
Το φετινό Καλοκαίρι στα Δυτ. 
Τζουμέρκα ήταν, όπως πάντα, 
πλούσιο σε πολιτιστικές – πνευ-
ματικές εκδηλώσεις. Αξίζει να 
καταγραφούν 
επιγραμματικά 
μερικές απ’ αυ-
τές:

1) Την 31-5-2009 έγιναν στα 
Άγναντα τα εγκαίνια του Λαο-
γραφικού Μουσείου Τζουμέρ-
κων, έργο της ΙΛΕΤ. Κοσμο-
συρροή, επισημότητα και έκρη-
ξη φιλοξενίας ήταν μερικά από 
τα χτυπητά χαρακτηριστικά της 
άριστα σχεδιασμένης και ορ-
γανωμένης αυτής εκδήλωσης. 
Ο Τζουμερκιώτικος πολιτισμός 
στις δόξες του! Λεπτομερείς πε-
ριγραφές καταχωρίστηκαν στο 
προηγούμενο φύλλο της εφη-
μερίδας μας. 

2) Την 1-8-2009 στο Δασικό 
Χωριό «Κέδρος» έγινε η τελετή 
έναρξης του «Φεστιβάλ Τεχνών 
στο Εθνικό Πάρκο Τζουμέρ-
κων» με καλλιτεχνικές εκδηλώ-
σεις. Η συναυλία παραδοσιακής 
Ηπειρώτικης μουσικής, με τον 
αξεπέραστο Γρηγόρη Καψάλη, 
μας μάγεψε! Η συμμετοχή όμως 
του κοινού δεν ήταν η αναμενό-
μενη. Ίσως επέδρασαν αρνητι-
κά το απόμερο του Χωριού και 
η «επί πληρωμή» είσοδος.

3) Την 2-8- 2009 στο Πνευ-
ματικό  Κέντρο  Κτιστάδων 
εγκαινιάστηκε Έκθεση Ζωγρα-
φικής με 32 νέα έργα, δωρεά 
φίλων καλλιτεχνών, με τα οποία 
εμπλουτίστηκε η αξιόλογη Πι-
νακοθήκη του Πνευματικού 
Κέντρου. Στα πλαίσια της εκδή-
λωσης απονεμήθηκαν τιμητικές 
διακρίσεις στους διατελέσαντες 
Προέδρους της τέως Κοινότη-
τας Κτιστάδων κ. κ. Γεώργιο 

Δ. Θεοχάρη και Αθανάσιο Γ. 
Λένη για τη συμβολή τους στην 
ανάπτυξη του χωριού και στη 
δημιουργία του Πνευματικού 

Κέντρου. Ήταν 
χρ έο ς  τ ι μ ή ς 
η  ηθική  αυτή 
αμο ιβή .  Δεν 

ξέρω ποιος την οφείλει και 
στην «ψυχή» του Πολιτιστικού 
Κέντρου, στον Πρόεδρό του κ. 
Κώστα Δ. Βήχα, Γεν Γραμμα-
τέα του Δήμου Ιωαννιτών. Η 
δεξίωση- φιλοξενία που, στη 
συνέχεια, παρασχέθηκε ήταν, 
όπως πάντα, εξαιρετική. Θα 
επαναλάβω και εδώ τα λόγια 
που είπα συγχαίροντας, ευχα-
ριστώντας και αποχαιρετώντας 
τον Πρόεδρο του Κέντρου: «Η 
κυψέλη του Πνεύματος και του 
Πολιτισμού των Τζουμέρκων, 
που ίδρυσε και επιμελείται ο 
ίδιος στους Κτιστάδες,βγά-
ζει πολύ, και πάρα πολύ καλό 
μέλι». Συγχαρητήρια!

4) Την 8-8- 2009 πραγματο-
ποιήθηκε στα Άγναντα το «αντά-
μωμα» των παλαιών μαθητών 
του Γυμνασίου Αγνάντων. 
Πολύ ζεστή η παρέα, πολλές 
οι παλαιές αναμνήσεις, αλλά η 
συμμετοχή ήταν μικρότερη των 
προσδοκιών μας. Φαίνεται πως 
οι κατά τάξεις συναντήσεις λει-
τουργούν αποσυσπειρωτικά.

5) Την 8-8-2009 έγιναν στην 
Πλατανούσα οι καθιερωμένες 
πλέον «Εορτές Λόγου και Τέ-
χνης» με παρουσιάσεις βιβλί-
ων και με τα Αποκαλυπτήρια 
της προτομής του μουσουργού 
Δημήτρη Δραγατάκη, που φι-
λοτέχνησε ο γλύπτης Θ. Παπα-
γιάννης. Η απογευματινή νερο-
ποντή εμπόδισε πολλούς από 
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Γράφει ο 
Χρήστος Αρ. Παπακίτσος

Την 14η Αυγούστου 2009 στο Δασικό Χωριό 
στον Καταρράκτη Άρτας πραγματοποιήθη-

κε η 10η Συνδιάσκεψη των Πολιτιστικών φορέων 
του Δήμου Αγνάντων με θέμα: «Τα πολιτιστικά 
μνημεία του τόπου μας». Παρέστησαν: Ο Τζου-
μερκιώτης Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης Βουλευτής Άρτας κ. Γιώργος Πα-
παγεωργίου, ο επίσης Τζουμερκιώτης Βουλευ-
τής Άρτας κ. Δημ. Τσιρώνης, ο Νομάρχης Άρτας 
κ. Γιώργος Παπαβασιλείου, ο Δήμαρχος Αγνά-
ντων κ. Χρ. Χασιάκος, ο Πρόεδρος της Π.Σ.Ε. 
Καθηγητής Ιατρικής κ. Κώστας Αλεξίου, ο Πρόε-
δρος της Ομοσπονδίας Αδελφοτήτων Τζουμέρ-
κων κ. Χρ. Λαναράς, πολλοί Δημοτικοί Σύμβου-
λοι και Πρόεδροι ή Εκπρόσωποι των πολιτιστι-
κών Φορέων του Δήμου μας. Το απόμερο του 
Δασικού Χωριού και η μη έγκαιρη και ευρεία δη-
μοσιότητα (είχαν εκδοθεί όλες σχεδόν οι εφη-
μερίδες των Αδελφοτήτων πριν οριστεί ο τόπος 
και ο χρόνος της Συνδιάσκεψης), συνέβαλαν, 
ίσως, στη μειωμένη έναντι των προηγουμένων 
συνδιασκέψεων συμμετοχή συνέδρων. 
Μετά το καλωσόρισμα του Συντονιστή της 

Συνδιασκέψεως κ. Κώστα Μαργώνη, Φιλόλογου, 
Προέδρου της ΙΛΕΤ και Εκπροσώπου του Εκπο-
λιτιστικού Συλλόγου Γουριανών, ακολούθησαν 
οι κεντρικές εισηγήσεις επί του θέματος, I) του 
Φιλόλογου κ. Χρ. Μακρυγιάννη που αναφέρθη-
κε κυρίως στα Βυζαντινά Μνημεία της Περιοχής 
και στην Αγιογραφία των Μοναστηριών και των 
Εκκλησιών και II) της κας Ανθής Αγγέλη, Αρχαιο-
λόγου, που αναφέρθηκε στα Μνημεία και τα ευ-
ρήματα της προβυζαντινής και κλασικής περιό-
δου. Και οι δυο εισηγήσεις ήταν καταπληκτικές. 
Στη συνέχεια ο κ. Ιωάννης Σκούτας, Πρόεδρος 
της Αδελφότητας Καταρρακτινών, αναφέρθηκε 
διεξοδικά στο Μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης 
Καταρράκτη και σε άλλα Μνημεία του χωριού 
του. Ακολούθως μίλησαν και αναφέρθηκαν στα 
Μνημεία των χωριών τους οι Πρόεδροι και οι 
Εκπροσώπων των Συλλόγων και Αδελφοτήτων.
Ακολούθησαν οι χαιρετισμοί-παρεμβάσεις 

