
Σε εκδήλωση μνημοσύνης και ευγνωμοσύνης 
εξελίχτηκε η παρουσίαση του βιβλίου του 

«ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΝΑΝΤΩΝ ο Πνευματικός Φά-
ρος των Τζουμέρκων», του 
Αγναντίτη Συγγραφέα Χρ. Α. 
Τούμπουρου, που έγινε την 
11 Μαΐου 2009 στο Πνευ-
ματικό Κέντρο Ηπειρωτών 
στην Αθήνα. Οι αίνοι και η 
σπονδή προς το Γυμνάσιο 
Αγνάντων που ναβλύζουν 
από τις σελίδες του βιβλί-
ου, πλημμύρισαν μέσω των 
ομιλητών την αίθουσα και 
μεταρσίωσαν το πνεύμα 
και τις ψυχές των εκατο-
ντάδων προσκεκλημένων 
που παρακολούθησαν την 
εκδήλωση σαν ιεροφάντες, 
σαν μυσταγωγοί!
Η συμμετοχή ήταν πρω-

τοφανής. Ήταν εκεί όλα τα 
Τζουμέρκα, όλες οι γενιές 
των Τζουμερκιωτών που 
πήραν φως από τη λάμψη 
του Γυμνασίου και το αξιο-
ποίησαν και το μεταλαμπάδευσαν. Η οργάνωση 
ήταν καταπληκτική. Είχαν φροντίσει γι’ αυτή οι 
οργανωτές: Ο Δήμος Αγνάντων, η Αδελφότητα 
Αγναντιτών της Αθήνας, η Ιστορική και Λαογρα-
φική Εταιρεία Τζουμέρκων (ΙΛΕΤ) και ο Συγγρα-
φέας. Τους αξίζει ο έπαινος. 
Τίμησαν την εκδήλωση οι κ. κ. Δήμαρχος Αγνά-

ντων Χρ. Χασιάκος, Πρόεδρος της Πανηπειρω-
τικής Κ. Αλεξίου, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας 
Τζουμερκιωτών Χρ. Λαναράς, Πρόεδρος της 
Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών και δημοσιογρά-
φος Λευτ. Τζόκας, Πρόεδροι Συλλόγων και Αδελ-
φοτήτων της Περιοχής μας, ο Επίτιμος Γεν. Δ/

ντής της Βουλής των Ελλήνων Ιωάννης Φλού-
δας, οι δημοσιογράφοι κ.κ. Μπάμπης Αρτινός, 
Ανδρέας Ρίζος, Σωκρ. Βασιλείου, Kων. Μπα-

τσής και πάρα πολλοί φίλοι και συμπατριώτες 
μας.
Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε ο Πρόε-

δρος της ΙΛΕΤ κ. Κ. Μαργώ-
νης, ο οποίος ανέγνωσε και 
θερμή συγχαρητήρια επιστο-
λή του συντοπίτη μας Υφυ-
πουργού Υγείας και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης κ. Γ. Πα-
παγεωργίου, ο οποίος δεν 
μπόρεσε να παραστεί λόγω 
ανειλημμένων κυβερνητικών 
υποχρεώσεων.
Το βιβλίο παρουσίασαν οι 

κ.κ. Χρήστος Αρ. Παπακί-
τσος και ο Φιλόλογος Νίκος 
Μέγας (από το Μονολίθι), 
Δ/ντής των Εκπαιδευτηρίων 
Γείτονα. Περικοπές του βι-
βλίου ανέγνωσε η Φοιτήτρια 
Φιλολογίας Μαρία Χ. Τού-
μπουρου, κόρη του Συγγρα-
φέα. 
Χαιρέτησαν την εκδήλωση 

οι:
1. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΝΑ-

ΝΤΩΝ κ. ΧΡ. ΧΑΣΙΑΚΟΣ
«Ο Δήμος Αγνάντων τα τελευταία χρόνια προ-

έβη στην έκδοση σημαντικών πονημάτων με πο-
λιτιστικά, λαογραφικά και ιστορικά στοιχεία από 
το χώρο ευθύνης του Δήμου Αγνάντων, αλλά και 
την ευρύτερη περιοχή των Τζουμέρκων.

 Η πρώτη έκδοσή μας αφορούσε το βιβλίο 
του κ. Χρήστου Παπακίτσου με τίτλο: «Από την 
Τζουμερκιώτικη Λαλιά στη Λαϊκή μας Παράδο-
ση». Εν συνεχεία εκδόθηκε το βιβλίο του κ. Μιχά-
λη Χάρου με τίτλο: «Τζουμερκιώτικοι Δημοτικοί 
Αντίλαλοι». Ακολούθησαν οι εκδόσεις των βιβλί-
ων: «Αγναντίτικα Λιχνίσματα» των κ.κ. Χαρίλαου 
Ζάχου και Χρίστου Τούμπουρου, «Το Γραικικό, η 
πατρίδα μου» του κ. Ν. Λάμπρη και «Τζουμερ-
κιώτικα Λαογραφικά» του κ. Δημήτρη Παππά. 

 Σήμερα είμαστε εδώ για να σας παρουσιά-
σουμε την έκδοση με 

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ
Γραφεία: Σοφοκλέους 33 - 5ος όροφος - Τ.Κ. 10552 - Τηλ. - Fax: 210-3313.067 – Aπρίλιος - Μάϊος - Ιούνιος 2009, Αρ. Φύλλου 167 •www.agnanta.com.gr

ΠΕΡΙΟΔΟΣ  Β΄
Τριμηνιαίο  όργανο 
της  Αδελφότητας 
Αγναντιτών

Β
P
1

Β
P
1

Β
P
1

Β
P
1

ΚΩΔΙΚΟΣ: 3734

Συνέχεια στη σελίδα 5

Την 31 Μαΐου 2009 εγκαινιάστηκε και άρχισε να λειτουργεί 
στα Άγναντα το Λαογραφικό Μουσείο της ΙΛΕΤ. Η ίδρυσή 

του ήταν ένας από τους σκοπούς που είχαν συμπεριληφθεί στο 
Καταστατικό της. Σχετικό ρεπορτάζ του Χρίστου Τούμπουρου από 
τα εγκαίνια δημοσιεύεται σε άλλη 
στήλη της εφημερίδας μας.
Για την Ιστορία και μόνο, αξίζει 

να σημειωθούν και τα εξής:
Την πρόταση για την ίδρυση Λαογραφικού Μουσείου στα Άγνα-

ντα έκανε το Δεκέμβριο του 1979 στον υπογραφόμενο (Πρόεδρο 
τότε της Αδελφότητας Αγναντιτών και υπεύθυνο έκδοσης της εφη-
μερίδας «Άγναντα Άρτης»), ο Αγναντίτης κ. Μιχ. Χάρος, που τότε 
ήταν Γυμνασιάρχης της Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων. Η πρόταση 
υιοθετήθηκε από το ΔΣ τον ίδιο μήνα και η ίδρυση του Μουσείου 
εντάχτηκε στο πρόγραμμα δράσης της Αδελφότητάς μας της περιό-
δου 1980-81. (Βλ. φύλλο 24 της εφημερίδας «Άγναντα Άρτης».
Το Φεβρουάριο του 1980 ο κ. Μιχ. Χάρος, σε άρθρο στο 26 

φύλλο της ίδιας εφημερίδας, συγκεκριμενοποιεί την πρότασή του, 
προσδιορίζει το συλλεκτικό υλικό, υποδεικνύει τον τρόπο συλ-
λογής του και τονίζει την συναισθηματική, την ιστορική και την 
πολιτιστική αξία που θα έχει το Μουσείο για την περιοχή. Το άρθρο 
εκείνο είναι σήμερα επίκαιρο και αξιοποιήσιμο. Πολλά έχουν να 
ωφεληθούν οι υπεύθυνοι του Μουσείου, εάν το μελετήσουν με 
προσοχή. Δυστυχώς, η πρόταση εκείνη δεν είχε την τύχη που με-
ρικοί προσδοκούσαμε, με αποτέλεσμα να μείνουμε πίσω τριάντα 
ολόκληρα χρόνια.
Πολύ προφητικά ήταν τα λόγια του κ. Μιχ. Χάρου, ο οποίος στην 

προτελευταία παράγραφο εκείνου του άρθρου, έγραφε: «Συμβαί-
νει σχεδόν πάντοτε, μια ιδέα, που ρίχνεται, περνάει ένα χρονικό δι-
άστημα επωάσεως και μένει εκεί, γιατί λόγοι και αντίλογοι διακό-
πτουν την επώασή της. Όταν η επικαιρότητα την αναζωογονήσει, 
χάνονται οι προϋποθέσεις υλοποίησής της. Εύχομαι να μη συμβεί 
αυτό και χαθούν οι πολύ καλές προϋποθέσεις που υπάρχουν σή-
μερα». 
Δυστυχώς, η ευκαιρία εκείνη χάθηκε, παρά τις άριστες προϋπο-

θέσεις που είχαν εξασφαλιστεί. Το Υπουργείο Πολιτισμού θα ανα-
λάμβανε τη δαπάνη διαρρύθμισης του χώρου που είχε υποσχεθεί 
η τότε Κοινότητα ότι θα παραχωρήσει και ο δημιουργός του Μου-
σείου κέρινων ομοιωμάτων Ιωαννίνων, καλλιτέχνης κ. Π. Βρέλλης, 
ύστερα από παράκληση του κ. Μιχ. Χάρου, είχε προσφερθεί να 
αναπαραστήσει, αφιλοκερδώς, παλιές χαρακτηριστικές φιγούρες 
Τζουμερκιωτών και διάφορα παλιά αντιπροσωπευτικά δείγματα 
της τοπικής λαϊκής μας τέχνης, που ήταν δυσεύρετα ή είχαν χαθεί.
Οι προσπάθειες για ίδρυση Λαογραφικού Μουσείου επαναλή-

φθηκαν το 1995 από την Αδελφότητα Αγναντιτών Ιωαννίνων, με 
πρωτοβουλία της τότε υπεύθυνης του Δ.Σ. για τα Πολιτιστικά, της 
ήδη Προέδρου της ίδιας Αδελφότητας και υπεύθυνης της ΙΛΕΤ για 
τη συλλογή λαογραφικού υλικού κας Βούλας Καπέλη-Γεωργονίκου. 
(Βλ. Εφημερίδα «Άγναντα Άρτας», φύλλο 23/112, β΄ τρίμηνο 
1995).
Παρά την επιμονή και τη ζέση της κ. Γεωργονίκου, οι τότε προ-

σπάθειές της δε βρήκαν γόνιμο έδαφος και δεν καρποφόρησαν. 
Καρποφόρησαν όμως τώρα και το θαυμάσιο αυτό έργο έμελλε να 
καταγραφεί, και δικαίως καταγράφτηκε, στο ενεργητικό της ΙΛΕΤ. 
Σε όλους τους γνωστούς και άγνωστους συντελεστές του, αξίζει 
ένα μεγάλο ΜΠΡΑΒΟ! 
Ευχόμαστε και ελπίζουμε ότι οι ανασχετικοί της όποιας προόδου 

«λόγοι και οι αντίλογοι» τους οποίους, αν και εξόρκιζε στο αναφε-
ρόμενο παραπάνω άρθρο του ο κ. Μιχ. Χάρος τους ακούσαμε και 
μας κόστισαν πολύ κατά το παρελθόν, δε θα ξαναβρούν «λαλίστατα 
στόματα και ευήκοα ώτα», για να κρατήσουν τριακονταετίες πίσω 
την πρόοδο και τον πολιτισμό του τόπου μας. 

Αίνος και σπονδή στο πνεύμα και τον πολιτισμό των 
Τζουμέρκων το Βιβλίο του Χρ. Τούμπουρου:

«ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΝΑΝΤΩΝ,
Ο Πνευματικός Φάρος των Τζουμέρκων»

ΕΚΔΟΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΝΑΝΤΩΝ, Αθήνα 2009

 (Περιγραφή - Επιμέλεια δημοσίευσης: Χρήστος Αρ. Παπακίτσος)

μ μ

Στιγμιότυπο από την κατάμεστη αίθουσα

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ 
Συγχαρητήρια στον Πρόεδρο του ΠΑΣ Γιάννινα συγχωριανό 

μας κ. Γεώργιο Ιω. Χριστοβασίλη που με την υπευθυνότητα και 
σοβαρότητα που τον διακρίνουν οργάνωσε άψογα την ομάδα 
και κατάφερε να εξασφαλίσει, από τον Απρίλιο ακόμη, την άνο-
δό της στη Σούπερ Λιγκ. 
Για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά του ευχόμαστε επιτυχίες, 

κάτι που άλλωστε εγγυώνται οι μεταγραφές που έχει πραγματο-
ποιήσει μέχρι τώρα.
Το Δ.Σ. της Αδελφότητας τον συγχαίρει και τον ευχαριστεί 

για όλα.

Διακρίνονται από αριστερά στο πάνελ οι: Ναπ. 
Κατσούλης, Χρ. Χριστοδούλου, Ν. Μέγας, Κ. Μαρ-

γώνης, Χρ. Τούμπουρος, Χρ. Παπακίτσος

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΤΗΣ Ι.Λ.Ε.Τ. ΣΤΑ ΑΓΝΑΝΤΑ

Γράφει ο 
Χρήστος Αρ. Παπακίτσος

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ

• Το Σάββατο 08-08-2009, ώρα 10.00 π. μ. στην κε-
ντρική πλατεία της «Παναγίας» Αγνάντων θα γίνει συ-
νάντηση – συνεστίαση παλιών μαθητών του Γυμνασίου 
Αγνάντων.   

• Την Κυριακή 09-08-2009, ώρα 10.00 π. μ. θα γίνει 
στα Γουριανά του Δήμου Αγνάντων, η ετήσια Γεν. Συ-
νέλευση των Μελών της ΙΛΕΤ στην αίθουσα του Πολιτι-
στικού και Λαογραφικού Συλλόγου (Δημοτικό Σχολείο 
Γουριανών).
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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.

ΓΑΜΟΙ
Το Σάββατο 23-05-2009 στον 

Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
στο Ρέμα Χαλανδρίου, μέσα σε 
ένα περιβάλλον που θύμιζε το 
χωριό μας λόγω φυσικού πρα-
σίνου και ιδιαίτερου ανθοστο-
λισμού, κατάμεστο από συγγε-
νείς, φίλους, συγχωριανούς και 
συναδέλφους η χωριανή μας 
Ευαγγελία Κων. Καπέλη, πρώ-
ην Γ. Γραμματέας στην Αδελφό-
τητά μας και στην Ομοσπονδία 
Τζουμερκιωτών και μέλος της 
Π.Σ.Ε., παντρεύτηκε τον εκλε-
κτό της καρδιάς της, Δημήτριο 
Κων. Σκαμπαρδώνη, καταγόμε-
νο από τον Καταρράκτη. Μετά 
το γάμο ακολούθησε δυνατό 
Τζουμερκιώτικο γλέντι στο κο-
σμικό κέντρο “ΑΓΡΙΜΙΑ”, του 
συγχωριανού μας, με ζωντανή 
ορχήστρα που έπαιξε και δια-
σκέδασε τους παραβρισκόμε-
νους μέχρι το πρωί.
Τα στέφανα αντάλλαξαν οι 

συγχωριανοί του γαμπρού, κα-
ταγόμενοι από τη Μηλιά Κα-
ταρράκτη, Γεωργία και Βασίλης 
Γεωρ. Στασινούλας.

• Ο Ανδρέας Δημητρακόπου-
λος και η Μαρία Καπέλη πά-
ντρεψαν το γιο τους Ιωάννη με 
τη Βαρβάρα Φουστέρη στις 23 
Μαΐου στη Σαντορίνη.
Η Αδελφότητα εύχεται στους 

νεόνυμφους να ζήσουν.
• Στις 25 Απριλίου 2009 τέ-

λεσαν τους γάμους τους ο Μι-
χάλης Ντρογγίτης (γιος της Μαί-
ρης Χρ. Σιαπάτη και του Βασίλη 
Ντρογγίτη) με την εκλεκτή της 
καρδιάς του Μαρία Καρβελά 
στον ι.ν. Εισόδια της Θεοτόκου 
στα Φύλλα Χαλκίδας.

• Την Παρασκευή 19 Ιουνί-
ου 2009, στον Ιερό Ναό Αγίου 
Δημητρίου Κηφισιάς, τελέστηκε 
ο γάμος του Νικ. Χριστογιάννη 
τ6ου Χρήστου και της Αθηνάς 
Δημοσθένη Φλούδα με τη δε-
σποινίδα Γιολάντα Ηλιοπούλου 
(του Ηλία και της Κυριακής). 
Μετά το γάμο ακολούθησε τρι-
κούβερτο γλέντι στο «Γκραντ 
Καβαλέρι» της Πάρνηθας.

ΘΑΝΑΤΟΙ
Πέθανε στην Αθήνα στις 18 

του Απρίλη η Ανδρονίκη Πρι-
τσιβέλη σύζυγος του Βασιλείου 
Πριτσιβέλη το γένος Γ. Χριστο-
γεωργάκη (Καφαντάρη) ετών 
82.

Η κηδεία της έγινε στις 21 
Απριλίου στην Αγ. Παρασκευή.

• Απεβίωσε  στην Αθήνα και 
κηδεύτηκε στις 21 Μαρτίου ο 
Ιωάννης Ν. Παπαδημητρίου, 
ετών 33.

• Απεβίωσε και κηδεύτη-

κε στις 15 Φεβρουαρίου στην 
Άρτα ο Κων/νος Λ. Νάτσης.

• Απεβίωσε και κηδεύτηκε 
στις 20.5.09 στην Άρτα, ο Γιάν-
νης Παπαγεωργίου, πατέρας 
του Υφυπουργού Υγείας κ. Γ. 
Παπαγεωργίου. Ο εκλιπών συ-
μπατριώτης μας από τα Λεπια-
νά, διετέλεσε Προϊστάμενος του 
ΤΤΤ Γραφείου Αγνάντων κατά 
τη δύσκολη διετία 1945-47 και 
ήταν ένας από τους καλύτερους 
και αξιοπρεπέστερους υπαλλή-
λους που πέρασαν από το χω-
ριό μας. Συλλυπούμαστε βαθύ-
τατα τους οικείους του. 

• Απεβίωσε στα Ιωάννινα την 
23-5-2009 και κηδεύτηκε εκεί 
την επομένη, η Δημητρούλα Β. 
Γεωργονίκου, το γένος Λ. Χρό-
νη, από τη Γοργούσα Αγνάντων, 
ετών 87. 

• Την 1.6.2009 απεβίωσε 
στην Πρέβεζα, σε ηλικία 93 
ετών, η χήρα Ευαγγελή Λά-
μπρου Κοτσίνη. Και την επο-
μένη 2.6.2009 κηδεύτηκε στην 
Άρτα, κοντά στο σύζυγό της 
Λάμπρο και την κόρη της Στυ-
λιανή.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Ο Βασίλειος Πριτσιβέλης 

προσφέρει στην Αδελφότητα 
το ποσό των 50 ευρώ εις μνήμη 
της συζύγου του Ανδρονίκης.
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ 
Θερμά συγχαρητήρια στον 

χωριανό μας κ. ΧΡΗΣΤΟ ΑΡ. 
ΠΑΠΑΚΙΤΣΟ, που εκλέχτη-
κε παμψηφεί Α΄ Αντιπρόεδρος 
του Δ. Σ. της ΕΝΩΣΗΣ ΗΠΕΙ-
ΡΩΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, της 
μεγαλύτερης πατριωτικής Ορ-
γάνωσης Ηπειρωτών Αττικής, 
που ενώνει περισσότερους από 
30.000 συμπατριώτες μας. 
Αν και είναι ο μόνος Αρτινός 

από τα 11 μέλη του Δ.Σ, είναι 
βέβαιο ότι η παρουσία του Νο-
μού μας στην Ένωση θα είναι 
δημιουργική. Όλοι σχεδόν οι 
Ηπειρώτες της Αττικής που από 
χρόνια γνωρίζουν την προσφο-
ρά του στον τόπο μας, είναι βέ-
βαιοι γι’ αυτό. Εγώ σαν Αγνα-
ντίτης, είμαι και υπερήφανος. 

 Νίκος Αλαχμανέτης
 Επίτιμος Πρόεδρος 
Αρτινών Αττικής

 (Αγναντίτης εκ μητρός)

ΑΝΟΙΚΤΗ 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Θέλουμε ως γονείς να ευ-
χαριστήσουμε θερμά τους 
συγγενείς, φίλους, συγχω-
ριανούς και συναδέλφους, 
ιδιαίτερα όλους όσους ήρ-
θαν από επαρχία και πα-
ραβρέθηκαν την 23η Μαΐου 
2009 στο γάμο των παιδιών 
μας Ευαγγελίας και Δημή-
τρη Σκαμπαρδώνη. Να ευ-
χηθούμε μέσα από την καρ-
διά μας στους ελεύθερους 
στα δικά τους και στους γο-
νείς να χαρούνε και να συ-
νοδεύσουν τα παιδιά τους 
στις τόσο όμορφες και αξέ-
χαστες στιγμές που ζήσαμε 
κι εμείς τις μέρες αυτές.
Αποστολία – Κων/νος 
Γεωρ. Καπέλης

Καλή μου κι αγαπημένη, πούζησες σαν την νε-
ράιδα του παραμυθιού δίπλα στα καταγάργαρα 
νερά του Αράχθου, και το τοξωτό πέτρινο γεφύ-
ρι που στέκει ακόμα όρθιο, αρχαίο μνημείο, και 
πέρασμα των παιδικών μου χρόνων και τρυφε-
ρών μου αναμνήσεων.
Εσύ μας καλοδέχτηκες με το τσεμπέρι στο κε-

φάλι και τις πλεξούδες πλεγμένες σφιχτά. Την 
μπροστοποδιά δεμένη και την ρόμπα με τα φιλ-
ντισένια κουμπιά κουμπωμένη.
Ήσουν γυναίκα για σπίτι και από την αγκαλιά 

σου μέσα ξεπετάχτηκαν τρία καμάρια, που τα 
μεγάλωσες με ήθος και αγωγή. Κι ήταν τα αστέ-
ρια τα δικά σου μα και όλου του κόσμου.
Γίναμε ένα, όταν η μοίρα μας έδεσε, και μόνο 

ο χάρος έκοψε στα δύο την αγάπη μας.
Αγκάλιασες τον Μήτσιο, τη Νίκη και την Πρα-

ξιθέα σα δικά σου παιδιά. Θυμάμαι σαν έγινε το 
προξενιό στον οντά του πέτρινου σπιτιού, που 
τα τραπέζια ήταν στρωμένα και ο Γεροδήμος με 
το μαγικό του κλαρίνο είχε κάτσει στην γωνία, 
ο πατέρας μου του δώσε παραγγελιά για το ζευ-
γάρι «κείνο τ’ αστέρι το λαμπρό που πάει κόντα 
στην πούλια.......» κι εσύ κέρναγες το κρασί, 
με τον μαστραπά το γυάλινο κι ο συμπέθερος - 
αυτός ο άγιος άνθρωπος - σκούπιζε με το άσπρο 
του μαντήλι τα συγκινημένα του μάτια. Ήταν 
δάκρυα χαράς, που κρατάνε σαράντα χρόνια
Κι έφτιαχνες κουλούρα στη γωνιά αφού την 

απίθωνες στην ξύλινη τάβλα δίπλα απ’ το φρέ-
σκο ξυνόγαλο που τόχεις χτυπήσει στην μπου-
τινέλα πριν βγει ο ήλιος, έβαζες και παραδίπλα 
την πίτα την ανεβατή.
Κι ο κήπος φρεσκοσκαλισμένος σκέτο θερμο-

κήπιο με τις αγγουριές και τις βραγές με τις φα-
σολιές δεμένες ψηλά στα καλάμια και στη ρίζα 
το νερό. Τα κολοκυθo-κίτρινα μπαλόνια-στην 

αράδα κάτω απ’ τη βεράντα, και οι καρύδες 
πάνω στο μεσάλι για να στεγνώσουν.
Οι μπάλες με το τριφύλλι στοιβαγμένες μεσ’ 

την αποθήκη και στον γύρο χώρο για να ξερα-
θούν. Κι εσύ τα ’φτιαχνες όλα γιατί είχες βάλει 
σειρά και πρόγραμμα, και την ίδια σου την δύ-
ναμη την αντλούσες απ’ την αγάπη που έπαιρ-
νες και έδινες.
Τις Κυριακές και τις γιορτές προσκύναγες κι 

άναβες το κερί στους Άγιους Ταξιάρχες και το 
πανηγύρι γκύκλες στην Άγναντα ήσουν εκεί δί-
πλα στους αγαπημένους σου και συμμετείχες 
στην χαρά του χωριού όλου.
Πορεύτηκες μ’ ολόρθο το κεφάλι, και με βαθιά 

την πίστη στο Θεό. Πέρασες τα καλά και δύσκο-
λα αθόρυβα, και με μεγάλη υπομονή και σύνεση 
διδάσκοντας με το παράδειγμα σου.
Τις ευχές σου τις σκόρπαγες απλόχερα στους 

απόγονους σου. Κι όλοι τους σ’ αγάπησαν και 
σε σεβάστηκαν. Κι έτσι αφού έκανες τον κύκλο 
σου - αποδήμησες στον Κύριο.
Ήρθα με τον Σπύρο για να σ’ αποχαιρετήσω 

και σούφερα κόκκινα γαρύφαλλα της κανέλας, 
γιατί τα’χες και στη αυλή σου.
Και γύρω σου είχαν μαζευτεί συγγενείς, φίλοι 

και γνωστοί και από τις δύο φαμίλιες για να σε 
αποχαιρετήσουν για τελευταία φορά με μάτια 
βουρκωμένα και να σου πουν το « καλό ταξίδι » 
στην αιωνιότητα, γιατί όλοι σε αγαπούσαν.
Καλή μου και γλυκιά μου συμπεθέρα « καλό 

σου ταξίδι» θα κρατήσω από Σένα για πάντα τη 
ζωντάνια σου για ζωή.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα, που σε σκέπασε!

