελφότητάς μας για το καλω-
σόρισμα του 2009 θα γίνει την Κυριακή 22-2-2009, ώρα
10.00 π.μ. στα γραφεία μας πριν από την έναρξη της Γεν.
Συνέλευσης. Κατά την τελετή θα βραβευθεί για την προ-
σφορά του το αρχαιότερο ενεργό μέλος της Αδελφότητάς
μας. Μετά τη Συνέλευση θα ακολουθήσει δεξίωση με εκλε-
κτούς μεζέδες και εύγευστο τσίπουρο με μυρουδιά Αγνα-
ντίτικης ζαμπέλας!                                           Το Δ. Σ.

Αν κάποιος δε δει το ό-
νομά του γραμμένο στις
συνδρομές, να περιμένει
και το επόμενο φύλλο
της εφημερίδας. Αν δεν
υπάρχει και τότε, ας επι-
κοινωνήσει με την Αδελ-
φότητα.

Μπλοκ συνδρομών στην
Άγναντα υπάρχει στο
κατάστημα του Κώστα
Κωστούλα, στο καφενεί-
ο του Δημητρίου Λεμο-
νιά και στο κατάστημα
Γενικό Εμπόριο Αφοί
Γιαννάκη.

Ο Εκπολιτιστικός-Εξωραϊστικός Σύλλογος
"ΤΑ ΑΓΝΑΝΤΑ", εξέδωσε Ημερολόγιο για το
2009. Η επιμέλεια του Ημερολογίου και οι
13 φωτογραφίες από το χωριό μας είναι
του Φωτογράφου Κώστα Μαυροπάνου. Οι
σκοποί της έκδοσης είναι, αφενός η οικονο-
μική ενίσχυση του Συλλόγου και αφετέρου
η διαφήμιση του χωριού μας. Όμως, για να
επιτευχθούν οι σκοποί πρέπει όλοι μας να
το προμηθευτούμε και όλοι μας επίσης να
προσπαθήσουμε να το διαθέσουμε σε
συγγενείς μας, σε φίλους μας, σε γείτονες,
σε συναδέλφους μας. Να κάνουμε τις
ομορφιές του χωριού μας ευρύτερα γνω-
στές, να τις προβάλλουμε για να τις γνωρί-
σουν και άλλοι. Το χωριό μας, το ξέρουν
όλοι, είναι παντού γνωστό. Εκείνο που

χρειάζεται είναι η προβολή της φυσικής ο-
μορφιάς του.
Το Ημερολόγιο είναι μια καλή ευκαιρία.

Το χωριό μας έχει πολλά αξιοθέατα και εν-
δείκνυται για ήπια τουριστική ανάπτυξη,
αρκεί αυτά τα αξιοθέατα να τα αναδείξουμε
και να τα προβάλλουμε. Μερικά από αυτά
εμπεριέχονται στο Ημερολόγιο.
Τα Ημερολόγια διατίθενται από:
• Νίκο Κράββαρη, Άγναντα,

τηλ. 2685031317 (Κεντρική διάθεση).
• Όλα τα Καταστήματα του χωριού.
• Κώστα Μαυροπάνο, Άγναντα,

τηλ. 6978397643.
• Κώστα Παπακίτσο, Αθήνα,

τηλ. 2109709534, 6932362956.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Παιδιά –κι εγώ μαζί σας– εί-
δατε στις φωτογραφίες τις φα-
τσούλες σας, πιστεύω να το
ευχαριστηθήκατε. Εγώ να δεί-
τε. Φορούσαμε και τη «μπλού-
ζα της Αδελφότητας». Του χρό-
νου το 2009 θα είμαι στο χωριό
–πρώτα ο Θεός– τον Αύγουστο
κι εσείς κάντε «φασαρία» στο
σπίτι να ξαναβρεθούμε στα ό-
μορφα ΑΓΝΑΝΤΑ.
Η κιθάρα, το ντέφι, το τρα-

γούδι, οι μπογιές, τα χαρτιά, οι
γόμες, η νεροτροβιά και η κα-
λή καρδιά μας περιμένουν.
Αν καταφέρω θα κάνω και

κάτι άλλο με μεγαλύτερα παι-
διά. Κατερίνα κόρη του Παπα-
σιάχαλου θα είσαι από τους
πρωτεργάτες, να με βοηθή-
σεις, όπως κάνεις πάντα. Δα-
σκάλα Καίτη (Κατερίνα) Κώστα
σε θέλω μαζί μου. Άντε θα σου
βάλω και καλό «βαθμό».
Όσα παιδιά –μεγάλα– θέ-

λουν να ασχοληθούν με το θέ-
ατρο να μου τηλεφωνήσουν
στο 210 2790355 το συντομό-
τερο.
Παιδιά του χρόνου θα κάνου-

με και διαγωνισμό ψαρέματος
στο ποτάμι. Σας λέω θα γίνει το
«έλα να δεις».

Σας αγαπώ
Χάρις Ζάχος

Παραδοσιακά προϊόντα
Αγγελική Πλιακοπάνου

Γέφυρα Πλάκας Αγνάντων - Τηλ. 6945 203553

Ταξιδεύοντας πίσω στο χρόνο, σε μια προσπάθεια να ανακα-
λύψουμε τον τρόπο διατροφής των προγόνων μας. Επιστρέ-
ψαμε στο σήμερα κουβαλώντας στις αποσκευές μας παραδο-
σιακές συνταγές του τόπου μας, τις οποίες κάνουμε πράξη, σ’
ένα σύγχρονο εργαστήριο στο Μονολίθι Ιωαννίνων.
Επιλέγουμε αγνά υλικά της περιοχής Τζουμέρκων και με α-

γάπη και μεράκι, παρασκευάζουμε γλυκά κουταλιού, μαρμελά-
δες, ζυμαρικά και ηδύποτα.

Επιστολές που λάβαμε
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Βλέπω, ακούω, σχολιάζωΠολύ καλό το ΗμερολόΗμερολόΗμερολόΗμερολόΗμερολό
γιογιογιογιογιο του 20092009200920092009 που εξέδω-

σε ο Εξωραϊστικός - Πολιτι-
στικός Σύλλογος “ΤΑ ΑΓΝΑ-
ΝΤΑ”. Οι 13 μεγάλες και επι-
λεγμένες φωτογραφίες του,
έχουν πράγματι συλλεκτική
αξία, αλλά και συναισθηματι-
κή. Καδραρισμένες στο σαλό-
νι μας θα φέρνουν το χωριό
κοντά μας και εμάς κοντά σ’
αυτό. Θα μας δίνουν την ά-
κρη του νήματος και, ξετυλί-
γοντάς το, θα ξεδιπλώνουμε
και τις αναμνήσεις μας.
Μπράβο στο Σύλλογο και
στον καλλιτέχνη Αγναντίτη
φωτογράφο κ. Κώστα Μαυ-
ροπάνο! Καλή Χρονιά σε ό-Καλή Χρονιά σε ό-Καλή Χρονιά σε ό-Καλή Χρονιά σε ό-Καλή Χρονιά σε ό-
λους.λους.λους.λους.λους.

Η εκπομπή της ΕΤ3ΕΤ3ΕΤ3ΕΤ3ΕΤ3 “Κυ
ριακή στο Χωριό” πέρυ-

σι πρόβαλε τις απείρου κάλ-
λους ομορφιές των Πραμά-
ντων, τον περασμένο Ιούλιο
τις εξ ίσου απαράμιλλες του
Βουργαρελίου και την Κυρια-
κή 23 Νοεμβρίου τις αξεπέρα-
στες ομορφιές του “μπαλκο-
νιού της Άρτας”, της Ροδαυ-
γής. Μπράβο στους διοργα-
νωτές! Καμαρώνοντας ως
Τζουμερκιώτης για τα χωριά
αυτά της περιοχής μας, διε-
ρωτώμαι:  Μήπως το ερχόμε-
νο καλοκαίρι πρέπει “να βγει
στο γυαλί” και ο Δήμος Αγνά-
ντων;;;;; Δεν υστερεί σε τίποτε.
Τοποθεσίες απείρου κάλ-
λους, σπαρμένες με θρύλους,
παραδόσεις και ιστορία, υ-
πάρχουν πολλές. Πολιτιστι-
κούς φορείς με όρεξη έχει
γύρω στους 25 ! Δήμαρχο ά-
ξιο, με παιδεία και ευαισθησί-
ες έχει. Δημοτικό Συμβούλιο
και Τοπικά Συμβούλια δρα-
στήρια, άξια και ευαίσθητα, ε-
πίσης, έχει. Η  συνεννόηση, ο
συντονισμός, ο προγραμματι-
σμός και πρωτοβουλία λεί-
πουν. Κάποιοι από τους πολ-
λούς Πολιτιστικούς Φορείς
του Δήμου μας πρέπει να
μπουν μπροστά. Ας συμφω-
νήσουν και ας ξεκινήσουν α-
πό τώρα. Όλοι τους διαθέ-
τουν μέλη με δυναμισμό, ό-
ρεξη και φαντασία. Οι σπά-
νιες ομορφιές του τόπου μας
δεν πρέπει να μένουν ακόμα
κουκουλωμένες.  Εμπρός
λοιπόν, ας προετοιμαστούμε
να τις αποκαλύψουμε πανη-
γυρικά !

ΔΔΔΔΔεν ξαφνιάστηκα που ο
φίλος μου Σωτήρης Κα-

ραβασίλης βρήκε, επιτέλους,
“βήμα” και έβγαλε δημοσίως
το πετρωμένο από την πολυ-
καιρία χολόσκασμά του, εξα-
πολύοντας μύδρους εναντίον
των Αγνάντων! Θα ξαφνια-
στώ, όμως, εάν δημοσιεύσει
στην ίδια Εφημερίδα και την
από 25-06-2007 γραπτή απά-
ντηση που του δόθηκε στην
“προς Αγναντίτες επιστολή
πρώτη και τελευταία”, όπως
τότε τιτλοφορούσε τον εμπα-
θή κατά Αγνάντων και Αγνα-
ντιτών φιλιππικό του ο συ-
ντοπίτης μας “Νεοαπόστο-
λος”. Τελευταίως χρησιμο-
ποίησε σαν άμβωνα μια καθ’
όλα αξιοπρεπή Εφημερίδα
της περιοχής μας και, παρα-
δόξως, από τις προσεγμένες,
συνήθως, στήλες της“τηλ-ε-
βόησε”  το ψευδεπίγραφο λι-
βελογράφημά του!... Έβαλε
προμετωπίδα την ετυμολογι-

κή προσέγγιση του τοπωνυ-
μίου Άγναντα και, “αλί και
τρισαλί!”, κάτω από τον αθώο
αυτόν τίτλο “έβγαλε τ’ άντερά
του”…  Κρίμα!… Αδικεί πρω-
τίστως τον εαυτό του…Όσοι
άντεξαν και διάβασαν το κε-
χολωμένο και έμπλεο μίσους
κείμενό του, σίγουρα θα κού-
νησαν το κεφάλι τους και θα
ψιθύρισαν: : : : : “Των οικιών η-
μών εμπιπραμένων (ρημαγ-
μένων λένε τώρα στα χωριά
μας), ημείς άδομεν”!…

ΤΤΤΤΤα Άγναντα τελευταίως,
χάρη στα βιβλία μερικών

συγχωριανών μας, έχουν την
“τιμητική” τους στην τηλεό-
ραση και στις εφημερίδες
των Αθηνών και της επαρχί-
ας. Πρόσφατα καμαρώσαμε
στη “Βραδυνή” (φύλλο 3.302/
15-11-2008) κείμενα και φωτο-
γραφίες από το βιβλίο “Αγνα-
ντίτικα Λιχνίσματα” των κ. κ
Χαρ. Ζάχου και Χρ. Τούμπου-
ρου και από το φωτογραφικό
λεύκωμα “Άγναντα Άρτας”
του κ. Γιάννη Φίλου.
Μόνο που εμείς οι παλιότεροι
αναπολούμε το παλιό ανθρώ-
πινο μελισσολόι της περιοχής
των Τζουμέρκων και μελαγ-
χολούμε, ιδίως τώρα το χει-
μώνα που βλέπουμε άδεια
και έρημα τα περισσότερα
“μελισσοκόφινα”, εγκαταλε-
λειμμένες και σιωπηλές τις
πιο πολλές  χελιδονοφω-
λιές!… Τα καλά λόγια που λέ-
νε και γράφουν τώρα οι φίλοι
μας δημοσιογράφοι, λίγο δια-
φέρουν από τους  συγκινητι-
κούς επικήδειους που επιτεί-
νουν τον πόνο και τα μοιρο-
λόγια!…

ΜΜΜΜΜακάρι να έχω έλλειμμα
πληροφόρησης και να

ανησυχώ αδικαιολόγητα εν ό-
ψει της ψήφισης του νόμου
για τον “Καποδίστρια II”. Με
εξαίρεση: α) το Σύλλογο Πλα-
τανούσας και την εφημερίδα
του, που έθεσαν και θέτουν
θέμα ορθολογικότερης οριο-
θέτησης των Δήμων και των
Νομών της Ηπείρου και β)
την πολύ καλή συνέντευξη
που έδωσε για το θέμα ο Δή-
μαρχος Αγνάντων κ. Χρ. Χα-
σιάκος στην εφημερίδα του ί-
διου Συλλόγου “ΗΠΕΙΡΩΤΙ-
ΚΑ ΝΕΑ” (φύλλο 163), δεν εί-
δαμε και δεν ακούσαμε καμιά
άλλη ενέργεια και κανέναν
προβληματισμό από άλλους
Φορείς, κυρίως της περιοχής
του Δήμου Αγνάντων, για την
τύχη που αυτός θα έχει μετά
την ψήφιση του εν λόγω νό-
μου. Ίσως, το θέμα να το ξε-
περνούμε σκοπίμως, για να
μπορούμε να ρίχνουμε, “κα-
τόπιν εορτής”, τις δικές μας
ευθύνες σε όποιον ανεύθυνο
βρεθεί μπροστά μας…

ΤΤΤΤΤο Δημαρχείο Αγνάντων
μεταστεγάστηκε ήδη στο

παλιό διδακτήριο του Γυμνα-
σίου-Λυκείου Αγνάντων. Ο
Δήμαρχος, οι Δημοτικοί Σύμ-
βουλοι και οι υπάλληλοι που
φοίτησαν σ’ αυτό το Σχολείο,
σίγουρα τώρα θα νιώθουν συ-
ναισθηματικά ανεβασμένοι.