των επισήμων, που είναι όλοι τους Τζουμερ-
κιώτες! Ο Δήμαρχος Αγνάντων κ. Χρ. Χασιάκος 
παρακάλεσε του ομιλητές – εκπροσώπους των 
φορέων να του στείλουν αντίγραφα των ομιλι-
ών τους για την εξέταση της δυνατότητας αξιο-
ποιήσεως των προτάσεών τους για τα Μνημεία. 
Επίσης έκανε αμέσως δεκτή την πρόταση του 

Προέδρου της Ομοσπονδίας Τζουμερκιωτών κ. 
Χρ. Λαναρά για την πραγματοποίηση στο Δήμο 
Αγνάντων της προσεχούς Συνδιάσκεψης των 
Αδελφοτήτων της Ομοσπονδίας. Ο Νομάρχης 
Άρτας κ. Παπαβασιλείου, ο Βουλευτής κ. Τσι-
ρώνης και ο Υφυπουργός Υγείας κ. Παπαγεωργί-
ου, δήλωσαν ανεπιφύλακτα τη συμπαράστασή 
τους στις προσπάθειες που κάνουν οι Πολιτιστι-
κοί Φορείς για την ανάδειξη του πολιτισμού του 
τόπου μας. Ο Υφυπουργός Υγείας κλείνοντας τη 
Συνδιάσκεψη απάντησε σε ερωτήματα και αιτή-
ματα των εκπροσώπων των Συλλόγων. 
Από πλευράς των Συλλόγων και Αδελφοτή-

των του Δ. Δ. Αγνάντων έκανε γενική τοποθέ-
τηση ο Πρόεδρος της Αδελφότητας Αγναντιτών 
Αθηνών κ. Χρ. Χριστοδούλου και κάλεσε στο 
βήμα τον Επίτιμο Πρόεδρο της ίδιας Αδελφό-
τητας κ. Χρ. Παπακίτσο, ο οποίος αναφέρθηκε 
στα υπάρχοντα και στα «εν δυνάμει» Μνημεία 
του χωριού μας, επισημαίνοντας με έμφαση 
την αξία ανάδειξης και προβολής όλων των 
Μνημείων της Περιοχής των Τζουμέρκων. Ειδι-
κότερα αναφέρθηκε: 

1) Στο περικαλλές Μνημείο (Ηρώο) στο Πα-
λαιοχώρι Αγνάντων. Το Μνημείο στήθηκε το 
1980 από την Αδελφότητα Αγναντιτών της 
Αθήνας (με δαπάνη του Υπουργείου Πολι-
τισμού) προς τιμή όλων των Αγναντιτών που 
φονεύθηκαν από τους Γερμανούς κατά την κα-
τοχή. Ανεγέρθηκε ακριβώς στο σημείο, όπου 
στις 26-10-1943 τυφεκίστηκαν τρεις από τους 
πέντε χωριανούς μας (οι άλλοι δύο σώθηκαν 
πηδώντας στον γκρεμό). Το Μνημείο πρέπει να 
συντηρηθεί και να καθιερωθεί η 26 Οκτωβρίου 
ως ημέρα Μνήμης, Τιμής και Επιμνημόσυνης 
Δέησης. 

2) Στην Εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής (Αγία 
Φανερωμένη) Αγνάντων, την οποία η Εφορεία 
Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων χαρακτήρισε 
«Διατηρητέο Μνημείο». Μάλλον κτίστηκε τις 
πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα. Σε παρακεί-
μενο της Εκκλησίας κτίριο λειτουργούσε από 
το 1868 (ίσως και λίγο νωρίτερα) έως το 1892 
η «Ιδιωτική Σχολή Μπίτσικα» με Σχολάρχη τον 
Σωτ. Μπίτσικα, από το Νησί Ιωαννίνων και από 
το 1883-1893 το Ελληνικό Σχολείο (Σχολαρ-
χείο) Αγνάντων. Τουλάχιστον μια αναμνηστική 
μαρμάρινη πλάκα είναι 
απαραίτητη. 

Με μεγάλη επιτυχία έγινε την Κυριακή 9-8-
2009 στα Γουριανά η ετήσια Γεν. Συνέλευση 
των Μελών της Ιστορικής και Λαογραφικής 

Εταιρείας Τζουμέρκων (ΙΛΕΤ). Η συμμετοχή ξεπέρασε 
τις προσδοκίες και των πλέον αισιόδοξων! Η αίθουσα 
του Πολιτιστικού Συλλόγου Γουριανών αποδείχτηκε 
μικρή για τόσο μεγάλη συμμετοχή. Καλούς, όμως, 
χωράει πολλούς. Καλοί οι «οικοδεσπότες», καλοί και 
οι καλεσμένοι, χώρεσαν όλοι! Χώρεσαν και άκουσαν 
με προσοχή από τον Πρόεδρο της ΙΛΕΤ κ. Κώστα 
Μαργώνη τα πλούσια πεπραγμένα, τα οποία εγκρίθη-
καν ομόφωνα. Ακουσαν και τις πολύ εποικοδομητικές 
εισηγήσεις και προτάσεις των μελών της.
Ο χωριανός μας κ. Χρ. Αρ. Παπακίτσος ιδρυτικό 

μέλος και πρώην Αντιπρόεδρος της Εταιρείας, αφού 
εξέφρασε τη χαρά και τα συγχαρητήριά του για το 
έργο που η Εταιρεία επιτελεί, πρότεινε: α) «Να αξι-
οποιηθούν οι καλές σχέσεις και προσβάσεις που η 
Εταιρεία απέκτησε τόσο με τα Πανεπιστήμια όσον και 
με τα Ερευνητικά Κέντρα άλλων Φορέων, με στόχο την 
ανάθεση σε νέους επιστήμονες ερευνών και μελετών, 
σχετικών με την Ιστορία και τον Πολιτισμό των Τζου-
μέρκων. β) Να επιδιωχθεί η υπαγωγή της ΙΛΕΤ στις 
«Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις» για καλύτερη προβο-
λή και περισσότερες πηγές χρηματοδότησης, ώστε η 
Εταιρεία μας να μπορεί αυτοδυνάμως να καταρτίζει 
και να υλοποιεί προγράμματα επιστημονικών ερευνών 
και μελετών, με τη στήριξη, βέβαια, της Πολιτείας και 

Ευρωπαϊκής Ενωσης. γ) Να διατίθενται μερικές σελί-
δες κάθε τεύχους των «Τζουμερκιώτικων Χρονικών», 
για να καταχωρίζονται σ’ αυτές οι προτάσεις και τα 
πορίσματα της πριν από την έκδοση του τεύχους Γεν. 
Συνέλευσης. Οι προτάσεις και οι ιδέες, έστω και αν 
δεν υλοποιούνται, γιατί κοστίζουν ή γιατί είναι πολύ 
προχωρημένες, θα μπολιάζουν και θα γονιμοποιούν 
τις ιδέες των κάθε φορά διοικούντων και, πάντως, θα 
αποτελούν σημαντικές πηγές της ιστορίας του τόπου 
μας».
Τη Γεν. Συνέλευση τίμησαν και χαιρέτησαν ο Βουλευ-

τής Αρτας (Τζουμερκιώτης) κ. Δημ. Τσιορώνης (ο επί-
σης Τζουμερκιώτης Βουλευτής Αρτας και Υφυπουργός 
Υγείας κ. Γιώργος Παπαγεωργίου, που δεν μπόρεσε να 
παραστεί, έστειλε θερμή επιστολή διαβεβαιώνοντας 
για τη συμπαράσταση στο έργο της ΙΛΕΤ), ο Νομάρχης 
Αρτας κ. Γ. Παπαβασιλείου, οι Δήμαρχοι Αγνάντων 
και Πραμάντων κ. κ. Χρ. Χασιάκος και Ιωάν. Σεντελές, 
ο Αντιδήμαρχος Αθαμανίας κ. Χρ. Κουτσαύτης, πολ-
λοί Νομαρχιακοί και Δημοτικοί Σύμβουλοι, Καθηγητές 
Πανεπιστημίων, Στρατηγοί, Συγγραφείς, Εκδότες και 
Δημοσιογράφοι, ανάμεσα στους οποίους διακρίναμε 
τους κ. κ. Χάρη και Ελένη Πάτση, Βασ. Σχίζα (Εκδότη της 
Εφημερίδας «Κρητική Ενημέρωση»), Λευτέρη Τζόκα 
(Πρόεδρο της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών), Μπά-
μπη Αρτινό, Κώστα Μπατσή και πολλούς ανθρώπους 
της Επιστήμης, των Γραμμάτων και των Τεχνών. 
Η συνεστίαση που επακολούθησε, δεν είχε προη-