Κατερίνα Πέτρου Κωστούλα - Μίχου
Άγιος Θωμάς - Πρέβεζας 

23 Μαΐου 2009

Στην αγαπημένη μου συμπεθέρα Δημητρούλα Βασ. Γεωργονίκου
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Βλέ πω, α κού ω, σχολιάζωΤο ενδιαφέρον με το 
οποίο το πολυπληθές 

ακροατήριο παρακολούθησε 
την 11-5-2009 την παρουσία-
ση του βιβλίου «Το Γυμνάσιο 
Αγνάντων, ο Πνευματικός 
Φάρος των Τζουμέρκων» του 
κ. Χρ. Τούμπουρου, έδειξε 
το μέγεθος της προσφοράς 
του Γυμνασίου στην καλλιέρ-
γεια του πνεύματος και του 
ήθους των Τζουμερκιωτών. 
Οι Τζουμερκιώτες όλων των 
ηλικιών και οι πολλοί φίλοι 
που πλημμύρισαν τη μεγάλη 
αίθουσα της «Πανηπειρωτι-
κής», θυμήθηκαν ή άκουσαν 
και έμαθαν πολλά για την 
προσφορά του Γυμνασίου 
μας, και θαύμασαν! Δεν ήταν 
μόνο πνευματική και ηθική 
η προσφορά του. Ήταν και 
πατριωτική και κοινωνική, 
γεμάτη ανθρωπιά και συνα-
ντίληψη. Ήταν ζυμωτήριο 
της ενιαίας τζουμερκιώτικης 
αντίληψης και συνείδησης, 
αλλά και του ξεχωριστού 
τζουμερκιώτικου πολιτισμού 
που μας διακρίνει.

Σημειώνω τη σωστή ορ-
γάνωση και την ομαλή 

εξέλιξη της παραπάνω εκδή-
λωσης. Την εγγυάτο, άλλω-
στε, η εμπειρία, η σοβαρότη-
τα και η υπευθυνότητα του 
Συντονιστή κ Κώστα Μαρ-
γώνη (Πρόεδρος Ι.Λ.Ε.Τ.). Η 
συνέπεια ως προς την ώρα 
έναρξης της εκδήλωσης 
(σπάνιο φαινόμενο στις μέ-
ρες μας!), η απόλυτη τάξη, 
η προσοχή και το ενδιαφέ-
ρον του πολυπληθούς ακρο-
ατηρίου, επιβεβαίωσαν το 
υψηλό επίπεδο της ευγένει-
ας και του πολιτισμού των 
Τζουμερκιωτών. 

Ακούγοντας στις 23-4-
2009 μια τηλεοπτική 

εκπομπή για τα έξι καθαρό-
τερα ποτάμια της Ελλάδος, 
μάταια περίμενα να ακούσω 
μέσα σ’ αυτά και τον Άρα-

χθο. Καθαρότατο τον είχαμε 
γνωρίσει εμείς οι παλιότεροι. 
Δε περίσσευαν τότε αποφά-
για, δεν είχαμε πλαστικές 
σακούλες και απορρυπαντι-
κά για να …ρυπάνουμε μ’ 
αυτά τα τρεχούμενα νερά 
του. Η πικρία μου αμβλύν-
θηκε κάπως, μόλις άκουσα 
ότι στις πρώτες θέσεις των 
καθαρότερων ποταμών βρί-
σκονται τα γειτονικά μας 
ποτάμια, Αώος, Βοϊδομάτης, 
Ασπροπόταμος. Κάτι ήξερε 
ο λαός μας που, από παλιά, 
έλεγε ότι: «όποιος αποπα-
τεί στη θάλασσα, το βρίσκει 
στο αλάτι». Και όποιοι εκ συ-
στήματος «αποπατούν» στη 
στεριά και όπου νά ’ναι, σαν 
αρχαίοι Κλαζομένιοι, το βρί-
σκουν στα τρεχούμενα νερά 
και στα… «ζιρζόνια»!... 
Και δεν εννοώ, βέβαια, το 

τυχαίο και δυσδιάκριτο κου-
τσούλημα του κόκκυγα, του 
μονήρους και απόκοσμου 
πουλιού, που κοινώς λέγεται 
κούκκος. Αυτό πιθανόν να το 
αντιληφθείς, μόνο αν συμπέ-
σει με το εποχικό και μονό-
τονο «κουκκουλάλημά» του, 
με το οποίο, όντας κούκκος, 
νομίζει ότι μόνος του μας 
φέρνει την Άνοιξη!... Φαί-
νεται πως το αρνησίκοσμο 
αυτό πουλί καταλαβαίνει, εξ 
ενστίκτου, ότι κανένας δε θα 
το έβλεπε, δε θα το γνώριζε 
και δε θα το χαμπάριζε, εάν 
δεν «εκόκκυζε». 

Το διάβασα και το συσχε-
τίζω: «Η ένταση της ενόχλη-
σης καταδεικνύει και το μέ-
γεθος της ενοχής». Μάλλον 
αποτελεί λόγια παράφρα-
ση της λαϊκής παροιμίας: 
«όποιος έχει τη μύγα μυγιά-
ζεται». 

Παρακολου-
θώντας τον 

τελευταίο καιρό 
τις προσπάθειες 
που γίνονται για 
τη θεραπεία του 
κακοφορμισμέ-
νου κοινωνικού 
αποσ τήμα τος 
της διαφθοράς, 
θυμήθηκα  τ η 
ρήση: «ουδέν κα-
κόν αμιγές καλού». Τα ζιζά-
νια της ανομίας, της λαθρο-
χειρίας, της λοβιτούρας και 
του ρουσφετιού ευδοκιμούν 
από παλιά στο «περιβόλι» 
της κοινωνίας μας. Τα «δια-
βολολούδουδα» αυτά, έκα-
ναν πως δεν τα γνώριζαν οι 
παλιότεροι περιβολάρηδες. 
Χρόνια τα φρόντιζαν και, 
παράλληλα, τα έδιναν και σ’ 
εμάς να τα μυρίσουμε, μέ-
χρι που αφιονιστήκαμε, πα-
ραλογίσαμε και πιστέψαμε 
στη διαβεβαίωσή τους ότι 
τα πάντα μπορούμε να τα 
μυρίζουμε. Ήταν η εποχή 
που μας έλεγαν ότι τα πάντα 
μπορούμε να κάνουμε, «τα 
πάντα γίνονται» ατιμωρητί!... 
Ευτυχώς, αυτή η αλλοπρό-
σαλλη πεποίθηση άρχισε να 
κλονίζεται. «Ο φόβος που 
φυλάει τα έρμα» επανέρχε-
ται και φαίνεται να αποδίδει, 
έστω κι αν ο νόμος κρατά-
ει ακόμα κρυμμένη τη ρομ-
φαία του. Όσο νωρίτερα τη 
δείξει και όσο πιο σκληρά 
την κατεβάσει στα κεφάλια 
των υπαίτιων της κοινωνικής 
εξαχρείωσης, τόσο το καλύ-
τερο. Παρήγορη, πάντως, 
είναι η ένδειξη ότι οι επο-
χές που γεννούν «Λερναίες 
Ύδρες», γεννούν και τον 
«Ηρακλή» τους. 

Μερικοί  πολύ  καλοί 
φίλοι μου, όταν δια-

βάζουν σε τούτη τη σελίδα 
κάποιο οξύ σχόλιο, μου τη-
λεφωνούν και μου λένε: «κά-
τσε στ’ αυγά σου!…». Εκτι-
μώ το ενδιαφέρον τους και, 
ειλικρινά, τους ευχαριστώ. 
Όμως, η κλώσσα στη φωλιά 
της κάνει καλά τη δουλειά 
της εάν, όπως λένε οι ειδι-

κοί, μετακινείται 54-
55 φορές το 24ωρο. 
Έτσι αλλάζει και τη 
θέση των αυγών και, 
φέροντας τα επάνω 
κάτω, τα επωάζει 
από όλες τους τις 
πλευρές. Αν καθό-
ταν ακίνητη, τα αυγά 
θα κλούβιαζαν και 
αντί για κλωσσόπου-
λα, βρωμιά θά ’βγα-

ζαν. Και εμείς, την τεμπέλα 
κλώσσα που, λόγω «γερα-
κοφοβίας», θα λούφαζε και 
μονίμως δε θά ’κανε τη δου-
λειά της, θα της κόβαμε το 
λαρύγγι, θα τη ζεματάγαμε, 
θα την ξεπουπουλιάζαμε και 
θα την κρεμούσαμε στο πα-
λούκι να την φάνε τα άγρια 
του δάσους και του ουρα-
νού, γιατί τα ήμερα σκυλιά 
δε θα τη «γλώσσιαζαν»!... 

Μερικοί άλλοι, λιγότε-
ροι αυτοί, αλλά πιο 

«θεωρητικοί», με χαρακτη-
ρίζουν πολυπράγμονα. Γρά-
φω, λένε, στην εφημερίδα 
μας και παίρνω θέση επάνω 
σε διάφορα θέματα, ενώ δεν 
είμαι ειδικός. Πράγματι, έτσι 
είναι . δεν είμαι ειδικός. Ντι-
λετάντης (= ερασιτέχνης) 
είμαι. Νιώθω όμως καλύτερα 
από ότι θα ένιωθα εάν π. χ. 
ήμουν ειδικός μόνο στο μα-
γείρεμα του γίδινου πατσά 
ή μόνο της «μπλατσάρας»! 
Αγνοούν όμως οι «ειδικοί», 
που ξέρουν μόνο να επικρί-
νουν, ότι η εφημερίδα μας, 
ύστερα από 32 χρόνια ζωής, 
έγινε και απαιτητική, και λι-
χουδιάρα! Της αρέσουν οι 
ποικιλίες και οι σύγχρονες 
οσμές και γεύσεις. Ώσπου 
να ξεθαρρέψουν οι «σεφ» 
και, ως τότε, να μην «πε-
θάνουν της πείνας» οι ανα-
γνώστες της εφημερίδας 
μας, περιμένοντας τα δικά 
τους ειδικά και ευωδιαστά 
«εδέσματα», προσπαθούν 
κάποιοι να καλύψουν την έλ-
λειψη, έστω και με ανοστιές. 
Πάντως, όσο νόστιμα και 
νά ’ναι τα μαγειρέματα των 
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ειδικών, εάν και εφόσον τα 
τρώνε κρυφά και μόνοι τους, 
ντιπ δε μας μέλει. Ας αυτο-
ευφραίνονται και ας αυτο-
θαυμάζονται. Η εφημερίδα 
μας, ευτυχώς, τη «βγάζει» μ’ 
ό,τι βράζει στο κακκάβι της, 
που φαίνεται ότι αρέσει σε 
πολλούς. 

Στον καιρό που ζούμε, 
όλο αστεία πράγματα 

ακούμε!... Μέχρι και κου-
βέντα έγινε στα ΜΜΕ για 
πρόσληψη στην Αστυνομία 
και αλλοδαπών για να ελέγ-
χουν, λένε, τους ομοεθνείς 
τους!... Αλήθεια, πόσοι Έλ-
ληνες υπηρετούσαν π.χ. 
στην Αστυνομία της Γερμα-
νίας, όταν εμείς ήμασταν 
εκεί νόμιμα μετανάστες; Ε, 
δεν είμαστε καλά… Φαίνεται 
πως η κοινωνία μας, «πήρε 
και το χάν(ε)ι». 

Οι Ευρωεκλογές τελεί-
ωσαν! Και τώρα τι θα 

γίνουμε χωρίς «βαρβάρους» 
και «πράσινους παπαγά-
λους»; Οι εκλογές αυτές, 
μου θύμισε το «ενδιαφέρον» 
που έδειχνε κατά τις βου-
λευτικές εκλογές του 1961 
ο σπιτονοικοκύρης μου στη 
Χίο, στην πόλη όπου τότε 
εργαζόμουν. Το συμπαθές 
εκείνο γεροντάκι χτυπούσε 
κάθε μια ώρα την πόρτα μου 
(είχα τότε ραδιόφωνο!), όχι 
για να του πω τα γενικά απο-
τελέσματα, αλλά για να μά-
θει τι ψήφισαν σε ένα χωριό 
της Ναυπάκτου, απ’ όπου 
καταγόταν. Και όταν τον 
ρώτησα: «Μπάρμπα-Θωμά, 
γιατί ρωτάς μόνο για το χω-
ριό σου και όχι για τα γενικά 
αποτελέσματα», μου απή-
ντησε: «Εμένα δε με νοιάζει 
τι ψήφισαν οι άλλοι και ποιος 
θα βγει . εγώ θέλω να μάθω 
τι ψήφισαν οι χωριανοί μου, 
για να δω μήπως βγήκα απ’ 
το μαντρί». Το ίδιο κάνουμε 
τώρα όλοι, σχεδόν, οι Έλλη-
νες! Καθόλου δε μας νοιά-
ζει τι ψηφίζει η Ευρώπη στο 
σύνολό της, μολονότι αυτή, 
κυρίως, καθορίζει τις τύχες 
μας. Και όμως λέμε ότι εί-
μαστε Ευρωπαίοι. Τρομάρα 
μας!... 

ΤΕΧΝΗΤΗ ΦΥΤΕΙΑ ΕΛΑΤΩΝ 
ΣΤΡΑΝΑ ΑΓΝΑΝΤΩΝ

ΤΩΡΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ 
ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΕΛΑΤΑ
ΠΛΗΡΟΦ.: ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΤΗΛ.: 2685031235 & 31445

ΚΙΝ.: 6974323898

Το καλοκαιράκι ήρθε και η Άγναντα θα γεμίσει πάλι από νεο-
λαία, θα φύγουμε από τα θρανία, τις σχολές, τις δουλειές και τις 
πόλεις και θα πάμε να ... αράξουμε στο χωριό μας!
Δεν θα έχουμε πια τη μουρμούρα των δικών μας “πού πας”, 

“τι κάνεις”, “με ποιόν θα είσαι”, “τι ώρα θα γυρίσεις” !!!
Ραντεβού λοιπόν για πολύ ́ ΄κους κους΄΄ και παρεούλα στο καφέ 

«ΑΓΝΑΝΤΙ», στο στέκι της νεολαίας και όχι μόνο, ακούγοντας 
επίλεκτη μουσική και απολαμβάνοντας κρύο καφέ, λαχταριστά 
παγωτά, δροσερά αναψυκτικά και ποτά.

Καλοκαίρι 2009
Η Νεολαία Αγνάντων
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Ιστοσελίδα: Η απόφασή μας να 
δημιουργήσουμε την ιστοσελίδα 
του Συλλόγου μας, υλοποιήθηκε. 
Μέσα από αυτή, κάθε επισκέπτης 
του ιστοχώρου μπορεί να πληρο-
φορηθεί Ιστορικά και Γεωγραφικά 
στοιχεία για το χωριό μας, λεπτο-
μέρειες για την πρόσβαση σ’ αυτό, 
στοιχεία όλων των Αγναντίτικων 
Συλλόγων, τα καταστήματα του 
χωριού μας με τα τηλέφωνά τους, 
τις δραστηριότητες που μπορεί ο 
επισκέπτης να αναπτύξει στο χω-
ριό μας και στην ευρύτερη περιο-
χή, πληροφορίες για τη διαμονή 
του και φυσικά πολλές φωτογρα-
φίες με τις φυσικές ομορφιές του 
χωριού μας. Τη δημιουργία της 
ιστοσελίδας έκανε και πρόσφερε 
δωρεάν στο Σύλλογο ο Αριστεί-
δης-Γιώργος Κ. Παπακίτσος. Το 
Δ.Σ. θερμά τον ευχαριστεί και του 
εύχεται καλή επαγγελματική στα-
διοδρομία.
Εκδρομή: Στις 4 και 5 Μάη ο 

Σύλλογος πραγματοποίησε δι-
ήμερη εκδρομή στην Αριδαία 
Έδεσσας. Ένα, σχεδόν γεμάτο, 
λεωφορείο ξεκίνησε από το χω-
ριό και με ενδιάμεσους σταθμούς, 
για καφέ, για ξενάγηση, για φαγη-
τό, κατέληξε στην Αριδαία. Στην 
Έδεσσα υποδέχτηκε με πολλή 
αγάπη τους εκδρομείς ο χωρια-
νός μας κ. Δημ. Κ. Γκουβάς που 
ανέλαβε και την ξενάγησή τους 
στην πόλη. Τον ευχαριστούμε και 
εμείς πολύ. Την άλλη μέρα οι εκ-
δρομείς επισκέφτηκαν τα Λουτρά 
στο χωριό Λουτράκι και αρκετοί 
από αυτούς έκαναν και το ιαμα-
τικό τους μπάνιο. Το απόγευμα 
έφτασαν στο χωριό καταευχαρι-
στημένοι και έτοιμοι για την επό-
μενη μονοήμερη εκδρομή στην 
Κέρκυρα. 
Προσκύνημα στον Άγ. Σπυρί-

δωνα Κέρκυρας
Στις 4 Ιουνίου, πραγματοποιήθη-

κε ημερήσια εκδρομή στην Κέρκυ-
ρα. Η συμμετοχή ήταν αθρόα. Δύο 
λεωφορεία, το ένα μεγάλο και το 
άλλο λίγο μικρότερο, ασφυκτικά 
γεμάτα ξεκίνησαν πρωί-πρωί. Η 
διαδρομή εύκολη αλλά χρονο-
βόρα. Άγναντα – Ηγουμενίτσα – 
Κέρκυρα και επιστροφή πάνω από 
οκτώ ώρες. Αν σ’ αυτό το χρόνο 
προσθέσει κανείς το μεσημεριανό 
φαγητό και το Προσκύνημα στον 
Άγιο Σπυρίδωνα, απέμεινε πολύ 
λίγος χρόνος για την επίσκεψη 
άλλων χώρων, όπως είχε προ-
γραμματιστεί. Δεν αποφύγαμε 
και το λάθος διαδρομής που και 
αυτό στέρησε από τον ελάχιστο 
εναπομείναντα χρόνο. Μάθαμε 
όμως ότι εκδρομές μακρινές και 
κυρίως αυτές που απαιτείται η 
χρήση δυο μεταφορικών μέσων 
(π.χ. λεωφορείο, πλοίο) πρέπει 
να είναι διήμερες. Αν εξαιρέσει 
κανείς το πιεστικό του χρόνου και 
την κούραση, κατά τα άλλα περά-
σαμε καλά. Γίναμε όλοι ένα, όλοι 
μια οικογένεια, συνφάγαμε, φω-
τογραφηθήκαμε, είπαμε πολλά 
αστεία και ανέκδοτα, γελάσαμε, 
ήπιαμε και το τσιπουράκι μας. Το 
εγχείρημα θα το επαναλάβουμε. 
Αναμεταδότης  ΕΤ3 :  Στ ι ς 

15/1/2009, απευθύναμε έγγραφο 
στην ΕΤ3, το οποίο κοινοποιήσα-
με στο Νομάρχη Άρτας και στο 
Δήμαρχο Αγνάντων, με το οποίο 
ζητούσαμε την εγκατάσταση 
στο χώρο που υπάρχουν οι άλ-
λοι αναμεταδότες (παλιός Άγιος 
Χριστόφορος) αναμεταδότη του 
καναλιού της ΕΤ3. Παράλληλα 
επικοινωνήσαμε επανειλημμένα 
τηλεφωνικά με τον αρμόδιο Δ/
ντή στη Θεσσαλονίκη για την επί-
σπευση των ενεργειών του. Ο Δ/
ντής είδε το θέμα με κατανόηση 
και το Φεβρουάριο επικοινώνησε 
με το Δήμαρχο για την κατασκευή 
οικίσκου προς τοποθέτηση του 
αναμεταδότη. Από τον περασμέ-
νο Απρίλιο ο αναμεταδότης εγκα-
ταστάθηκε στους ήδη υπάρχοντες 
οικίσκους, μέχρι να γίνει άλλος, 
και έτσι το χωριό μας, αλλά και 
η ευρύτερη περιοχή, έχει πλέον 
λήψη του σήματος της ΕΤ3.
Ανακύκλωση ηλεκτρικών στη-

λών (ΑΦΗΣ): Στην είσοδο του Δη-
μαρχείου τοποθετήσαμε δοχείο 
συγκέντρωσης φορητών ηλεκτρι-
κών στηλών. Από εδώ και μετά 
ας φροντίσουμε όλοι καμιά στή-
λη-μπαταρία ρολογιών, φακών, 
ραδιοφώνων κλπ, να μην πετιέ-
ται στα σκουπίδια, στο χωράφι ή 
στο λόγγο. Όλες εκεί, στο δοχείο. 
Όσο γρηγορότερα γεμίσει, τόσο 
περισσότερο θα έχουμε προστα-
τεύσει το πολύ επιβαρημένο πε-
ριβάλλον. 
Σύλλογος Καλαβρυτινών Πά-

τρας: Το Μάρτιο ο Πρόεδρος 
του Συλλόγου Καλαβρυτινών κ. 
Φραντζής Αθ., επικοινώνησε μαζί 
μας και μας ενημέρωσε ότι μέλη 
και χορευτικά τμήματα του Συλ-
λόγου, θα επισκεφτούν το χωριό 
μας στις αρχές του Απρίλη. Μας 
πρότεινε, συναποφασίσαμε και 
διοργανώσαμε, υπό την αιγίδα 
του Δήμου Αγνάντων, στις 5 Απρι-
λίου, πολιτιστική εκδήλωση κατά 
την οποία τα χορευτικά τμήματα 
του Συλλόγου με τις παραδοσια-
κές στολές χόρεψαν παραδοσιακά 
Δημοτικά τραγούδια. Η εκδήλωση 
ήταν επιτυχημένη και πρωτόγνω-
ρη για το χωριό μας. Προσφωνή-
σεις απηύθυναν ο Δήμαρχος κ. 
Χρ. Χασιάκος και ο Πρόεδρος του 
Καλαβρυτινού Συλλόγου κ. Φρα-
ντζής. Από το Σύλλογό μας παρέ-
στησαν ο Αντιπρόεδρος κ. Αλέκος 
Γκουβάς και μέλη του Δ.Σ.
Ο Σύλλογός μας ευχαριστεί τον 

Πρόεδρο, τα μέλη του Δ.Σ., τα 
μέλη του Συλλόγου και τα χορευ-
τικά τμήματα του Συλλόγου των 
Καλαβρυτινών.
Αρχαιρεσιακή Γ.Σ.
Στις 18 Ιουλίου 2009 θα γίνει 

η Αρχαιρεσιακή Γεν. Συνέλευση 
του Συλλόγου μας και θα ορι-
στεί η ημερομηνία των Εκλογών. 
Πρόσκληση θα διανεμηθεί στο 
πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. 
Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν 
στις εκλογικές διαδικασίες και να 
βάλουν υποψηφιότητα μπορούν 
από τώρα να το δηλώνουν στα 
μέλη του απερχομένου Δ.Σ. 

Το Δ.Σ.