Ευχόμα-
στε, αυτή
η ψυχική
τους ευ-
φορία να
γεννά νέ-
ες και
δημιουρ-
γικές ιδέ-
ες, δυνά-
μενες να
μ ε τ ο υ -
σιωθούν σε  αναπτυξιακά έρ-
γα προς όφελος της περιοχής
του Δήμου μας. Η υλοποίηση
των όποιων καλών ιδεών και
σχεδίων πρέπει να επισπευ-
σθεί.  “Οι καιροί ου μενετοί”.
Θα είναι κρίμα, οι εκφραστές
των ιδεών αυτών, να χάσουν
την ευκαιρία να αισθάνονται
σε όλη τη ζωή τους τη χαρά
της δημιουργίας και της προ-
σφοράς. Τουλάχιστον, “ας βά-
λουν το νερό στ’ αυλάκι”, για-
τί ουδείς γνωρίζει “τι τέξεται
η αύριον”… Παράλληλα ας ε-
παγρυπνούν.

ΑΑΑΑΑλίμονό μας εάν δώσουμε
σε κάποιους την εντύ-

πωση ότι είμαστε “δεδομέ-
νοι”!… Αν βρεθούν  στη σφί-
ξη να “σφάξουν” κάποιους, ε-
μάς θα διαλέξουν. Δεν είναι
λίγες οι φορές που στις περι-
πτώσεις αυτές το δράμα γίνε-
ται κωμωδία και θυμίζει το
δημοτικό μας τραγούδι με
τον “κρασοκανάτα” Μενού-
ση, που την πιστή και προση-
λωμένη σ’ αυτόν σύντροφό
του “το βράδυ μεθυσμένος
πάει την έσφαξε” και “το
πρωί ξεμεθυσμένος πάει την
έκλαψε”!… Η όποια ομοιότη-
τα της εικόνας είναι τελείως
συμπτωματική.

ΝΝΝΝΝα και δυο επίκαιρα αινίγ
ματα::::: 1) “Ποιοι μαγαρί-

ζουν περισσότερο την κοινω-
νία, οι πολλοί ληστές με τις
“κουμπούρες” ή οι λίγοι “ευ-
λαβείς” άρπαγες με τις “αγια-
στούρες”;;;;;     Η     σωστή απάντη-
ση, ίσως να μην… “Ε(υ)φρά-Ε(υ)φρά-Ε(υ)φρά-Ε(υ)φρά-Ε(υ)φρά-
νεινεινεινεινει” μερικούς επί της γης, αλ-
λά θα αποτελεί “καλήν απολο-
γίαν…εν τοις ουρανοίς”!…
2 )  Ποιοι είναι αρπαχτικότε-
ροι, οι κάθε λογής μεγαλο-
καρχαρίες που περιζώνουν

τις  έρημες βραχονησίδες ή οι
γυπαετοί που “ζ(υ)γαριάζο-
νται” στον αέρα πάνω από τις
έρημες ραχούλες;;;;;     Για καλό
και για κακό,     μαζί με την τρί-
αινα ας έχουμε και καμιά
“ρουκέτα εδάφους-αέρος”…

ΠΠΠΠΠολύ μας μπερδεύουν
αυτά τα “ευλογημένα”

ηλεκτρονικά ΜΜΕ. Άλλοτε
μας μιλούν για το “Βα-
τοπέέέέέδιο” (με ε), άλλοτε για το
“Βατοπαίαίαίαίαίδιο” (με αι)!… Το ί-
διο κάνουν και με τη λιμνοθά-
λασσα (ή λίμνη;;;;;) Βιστωνίδα.
Φαίνεται, πως άλλοτε τη θεω-
ρούν μικρή και τη γράφουν
με οοοοο-μικρόν, και άλλοτε πολύ
μεγάλη και τη γράφουν με ωωωωω-
μέγα!… Λέτε, με ο ο ο ο ο (βραχύ)
να τη γράφουν εκείνοι που τη
θεωρούν λίμνη και με ω ω ω ω ω (μα-
κρό) εκείνοι που την ξέρουν
ως λιμνοθάλασσα; ; ; ; ; Προς το
παρόν     δεν     είμαστε σίγουροι
τι απ’ τα δυο είναι! Ας κάνου-
με λίγη υπομονή ..... θα μας
πουν, όταν τελειώσουν την έ-
ρευνά τους, οι Εισαγγελείς
που πήγαν εκεί. Αυτοί ξέ-
ρουν! Και εάν δεν ξέρουν, θα
ιδούν, θα ρωτήσουν, θα μά-
θουν  και θα μας πουν!…

ΕΕΕΕΕκείνοι που δεν πρόκειται
να ρωτήσουν και να μά-

θουν να μιλούν και να γρά-
φουν σωστά Ελληνικά, είναι
οι “φωστήρες” των ΜΜΕ. Ε-
νώ κάνουν καταπληκτικά
“ρετούς” στα πρόσωπα, τσι-
γκουνεύονται να προσλάβουν
και έναν ειδικό να περιποιεί-
ται και τις λέξεις πριν τις βγά-
λουν στο “έβγα ιδές”!…     Έτσι
π. χ. βλέπουμε το “κατατίθε-
ται” γραμμένο με ει, το έλ-
λειμμα με ένα μ  ή ακούμε
“νεολογισμούς;;;;;” σαν και τού-
τους::::: “πεντακαθαρίζω, μου-
σαντένιος, παντελονάτος”!…
Και όταν τους τηλεφωνείς
για να διορθώσουν τα “μαρ-

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

Γράφει ο
ΧΡ. ΑΡ. ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ

γαριτάρια” τους, μερικοί σου
απαντούν αδιάφορα: “Ε, και
τι έγινε!…”. Τι να σου κάνουν
και τα εγγόνια μου (γ’ δημοτι-
κού), που όταν τους διορθώ-
νω καμιά “ξεπατικωτούρα” α-
πό την τηλεόραση, με κοιτά-
ζουν  με επιείκεια και μου λέ-
νε με οίκτο::::: “Καλέ παπ-
πού…, σωστή είναι η λέ-
ξη…Μόλις τώρα την ξεπατί-
κωσα (ή την άκουσα) απ’ την
τηλεόραση!…”. Πώς να πεί-
σεις τα παιδάκια ότι είναι σω-
στό αυτό που τους λες εσύ ή
λέει ο δάσκαλός τους και όχι
αυτό που βλέπουν ή ακούν
απ’ στις τηλεοράσεις; ; ; ; ; Μην
ψάχνουμε, λοιπόν, μακριά να
βρούμε τους “δολοφόνους”
της γλώσσας μας. Οι πιο πολ-
λοί ανάλγητοι μακελάρηδές
της, “λάμνουν” καθημερινά
στον αγέρα του σπιτιού μας.
Κρίμα!…

ΜΜΜΜΜε το δίκιο μας αγανα
κτούμε και βρίζουμε ό-

ταν ακούμε ότι τα “χρυσά
παιδιά” (τα golden boys,
ντε!…) των Δημόσιων Οργα-
νισμών και Επιχειρήσεων
λαμβάνουν διπλάσιες ή πολ-
λαπλάσιες αποδοχές από ε-
κείνες του Πρωθυπουργού,
σε περίοδο  που οι περισσό-
τεροι των Ελλήνων δεν μπο-
ρούν, ούτε στον ύπνο τους,
να δουν μηνιαίο μισθό 1000
ευρώ!…Κάποτε, κανένας δη-
μόσιος λειτουργός δεν έπαιρ-
νε αποδοχές υψηλότερες από
εκείνες του Προέδρου του Α-
ρείου Πάγου ..

... τώρα λένε να
τις… “λιγοστέψουν”, βάζο-
ντας σαν “πλαφόν” τις απο-
δοχές του Διοικητού της Τρά-
πεζας της Ελλάδος, που μάλ-
λον με το τηλεσκόπιο τις βλέ-
πει και ο Πρόεδρος του ανώ-
τατου δικαστηρίου μας! Και
μη χειρότερα!… Από τότε
που ο μαμμωνάς, “με το
σούρσιμο, το γλείψιμο και με
τα κέρατά του”, αναρριχήθη-
κε και θρονιάστηκε στην κο-
ρυφή της κλίμακας των Α-
ξιών, “πάμε κατά διαβό-
λου”!…

"ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ"

Αυτός είναι ο τίτλος της Έκθεσης, σπάνιου φωτογρα-
φικού υλικού, που ετοιμάζεται και θα πραγματοποιηθεί
στην Αθήνα από το φωτογράφο κ. Κων/νο Μαυροπάνο,
από το χωριό μας.
Η Έκθεση θα πραγματοποιηθεί στις 6 & 7 Μαρτίου

2009 στο Πνευματικό Κέντρο Ηπειρωτών, Κλεισθέ-
νους 15 (όροφος 7ος), Πλατεία Κοτζιά. Τα εγκαίνια, το ά-
νοιγμα της Έκθεσης θα γίνει το απόγευμα της Παρα-
σκευής, 6 Μαρτίου.
Οι επισκέπτες θα έχουν ευκαιρία να θαυμάσουν σπά-

νιες, φυσικές και μοναδικές φωτογραφίες, κυρίως α-
σπρόμαυρες, με πρόσφατα θέματα της περιοχής Τζου-
μέρκων, μέσα από τα οποία αποτυπώνεται ανάγλυφα η
ζωή της περιοχής.
Ο φωτογράφος  κ. Μαυροπάνος έχει δώσει πολλά

δείγματα της δουλειάς του και έχει αφήσει άριστες ε-
ντυπώσεις. Έργα του έχουμε δει σε Εκδόσεις – Λευκώ-
ματα του Δήμου μας, αλλά και άλλων Δήμων της Ηπεί-
ρου και όχι μόνο. Η τελευταία του δουλειά που θα πα-
ρουσιαστεί στην Έκθεση δεν έχει προηγούμενο. Τα έρ-
γα του θα παρουσιαστούν στο κοινό για πρώτη φορά.
Η Έκθεση τελεί υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας Α-

δελφοτήτων Τζουμερκιωτών.
Προσκλήσεις θα διανεμηθούν από την Ομοσπονδία,

τους Συλλόγους Ηπειρωτών Λεκανοπεδίου, Συλλόγους
άλλων περιοχών και από τον ίδιο το Φωτογράφο.
Εμείς ευχόμαστε στο φίλο και χωριανό μας Κώστα

καλή επιτυχία.
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Συνήθως, γράφουμε γι’ αυτούς που έφυγαν. Γράψουμε
λόγια παρηγοριάς ή για κάποιο γεγονός της ζωής τους.

Επιχειρώ να γράψω και
για τους υπάρχοντες
του χωριού, γι’ αυτούς
που το κρατάνε και βα-
στάνε “Θερμοπύλες”.
Σταύρος Κράββαρης.
Από που να ξεκινήσω,

τελειωμό δε θα ‘χει.
Να ρωτήσω τον ίδιο

ντρέπομαι. Θα μου πει:
– Άργησες Χαριλάκ’!
Παντού μπροστά.

Μπροστάρης σ’ όλα τα
γεγονότα της ζωής. Γά-
μος μπροστά, θάνατος
μπροστά, ατύχημα
μπροστά, φασαρία
μπροστά, δουλειά μπροστά, πανηγύρια

μπροστά, γλέντια μπροστά, πολιτικά μπροστά, στον επιτάφιο μπροστά, στο
πότισμα μπροστά, στο ΤΕΑ μπροστά, θεομηνίες μπροστά. Δεν αντέχεται ο
άνθρωπος.
Μόνον από έναν το βρήκε. Από τον ασβό. Κάθε καλοκαίρι δεν του αφήνει

καλαμπόκι για καλαμπόκι!!
Καλόκαρδος και φιλόξενος. Ή τον ξέρει ή δεν τον ξέρει αυτόν που θα

καθίσει στο καφενείο, θα δώσει την παραγγελία.
– Κεράστε τα παιδιά! Και αρχίζει από που είναι και αν γνωρίζουν για κείνον,

για τον τάδε.
Απαραίτητος στην παρέα. Απ’ αυτό που έχει θα δώσει. Φίλος του πατέρα

μου, που όχι τον αγαπούσε, τον λάτρευε. Όλος ο κάμπος της Άρτας δικός
του. Σε όποιο καμποχώρι κι αν πάει, θα βρει γνωστούς, φίλους, ιδιαίτερα στις
Κεραμάτες.

Σοβαρά κι εύθυμα

Γράφει ο
Χάρις Ζάχος

Συντ/χος Δάσκαλος
- Συγγραφέας

Άργησες Χαριλάκ’!!