γούμενο. Πλούσια και ποικίλα εδέσματα, οβελίας και 
παραδοσιακές νοστιμότατες πίτες και άφθονα εκλεκτά 
ποτά, μας περίμεναν στα καλοστρωμένα τραπέζια 
του Κέντρου του Θανάση Μαργώνη. Προπάντων μας 
περίμενε η καλοσύνη, η χαρά και η προθυμία του Κα-
ταστηματάρχη και των Γουριανιτών και Γουριανιτισσών 
που μας εξυπηρετούσαν. Η καταρρακτώδης βροχή, 
που διήρκεσε καθ’ όλη τη διάρκεια του γεύματος, δεν 
μας ενόχλησε. Είχε την προνοητικότητα ο Καταστημα-
τάρχης και «στέγασε» προσωρινά, αλλά τέλεια, τον 
τεράστιο υπαίθριο χώρο. 
Στα περιθώρια της Συνέλευσης και του γεύματος ο 

δραστήριος και αεικίνητος Πρόεδρος του Εκπολιτιστι-
κού Συλλόγου Γουριανών κ. Φάνης Γιαννακούλας, που 
είχε την επιμέλεια της μικροφωνικής εγκατάστασης 
και της πλούσιας και πολιτισμένης συνεστίασης, μας 
εξέπληξε διανέμοντας κείμενο του δασκάλου κ. Χαραλ. 
Μήτση, στηριγμένο σε μαρτυρίες παππούδων μας, 
σύμφωνα με τις οποίες ο Αρχιστράτηγος της Ρούμε-
λης, ο Ηρωας Γ. Καραϊσκάκης είχε μάνα τη Ζωίτσα 
Μπαθέκα από τα Γουριανά και πατέρα συγχωριανό 
της, που άκουγε στο όνομα «Στασινός». Το πλήρες 
κείμενο-ντοκουμέντο δημοσιεύεται στο με αριθμό 74 
φύλλο της εφημερίδας «ΤΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ» και αποτελεί 
σημαντική ιστορική πηγή, από την οποία μπορούν να 
ξεκινήσουν τις έρευνες οι πολύ καλοί ιστορικοί ερευνη-
τές της περιοχής μας.             Χρ. Αρ. Παπακίτσος

Ετήσια Γεν. Συνέλευση των Μελών της ΙΛΕΤ στα Γουριανά

Η 10η Συνδιάσκεψη Πολιτιστικών Συλλόγων 
και Αδελφοτήτων Δήμου Αγνάντων

Πολιτιστική - Πνευματική 
«υπερθέρμανση»

(Καλοκαιρινές εκδηλώσεις του 2009 στα Δυτ. Τζουμέρκα)
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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.

Αν κά ποιος δεν δει το ό νο μά του γραμ-
μέ νο στις συν δρο μές, να πε ρι μέ νει και 
το ε πό με νο φύλ λο της ε φη με ρί δας. Αν 
δεν υ πάρ χει και τό τε, ας ε πι κοι νω νή σει 
με την Α δελ φό τη τα.

Νεκρολογία

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
 Στις 5.6.2009, η σύζυγος 

του Νικολάου Κ. Καραμάνη 
γέννησε δίδυμα αγοράκια στα 
Γιάννενα.

 Στις 11-7-2009 το ζεύγος 
ΚΟΤΣΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ και ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ 
Π. ΚΟΤΣΙΝΗ (ΔΗΜΗΤΡ. ΜΙ-
ΝΤΣΑ) απέκτησε το τρίτο του 
παιδί, ένα υγιέστατο κοριτσάκι.
Ευχόμαστε να τους ζήσει.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
 Στις 4 Ιουλίου, η Αλεξία 

Βάννα και ο Γεώργιος Ντανέ-
λης, βάφτισαν το κοριτσάκι τους 
στον Καταρράκτη και το ονόμα-
σαν Μαρία.

 Ο Δημήτρης Αγγέλης και η 
Χριστίνα Καπέλη του Βασιλείου 
βάφτισαν τα δίδυμά τους στην 
Κυψέλη της Άρτας στις 16-8-
2009. Νουνά Παπασπυροπού-
λου Γεωργία.

 Η Κωνσταντίνα Φάνη Κα-
πέλη βάφτισε το τρίτο παιδάκι 
της στις 13-8-2009 το όνομά 
του Φίλιππος. Η βάφτιση έγινε 
στη Μηλιά.
Νονά η Αναστασία Κατσα-

ρού.
 Ο Νίκος Β. Καπέλης και 

η Σωτηρία Γ. Κοντογεώργου 
την 18 Αυγούστου 2009 στον 
Ιερό Ναό Αγίας Φανερωμένης 
Αγνάντων βάφτισαν τη δεύτερη 
κόρη τους και την ονόμασαν 
Σταυρούλα. Ακολούθησε δεξίω-
ση συνεστίαση - γλέντι στον πα-
ραδοσιακό Ξενώνα «Αρχοντικό 
των Τζουμέρκων». Ευχόμαστε 
να τους ζήσει η νεοφώτιστη.

 Στις 30/08/2009 βαπτίστη-
κε στο εξωκλήσι Φανερωμένης 
Αγνάντων το τέκνο της Μαρίας 
Παππά και του Γεώργιου Σα-
μίου, εγγόνι του Αθανασίου 
Παππά κατοίκου Κοζάνης. Το 
όνομά αυτού Σπυρίδωνας Αθα-
νάσιος

 Στις 14/ 06/2009 στον Ιερό 
Ναό Αγίου Γεωργίου στο Κα-
ματερό, η Γεωργία Σ. Καπέλη 
και ο Χαρίλαος Μελισσιανός 
βάπτισαν το δεύτερο αγοράκι 
τους και του έδωσαν το όνομα 
Στέλιος

ΓΑΜΟΙ
Την Παρασκευή 28 Αυγού-

στου του 2009 ο Βασίλης ο 
Κωστάκης του Δημ. Πάντρεψε 
την κόρη του τη Δήμητρα με τον 
Παναγιώτη Σταματόπουλο στον 
Ιερό Ναό Αγίου Κων/ντίνου στη 
Γλυφάδα.
Ακολούθησε γλέντι στη Βάρη 

Αττικής.
Η Αδελφότητα της εύχεται να 

ζήσουν.

ΘΑΝΑΤΟΙ
 Απεβίωσε στην Αθήνα στις 

25 Ιουνίου και κηδεύθηκε την 
επομένη στα Άγναντα, η Γεωρ-
γία Χρ. Καπέλη, το γένος Αθα-

νασίου Τσιάκου, ετών 85.
 Την 19/07/2009 απεβίω-

σε και κηδεύτηκε στην Άρτα σε 
ηλικία 81 ετών η Αναστασία Φ. 
Λώλου, κόρη του Κωνσταντίνου 
και της Μαρίας Γκουβά 

 Απεβίωσε στο Γεροσκήπου 
Πάφου της Κύπρου, ο Δημή-
τριος Νικολάου Μασαλής ετών 
65.

 Απεβίωσε στην Πάτρα, 
όπου κατοικούσε και κηδεύ-
τηκε εκεί την 4-9-2009, η χω-
ριανή μας Ανθή Ν. Ζάραγκα-
Τσακτσίρα, ετών 81.

 Απεβίωσε στην Αθήνα την 
1η Αυγούστου και κηδεύτηκε 

την επομένη στα Άγναντα ο χω
ριανός μας Σωτήριος Ευαγγ. 
Μαυροπάνος, ετών 66.

 Απεβίωσε στην Αθήνα την 
28η Αυγούστου 
και κηδεύτηκε 
στα Άγναντα ο 
χωριανός μας 
Βασίλειος Γ. 
Μαυροπάνος, 
ετών 91.

 Απεβίωσε την Κυριακή 20-
9-2009 στην Αθήνα και κηδεύ-
τηκε την επομένη στην Παλλήνη 
ο Βασίλης Χρ. Λεμονιάς, ετών 
30.