Την Παρασκευή 24/4/2009,  
στην αίθουσα του Συλλόγου 
“ΣΚΟΥΦΑΣ” στην Άρτα, πα-
ρουσιάστηκε η έκθεση φω-
τογραφίας του χωριανού μας 
καλλιτέχνη φωτογράφου κ. 
Κώστα Μαυροπάνου.
Μετά τη μεγάλη επιτυχία 

που είχε η έκθεση που έγινε 
στην Αθήνα στις 6 Μαρτίου, 
η Άρτα έζησε ΄΄το γεγονός΄΄, 
αφού επί τέσσερες ημέρες 
πρωί απόγευμα οι επισκέπτες 
συνέρρεαν στην αίθουσα κατά 
δεκάδες. Αλλά δεν ήταν μόνο 
το πλήθος μεγάλο, ήταν και οι 
έπαινοι πολλοί και όλων. Ήταν 
για την Άρτα το γεγονός των 
ημερών. 
Η  απόφαση  του  Δήμου 

Αγνάντων να διοργανώσει 
αυτή την έκθεση και του Εκ-
πολιτιστικού-Εξωραϊστικού 
Συλλόγου “ΤΑ ΑΓΝΑΝΤΑ”, 
που ήταν συνδιοργανωτής, 
στέφτηκε με μεγάλη επιτυχία. 
Με αυτή την πρωτοβουλία ανα-
δείχτηκε το φυσικό κάλλος της 
περιοχής των Τζουμέρκων και 
η ευαισθησία του καλλιτέχνη 
για τη φύση και την κοινωνική 
ζωή της περιοχής.
Την ημέρα των εγκαινίων, 

στην κατάμεστη αίθουσα, το 
συντονισμό της εκδήλωσης 
είχε ο κ. Δημ. Βλαχοπάνος, 
καταξιωμένος λογοτέχνης , 
που με τον ποιητικό του οί-
στρο έπλεξε το εγκώμιο του 
καλλιτέχνη φωτογράφου και 
τοποθέτησε σε περίοπτη θέση 
μέσα στο καλλιτεχνικό στερέ-
ωμα το έργο του. 
Η επίσημη Αρτινή κοινωνία 

ήταν όλη εκεί. Ο Νομάρχης 
Άρτας Γιώργος Παπαβασιλεί-
ου, ο Δήμαρχος Αγνάντων 
Χρήστος Χασιάκος, ο Αντι-
νομάρχης Θωμάς Σάλλας, ο 
Γ. Γραμματέας της Νομαρχίας 
Αν. Καρανίκας, o Γενικός Δ/
ντής της Νομαρχίας Σωτήρης 
Νέσσερης, οι Νομ. Σύμβουλοι 
Ντίνα Μπαλατσούκα, Κ. Μπό-
βολος, Σ. Βασιλάκης, Β. Γιολ-
δάσης, ο Πρ. του Δημ. Συμ-
βουλίου του Δήμου Αρταίων 
Χρ. Καραβασίλης, ο Πρ. του 
Πολιτιστικού Οργανισμού 
του Δήμου Αρταίων Γ. Αθα-
νασούλας, οι Δημ. Σύμβουλοι 
του Δήμου Αρταίων Βασίλης 
Γιάπρος, Γ. Αθανασούλας, 
Αρ. Μπακόλας, Γ. Τσίκος, 
Όλγα Γεροβασίλη, ο Αντιδή-
μαρχος του Δήμου Αγνάντων 
Κ. Δήμος και ο Δημ. Σύμβου-
λος του Δήμου Αγνάντων Ε. 
Γιάπρος. 
Σε συνέντευξή του ο κ. 

Μαυροπάνος είπε μεταξύ των 
άλλων: “Για να αναπτυχθεί μια 
περιοχή πρέπει να βρεις όλα τα 
στοιχεία που την εκφράζουν. 
Ένα από τα βασικά είναι οι φω-
τογραφίες. Αυτό ήθελα πάντα στη 
φωτογραφία, να αποτυπώνεται η 
ευαισθησία. Συνάντησα αυτή την 

ευαισθησία στα πρόσωπα των 
ανθρώπων στα Τζουμέρκα και 
γι’ αυτό υπάρχουν και τόσα πορ-
τρέτα. Από εκεί βλέπεις και την 
΄΄ευαισθησία΄΄ της περιοχής πιο 
πολύ”. 
Ο Δήμαρχος Αγνάντων κ. 

Χρ. Χασιάκος είπε: 
“Σήμερα έχουμε εδώ την έκ-

θεση φωτογραφίας, του φωτο-
γράφου Κώστα Μαυροπάνου. 
Κατάγεται από την Άγναντα και 
θέμα έχει ΄΄Τζουμερκιώτικα Φω-

τογραφήματα΄΄. Είναι φωτογραφί-
ες από την χλωρίδα και πανίδα 
των Τζουμέρκων και από την 
κοινωνική ζωή της περιοχής μας. 
Αναφέρεται στην ευρύτερη περι-
οχή των Τζουμέρκων και όχι μόνο 
στο Δήμο Αγνάντων. Εμείς ανα-
λάβαμε την πρωτοβουλία να ορ-
γανώσουμε αυτή την έκθεση αφ’ 
ενός γιατί ο Μαυροπάνος είναι 
δημότης μας και αφ’ ετέρου γιατί 
θέλαμε να του δείξουμε ότι ανα-
γνωρίζουμε το έργο το οποίο έχει 
κάνει, να του συμπαρασταθούμε 
ηθικά και να τον προτρέψουμε να 
βγει πιο έξω να γνωρίσει και όλος 

ο κόσμος το έργο του και να συ-
νεχίσει να κάνει αυτό που κάνει 
μέχρι στιγμής. Πιστεύουμε ότι η 
δουλειά την οποία κάνει βοηθάει 
τη ανάπτυξη της περιοχής, την 
προβάλλει στο ευρύτερο κοινό 
και συμβάλλει στην πολιτιστική, 
στην κοινωνική και πνευματική 
ανύψωση του επιπέδου των κα-
τοίκων της περιοχής μας”.
Ο Νομάρχης Άρτας κ. Γ. 

Παπαβασιλείου συγχάρηκε το 
Δήμαρχο Αγνάντων για την 
απόφασή του, επαίνεσε το 
φωτογράφο για το έργο του 
και εξέφρασε το θαυμασμό 
του για την έκδηλη ευαισθησία 
που περικλείει το φωτογρα-
φικό υλικό. Είπε επίσης, ότι 
η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
στηρίζει τέτοιες προσπάθειες 
και πασχίζει να προβάλει την 
Πολιτιστική κληρονομιά του 
Νομού Άρτας. Έτσι μετά την 
επιτυχία που είχε η προβολή 
των Βυζαντινών μνημείων της 
Άρτας, που έγινε στο Μέγαρο 
μουσικής στην Αθήνα στις 14 
Μαρτίου, θα  ακολουθήσουν 
παρόμοιες προσπάθειες.
Ο υπογράφων, Πρόεδρος 

του Εκπολιτιστικού Συλλόγου 
“Τα Άγναντα”, ως κεντρικός 
ομιλητής, αναφέρθηκε στο 
έργο, στον καλλιτέχνη και στο 
περιεχόμενο της έκθεσης, λέ-
γοντας μεταξύ των άλλων:

“Τζουμέρκων φωτογραφήμα-
τα”, ή, θα μπορούσαμε να πούμε, 
της Τζουμερκιώτικης ζωής, μιας 
ζωής, φωτογραφήματα. Θέματα 
από τη φύση και από το κοινωνι-

κό περιβάλλον των Τζουμέρκων. 
Από τα ψηλά βουνά, τα απάτητα, 
των παλικαριών τα λημέρια.  Από 
τα χωριά, που παρά τους λίγους 
ανθρώπους που τα κατοικούν, 
αντέχουν ακόμα στο χρόνο και θα 
αντέξουν, άνθρωποι αγωνιστές 
στα νιάτα τους και στα γεράμα-
τά τους, πάντα ελεύθεροι, πάντα 
υπερήφανοι, με χέρια ροζιασμέ-
να, με πρόσωπα αυλακωμένα από 
το χρόνο, αλλά πάντα χαρούμενα, 
πάντα καλοσυνάτα.

 ”Φτάνει, που μάς γυρίζουν-τα 
φωτογραφήματα- πολλές δεκαε-

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ-ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
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Έδρα: Άγναντα Άρτας, Τ.Κ. 470.43
 www.agnanta.org.gr   e-mail: info@agnanta.org.gr
Άγναντα, Ιούνιος 2009
Αρ. πρωτ. 79

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Τζουμέρκων Φωτογραφήματα»
με την ευαισθησία και διαίσθηση του Κώστα Μαυροπάνου

Ο φωτογράφος Κώστας Μαυροπάνος

Ο δήμαρχος Αγνάντων Χρ. Χασιάκος

Συνέχεια στη σελίδα 8 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ»
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος «ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ», θα διοργα-

νώσει και φέτος  το παραδοσιακό ημερήσιο πανηγύρι ανήμερα 
της εορτής του προφήτη Ηλία στις 20 Ιουλίου, με το συγκρότημα 
του Γεωργίου Χαλιγιάννη και τραγούδι τη Ζωή Ράπτη.
Θα υπάρχουν ψητά, ποτά και διασκέδαση.
Τα έσοδα θα διατεθούν υπέρ των σκοπών του προφήτη Ηλία.
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τίτλο: «Το Γυμνάσιο Αγνάντων, 
ο Πνευματικός Φάρος των 
Τζουμέρκων», του συγγραφέα 
κ. Χρίστου Τούμπουρου.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο του 
Δήμου Αγνάντων αλλά και εγώ 
ως Δήμαρχος πιστεύουμε ότι 
εγκρίνοντας τις σχετικές δα-
πάνες εκπληρώνουμε τους 
σκοπούς της Δημοτικής Αρχής 
καθόσον προάγουμε τα κοινω-
νικά και πολιτιστικά συμφέρο-
ντα και τα πνευματικά ενδια-
φέροντα των δημοτών μας.

 Εγώ δεν θα σας παρουσιά-
σω το περιεχόμενο του βιβλί-
ου. Σας λέγω μόνο ότι το διά-
βασα, μού άρεσε και ορισμένα 
κείμενα τα διάβασα δυο και 
τρεις φορές. Οι επόμενοι αγο-
ρητές ως ειδικοί επιστήμονες 
θα παρουσιάσουν το βιβλίο και 
θα κάνουν κριτική αξιολόγηση 
επί του περιεχομένου του.

 Όσοι τελειώσαμε το Γυμνά-
σιο Αγνάντων έχουμε εικόνες 
και βιώματα από μια συγκε-
κριμένη μικρή χρονική στιγ-
μή. Διαβάζοντας το βιβλίο θα 
γνωρίσουμε την ιστορία του 
Γυμνασίου από το έτος 1939. 
Δεν είναι υπερβολικός ο τίτ-
λος «Πνευματικός Φάρος των 
Τζουμέρκων». Τον Φάρο αυτό 
τον δημιούργησαν οι μαθητές, 
οι καθηγητές και οι αρχές των 
Αγνάντων (Κοινοτικό Συμβού-
λιο – Οικοτροφείο Αγνάντων). 
Υπάρχουν τα στοιχεία στο βι-
βλίο από τα οποία φαίνεται 
πως το μεγαλοπρεπές για την 
εποχή του αυτό κτήριο κα-
τασκευάστηκε με δάνεια της 
Κοινότητας Αγνάντων και με 
προσωπική εργασία των Αγνα-
ντιτών. 

 Εγώ προσωπικά τα τελευ-
ταία χρόνια όταν έβλεπα αυτό 
το κτήριο, ένιωθα μέσα μου 
ότι μας έδωσε πολλά και δεν 
του δώσαμε τίποτε. Η λύτρω-
ση φαντάζομαι για όλους μας, 
ήρθε με την έκδοση αυτού του 
βιβλίου από τον Χρίστο Τού-
μπουρο ο οποίος με σαφήνεια 
και σεβασμό περιγράφει την 
ιστορική πορεία του Γυμνασίου 
Αγνάντων.

 Ιδιαίτερη εντύπωση μου 
έκαναν τα στατιστικά στοιχεία 
που αναφέρονται στο βιβλίο. 
Συγκεκριμένα στην αρχή της 
δεκαετίας 1952 -1962 το 75% 
των μαθητών των Δημοτικών 
Σχολείων της περιφερείας του 
Γυμνασίου Αγνάντων πήγε στο 
Γυμνάσιο και στο τέλος της 
ίδιας δεκαετίας πήγε το 94%. 
Τα έτη 1958 – 1962 το 83% 
των μαθητών του Γυμνασίου 
Αγνάντων εισήχθη σε Ανώ-
τερες και Ανώτατες Σχολές. 
Τα ποσοστά αυτά την εποχή 
εκείνη δεν ήταν μόνο καλύτερα 
από τον μέσο όρο στην Ελλά-
δα αλλά ήταν πολύ καλύτερα 
από τα αντίστοιχα της Γαλλίας 
που επένδυε περισσότερο από 
κάθε ευρωπαϊκή χώρα στη 
Παιδεία. 
Δεν έχουμε χρεία άλλων μαρ-

τύρων που να επιβεβαιώσουν 
ότι το Γυμνάσιο Αγνάντων 

υπήρξε ο Πνευματικός Φάρος 
των Τζουμέρκων. 

 Σήμερα το Γυμνάσιο Αγνά-
ντων έχει δεκαέξι μαθητές. Το 
«λιπόσαρκο και ετοιμόρροπο 
σώμα του», όπως το χαρακτη-
ρίζει ο κ. Μιχάλης Χάρος, μετά 
βίας στέκεται όρθιο.

 Στην  αρχή  του  βιβλίου 
υπάρχει ένα ωραίο κείμενο 
των Καθηγητών του Γυμνασίου 
Αγνάντων που σχολιάζουν τη 
σημερινή πραγματικότητα.,

 Είναι εύκολο για την Πολιτεία 
να σβήσει το τρεμάμενο φως 
του. Δεν είναι όμως και δύσκο-
λο να ρίξει λίγο λάδι ακόμα για 
να φωτίζει στα Τζουμέρκα, 
στην άκρη της ελληνικής επι-
κράτειας. 

 Τελειώνοντας θέλω να ευχα-
ριστήσω τον Χρίστο Τούμπου-
ρο  που  παρεχώρησε  στον 
Δήμο Αγνάντων τα πνευματι-
κά δικαιώματα αυτού του πο-
νήματος και να τον συγχαρώ 
για την εξαιρετική δουλειά που 
έκανε. 

 Θέλω να ευχαριστήσω και 
όλους όσοι κατέθεσαν τις ανα-
μνήσεις τους και συμπεριλή-
φθηκαν στο βιβλίο.

 Εύχομαι, αγαπητέ Χρίστο, 
να έχεις υγεία και σύντομα να 
δούμε τυπωμένο τον δεύτερο 
Τόμο, για το Γυμνάσιο Αγνά-
ντων».

2. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Π.Σ.Ε. 
κ. ΚΩΣΤΑΣ ΑΛΕΞΙΟΥ:

 Πρόεδρος της Πανηπειρω-
τικής Συνομοσπονδίας Ελλά-
δος συγχάρηκε το Συγγραφέα 
για το έργο του και το Δήμο 
Αγνάντων για την εκδοτική του 
δραστηριότητα. Σημείωσε με 
έμφαση ότι Γυμνάσια υπήρχαν 
πολλά στην Ήπειρο, αλλά το 

Γυμνάσιο Αγνάντων απέκτησε 
λάμψη και κύρος, γιατί στηρί-
χτηκε σε γερές πνευματικές 
βάσεις που είχαν τεθεί στα 
Άγναντα από πολύ παλιά, 
χάρη στο ξακουστό «Ελληνικό 
Σχολείο» που λειτούργησε εκεί 
αμέσως μετά την απελευθέ-
ρωση των Τζουμέρκων (1881). 
Τη ζεστή και φωτεινή εκείνη 
φλόγα γιγάντωσε αργότερα το 
Γυμνάσιο Αγνάντων. Συγχαρη-
τήρια στο Συγγραφέα του βι-
βλίου και στους οργανωτές της 
εκδήλωσης. 

3 .  Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ 
ΟΜΟΣΠ. ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΩΝ 
κ. ΧΡ. ΛΑΝΑΡΑΣ:

Συγχαίρω τον Συγγραφέα Χ. 

Τούμπουρο και σημειώνω με 
ιδιαίτερη χαρά την αξιόλογη 
πνευματική κίνηση που εκδη-
λώνεται τα τελευταία χρόνια 
στην περιοχή των Τζουμέρκων, 
με επίκεντρο το Δήμο Αγνά-
ντων. Πρόσθεσε ότι «τα Τζου-
μέρκα άρχισαν να βγαίνουν στο 
προσκήνιο και, όπως φαίνεται, 
η προσεχής δεκαετία, θα είναι 
η δεκαετία των Τζουμέρκων». 

4 .  Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ 
ΑΔΕΛΦ .  ΑΓΝΑΝΤΙΤΩΝ  ΧΡ . 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ: 

«Η Αδελφότητα Αγναντιτών 
της Αθήνας, ως συνδιοργανώ-
τρια της αποψινής πνευματι-
κής εκδήλωσης, σας καλωσορί-
ζει και σας ευχαριστεί για την 
τιμή που μας κάνετε. Τιμάτε 
την περιοχή μας, τιμάτε την 
Ιστορία της, αλλά και τους αν-
θρώπους που συνέβαλαν και 
συμβάλλουν στην πνευματική 
ανάπτυξη και στον πολιτισμό 
του τόπου μας, της Πατρίδας 
μας. 
Τιμάτε και τιμούμε όλοι μαζί 

την προσφορά του κορυφαίου 
Πνευματικού Ιδρύματος των 
Τζουμέρκων, του Γυμνασίου 
Αγνάντων, του φεγγοβόλου 
Φάρου που φώτισε και φωτί-
ζει το νου και τις ψυχές όλων 
των Τζουμερκιωτών, που φώ-
τισε την πορεία της ζωής μας 
προς την πρόοδο και τη δημι-
ουργία.
Αυτό το φως δε σβήνει ποτέ 

από μέσα μας. Αυτό οδηγεί 
απόψε το νου και η καρδιά 
όλων μας στο Γυμνάσιο Αγνά-
ντων, για να προσκυνήσουμε 
με ευγνωμοσύνη στο Ναό του 
Πνεύματος.
Σ’ αυτό το πνεύμα είναι 

εμποτισμένο και το βιβλίο του 
Χρ. Τούμπουρου. Αυτό το πνεύ-
μα αντανακλάται μέσα από τις 
σελίδες του βιβλίου και διαχέ-
εται απαλά προς όλους εμάς 
τους Τζουμερκιώτες, προς όλη 
την κοινωνία μας. Ο καθένας 
μας θα βρει στο βιβλίο ένα κομ-
μάτι του εαυτού του, της ζωής 
και της σταδιοδρομίας του, ένα 
κομμάτι των δικών του ανθρώ-
πων. Σ’ αυτό θα βρει ερεθίσμα-
τα για περισυλλογή, αναγνώρι-
ση και ευγνωμοσύνη.
Η Αδελφότητα Αγναντιτών 

της Αθήνας αισθάνεται ιδιαί-
τερη χαρά και υπερηφάνεια, 
γιατί χωριανοί μας, άνθρωποι 
δικοί μας, μέλη και στελέχη της 
Αδελφότητάς μας, που τη λά-
μπρυναν και τη λαμπρύνουν, 
αλλά και άλλοι συντοπίτες μας, 
ανοίγουν δρόμους και ορίζο-
ντες, χρήσιμους και στους νε-
ώτερους. Ανοίγουν λεωφόρους 
προς το χρέος έναντι του τό-
που μας.
Εκ μέρους της Αδελφότητας 

ευχαριστώ το Δήμο Αγνάντων 
και ιδιαίτερα το Δήμαρχο κ. Χρ. 
Χασιάκο, για την ανάληψη της 
δαπάνης έκδοσης των πνευμα-

τικών έργων των συμπατριω-
τών μας. Τέτοια έργα μένουν 
στην αιωνιότητα και τιμούν 
τους δημιουργούς, τους χορη-
γούς και τον τόπο μας.
Συγχαίρω θερμά το Συγγρα-

φέα του Βιβλίου «ΤΟ ΓΥΜΝΑ-
ΣΙΟ ΑΓΝΑΝΤΩΝ Ο Πνευματι-
κός Φάρος των Τζουμέρκων» 
Χρ. Τούμπουρο. Του εύχομαι 
και τον παροτρύνω να συ-
νεχίσει την πνευματική του 
προσφορά στην Ιστορία του 
τόπου μας και στον Πολιτισμό 
μας. Σας ευχαριστώ».

5. Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΕΚ-
ΔΗΛΩΣΗΣ κ. ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡ-
ΓΩΝΗΣ 

 (Πρόεδρος της ΙΛΕΤ): 
«Κυρίες και κύριοι, Φίλες και 

Φίλοι, 
Ο Χρ. Παπακίτσος, με απα-

ράμιλλο τρόπο, φώτισε τον 
μύθο του Γυμνασίου Αγνά-
ντων: «Ο πανύψηλος και με-
γαλοπρεπής φάρος ακτινοβο-
λούσε άπλετο φως και καταύ-
γαζε όλα τα τζουμερκοχώρια, 
αγκαλιάζοντας με θαλπωρή 
τους διψασμένους για μάθηση 
κατσαβραχοταξιδιάρηδες (ένας 
θαυμάσιος νεολογισμός) Τζου-
μερκιώτες, για να τους οδηγή-
σει με σιγουριά στον ανηφο-
ρικό δρόμο προς τα πολυτελή 
σαλόνια του πνεύματος και του 
πολιτισμού... Σμίλευε ψυχές, 
λέπτυνε το πνεύμα και διαμόρ-
φωνε ισχυρές προσωπικότη-
τες». (Τζουμερκιώτικα Χρονικά, 
τ. 9, σελ. 168-9 ) 
Ο Χρ. Τούμπουρος, ανέδειξε 

τον πνευματικό φάρο των 
Τζουμέρκων, με τον δικό του, 
μοναδικό σε έμπνευση και ορ-
γάνωση, τρόπο, την εργατικό-
τητα και το ήθος που δεν μπο-

ρεί παρά να τα αντλεί από τα 
γυμνασιακά του χρόνια, από 
το πνεύμα που ακτινοβολούσε 
το Γυμνάσιο Αγνάντων, από 
την παιδευτική επίδραση που 
αυτό άσκησε στον συγγραφέα. 
Κατά τον Πλάτωνα «μέγιστον 
μάθημα ρητόν ουδαμώς έστιν 
ως άλλα μαθήματα». 
Το βιβλίο του Χρ. Τούμπου-

ρου θεωρώ ότι αποτελεί και-
νοτομία, παρέκκλιση από το 
ειωθός. Πρόκειται για μια ρη-
ξικέλευθη αναπαράσταση της 
απουσίας. Σε πρώτο επίπεδο, 
σε πρώτη ανάγνωση, είναι η 
ιστορική πορεία του Γυμνα-
σίου Αγνάντων, από το 1946, 
έτος επαναλειτουργίας, μετά 
τα πέτρινα χρόνια της κατοχής 
και του εμφυλίου, ως τις μέρες 
μας. Όμως, μια πιο ενδελε-
χής προσέγγιση, μια δεύτερη 
ματιά, αποκαλύπτει τα θεμε-
λιώδη γνωρίσματα μιας δια-
φορετικής ιστορίας, που απο-
τελεί συνάμα πρόκληση για 
τον αναγνώστη. Δεν αρκείται 
στην ανασύνθεση των γεγονό-
των στον άξονα του χρόνου, 
αλλά αναζητά τις κοινωνικές 
και ψυχολογικές παραμέτρους 

του γεγονότος. Κατά τον J. P. 
Vernant, τον γάλλο ελληνιστή 
και ιστορικό, η πράξη της μνή-
μης, η γραπτή μαρτυρία, είναι 
μια ανθρώπινη κατασκευή που 
φωτίζει τις κοινωνικές και ψυ-
χολογικές παραμέτρους των 
γεγονότων, που συχνά είναι 
πολλαπλές. (P. Vernant, Περί 
Ορίων, Αθήνα 2008, σ. 11-23).
Έχω την εντύπωση ότι στο 

έργο του Χρ. Τούμπουρου η 
Μνημοσύνη, η θεοποιημένη 
μνήμη των Ελλήνων της αρχα-
ϊκής περιόδου που γνωρίζει τα 
πάντα και εμπνέει τον δημιουρ-
γό, του χαρίζει την ικανότητα 
να διασώζει όσα έχουν συμβεί 
σαν να τα είχε ζήσει.
Το έργο όμως έχει και μια επι-

στημονική διάσταση, εξόχως 
ενδιαφέρουσα. Καθώς κινείται 
ανάμεσα στην προφορική μνή-
μη και τα γραπτά αρχεία, στό-
χος του είναι να αποκαταστή-
σει ή να ανασυστήσει την αλή-
θεια. Το γεγονός δεν απομονώ-
νεται από τα συμφραζόμενά 
του, αφού τα πρόσωπα που 
το βίωσαν, όσοι καταθέτουν 
τη μαρτυρία τους στο βιβλίο, 
το φωτίζουν πολύ πρισματικά. 
Το γεγονός επομένως συνιστά 
το όλον. Η ιστορική μνήμη συν-
δέεται μ’ έναν μοναδικό τρόπο 
αφήγησης, αφού η ατομική 
μνήμη των επιζώντων ανασυν-
θέτει αδιάκοπα την ιστορική 
πραγματικότητα. Έτσι το πα-
ρελθόν, η ιστορική πορεία του 
Γυμνασίου Αγνάντων, δεν ταυ-
τίζεται μ’ ένα συντελεσμένο 
παρελθόν. Χάρη στις πνευματι-
κές και ψυχολογικές διεργασίες 
όσων καταθέτουν την εμπειρία 
τους η ιστορία του Γυμνασίου 
Αγνάντων διαθλάται και μετα-
βάλλεται σε ιστορία ολόκληρης 
της περιοχής των Τζουμέρκων.
Η μνήμη της συνήθειας, που, 

κατά τον Bergson, είναι εγγε-
γραμμένη στον οργανισμό μας, 
εδώ βρίσκει τη θέση της στο 
κείμενο. Στην προκειμένη πε-
ρίπτωση, οι πολλαπλές μνήμες 
και οι προσωπικές αναμνήσεις, 
στο έργο του Χρ. Τούμπουρου, 
απολήγουν στη συστηματική 
ανάπλαση της κοινωνίας των 
Τζουμέρκων στο β΄ μισό του 
20ου αιώνα, γύρω από έναν πυ-
ρήνα πνευματικό, το Γυμνάσιο 
Αγνάντων.
Ο συγγραφέας, με πνευματι-

κή τόλμη και φαντασία, χωρίς 
να ακολουθεί αυστηρή ιστορική 
μεθοδολογία, συναρθρώνει στο 
έργο του αναμνήσεις, μαρτυρί-
ες, έγγραφα και αρχεία, στην 
προσπάθειά του να φωτίσει 
πολύπλευρα ένα ιστορικό γε-
γονός, την πορεία του Γυμνα-
σίου Αγνάντων στο χρόνο. Το 
πλούσιο φωτογραφικό υλικό, 
τα αρχειακά ντοκουμέντα (εν-
δεικτικά, απολυτήρια, πράξεις 
σχολικής εφορίας, πράξεις του 
Συλλόγου των Διδασκόντων 
κ.ά.) και οι προσωπικές μαρτυ-
ρίες συγκροτούν ένα παλίμψη-
στο γεγονότων και σημασιών, 
πολύτιμο υλικό για τον κοινω-
νικό και ιστορικό επιστήμονα 
και ένα ερέθισμα κοινωνικής 
αυτογνωσίας για τους Τζου-
μερκιώτες αναγνώστες. Ποιος 
δεν πρόσεξε εκείνο το ρήμα 
«συνομπρελίζονταν»; 
Φίλες και φίλοι, 
Ο πολύχρονος μόχθος για 

την επεξεργασία και την ορ-
γάνωση του υλικού, η επίμο-
νη αναζήτηση της μαρτυρίας 
των αποφοίτων του Γυμνασίου 
Αγνάντων που φωτίζουν την 
πορεία του, η ακράδαντη πε-
ποίθηση του Χρ. Τούμπουρου 
ότι επιτελεί ένα Χρέος τον τι-
μούν με έναν ξεχωριστό τρό-
πο.

«ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΝΑΝΤΩΝ,
Ο Πνευματικός Φάρος των Τζουμέρκων»

Συνέχεια από τη σελίδα 1
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Όλοι εμείς, που είχαμε την 
εύνοια της τύχης, τα δίσεκτα 
χρόνια, να φοιτήσουμε στο 
Γυμνάσιο Αγνάντων, τον ευχα-
ριστούμε θερμά για τον άθλο 
που ανέλαβε και του ευχόμα-
στε «καλή συνέχεια». Σας ευχα-
ριστώ πολύ».

Οι ομιλίες των 
Παρουσιαστών 
του βιβλίου:

Α΄ Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡ. ΠΑΠΑ-
ΚΙΤΣΟΣ:

«Κυρίες και Κύριοι, 
Δυσκολεύομαι να αρχίσω!... 

Αποσπούν τη σκέψη μου και 
κόβουν τον ειρμό μου οι ουρά-
νιες μελωδίες και τα φτερου-
γίσματα των ψυχών πολλών 
εκλιπόντων μαθητών και κα-
θηγητών του Γυμνασίου Αγνά-
ντων που δονούν την αίθουσα! 
Πιο ζωηρά φτερουγίζουν και 
πιο μελωδικά άδουν οι ψυχές 
των τριών στυλοβατών της λει-
τουργίας του Γυμνασίου μας, 
αείμνηστων καθηγητών Κώστα 
Αηδόνη, Παντελή Χουλιάρα και 
Χρήστου Μπονιάκου, που δίδα-
ξαν σ΄ αυτό κατά την πολύ δύ-
σκολη και τραχιά μεταπολεμική 
10ετία και αργότερα. Αγάλλο-
νται βλέποντας στην αποψινή 
εκδήλωση να αναγνωρίζεται το 
έργο τους και να προβάλλεται 
διαχρονικά η τότε πνευματική 
τους προσφορά, που δινόταν 
απλόχερα και υπό συνθήκες 
«ιεραποστολής». Τους θυμού-
μαστε και τους μνημονεύουμε 
ευγνωμονώντας.
Αλλά και στον παριστάμενο 

Δήμαρχο Αγνάντων κ. Χρ. Χασι-
άκο επιτρέψτε μου να σταθώ 
για λίγο και να πω ότι ο ίδιος 
και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 
Αγνάντων δικαιούνται να είναι 
υπερήφανοι για την εκδοτι-
κή δραστηριότητα του Δήμου 
μας. Όπως, χωρίς το Γυμνάσιο 
Αγνάντων οι περισσότεροι από 
εμάς τους παλιούς Τζουμερκιώ-
τες δε θα είχαμε τη δυνατότητα 
ούτε απέξω από Γυμνάσιο να 
περάσουμε, έτσι και χωρίς την 
ανάληψη από το Δήμο μας της 
δαπάνης έκδοσης των πνευμα-
τικών πονημάτων των συντο-
πιτών μας, πολλά στοιχεία της 
τζουμερκιώτικης Ιστορίας και 
του τοπικού μας Πολιτισμού 
θα ήταν καταχωνιασμένα στα 
ιδιωτικά χρονοντούλαπα των 
Συγγραφέων ή θα βάραιναν τις 
αποσκευές τους κατά το τε-
λευταίο τους ταξίδι. 
Κύριε Δήμαρχε, 
Επειδή η δραστηριότητα 

αυτή του Δήμου μας άρχισε με 
την έκδοση του δικού μου βιβλί-
ου που, όπως φαίνεται, έκανε 
καλό ποδαρικό, σας ευχαριστώ 
και πάλι από το επίσημο τούτο 
βήμα της Πανηπειρωτικής και 
εις επήκοον τόσο πολλών συ-
μπατριωτών και φίλων. Το Κε-
φάλαιο της Ιστορίας του Δήμου 
μας, που επιγράφεται «Πνεύμα 
και Πολιτισμός», εμπλουτίζεται 
κάθε χρόνο με καινούργιες φω-
τεινές σελίδες. Εάν και το άλλο 
μεγάλο Κεφάλαιο, που έχει την 
επιγραφή: «Υποδομές και Ανα-
πτυξιακά Έργα», συμπληρωθεί 
με την ίδια επιμέλεια και ζέση, 
η Ιστορία που ξέρει να αντα-
ποδίδει τα δίκαια, θα προσφέ-
ρει σε σας και τους Δημ. Συμ-
βούλους Αγνάντων την εύφημη 
αιωνιότητα, την αθανασία.
Καρπός αυτής της δραστηρι-

ότητάς σας είναι και το βιβλίο: 
«Το Γυμνάσιο Αγνάντων, ο 
Πνευματικός Φάρος των Τζου-
μέρκων» του Χρ. Τούμπουρου, 
που παρουσιάζουμε σήμερα.
Κυρίες και κύριοι, 
Διάβασα το βιβλίο με προσο-

χή, «ανέγνων και έγνων», όπως 

θα έλεγαν οι μακρινοί πρόγονοί 
μας. Όταν το τελείωσα, έκλει-
σα για λίγο τα μάτια μου και 
προσπάθησα να προσεγγίσω 
τις ιδέες που κρύβει το βιβλίο 
και πίσω από τις αράδες του, 
στο βάθος του. Αμέσως, μια 
εσωτερική λάμψη, μια «ενορα-
τική έλλαμψη» φώτισε την οθό-
νη της συνείδησής μου και είδα 
να προβάλλεται και να εξελίσ-
σεται σ’ αυτή μια λαμπαδηδρο-
μία ή, μάλλον, μια σκυταλοδρο-
μία μεταξύ τζουμερκιώτικων 
γενεών. Για σκυτάλη τους είχαν 
ένα πυρσό, μια δάδα αναμμέ-
νη απευθείας απ’ το βωμό! Σε 
κάθε εναλλαγή της φεγγοβόλας 
σκυτάλης, σε κάθε καινούργιο 
κεφάλαιο του βιβλίου, υπήρχε 
ένα ευρύχωρο χοροστάσι και 
στη μέση του ήταν στημένη μια 
μεγαλοπρεπής αψίδα θριάμ-
βου, προς τιμήν όλων των σκυ-
ταλοδρόμων, που ήταν όλοι 
τους νικητές και τροπαιούχοι! 
Γύρω της χόρευαν οι ιδέες και 
το πνεύμα, η αγωγή και η μόρ-
φωση, η παιδεία και ο πολιτι-
σμός, το ήθος και η αξιοπρέ-
πεια. Και χόρευαν ελεύθερα 
και θεαματικά, και προπαντός 
σεμνά, ακόμη και μπροστά σ’ 
εκείνους που, με τις πράξεις 
και τις παραλείψεις τους, και 
τους παίδεψαν και τους πίκρα-
ναν. 
Ο Συγγραφέας μας ήταν ανά-

μεσα στους νικητές που χόρευ-
αν. Δεν παρατηρούσε τα δρώ-
μενα εκ του μακρόθεν. Ζούσε 
απ’ την αρχή μέσα σ’ αυτά και 
συμπρωταγωνιστούσε στον 
ίδιο στίβο, στον ίδιο χώρο και 
υπό τις ίδιες συνθήκες. Γι’ αυτό 
κατανόησε και μετέφερε αυθε-
ντικά στις σελίδες τού βιβλίου 
το πνεύμα του τότε καιρού 
και του τόπου μας. Μετέφερε 
απαράλλακτα τον τρόπο ζωής 
και σκέψης των ανθρώπων της 
περιοχής μας, αφού και ο ίδιος 
ψήθηκε στο ίδιο καμίνι, σφυ-
ρηλατήθηκε στο ίδιο αμόνι και 
ατσαλώθηκε με τον ίδιο τρόπο, 
όπως όλοι οι πρωταγωνιστές 
του βιβλίου του, όπως όλη 
η τοπική μας κοινωνία. Ακο-
λούθησε, εξάλλου, και ο ίδιος 
απαρέγκλιτα τους αυστηρούς 
κώδικες τιμής και ηθικής που 
ίσχυαν στον τόπο μας. Γι’ αυτό 
ερεύνησε και μελέτησε εμπε-
ριστατωμένα και ερμήνευσε 
σωστά τα γεγονότα και τα 
φαινόμενα της περιόδου, στην 
οποία αναφέρεται το βιβλίο. 
Επιπλέον, με την ικανότητα 
που έχει να επιλέγει ζωντανές 
πηγές πληροφοριών, κάλυψε 
πρωτογενώς, «από πρώτο 
χέρι», και το πριν από τη δική 
του φυσική παρουσία χρονικό 
διάστημα.
Έδωσε «βήμα» και σε πολ-

λούς άλλους, τα όμοια «ιδό-
ντες, παθόντες και μαθόντες», 
κάθε περιόδου. Τους άφησε να 
μιλήσουν αυθόρμητα, σταρά-
τα και δυνατά, για να πουν τα 
πάθια τους. Να περιγράψουν 
τους αγώνες που και εκείνοι 
έκαναν, για να σπάσουν το 
φαύλο κύκλο της φτώχειας και 
να ανοίξουν τις πρώτες ρωγ-
μές στη σκοτεινή «στρούγκα» 
που κρατούσε και εκείνους και 
όλους, τους πριν απ’ αυτούς, 
συμπατριώτες μας, μακριά 
από το φως της γνώσης και 
μακριά από τον τότε τεχνικό 
πολιτισμό και τις ανέσεις του, 
σαν νά ’ταν «οι δεσμώται του 
σπηλαίου»!...
Αυτοί οι «δεσμώτες» κατά-

φεραν και άνοιξαν παράθυ-
ρο προς το φως της γνώσης, 
προς το ξέφωτο της αλήθειας. 
Έγιναν πρωτοπόροι μιας βαθ-
μιαίας και εκ βάθρων, και επί 

τα βελτίω, κοινωνικοοικονομι-
κής αλλαγής, και ας ήταν παι-
διά! Και τι παιδιά!... Ήταν τα 
νηστικά, τα ημίγυμνα και τα 
ξυπόλητα μαθητούδια του Γυ-
μνασίου Αγνάντων, που ανέ-
βαιναν καθημερινά το στρω-
μένο με αγκάθια και «ντρόχα-
λα», με τριβόλια και παγίδες, 
ανηφορικό και ανεμοδαρμένο 

δρόμο προς το Γολγοθά τους. 
Πάσχιζαν να φτάσουν στην 
κορυφή, να δουν από εκεί 
ανοιχτούς ορίζοντες και να πά-
ρουν, απευθείας απ’ τον ήλιο, 
φως και ζεστασιά, αυτοπεποί-
θηση και ελπίδα! Αυτόν το στό-
χο είχε θέσει το 1963 και η τότε 
μαθητριούλα από το Μονολίθι 
και ήδη καταξιωμένη Φιλόλο-
γος κ. Σπυριδούλα Κοντογιάν-
νη, όταν μέσα από το προσω-
πικό της ημερολόγιο έβγαζε, 
σαν νά ’ταν «η κορυφαία του 
χορού», κραυγή πόνου και 
αγωνίας. Ήταν κραυγή εφόρ-
μησης προς το στόχο, αλλά και 
μήνυμα νίκης και αισιόδοξης 
προοπτικής! Ήταν ομολογία 
πίστης στον αγώνα που έκα-
νε για κοινωνική ανάταση και 
ανάσταση. Ήταν όρκος και 
τάμα δικό της, αλλά και όλου 
του «χορού», όλου του μαθη-
τόκοσμου του Γυμνασίου Αγνά-
ντων!... Ακούστε με την τωρινή 
φωνή της, τι έγραφε τότε για 
μια ημέρα της μαθητικής ζωής 
της: 
Αυτή κι αν είναι μαρτυρία για 

τα καθημερινά μαρτύρια των 
τότε μαθητών!...Είναι όμως και 
όρκος στον εαυτό τους για την 
επίτευξη των στόχων τους! 
Όταν πάρετε το βιβλίο, θα 
δείτε τη φωτογραφία της στο 
χαλιά του «Ραφτανίτη», του 
χείμαρρου. Στον «τρουβά» της 
κουβαλάει τα βιβλία της, που 
και αυτά έφτασαν στα χέρια 
της σαν σκυτάλη από μαθη-
τές προηγούμενων ετών. Κου-
βαλάει τη ροκίσια κ(ου)λούρα 
(για τον «επιούσιον» της ’βδο-
μάδας), ένα αγγειό με καλό και 
καλά μαγειρεμένο από τη μάνα 
της φαΐ της Κυριακής, λίγα 
κρεμμύδια (για να συμπληρώ-
νει το προσφάι της) και πολλά 
βάσανα!... Όλα μαζί ζυμώνο-
νταν με τη βροχή ή τον ιδρώτα 
και βάφονταν στα χρώματα 
του τρουβά και της χολής της. 
Έτσι βάφονταν τότε οι τρου-
βάδες όλων, σχεδόν, των μαθη-
τών του Γυμνασίου μας!...
Τέτοια τρανταχτά στιγμιό-

τυπα επιλέγει ο Συγγραφέας 
για να δείξει εποπτικά και ανά-
γλυφα τι σήμαινε τότε για την 
περιοχή μας ταλαιπωρία, ανέ-
χεια και πείνα, και πώς αυτές 
οι τυράγνιες μάς όπλιζαν με 
εργατικότητα και εντιμότητα, 
με θέληση, επιμονή και πίστη 
στον αγώνα που κάναμε για να 
αλλάξουμε ζωή. Και δεν απελ-
πιστήκαμε από τις κακουχίες! 
Δεν τα «βροντήξαμε κάτω». 
Δεν πήραμε τη ζωή μας λά-
θος, για να την πάμε προς το 
χειρότερο ή να την αφήσουμε, 
όπως τη βρήκαμε. Την πήγαμε 
προς στο καλύτερο, την κάνα-

με υποφερτή. Με νύχια και με 
δόντια τραβήξαμε τη ζωή μας 
και τη βγάλαμε απ’ τη ζοφερή, 
την παγερή, τη φρικιαστική 
καταβόθρα!...
Εξίσου χαρακτηριστικά, το 

ίδιο αντιπροσωπευτικά και 
συνταραχτικά είναι όλα τα 
στιγμιότυπα, φωτογραφικά ή 
περιγραφικά, και όλα τα κεί-
μενα. Όλα μιλάνε με γάργαρη 
φωνή μέσα απ’ τις σελίδες του 
Βιβλίου. Και μέσα από εκείνες 
που απεικονίζουν, ιστορούν 
και διατηρούν στη μνήμη μας 
τις φάσεις ανέγερσης του Δι-
δακτηρίου  του  Γυμνασίου 
Αγνάντων και από εκείνες που 
αναφέρονται στην ίδρυση και 
τη λειτουργία του Γυμνασια-
κού Οικοτροφείου, καθώς και 
από τις άλλες, τις πολλές, που 
ζωγραφίζουν έντονα την τότε 
σκληρή μαθητική και κοινωνική 
ζωή των συντοπιτών μας. Με 
την πιστότητα και την ευκρί-
νεια του πνευματικού προβο-
λέα και του διεισδυτικού νου 
του Συγγραφέα, εντοπίζονται 
και προβάλλονται εναργώς 
των συμπατριωτών μας τα 
όνειρα και τα οράματα, εμπο-
τισμένα όλα στον ιδρώτα και 
στις πατροπαράδοτες αρετές 
και αξίες. Όλα δονούν συναι-
σθηματικά το Συγγραφέα και 
οι δονήσεις του, μεταδιδόμενες 
και σε μας, τραντάζουν τα σω-
θικά μας και μεταβάλλονται σε 
εκθαμβωτικά σύμβολα τζου-
μερκιώτικου ήθους, τζουμερ-
κιώτικης ντομπροσύνης και 
λεβεντιάς. 
Τη φύτρα αυτών των αρετών 

έψαξε και τη βρήκε ο Συγγρα-
φέας στο καρπερό πνευματικό 
περιβόλι του Γυμνασίου Αγνά-
ντων και την έβαλε στη σωσί-
βια κιβωτό του, στο βιβλίο του. 
Διασώζει, τιμά και προβάλλει 
αντικειμενικά την προσφορά 
του Γυμνασίου μας, με φωτο-
γραφικό και φωτοτυπικό ντο-
κουμεντάρισμα. Αναδεικνύει με 
αγάπη και σεβασμό, με υπερη-
φάνεια και ευγνωμοσύνη, τη 
συμβολή του στην καλλιέργεια 
του είδους «άνθρωπος», με τη 
μέθεξη των Τζουμερκιωτών 
στον κόσμο των πανανθρώ-
πινων αρετών και αξιών και 
στην κοινωνία της γνώσης, του 
πνεύματος και του ήθους. Οι 
γεμάτοι εντελέχεια ηθικοί και 
πνευματικοί σπόροι που έπε-
σαν στον ανθόκηπο του Γυμνα-
σίου Αγνάντων, κάρπισαν και 
ευωδίασαν εκεί και, μεταφυ-
τευθέντες, εξακολουθούν να 
θάλλουν εύοσμα και πολύ πιο 
πέρα από τον κακοτράχαλο 
τόπο μας. Χάρη στο Γυμνάσιο 
Αγνάντων, τα βουνά και τα χω-
ριά μας, εκτός από την παρα-
δεισένια ομορφιά, πρασινάδα 
και δροσιά τους, προσφέρουν 
απλόχερα σε όλους και άρωμα 
ήθους, αρετής και λεβεντιάς. 
Βραγιά αυτού του πολύαν-

θου και πολυεύοσμου ανθώνα 
είναι το βιβλίο του Χρ. Τού-
μπουρου! Δεν είναι μόνο ιστο-
ρική αναδρομή που απλώς πα-
ραθέτει γεγονότα, περιγράφει 
συνθήκες και αξιολογεί προ-
σωπικότητες, που σημάδεψαν 
την από το 1939 ίδρυση και λει-
τουργία του Γυμνασίου Αγνά-
ντων. Είναι έρευνα και μελέτη, 
τόσο της πρώτης πολυτάρα-
χης δεκαετίας που λειτούργη-
σε (όσο και όπως λειτούργησε) 
ανάμεσα στα συντρίμμια του 
Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και 
του αμέσως μετά, και μέχρι 
το 1949, αλληλοσπαραγμού 
μας, όσο και της μετέπειτα ει-
ρηνικής, αλλά μίζερης εποχής. 
Είναι, παράλληλα, έρευνα και 
ερμηνεία των σχετικών με το 

Γυμνάσιο Αγνάντων γεγονότων 
και φαινομένων, με όρους ηθι-
κούς, παιδαγωγικούς, κοινωνι-
ολογικούς, ανθρωπολογικούς 
πολιτισμικούς και οικονομικούς. 
Διαπιστώνει και αποδεικνύει ο 
Συγγραφέας ότι όλοι, σχεδόν, 
οι Τζουμερκιώτες, κάτω από 
το πνευματικό στερέωμα του 
Γυμνασίου Αγνάντων, κάτω 
από το άπλετο και αγλαό φως 
αυτού του Πνευματικού Φά-
ρου, εργαστήκαμε σκληρά και 
κτίσαμε συλλογικά την πυραμί-
δα των ακατάλυτων αξιών, τις 
οποίες ιεραρχήσαμε ορθολογι-
κά, κατά τις επιταγές της ηθι-
κής και του δικαίου, που ήταν 
σύμφωνες και με τις ευχές των 
γονιών μας. Εκεί συγχρωτιστή-
καμε όλοι οι Τζουμερκιώτες, 
ζυμωθήκαμε με την ανέχεια 
και τα βάσανα, αλληλομπολια-
στήκαμε πολιτισμικά και όλοι 
μαζί δημιουργήσαμε ένα ομοι-
όμορφο και πολύ ζεστό αν-
θρωπογενές περιβάλλον, μέσα 
στο οποίο αναπτύξαμε ενιαία 
τζουμερκιώτικη αντίληψη και 
συνείδηση, ενιαίο τζουμερκιώ-
τικο πολιτισμό, για τον οποίο 
δικαιούμαστε να είμαστε υπε-
ρήφανοι! 
Αυτά ήθελα να τα αναθυμη-

θώ και να τα συγκρίνω με τα 
σημερινά αξιακά μέτρα και 
σταθμά. Γι’ αυτό ζήτησα και 
πρωτοδιάβασα το βιβλίο πριν 
κυκλοφορήσει. Πιστεύω πως 
τώρα κατάφερα και τοποθέ-
τησα μέσα μου στη θέση που 
τους πρέπει, στην εξέδρα που 
τους αξίζει, και τα πρόσωπα 
και τα γεγονότα και τις μαθη-
τικές μου αναμνήσεις. Δεν εί-
μαι, όμως, βέβαιος αν και κατά 
πόσο κατάφερα να προϊδεά-
σω και εσάς για τους ηθικούς, 
πνευματικούς και πολιτιστι-
κούς θησαυρούς που περιέ-
χει αυτό το πόνημα. Για τους 
άλλους θησαυρούς του βιβλί-
ου, τους φιλολογικούς, τους 
λογοτεχνικούς, τους γλωσσι-
κούς και τους αισθητικούς, 
είμαι σίγουρος πως οι ειδικοί 
θα γνωμοδοτήσουν πολύ θε-
τικά. Πάντως, με τα δικά μου 
εμπειρικά και συναισθηματικά 
μέτρα και κριτήρια, και με τις 
δικές μου ερασιτεχνικές προ-
σεγγίσεις, είναι ε κ π λ η κ τ ι 
κ ό! Είναι γραμμένο με αγάπη 
και μεράκι, με γνώση και συναί-
σθημα, με ευθύνη και σεβασμό 
έναντι ενός Πνευματικού Ιδρύ-
ματος, έναντι των λειτουργών 
του και έναντι των μαθητών, 
που ξεπέρασαν παντοειδείς 
δυσκολίες και σμίλευσαν εκεί, 
στην απομονωμένη αλλά αγνή 
κοινωνία μας, την πνευματική 
και ηθική σφραγίδα τους, που 
αποτελεί κόσμημα απαστρά-
πτον και κτήμα εσαεί. 
Τελειώνοντας, συμπυκνώνω 

τις εντυπώσεις μου, λέγοντας: 
Ο Συγγραφέας ανέσυρε από 
το σεντούκι των γνώσεων με 
περισσή προσοχή και ευλά-
βεια τις κιτρινισμένες από το 
χρόνο σελίδες του Γυμνασίου 
Αγνάντων (οι οποίες σκιαγρα-
φούν και το τρυφερό, το καλύ-
τερο κομμάτι και της δικής μας 
ζωής), και μας τις κάνει δώρο. 
Δώρο πολύτιμο, πολύ προσεγ-
μένο. Μας το προσφέρει, αφού 
φύσηξε να φύγει η σκόνη, που 
ο χρόνος αφήνει, και αφού 
εξάλειψε απ’ τις σελίδες του 
τα αίματα και τους ρύπους 
και αφού εξομάλυνε τις βαθιές 
ζάρες και τις στρεβλώσεις που 
υπέστησαν αυτές από τα καυ-
τά δάκρυα που χύσαμε εξαι-
τίας, όπως προαναφέραμε, 
των συμφορών και των μαρ-
τυρίων των πολέμων της δε-
καετίας του ’40… 

Συνέχεια από τη σελίδα 5
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Συγκέντρωσε τη 
λάμψη, τις ανα-