 εμφαση ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΖΙΑΒΡΑΣ ΔΗΜ. & ΥΙΟΣ Ο.Ε.
Δερβενίων 30 & Ποσειδώνος

115 23 Μεταμόρφωση Αττικής
Τηλ.: 210-2876968 & 2847004 – Fax: 210-2847364

ΨΗTOΠΩΛΕΙΟ
"ΤΑ  ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ"

ΘΕΟΔ.  ΚΑΙ  ΙΩΑΝΝΟΥ  Κ.  ΜΠΑΚΟΥ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΥΡΑΚΟΥΣΩΝ 46 - ΛΑΜΠΡΙΝΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  210-29.29.105

Στην παρέα μπροστά

Στην Αθήνα, εμείς οι μικροί τον
ακούγαμε, μας φρόντιζε και μας έ-
στελνε σε δουλειά και μας συμ-
βούλευε. Ήταν κι αυτός στην Αρι-
στοτέλους 50. Στην παρέα μας ή-
ταν αυτός, που εμείς νιώθαμε σι-
γουριά.
Πάντα λέγαμε: Θα μας βοηθήσει

ο Σταύρος.
Τσιάκος, Σταύρος, Θωμάς Ανα-

στασίου, Χρήστος Ζιάραγγας, Πάνος
Χαράλαμπος, ήταν αυτοί που μας στάθηκαν τότε. Ασχο-
λήθηκε μ’ όλα τα είδη των επαγγελμάτων παντού επι-
τυχημένος. Θα μου πείτε, γιατί δεν τα οικονόμισε;
Ο Σταύρος έχει

διαβάσει Σαίξπηρ
που λέει:

“Τα λεφτά είναι
δ’κάμ΄, δ’κάς και

χίλιων αλ’νών”. Χρειάζονται τα έρμα,
για τις “καλές στιγμές” που λέω εγώ.

– Κάποτε μου εκμυστηρεύτηκε κάτι
που είχε στο μυαλό του.

– Θα ανοίξω...Γραφείο Τελετών!!! και
μου παρουσίασε μια λίστα με ονόματα
υποψηφίων που θα ‘φευγαν στο εγγύς
μέλλον.
Αυτό είναι το λάθος του, τα θέλει ό-

λα δικά του.
Η συνεργασία, Σταύρος, Αποστόλης,

Μαρίκα, με χρηματοδότη τον υπογρά-
φων θα εξυπηρετούσε το κοινωνικό
σύνολο.
Σας αγαπώ όλους.

Στο χορό μπροστά

Στη δουλειά μπροστά

Κυνηγοί... από άλλες εποχές!

Λάμπρος Λιόντος.

Νικόλαος Λιόντος.

Οι φωτογραφίες των κυνηγών Λάμπρου και Νίκου Λιόντου
φέρνουν στο νου μας πολύ παλιούς Αγναντίτες κυνηγούς, που
άλλους τους γνωρίσαμε και άλλους τους ακούσαμε. Εκείνος που
άφησε εποχή και η κυνηγετική ευρηματικότητά του έγινε θρύ-
λος, ήταν ο προπάππος των Λιονταίων, ο Παπα-Θανάσης Λιό-
ντος (1820-1917). Επί τουρκοκρατίας και κατά την περίοδο
1850-1870 μάζευε τα Αγναντιτόπουλα στον Άγιο Χριστόφορο
(τον παλιό) και τα μάθαινε ανάγνωση, γραφή και αριθμητική.
Πρωί-πρωί, πριν αρχίσει το μάθημα ή το μεσημέρι μόλις τελείω-
νε, έβαζε τα παιδιά να κάνουν παγάνα στο λόγγο, πίσω στις
“Χούνες”, για να προγκίξουν του λαγούς και να τους φέρουν
στο καρτέρι του. Τα παιδιά, το ένα δίπλα στο άλλο, “χτένιζαν”
τις τούφες και άφηναν ελεύθερη την πλευρά του λόγγου, στην ο-
ποία έστηνε το καρτέρι του ο “Παπα-κυνηγός”. Ο προγκισμένος
λαγός έπεφτε αναγκαστικά επάνω στο καρτέρι του παπά, και την
άλλη μέρα τα παιδιά έτρωγαν μεζέ από λαγό στιφάδο. Στην αρ-
χή τα παιδούρια πρόγκαγαν τους λαγούς κραυγάζοντας. Όταν
όμως ξεθάρρεψαν, μετέτρεψαν την παγάνα σε παιχνίδι και, μι-
μούμενα τα κυνηγόσκυλα, αντικατέστησαν τις κραυγές τους με
“κλαφ(ου)νίσματα”!
Η δραστηριότητα αυτή των παιδιών μαθεύτηκε γρήγορα και

όταν αυτά γύριζαν στο σπίτι, οι γονείς τους τα ρωτούσαν πειρα-
χτικά: “Πού κλαφούναγες σήμερα”; Η φράση έγινε παροιμιώ-
δης και έφτασε ως τις μέρες μας και τη λέμε σε κάποιον που,
παρά τη συνήθειά του, καθυστερεί να πάει στο καφενείο, στην
εκκλησία ή σε κάποια δουλειά.
Και μιας και τό ’φερε η κουβέντα, κατονομάζουμε εδώ μερι-

κούς Αγναντίτες κυνηγούς, πεθαμένους και ζωντανούς, αρχίζο-
ντας από τους παλιότερους: Παπα-Θανάσης Λιόντος, Κακα-
βούλας (παρατσούκλι με ιστορία), Παπα-Θανάσης Ευταξίας,
Κώστας Λιόντος, Σπύρος Κοντογεώργος, Κώστας Στάμος,
Βαγγέλης, Αριστείδης και Γιάννης Παπακίτσος, Ανδρέας και
Νίκος Παπαδημητρίου, Γιάννης Σιαπάτης, Χρήστος Στάμος,
Μήτσος Σπ. Κοντογεώργος, Κώστας Γιαννούλας, Νάσιος Τσι-
μπέρης, Κώστας Τσώλης ή Ούνας, Γιώργος Ευταξίας, Αλέκος
Κώνστας, Χρήστος Αηδόνης, Νάσιος Ζάραγκας, Αλέκος Μαλ-
τέζος, Γεώργιος Στέρπας, Βασίλης Γούλας, Παπά-Γιώργος Πα-
παδημητρίου και πολλοί άλλοι νεώτεροι.

 Πολλοί από αυτούς είχαν και έχουν στη δούλεψή τους ένα ή
περισσότερα κυνηγόσκυλα. Μερικά απ’ αυτά άφησαν όνομα, ό-
πως ο “Τσάπης” και ο “Γκάρτσος” του Νάσιου Ζάραγκα, η
“Σπίθα” του Αρ. Παπακίτσου (που την κυνηγετική περίοδο του
1962-63 έσπασε ρεκόρ με 62 λαγούς), η “Πόπη” του Μήτσου
Κοντογεώργου κ. ά. Τα ονόματα των νεώτερων κυνηγόσκυλων
δεν μας είναι γνωστά. Τελευταίως, ένα από αυτά έπεσε θύμα α-
παγωγής, αλλά τα ονόματα σκυλιού και κυνηγού είναι μη ανα-
κοινώσιμα. Φαίνεται πως εμπίπτουν στα “ευαίσθητα προσωπικά
δεδομένα”, όπως οι “εικοσάχρονοι, τριανταπεντάχρονοι, πενη-
ντάχρονοι κτλ”, εγκληματίες και τα θύματά τους. Αλλά μήπως
και στο κυνήγι δεν έχουμε θύτες και θύματα!…

ΑΝ…
ΑΝ νεαρός δεν έκανα αποκοτιές και λάθη,
δε θά ’ταν τόσο αδειανό της ζήσης το καλάθι.
ΑΝ… τον “καπνό” απόδιωχνα, τα “σπίρτα”

τ’ απωθούσα,
το άγχος μου καλμάριζα, τα νεύρα συγκρατούσα,
δε θά ’στελνα επείγουσες προσκλήσεις προς το

Χάρο
να με φορτώσει ανάσκελα στο μαύρο του το κάρο…

 ΑΝ βερεσέ αγόραζα και μετρητοίς πωλούσα,
όλους τους “γυμνοσάλιαγκες“
μακριά μου θα κρατούσα.

***
 Εάν ήμουν υστερόβουλος, γλείφτης ή πουλημένος,

δε θα σκεφτόμουν φωναχτά.

θα ήμουν λουφασμένος!...
Τη γλώσσα και την πένα μου στο μέλι εάν βουτούσα,
λιγότερους αφορισμούς τώρα θα κουβαλούσα…

***
Όμως ακούστε, φίλοι μου : Τα πρώτα ΑΝ, μετράτε.
Τα τελευταία δυο εάν, καθόλου μην ψηφάτε.

Βγάλτε στο σιάδι τις πομπές, τ’ άπλυτα, τα βρεγμένα,
κομπίνες, ψεύδη, “λαμογιές” κι όλα τα λερωμένα…
Πρέπει όλοι να μάθουνε ποιοι από τους “ταγούς”

μας αξίζουνε τα ωσαννά, και ποιοι
τους… εμπτυσμούς μας.

Χρήστος Αρ. Παπακίτσος.
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Γράφτηκε για την παγκόσμια ημέρα κατά του καπνί-
σματος και του αλκοολισμού, και υπό την πνιγηρή
αποφορά της διαφθοράς…

ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
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Στις 19-12-2008 υπογράφηκε η
σύμβαση για την Ιόνια Οδό και εντός
του Μαΐου θα αρχίσει η κατασκευή
του έργου.
Η Δημιουργία της Ιόνιας Οδού είναι ένα όνειρο δεκαετιών για

τους κατοίκους της Δυτικής Ελλάδας και της Ηπείρου. Ο νέος
κλειστός αυτοκινητόδρομος Ευρωπαϊκών προδιαγραφών που
θα δημιουργηθεί, θα βάλει σε νέα τροχιά ανάπτυξης την ευρύ-
τερη περιοχή της Ηπείρου και της Δυτικής Ελλάδας.

1ον. Η “ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ” είναι έργο παραχώρησης (αυτοχρηματο-
δοτούμενο), έχει μήκος 382 χιλιόμετρα με 42 ανισόπεδους
κόμβους και περιλαμβάνει:
α) Τον αυτοκινητόδρομο “ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ” μήκους 196 χιλιόμε-

τρα από Αντίρριο έως Ιωάννινα (Ανισόπεδος κόμβος με Εγνατία
οδό).
β) Το τμήμα του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ Πάτρα - Αθήνα -

Θεσσαλονίκη), μήκους 175 χιλιόμετρα από τον ανισόπεδο κόμ-
βο Μεταμόρφωσης Αττικής έως τα Καμμένα Βούρλα.
γ) Τον συνδετήριο Κλάδο του ΠΑΘΕ από Σχηματάρι έως Χαλ-

κίδα μήκους 11 χιλιόμετρα.
Ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε ο Όμιλος HELENIC

AUTOPISTAS, ο προϋπολογισμός του έργου είναι 1,4 δις ευρώ. Η
χρηματοδοτική συμβολή του Ελληνικού Δημοσίου είναι 330 ε-
κατομμύρια ευρώ εκ των οποίων τα μισά θα προέλθουν από
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα υπόλοιπα θα διατεθούν από την
Παραχωρησιούχο Εταιρεία (Ανάδοχο) έναντι είσπραξης διοδίων
για 30 χρόνια. Η συνολική προθεσμία για την ολοκλήρωση του
έργου είναι 6 χρόνια με τμηματικές ενδιάμεσες προθεσμίες κα-
τά τμήματα της οδού.
Παρακάτω θα σας αναφέρω μερικά τεχνικά στοιχεία του έρ-

γου μόνο για το τμήμα “ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ” Αντίρριο - Ιωάννινα που
μας ενδιαφέρει περισσότερο σαν Ηπειρώτες και Τζουμερκιώτες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η “ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ” όπως προαναφέραμε έχει μήκος 382 χιλιόμε-

τρα με 42 ανισόπεδους κόμβους. Η διατομή του αυτοκινητό-
δρομου έχει πλάτος 24,5 μέτρα και περιλαμβάνει δύο κύριες
λωρίδες και μία λωρίδα έκτακτης ανάγκης ανά κατεύθυνση, με
διαχωριστική δενδροφυτεμένη νησίδα πλάτους 2,5 μέτρα.
Η “ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ” Αντιρρίου - Ιωάννινα (196 ΧΛΜ.) περιλαμβάνει

νέα τμήματα 159,4 χιλιόμετρα). Στα υπόλοιπα χιλιόμετρα τα
τμήματα έχουν ως εξής:

1ον. Αντίρριο - Νότιο άκρο παράκαμψης Αγρινίου (μήκους
42,9 χιλιόμετρα). Το τμήμα αυτό στο μεγαλύτερο μέρος του
ακολουθεί νέα χάραξη και τοπικά ακολουθεί την υφιστάμενη
Εθνική Οδό.
Περιλαμβάνει: 5 Ανισόπεδους Κόμβους, 2 Σήραγγες συνολι-

κού μήκους 1735 μ., 41 Γέφυρες συνολικού μήκους 1800 μ., 27
Ανισόπεδες Διαβάσεις τοπικού δικτύου

2ον. Παράκαμψη Αγρινίου - Παράκαμψη Αρτας (μήκους 53
χλμ.). Το τμήμα αυτό ακολουθεί νέα χάραξη.
Περιλαμβάνει: 2 Ανισόπεδους Κόμβους, 1 Σήραγγα μήκους

900 μ., 9 Γέφυρες συνολικού μήκους 1.100 μ., 37 Ανισόπεδες
διαβάσει τοπικού δικτύου

3ον. Βόρειο Άκρο Παράκαμψης Άρτας - Εγνατία Οδός (Ιωάν-
νινα) μήκους 50 χιλιομέτρων. Το τμήμα αυτό ακολουθεί νέα
χάραξη, και μικρό τμήμα ακολουθεί την υπάρχουσα ςθνική οδό.
Περιλαμβάνει: 5 ανισόπεδους κόμβους, 1 σήραγγα μήκους

950 μέτρων, 17 Γέφυρες άνω των 20 μ. συνολικού μήκους
4760 μ., 36 ανισόπεδες Διαβάσεις τοπικού δικτύου.
Με την ολοκλήρωση του έργου της “ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ” το μήκος