 Απεβίωσε στις 11 Σεπτεμ-
βρίου και κηδεύτηκε στα Άγνα-
ντα η Χριστίνα Χριστοβασίλη 
συζ. Ιωάννη, το γένος Γεωργίου 
Κώστα, ετών 83.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
 Ο Βασίλειος Πριτσιβέλης 

προσφέρει στην Αδελφότητα το 
ποσό των 50 ευρώ εις μνήμη 
της συζύγου του Ανδρονίκης.

 Ο Στέλιος Καπέλης έδωσε 
200 ευρώ στο Σύλλογο Αγίου 
Γεωργίου για το Νεκροταφείο

 Η Καπέλη Αντιγόνη του 
Χρήστου έδωσε 100 ευρώ για 
το νεκροταφείο εις μνήμη των 
γονιών της 

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
Ο ΝΑΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του 

Χριστόφορου πέτυχε στις Πα-
νελλήνιες εξετάσεις στο Οικο-
νομικό Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 
(Χίος).

 Η Δήμητρα Ροζή, κόρη της 
χωριανής μας Άννας Μαυροπά-
νου του Δημητρίου, πέτυχε στο 
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 
του Μετσοβείου Πολυτεχνείου 
Αθηνών.

 Η Στεφανία Ροζή, κόρη 
της χωριανής μας Άννας Μαυ-
ροπάνου του Δημητρίου, πέτυχε 
στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών στο Τμήμα Διοίκησης 
Επιχειρήσεων.

 Η Αθηνά Κρανίδη, κόρη 
του Γεωργίου Κρανίδη και της 
χωριανής μας Άννας Ν. Κοντο-
γεώργου, πέτυχε στο Μαθηματι-
κό Αθήνας.

Το 30χρονο γελαστό παλικάρι, ένας από 
τους δυο απαστράπτοντες πυλώνες-

στολίδια της μέχρι χθες ευτυχισμένης, δημι-
ουργικής και γεμάτης αισιοδοξία Οικογένειας 
του Χρήστου (Τάκη) Β. Λεμονιά, ένα από τα 
δυο καμάρια της, που ήταν και καμάρι του χω-
ριού μας, ο αγαπητός σε όλους 
μας Βασίλης τους, δεν είναι πια 
ανάμεσά μας. Την Κυριακή 20-
9-2009 καιροφυλακτούσε ο αι-
μοβόρος Μολώχ της ασφάλτου 
και τον άρπαξε!... Ζήλεψε, ο 
μοχθηρός, τα νιάτα και τη λε-
βεντιά του, τη λάμψη και τη 
ζωντάνια του, το σφρίγος και 
τη δράση του, τη χαρά και την 
αισιοδοξία του και τού ’κοψε με 
μιας το νήμα της ζωής του!... 
Ο τραγικός επίλογος γράφτηκε 
την επομένη στον Ιερό Ναό της Παναγίας των 
Βλαχερνών της Παλλήνης και στο παρακείμενο 
Κοιμητήριο, με στεφάνια πολλά, με γαρύφαλλα 
λευκά, με κλάματα πνιχτά και με δάκρυα καυ-
τά, γεμάτα συμπόνια και ανθρωπιά. Βαθύς, 
σκληρός, βωβός και ανείπωτος ήταν ο πόνος 
των εκατοντάδων συγγενών και χωριανών, φί-
λων και γνωστών που έφτασαν εκεί απ’ όλες 
τις γωνιές της Αθήνας, απ’ όλους τους συνοικι-

σμούς των Αγνάντων, απ’ όλη την Ελλάδα, για 
να πουν στον αδικοχαμένο λεβέντη το ύστατο 
αντίο και να του δώσουν τον τελευταίο ασπα-
σμό… Τραγικές φιγούρες του δράματος οι συ-
ντετριμμένοι γονείς και οι στενοί συγγενείς… 
Πώς να τους παρηγορήσει κανείς; Τα λόγια 

δε βγαίνουν, τα πνίγει ο πό-
νος. Μακάρι νά ’βγαιναν και να 
μπορούσαν να ρουφήξουν λίγο 
απ’ τον αβάσταχτο δικό τους 
πόνο… Όμως, των γονιών ο 
πόνος δε ρουφιέται, δε μοιρά-
ζεται, δεν ισοκατανέμεται. 
Αποχαιρετώντας και εμείς 

τον αλησμόνητο Βασίλη, προ-
σευχόμαστε στον Πολυεύσπλα-
χνο Θεό, την μεν αγνή ψυχούλα 
του να την αφήσει να φτερου-
γίζει ανάλαφρα, ελεύθερα και 

αιώνια στη γειτονιά των αγγέλων, στους δε 
συντετριμμένους οικείους και ιδιαίτερα στους 
γονείς του να στέλνει θείο βάλσαμο, για να 
απαλαίνουν μ’ αυτό, όσο γίνεται, τον πόνο τους 
από την αθεράπευτη πληγή και συμφορά που 
τους προκάλεσε το αναπάντεχο κεραυνοβόλη-
μα, το οποίο στέρησε τη ζωή από το σπλάχνο 
τους.

 Χρήστος Αρ. Παπακίτσος 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡ. ΛΕΜΟΝΙΑΣ
(ετών 30)
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Βλέ πω, α κού ω, σχολιάζωΟι εκδηλώσεις, πνευ-
ματικές, πολιτιστικές, 

καλλιτεχνικές που έγιναν το 
περασμένο Καλοκαίρι στην 
περιοχή μας, ήταν πολύ πε-
τυχημένες. Κάθε χρόνο, κάτι 
καινούργιο  προστίθεται . 
Σε άλλες σελίδες θα βρείτε 
στοιχεία αυτής της πνευμα-
τικής και πολιτιστικής «υπερ-
θέρμανσης»! Φανταστείτε τι 
θα μπορούσαμε να παρου-
σιάσουμε, αν οι Πολιτιστικοί 
Φορείς κάθε Δήμου πραγμα-
τοποιούσαν από κοινού μια 
καλά μελετημένη και οργα-
νωμένη εκδήλωση! Ο πολι-
τισμός των χωριών μας βρί-
σκεται σε πολύ υψηλά επίπε-
δα. Μόνο που οι εκφραστές 
του είναι διάσπαρτοι ανά την 
Ελλάδα. Μια φορά το χρόνο 
μπορούν να συνεννοηθούν, 
να συμπτυχθούν και να κα-
ταπλήξουν. Ας το επιχειρή-
σουν. 

Όμως, στην προβολή ή 
την υποβάθμιση του 

πολιτισμού του τόπου μας, 
όλοι μας συμβάλλουμε. Με 
τα όσα λέμε και με τα όσα 
πράττουμε και προπάντων με 
το σεβασμό που δείχνουμε 
στον συνάνθρωπό μας, τον 
προβάλλουμε ή τον… προ-
σβάλλουμε. Και για να γίνω 
συγκεκριμένος, θα σημειώ-
σω μια απαράδεκτη ενέργεια 
που κάνουμε μερικοί, χωρίς 
να καταλαβαίνουμε τη ζημιά 
που προξενούμε. Εκείνες τις 
έρμες πινακίδες που απαγο-
ρεύουν τη στάθμευση των 
οχημάτων στο τμήμα του 
δρόμου μεταξύ της πλατεί-
ας Αγ. Γεωργίου Αγνάντων 
και του Ταχυδρομείου, κά-
ποιοι δεν τις βλέπουμε, δεν 
τις «σεβόμαστε»!... Εξαίρεση 
αποτελούν μερικοί ευπειθείς 
ηλικιωμένοι… Τα «μποτιλια-
ρίσματα», τα κορναρίσματα, 
τα καυσαέρια στις μύτες των 
θαμώνων των παρακείμενων 
καφενείων και ταβερνών, οι 
βρισιές και οι κατάρες «δί-
νουν και παίρνουν» καθ’ όλη 
τη διάρκεια του Καλοκαι-
ριού!... Στραπατσάρουν την 
εικόνα του χωριού μας και 
το κάνουν να παίρνει πολύ 
κακούς βαθμούς στις επιδό-
σεις του στον πολιτισμό. Το 
ρίχνουν κάτω από τη βάση!... 
Κύριε Δήμαρχε, κάτι πρέπει 
να γίνει. Δυο Δημοτικοί Υπάλ-
ληλοι, επιφορτισμένοι και 
με καθήκοντα Τροχονόμου, 
μπορεί να μας νουθετούσαν. 