λαμπές και τις ανταύγειες του 
Φάρου του Γυμνασίου Αγνά-
ντων στο δικό του, νέας γενιάς, 
προβολέα και μ’ αυτόν φωτίζει 
με άπλετο και διεισδυτικό φως 
το Πνευματικό μας Καθίδρυμα 
σε όλες του τις πλευρές. Φω-
τίζει τις εμφανείς, αλλά και 
τις σκοτεινές, τις μουντές και 
σκιερές καμπές του, και μας 
τις παρουσιάζει λαμπικαρισμέ-
νες, φρέσκες και ζωηρές, αλλά 
άφτιαστες, ανεπισκεύαστες, 
αμερεμέτιστες, όπως ήταν 
τότε. Κάπου-κάπου γυρίζει δι-
ακριτικά τον προβολέα του και 
προς τις ελάχιστες και ανεπαί-
σθητες σκιερές μικροκηλίδες 
των καθηγητών, των μαθητών, 
αλλά και της τοπικής κοινωνί-
ας μας. Και αυτή η ολόπλευρη 
θεώρηση της τότε εποχής και 
των ανθρώπων της, κάνει το 
Βιβλίο, αντικειμενικό, αληθινό 
και πλήρες. 
Αγαπητέ φίλε και συγχωρια-

νέ Χρ. Τούμπουρε,
Σε συγχαίρω για το μνημει-

ώδες έργο σου και σου εύχο-
μαι υγεία και δύναμη, για να 
μας προσφέρεις σύντομα το 
Β΄ τόμο του βιβλίου, αλλά και 
άλλες, τόσο καλές, πνευμα-
τικές δημιουργίες. Η γνώση 
έχει αξία, μόνο όταν βγαίνει 
έξω από εμάς και γονιμοποιεί 
και μπολιάζει και προάγει και 
εξευγενίζει την κοινωνία μας. 
Αλλιώς, όποια και νά’ ναι, όση 
και νά ’ναι, άχρηστη θά ’ναι.
Σε ευχαριστώ και για την 

τιμή που μου έκανες να με συ-
μπεριλάβεις μεταξύ των πρώ-
των παραληπτών του Βιβλίου 
σου και να με εμπιστευθείς να 
μεταφέρω εδώ τις εντυπώσεις 
μου.
Και όλες και όλους εσάς, Κυ-

ρίες και Κύριοι, που τις ακού-
σατε με προσοχή, και «συμπα-
θάτε» με αν σας κούρασα, σας 
ευχαριστώ».
Β. Ο ΝΙΚΟΣ ΜΕΓΑΣ (Φιλόλο-

γος):
«Κυρίες και κύριοι
Στο τέλος της εκδήλωσης θα 

έχετε στα χέρια σας το βιβλίο 
των 488 σελίδων του Χρίστου 
Α. Τούμπουρου: ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΑΓΝΑΝΤΩΝ, ο Πνευματικός 
Φάρος των Τζουμέρκων, Τό-
μος Α΄, Έκδοση Δήμου Αγνά-
ντων, Αθήνα, Απρίλιος 2009.
Πριν πάω στα ενδότερα του 

βιβλίου, ξεκινώ από τα εξώ-
φυλλα, θεωρώντας σημαντική 
την πρώτη γεύση· μας προϊδε-
άζει, μας προκαλεί και μας πα-
ροτρύνει για τη μελέτη του.
Στην  πρώτη  σελίδα  του 

εμπροσθοφύλλου θα δείτε μια 
φωτογραφία, στην οποία εικο-
νίζονται 18 πηλικιοφόροι μα-
θητές μπροστά σε ένα οίκημα. 
Είναι το παλιό οίκημα του Στέ-
λιου Σκουληκαρίτη, μισθωμέ-
νο από την Κοινότητα για την 
τελετουργία του γυμνασίου. 
Οι εικονιζόμενοι είναι όλοι οι 
άρρενες τελειόφοιτοι της σχο-
λικής χρονιάς 1951-52 (οι δύο 
μαθήτριες απουσιάζουν) και 
πρώτοι απόφοιτοι του γυμνα-
σίου Αγνάντων. Στην πρώτη 
σειρά, των όρθιων, διακρίνεται 
6ος από αριστερά ο Χρίστος 
Παπακίτσος που θα μου επι-
τρέψει: α) να πω ότι κοσμεί το 
πάνελ με την παρουσία του 
και την προηγηθείσα εις βάθος 
εμπεριστατωμένη παρουσίαση 
των στοιχείων που αναδεικνύει 
το αποψινό μας βιβλίο. Και τα 
στοιχεία αυτά είναι γέννημα, 
είναι καρπός του πνευματικού 
φάρου των Τζουμέρκων, του 
Γυμνασίου Αγνάντων, β) να 
τον ευχαριστήσω και να τον 

ευγνωμονήσω εξ ονόματος τό-
σων πολλών, των οποίων «λά-
δωσε το αντεράκι τους» με το 
οικοτροφείο, για τη λειτουργία 
του οποίου υπήρξε μέγιστη η 
συμβολή του και γ) να τονίσω 
την προσφορά του στη διατή-
ρηση του Τζουμερκιώτικου το-
πικού μας πολιτισμού με τους 
αγώνες που δίνει και ιδιαίτερα 
με το μνημειώδες έργο του, στο 
οποίο παντρεύει αριστοτεχνι-
κά τη Τζουμερκιώτικη Λαλιά με 
τη Λαϊκή μας Παράδοση στο 
ομώνυμο βιβλίο του, έκδοσης 
και αυτό του Δήμου Αγνάντων, 
όπως και τα βιβλία: Ν. Λά-
μπρη, Το Γραικικό, η πατρίδα 
μου - Χ. Ζάχου και Χ. Τούμπου-
ρου, Αγναντίτικα Λιχνίσματα 
- Μιχ. Χάρου, Τζουμερκιώτικοι 
Δημοτικοί Αντίλαλοι – Δ. Παπ-
πά, Τζουμερκιώτικα Λαογρα-
φικά. (Σύνολο βιβλίων:6)

 Η εκδοτική αυτή δραστηριό-
τητα –και άλλες βέβαια- δείχνει 
καθαρά ότι ο Δήμαρχος και 
σύσσωμο το Δημοτικό Συμβού-
λιο συνεχίζουν την παράδοση 
του τότε δυναμικού Κοινοτικού 
Συμβουλίου που αγωνίστηκε 
παντί τρόπω για τη διατήρηση 
και λειτουργία του Γυμνασίου 
και την κατασκευή του κτηρί-
ου.
Θα ήταν παράλειψή μου να 

μην αναφερθώ στην προβολή 
του Πνευματικού μας Φάρου 
με δημοσιεύματα που φιλοξε-
νεί στα «Τζουμερκιώτικα Χρονι-
κά» η Συντακτική Επιτροπή με 
τον υπερδραστήριο πρόεδρο 
της ΙΛΕΤ, φιλόλογο και απόφοι-
το του Γυμνασίου Αγνάντων, 
Κώστα Μαργώνη.

 Επίσης ανάλογα δημοσιεύ-
ματα υπάρχουν και στην Εφη-
μερίδα της Αδελφότητας Αγνα-
ντιτών.

 Αγαπητές φίλες και φίλοι,
Ανοίγοντας το βιβλίο, θα δείτε 

στο αυτί του εμπροσθόφυλλου 
κάτω από τη φωτογραφία του 
συγγραφέα ένα βιογραφικό (ή 
καλύτερα αυτοβιογραφικό), 7 
μισές αράδες όλο κι όλο, συντο-
μότατο μεν αλλά εκτενέστα-
το σημασιολογικά, στο οποίο 
αναφέρονται: α) ο Χρίστος 
Τούμπουρος υπήρξε μαθητής 
του Γυμνασίου Αγνάντων και 
β) τους υπόλοιπους τίτλους 
που απέκτησε τους θεωρεί 
παρεπόμενους της μαθητείας 
του στο Γυμνάσιο Αγνάντων. 
Είναι –θα έλεγα- το βιογραφικό 
όλων μας με το κοινό παρελθόν 
στ’ Άγναντα, με την κοινή αφε-
τηρία που άνοιξε τους παρα-
πέρα δρόμους για την πορεία 
του καθενός μας. Αυτές οι 7 
μισές αράδες λένε και σηματο-
δοτούν πολλά. Σ’ αυτές τις 7 
μισές αράδες λανθάνει ο υπο-
θετικός λόγος. Αν δεν υπήρχε 
το Γυμνάσιο Αγνάντων, τι θα 
γινόταν με όλες και όλους αυ-
τούς, στους οποίους αφιερώ-
νει το βιβλίο ο συγγραφέας; 
Το βιβλίο αφιερώνεται σ’ όλους 
τους μαθητές και όλες τις μα-
θήτριες του Γυμνασίου Αγνά-
ντων, τότε και τώρα. 
Στο αυτί του οπισθοφύλλου 

θα διαβάσετε κάποιες σκέψεις 
και αποτιμήσεις για τ’ Άγναντα, 
που έχουν αναχθεί σε σύμβο-
λο, γιατί μας έδωσαν ΟΡΑΜΑ, 
μας άνοιξαν παράθυρο για τον 
έξω καλύτερο κόσμο μέσα από 
αντίξοες μεν συνθήκες αλλά 
συνυπάρχουσες με αξιοπρεπή 
και λεβέντικη στάση ζωής, με 
αγωνιστικό πείσμα και αισιο-
δοξία. Γι’ αυτό και κερδίσαμε 
ό,τι κερδίσαμε ο καθένας μας. 
Στ’ Άγναντα οφείλουμε τα πά-
ντα. Γι’ αυτό μας έλκουν να τα 
επισκεπτόμαστε και να προ-
σερχόμαστε ευλαβείς προσκυ-

νητές στο ΝΑΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑ-
ΤΟΣ. 

 Τέλος στην τελευταία σελί-
δα του οπισθοφύλλου την κο-
σμούν 3 φωτογραφίες. Η πρώ-
τη, πάνω – πάνω, είναι του 
1958 και εικονίζει 2 μαθήτριες, 

την Παρθενία Αναγνώστου (Β΄ 
Γυμνασίου), δικηγόρο σήμερα, 
και τη Σπυριδούλα Κοντογιάν-
νη (Α΄ Γυμνασίου), φιλόλογο 
σήμερα, οι οποίες κάνοντας 
το δρομολόγιο από Δάφνη και 
Μονολίθι για τα Άγναντα «με 
τον τροβά γεμάτο θέληση για 
γράμματα», σταμάτησαν να 
ξαποστάσουν στην τοποθεσία 
Φελίκες Αγνάντων. Οι άλλες 2 
φωτογραφίες εικονίζουν γελα-
στά, χαρούμενα, αισιόδοξα και 
αποφασισμένα πρόσωπα μιας 
μαθήτριας και τριών μαθητών 
του Γυμνασίου. 
Γράφοντας για το βιβλίο ο 

Δήμαρχος Αγνάντων, κος Χρί-
στος Χασιάκος, επισημαίνει 
μεταξύ άλλων: α) τη σημασία 
της δαπάνης έκδοσης του βι-
βλίου η οποία έγκειται στην 
προαγωγή κοινωνικών και πο-
λιτιστικών συμφερόντων και 
πνευματικών ενδιαφερόντων 
των Δημοτών, β) την επιβλητι-
κότητα του κτηρίου και γ) την 
προβολή, μέσω του βιβλίου 
αυτού, του πρωτοποριακού 
πνεύματος της τότε Κοινότη-
τας Αγνάντων.
Στο Αντί Προλόγου κείμε-

νο με τον επιτυχημένο τίτλο 
«ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΡΟΣΗΛΩΜΕΝΟΙ» 
ο Συγγραφέας προσκολλάται 
πολύ γλαφυρά στην κοινή μας 
αφετηρία, στην πνευματική 
κολυμπήθρα του Γυμνασίου 
Αγνάντων, ανεξάρτητα από τα 
χρόνια που πέρασαν και από 
το πού έφτασε ο καθένας μας. 
Εμείς πάντα θυμόμαστε και μά-
λιστα τα πάντα, κόντρα στο 
αδυνάτισμα της μνήμης, που 
επιφέρει ο χρόνος. Και διαβά-
ζουμε, ενδεικτικά, στη σελ. 23. 
«Ο χρόνος ανήμπορος ν’ αδυ-
νατίσει τη μνήμη και η λήθη ευ-
εργετικά εξοβελισμένη από τη 
μαθητική μας ζωή! Κι αυτό δεν 
είναι τυχαίο, γιατί: Ό,τι μαθαί-
ναμε το μαθαίναμε καλά! Ό,τι 
κάναμε το νιώθαμε! Ό,τι λέ-
γαμε το πιστεύαμε! Οι σχέσεις 
μας φιλικές, ανθρώπινες, γερές 
κι ακλόνητες …μέχρι και σήμε-
ρα! Κι όλα αυτά στο Γυμνάσιο 
Αγνάντων… Αυτά μας ενώ-
νουν!!! Δεν είναι και λίγα…».
Από τις πρώτες σελίδες του 

βιβλίου αναδεικνύεται η αντί-
θεση του χθες και του σήμε-
ρα, του τότε, με φωτογραφία 
που εικονίζει πλήθος μαθητών, 
και του τώρα, με φωτογραφία 
που εικονίζει πλήθος μαθητών, 
και του τώρα, με φωτογραφία 
του 2008 που απεικονίζει 13 
μόνο μαθητές του Γυμνασίου 
– Λυκείου Αγνάντων σε επί-
σκεψή τους στο κέντρο Περι-
βαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρά-
χθου Άρτας. Μετά τη δεύτερη 
φωτογραφία υπάρχει κείμενο 
του Συλλόγου Καθηγητών του 
σημερινού Γυμνασίου – Λυκείου 
Αγνάντων, οι οποίοι, αναφερό-
μενοι στο κλείσιμο απομακρυ-

σμένων σχολείων της ορεινής 
Ελλάδας, επισημαίνουν ότι δεν 
ζητείται η γνώμη τοπικών συμ-
βουλίων, φορέων των χωριών 
και εκπαιδευτικών και ότι, δυ-
στυχώς, η απουσία σχεδίου για 
τη συγκράτηση του πληθυσμού 
στις εστίες του είχε ως φυσική 
συνέπεια τη συρρίκνωση του 
σχολικού δικτύου με το κλείσι-
μο σχολείων, όπως και του Γυ-
μνασίου – Λυκείου Αγνάντων – 
του ετοιμοθάνατου που ανανε-
ώνουν την παράταση ζωής για 
ένα χρόνο και μετά βλέπουμε!
Και τώρα που το Γυμνάσιο, 

για το οποίο ο συγγραφέ-
ας εκφράζεται πολύ θετικά, 
χωρίς να υπερβάλλει και να 
ωραιοποιεί, κλείνει, εμείς τι 
κάνουμε, εν προκειμένω από-
ψε, μνημόσυνο; Στη σελ. 34, 
από την εμπνευσμένη εισα-
γωγή του συγγραφέα θα δια-
βάσουμε την απάντηση: «Αν 
ωραιοποιούσα την κατάσταση, 
αφαιρούσα ή πρόσθετα πράγ-
ματα, γεγονότα, περιστάσεις, 
όπως εγώ θα ήθελα, μάλλον 
μνημόσυνο θα έκανα. Μακριά 
από μένα αυτά. Πιστεύω στην 
αθανασία του πνεύματος. Και 
το Γυμνάσιο Αγνάντων πνεύμα 
εξέπεμψε. Πνεύμα αμόλυντο, 
άσβεστο, ελεύθερο και δημι-
ουργικό… Σκοπός μου είναι να 
απευθυνθώ στους νέους Τζου-
μερκιώτες, να τους βοηθήσω 
να μυηθούν στα παρόντα, όσο 
και στα παρελθόντα Τζουμερ-
κιώτικα γενόμενα. Στα παρελ-
θόντα όχι σαν απολιθώματα 
μουσείου αλλά σαν φωτιστικά 
των μελλούμενων. Κι ας πιστέ-
ψουν ότι η λειτουργία και γενι-
κά η διαχρονική προσφορά του 
Γυμνασίου Αγνάντων καθόρισε 
η Τζουμερκιώτικη περηφάνια, 
αυτό το άσβεστο καντήλι της 
ιδιοσυγκρασίας και συνείδησής 
μας».
Κι εμείς προσθέτουμε: τα 

παιδιά μας και τα εγγόνια μας 
να αισθάνονται περήφανα για 
την καταγωγή τους. Και στο κά-
τω-κάτω, πέραν αυτών, ας σε-
βαστούμε δεόντως την ανάγκη 
του Χρ. Τούμπουρου να γράψει 
έναν λόγο α) θερμό και χαιρετι-
στήριο σ’ όλους τους συμμαθη-
τές του και συμμαθήτριές του 
πριν και μετά από αυτούς, β) 
ευχαριστήριο στους καθηγη-
τές του και γ) ευγνωμονητικά 
προς αυτούς που έφτιαξαν το 
κτήριο στο οποίο λειτούργησε 
το Γυμνάσιο από το 1953 ως 
το 1988 (35 ολόκληρα χρόνια). 
Τα προαναφερθέντα είναι τρία 
στοιχεία που συναποτελούν 
την ουσία του βιβλίου, όπως ο 
ίδιος εξομολογείται.
Τα κεφάλαια του βιβλίου εί-

ναι:
• Τα Δημοτικά Σχολεία των 

Τζουμέρκων (Α΄ κεφάλαιο)
• Η λειτουργία του Γυμνασί-

ου από το 1946 έως το 1952 
(Β΄ κεφάλαιο)

• Η κατασκευή του κτηρίου 
(Γ΄ κεφάλαιο) και

• Η λειτουργία του Γυμνασί-
ου από το 1952 έως το 1972.

 Α. ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Τα Δημοτικά Σχολεία των 

Τζουμέρκων καταλαμβάνουν 
σημαντικό μέρος του βιβλίου 
(80 περίπου σελίδες) με φωτο-
γραφίες μαθητών, φωτογρα-
φίες κτηρίων, φωτογραφίες 
από μαθητικές εκδηλώσεις. 
Παρουσιάζονται 25 Δημοτικά 
Σχολεία της περιοχής με ισά-
ριθμα κείμενα μαθητών αυτών 
των σχολείων, των οποίων η 
εποχή ‘άνθησης πέρασε, δυ-
στυχώς, ανεπιστρεπτί. Στο 
σύνολό τους σχεδόν έκλεισαν 
τη δεκαετία του 80 και τα λει-
τουργούντα σήμερα είναι μόνο 

3 (Πραμάντων, Δάφνης και Ρά-
μιας). 
Στις σελίδες του κεφαλαίου 

αυτού αναδεικνύονται πολλά 
πράγματα με κυριότερο τον 
τρόπο δουλειάς των δασκά-
λων, των ακαταπόνητων εκεί-
νων δασκάλων που έδωσαν τον 
καλύτερο εαυτό τους. Ήρωες 
υπό αντίξοες συνθήκες, αφοσι-
ωμένοι και προσηλωμένοι στο 
έργο τους. Κινητοποίησαν την 
τοπική κοινωνία για προσωπι-
κή εργασία, για δωρεές, για χτί-
σιμο σχολείων, για δωρεές οι-
κοπέδων και παραχώρηση των 
κατοικιών τους μέχρις ανεγέρ-
σεως των διδακτηρίων. Όλο το 
χωριό συμμετείχε στην εξόρυ-
ξη και το κουβάλημα πέτρας, 
στο κόψιμο και το κουβάλημα 
ξύλων, σε κατασκευή ασβεστο-
καμίνων κ.α. Παρόμοιο δηλαδή 
μ’ αυτό που γινόταν στ’ Άγνα-
ντα για την ανέγερση του κτη-
ρίου του Γυμνασίου.
Οι μονοθεσίτες αυτοί δάσκα-

λοι δίδασκαν σε μια αίθουσα 
και τις 6 τάξεις και τα κατά-
φεραν να εμπνέουν τους μα-
θητές τους, ώστε να χαράζουν 
τα όνειρά τους για την επιτυ-
χία τους στο Γυμνάσιο Αγνά-
ντων. Γι’ αυτό και στα κείμενα 
μαθητών που φιλοξενούνται 
σ’ αυτό το κεφάλαιο είναι δι-
άχυτος ο σεβασμός και η ευ-
γνωμοσύνη προς αυτούς. Σας 
διαβάζω απόσπασμα από το 
κείμενο της Ουρανίας Κρούπη, 
μαθήτριας τότε του Δημοτικού 
στο Αλώνι – Χιόνι του Καταρ-
ράκτη, όπου στον απολογισμό 
της σχολιάζει τη στάση μαθη-
τών και γονιών.

«Το πιο σημαντικό ήταν ότι 
όλα τα παιδιά ήμασταν χαρού-
μενα. Δεν είχαμε κανένα πρό-
βλημα από τις κακουχίες και 
δεν μας έμειναν απωθημένα. 
Όλα με περηφάνια τα εξιστο-
ρούμε και τα περιγράφουμε 
και πιστεύουμε πως μας έκα-
ναν πιο ικανούς και πιο γερούς 
ψυχικά. Βοήθησε πολύ το οικο-
γενειακό περιβάλλον, γιατί πί-
στευε στις πραγματικές αξίες 
της ζωής. Δεν έλειπε το ψωμί. 
Τα ρούχα ήταν λίγα, αλλά αρ-
κούσαν. Οι γονείς ήταν αφοσι-
ωμένοι μόνο στα παιδιά τους 
και στη συντήρηση της οικο-
γένειας. Το γεγονός ότι όλα τα 
παιδιά τα κατάφεραν και σή-
μερα έχουν μια αξιόλογη θέση 
στην κοινωνία σημαίνει ότι δεν 
κουβαλούν μέσα τους καμιά 
δυσάρεστη θύμηση για το πα-
ρελθόν τους.
Ακόμη και σήμερα υπάρχουν 

παιδιά στη γη χωρίς νερό, 
ψωμί, ρούχα, χωρίς γιατρούς 
αλλά και χωρίς σχολεία. Εμείς, 
έστω και τόσα χρόνια πίσω, 
ήμασταν άρχοντες, όχι γιατί εί-
χαμε ψωμί κι ένα ρούχο, αλλά 
γιατί είχαμε σχολεία και μάλι-
στα τόσο αξιόλογα και φυσικά 
τον πνευματικό μας φάρο: Το 
Γυμνάσιο Αγνάντων». 
Β. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΥ-

ΜΝΑΣΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 1946 ΩΣ 
ΤΟ 1952

 Στα Άγναντα, πριν ιδρυθεί 
το Γυμνάσιο, λειτούργησε από 
το 1882 μέχρι το 1929 το Ελλη-
νικό Σχολείο Αγνάντων και από 
το 1929 μέχρι το 1939 το Ημι-
γυμνάσιο Αγνάντων. Το Γυμνά-
σιο Αγνάντων ιδρύθηκε το 1939 
και ήταν το μόνο που λειτούρ-
γησε σε ολόκληρη την Ήπειρο 
ακόμα και στα δύσκολα χρόνια 
της ιταλογερμανικής κατοχής. 
Οι αντιστασιακές οργανώσεις 
ΕΛΑΣ και ΕΔΕΣ το βοήθησαν 
στη λειτουργία του. Στη σελίδα 
127 του βιβλίου βλέπουμε την 
166/19-09-43 κοινή απόφα-
σή τους, με την 
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Όσοι Αγναντίτες επιθυμούν να συμπεριληφθούν στο ΑΛΜΠΟΥΜ φωτογρα-

φιών που θα εκδώσει η Αδελφότητά μας, να μας στείλουν το ταχύτερο φω-

τογραφίες των μελών των οικογενειών τους που βρίσκονται ή όχι στη ζωή 

για να συμπεριληφθούν. Η αποστολή επείγει. Τηλ.: 210-3313067.

οποία διέταξαν την 
απόσπαση 3 κα-

θηγητών που διέμεναν στις πε-
ριοχές του ελέγχου τους και το 
διορισμό άλλων 2 από τους αδι-
όριστους της περιφέρειάς τους 
για την κάλυψη αναγκών «του 
μόνου λειτουργούντος εν Ηπεί-
ρω Γυμνασίου Αγνάντων». Τον 
Οκτώβρη του 1943 οι Γερμανοί 
έκαψαν σχεδόν όλο το χωριό κα-
θώς και το κτήριο όπου στεγα-
ζόταν το Γυμνάσιο, συνεπώς και 
τα αρχεία του, οπότε ελλείψει 
επίσημων στοιχείων η ιστορική 
αφήγηση του συγγραφέα ουσι-
αστικά αρχίζει από το Γενάρη 
του 1946 που επαναλειτούρ-
γησε το Γυμνάσιο. Ωστόσο φι-
λοξενούνται στο βιβλίο κάποιες 
μνήμες μαθητείας μέχρι το 1943 
που φωτίζουν κάπως την περί-
οδο, όχι όμως πολύπλευρα και 
στο βαθμό που θα ήθελε ο συγ-
γραφέας. Αυτό όμως δε σημαίνει 
υποτίμηση των φιλοξενούμενων 
κειμένων· τουναντίον μάλιστα.