της οδού Αντίρριο - Ιωάννινα μειώνεται κατά 33 χιλιόμετρα, ο
δε χρόνος που θα μπορεί καθένας να διανύσει την Ιόνια Οδό,
Αντίρριο - Ιωάννινα με φυσιολογική ταχύτητα (120 ΧΛΜ/h, θα
είναι 1 ώρα και 40 λεπτά.
Οι Φορείς των Τζουμέρκων (Δήμοι - Αδελφότητες - Σύλλογοι

κ.λ.π.) καλό θα είναι να ενδιαφερθούν άμεσα να γίνει μια είσο-
δος και έξοδος στην ΙΟΝΙΑ ΟΔΟ, στην περιοχή του Αμμότοπου
Αρτας (αν δεν προβλέπεται) για την ταχύτερη πρόσβαση στα
Τζουμέρκα, τα “ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ” που μας ενδιαφέρουν.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η Ιόνια Οδός

Γράφει ο
ΔΗΜ. ΚΟΥΚΟΣ

κάνικα. Θεέ μου τι εξαίσιες μυ-
ρωδιές ήταν εκείνες; Πώς μο-
σχοβολούσαν όλα γύρω μας;
Ηταν φυσικό να συμβαίνει αυ-
τό, αφού προηγούνταν το
γνωστό, ξεχασμένο σήμερα,
σαρανταήμερο της νηστείας.
Μ’ αυτές τις δουλειές ήταν ε-
πιφορτισμένοι οι μεγάλοι, εμείς
τα παιδιά είχαμε άλλες ασχολί-
ες. Επρεπε να διατηρήσουμε
και να διαιωνίσουμε εκτός από
τα πανελλήνια και κάποια το-
πικά έθιμα. Πρωί - πρωί την
παραμονή των Χριστουγέννων
βγαίναμε για τα γνωστά Κάλα-
ντα. «Καλήν ημέραν άρχοντες»
αντηχούσε απ’ άκρη σ’ άκρη
όλο το χωριό και η αμοιβή μας
κάποιες τηγανίτες (σπάργανα
του Χριστού) και στην καλύτε-
ρη περίπτωση μερικές δεκάδες
ή και κανένα πενηνταράκι.
Αφού τελειώναμε και γινό-

ταν η μοιρασιά, έπρεπε να πά-
με να κόψουμε κλαδιά από έ-
λατο ή κέδρο ή αγριοκερασιά
για το λεγόμενο «πάντρεμα
της φωτιάς». Επειδή το χωριό
μου δεν έχει κέδρα και έλατα,
κόβαμε αγριοκερασιά και αν
δεν βρίσκαμε κι απ’ αυτή κό-
βαμε πουρνάρι που ευτυχώς
υπάρχει άφθνο. Το απόβραδο
της παραμονής όταν όλη η οι-
κογένεια μαζευόταν γύρω από
το τζάκι γινόταν το «πάντρεμα
της φωτιάς». Συνήθως η μάνα
έπαιρνε την αγριοκερασιά και
την έβαζε στο αναμμένο τζάκι
να καεί. Καθώς το κλαδί καίγο-
νταν, έβγαζε σπίθες και έκανε
κρότο διώχνοντας έτσι μακριά
απ’ το σπιτικό μας τα κακά
πνεύματα, τα παγανά.
Πριν ακόμη ξημερώσουν τα

Χριστούγεννα έπρεπε να «κλέ-
ψουμε» το νερό απ’ την κε-
ντρική βρύση του χωριού. Γι’
αυτή την αποστολή η μάνα
μου διάλεγε εμένα, γιατί όπως
έλεγε ήμουνα τολμηρή, άφοβη
και πρώτη στις σγαρλέντζες.
Γύρω στις τέσσερες με πέντε

τα ξημερώματα, αγουροξυ-
πνημένη και τυλιγμένη με μια
μπέρτα της μάνας μου, κρα-
τώντας το χαλκωματένιο
τσουκάλι και τα δώρα για τη
βρύση –σιτάρι, κριθάρι, ένα
κομμάτι μπομπότα (ροκίσιο)
πασπαλειμμένο με βούτυρο,
πρέντζα και λίγο κρέας– τρα-
βούσα το δρόμο για τη βρύση.
Απείχε απ’ το πατρικό μου
σπίτι περίπου 300 μέτρα και
έπρεπε να πάω και να γυρίσω
πίσω χωρίς να βγάλω μιλιά.
Παρ’ όλη την τόλμη μου πολ-
λές φορές φοβόμουν και πισω-
γύρισμα, γιατί έβλεπα ανύ-
παρκτες σκιές και άκουγα α-
ντίλαλο από μακρινές κραυγές.
Όμως ο σκοπός αγιάζει τα μέ-
σα. Το κλεμμένο, αμίλητο (ά-
κρεντο) νερό έπρεπε πάση θυ-
σία να διαβεί το κατώφλι του
σπιτιού μου για το γούρι.
Σαν έφτανα στη βρύση και

άφηνα τα δώρα στο πεζούλι,
τότε επιτρεπόταν να ψιθυρί-
σω κάποιες ευχές όπως «σαν
το τρεχούμενο νερό της βρύ-
σης να τρέχουν τα καλούδια
στο σπίτι μας και όπως είναι
καθαρό και δροσερό να είναι
αντίστοιχα και η χρονιά καλή
για την οικογένειά μας».
Στο σπίτι με περίμενε με α-

γωνία η μάνα μου για να δει αν
πήγα και γύρισα αμίλητη (ά-
κρεντη) και αν έκλαψα εγώ
πρώτη το νερό. Υπήρχε η προ-
κατάληψη, ότι όποιος έφτανε
πρώτος στη βρύση και έκλεβε

το νερό, η τύχη θα τον ευνοού-
σε περισσότερο απ’ τους άλ-
λους που καθυστέρησαν να
πάνε.
Ένα άλλο παλιό έθιμο μας

καλούσε να το τηρήσουμε και
να το παραδώσουμε στις επό-
μενες γενιές. Ανήμερα των Χρι-
στουγέννων εμείς τα παιδιά
πηγαίναμε στα γειτονικά και
συγγενικά σπίτια, κρατώντας
ένα κλαδί από αγριοκερασιά ή
πουρνάρι για «αρνιά - κατσί-
κια». Αν το σπίτι που πηγαίνα-
με είχε ανύπαντρα κορίτσια,
τότε έπρεπε να πάει αγόρι να
κάνει ποδαρικό, για να ακο-
λουθήσει...ο γαμπρός. Αν όμως
είχε ανύπαντρα αγόρια έπρε-
πε να πάει κορίτσι για να μπει
ύστερα νύφη στο σπίτι. Βάζα-
με το κλαδί στη φωτιά, το κου-
νούσαμε πέρα - δώθε και ευχό-
μασταν «αρνιά, κατσίκια, νύ-
φες, γαμπρούς και καλή σο-
δειά». Μας κερνούσαν και φεύ-
γαμε ευχαριστημένα.
Μ’ αυτά τα παράξενα και

άλλα συνηθισμένα έθιμα έφτα-
νε η πολυπόθητη παραμονή
της Πρωτοχρονιάς. Μετά το
καθιερωμένο δείπνο καθόμα-
σταν και τα δέκα μέλη της οι-
κογένειας γύρω από το τζάκι.
Τα αναμμένα κούτσουρα τρι-
ζοβολούσαν στη γωνιά και μια
γλυκιά ζεστασιά απλωνόταν
στο χειμωνιάτικο δωμάτιο. Άλ-
λος πολύ και άλλος λιγότερο
απολαμβάναμε τον πρωτο-
χρονιάτικο μπουναμά.
Αργά - αργά και ιεροτελεστι-

κά ο αρχηγός της οικογένειας,
ο πατέρας, έβγαζε από την
τριμμένη τσέπη του μερικά
κέρματα και μας τα μοίραζε
ευχόμενος «καλή χρονιά». Εμείς
με τη σειρά μας τα παίρναμε,

αφού του φιλούσαμε το χέρι
και του ευχόμασταν και του
χρόνου διπλά. Έλα όμως που
σπάνια δίπλωναν! Σε μας τα
μικρά παιδιά έδινε από ένα πε-
νηνταράκι, αργότερα όταν με-
γαλώσαμε λίγο το πενηνταρά-
κι έγινε δραχμούλα και τελευ-
ταία προβιβάστηκε σε δίφρα-
γκο! Έμεινε όμως εκεί μέχρι
που τελείωσα το Γυμνάσιο. Ο
πρωτοχρονιάτικος μπουναμάς
ήταν το «φώλι» η σερμαγιά της
χρονιάς, γι’ αυτό έπρεπε να
τον κρατήσουμε και να μην
τον ξοδέψουμε με τίποτε.
Έφταναν και τα Φώτα που

παίρναμε τον αγιασμό και έ-
πρεπε να πιούμε λιγάκι και να
ραντίσουμε εκτός από το σπί-
τι όλα τα χωράφια και τα κη-
πάρια μας. Βαρυγκομούσα τό-
τε γιατί η μάνα μου έστελνε ε-
μένα στα πιο απομακρυσμένα
χωράφια. Αχ, ας ήταν να γινό-
ταν και τώρα το έθιμο αυτό,
καθόλου δε θα βαρυγκομούσα,
απεναντίας θα το ήθελα πάρα
πολύ να ξαναβρεθώ στα παι-
δικά μου στέκια και να ξαναζή-
σω εκείνες τις δύσκολες αλλά
ανέμελες και χαρούμενες στιγ-
μές της ζωής μου.

– Έτσι είναι η ζωή, καθώς
μεγαλώνουμε και αλλάζουμε
τόπο και τρόπο ζωής, αυτά
τα έθιμα που κάποτε μας γέμι-
ζαν και ήταν αναπόσπαστα
δεμένα με την ύπαρξή μας,
τώρα γίνονται θολές αναμνή-
σεις από ένα μακρινό παρελ-
θόν. Γι’ αυτό έκανα μια μικρή
προσπάθεια να διασώσω με
το γραπτό λόγο όσα απ’ αυτά
τα ασυνήθιστα έθιμα θυμάμαι,
μιας και η αναβίωσή τους δεν
είναι εφικτή.

Ξεχασμένα χριστουγεννιάτικα έθιμαΞεχασμένα χριστουγεννιάτικα έθιμαΞεχασμένα χριστουγεννιάτικα έθιμαΞεχασμένα χριστουγεννιάτικα έθιμαΞεχασμένα χριστουγεννιάτικα έθιμα
(Συνέχεια από τη σελίδα 1)

Από αριστερά: Δημήτριος Χ. Λιόντος, Μαρία Χάρου -
Γεωργονίκου, Μαρία Γ. Χάρου, Σοφία Χάρου - Λιόντου, Αθηνά
Ξαξείρη - Χάρου, Σοφία Κ. Χάρου, Μιχ. Γ. Χάρος με την

κορούλα του Μαριάννα, Κων/νος Ι. Χάρος.

ΝΑΥΣΙΚΑ Β. ΖΙΑΒΡΑ
ΚΑΣΤΑΝΙΟΥΔΑΚΗ

Mετεκπαιδευθείσα στο Charing Cross
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κουλίστας”. Προσπαθούσαν οι
πολύ μακρινοί πρόγονοί μας,
με τις λίγες γνώσεις και τις
πολλές απορίες που είχαν, να
καταλάβουν και να εξηγήσουν
πώς κτίστηκε και πώς γκρε-
μίστηκε το κάστρο, τι ανάγκες
ικανοποιούσε και τι είδους υ-
περάνθρωποι ήταν εκείνοι που
χρησιμοποιούσαν ως υλικά κα-
τασκευής του εκείνους τους
ογκόλιθους!
Δυο κυρίως εκδοχές για την

κατασκευή και την καταστρο-
φή του “Κάστρου της Κουκου-
λίστας” διατυπώθηκαν και έ-
φτασαν ως τις μέρες μας από
στόμα σε στόμα. Αναφερόμα-
στε και στις δυο:

Πρώτη εκδοχή:

Το αγέρωχο και επιβλητικό
ανάγλυφο της περιοχής της
“Τζούμας” βοήθησε την προ-
σθετική φαντασία των ανθρώ-
πων να “κτίσει” εκεί ένα απόρ-
θητο κάστρο με βάση τις τότε
αποδεκτές προδιαγραφές, με
μεγάλες πέτρες, με τάφρους
και μετερίζια, με στρατώνες,
καταυλισμούς και μπουντρού-
μια. Αλλά ένα τέτοιο τείχος
που περιέζωνε τα Τζουμοχώ-
ρια, υπεράνθρωποι ή
“στοιχειά” θα μπορούσαν να
στήσουν. Και επειδή η φαντα-
σία των απλοϊκών ανθρώπων
ήταν πολύ πιο κοντά προς τα
“παντοδύναμα στοιχειά”, έ-
πλασε τους “Στοιχειωμένους
Έλληνες” που, ποιος ξέρει πό-
τε και γιατί, εγκαταστάθηκαν
εκεί. Μόνο αυτοί θα μπορού-
σαν να σηκώσουν τόσο θεό-
ρατες πέτρες (“κουκούλες” τις
έλεγαν οι Τζουμερκιώτες στην
ντοπιολαλιά τους) και να κτί-
σουν μ’ αυτές κάστρο για να
κλείνονται μέσα σ’ αυτό και α-
νενόχλητοι να απεργάζονται
το κακό των ανθρώπων της
περιοχής μας. Εκεί κατάστρω-
ναν τα σατανικά σχέδιά τους
και όταν τα ολοκλήρωναν, ξε-
χύνονταν στις γύρω περιοχές
και έσπερναν στο διάβα τους
τρόμο, καταστροφές και συμ-
φορές. Κανένας δεν τολμούσε
να τους πλησιάσει και, προπά-
ντων, να τους εναντιωθεί. Οι
άνθρωποι υπέφεραν τα πάν-
δεινα και ζούσαν εκεί φοβι-
σμένοι και αγανακτισμένοι.
Μαζί τους, κάποτε, αγανά-