Όταν βλέπω το χωριό 
μας το κατακαλόκαιρο 

(Ιούλιο-Αύγουστο) να πνίγε-
ται στους καπνούς από το 
κάψιμο των βάτων και των 
αγριόχορτων, «πάει η ψυχή 
μου στην Κούλουρη»!... Μια 
απροσεξία ή κάποιες ριπές 
αέρα «από το πουθενά», μπο-
ρεί να φέρουν τη συμφορά… 

Ο αυστηρότατος απαγορευ-
τικός νόμος, κάτι ξέρει και 
προβλέπει γι’ αυτές τις περι-
πτώσεις βαρύτατες ποινές. 
Αλλά, η όποια τιμωρία μετά 
τη συμφορά, μετά το έγκλη-
μα, δε φέρνει πίσω ούτε τα 
δάση ούτε τις περιουσίες 
μας. Γι’ αυτό, ο καθένας μας 
ας ασκεί στον εαυτό του αυ-
στηρό προληπτικό έλεγχο. 
Καμιά φωτιά το καλοκαίρι 
στα χωράφια μας, κανένα 
τσιγάρο αναμμένο στο δρό-
μο..

***

Μερικοί εγκαλούν την 
εφημερίδα μας και 

τους συντάκτες της, επειδή 
δεν «καυτηριάζουν», όπως 
λένε, όλα τα «κακώς κείμε-
να» του χωριού μας. Η εφη-
μερίδα μας ποτέ δεν πέταξε 
«στο καλάθι των αχρήστων» 
επώνυμες και στοιχειοθετη-
μένες καταγγελίες, εφόσον 
αυτές δεν προσκρούουν στο 
Καταστατικό μας, στους νό-
μους του Κράτους και στη 
στοιχειώδη δημοσιογραφική 
δεοντολογία. Φήμες και υπο-
κειμενικές απόψεις (πολλές 
φορές αλληλοσυγκρουόμε-
νες) για πολλά και διάφορα, 
που ακούγονται στα καφε-
νεία μεταξύ τσίπουρου και 
στραγαλιού, δεν είναι φρό-
νιμο να καταχωρίζονται στις 
στήλες της εφημερίδας της 
Αδελφότητας. 

Υπάρχουν αρκετοί χωρια-
νοί μας με αγάπη και πραγ-
ματικό ενδιαφέρον για το χω-
ριό μας, που το συγκρίνουν 
με τα γειτονικά μας Πράμα-
ντα και το βρίσκουν ελλειμ-
ματικό στον αναπτυξιακό το-
μέα. Δεν κάνουν λάθος στη 
σύγκριση. Λάθος κάνουν στις 
παραμέτρους που χρησιμο-
ποιούν και στην κατεύθυνση 
προς την οποία ρίχνουν τις 
ευθύνες. Ξεχνούν ότι: α) Τα 
Πράμαντα έχουν υπερδιπλά-
σιο μόνιμο πληθυσμό από τα 
Άγναντα, ο οποίος τα Σαβ-
βατοκύριακα τριπλασιάζεται, 
ενώ ελάχιστοι από εμάς τους 
Αγναντίτες φεύγουμε από τις 
πόλεις για να πάμε στο χωριό 
μας για ένα ή δύο εικοσιτε-
τράωρα. β) Τα πολλά κατα-
στήματα που λειτουργούν 
στα Πράμαντα, πέραν του ότι 
εντείνουν τον υγιή εμπορικό 
ανταγωνισμό επ’ ωφελεία των 
καταναλωτών, καλλιεργούν 
και το σεβασμό των καταστη-
ματαρχών προς τους πελά-
τες. γ) Κατά την ΑΠΟΓΡΑΦΗ 
του πληθυσμού που γίνεται 
στην αρχή κάθε δεκαετίας, 
χωριά που έχουν το χειμώνα 
10 ή 20 μόνιμους κατοίκους, 
εμφανίζονται με υπερχίλιους, 

ενώ τα Άγναντα 
με 300 ή 400 μό-
νιμους κατοίκους, 
δεν προσεγγίζουν 
τους 1.000… Θα 
μου  πε ί τε  ότ ι 
εμείς είμαστε πιο 
«ευπειθείς» (και 
καλά  κάνουμε) 
και  απογραφό-
μαστε, όπως πρέ-
πει ,  στον  τόπο 
της διαμονής μας, αλλά αυ-
τήν την ευπείθεια την «πλη-
ρώνουμε» σε όλη τη διάρκεια 
της δεκαετίας, αφού οι ενι-
σχύσεις και οι επιδοτήσεις 
χορηγούνται με κριτήριο τον 
νόμιμο πληθυσμό. Και για να 
μη γράψω και άλλα, που όλοι 
μας τα «νιώθουμε στο πετσί» 
μας, σταματώ εδώ ενθυμού-
μενος τα λόγια του αείμνη-
στου Προέδρου των Η. Π. Α. 
Κέννεντυ, τα οποία, σε πα-
ράφραση, λένε στον καθένα 
μας τα εξής: «Μην κοιτάζεις 
τι κάνουν οι άλλοι για το χω-
ριό σου . κοίταξε τι κάνεις εσύ 
γι’ αυτό»…Κάνουμε, άραγε, ο 
καθένας μας, από το όποιο 
«μετερίζι» μας, ό,τι ωφελεί το 
χωριό μας; 

Και επειδή ο καθένας 
μας πρέπει να κάνει 

ό,τι μπορεί για το καλό του 
χωριού του, δε θα παρα-
λείψω να εξάρω την πρω-
τοβουλία του πετυχημένου 
και ευρηματικού χωριανού 
μας Επιχειρηματία κ. Γιάννη 
Μπάρμπα, που μετέβαλε την 
παλαιά Αποθήκη του Γεωργι-
κού Συνεταιρισμού Αγνάντων 
από αραχνιασμένη καλύβα σε 
απαστράπτον Κέντρο Διασκέ-
δασης, εφάμιλλο των καλύτε-
ρων των Αθηνών! Την ανακαί-
νισε, τη φώτισε, τη στόλισε, 
την επίπλωσε κατάλληλα, 
διευθέτησε με ευαισθησία 
τον περιβάλλοντα χώρο, την 
μετέβαλε σε πολυτελή αίθου-
σα και την έθεσε στη διάθε-
ση, όχι μόνο των Αγναντιτών, 
αλλά όλων των Τζουμερκιω-
τών, εξωραΐζοντας και ανα-
βαθμίζοντας ταυτοχρόνως 
την μια από τις δυο κεντρικές 
εισόδους των Αγνάντων. Ό,τι 
καλύτερο υπάρχει σήμερα 
στο χώρο της δημοτικής και 
της λαϊκής μουσικής, πέρασε 
φέτος το Καλοκαίρι από τα 

Άγναντα, από το Κέ-
ντρο Διασκέδασης 
του Γιάννη Μπάρ-
μπα, η σοβαρότητα, 
η υπευθυνότητα και 
η επαγγελματικότη-
τα του οποίου απο-
τελούν εγγύηση για 
τη λειτουργία του 
Κέντρου με προδια-
γραφές που προβάλ-
λουν τον πολιτισμό, 

το ήθος και την παράδοση 
της Περιοχής μας. Τον συγ-
χαίρουμε και του ευχόμαστε 
καλές δουλειές. 