 Το Γυμνάσιο, λοιπόν, δεν λει-
τούργησε τας σχολικά έτη 1943-
44 και 1944-45. Τα 2 πρώτα σχο-
λικά έτη της επαναλειτουργίας, 
1945-46 και 1946 - 47 λειτούρ-
γησε μόνο με 2 καθηγητές, Λε-
πιανίτες, τον Π. Χουλιάρα, Μα-
θηματικό και τον Ηλ. Χουλιάρα, 
Φιλόλογο. Το 3ο έτος επαναλει-
τουργίας, 1947 - 48 λειτούργησε 
με 3 καθηγητές που συνεπικου-
ρούνταν από αποσπασμένους 
που δίδασκαν ένα μήνα ο καθέ-
νας εκ περιτροπής. Εξαιτίας του 
εμφυλίου πολέμου, το σχολικό 
έτος 1948-49 το Γυμνάσιο Αγνά-
ντων λειτούργησε στην Άρτα 
και κινδύνευσε να συγχωνευθεί 
με τα Γυμνάσια Άρτας. Η συγ-
χώνευση που δρομολογούσαν οι 
ιθύνοντες, αποφεύχθηκε χάρη 
στην αντίδραση του Γυμνασι-
άρχη Δημήτρη Μίληση και του 
προέδρου της σχολικής εφορεί-

ας Γεωργ. Χριστογεωργάκη, που 
δεν παρέδωσαν το αρχείο. Με τη 
λήξη του εμφυλίου πολέμου το 
Γυμνάσιο λειτούργησε και πάλι 
στα Άγναντα με τις 4 πρώτες τά-
ξεις το 1949-50, με 5 τάξεις το 
1950-51 και με όλες τις τάξεις το 
1951-52.

 Γ. Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΤΗ-
ΡΙΟΥ

 Στο κεφάλαιο αυτό αφιερώνε-
ται έκταση 46 σελίδων και αυτό 
σηματοδοτεί τη μεγάλη σημασία 
που είχε αυτή η «πονεμένη υπό-
θεση» κατά τον συγγραφέα.

 Η πολιτεία, παρά το ότι ήταν 
υποχρεωμένη από το Σύνταγμα 
να κατασκευάζει κτήρια, για τα 
Τζουμέρκα δεν το έκανε, οπότε, 
για να λειτουργήσει Γυμνάσιο στ’ 
Άγναντα, έπρεπε η Κοινότητα 
να κατασκευάσει κτήριο χωρίς 
επιβάρυνση του Δημοσίου. Έτσι 
η Κοινότητα νοίκιασε το κτήριο 
του Δημ. Δήμου όπου λειτούργη-
σε το Γυμνάσιο μέχρι τον Οκτώ-
βρη του 1943. Το κτήριο κάηκε 
από τους Γερμανούς και, όπως 
προαναφέρθηκε το Γυμνάσιο 
δεν λειτούργησε τα σχολικά έτη 
1943 – 44 και 1944 – 45. Για την 
επαναλειτουργία του Γυμνασίου 
το Γενάρη του 1946 η Κοινότητα 
νοίκιασε κτήριο ιδιοκτησίας Στέ-
λιου Σκουληκαρίτη.

 Το πρόβλημα όμως της ανε-
πάρκειας αιθουσών οδήγησε την 
Κοινότητα Αγνάντων, με σύμφω-
νη γνώμη των κατοίκων, στην 
κατασκευή ιδιόκτητου κτηρίου, 
που θα παραχωρούνταν ακο-
λούθως στο Δημόσιο. 
Στις σελίδες 242 – 245 θα βρού-

με την ιστορική απόφαση της 
22/12/1951 του Κοινοτικού Συμ-
βουλίου Αγνάντων. Παρατίθενται 
επίσης πολλά άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία που μας πληροφορούν 
για τις ενέργειες του Κοινοτικού 
Συμβουλίου, για τις δραστηριό-
τητες της Ερανικής Επιτροπής 

και της Σχολικής Εφορείας, για 
τις υποχρεωτικές χρηματικές ει-
σφορές για την προσωπική ερ-
γασία των αρρένων άνω των 18 
ετών, για τη μεταφορά υλικών 
από ντόπιους χωρίς αμοιβή, για 
την προσωπική εργασία και οι μη 
παραχωρούντες τα κτήνη κ.α.

 Η Άγναντα μετατράπηκε σε 
αληθινό εργοτάξιο. Αποτέλεσμα 
της παναγναντίτικης συμμε-
τοχής ήταν σε 8 μήνες να είναι 
έτοιμο το ισόγειο με 3 αίθουσες 
διδασκαλίας που παραδόθηκε 
στη Σχολική Εφορεία, μήπως και 
επιτευχθεί χρηματοδότηση από 
το Δημόσιο αλλά εις μάτην. Η 
Κοινότητα συνεχώς χρηματοδο-
τούσε το έργο, παρά τα πενιχρά 
οικονομικά της. Το 1955 η Σχολι-
κή Εφορεία «προέβη εις την αγο-
ράν κεράμων», για να σκεπαστεί 
το κτήριο.
Η κατασκευή περατώθηκε το 

1959 που επιτέλους εδέησε η 
Νομαρχία Άρτας να χρηματοδο-
τήσει το έργο με 120.000 δραχ-
μές και το Υπουργείο Παιδείας με 
25.000 δραχμές.
Υπήρξε πολύ συγκινητική η 

προσφορά 2 Αγναντιτών μετα-
ναστών από το Σικάγο για το 
ανεγειρόμενο κτήριο, τους οποί-
ους η κοινότητα ανακήρυξη ευ-
εργέτες.
Επίσης η κοινότητα ανακήρυξε 

Επίτιμο Δημότη τον Γυμνασιάρ-
χη Θεοδ. Ροζάνη, διότι «εν τω 
προσώπω αυτού η κοινότης και 
ολόκληρος η περιοχή των Τζου-
μέρκων εύρε τον μόνον και θερ-
μόν υποστηρικτήν δια την προ-
αγωγήν των συμφερόντων του 
Γυμνασίου και δια την ανέγερσιν 
του διδακτηρίου εις ας δραστη-
ρίους και θετικάς ενεργείας του 
οποίου οφείλεται αυτή». 

τίες πίσω, στα δύσκολα εκείνα 
χρόνια του πατέρα τσοπάνη, 
αγωγιάτη, μυλωνά, κτίστη, της 
φορτωμένης μάνας, της μά-
νας που αρμέγει την κατσίκα 
μαζεύοντας το γάλα μέσα στο 
μπραγάτσι, με το κορμί σχε-
δόν διπλωμένο και το κεφάλι 
της πιο χαμηλά από το ύψος 
της κατσίκας. Μας φτάνει που 
μάς γυρίζουν χρόνια πίσω, στην 
οικογενειακή εστία, στο τζάκι, 
όταν το χιόνι σκέπαζε για μή-
νες τα χωριά, τα σπίτια και τους 
δρόμους. Τότε που το φτυάρι 
ήταν μέσα από την πόρτα του 
σπιτιού για να χρησιμοποιηθεί 
το πρωί. Τότε, που μετρούσα-
με τις κατάλευκες μέρες του 
χειμώνα, ακούραστοι, αγέρωχοι, 
αγναντεύοντας με αισιοδοξία τη 
ζωή. Τότε που οι άνθρωποι ζού-
σαν με τα λίγα, αλλά χαίρονταν 
με όσα είχαν,

”Αυτή τη συναισθηματική 
αξία έχουν οι φωτογραφίες, 
αυτή την ιστορική αξία έχει το 
φωτογραφικό έργο του Κώστα 
Μαυροπάνου. Φωτογραφίες 
μοναδικές με την καλλιτεχνική 
διαίσθηση του φωτογράφου. 
Σ’ αυτές αποτυπώνεται, το με-
γαλείο της φύσης, η φωτεινή 
ματιά τού Τζουμερκιώτικου 
κόσμου, η αγάπη για τη γη του, 
τη δική του γη, που είναι ο τό-
πος του, που ζει απ’ αυτή γι’ 
αυτή.  Αυτού τού κόσμου που 
έμαθε να ζει με ελάχιστα, αλλά 
με ευτυχία, και να κερδίζει τη 
ζωή βήμα-βήμα με υπομονή και 
αγάπη.

”Η απλότητα και η λιτότη-
τα τού φωτογραφικού έργου 
τού Κώστα Μαυροπάνου, 
εμπνέουν και είναι εκείνες οι 
έννοιες που συμπληρώνονται 
από την αυστηρότητα και τη 
διακριτικότητα. Έτσι το έργο 
συγκινεί, κρύβει και υπόσχεται 
περισσότερα από όσα δείχνει, 
αλλά ταυτόχρονα δείχνει ακρι-
βώς όσα υπόσχεται και όσα 
κρύβει. Το φωτογραφικό έργο 
μάς μεταφέρει νοερά στο Τζου-
μερκιώτικο κάλλος της φύσης, 
στην Τζουμερκιώτικη λεβεντιά 
και πιάνει με ένα κλικ την από-
λυτη ελευθερία τού αετού στο 
πέταγμά του, πάνω από τα σμι-
λευμένα βράχια και τα τρεχού-
μενα νερά. Εκεί μέσα στην από-
λυτη γαλήνη, όταν η ομίχλη που 
απλώνεται τυλίγει στο πέπλο 
της, πεύκα, έλατα, τρεχούμενα 
νερά και βουνοκορφές, μέσα 
στην απεραντοσύνη. Μας μετα-
φέρει στις ανθρώπινες χαρές, 
στους γάμους και στα πανηγύ-
ρια. Εκεί που μια ψυχή αντά-
μωνε μια άλλη, νιάτα φωτεινά, 
μέσα από τα καλντερίμια ή τους 
λασπόδρομους με τη συνοδεία 
της μουσικής κομπανίας. 

”Σε παροτρύνουμε και σε 
παρακαλούμε, φίλε Κώστα, να 
συνεχίσεις το δύσκολο δρόμο 
που διάλεξες στη ζωή σου, 

προσφέροντας σε όλους εμάς 
τις καλλιτεχνικές σου εμπνεύ-
σεις. Η Ιστορία, η Λαογραφία, 
ο Πολιτισμός των Τζουμέρκων 
σε θέλει πρωτοπόρο. Το έργο 
σου, που αποτυπώνει την πε-
ρηφάνια τού Τζουμερκιώτικου 
λαού, την αγωνία του οικογενει-
άρχη, τον ιδρώτα τού πατέρα 
και τής μάνας, το άγγιγμα τής 
ψυχής τού νιου και τής νιας, τα 
χρώματα τής φύσης, τις αντι-
θέσεις τής φύσης, το φως τού 
ήλιου, το σκάλισμα της πέτρας 
από το μάστορα, τα μάτια που 
μιλάνε χωρίς να ακούγονται, τα 
πρόσωπα τα σκαμμένα από τον 
πόνο, τα χαρούμενα και θλιμμέ-
να τραγούδια,  δίνουν σε όλους 
μας αναμνήσεις και δυνάμεις 
να μεταλαμπαδεύσουμε στις 
νεότερες γενιές την αγάπη για 
τον τόπο μας. Είσαι και έτσι θα 
μείνεις, ο πιο αυθεντικός ιστο-
ρικός λαογράφος της περιοχής 
μας. Περιγράφεις με λεπτομέ-
ρειες μια ολόκληρη ζωή, μια 
ολόκληρη περιοχή.
Θερμά συγχαρητήρια”   
Τις επόμενες ημέρες οι 

τοπικές Εφημερίδες, ραδι-
οφωνικοί και τηλεοπτικοί 
σταθμοί εκθείασαν το έργο 
και έγραψαν ή είπαν πολλά 
κολακευτικά λόγια γι’ αυτό. 
Ο “Ταχυδρόμος” σε δι-

σέλιδο αφιέρωμα αναφέρ-
θηκε στην Έκθεση με τον 
τίτλο ΄΄Τα κλικ στις μεγάλες 
του αγάπες΄΄ και δημοσίευ-
σε ολόκληρη την ομιλία του 
υπογράφοντος. Η “Ηχώ της 
Άρτας” έγραψε ολόκληρη τη 
συνέντευξη του Κ. Μαυροπά-
νου με τον τίτλο ΄΄Γοήτευσαν 
οι μορφές και τα σχήματά 
τους΄΄. Ο “Μαχητής” έγραψε 
με τίτλο ΄΄Φωτογραφίες με 
συναίσθημα από τον Κώστα 
Μαυροπάνο΄΄. Ο Νίκος Β. Κα-
ρατζένης, φιλόλογος έγραψε 
στη “Φωνή του Αγρότου”: 
΄΄Μια περιδιάβαση στα Τζου-
μέρκων φωτογραφήματα΄΄.
Αυτά και πολλά άλλα είπαν 

και έγραψαν. Όμως εκείνο 
που, σε όλες τις παρόμοιες 
εκδηλώσεις, έχει μεγαλύτερη 
σημασία είναι αυτά που δε 
λένε, αλλά σκέφτονται οι επι-
σκέπτες. Ας ήταν δυνατό να 
μεταφέρουμε με το γραπτό 
λόγο το θαυμασμό, την έκ-
σταση, τον ενθουσιασμό που 
εκδήλωναν όταν στέκονταν 
μπροστά σε κάθε φωτογρα-
φία. Ποιες τάχα αναμνήσεις, 
ποια βιώματα, ποιοι στοχα-
σμοί, ποιες θύμισες περ-
νούσαν σαν αστραπή από 
το μυαλό τους; Οι νεότερες 
γενιές τι τάχα συνειρμούς να 
έκαναν; Πώς σύνδεσαν το 
παρελθόν με το σήμερα, με 
το αύριο; Οι σκέψεις αν δεν 
εκφραστούν δε μπορούν να 
γραφούν, ίσως όμως μαντεύ-
ονται.   

 Κώστας Αρ. Παπακίτσος

«Τζουμέρκων Φωτογραφήματα»
Συνέχεια από τη σελίδα 4

Σπυριδούλα Κοντογιάννη 

Ναπολέων Κατσούλης

Η συνέχεια στο επόμενο φύλλο 
μαζί με τις ομιλίες και τις επιστο-
λές των κ.κ. Κώστα Νικολάου, 
Χρίστου Τραχανά, Έλλης Παπα-
γεωργίου - Τσαμπούλα και Χρί-
στου Τούμπουρου.

•   6 έως 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΩΡΑ 17.30 Στο Γυμνάσιο Αγνάντων
 “ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ” Παιδικό 5 Χ 5 “ΒΟΛΕΪ” Γυναικών
•   8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΩΡΑ 10.00 Στην πλατεία Αγίου Γεωργίου
 “ΑΘΛΟΣ JUNIOR” ΤΡΕΞΙΜΟ Από 5 έως 16 ετών
•   9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΩΡΑ 10.00 Στο Γυμνάσιο Αγνάντων
 “ΑΘΛΟΣ JUNIOR” ΠΟΔΗΛΑΤΟ - ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ - ΡΑΠΕΛ
•  10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΩΡΑ 10.00 Στην πλατεία Κοιμήσεως Θεο-

τόκου
 “ΤΟΥΡΝΟΥΑ” ΤΑΒΛΙ – ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ Από 5 έως 96 ετών
•   11 έως 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΩΡΑ 17.30 Στο Γήπεδο Καταρρά-

κτη
 “ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ” 11 χ 11 - Εφήβων και Ανδρών
•   11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΩΡΑ 9.00 Στον Aη Γιάννη στο Ζήφκο
 “ΕΚΔΡΟΜΗ” mε φαγητό ποτό και χορό. Από 5 έως 96 

ετών.
•  12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΩΡΑ 9.00 Στο Γεφύρι της Πλάκας
 “RAFTING” Από Γέφυρα Αμπελοχωρίου.
•   13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Στην πλατεία Αγίου Γεωργίου
  “ΕΚΘΕΣΗ” ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ Από 5 έως 96 ετών
•   13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Διαγωνισμός ψαρέματος στον Άραχθο
•   14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Στην πλατεία Κοιμήσεως Θεοτόκου
  “ΧΟΡΩΔΙΑ” και συναυλία από παιδιά του χωριού

ΔΗΜΟΣ ΑΓΝΑΝΤΩΝ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΑΓΝΑΝΤΙΤΩΝ 

ΑΘΗΝΑΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009
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Σοβαρά κι εύθυμα Ναύαρχος… αληθινός σου λέω!!!

Όταν δίναμε εξετάσεις, μας έπιανε πόνος 
στο στομάχι. Ο γιατρός ο Νάστος συμβού-

λευε:
– Ζάντακ και θα περάσει!
Αμ, γιατρέ μου για σένα θέλω να γράψω και δεν 

ξέρω, από πού ν’ αρχίσω.

Θ’ αρχίσω από το τέλος.
Εκεί ψηλά στον 7ο όροφο, στο δώμα του Γε-

νικού Επιτελείου του Ναυτικού –άβατο για μας 
τους πολίτες– μαζευτήκαμε όλοι. Μας ήθελες κο-
ντά σου να μοιραστούμε τη χαρά σου.
Να ‘ναι έτσι, ή έπρεπε να σου συμπαρασταθού-

με, γιατί τις ώρες αυτές λυγίζουν και οι… θαλασ-
σόλυκοι.
Ας μας έλεγε ότι: «φτάνει».
Σαράντα τρία χρόνια είναι αυτά. Αλήθεια πώς 

πέρασαν; σαν να ‘ταν χθες.
«Ορκίζομαι να φυλάξω πίστη στην πατρίδα…». 

Έτσι κάπως ξεκίνησες και μέρα με τη μέρα και 
χρόνο με το χρόνο –είδες πόσο εύκολο είναι να τα 
γράφεις– ανέβαινες, ανέβαινες κι έφτασες ψηλά, 
εκεί που μόνο οι αετοί φτάνουν.
Έγινες Ναύαρχος γιατρός.

Για να φτάσεις τόσο ψηλά, έπρεπε να ‘χεις 
«μπάρμπα στην Κορώνη».
Όταν με ρωτούσαν ποιόν; τους απαντούσα.
– Το Σφήκα!!
– Και ποιος είναι αυτός;
– Ο καφετζής από το Κρυονέρι.
Εσύ έμεινες στη γη κι έδινες καθημερινές μάχες 

με τους ασθενείς του Ναυτικού Νοσοκομείου.
Προσπαθούσες να μην έχεις παραπονούμενους 

τόσο εκεί, όσο και στο ιατρείο σου.
Όταν σου έστελνα φτωχούς –υπάρχουν και τέ-

τοιοι– σου έλεγα:
– Γιατρέ, αυτός δεν έχει λεφτά. Η απάντηση 

ήταν.
– Μήπως εγώ είχα;

Αυτό το 
ξέρω από 
πρώτο χέρι. 
Όποτε δι-
ε υ κ ο λ υ ν -
θείς εκείνο 
το ενοίκιο 
από  το 
1965, πρέ-
πει να το 
ξοφλήσεις.
Λες να το 

παράγρα-
ψε ο χρό-
νος!!!
Εκεί στον 

7ο όροφο 
–στο δώμα του Γενικού Επιτελείου του Ναυτικού 
το άβατο για τους πολίτες– αστραποβόλη σαν τα’ 
αστέρια και τα χρυσά σιρίτια. Βγάζανε ομιλίες και 
λέγανε για σένα κι εμείς οι παλιοί συμμαθητές 
σου καμαρώναμε.
Λέγανε, λέγανε, λέγανε και καταλήγανε στον 

άνθρωπο Νάστο. Τι να τα κάνεις τα γαλόνια, τι να 
την κάνεις την ιατρική αν δεν είσαι πρώτα «Άν-
θρωπος».

Σε κάθε σου ταξίδι στο εξω-
τερικό σε ιατρικά συνέδρια, 
έψαχνες να βρεις πατριώτες. 
Έψαχνες κι έβρισκες ξενιτε-
μένους και τους έλεγες λόγια 
παρηγοριάς, λόγια για την 
πατρίδα.
Το ξέρω το αγαπάς το χω-

ριό σου τη Σκούπα, αφού 
έφτιαξες και θέατρο, τώρα 
που έχεις χρόνο Δε φτιάχνεις 
και ιατρείο, για τους καλο-
καιρινούς μήνες, αφού υπάρχουν και άλλοι για-
τροί που θα σε ακολουθήσουν.
Το μάθημα το ξέρεις χωρίς λεφτά μόνο με…

τσίπρα. 

Το ποτό εννοώ, για να μην παρεξηγηθώ.
Γιατί εκτός από την ψυχή, θέλει και το στομάχι 

γιατριά.
Ευχαριστώ για ό,τι έκανες για μένα, μου στάθη-

κες στις δύσκολες στιγμές της ζωής μου.
Εγώ, τι θα κάνω για σένα, απλά θα σου ξαναφέ-

ρω μέλι από τη Σκύρο, τραχανά και καρύδια από 
τη Μαρίκα και… κρεμύδια απ’ το Αυλωνάρι.

Φιλικά
Υ.Γ. Μου πέρασε το στομάχι!!!

Γράφει ο 
Χά ρις Ζά χος

Συντ/χος Δά σκα λος 
- Συγγραφέας

1965. Μάχη Παπαχρίστου, Ηλίας Νάστος, Κώστας 
Παπακίτσος, Χαρίλης Ζάχος

1985. Στο Σίδνεϋ της Αυστραλίας με 
τον ξενητεμένο Κώστα Ζάχο

Χωρίς λόγια

Φίλοι μου αναγνώ-
στες, τα μαζεύουμε και 
πάλι: τα παιδιά μας, τα 
σκυλιά μας, τα γατιά μας και τους φίλους 
μας και πάμε για τα «ψηλά Βουνά». Τζου-
μέρκα το λοιπόν. Ένα χρόνο περιμένουμε τη 
μέρα αυτή, να φτάσουμε ψηλά. Αν φτιάχναν 
και το δρόμο, θα φτάναμε γρηγορότερα.

Ανοίξτε πόρτες και παράθυρα να φύγουν 
οι κουτουτούρτες και τα σφαλάγκια. Ασβε-
στώστε τις αυλές, τις γλάστρες, τη σκάλα, τα 
δέντρα, όσα έμειναν 
και δεν ξεράθηκαν.

Το αυτοκίνητο ξε-
χάστε το και περπα-
τάτε.

Να δείτε πόσες 
καλημέρες θα πεί-
τε!!

Μη κάνετε «εφε» 
στο δρόμο του χω-
ριού με το καινούρ-
γ ι ο  α υ τ ο κ ί ν η τ ο . 
Αφήστε το έξω από το χωριό, στο σπίτι σας 
και αφήστε το δρόμο ελεύθερο να περπατά-
με, να καθόμαστε να συζητάμε. Τα τροχαία 
δεν είναι η ώρα η κακή αλλά η απροσεξία 
μας. Ας σεβαστούμε κι αυτές τις πινακίδες 
που λένε: Απαγορεύεται η στάθμευση, ας 
γίνουμε εμείς οι ίδιοι οι τροχονόμοι.

Προσέχουμε το δάσος, Δε βάζουμε φω-
τιές ούτε να κάψουμε χορτάρια ούτε να ψή-
σουμε παϊδάκια, η πυρκαγιά παραμονεύει.

Τα σκουπίδια όχι στο λαγκάδι, στο ποτάμι 
στη ρεματιά. Ο Δήμος και τον ευχαριστού-
με φροντίζει να περνά το απορριμματοφό-
ρο δύο ίσως χρειαστεί και τρεις φορές την 
εβδομάδα. Σεβόμαστε τις ώρες κοινής ησυ-
χίας.

Αφήστε για δέκα μέρες τα φάρμακα στο 
σπίτι ζήστε χωρίς αυτά. Περισσότερους θα-
μώνες βλέπω στο φαρμακείο… απ’ το κα-
φενείο.

Ένα, δύο, άντε και τρία «φυσέκια» όπως 
τα λένε τώρα τα τσίπουρα κάνουν καλό στην 
καρδιά. Πλαισιώστε τις πολιτιστικές εκδη-
λώσεις και βοηθήστε αυτούς που τις ανα-
λαμβάνουν. Η κριτική είναι εύκολη, η πράξη 
δύσκολη. Παρακινήστε ή ελάτε κι εσείς με 
τα παιδιά σας στις εκδηλώσεις της Αδελ-

φότητας, θα ‘χουν να 
λένε για το χωριό τους 
το χειμώνα.

Προτιμάτε τα καταστήματα του χωριού, 
δεν είναι ανάγκη τα μακαρόνια να τα κου-
βαλάμε από την Αθήνα ή την Άρτα. Ψωνίστε 
αυγά και γλυκά από τη Μαρίκα. Ας πιείτε 
τον καφέ σας στα καφενεία του χωριού Δε 
χρειάζεται να πάμε σε ξενοδοχεία στα δι-
πλανά χωριά, εκεί πάνε οι…τουρίστες.

Εμείς έχουμε και ξενοδοχείο, και ταβέρ-
νες και «χοροπη-
δάδικο» και γί-
νεται στο Σαλτς 
Ψησταριά και 
κέντρο διασκέ-
δασης των αδελ-
φών Γιάννη και 
Νίκου Μπάρπα.

Φ τ ά σ τ ε  μ ε 
τα πόδια, στον 
Αϊ Νκόλα στην 
Ανάληψη, στον 

Αϊ Λιά, στον Άγιο Σωτήρα στην Αγία Παρα-
σκευή, στον Αϊ Χστόφορο.

Να ζήσουμε τη ζωή του χωριού όπως την 
ξέραμε, Δε θα χρειαστεί να πάρουμε ηρε-
μιστικό.

Η φύση είναι το ηρεμιστικό μας.
Επισκεφτείτε το Λαογραφικό Μουσείο 

του χωριού μας και προσπαθήστε ναι πείστε 
τους δικούς σας, ότι στην κασέλα τα αντι-
κείμενα του παππού και του προπάππου εί-
ναι άχρηστα. Εκεί είναι η θέση τους, εκεί θα 
ζήσουν αιώνια κι ας είναι ένα κομμάτι της 
ζωής μας. 