κτησε και ο θεός, ο οποίος α-
ποφάσισε να εξολοθρέψει αυ-
τούς τους “στοιχειωμένους”,
λυτρώνοντας τους ανθρώπους
της περιοχής από αυτά “τα
δεινά τέρατα”. Τη δύσκολη και
επικίνδυνη αυτή αποστολή ο
θεός την ανέθεσε σε σμήνη
μεγάλων και σιδηρόρρυγχων
κουνουπιών, με την εντολή να
τσιμπούν επώδυνα και θανα-
τηφόρα. Οι “στοιχειωμένοι”, οι
μέχρι τότε παντοδύναμοι, ε-
παρμένοι και αιμοχαρείς κακο-
ποιοί, “βρήκαν το μάστορά
τους”. Μόνο τόπο να κρυ-
φτούν δεν έβρισκαν!… Μέχρι
και μέσα σε πιθάρια χώνονταν

για να γλιτώσουν αλλά, τελι-
κά, κανείς τους δεν τα κατά-
φερε. Επιτέλους, η περιοχή α-
παλλάχθηκε οριστικά από αυ-
τά τα τρομερά στοιχειά. Και
για να μην εγκατασταθούν πο-
τέ εκεί άλλα όμοιά τους, ο θε-
ός μετέβαλε το κάστρο σε ε-
ρείπια.
Ίσως κάποτε η αρχαιολογική

σκαπάνη να φέρει στο φως ά-
γνωστα στοιχεία από τη ζωή
και τον πολιτισμό των απώτα-
των προγόνων μας, που ζού-
σαν κάποτε εκεί. Αρκετοί μύθοι
κρύβουν μέσα τους, καμου-
φλαρισμένα με το δικό τους
τρόπο, και στοιχεία ιστορικής
αλήθειας, που αποτελούν το
στημόνι και το υφάδι της πλο-
κής τους.

Δεύτερη εκδοχή:

Σύμφωνα με άλλη, μεταγε-
νέστερη εκδοχή, η καταστρο-
φή του “Κάστρου της Κουκου-
λίστας” οφείλεται σε ξέσπα-
σμα ανθρώπινου θυμού, σε
εκδικητική μανία ενός πατέρα
που δεν μπόρεσε να ανεχθεί
την προσβολή που του έκανε
ο παραλίγο γαμπρός από θυ-
γατέρα, ο οποίος αθέτησε το
λόγο του και διέλυσε τον αρ-
ραβώνα με την κόρη του.
Κατά την παραλλαγή αυτή

του μύθου, το “Κάστρο της
Κουκουλίστας” και το “Κάστρο
του Γερονοβουνίου” (Γερανο-
βουνίου ή Γεροβουνίου) στα
Σχωρέτσαινα (Καταρράκτης),
κτίζονταν την ίδια εποχή. Οι
πρωτομάστορές τους, με υ-
περφυσικές δυνάμεις και οι
δυο, παρά τη διαφορά της ηλι-
κίας τους είχαν αναπτύξει στε-
νές επαγγελματικές, φιλικές
και οικογενειακές σχέσεις. Α-
ντάλλασσαν επισκέψεις, τε-
χνογνωσία και, μερικές φορές,
επιτήδειους τεχνίτες, εξειδι-
κευμένους σε ορισμένες δύ-
σκολες εργασίες.
Ο νεαρός πρωτομάστορας

του Κάστρου της Κουκουλί-
στας, όμορφο, γεροδεμένο,
εργατικό και πολλά υποσχόμε-
νο παλικάρι, ήταν και περιζή-
τητος γαμπρός. Γι αυτό ο πρω-
τομάστορας του “Κάστρου του
Γερονοβουνίου”, ώριμος, έ-
ντιμος, μετρημένος οικογε-
νειάρχης και μπεσαλής, που ο
λόγος του ήταν συμβόλαιο,
θεώρησε εξαιρετική τύχη και
τιμή για την οικογένειά του την
απόφαση του νεαρού συνα-
δέλφου του να του ζητήσει, α-
πευθείας και αντρίκεια, τη
συγκατάθεση να παντρευτεί
την πανέμορφη κόρη του.
Η συγκατάθεση και η ευχή

του πατέρα δόθηκαν αμέσως
και ο αρραβώνας έγινε με με-
γαλοπρέπεια και γλέντια “τρι-
κούβερτα”. Όλοι τους ήταν
πανευτυχείς! Η κόρη έλαμπε
από χαρά. Είχε ανοίξει η τύχη
της! “Κορώνα στο κεφάλι της”
είχε τον αρραβωνιαστικό της.
Τον αγαπούσε, τον θαύμαζε
και τον καμάρωνε! Όλοι στην
οικογένεια τον καμάρωναν και

όλοι τους ήταν περήφανοι για
το γαμπρό που θα έκαναν.
Θαμβώνονταν και το χωριό κά-
θε φορά που το ταιριαστό ζευ-
γάρι έβγαινε στο παζάρι. Τα
μάτια του κόσμου δεν ξεκολ-
λούσαν από επάνω του και κα-
νένας δεν έκρυβε το θαυμα-
σμό του! Όλοι τους θα ήθελαν
να παντρέψουν τις κόρες τους
με ένα τέτοιο παλικάρι.

 Ποιος ξέρει;… Μπορεί και
να τους μάτιασαν ή να τους
“πότισαν με μάγια”!… Ήταν
δύσκολο να εξηγηθεί αλλιώς,
πώς το γλυκό, το παραδεισέ-
νιο όνειρο, που κράτησε για
καιρό, έγινε απότομα εφιαλτι-
κό και οδήγησε το σπιτικό του
πρωτομάστορα του Γερονο-
βουνίου από τους πολύχρω-
μους και ευωδιαστούς κήπους
της χαράς και της ευτυχίας,
στο μαύρο βάλτο της πίκρας,
του κλαυθμού και του οδυρ-
μού!… Ίσως τα μάτια κάποιας
άλλης να πλάνεψαν το νεα-
ρό!… Διέκοψε απότομα τις επι-
σκέψεις του στο σπίτι της αρ-
ραβωνιαστικιάς του και χωρίς
καμιά εξήγηση διέλυσε τον
αρραβώνα, καταπατώντας
τους όρκους αιώνιας αγάπης
και αφοσίωσης, που λίγο πριν
έδινε αφειδώς. Η κόρη άρχισε
να μαραζώνει και μέρα με τη
μέρα να λιώνει!... Το σούσου-
ρο του κόσμου όλο και φού-
ντωνε… Ο καθένας έλεγε ό,τι
του κατέβαινε.
Ο πατέρας δεν άντεξε για

πολύ ούτε την προσβολή της
οικογενειακής του τιμής ούτε
το δυνατό “τσίμπημα στην
καρδιά”, που καθημερινά του
προκαλούσε ο αβάσταχτος πό-
νος της κόρης του. Φίδι να τον
δάγκωνε, θα ψοφούσε εκείνο
πριν προλάβει να χύσει το
φαρμάκι του. Τόσο πολύ φαρ-
μακωμένος ήταν ο δυστυχής
πατέρας!… Γιγαντόσωμος και
υπερβολικά δυνατός, όπως ή-
ταν, πάνω σε μια κορύφωση
του θυμού του, άρπαξε από το
εργοτάξιό του ένα πολύ βαρύ
και ογκώδες σφυρί και το εκ-
σφενδόνισε μανιασμένος προς
το απέναντι, αλλά υψομετρικά
χαμηλότερο, “Κάστρο της Κου-
κουλίστας”. Ευστόχησε, και το
κάστρο σωριάστηκε με μιας!…
Άγνωστο παραμένει αν τα

χαλάσματα καταπλάκωσαν και
έλιωσαν και τον παραλίγο γα-
μπρό του. Ο μύθος τελειώνει
απότομα και δεν μας δίνει άλ-
λες πληροφορίες. Αφήνει ε-
λεύθερο τον ακροατή να φα-
νταστεί, όπως θέλει, το τέλος
του. Το ίδιο επιχειρεί να κάνει
και η εδώ ελεύθερη διασκευή
των παραπάνω μύθων.
Άλλοι αλλάζουν τους ρό-

λους των πρωταγωνιστών και
λένε πως υποψήφιος γαμπρός
ήταν ο νεαρός πρωτομάστο-
ρας του Κάστρου του Γερο-
βουνίου και αυτός εκσφενδό-
νισε το σφυρί και γκρέμισε το
Κάστρο της Κουκουλίστας, ε-
πειδή ο πρωτομάστορας εκεί-
νου του κάστρου αρνήθηκε να
του δώσει για γυναίκα του την
ταμένη σε άλλον κόρη του.
Θέλησε να δείξει τη δύναμή
του και μ’ αυτή να ξεπλύνει
την ντροπή για τη “χυλόπιτα
που έφαγε”!… Η παραλλαγή
αυτή φαίνεται λιγότερο αλη-
θοφανής από την προηγούμε-
νη.
Γενικά, η ύφανση του μύθου

με “γνέμα” τα παντρολογήμα-

τα αντικατοπτρίζει τα αυστηρά
ήθη, τη σοβαρότητα, την υ-
πευθυνότητα και την ιερότη-
τα, που οι απώτατοι συντοπί-
τες μας απέδιδαν στο θεσμό
του γάμου και της οικογέ-
νειας. Δείχνει ακόμα τη δύνα-
μη του “λόγου τιμής”, της
“μπέσας”, που έδενε τις μετα-
ξύ τους σχέσεις. Ψήγματα αυ-
τού του τρόπου ζωής, αυτών
των αρχών και αξιών, έφτασαν
και στις μέρες μας. Όσοι από
εμάς ξεκινήσαμε το οδοιπορι-
κό της ζωής μας πριν από τον
πόλεμο του 1940, κουβαλάμε
ακόμα αρκετά στοιχεία από
τους κανόνες της κοινωνικής
συμπεριφοράς, που ίσχυαν ως
τότε. Θυμούμαστε εγκλήματα
“για λόγους τιμής” ή για διά-
λυση αρραβώνων και, λίγο-πο-
λύ, όλοι μας έχουμε γίνει αυ-
τόπτες ή αυτήκοοι μάρτυρες
κληρονομικά μεταφερόμενης
έχθρας μεταξύ οικογενειών, α-
κόμη και συγγενικών, για αθέ-
τηση του “λόγου τιμής”, για
έλλειψη “μπέσας”.

.........................................
* Η “μαγιά” για το “ανάπιασμα”
των ανωτέρω μύθων πάρθηκε
από άρθρο του συμπατριώτη
μας (από Καλαρρύτες) Καθη-
γητή Ιστορίας Πανεπιστημίου
Αθηνών (και Πρωθυπουργού
της Ελλάδος κατά την ταρα-
χώδη περίοδο 1916-17) Σπ. Π.
Λάμπρου, που δημοσιεύτηκε
στο Περιοδικό “Νέος Ελληνο-
μνήμων” (έτος 1906, τόμος Γ΄),
το οποίο εξέδιδε ο ίδιος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Ο Σπ. Λάμπρος, μετά την

απελευθέρωση των Τζουμέρ-
κων (1881), επισκεπτόταν συ-
χνά τους Καλαρρύτες, το χω-
ριό του. Διερχόμενος από τα
Τζουμερκοχώρια ρωτούσε
τους κατοίκους για τη ζωή
τους και τις τοπικές παραδό-
σεις τους και αρθρογραφούσε
σχετικά σε εφημερίδες και πε-
ριοδικά. Αποσπάσματα από με-

ρικά τέτοια άρθρα μάς είχε α-
ποστείλει προ ετών (1979) ο
συντοπίτης μας (από τα Πρά-
μαντα) ερευνητής της Ιστορί-
ας των Τζουμέρκων αείμνη-
στος Δημήτριος Φ. Καρατζέ-
νης, Δικηγόρος και επί σειρά
ετών Βουλευτής Άρτας.
Τρία τέτοια αποσπάσματα

που αναφέρονται στο Κάστρο
της Κουκουλίστας και τη γύ-
ρω περιοχή, παραθέτω εδώ αυ-
τούσια, όσο αυτούσια μπορεί
να θεωρηθούν χωρίς τους τό-
νους και τα πνεύματα που ε-
κείνος έβαζε στις λέξεις των
κειμένων του. Μεταξύ άλλων,
έγραφε:

• “Άνωθεν του χωρίου Γο-
ριανών, κειμένω εν ευκάρπω
κοιλάδι εν τη περιοχή της
Κουκουλίστης κάστρον έχον έ-
κτασιν 30 περίπου στρεμμά-
των εν μικρώ ύψει. Προς δυ-
σμάς άνωθεν του Αράχθου, ο-
πόθεν φαίνονται και οι χλοε-
ρώτατοι αγροί της Τζοβίστας
(σ. σ: παλιά ονομασία της Δαφ-
νωτής), φαίνεται να υπήρχεν η
είσοδος. Πλησίον εκεί φυλακή
εις βάθος. Λείψανα τειχών ισο-
γωνίων προς βορράν και ανα-
τολάς, εκτάσεως 10 περίπου
μέτρων εις ύψος 2 – 3. Αλλα-
χού τείχη ασβεστωμένα. Ευρί-
σκονται νομίσματα με ΑΠΕΙ-
ΡΩΤΑΝ. Πλήθος κεραμίων.
Τινές κέραμοι υδραγωγείου η-
υλακωμέναι. Βεβαίως το κά-
στρο υπήρχε και κατά τους
βυζαντινούς χρόνους”………

• “Γέρων τις εκ του χωρίου
Ρωμανού διηγείτο, ότι συγχω-
ριανός του είχεν εύρει, αυτού
παρισταμένου, σ ε ρ μ ε ν ί τ σ α
ν (λίκνον) λιθίνην, έχουσαν
γράμματα εφ’ εκατέρας πλευ-
ράς, ήν και έθραυσαν ουδέν
ευρόντες εν αυτή”……….