Στα κείμενα του χωρια-
νού μας και κυρίως σ’ 

εκείνο που δημοσιεύθηκε στο 
167 φύλλο της εφημερίδας 
μας (σελίδα 11) με τον πη-
χυαίο τίτλο “ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ 
ΤΟΝ… ΣΧΟΛ(Ι)ΑΖΟΝΤΑ”, δεν 
απαντώ. Όχι γιατί με “σχόλα-
σε” ο “Αντί-σχολιαστής” μου 
(άλλος θα με σχολάσει στην 
ώρα μου), αλλά γιατί κάποια 
“αλλάνταλλα” γραπτά δεν 
αντέχουν σε κανενός είδους 
σχολιασμό. Σέβομαι τους 
αναγνώστες της εφημερίδας 
μας και με την (όχι αιδήμονα, 
αλλά ψύχραιμη) σιωπή μου 
επί της ουσίας, αρνούμαι να 
τους κατεβάσω στο “μαρ-
γαριταρένιο” περιβόλι του 
“Αντί-σχολιαστή” μου, όπου 
“οργιάζει η βλάστηση” των 
λογικών, εννοιολογικών και 
πραγματολογικών συμφυρ-
μάτων και “παράγονται” σω-
ρηδόν κομπογιαννίτικες “ια-
τρικές γνωματεύσεις”, που 
αφορούν την ψυχοσωματική 
μου υγεία!... Όλα τα αντιπα-
ρέρχομαι μειδιώντας με συ-
μπάθεια…     

Επειδή πολλοί Αγναντί-
τες ,  νεαροί  κυρίως , 

ζητούν πληροφορίες για τη 
σχέση που έχει ο Νίκος Κ. 
Αλαχμανέτης με το χωριό 
μας και εμφανίζεται πού και 
πού από τις στήλες της εφη-
μερίδας μας, έψαξα, ρώτη-
σα, έμαθα και παρέχω εδώ 
τις σχετικές πληροφορίες: Οι 
γενεαλογικές του ρίζες από 
πλευράς μητρός ξεκινούν 

από το μεγάλο οικογενεια-
κό δέντρο του Γεωργίου Ν. 
Κοντογεώργου και της Μαρί-
ας Γ. Μαρκοπούλου, παιδιά 
των οποίων ήταν ο Νικόλαος 
και Χρήστος Κοντογεώργος, 
η Ευαγγελία, μάνα του Ν. 
Αλαχμανέτη και οι αδελφές 
της Κωσταντινιά Ιω. Αγόρου, 
Αικατερίνη Χρ. Τσαντή, Αν-
δρομάχη Απ. Ντούβαλη και 
η Άννα Γ. Μπάκου. Ο Νίκος 
Αλαχμανέτης μεγάλωσε στην 
Άρτα και νεαρός έλαβε ενερ-
γό μέρος στην Εθνική Αντί-
σταση κατά των κατακτητών 
από τις τάξεις των Εθνικών 
Ομάδων Ελλήνων Ανταρτών 
(ΕΟΕΑ-ΕΔΕΣ) του Στρατη-
γού Ναπ. Ζέρβα. Διακρίθηκε 
σε όλες τις κατά των κατα-
κτητών μάχες που έδωσε η 
μεγάλη και αξιόμαχη Μονά-
δα του ΕΔΕΣ, που διοικούσε 
ο πρωτεξάδελφός του, τότε 
Επίλαρχος και μετέπειτα 
Στρατηγός Γεώργιος Ι. Αγό-
ρος. Η εθνική, κοινωνική και 
πολιτιστική προσφορά του 
στα Τζουμέρκα, την Άρτα 
και την Ήπειρο, μέσω των 
πατριωτικών Οργανώσεων 
υπήρξε εξαιρετική. Μετείχε 
επί πολλές δεκαετίες στα Δ. 
Σ. του Συνδέσμου Αρτινών 
Αττικής και από διάφορες θέ-
σεις προσέφερε σημαντικές 
υπηρεσίες. Την προσφορά 
του αυτή αναγνώρισε ο Σύν-
δεσμος και τον ανακήρυξε 
Επίτιμο Πρόεδρό του. Είναι 
αυτοδημιούργητος, πετυχη-
μένος οικογενειάρχης και 
επιχειρηματίας-βιοτέχνης, 
ευφήμως γνωστός μεταξύ 
των Ηπειρωτών Αττικής, και 
όχι μόνο, και όπου βρεθεί, 
προβάλλει με καμάρι το χω-
ριό μας και μετέχει ενεργά 
σε όλες τις δραστηριότητες 
της Αδελφότητάς μας. Αυ-
τούς τους Αγναντίτες αξίζει 
να τους γνωρίζουμε και να 
τους έχουμε ως παράδειγμα. 

Γρά φει ο 
ΧΡ. ΑΡ. ΠΑ ΠΑ ΚΙ ΤΣΟΣ
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Σοβαρά κι εύθυμα

Ο Διαγωνισμός
Παρά τους κακούς οιω-

νούς –βροχή, αέρας, 
θολό νερό, κατεβασιά, αστρα-
πές– πραγματοποιήθηκε στο 
Μέγα ο πρώτος μεγάλος δι-

αγωνισμός ψαρέματος. Στα 
καφενεία γινόταν συζητή-
σεις για ζωντανά δολώματα, 
για καινούργιες τεχνικές του 
ψαρέματος. Λίγοι ήταν αυ-
τοί που πήραν μέρος. Δικαι-
ολογία, ήθελαν να πάνε στον 
εσπερινό. Βοήθειά τους και 
του χρόνου. 
Με τα ψαροψέματα που 

λένε, θα πάνε στην… κόλα-
ση. Ο πρόεδρος, ο Τάκης ο 
Χριστοδούλου, παρών όπως 
πάντα. Όσο για την επιτροπή 
κρίσεως, δε θα πω ότι αδια-
φόρησαν, αλλά άλλος για Χίο 
τράβηξε κι άλλος για Μυτιλή-
νη.
Τα ψάρια αρκετά και με-

γάλα. Αναδείχθηκε ο πρώτος 
πρόεδρος των ερασιτεχνών 
ψαράδων του Μέγα. Είναι ο 
μικρός Σταύρου – Κωστούλας 
Κώστας μαθητής της πρώτης 
Γυμνασίου από τα Φράστα. 
Του χρόνου έχει υποχρέωση 

μαζί με το Νίκο Λιόντο και τον 
ευχαριστώ να οργανώσουν το 
διαγωνισμό.
Έλαβαν μέρος απ’ όσους 

γνωρίζω: Ο Νίκος ο Λιόντος, 

ο Γιώργος ο Στασινούλας από 
Σγάζα, ο Κώστας 
ο Νίκου ο Κα-
ράμπαλης  απ ’ 
τα  Κουκούλια, 
η Δανάη, η Βίκη 
και ο Στάθης από 
τον Άγιο Σπυρί-
δωνα της Άρτας, 
ο Ναύαρχος και 
γιατρός ο Ηλίας 
ο  Νάστος  από 
τη Σκούπα που 
τα κατάφερε και 
στο  ποτάμι.  Ο 
γιατρός ο Χρί-
στος ο Κατσάνος 
δεν πήρε μέρος, 
γιατί κυνηγάει 
στην  εντατική 
στα Γιάννενα τη 
γρίπη των χοί-
ρων. Γέμισε το 
ποτάμι από κα-
λάμια!!!
Για «χαβαλέ» 

ήρθαν: Ο Στέλιος ο Καπέλης 
με την κόρη του και τον εγγο-
νό του, ο Νίκος ο Μέγας ο Φι-
λόλογος, η Ρίτα η Νάστου και 
πολλοί άλλοι.
Το τρόπαιο που ήταν ένα 

όμορφο ψάρι το κέρδισε ο μι-
κρός Σταύρου – Κωστούλας 
Κώστας από τα Φράστα. 
Του ευχόμαστε πάντα επι-

τυχίες. Να ξέρετε ότι το ψάρε-
μα ξεκουράζει.
Ακολούθησε δεξίωση στο 

καφενείο του Λευτέρη Γιαν-
νούλα στην Πλάκα, κοντά στο 
ποτάμι με το ιστορικό τοξοτό 
γεφύρι. Η Αδελφότητα μοί-
ρασε σ’ όλους αναμνηστικά 
καπέλα.
Ήταν  μια  εκδήλωση  θα 

το έλεγα πρωτοποριακή της 
Αδελφότητας των Αγναντιτών 
της Αθήνας. Πρόεδρε, Τάκη 
Χριστοδούλου πάντα μπρο-
στά.