Ξυπνάτε το πρωί και πάτε μια βόλτα μέ-
χρι τα Νεκροταφεία και αυτοί περιμένουν 
από μας να τους ανάψουμε το καντηλάκι. 
Δεν τους βλέπουμε, δεν τους ακούμε, τους 
αισθανόμαστε.

Τελειώνω με τους στίχους του παιδικού 
τραγουδιού.

Χωριό μου όμορφο
Με τις ραχούλες και τις ρεματιές
Που ‘χεις πεύκα και πλατάνια
Κι ευωδιάζουν οι μυρτιές.

Ζάχος Χάρις
Αντιπρόεδρος της Αδελφότητας

Αγναντιτών Αθηνών

Στις 5 Αυγούστου το απόγευμα 
ημέρα στο ποτάμι. Κατεβείτε με τα 
καλάμια σας στο ποτάμι. Θα γίνει 
διαγωνισμός ψαρέματος. Όποιος 
πιάσει το μεγαλύτερο ψάρι, θα τι-
μηθεί δεόντως και θα ανακηρυχθεί 
πρόεδρος μέχρι την άλλη χρονιά.
Παρακαλώ πολύ, όσοι ξέρουν 

και όσοι δεν ξέρουν και θέλουν να 
μάθουν ή να κάνουν «χαβαλέ» να  
’ρθουν μαζί μας.
Πρέπει να δώσουν το παρόν οι:
Κώστας Νίκου ή 

Βίρας
Ζάχος Χαρίλης
Καραβάτσο ς 

Αθανάσιος
Καπέλης Στέλι-

ος ο μεγάλος
Καπέλης  Κώ -

στας του Μήτσου
Ο Γιατρός Χρή-

στος Κατσάνος
Τα παιδιά του Βασίλη Καρύδη 
Ο Βασίλης ο Καρύδης Στέγες σκέ-

παστρα
Κώστας Χριστογιωργάκης ή Φά-

βαλος
Μήτσος Στάμος από Τζαρπονιά
Ο Μήτσος Βίνης συντ/χος δάσκα-

λος
Ο Κώστας Τάτσης, από Αγρίνιο
Σωτήρης Πολύζος ο Μαθηματι-

κός
Γιάννης Μπάκος από Γερμανία
Βαγγέλης Σκουληκαρίτης από 

Γιάννενα
Ο Ναύαρχος γιατρός Ηλίας Νά-

στος από τη Σκούπα.
Στη θάλασσα τα κατάφερε, να 

δούμε στο Μέγα τι ψάρια θα πιά-
σει.
Ο δάσκαλος του ψαρέματος Νί-

κος Λιόντος.
Όσοι ενημερωθούν –και είναι 

πολλοί αυτοί– απ’ τα γύρω χωριά. 

Σκούπα, Πλατανούσα, Μονολίθι, 
Γραικικό, Κουκούλια, Καταρράχτης, 
Μικροσπηλιά, Ράμια, Σγάρα, Κτι-
στάδες, να πάρουν μέρος στο δια-
γωνισμό.
Απαγορεύονται: Τα δίχτυα, ο πε-

ζόβολος, η γαλατσίδα, ο ασβάστης, 
η πόχα, το σουλπί, η γαλαζόπετρα 
και ο… δυναμίτης.
Ραντεβού στο ποτάμι, στις 5 Αυ-

γούστου ημέρα Τετάρτη το από-
γευμα, εφ’ όσον δε βρέχει!!

Κριτές θα είναι:
Κώστας Παπακίτσος πρόεδρος 

του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγνά-
ντων.
Βούλα Καπέλη, πρόεδρος της 

Αδελφότητας Αγναντιτών στα Γιάν-
νενα, και ο Γιώργος ο Ζάραγκας μέ-
λος της Αδελφότητας στην Αθήνα.
Ο πρόεδρος της Αδελφότητας 

των Αγναντιτών στην Αθήνα ο Τά-
κης Χριστοδούλου, να φροντίσει για 
το κύπελο και να κάνει την απονο-
μή!!
Αν κάποιος ιερέας θέλει να πάρει 

μέρος στο διαγωνισμό ευπρόσδε-
κτος και θα ‘ναι ευχάριστο σε μας 
να μας αγιάσει!! Ο Θεούλης είναι 
και στο ποτάμι.

Εκ μέρος της Αδελφότητας
Ζάχος Χάρις
Αντιπρόεδρος 

Ερασιτέχνης Ψαράς

Διαγωνισμός ψαρέματος στο «Μέγα»

Ο τόπος του ψαρέματος

Καλοκαίρι 2009
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ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙHΘΗΚΑΝ στις 31 Μαΐου 2009 
τα εγκαίνια του Λαογραφικού Μουσείου 
των Τζουμέρκων. Το Μουσείο στεγάζεται 

στο παλαιό κτήριο του Δημαρχείου Αγνάντων. 
Το Μουσείο ιδρύθηκε με πρωτοβουλία της Ιστο-

ρικής και Λαογραφικής Εταιρείας Τζουμέρκων. 
Μια πρωτοβουλία επαινετή και αξιοθαύμαστη από 
πάσης απόψεως, γιατί υλοποιεί τον καταστατικό 
στόχο και την πρωταρχική επιδίωξη της Ιστορικής 
και Λαογραφικής Εταιρείας Τζουμέρκων που ήταν η 
ίδρυση και η λειτουργία Λαογραφικού Μουσείου. 

Γιατί: Ό,τι λαογραφικό υλικό απέμεινε πια και εί-
ναι αψευδής μάρτυρας της Τζουμερκιώτικης λαϊκής 
παράδοσης και κληρονομιάς έπρεπε να περισυλλε-
γεί, να διασωθεί και να προβληθεί.

 Λαογραφικό υλικό το οποίο μας παραπέμπει σε 
παλιότερες νοσταλγικές εποχές και ξαναζωντανεύει 
πτυχές και όψεις της ιστορίας της ζωής, της καθη-
μερινότητας και των ασχολιών των Τζουμέρκων.

 Αντικείμενα που κινδυνεύουν να σαρωθούν και 
να εξαφανιστούν από την επέλαση του σύγχρονου 
τεχνικού πολιτισμού με τις ευδαιμονιστές και υλι-
στικές τάσεις του.

 Πράγματα που θυμίζουν στους μεγάλους και 
γνωρίζουν στους νεότερους αλλοτινές εποχές που 
–δυστυχώς- σβήνουν και χάνονται ανεπιστρεπτί. 
Αυτά όλα με την ίδρυση και τη λειτουργία του 

Μουσείου τα πέτυχε η Ι.Λ.Ε.Τ. χάρις στις άοκνες 
προσπάθειες των μελών του Διοικητικού της Συμ-
βουλίου και την πολύτιμη συμβολή της κ. Βούλας 
Γεωργονίκου, μέλους της Εταιρείας, η οποία –χρό-
νια τώρα- με ζήλο και μεράκι, με ανιδιοτελή και 
ειλικρινή αγάπη, αθόρυβα, υπομονετικά και μεθο-
δικά συγκέντρωσε το λαογραφικό υλικό που φιλο-

ξενείται και εκτίθεται στο λαογραφικό μουσείο.
 Στα εγκαίνια παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Αγνά-

ντων κ. Χρήστος Χασιάκος, ο Νομάρχης Άρτας κ. 
Γιώργος Παπαβασιλείου, ο βουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
κ. Δημήτρης Τσιρώνης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Αρταίων κ. Χρήστος Καραβασί-
λης, Ο Γεν. Γραμματέας Δ. Ιωαννιτών, ο Δήμαρχος 
κ. Μπατατόλης Κωνσταντίνος και ο Αντιδήμαρχος 
Δήμου Αιθήκων (Γαρδίκι) και πλήθος κόσμου.
Μιλώντας στην τελετή εγκαινίων ο Πρόεδρος της 

Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας κ. Κώστας 
Μαργώνης είπε τα εξής:

 Κυρίες και Κύριοι
 
 Η ίδρυση ενός μουσείου αποτελεί γεγονός με 

ιδιαίτερη σημασία. Τα εγκαίνια του Λαογραφικού 
Μουσείου της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας 
Τζουμέρκων, στα Άγναντα, αποτελούν ορόσημο 

στην ανοδική πορεία της. Είναι ένα έργο που αντα-
ποκρίνεται στις προσδοκίες των μελών και φίλων 
μας. Με το έργο αυτό εκπληρώνεται το όνειρο των 
ιδρυτικών μελών της Εταιρείας, του Στ. Φίλου, του 
Χρ. Παπακίτσου, του Ν. Μπριασούλη και άλλων. 
Ένας καρπός της πολυετούς προσπάθειας της Εται-
ρείας να διασώσει και να αναδείξει την κοινωνική 
μνήμη και το ιστορικό ίχνος της περιοχής μας.

 Ταυτόχρονα αποτελεί αντιπροσφορά προς την 
κοινωνία και τους κατοίκους των Τζουμέρκων, 
προς τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, προς τους βου-
λευτές που μας εμπιστεύθηκαν και μας στήριζαν 
όλα αυτά τα χρόνια.

 Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλουμε στο Δήμαρχο 
Αγνάντων που στέγασε το Μουσείο και το όραμά 
μας. 

 Αναμφισβήτητα, η συγκέντρωση και ταξινόμηση 
των εκθεμάτων του Μουσείου μας, των τεκμηρίων 
της παραδοσιακής κοινωνίας των Τζουμέρκων, εί-
ναι έργο πολλών. Ιδιαίτερος έπαινος όμως αξίζει 
στην κυρία Βούλα Γεωργονίκου, που με υπομο-
νή και επιμέλεια συγκέντρωσε τα αντικείμενα, και 
στον σύζυγό της, τον κύριο Βαγγέλη Γεωργονίκο, 
που φρόντισε για την αποκατάστασή τους και την 
τοποθέτησή τους στο χώρο του Μουσείου. Η αγάπη 
των δύο αυτών ανθρώπων για τον λαϊκό πολιτισμό 
της περιοχής μας υπήρξε το κίνητρο για πολλούς 
Αγναντίτες να δωρίσουν αντικείμενα που κατείχαν 
για να εκτεθούν στο Μουσείο μας. Η αναφορά κά-
ποιων θα αδικούσε άλλους. Ο έπαινος αξίζει σε 

όλους όσοι μας εμπιστεύθηκαν.
 Το Λαογραφικό Μουσείο της Ι.Λ.Ε.Τ., που σή-

μερα εγκαινιάζουμε και θα προσπαθήσουμε να με-
τεξελιχθεί σε Μουσείο των Δυτικών Τζουμέρκων, 
θα λειτουργεί όπως όλα τα σύγχρονα λαογραφικά 
μουσεία. Ο επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα να 
γνωρίσει τα αντικείμενα και να κατανοήσει τη λει-
τουργία και την αξία τους.

 Η λειτουργία του Μουσείου θα είναι σύμφωνη 
με τις αρχές της σύγχρονης μουσειολογικής θε-
ωρίας και πρακτικής. Θα κληθούν ειδικοί να μας 
συμβουλεύσουν σε θέματα κατάταξης των εκθεμά-
των, φωτισμού, τρόπου ανάδειξης και ψηφιακής 
καταγραφής.

 Για την ενημέρωση των επισκεπτών θα τυπωθεί 
ένας πλήρης οδηγός και θα παραχθεί κατάλληλο 
οπτικό – ακουστικό υλικό. Τέλος, θα εντείνουμε 
και θα συστηματοποιήσουμε τις προσπάθειές μας 
για τη συλλογή αντικειμένων από όλα τα χωριά της 
περιοχής μας. 

 Κυρίες και κύριοι,
τα εγκαίνια του Λαογραφικού Μουσείου της 

Ι.Λ.Ε.Τ. είναι η αρχή μιας νέας προσπάθειας για 
τη διάσωση και την ανάδειξη του πολιτισμού των 
Τζουμέρκων. Στην προσπάθειά μας αυτή χρειαζό-
μαστε την οικονομική στήριξη και την τεχνογνωσία 
των Δήμων, της Νομαρχίας και του Υπουργείου Πο-
λιτισμού. Και πάνω απ’ όλα την εμπιστοσύνη των 
ανθρώπων που ζουν ή κατάγονται από τα Τζου-
μέρκα.

 Σας ευχαριστώ πολύ 

 Το Λαογραφικό Μουσείο σε τελική ανάλυση εί-
ναι απαραίτητο για όλα τα Τζουμέρκα. Με τη λει-
τουργία του στην ουσία πετυχαίνουμε τη θέαση του 
παρελθόντος, για να έχουμε ένα νήμα συνέχειας, 
αλλά και μια ουσιαστική ερμηνεία της φυσικής και 
κοινωνικής εξέλιξης της κοινωνίας των Τζουμέρ-
κων.

 Με την ενημέρωσή μας για τους παλιότερους 
τρόπους ζωής φωτίζουμε εντονότερα τα βήματα 
της πολιτιστικής μας πορείας. Η ιστορική και πο-
λιτιστική ενημέρωση για το παρελθόν και τη ζωή 
του τόπου μας είναι χρέος όλων μας, όλων των 
Τζουμερκιωτών. Τι έγινε πριν από μας, μέσα στα 
πλαίσια της Τζουμερκιώτικης ζωής πρέπει να το ξέ-
ρουμε, όπως μια οικογένεια ενδιαφέρεται να μάθει 
για τους προγόνους τους.

 Μελετώντας τη λαϊκή ζωή εισδύουμε βαθύτερα 
στην ανθρώπινη ψυχή που με την απλότητα και 
τις φυσικές εκδηλώσεις της γίνεται περισσότερο 
αγαπητή. Διαπιστώνουμε επιπλέον τις ανάγκες και 
τα απλά μέσα ζωής του λαού, εκτιμώντας τις πρα-
κτικές λύσεις του…
Γι’ αυτό είναι ανάγκη να αγκαλιάσουν το Λαογρα-

φικό Μουσείο όλοι οι Τζουμερκιώτες. 
 Χρίστος Α. Τούμπουρος

ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
Ένα θαυμαστό επίτευγμα της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Τζουμέρκων (Ι.Λ.Ε.Τ.)

Στιγμιότυπο από τα εγκαίνια

Ο παλιός αργαλειός ζωντανεύει στα χέρια 
της υπεύθυνης του μουσείου Παρασκευής Γεωργονίκου

Χαρακτηριστικές τοπικές φορεσιές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Εξωραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος 

Παλαιοχωρίου Αγνάντων πραγματοποιεί την 
ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση στις 4/8/09 
ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 μ.μ. στην πλατεία 
του συνοικισμού.
Μετά το πέρας της συνέλευσης θα ακολου-

θήσει συνεστίαση.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΡΔΑΛΗΣ

ΤΑΒΕΡΝΑ 
«ΤΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ»
ΜΗΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Αγναντα Τηλ. 26850-31163

ΚΑΦΕ ΨΗΣΤΑΡΙΑ

«ΤΟ ΣΤΕΚΙ»
ΑΝΘΟΥΛΑ ΧΡ. ΚΩΣΤΑ
Άγναντα - Τηλ. 26850-31.327

Κέντρο
«ΠΑΝΟΡΑΜΑ»
Κων/νου Κωστούλα

Άγναντα

Τηλ.: 26850 - 31000

ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

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

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ
"ΤΑ  ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ"

ΘΕΟΔ.  ΚΑΙ  ΙΩΑΝΝΟΥ  Κ.  ΜΠΑΚΟΥ

ΣΥΡΑΚΟΥΣΩΝ 46 - ΛΑΜΠΡΙΝΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  210-29.29.105
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Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση: 
Η πιο συχνή άγνωστη νόσος

Πολλές φορές, ύστερα από ένα βαρύ γεύ-
μα, την επόμενη μέρα ή την ίδια νύχτα 

έχουμε ξινίλες, κάψιμο στο στήθος ή στο στο-
μάχι και την αίσθηση ότι το φαγητό «ανεβαίνει» 
ξανά στο στόμα. Τα συμπτώματα αυτά συμβαί-
νουν σε έναν στους τέσσερις ανθρώπους στις 
χώρες της Δύσης τουλάχιστον δύο φορές την 
εβδομάδα ενώ περισσότεροι από 5% υποφέ-
ρουν σε καθημερινή βάση. Υπεύθυνη για αυτή 
την κατάσταση θεωρείται μια διαταραχή νου 
πεπτικού συστήματος που ονομάζεται γαστρο-
οισοφαγική παλινδρόμηση. Το κάψιμο πίσω 
από το στέρνο είναι το πλέον κοινό σύμπτωμα 
που σχετίζεται με την γαστροοισοφαγική πα-
λινδρόμηση, αλλά μπορεί επίσης να παρου-
σιάζετε: βραχνάδα, πόνος στο λαιμό, ανάγκη 
συχνής κατάποσης, κάψιμο στα στόμα ή το 
λαιμό, επίμονος βήχα, πόνος ή δυσφορία στο 
στήθος, τερηδόνα ή φλεγμονή του στόματος 
κ.ά.
Τι είναι όμως η γαστροοισοφαγική παλιν-

δρόμηση; Είναι το φαινόμενο κατά το οποίο 
το περιεχόμενο του στομάχου αντί να προω-
θηθεί φυσιολογικά προς το έντερο, επιστρέ-
φει στον οισοφάγο ο οποίος είναι ευαίσθητος 
και δεν διαθέτει την απαραίτητη προστασία 
απέναντι στο όξινο γαστρικό υγρό. Μετά την 
κατάποση, μια βαλβίδα μεταξύ του οισοφάγου 
και του στομάχου ανοίγει για να επιτρέψει την 
είσοδο της τροφής και στη συνέχεια κλείνει 
για να εμποδίσει την παλινδρόμηση του περι-
εχομένου του στομάχου στον οισοφάγο. Για 
πολλούς πάσχοντες από γαστροοισοφαγική 
παλινδρόμηση, η βαλβίδα αυτή υπολείπεται 
λειτουργικά, με αποτέλεσμα να μην είναι σε 
θέση να αποτρέψει την παλινδρόμηση οξέος 
στον οισοφάγο. Επιπλέον, μπορεί να συνυπάρ-
χει διαφραγματοκήλη, δηλαδή μετακίνηση μέ-
ρους του στομάχου πάνω από το διάφραγμα η 
οποία επιδεινώνει δραματικά την ανεπάρκεια 
της γαστροοισοφαγικής βαλβίδας.
Η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση έχει 

ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί φλεγμονή 
στον οισοφάγο , ενώ εάν δεν αντιμετωπιστεί 
θεραπευτικά αυτή η κατάσταση υπάρχει ο 
κίνδυνος της χρόνιας φλεγμονής ή οισοφαγί-
τιδας, που μπορεί να οδηγήσει σε οισοφάγο 
Barrett. Σε σοβαρές περιπτώσεις, ο οισοφάγος 
Barrett μπορεί να αποτελέσει μια επιπλοκή της 
γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης η οποία 
μπορεί να είναι απειλητική για τη ζωή. Από τη 
στιγμή που θα παρουσιαστεί, ο οισοφάγος 
Barrett μπορεί να προκαλέσει κακοήθεια, αυ-
ξάνοντας τον κίνδυνο εξέλιξης σε οισοφαγικό 
αδενοκαρκίνωμα κατά 30 έως 125 φορές. 
Η διάγνωση της νόσου πρέπει να επιβεβαι-

ωθεί με εξετάσεις που γίνονται από γαστρε-
ντερολόγο όπως η γαστροσκόπηση, η μανομε-
τρία και phμετρία του οισοφάγου; ο έλεγχος 
ελικοβακτηριδίου του πυλωρού. Οι εξετάσεις 
προσδιορίζουν την βαρύτητα της νόσου και 
αποκλείουν άλλα νοσήματα όπως π.χ. το έλκος 
που απαιτούν άλλη θεραπευτική αντιμετώπι-
ση.
Η θεραπεία της γαστροοισοφαγικής παλιν-

δρόμησης συνίσταται σε αλλαγές στον τρόπο 
της ζωής και της διατροφής μας καθώς και 
στην φαρμακευτική θεραπεία. Παρακάτω πα-
ραθέτονται κάποιες χρήσιμες συμβουλές για 
την καλύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος 
της παλινδρόμησης

• Τρώτε μικρά, ελαφριά και συχνά γεύματα.
• Περιορίστε: τα λίπη, τα τηγανητά, τις σο-

κολάτες τα μπαχαρικά, τα σκόρδο, το κρεμ-
μύδι, τον καφέ, τα αλκοολούχα ποτά, τα ξινά 
φρούτα, τα αεριούχα ποτά, την μέντα, τα γλυ-
κά με σιρόπια, τις πίτες με φύλλο.

• Αποφεύγετε το κάπνισμα.
• Ελαττώστε το βάρος σας.
• Αποφεύγετε τα στενά ρούχα και τις σφι-

χτές ζώνες.
• Όταν η καούρα και οι ξινίλες σας ταλαι-

πωρούν συχνά : μη ξαπλώνετε πριν περάσουν 
τουλάχιστον δυο ώρες μετά το φαγητό, μη 
σκύβετε για να μη πιέσετε το στομάχι σας, 
όταν ξαπλώνετε ανασηκώστε το πάνω μέρος 
του σώματός σας.

Δημ. Σ. Μπάκος - Ιατρός γαστρεντερολόγος

Βήχα λέμε το ηχητικό αποτέ-
λεσμα ενός συνδυασμένου 

αμυντικού μηχανισμού (αντα-
νακλαστικού), που αφορά τους 
πνεύμονες τον εγκέφαλο και άλλα 
όργανα.

Η εμφάνισή του δηλώνει την 
ύπαρξη κάποιας παθογένειας.

Είναι το 3ο σε συχνότητα σύ-
μπτωμα για το οποίο παραπονού-
νται οι ασθενείς στους γιατρούς.

Σαν μηχανισμός, πέραν όποιων 
ωφελειών, είναι επίσης υπεύθυ-
νος για την μετάδοση και διάδοση 
μολυσματικών νόσων, μπορεί να 
προκαλέσει αυτόματα κατάγμα-
τα πλευρών, θλάσεις και ρήξεις 
μυών, πνευμοθώρακα κ.λπ.

Σαν σύμπτωμα είναι το μόνο 
που μπορεί να το μιμηθεί και ο 
υγιής άνθρωπος ακούσια ή εκού-
σια. (Απορία ψάλτου βήξ –Ξερο-
βήχω πάνω στην συζήτηση για να 
υπενθυμίσω σε κάποιον από τους 
συζητώντες κάτι συμφωνημένο 
που ξεχνά–. Από την πόρτα σου 
περνώ, βήχω και ξεροβήχω κι’ αν 
δεν ανοίξεις να σε δώ!…).

Η εκδήλωση του πάντως για 
αμυντικούς μηχανισμούς έχει 
να κάνει με προσπάθεια καθαρι-
σμού του βρογχικού δένδρου από 
βλέννη, ξένα σώματα, παράγω-
γα φλεγμονής και επισυμβαίνει 
αντανακλαστικά μέσω υποδοχέων 
(αναπνευστικού και εξωαναπνευ-
στικούς που ειδοποιούν τον εγκέ-
φαλο, ο οποίος δίνει με την σειρά 
του εντολή να συμβούν διαδοχικά 

τα εξής: α) Εισπνοή συνήθως βα-
θειά και απότομη.

β) Συμπίεση του εισπνευσθέντα 
αέρα σε συνθήκες βίαιης εκπνοής 
με κλειστή την επιγλωττίδα του 
λάρυγγα.

γ) Απότομη διάνοιξη της επι-
γλωττίδας και βίαιη αποβολή 
(εκτόνωσης) του συμπιεσμένου 
αέρα από τους αεραγωγούς. Οι τα-
χύτητες σε αυτή την φάση μπορεί 
φθάσουν τα 100 χλμ/ώρα. 

Έτσι τα συμπαρασυρθέντα από 
τον αέρα μικροσωμάτια βλέννης 
που μπορεί να περιέχουν πύον, 
ιούς, μικρόβια κ.λπ. κατά περίπτω-
ση εκτινάσσονται μακρυά. Βάζο-
ντας το χέρι ή το μαντήλι μπροστά 
στο στόμα μειώνουμε δραστικά 
την απόσταση εκτίναξης. Μικρο-
οργανισμοί συναθροίζονται έτσι 
στα χέρια και δεν είναι ψέμμα ως 
εκ τούτου, ότι κάποιες μολυσματι-
κές νόσοι μπορεί να μεταδοθούν 
και με χειραψία!!

Αναγκαιότητα λοιπόν το συχνό 
πλύσιμο των χεριών.

Το ηχητικό αποτέλεσμα της βί-
αιης διόδου του αέρα από τους 
βρόγχους και τις κοιλότητες του 
αναπνευστικού (στόμα – μύτη) 
ποικίλει από άνθρωπο σε άνθρωπο 
και έχει διαβαθμίσεις στην έντασή 
του. Έτσι μπορείς πολλές φορές 
από τον βήχα του περαστικού να 
καταλάβει ποιος είναι αυτός.

Χωρίζεται σε ξηρό ερεθιστικό 
και παραγωγικό αναλόγως αν έχει 
παραγωγή ή όχι πυέλων.

Σαν αντανακλαστικό που είναι 
δεν μπορεί να διακοπεί αυτόβου-
λα και έτσι είναι από τα πράγματα 
που δεν κρύβονται. (Ο βήχας ο πα-
ράς και ο έρωτας για πολλούς).