• “Εν τω χωρίω Ρωμανού
είδον νομίσματα, εν οίς, έν της
αχαϊκής συμμαχίας………”.
Ελπίζω να με συγχωρήσει ο

αείμνηστος καθηγητής (και
Πρωθυπουργός) για την αδυ-
ναμία μου να προστατεύσω τα
κείμενά του από τον, εξαιτίας
του λειψερού τονισμού, βιασμό
τους…

“Κάθε κυνηγός και η μοίρα του”!…“Κάθε κυνηγός και η μοίρα του”!…“Κάθε κυνηγός και η μοίρα του”!…“Κάθε κυνηγός και η μοίρα του”!…“Κάθε κυνηγός και η μοίρα του”!…
“Ό,τι έκανε η σκύλα στο λαγό, κάνει ο λαγός στη σκύλα”!...
Πήγαν για κυνήγι κυνηγοί και οι λαγοί τούς πήραν το σκυλί!
Όχι ..... δεν τους αφόπλισαν ..... δεν τό ’φτασαν ακόμα ως εκεί…
Πάντως, για να πούμε και των κυνηγών το δίκιο, “τά ’θελε” και
η σκύλα… Παράκουσε την παροιμία που λέει περίπου τα
εξής:“σκύλα την κλούβα άνοιγε, μπελάς… του αφεντικού
της”!...
Οι άτυχοι κυνηγοί για να εξευμενίσουν, προφανώς, την αρχαία
θεά του κυνηγιού Άρτεμη και για να τους κατανοήσει,
επικοινώνησαν μαζί της και την πληροφόρησαν για τη ζώγρηση
της σκύλας με την εξής, αρχαΐζουσα μεν, πετσοκομμένη δε,
αγγελία:
“Δεινοί τε και πάνοπλοι θηρευταί μετά ζεύγους κυνών
θηρευτικών, όρθρου βαθέος μηνός Νοεμβρίου αρχομένου,
έδραμον εις άγραν λαγωών. Καθ’ οδόν (ώ, της ατυχίας των!...)
λαθρόποδες λαγωοί, θρασυμηχάνως και αμαχητί, εζώγρησαν
την σκυλάκαιναν. Ο μηνύτωρ  βραβευθήσεται”.
 Διευκρίνιση:Διευκρίνιση:Διευκρίνιση:Διευκρίνιση:Διευκρίνιση:
Επειδή τελευταίως σπανίζει το γούρικο λαγοπόδαρο, θα δοθεί
σαν βραβείο μεγάλο κεφάλι αντιβασκανικού σκόρδου από το
“ηγιασμένο” και ερίβωλο Βατοπέδιο, για να “ξεματιαστούν” οι
κυνηγοί που από καιρό ξέχασαν να ματιάζουν λαγούς. Τέτοιο
σκόρδο θα λάβει ο πρώτος από κάθε κατηγορία
αναγνωρισμένων κυνηγών, ως εξής: α) Όποιος θυμηθεί και
περιγράψει ακριβέστερα τη μορφή, το μέγεθος, το χρώμα, τον
“ντορό” και τις “κακαράντζες” των λαγών, β) όποιος εντοπίσει
το άντρο των απαγωγέων λαγών και γ) όποιος παρηγορήσει
τους “βαρυδαίμονας” (=κακότυχους) κυνηγούς και καταφέρει
να τους μάθει να πιάνουν καλά καρτέρια.
Για το αδιάβλητο της αξιολόγησης των επίδοξων νικητών
παίρνουμε όρκο, και μάρτυρές μας οι έκπαλαι… φιλαλήθεις(!)
κυνηγοί, ότι ο Χαρίλης Ζάχος, που ως ευνοούμενος της
Άρτεμης ανήκει στην “ελίτ” των δεινών και καλώς
πληροφορημένων “λαγωοβόλων”, δε μετέχει στην κριτική
επιτροπή. Όμως, θα του δοθεί ex officio γνήσιο  λαγοπόδαρο,
εάν και εφόσον τέτοιο βρεθεί και με DNA διαπιστωθεί ότι
είναι “λαγώειον”.
                                                                              ΧΡ.Α.Π……...ςΧΡ.Α.Π……...ςΧΡ.Α.Π……...ςΧΡ.Α.Π……...ςΧΡ.Α.Π……...ς

“ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΙΣΤΑΣ”*
(Συνέχεια από τη σελίδα 1)

Κέντρο
«ΠΑΝΟΡΑΜΑ»

Κων/νου Κωστούλα

Άγναντα - Τηλ.: 26850 - 31000
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Μετά από ένα δεκαήμερο περίπου, στις 10-06-
2008 και εφ’ όσον το νερό ξελαγάρισε από τη θο-
λούρα, προβήκαμε στην λήψη δειγμάτων του νε-
ρού (από την ίδια θέση) προκειμένου να το εξετά-

σουμε. Εστάλησαν τα ληφθέντα δείγματα σε ανα-
γνωρισμένο Βιοχημικό Εργαστήριο για περαιτέρω
εξέταση (ΒΙΟ Lab ΗΠΕΙΡΟΣ).
Τα αποτελέσματα της εξέτασης (πέραν της τυπι-

κής εξέτασης για περιεκτικότητα σε άλατα - σκλη-
ρότητα - αλκαλικότητα κ.λ.π. που δεν έχουν επί του
παρόντος μεγάλη σημασία). Έδειξαν υψηλή περιε-
κτικότητα σε επικίνδυνα βακτηρίδια.
ήτοι: Εντερόκοκκοι ......... 198 ................με όριο 0,00
Κολοβακτήρια ..................... 53 ...............  με όριο 0,00
TOTAL COLIFORMS .... 320 ...............  με όριο 0,00
Σας παραθέτουμε αυτούσια τον εργαστηριακό έ-

λεγχο του δείγματος του νερού που στείλαμε στο
εργαστήριο BIO Lab ΗΠΕΙΡΟΣ.

Είναι γνωστό ότι οι Φραστιώτες ακόμα και σήμε-
ρα αρδεύουν τα κτήματά τους και τους κήπους
τους από το νερό αυτό επιβαρυμένο με τα παραπά-

νω στοιχεία μόλυνσης. Άρα λοιπόν υπάρχει σοβαρό
θέμα για την υγεία μας.
Θεωρούμε ότι οι μολύνσεις αυτές που περιέχο-

νται στο νερό που κατρακυλάει στον παραπόταμο
«ΑΓΝΑΝΤΙΤΗ» να προέρχονται από ΤΥΧΑΙΩΝ ΚΑΙΤΥΧΑΙΩΝ ΚΑΙΤΥΧΑΙΩΝ ΚΑΙΤΥΧΑΙΩΝ ΚΑΙΤΥΧΑΙΩΝ ΚΑΙ
ΟΧΙ ΕΣΚΕΜΜΕΝΩΝ ΟΧΙ ΕΣΚΕΜΜΕΝΩΝ ΟΧΙ ΕΣΚΕΜΜΕΝΩΝ ΟΧΙ ΕΣΚΕΜΜΕΝΩΝ ΟΧΙ ΕΣΚΕΜΜΕΝΩΝ διαρροών των οικιακών λυμ-
μάτων από τα συστήματα αποχέτευσης που διαθέ-
τουν οι συγχωριανοί μας, αν και πώς διαθέτουν.
Τούτη τη φορά προβάλλουμε το θέμα για να το

γνωρίσει το ευρύ κοινό. Επαναλαμβάνουμε είναι
λίαν επικίνδυνη ενέργεια για την υγεία μας να πο-
τίζει κανείς τα κηπευτικά του με νερό εμπλουτι-
σμένο με τέτοιο αριθμό μικροβίων και βακτηριδί-
ων και οικιακών αποβλήτων.
Ο σεβασμός προς το περιβάλλον και η προσπά-

θεια διατήρησης της καθαριότητας του υδάτινου
στοιχείου στη φύση, θα πρέπει να είναι τα δύο βα-
σικά μελήματα του κάθε ανθρώπου που ζει και δρα
σε ένα Κοινωνικό Περιβάλλον, χωρίς να βλάπτει
τον διπλανό, τον παρακάτω. Η μόλυνση είναι η μά-
στιγγα του αιώνα που περνάμε και η επερχόμενη
λειψυδρία. Σκεφθείτε ότι είμαστε και στα ΤΖΟΥ-
ΜΕΡΚΑ.
Από όλα τα παραπάνω προκύπτουν σαν συμπέ-

ρασμα ότι όλοι μας, φίλοι συγχωριανοί, να προσέ-
χουμε με επιμέλεια που διοχετεύουμε τα λύμματά
μας, και να τα ελέγχουμε (στεγανοί βόθροι κ.λ.π.
και όχι στο αυλάκι του κήπου) καθώς και τα στερε-

ά απόβλητα στους κάδους παρακαλώ (παγούρια -
σακκούλες) με σεβασμό στο περιβάλλον και στο
γείτονα.
Η Δημοτική Αρχή να επιστήσει την προσοχή

στους χωριανούς μας (και σε όλα τα Δημοτικά Δια-
μερίσματα του Δήμου μας) για τη σωστή εναπόθε-
ση των λυμμάτων και των στερεών αποβλήτων και
να τους ενημερώσει για τη σοβαρότητα του θέμα-
τος από υγειονομικής άποψης και τις τυχόν επι-
πτώσεις σε αντίθετες περιπτώσεις.
Κάθε πρόβλημα λύνεται με κατανόηση εκατέρω-

θεν και όχι με ενέργειες που δεν οφελούν κανένα,
(ο νοών νοείτω). Οι παππούδες μας και οι πατερά-
δες μας μου φαίνεται ότι είχαν καλύτερους άγρα-
φους νόμους (συμφωνίες) και τρόπους επικοινωνί-
ας για τη διαχείριση των νερών, τα γνωρίζουν πολ-
λοί ακόμα και σήμερα, άρα ας μη γίνουμε εμείς
χειρότεροι.
Εμείς οι Φραστιώτες υψομετρικά είμαστε παρα-

κάτω από το κέντρο του χωριού αλλά σίγουρα δεν
είμαστε παρακατιανοί.παρακατιανοί.παρακατιανοί.παρακατιανοί.παρακατιανοί.
Σημειώνουμε επίσης ότι περί το τέλος Νοεμβρί-

ου με αρχές Δεκεμβρίου που θα αρχίσουν τα πρω-
τοβρόχια και ξεπλυθεί το περιβάλλον, θα προβούμε
σε νέα εξέταση του νερού (δείγμα από την ίδια
θέση) για να συγκρίνουμε τις διαφορές (αν υπάρ-
χουν) και ανάλογα θα προβούμε στις απαιτούμενες
ενέργειες.

SOS! ΓΙΑ ΤOΝ ΑΓΝΑΝΤΙΤΗ ΠΟΤΑΜΟ
(Συνέχεια από τη σελίδα 1)

ΠΡΟΣ: την εφημερίδα τα “Αγναντα Αρ-
τας”

Κύριοι της Συντακτικής Επιτροπής,
Με ιδιαίτερη προσοχή διαβάσαμε τα σύ-

ντομα σχόλια του αγαπητού μας Χρ. Α. Τού-
μπουρου, εν είδει παραλειπομένων της Ετή-
σιας Γενικής Συνέλευσης της Ι.Λ.Ε.Τ., που
πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιουλίου 2008 στα
Άγναντα. Θα θέλαμε όμως να διατυπώσουμε
τη θέση μας για ορισμένα σημεία του κειμέ-
νου, ώστε να γίνουν απόλυτα σαφείς οι από-
ψεις, οι αποφάσεις και οι ενέργειες του Δ.Σ.
της Εταιρείας.

1.  Η στελέχωση της Ι.Λ.Ε.Τ. με άξιους ειδι-
κούς και πανεπιστημιακούς δασκάλους,
Τζουμερκιώτες μάλιστα, τιμά την Εταιρεία α-
φενός και αφετέρου της δίνει τη δυνατότητα
να αξιοποιήσει την επιστημοσύνη και την κα-
τάρτιση τους. Ο ρόλος τους είναι συμβου-
λευτικός, με την επιστημονική έννοια του ό-
ρου. Η Συντακτική Επιτροπή των “Τζουμερ-
κιώτικων χρονικών” ζητά τη γνώμη τους στην
αξιολόγηση εργασιών που προορίζονται για
δημοσίευση, στο πλαίσιο του καταστατικού
της ρόλου. Δεν είναι δυνατό να διατυπώνο-
νται χαρακτηρισμοί σε εργασίες που προορί-
ζονται για δημοσίευση  όπως “μηρυκαστικά”
και “πανσλαβιστής”. Υποθέτω ότι ο συνεργά-
της μας, που χειρίστηκε αυτό το θέμα, στη
Γενική Συνέλευση, απέφυγε να αναφέρει τα
συγκεκριμένα παραδείγματα. Οι εργασίες
κρίνονται αποκλειστικά με “τεχνικά” και σε
καμιά περίπτωση με ιδεολογικά κριτήρια. Εί-
ναι αυτονόητο ότι τα κείμενα που δημοσιεύ-
ονται θα πρέπει να πληρούν τις επιστημονι-
κές προϋποθέσεις, όπως η βιβλιογραφία, οι
παραπομπές, η επιστημονική δεοντολογία.
Ταυτόχρονα οι ειδικοί είναι πρόθυμοι να δί-
νουν κατευθύνσεις, εάν τους ζητηθεί, κατά
το στάδιο της συγγραφής, ή να καθοδηγούν
τους συγγραφείς, ώστε να αποφεύγονται ε-
πιστημονικά σφάλματα.