Ζάχος Χάρις
Ερασιτέχνης ψαράς

Γράφει ο 
Χά ρις Ζά χος

Συντ/χος Δά σκα λος 
- Συγγραφέας

Ο νικητής του διαγωνισμού ψαρέματος Κων/νος Σταύρου-Κωστούλας 
(από Φράστα) με τον αντιπρόεδρο της Αδελφότητας Χάρη Ζάχο

Το ξέρω, θ’ ακούσω όσα σέρνει η σκούπα και ο 
γράβαλος. Θα το επιχειρήσω και ο Θεός βοηθός. 
«Χειμωνιάτσα» μόνιμος κάτοικος Αγνάντων, την 
αδελφή μου την Μαρίκα εννοώ.

– Πού να πάω χ’ στιανέμ’ στα ξένα τα σπίτια καλά 
είμαι εδώ που ‘μια!!
Παρέα με τα κηπάρια της και τις κοτούλες της. 

Κάθε μέρα μέσα στη φύση.
Λατρεύει και τα άψυχα και τα έμψυχα. Μιλάει μαζί 

τους, καμαρώνει γι αυτά. Αν δεν πάει κάτι καλά στε-
νοχωριέται, όχι μέχρι πεθαμού γιατί λέει:

– Έχει ο Θεός!!!
Βαθιά θρησκευόμενη η αδελφή μ’ η Μαρίκα. Τα 

τετραδοπαράσκευα, όπως γράφει και ο Παπαδια-
μάντης νηστεία. Δεκαπενταύγουστο νηστεία, σα-
ραντάημερο νηστεία, όχι αστεία. Τη Μεγάλη Πα-
ρασκευή, όταν είμαι στο χωριό, εκείνη τη μέρα…
αγιάζω!!
Να ‘σου σταυρούς, να σου θυμιατίσματα, να σου 

προσευχές. Το σπίτι γίνεται ινδουιστικό μοναστήρι.
Για φαγητό, τσουκνίδες αλευρωμένες, αλάδωτες. 

Γινόμαστε όλοι…Μεγάλη Παρασκευή. Όμως δεν 
ξεχνάει.

– Πώς έρχεται μωρ’ αδερφέ μ’ αυτή η χολιστε-
ρίν’!
Δεξί χέρι του παπα-Σιάχαλου. Το πρόσφορο απα-

ραίτητο, από σιταρένιο αλεύρι «ορίτζιναλ». Έφερε 
κι απ’ το Άγιο Όρος ειδική σφραγίδα, διαβασμένη 
απ’ τον Εφραίμ’ γιαυτό κόστιζε τότε, 1000 δραχ-
μές. 
Καυχιέται για τα καλαμπόκια της. Θέλει να ‘χει 

πάντα τον ίδιο σπόρο κληρονομιά απ’ «τ’ μάνα μ’» 
όπως λέει.

Τα βάζουμε κάτω. Τόσα για το σπόρο, τόσα για το 
όργωμα, τόσα για τις μπλάνες, τόσα για το σπαρ-
μό, τόσα για το νερό, τόσα για το μάζεμα, τόσα για 
το ξεφλούδισμα, τόσα για το στούμπισμα, τόσα για 

το μύλο, τόσα για μεταφορικά. Λογαριάζουμε και τα 
βγάζουμε πλην.

– Τι να λέει η δ’ λειά, αφού εμένα μ’ αρέσ’!! θα τα 
πάρω απ’ τ’ς κότες.
Πουλάει τα αυγά και συμπληρώνει, έτσι θέλει να 

λέει. Κι εκεί το ίδιο δεν είναι;
Άντε τροφίματα, άντε ασβεστώματα, άντε φάρμα-

κα. Το αποτέλεσμα, πάλι μέσα.
Εκείνο το «κ’ νάβ’» δεν μπόρεσε να τις αποτε-

λειώσει!! Λέει, το ένα συμπληρώνει τ’ άλλο. Να ‘ναι 
έτσι; όχι βέβαια. Η σύνταξη των 320 ευρώ χωρίς 

την αύξηση, εκεί πάει. Και όχι 
μόνο. Έχει και τα μνημόσυνα. 
Αν σας γράψω τη διαδικασία, 
δεν φτάνουν τετράδια.
Πάντα λέει:
– Το δ’ κόμ’ το σταρ’ όλοι το 

τρων κι όλοι λένε.
– Άμα το φτιάχνει η Μαρί-

κα είναι νόστιμο. Μίκη μου το 
δικό μου το σιτάρι Δε θέλω να 
το φάει κανένας!!
Θρησκευόμενη όπως είπαμε στην αρχή. Πιστεύει 

αυτό που πιστεύει με το δικό της τρόπο. Μη της 
ανοίξεις συζήτηση κάηκες. Ξημερώθηκες, ίσως ξη-
μερωθείς και στα Γιάννενα.
Τακτική στο κοιμητήριο. Ανάβει σ’ όλους τα καντή-

λια μόνο που δεν τα…κατεβάζει!!
Δε θα ξεχάσω το περιστατικό, που εμείς θέλαμε 

να φάμε καλαμπόκια.
Την έπιασα σε κουβέντα και ο συνάδελφος ο Κώ-

στας ο Γκέλια, τα έκοβε. Την άλλη μέρα η αδερφή 
μ’.

– Τι να σ’ πω, ολ’ τ’ νύχτα αλομάναγε το ζ’λάπ’, 
δέκα μου ‘φαγε. Τ’ χρόν’ θα πάρω ντ’ φέκ’!
Δεν το έμαθε ποτέ, τώρα που θα το διαβάσει, 

ξέρω τι θα πει:
Δε θα ‘ρ’ς δώθε, κατέβα τ’ σκάλα αν σ’ κουτάει, το 

στ’ λιάρ’ το ‘χω πίσω απ’ τ’ μπόρτα!!
Μαρικάκι, όλοι σ’ αγαπάμε!!

Υ.Γ. Η Μαρίκα η Ζάχου ήταν εργαζόμενη για χρό-
νια στο οικοτροφείο του Γυμνασίου Αγνάντων και 
ποιος δεν τη γνωρίζει, έτσι δεν είναι Λία Νάστο, Σω-
τήρη Πεταλά, Νίκο Αποστόλου από Θεσσαλονίκη!!!

Η χειμωνιάτσα!!

Το ζεύγος Χάρη και Βάνας Ζάχου, έχοντας στο μέσον 
την αδερφή του Χάρη Μαρίκα.

ΚΕΝΤΡΟ (ΑΠΟΘΗΚΗ)
Μια αποθήκη ήτανε
κι αυτή παρατημένη,
ήτανε του συνεταιρισμού
απ’ όλους ξεχασμένη.

Κάτι αετοί την πιάσανε
για να τη σουλουπώσουν,
και νόημα μες το χωριό
σε όλους για να δώσουν.

Κέντρο μεγάλο έγινε
Μοιάζει με τα «αγρίμια»,
Το κάνανε δυό χωριανοί
Αδέρφια και σαΐνια.

Είναι του Μπάρμπα τα παιδιά
που αγαπούν τον τόπο
ζωή να δώσουν ήθελαν
μ’ αυτόν εδώ τον τρόπο.

Απ’ έξω μοιάζει άχαρο
δε δίνεις σημασία,
μα όταν η νύχτα κατεβεί
αρχίζει η φωταψία.

Εκεί που όλα ησύχαζαν

από ερημιά μεγάλη,
ήρθε η κατάλληλη στιγμή
κι έφερε παραζάλη.

Εκεί στου Σάλτσι στη στροφή
που πάμε για πλατεία,
το καλοκαίρι έγινε
μεγάλη τρικυμία.

Αντήχησαν οι ρεματιές
απ’ τα πολλά κλαρίνα,
τραγούδησαν κι’ έπαιξαν
άριστα καναρίνια.

Όλοι χορεύανε τρελλά
γέροι μικροί μεγάλοι
τρώγανε πίνανε πολύ
κι ήταν μες τη ζάλη.

Τα φώτα ρίχνανε το φως
πέρα στα Τζουκαρέλια,
όλοι χορεύανε τρελά
αγόρια και κοπέλια.

Ήρθε απ’ όλα τα χωριά
καλά για να περάσουν,
να βρουν παλιούς συμμαθητές
και να διασκεδάσουν.

Του χρόνου όλοι ευχόμαστε
το δίπλα που θα γίνει
ξενοδοχείο μας είπανε
πολύ χαρά να δίνει.