Η θεραπεία του έχει να κάνει με 
την θεραπεία της υποκείμενης πα-
θολογικής κατάστασης (π.χ. πνευ-
μονίας).

Έτσι είναι λάθος να προσπαθού-
με να σταματήσουμε τον βήχα με 
φάρμακα (αντιβηχικά) χωρίς πα-
ράλληλα να καταπολεμούμε την 
υπαίτια νόσο.

Καλά είναι για κάθε βήχα που 
παραμένει πάνω από επτά μέρες 
και είναι ανεκτός να συμβουλευό-
μαστε τον γιατρό.

Έτσι όταν ένας φίλος χωριανός 
μου ζήτησε συμβουλές για έναν 
βήχα που είχε, ενώ παράλληλα κά-
ποιες δραστηριότητές του τελευ-
ταίως είχαν εκφύγει του πεδίου 
αποδοχής της παρέας του καλο-
καιριού τον καθησύχασα απειλη-
τικά: «Θα στον κόψω εγώ αυτόν 
τον βήχα».  

Τέλος και επειδή η εφημερίδα 
μας έχει πλατειά αναγνωσιμότητα 
δηλώνω ότι κάθε ομοιότητα περι-
στατικών και ονομάτων με συγχω-
ριανούς και ιδιαίτερα ομοδημότες 
διπλανού γεωγραφικού διαμερί-
σματος είναι «εντελώς τυχαία».

Ιωάννινα 14/5/09
Κατσάνος Αλ. Χρήστος
Ιατρός Πνευμονολόγος –

Φυματιολόγος - Εντατικολόγος

Ιατρικά θέματα

Ο ΒΗΧΑΣ Ιατροκοινωνικά

Κατανοώ την κριτική του 
«Συγγραφέα» χωριανού 
μας που γράφει στη στήλη 

ΒΛΕΠΩ, ΑΚΟΥΩ, ΣΧΟΛΙΑΖΩ για το 
θέμα που ανέπτυξα στο υπ’ αριθ. 
165 (Οκτ. – Δεκ. – 2008) φύλλο της 
εφημερίδας «ΤΑ ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ» 
σχετικά με την προστασία του πε-
ριβάλλοντος και την μόλυνση των 
νερών του Αγναντίτη ποταμού.
Εγώ βέβαια είμαι οπαδός της 

άποψης «Συμφέρον το Αληθές» 
κατά το «Εθνικόν είναι το Αλη-
θές» του Εθνικού μας ποιητή Διο-
νυσίου Σολωμού.
Ασχοληθήκαμε με ένα ζωτικό 

και υπαρκτό θέμα που αφορά την 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
και την υγεία των κατοίκων της 
περιοχής μας και ο σχολιάζων μας 
ανεβάζει και μας κατεβάζει με την 
πολυγραφότατη πέννα του ως ΔΙ-
ΑΦΗΜΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ.
Μήπως αγαπητοί χωριανοί μας, 

θα πρέπει να πάθουμε τα χειρό-
τερα, να προκύψει κάποια επιδη-
μία, μολυσματική ασθένεια, Σαλ-
μονέλα κ.λπ. και να πάμε κάμπο-
σοι από τους κατοίκους μας στα 
Νοσοκομεία, και μετά να ψάξουμε 
τα αίτια, και να πάρουμε μέτρα 
προστασίας για την καταπολέμη-
ση του προβλήματος; Αυτό θα εί-
ναι ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ για τον τόπο.
Άλλοι φορείς αγαπητοί χωρια-

νοί, όπως Νομαρχιακές Αυτοδι-
οικήσεις, Δήμοι, Σύλλογοι κ.λ.π. 
δεν παλεύουν για την πρόληψη 
της μόλυνσης του υδάτινου δυ-
ναμικού (Άραχθος – Καλαμάς – 
Λούρος, Λίμνες κ.λπ.) και αγω-
νίζονται με ποικίλους τρόπους, 
βλάπτουν και αυτοί τον τόπο 
τους; Είναι και αυτοί κατακριτέ-
οι; Πιστεύω ότι η αλήθεια πρέπει 
να λέγεται και η πρόληψη είναι η 
καλύτερη θεραπεία.
Θα δεχόμουν την καλοπροαί-

ρετη κριτική του, αλλά ο τρόπος 
έκφρασής του είναι για μένα απα-

ράδεκτος  και 
υποκριτικός (το 
αναγνωστ ικό 
κοινό της εφη-
μερίδας ας το 
κρίνει).
Θεωρεί ο σχο-

λιάζων ότι όλοι 
εμείς οι υπόλοι-
ποι, (γράφοντες 
και μη), κυκλο-
φοράμε  στην 
κοινωνία με λε-
ξιλόγιο σαράντα 
λέξεων, τη δε 
αφεντιά του τη θεωρεί πολυγρα-
φότατη και στο μυαλό του κουβα-
λάει σαράντα κρινιά γνώσεις.
Ο φίλος του ο Δημοσιογράφος 

που αναφέρει στο σχόλιό του, 
Αγαπητοί χωριανοί, γιατί δεν 
είχε το θάρρος της γνώμης του, 
διαβάζοντας τα γραφόμενά μου, 
να γράψει και αυτός την άποψή 
του ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΑ; Αλλά είμαι 
ακράδαντα πεπεισμένος ότι αυτό 
είναι κατασκεύασμα της νοσηρής 
φαντασίας του σχολιάζοντα για 
να βγάλει τον εαυτό του έξω απ’ 
την εφημερίδα. (Να ο φίλος μου ο 
Δημοσιογράφος μου κουνάει την 
εφημερίδα κάθε φορά που με συ-
ναντά κ.λπ.)!!! Αν υπάρχουν τέ-
τοιοι Δημοσιογράφοι στον τύπο, 
αγαπητοί φίλοι, σίγουρα ο τύπος 
θα κιτρινίσει.
Ο σχολιάζων λέει ότι προσπά-

θησε να μπαλώσει τα αμπάλωτα, 
αλλά με τον τρόπο της γραφής 
του έριξε μια χούφτα μπαρούτη 
στη φωτιά και όχι σταγόνες λάδι 
στο καντήλι των παραδόσεων 
κ.λπ. όπως ο ίδιος γράφει αλλού. 
Η αφεντιά του ζητάει από τους 
αναγνώστες του, να κρίνουν τα 
γραφόμενά του με επιείκεια, αλλά 
ο ίδιος τορπιλίζει με απαράδεκτο 
τρόπο τα γραφόμενα των άλλων 
(εκτός των ανθρώπων δύο πήρας 
φέρει…).

Εγώ δεν είμαι Δημοσι-
ογράφος, ούτε Συγγρα-
φέας, είμαι ένας απλός 
σκεπτόμενος άνθρωπος, 
που προσπαθώ και θα 
προσπαθώ να βοηθώ 
τον τόπο μας στη λύση 
υπαρκτών και ζωτικών 
θεμάτων και να λέω τα 
πράγματα με το όνομά 
τους. Πλην όμως μερικοί 
διαμένοντες στις Μικρο - 
Δάφνες και στα Κολωνά-
κια, δεν θέλουν να κατα-
νοήσουν ότι ο τουρισμός 

και οι επισκέπτες της περιοχής 
μας έρχονται απ’ το ποτάμι, για 
το ποτάμι, και αν εμείς οι ντόπιοι 
συνεχίσουμε με τέτοια νοοτροπία, 
πολύ φοβάμαι, θα τους πάρει 
πάλι το ποτάμι και κάτσε αγαπητέ 
μου χωριανέ μ ε την Τζουμερκιώ-
τικη λαλιά και τη Λαϊκή Παράδο-
ση και μόνο, χωρίς να κοιτάμε τα 
προβλήματα του μέλλοντος που 
πορευόμαστε.
Κλείνοντας αγαπητοί χωριανοί 

αυτές τις λέξεις που αράδιασα πα-
ραπάνω (κατά τον σχολιάζοντα), 
δεν ήθελα να τις συρράψω με τέ-
τοιο τρόπο (δεν είναι του χαρα-
κτήρα μου), αλλά ο σχολ(ι)άζων 
με ανάγκασε να τον… σχολιάσω 
και πολύ φοβάμαι ότι η αφεντιά 
του μονάχα ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ κακόβου-
λα χωρίς να ΒΛΕΠΕΙ και χωρίς να 
ΑΚΟΥΕΙ.
ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ:
(Η κριτική του σχολιάζοντα το 

Άρθρο μου για την μόλυνση του 
Αγναντίτη ποταμού, δημοσιεύθη-
κε στο υπ’ αριθ. 166 (ΙΑΝ. – ΦΕΒΡ. 
– ΜΑΡΤ. 2009) Φύλλο της εφημε-
ρίδας «ΤΑ ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ» στη 
στήλη ΒΛΕΠΩ – ΑΚΟΥΩ – ΣΧΟΛΙΑ-
ΖΩ στη δεύτερη παράγραφο. Αν 
διαβάσετε την κριτική του, μόνοι 
σας θα τον κρίνετε με πιο σκληρά 
λόγια. Εγώ τον σχολίασα με επι-
είκεια.

ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ... ΣΧΟΛ(Ι)ΑΖΟΝΤΑ

Γράφει ο Δημ. Κούκος
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Χωριό μου, απ’ άκρη σ’ άκρη, στις περιοχές σου 
απόλαψα ταξίδια μακρινά.

Αγρίμι – αγριμάκι, γλήγορα κι’ αργά περιπλανήθηκα, 
τριγυρινά κι’ αλάργα…

Απόσταινα κι’ έπιανα τ’ απόσκια, την κοτρόνα – πολυθρόνα 
κι’ ανάσαινα, συλλογιόμουν και ξεχνιόμουνα.

Το περιστέρι χάζευα, στο παρτέρι να βαδίζει, 
το ψαλίδι των χελιδονιών, τα’ αγέρι να σχίζει.

Ζευγάρι πεταράκια λάμποντα, χρυσωμένα, τη ματιά μου, 
τη σύρανε στις λιμνούλες και δυο τόξα γραμμένα, 
με σημάδεψαν ολότελ’ άλαλο, το δίχως άλλο.

Χαμίνι, στον «Άγιο Νικόλαο», τον «Άγιο Κωνσταντίνο», 
τα κόκκινα χώματα, σώνει και καλά, 
οι κόποι στράφι, έψαχνα για χρυσάφι.

Στις «Κούνιες», τα «Κονάκια», το «Σταυρό», 
τα υψώματα, οι ομίχλες, οι περαστικές αντάρες 
με κύκλωσαν υγρές αγκύλες, αισθησιακές.

Τις γυάλινες φιάλες, γιομάτες γάλα, μέλι και κρασί 
από νεράϊδες, μου τις ράϊσαν κεραυνοί.

Ροβόλησα στο «Στραρ», την «Καρυά τη μεγάλη», κοπά 
«Αγία Αικατερίνη», «Άγιο Δημήτριο», ράχη – ράχη 
«Άγιο Χριστόφορο», αεράτος ρίχτηκα στο «Σάλτσι» το ποτάμι, 
την ανηφοριά την απότομη πήρα, παραπάνω από τον «Άγιο Σωτήρα».

Στους «Αγίου Ταξιάρχες» βρέθηκα, του Άραχθου την πλημμύρα, 
τρία ψαράκια πέστροφες, μου βγήκανε αρμύρα.

Της «Σγάρας» στον ανήφορο αργοπόρησα, έξω από το
σύνορο ξεστράτισα, στις «Άρτσες» επιστροφή και στου 
«Μπαλαδήμα» τη στροφή τα παπούτσια μ’ τρύπια.

Αλαφροΐσκιωτος, περνούσα κάτω από τα παραθύρια, 
τις πόρτες κι’ ανάμεσα απ’ τα σπίτια των χωριανών, ένα – ένα 
και σπίτι ψηλότερο θαρρούσα, της Θειάς Ελένης, 
στην εμπασιά της συνοικίας «Αγία Φανερωμένη».

Αμολυτός στις «κουδέλες» η σχηματισμένη τεθλασμένη 
της αστραπής έσβηνε στη νεροτροβιά του μύλου. 
Δρασκελιές τα πετροθέμελα του γιοφυριού, έπνιγαν 
της σφαγής των «ζωντανών» την οιμωγή και χώνευαν 
το βρονταριό της ηλεκτροπαραγωγής.

Φρόκαλο, στ’ ασπρολίθαρα στην ακροποταμιά ξέπεσα, 
βούλιαξα παρέα με τα βατράχια, ψηλάθε κρέμονταν 
βασταμένο με λούρες τα λερά βράχια.

Ηρίπα, κατεβατή γοργόνας ουρά, ξερβοδέξια τα λέπια 
ξέπλενε στο λουτήρα της χαράδρας, αφρός, σαπούνι, 

η αλόη, τα μαγιοβότανα, τα σπάρτα, η μολόχα.

Τις διπλάρικες πλατείες των μαχαλάδων με την εκκλησιά, 
τα σχολεία –δεύτερη κατοικιά– 
ύστερ’ από νυχτοήμερες βροχές, τις είδα με οδύνη, 
μαχαιρωμένες στα πλευρά και την κατολίσθηση 
σερπητό, να τρώει και να πίνει.

Το πατρικό παλατάκι, λιτό κτισμένο, στέκεται Άγναντά μου.
Το σπιτάκι μέσα είχε, το μπαούλο, το γιούκο, την κασέλα, 
τα’ αμπάρια, την τεράστια όρθια βαρέλα.
Στους ασβεστωμένους τοίχους, κεντημένη η «Καλημέρα», 
τα κουρτινάκια στα τζαμοπαράθυρα –λευκά συννεφάκια– 
το βιβλίο στη ροκοφυλλένια κλινοστρωμνή 
και τ’ άγουρα μυαλά στο «ΟΝΕΙΡΟΠΩΛΕΙΟ». 
Το σπιτάκι με το χουλιάρι, τη σκαφίδα, τη γάστρα, 
το πλαστήρι τους μαστραπάδες…
Περισσότερο, ακριβότερα αξίζουν από τα’ ασήμια 
που κατέχουν οι μαχαραγιάδες…
Το σπιτάκι στα πέτρινα σκαλιά, ο βασιλικός –θυμιατό, 
το γαρούφαλο – λιβανιστήρι, το νυχτολούλουδο, 
της βραδιάς την ησυχία, να με κλείνει με τον ίδιο μυστικό 
αριθμό, στους λαχνούς της ευωδίας.

Το σπιτάκι, προεξάρχουσες ήταν παρουσίες, 
βασιλομήτωρ η γιαγιά, βασίλισσά μου η μάνα!!

Άγναντά μου, χαρές – λύπες 
γιορτές – κηδείες, πένθη – πανηγύρια
Κι’ είναι η ψυχή, έως θανάτου παραδομένη 
κι’ είναι η ψυχή, ενός Σαββάτου ευλογημένη.

Άγναντά μου, μόνιμή μου 
μία του βλέμματος, θωπεία εαρινή
Της ακοής, λατρεία εωθινή 
των συναισθημάτων, ακένωτος ωκεανός 
των διανοημάτων θολόκτιστος ναός.

Άγναντά μου, μόνιμή μου μόνη 
γιατρειά αναπάντεχη, λαβωμένη ολάνοιχτη 
Ανέγγιχτη (εν τοις πράγμασι) άπιαστη 
για πάντα μακριά μου
Εγγύτατη (εν τοις οράμασι) οπτασία απτή 
και πάντα μπροστά μου.

(Στην άστοχη αυτό…αγιογράφηση, 
την αμαρτωλή ειδωλοποίηση, το στόμφο, το μανιερισμό, 
τη μεγαλαυχία –χαλασιά μου!– ανεπίγνωστα 
δικαιολογιέμαι επί τούτου, με το τετράστιχο, 
σαν τελική στίξη: –Άγναντά μου το ποιητάρικο πουλί
στο Ερέχθειο κελαδεί τον Ελικώνα
ας του πήρανε τη φωνή, λίγο – πολύ
Ερινύες διώχνει κι’ απ’ τον Κιθαιρώνα.–).
ΤΕΛΟΣ

Μητσάκης Αγνάντιος

Εγκαίνια Λαογραφικού 
Μουσείου Τζουμέρκων
Ως υπεύθυνης από την Ι.Λ.Ε.Τ. για τη 

συλλογή Λαογραφικού υλικού, θέλω να 
ευχαριστήσω τον Δήμαρχο κ. Χρήστο Χα-
σιάκο, και το Δημοτικό Συμβούλιο για την 
παραχώρηση του κτηρίου του παλιού Δη-
μαρχείου Αγνάντων, στην κεντρική πλατεία 
του χωριού, θέση ίσως η καταλληλότερη 
για να γίνει η Βιβλιοθήκη της Ι.Λ.Ε.Τ. και 
το Λαογραφικό Μουσείο, κάτι που έλλειπε 
από το χωριό μας.
Η προσπάθειά μου αυτόν τον καιρό ήταν 

αρκετά μεγάλη στο να συγκεντρώσω το 
απαραίτητο υλικό, και να το τοποθετήσω 
όσο γίνεται πιο καλά σύμφωνα με τον 
υπάρχοντα χώρο.
Σε όλη αυτή την προσπάθεια στάθηκε 

δίπλα μου και ο σύζυγός μου, ο οποίος με 
βοήθησε πάρα πολύ.
Δεν μπορώ όμως να μην αναφέρω ονο-

μαστικά και να ευχαριστήσω όλους όσους 
προσεφέρθησαν να βοηθήσουν για το στή-
σιμο του Μουσείου, όπως τον Δημοσθένη 
Αναστασίου για την μεταφορά ορισμένων 
πραγμάτων. Τους Κώστα Καπέλη του Βα-
σιλείου και Κώστα Μαυροπάνο για διάφο-
ρες εργασίες όπως το στήσιμο της ντου-
λάπας – ραφιών – κουζίνας – πινακίδων 
και φωτογραφιών.
Επίσης τους Παντελή Χάρο και Μιχάλη 

Αγόρο για την καλλιτεχνική τους προσφο-
ρά.
Για το στήσιμο του αργαλειού, το ίδια-

σμα, το πέρασμα στα μητάρια στο χτένι και 
το ύφασμα φλοκάτας και κουρελούς θέλω 
να ευχαριστήσω τις γυναίκες: Χριστίνα Πα-
πακίτσου – Κων/να Κατσάνου – Παναγιώτα 
Κωστάκη  Χριστίνα Καπέλη και Βασιλική 
Αναστασίου.
Για το στρώσιμο του Μουσείου με υφα-

ντά και την καθαριότητα εκτός από τις 
προαναφερθέντες γυναίκες βοήθησαν και 
η Μαίρη Στάμου-Παπαθεοδώρου, η Λίτσα 
Ζιάβρα η Καλυψώ Κράββαρη και η Τούλα 
Μιχ. Αγόρου, η οποία εκτός από το τι προ-
σέφερε στο Μουσείο ήταν πάντα κοντά 
μου για ότι έλλειπε έτρεχε να το φέρει 
από το σπίτι της.
Δεν θα παραλείψω να αναφέρω την 

Ελένη Βασιλείου Φίλου και το σύζυγό τους 
για τη βοήθειά τους.
Επίσης την Σπυριδούλα Παπακίτσου – 

Μάντζιου και την κόρη μου Κατερίνα που 
ήταν οι πρώτες που ήρθαν και τοποθετή-
σαμε τα κουρτινάκια.
Τέλος ευχαριστώ όλους τους χωρια-

νούς που προσέφεραν διάφορα αντικεί-
μενα και παρευρέθησαν στα εγκαίνια του 
Μουσείου.

Παρασκευή Καπέλη – Γεωργονίκου

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ – Άγναντά μου (3) Γ΄ ΜΕΡΟΣ (τελευταίο)

Μία συκιά γεμάτη σύκα 
Ήταν πίσω στου Ζολώτα 
Που πηγαίναμε να φάμε 
Και κρυβόμαστε στα χόρτα.

Ο Μπάρμπα Μήτσος φύλαγε 
Κρατώντας καραμπίνα 
Και εμείς στη ράχη απέναντι 
Μας έκοβε η πείνα.

Ο ήλιος έκαιγε πολύ 
Κρυμμένοι μες στα ρίκια 
Να πάει ο γέρος για φαί 
Να κλέψουμε τα σύκα.

Να φάμε φρούτα εποχής 
Δαμάσκηνα φιρίκια 
Άγρια γκόρτσα νόστιμα 
Που ήταν όλο γλύκα.

Παίρναμε και τον Λιαγκόπουλο 
Που συγγενείς τους είχε 
Αν κάτι πήγαινε στραβά 
Αυτός να καθαρίσει.

Περνάγαμε απ’ του Ζάραγκα 
Πίσω στου Μπαλαδήμα 
Μέσα από δάση απάτητα 
Από κουμαριές και σχίνα.

Πολλές φορές ξυπόλητα 

Μέσα στις νεροφίδες 
Περνάγαμε απέναντι 
Να φάμε τις σταφίδες.

Αμπέλι είχε όμορφο 
Και ήταν του Καρύδη 
Εμείς το μερμετήσαμε 
Μια μέρα με λιοπύρι.

Η μάνα μας μας έψαχνε 
Όλο το μεσημέρι 
Και εμείς δικαιολογούμαστε 
Πως παίζαμε στη φτέρη.

Γυρνούσαμε κατάκοποι 
Να βγάλουμε τα γίδια 
Και όλοι συμφωνούσαμε 
Ποια θάναι τα παιχνίδια.

Παίζαμε τον καλόγερο 
Απ’ το πρωί ως το βράδυ 
Το ποταμάκι το κρυφτό 
Το μπίζ το παραμάδι.

Η μπάλα ήταν πάνινη 
Ραμμένη με κουρέλια 
Και παίζαμε ποδόσφαιρο 
Επάνω στα κατζέλια.

Για μπάνιο είχαμε το βρο
Που πότιζαν τα κήπια 

Εκεί κάναμε το μπάνιο μας 
Αγόρια και κορίτσια.

Αυτά ήταν τα παιχνίδια μας 
Αυτά και πόσα άλλα 
Μπορεί να ήταν άσημα 
Ήταν για μας μεγάλα.

Μ’ αυτά γινήκαμε σωστοί 
Σωστοί και μετρημένοι 
Να ζούμε όλοι ευχάριστα 
Λιτά ευτυχισμένοι.
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ- ΠΡΕΝΤΖΑ ΑΡΙΣΤΕΑ

Τζουμέρκο μου
Ψηλό βουνό
Βουνό μου αγαπημένο
Λες από τεχνίτες άξιους
Είσαι πελεκημένο.

Λάμπουν απ’ τα άστρα
Οι κορυφές σου
Και η άνοιξη χορεύει
Στις όμορφες πλαγιές σο.

Περίσσια έχεις ομορφιά
Και πιο ψηλά από εσένανε
Πετούν μόνο πουλιά.

Σε φίλους και σε ξένους
Σσύ βουνό μου δίνεις χαρά
Με τα ωραία σου τα μονοπάτια
Τα ελάτια και τα κρύα σου τα νερά.

Μάρτιος 2008
Ειρήνη Δήμου - Μήτση

Παιδικές αναμνήσεις ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΑΓΝΑΝΤΙΤΩΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΑΓΝΑΝΤΙΤΩΝ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Η Αδελφότητα Αγναντιτών Ιωαννίνων συνε-
χίζοντας τις εκδηλώσεις της πραγματοποίησε 
στις 28 – 29 Μαρτίου την διήμερη εκδρομή στην 
Αλβανία.
Επισκεφθήκαμε το χωριό Βουλιαράτες όπου 

είναι οι τάφοι των Ελλήνων στρατιωτών του 
πολέμου 1940, το Αργυρόκαστρο, το Τεπελένι 
και διανυκτερεύσαμε στους Αγίους Σαράντα.
Την επομένη κάναμε επίσκεψη στον αρχαιο-

λογικό χώρο του Βορθωτού, και περπατήσαμε 
στην παραλία και την πόλη των Αγίων Σαρά-
ντα.
Μετά το μεσημέρι περνώντας από το Δέλβι-

νο επιστρέψαμε στα Γιάννενα αποκτώντας όλοι 
μία καλή εμπειρία.
Η εκδρομή αυτή είχε αρκετή συμμετοχή και 

έμειναν όλοι ευχαριστημένοι.
Η προγραμματισμένη εκδρομή για τη Θεσσα-

λονίκη δεν έγινε λόγω φορτωμένου προγράμ-
ματος.
Στις 31 Μαΐου έγινε με μεγάλη επιτυχία η 

γιορτή πίτας στην κεντρική πλατεία του χω-
ριού.
Θέλω να ευχαριστήσω δημόσια όλες τις γυ-

ναίκες που προσφέρθησαν και έφτιαξαν 65 πα-
ραδοσιακές πίτες όλων των ειδών, τις οποίες 
σερβίρισαν μαζί με ποτά και αναψυκτικά στους 
χωριανούς και καλεσμένους επισκέπτες που πα-
ρευρέθηκαν στην εκδήλωση των εγκαινίων του 
Λαογραφικού Μουσείου της Ι.Λ.Ε.Τ.

Για το Δ.Σ.
Βούλα Γεωργονίκου

Η 10η Συνδιάσκεψη των Συλλόγων και Αδελ-
φοτήτων του Δήμου Αγνάντων θα γίνει στις 14 
Αυγούστου 2009 με θέμα τα ιστορικά μνημεία 
της περιοχής.


	167_1
	167_2
	167_3