2.  Η διαπίστωση ότι κάποιο μέλος της
Ι.Λ.Ε.Τ. χαρακτήρισε την ανάμειξη της Εται-
ρείας στην υπόθεση του Άραχθου “περιφε-
ρειακό” ζήτημα αφορά το ίδιο αποκλειστικά.
Το Δ.Σ. της Εταιρείας, σε μια Γενική Συνέ-
λευση, την κορυφαία δημοκρατική διαδικασί-
α, καταγράφει όλες τις απόψεις και καθορί-
ζει την πορεία που θα ακολουθήσει. Και α-
ναμφίβολα θα κριθεί. Δεν έχουμε αντίρρηση,
ότι ένας μαζικός φορέας, όπως η Ι.Λ.Ε.Τ., ε-
πιβάλλεται να έχει άποψη και να παίρνει θέ-
ση σε όλα όσα αφορούν την περιοχή μας.
Έχουμε σχέση δομική με “το ποτάμι και με

την ποιότητα ζωής” στα Τζουμέρκα.
Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
 για το Δ.Σ. της Ι.Λ.Ε.Τ.

Ο Πρόεδρος
Κ. Μαργώνης

Απάντηση της Ι.Λ.Ε.Τ.
σε δημοσίευμα της
εφημερίδας μας Μετά την παραίτηση του προ-

έδρου της Αδελφότητα κ. Βί-
κτωρα Μπαζούκα ως και του
μέλους του Δ.Σ. κ. Χρήστου
Ντούβαλη, το υπόλοιπο Δ.Σ.
συνήλθε αφού κάλεσε και το
μοναδικό αναπληρωματικό μέ-
λος κ. Νιόβη Φρίγκα και απο-
φάσισαν να λειτουργήσει η Α-
δελφότητα με έξι μέλη για ένα
χρόνο με την εξής σύνθεση:
Πρόεδρος: Γεωργονίκου

Παρασκευή
Αντιπρόεδρος: Φρίγκα Νιό-

βη
Γραμματέας: Γιαννούλας

Ευάγγελος
Ταμίας: Πεταλά Κατερίνα
Μέλη: Καπέλης Αθανάσιος
 Καραμάνης Δημήτριος
Στην ετήσια τακτική Γ.Σ. των

μελών της Αδελφότητας που έ-
γινε στα Γιάννενα στις 20-1-
2008 στο κέντρο Λιθαρίτσια
και είχε μεγάλη προσέλευση
συζητήθηκαν τα παρακάτω θέ-
ματα:

1. Διοικητικός απολογισμός
(έκθεση πεπραγμένων Δ.Σ.).

2. Οικονομικός απολογισμός
- έκθεση εξελεγκτικής επιτρο-
πής.

3. Πρόγραμμα δράσης για το
2009.

4. Εισηγήσεις - προτάσεις.
Αφού συζητήθηκαν τα παρα-

πάνω πεπραγμένα και εγκρίθη-
καν από τη Γενική Συνέλευση,
το πρόγραμμα δράσης για το
2009 από το νέο Δ.Σ. έχει ως
εξής:

1. Κοπή Βασιλόπιττας - παι-
δική γιορτή - δώρα, στις 11-1-
2009, ώρα 11 π.μ. στο κέντρο
Φίλιππας στο Μώλο.

2. Αποκριάτικος χορός Πα-
ρασκευή 20-2-2009, πρώτες Α-
πόκριες στην ταβέρνα Καρ-
βούνης στην Ελεούσα.

3. Ημέρα της Γυναίκας 8-3-
2009, συνεστίαση - διασκέδα-
ση των γυναικών της Αδελφό-
τητας σε κέντρο της πόλης.

4. Διήμερη ή τριήμερη εκ-
δρομή στην Αλβανία.

5. Γιορτή πίττας στο χωριό
τον Μάϊο.

6. Αντάμωμα κάθε πρώτη του
μήνα των Αγναντιτών σε τσι-
πουράδικο της πόλης.

7. Διήμερη εκδρομή Θεσ/νί-
κη - Βιργίνα - Παναγία Σουμε-

Αδελφότητα Αγναντιτών Ιωαννίνων
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

λά ή Περτούλη - Ελάτη - Λίμνη
Πλαστήρα - Μετέωρα τον Ιού-
νιο.

8. Εκδρομή - προσκύνημα
στην Παναγία της Τήνου μετά
το Δεκαπενταύγουστο.

9. Προσπάθεια - παρέμβαση
για την εκπομπή της ΕΤ3 Κυ-
ριακή στο χωριό σε συνεργασία
με τον Δήμο Αγνάντων και τους
λοιπούς φορείς.

10. Πρωτοβουλία για να ανα-
βιώσει και διατηρηθεί το γνή-
σιο και αυθεντικό Καγκελάρι
στην Άγναντα σε συνεργασία
με τους τοπικούς φορείς.

11. Ενίσχυση της υπάρχου-
σας Τράπεζας Αίματος από αι-
μοδότες του χωριού και φί-
λους.

12. Συμμετοχή σε κάθε εκ-
δήλωση στο χωριό εφόσον μας
ζητηθεί.

Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος

Παρασκευή Γεωργονίκου
Ο Γραμματέας

Ευάγγελος Γιαννούλας

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Συγχαρητήρια στον χωριανό

μας Γιώργο Ι. Χριστοβασίλη
για την ανάληψη της προεδρίας
του ΠΑΣ Γιάννενα, και του ευχό-
μαστε πάντα νίκες στην ομάδα.
Είναι προσκεκλημένος πάντα

στις εκδηλώσεις της Αδελφότη-
τας.

Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος

Γεωργονίκου Παρασκευή
Ο Γραμματέας

Γιαννούλας Ευάγγελος
• Συγχαρητήρια στον χωρια-

νό μας Κώστα Λ. Μαυροπάνο
για την Εκθεση Φωτογραφίας
που έκανε το καλοκαίρι στο
χωριό στον ανακαινισμένο μύ-
λο, μέσα σε ένα φανταστικό το-
πίο.
Του ευχόμαστε καλή συνέ-

χεια στην υπέροχη προσπάθειά
του, και έχουμε την πεποίθηση
ότι μπορεί να κάνει πολύ πε-
ρισσότερα καθ’ ότι διαθέτει
καλλιτεχνική φλέβα,

Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος

Γεωργονίκου Παρασκευή
Ο Γραμματέας

Γιαννούλας Ευάγγελος
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Καλύτερο, πληρέστερο και
διαρκέστερο φιλολογικό μνημό-
συνο σε φίλο, συνεργάτη και συ-
ντοπίτη από αυτό που κάνει με το
παραπάνω βιβλίο του ο πολυτά-
λαντος Τζουμερκιώτης (Θεοδω-
ριανίτης) λογοτέχνης κ. Ρήγας-Ρήγας-Ρήγας-Ρήγας-Ρήγας-
Γιώργος ΣκουτέλαςΓιώργος ΣκουτέλαςΓιώργος ΣκουτέλαςΓιώργος ΣκουτέλαςΓιώργος Σκουτέλας στον πνευ-
ματικό ομότεχνό του Θεσσαλο-
Τζουμερκιώτη (από τη Νεράιδα)
Δημοσθένη Κόκκινο, δεν θα μπο-
ρούσε να γίνει!

Το κοινό οδοιπορικό τους προς
τον κόσμο του πνεύματος και η
κοινή προσπάθειά τους να προ-
σεγγίσουν την κοινωνία των ιδε-
ών και να επιχειρήσουν τη μέθε-
ξή τους σ΄ αυτή, τους ζύμωσε
πνευματικά και αγλάισε τη φιλία
τους κατά τη δύσκολη, αλλά συ-
ναρπαστική κοινή πορεία προς
την Ιθάκη τους. Καρπός της
πνευματικής αυτής μίξης μεταξύ
βιογράφου και βιογραφούμενου
είναι το καταπληκτικό βιβλίο που
τολμούμε να το αναγγείλουμε και
από τις ταπεινές στήλες της εφη-
μερίδας μας.

Στις 260 σελίδες του βιβλίου
του, ο Ρήγας Σκουτέλας παρου-
σιάζει τον Άνθρωπο Δημοσθένη
Κόκκινο, τον αγωνιστή της ζωής
και των ιδεών, τον ευαίσθητο και
οραματιστή πεζογράφο, ποιητή
και ζωγράφο, τον δοκιμιογράφο,
τον κριτικό, τον δημοσιογράφο,
τον πολυσχιδή, γενικά, πνευματι-

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ρήγα-Γιώργου Σπ. ΣκουτέλαΡήγα-Γιώργου Σπ. ΣκουτέλαΡήγα-Γιώργου Σπ. ΣκουτέλαΡήγα-Γιώργου Σπ. ΣκουτέλαΡήγα-Γιώργου Σπ. Σκουτέλα

Ο ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣΟ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣΟ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣΟ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣΟ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ

κό άνθρωπο, που επί πενήντα
σχεδόν χρόνια λάμπρυνε το

πνευματικό στερέωμα της πόλης
των Ιωαννίνων και της Ηπείρου
γενικότερα. Τον αναδύει μέσα α-
πό το βαθυστόχαστο πνευματικό
έργο που άφησε, τόσο αριστοτε-
χνικά και ανάγλυφα, ώστε όλοι,
γνωστοί και άγνωστοι, να τον
νιώθουν σαν δικό τους άνθρωπο,
σαν πατέρα, σαν αδελφό, σαν φί-
λο, σαν δάσκαλο και εκφραστή
τους. Η ζωή του όλη, από την α-
τίθαση και ασυμβίβαστη παιδική
ίσαμε την ώριμη και δημιουργική
και ως την πρόωρη τελευταία της
πνοή, διδάσκει, παραδειγματίζει
και  ανοίγει δρόμους προς τα ω-
ραία και τα υψηλά, προς το χώρο

Στο “Ναό της Ρίζας” του, εκεί
που είναι και η δική μας και όλων
των Ελλήνων η Ρίζα και η Φύτρα,
μας οδηγεί ο πολυτάλαντος λο-
γοτέχνης, ιστορικός και δημοσιο-
γράφος Λευτέρης Β. ΤζόκαςΛευτέρης Β. ΤζόκαςΛευτέρης Β. ΤζόκαςΛευτέρης Β. ΤζόκαςΛευτέρης Β. Τζόκας, με
το καινούργιο του βιβλίο “Μελε-
τήματα – Από το Ναό της Ρίζας
μου”, που κυκλοφόρησε  τον Ο-
κτώβριο 2008 από το Κέντρο Ευ-
ρωπαϊκών Εκδόσεων Χάρη Πά-
τση.

Μας ταξιδεύει και μας ξεναγεί
σε ξακουστές κοιλάδες δέους
και θαυμασμού, απ’ όπου ανα-
βλύζουν ευωδιαστά τα ευλογη-
μένα νάματα της πατριδολατρί-
ας, της ανθρώπινης αξιοπρέ-
πειας, της ανθρωπιάς και της ελ-
ληνικής λεβεντιάς, εκεί όπου δο-
νούν την ψυχή μας τα εωθινά και
τα θούρια της αρετής και της αν-
δρείας που   γαλβανίζουν την Ε-
θνική μας υπερηφάνεια.

Μας ξεναγεί και μας μαθαίνει
ο Λευτέρης Τζόκας πώς να προ-
σκυνούμε ευλαβικά στους αμά-
ραντους και ευωδιαστούς κή-
πους των ηρώων και Ηρωίδων
του Σουλίου, του Ζαλόγγου, του
Σέλτσου, του Πέτα, του Μεσο-
λογγίου, της Αραπίτσας, του
Μπιζανίου, των Καλαβρύτων κτλ.

των ιδεών, προς την ανθρωπιά,
προς το χρέος, προς την προ-
σφορά, προς την αγάπη.

Ο Ρήγας Σκουτέλας κάνοντας
τον κρυστάλλινο λόγο του λεπτε-
πίλεπτο πνευματικό νυστέρι α-
κριβείας, διεισδύει στην ψυχή,
στο πνεύμα και στο συναίσθημα
του ποιητή φίλου του, του ομότε-
χνου συνταξιδιώτη του, και μας
προσφέρει από εκεί ζεστές γου-
λιές από θεία νάματα που, δυ-
στυχώς, δεν τα είχαμε γευθεί ό-
ταν ανάβλυζαν αχνίζοντας απ’
την πηγή, για να τα πιούμε τότε
άφθονα με τις χούφτες μας.

Ευχαριστώ τον κ. Ρήγα Σκου-
τέλα για την καλαισθητική συγκί-
νηση, που μου πρόσφερε και τον
συγχαίρω για την ποιότητα του
πονήματός του. Τον συγχαίρω δι-
πλά για την καταπληκτική προθή-
κη που φιλοτέχνησε, από την ο-
ποία προβάλλει τους προφα-
ντούς,  τους εύγευστους, τους α-
μάραντους και σπάνιους πνευμα-
τικούς καρπούς τού θεόπνευστου
φίλου του! Εάν δίπλα από αυτή
την πρωτοποριακή για την Ήπει-
ρο προθήκη, προστεθούν και άλ-
λες πολλές παρόμοιες και για
πολλούς άλλους πνευματικούς
καρπούς συμπατριωτών μας, η
Ήπειρος που ήταν και είναι
“πρώτη στα γράμματα”, στο
πνεύμα και στην προσφορά, θα
φαίνεται κιόλας...

Χρήστος Αρ. ΠαπακίτσοςΧρήστος Αρ. ΠαπακίτσοςΧρήστος Αρ. ΠαπακίτσοςΧρήστος Αρ. ΠαπακίτσοςΧρήστος Αρ. Παπακίτσος

ΛΕΥΤΕΡΗΣ Β. ΤΖΟΚΑΣ
Μ ε λ ε τ ή μ α τ αΜ ε λ ε τ ή μ α τ αΜ ε λ ε τ ή μ α τ αΜ ε λ ε τ ή μ α τ αΜ ε λ ε τ ή μ α τ α

Από το Ναό της Ρίζας μουΑπό το Ναό της Ρίζας μουΑπό το Ναό της Ρίζας μουΑπό το Ναό της Ρίζας μουΑπό το Ναό της Ρίζας μου

και πώς να κλίνουμε ευλαβικά το
γόνυ ενώπιον όλων των Ηρώων
προγόνων μας που μπόλιασαν με
την ψυχή και πότισαν με το αίμα
τους το δέντρο της λευτεριάς και
της δόξας και τό ’καναν να βγά-
ζει αέναα και να προσφέρει σ’ ε-
μάς απλόχερα τους ευφραντι-
κούς καρπούς και τους ζείδω-
ρους χυμούς του.

Στο διάλογο που ο Συγγραφέ-
ας τόσο πετυχημένα κάνει με τον
ελληνισμό και την ιστορία μας,
δεν ήταν δυνατόν να μη συνομι-
λήσει με τον καθάριο, το διεισ-
δυτικό και τον ατόφιο ελληνικό
λόγο του και με τους κατεξοχήν

εκφραστές της ελευθερίας, τον
Ρήγα Φερραίο και τον Διονύσιο
Σολωμό, και να μην αποδώσει
την οφειλόμενη τιμή στην Εθνική
μας Γλώσσα, “στην έκφραση και
την πνοή του λαού μας” την οποί-
α, άλλωστε, πάντοτε υπηρετεί
και θεραπεύει με απέραντο σε-
βασμό.

Μας αναβαπτίζει με μαεστρία
στα Ιδεώδη τα Ελληνικά ο αγα-
πητός μας συμπατριώτης (από το
Πέτα) Λευτέρης Τζόκας. Τον
συγχαίρουμε ειλικρινά και τον
ευχαριστούμε θερμά.

Χρήστος Αρ. ΠαπακίτσοςΧρήστος Αρ. ΠαπακίτσοςΧρήστος Αρ. ΠαπακίτσοςΧρήστος Αρ. ΠαπακίτσοςΧρήστος Αρ. Παπακίτσος

δάφους της Πίνδου και της γε-
νικότερης περιοχής.
Από την ενημέρωση, πήρα

θάρρος γιατί είδα ότι η Εγνατία
είναι μια εταιρεία, κυψέλη επαγ-
γελματιών και όχι ερασιτεχνών,
είδα εικόνα πολύ διαφορετική
από των συνήθων δημοσίων υ-
πηρεσιών. Το καλοκαίρι του
1998, πηγαίνω στην Πραμαντα
και με το αυτοκίνητό μου, κάνω
τη διαδρομή Πραμαντα - Χρι-
στοί - Προσήλιο - Παλαιοχώρι.
Από εκεί και κάτω δεν επιχεί-

ρησα να πάω γιατί δεν είδα
πουθενά ίχνος δρόμου.
Από το χάρτη όμως είδα ότι

το έδαφος επέτρεπε μια καλή
χάραξη με πολύ δύσκολη πε-
ριοχή την Ανατολική και το με-
γάλο ρέμα με τρεχούμενο νερό
από το Βαθύπεδο.
Τον Ιούνιο του 1999 πάλι με

το αυτοκίνητό μου, κάνω τη δια-
δρομή (αφού πληροφορήθηκα
για το τι θα συναντήσω) Μπαλ-
ντούμα - Γότιστα (Μικρή - Με-
γάλη) - Κράψη - Ανατολική - Πα-
λαιοχώρι... Πράμαντα.

1β. Τον Μάρτιο του 2000 επι-
σκέπτομαι στα Γιάννενα τον Νο-
μάρχη κ. Ζορμπαλά και συζήτη-
σα μαζί του την ιδέα μου για το
δρόμο Μπαλντούμα .... Πράμα-
ντα.
Τον είδα ενθουσιασμένο, ί-

σως και γιατί αυτός κατάγεται
από την Κράψη. Του είπα, πρώ-
τα να γίνει το τμήμα Μπαλντού-
μα - Κράψη που φαίνεται (του-
λάχιστον στο χάρτη) πολύ δύ-
σκολο γιατί θα χρειαστούν πολ-
λές γέφυρες. Τότε ήταν στο
φόρτε η ένταξη έργων στο Γ’
Κοινοτικό πλαίσιο. Μου υποσχέ-
θηκε ότι θα το εντάξει στο Γ΄
Κοινοτικό πλαίσιο.
Και άλλες φορές τον επισκέ-

φθηκα και του τηλεφωνούσα. Ο
χρόνος περνούσε.

1γ. Τον Ιούλιο του 2001 στην
παντζουμερκιώτικη συνέλευση
στο Ματσούκι, κάνω δημόσια
παρουσίαση της ιδέας μου, ώ-
στε ίσως να βρεθούν μερικοί σε
θεσμική θέση, για να βοηθή-
σουν την υλοποίηση της ιδέας
μου. Παρών ήταν και ο κύριος
Καχριμάνης (Δήμαρχος του Με-
τσόβου) ο οποίος σε πηγαδάκια
βολιδοσκοπούσε την υποψηφιό-
τητα του σαν νομάρχης στις ε-
κλογές του 2002. Γνωστός από
παλιά, μου είπε ότι η ιδέα μου
είναι καλή (ίσως και για να τον
ψηφίσω, σαν υποψήφιο νομάρ-
χη το 2002). Διαπίστωσα ότι το
θέμα μου σχολιάστηκε ευμενώς
(ενθαρρυντικό για μένα).

2α. Το 2002 με το έγγραφο
αρ. πρωτ. 160050/8-4-2002 υ-
πουργείο οικονομικών, διατέθη-

κε πίστωση 30.000 ευρώ έναντι
ποσού 300.000 ευρώ για τη με-
λέτη του δρόμου σύνδεση
Τζουμέρκων με Εγνατία οδό.
Το 2002 εκλέγεται Νομάρχης

ο κ. Καχριμάνης.
Μου τηλεφωνεί λέγοντας μου

ότι θα προχωρήσει το έργο. Κά-
νει δημόσιο διαγωνισμό για τη
μελέτη του δρόμου Μπαλντού-
μα - Κράψη. Η μελέτη παραδό-
θηκε στη Νομαρχία τον Οκτώ-
βριο του 2005.
Είχε όμως μία έλλειψη. Έπρε-

πε να γίνει η μελέτη των 5 με-
γάλων γεφυρών που προβλέπο-
νταν στο μήκος Μπαλντούμα -
Κράψη. Σήμερα που γράφεται
το άρθρο αυτό, χρειάζεται περί-
που 2 μήνες για να ολοκληρω-
θεί η μελέτη, οπότε ολοκληρώ-
νεται η οριστική μελέτη Μπαλ-
ντούμα - Κράψη.

2β. Εκ παραλλήλου η Νομαρ-
χία Ιωαννίνων (είναι προς τιμή
του κ. Καχριμάνη) κάνει δημό-
σιο διαγωνισμό για τη μελέτη
του τμήματος Κράψη - Παλαιο-
χώρι - Προσήλιο - Χριστοί -
Πραμαντα. (πιστώσεις του Γ΄
Κοινοτικού πλαισίου)
Η μελέτη (οριστική) είναι σε

εξέλιξη. Ίσως να τελειώσει τον
Δεκέμβριο 2008. Τηλεφωνικά ο
κ. Καχριμάνης μου είπε, ότι ό-
λος ο δρόμος (Μπαλντούμα -
Κράψη - Παλαιοχώρι ... Πράμα-
ντα) θα ενταχθεί στο Δ΄ Κοινοτι-
κό πλαίσιο, ΕΣΠΑ, για εκτέλεση.

3α. Όλοι μας οι Τζουμερκιώ-
τες, πρέπει να είμαστε έτοιμοι
για κινητοποίηση, ώστε να γίνει
πράξη η πρόθεση του Νομάρχη
για την εκτέλεση του έργου.
Εγώ προσωπικά έχω εμπιστο-

σύνη στο λόγο του, στην εργα-
σιομανία του, στις δυνατότητές
του.

To 2009 από σήμερα είναι λί-
γο μακριά. Δεν ξέρουμε όμως
τα μελλούμενα μέχρι τότε. Εγώ
μόνο ξέρω ότι μεγάλωσα κατά
9 χρόνια περίπου, και το όραμα
των Τζουμερκιωτών, όλων μας,
φαίνεται σαν όνειρο.
Ας ελπίσουμε, κάτι να γίνει.

Αν δεν ελπίζεις, δεν θα βρεις το
ανέλπιστο.
Υ.Γ. Έχω μία επιφύλαξη: Το

κόστος κατασκευής όλου του
έργου Μπαλντούμα - Κράψη -
Παλαιοχώρι - Προσήλιο - Χρι-
στοί - Πράμαντα, συνολικό μή-
κος 45 χιλ/τρα, θα φτάσει και
ίσως περάσει τα 110 εκατομμύ-
ρια ευρώ.
Θα το εντάξουν στα ΕΣΠΑ ή

θα παρασυρθεί στις (ρωμαϊκές)
καλένδες για γενεές επί γενε-
ών.
Γιατί είναι και το θέμα της ί-

διας συμμετοχής του κράτους,
σε ποσοστό, αν γνωρίζω καλά,
20%.

Σύνδεση Τζουμέρκων με Εγνατία οδό,Σύνδεση Τζουμέρκων με Εγνατία οδό,Σύνδεση Τζουμέρκων με Εγνατία οδό,Σύνδεση Τζουμέρκων με Εγνατία οδό,Σύνδεση Τζουμέρκων με Εγνατία οδό,
στη θέση Μπαλντούμαστη θέση Μπαλντούμαστη θέση Μπαλντούμαστη θέση Μπαλντούμαστη θέση Μπαλντούμα

(Συνέχεια από τη σελίδα 1)

Με αφορμή την κακή κατά-
σταση στην οποία είχε πε-
ριέλθει, πρωτίστως η στέγη
του ιερού ναού Αγίου Νικολά-
ου, αλλά και ολοκλήρου του
οικοδομήματος και προκειμέ-
νου ν’ αποφευχθεί η ολοσχε-
ρής κατάρρευσή του συγκρο-
τήθηκε τριμελής επιτροπή με
σκοπό να προβεί άμεσα στις
απαραίτητες ενέργειες - ερ-
γασίες για τη «διάσωση» του
ναού και στη συνέχεια να με-
ριμνήσει για την εκτέλεση
των απαιτούμενων εργασιών
για την αναπαλαίωσή του.
Ήδη σε πρώτη φάση έγινε

καθαίρεση της παλιάς στέγης,
υπερύψωση των τοιχωμάτων
με πέτρα, κατασκευή σενάζ,
τοποθέτηση νέας στέγης και
ενίσχυση περιμετρικώς του

ναού της θεμελίωσής του.
Στη συνέχεια θ’ ακολουθή-

σουν οι εξής εργασίες:
1) καθαίρεση εξωτερικών επι-

χρισμάτων και αρμολόγημα
2) καθαίρεση εσωτερικών επι-

χρισμάτων και κατασκευή νέων
3) Αντικατάσταση παλαιών

κουφωμάτων
4) Κατασκευή νέου τέμπλου
5) Εσωτερικό βάψιμο του να-

ού (τοίχων - νταβανιού)
6) Διαμόρφωση εξωτερικού

χώρου
7) Τυχόν άλλες εργασίες που

θα προκύψουν στην πορεία του
έργου.
Για να γίνουν βέβαια όλα αυτά

απαιτείται η οικονομική ενίσχυ-
ση εκ μέρους των κατοίκων.
Σημειώνουμε ότι ήδη υπάρ-

χουν οφειλές αναφορικά με τις

εκτελεσθείσες εργασίες που έ-
πρεπε όμως αναγκαστικά να γί-
νουν.
Ευχαριστούμε θερμά όσους

μέχρι σήμερα προσέφεραν την
οικονομική ενίσχυσή τους αλλά
και όσους προσέφεραν εθελο-
ντικά την εργασία τους για τον
παραπάνω σκοπό.
Η προσωπική επιτροπή απευ-

θυνόμενη προς όλους τους χω-
ριανούς και πρωτίστως στους
Στρακιώτες - Θεοδουλιώτες -
Σκεζιώτες, ευελπιστεί ότι όλοι
μας θ’ ανταποκριθούμε –μέσα
στα πλαίσια των οικονομικών
δυνατοτήτων μας– για την επί-
τευξη του παραπάνω σκοπού
και θεωρεί υποχρέωσή της να
σας ευχαριστήσει εκ των προτέ-
ρων.
Τα ονόματα όλων των δωρη-

τών θ’ αναγράφονται κατά και-
ρούς στην εφημερίδα της α-
δελφότητας, σεβόμενοι πάντα
βέβαια την επιθυμία ορισμένων
που δεν επιθυμούν κάτι τέτοιο.
Τέλος υπενθυμίζουμε σε ό-

λους τους χωριανούς ότι το εκ-
κλησάκι αυτό γιορτάζει στις 20
ΜΑΪΟΥ κάθε χρόνο.

Ευχαριστούμε θερμά
Η τριμελής επιτροπή
Καπέλη Χριστίνα
(χήρα Δημητρίου)
ΤΗΛ. 210-2312645 -

2685031043 (Άγναντα)
6973404378

Γιαννούλας Γιάννης
ΤΗΛ. 26850-31777 - 26510-

43228 - 6974358393
Κωστάκης Δ, Γεώργιος
ΤΗΛ. 26850-31031 -

26510-31030

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ
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