Γράφει η
Αριστέα Γιαννούλα 

Πρέντζα

Να ο επιχειρηματίας Ιωάννης Να ο επιχειρηματίας Ιωάννης 
Μπάρμπας (κέντρα «Αγρίμια» Μπάρμπας (κέντρα «Αγρίμια» 
(Αθήνα) και «Αποθήκη» (Άγνα-(Αθήνα) και «Αποθήκη» (Άγνα-
ντα)) φορτωμένος με τα γνήσια ντα)) φορτωμένος με τα γνήσια 
προϊόντα του βουνού (τσάϊ, ρί-προϊόντα του βουνού (τσάϊ, ρί-
γανη, μέλι, θρούμπι κ.λπ.) που γανη, μέλι, θρούμπι κ.λπ.) που 
διαθέτει στους πελάτες του διαθέτει στους πελάτες του 
κατά τις πρωϊνές ώρεςκατά τις πρωϊνές ώρεςΗ μικρή Δανάη από την Πάτρα, ο γιατρός 

Ηλίας Νάστος και ο... Μεγάλος!
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ΝΙΚΟΣ ΜΕΓΑΣ
Δ. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΥ-

ΜΝΑΣΙΟΥ  ΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΔΟ 
1952 – 1972
Η δεκαετία του ’50, αν και 

σημαδεύεται θετικά με την 
κατασκευή του κτηρίου, έχει 
πολλά προβλήματα. Η χρονιά 
ξεκινούσε με 2 ή 3 μόνο καθη-
γητές (με αριθμό μαθητών που 
πλησίαζε τους 400), γιατί οι 
καθηγητές δεν αποδέχονταν 
το διορισμό τους, αλλά και όσοι 
αποδέχονταν, όταν έρχονταν 
στ’ Άγναντα, προσπαθούσαν 
με πλάγια μέσα να μετατεθούν 
ή να αποσπαστούν. Οι ανάγκες 
σε διδακτικό προσωπικό καλύ-
πτονταν με αποσπασμένους ή 
συμβασιούχους που προσλαμ-
βάνονταν από το Σύλλογο Γονέ-
ων, την Κοινότητα και τη Σχο-
λική Εφορεία και πληρώνονταν 
από την «εισφορά» μαθητών 
στο «σχολικό ταμείο». Διαβά-
ζουμε σε τηλεγράφημα του Γυ-
μνασιάρχη προς το Υπουργείο 
Παιδείας: «Αδύνατον λειτουρ-
γήσει Ακριτικόν και πολυπαθές 
Γυμνάσιον Αγνάντων έχον 400 
μαθητάς με ένα μόνον φιλόλο-
γον και ένα θεολόγον. Είναι κα-
τάστασις νόθος και επιζημία η 
λειτουργία ενός προ εικοσαετί-
ας ωλοκληρωμένου Γυμνασίου 
με καθηγητάς απεσπασμένους 
και επί συμβάσει… Είναι αδι-
κώτατον και καταθλιπτικώτα-
τον να υποχρεούνται υπό του 
Κράτους οι φιλοπάτριδες αλλά 
λιμοκτονούντες Ηπειρώται των 
Τζουμέρκων, της πτωχοτέρας 
του κράτους περιφερείας, να 
πληρώνουν τους καθηγητάς 
των τέκνων των εκ του υστε-
ρήματος ή μάλλον εκ του ελαχί-
στου αίματός των».

 Η αδιαφορία της πολιτείας 
όμως χαρακτηριστική. Φαίνε-
ται αυτό και από την απόφαση 
της 5/9/1959 της Σχολικής Εφο-
ρείας να μην απαλλάξει κανέ-
να μαθητή από την «εισφορά» 
(ενώ μέχρι τότε απαλλάσσει το 
1/3 των μαθητών) κι αυτό γιατί 
οι ανάγκες ήταν πάρα πολλές. 
«Το Γυμνάσιον στερείται εν μια 
λέξει των πάντων» αναφέρεται 
στην απόφαση.

 Ένα κουτσουρεμένο, λοιπόν, 
Γυμνάσιο δίπλα σε συνθήκες 
διαβίωσης, ειδικά των μαθη-
τών από τα άλλα χωριά, πολύ 
δύσκολες (Δρομολόγια Σαβ-
βατοκύριακου προς και από 
τα χωριά τους –για κάποιους 
σε καθημερινή βάση βλέπε: Ν. 
Κατσούλη, «Το ταχυδρομείο 
Καταρράκτη» σελ. 375 – 387 
– με ανάλγητους χειμώνες και 
αγριεμένους καιρούς, βροχές, 
παγετούς, φουσκωμένα ποτά-
μια, χιόνια).

 Ήταν αδιανόητο αν μην 
πάνε στα χωριά τους το Σάβ-
βατο οι μαθητές «να πλυθούν, 
ν’ αλλάξουν, να φάνε λίγο ζε-
στό φαϊ · και να επιστρέψουν 
την Κυριακή με κάποια τρόφιμα 
στον τρουβά, για να βγάλουν 
την βδομάδα». Διαβάζουμε στη 
σελ. 340 για «δύο φίλους, δύο 
συμμαθητές, δύο συνοδοιπό-
ρους ….αγωνιστές της μάθη-
σης»…………

 «Οι δύο φίλοι άρχισαν να 
ροβολάν κατά το Αμπελοχώ-
ρι. Άκοφτος ο δρόμος, πολύ το 
χιόνι, η πορεία γινόταν όλο και 
περισσότερο αργή, δύσκολη 
και βασανιστική. Δεν πρόλαβαν 
να φτάσουν μέρα στο χωριό. 
Βράδιασε. Παραμέρισαν το χιό-
νι και κούρνιασαν τουρτουρίζο-
ντας σε μια μπιστούρα. Μέχρι 
να ξημερώσει. Κι όταν ξημέρω-
σε, ο ένας κατάφερε να φτά-
σει στο χωριό. Ο άλλος; Έμεινε 
εκεί. Πάγωσε. Πέθανε! Ο ένας 
ονομαζόταν Νικόλαος Νίκου, 

ο άλλος Γεώργιος Βλάχας. Ο 
πρώτος σώθηκε, ο δεύτερος 
έπεσε ηρωικά στον αγώνα της 
μάθησης. Ας θεωρηθεί το ση-
μείωμα αυτό ένα ταπεινό και 
ευλαβικό μνημόσυνο». 
Αναφερθήκαμε στις συνθή-

κες μαθητείας και διαβίωσης 
που ήταν ζοφερός. Τα αποτε-
λέσματα όμως δυσαναλόγως 
λαμπρά! Από στατιστικά του 
συγγραφέα πληροφορούμαστε 
ότι στους 142 αποφοιτήσα-
ντες τα σχολ. έτη 1958-59 έως 
1961-62 οι 24 αποκαταστάθη-
καν επαγγελματικά με το απο-
λυτήριο και οι 118 πέτυχαν σε 
Ανώτερες και Ανώτατες Σχολές 
(ποσοστό επιτυχίας 83% ένα-
ντι του τότε πανελληνίου δεί-
κτη 13%). Τρανταχτή απόδειξη 
για τη δύναμη της θέλησης που 
την ατσαλώνουν οι κακουχίες 
και για το πάθος γονιών και 
παιδιών «να μάθουν γράμμα-
τα». Όπως προανάφερε ο κ. 
Δήμαρχος στα τέλη της δεκαε-
τίας του ’50 τα Τζουμερκιωτό-
πουλα, τελειώνοντας το Δημο-
τικό, συνέχιζαν στο Γυμνάσιο 
σε ποσοστό 94%. 
Οι δυσκολίες στις οποίες 

αναφερθήκαμε, συνεχίστηκαν 
βέβαια και τη δεκαετία 62-72, 
αλλά λύθηκε το βασικό πρό-
βλημα της σίτισης των μαθη-
τών (και των καθηγητών) με το 
Οικοτροφείο που λειτούργη-
σε από το ’62 έως το ’80 υπό 
την αιγίδα του Φιλεκπαιδευ-
τικού Συλλόγου Τζουμέρκων 
«Η ΠΑΙΔΕΙΑ». Αρχεία για τη 
λειτουργία του Οικοτροφείου 
δεν βρέθηκαν, αλλά είναι πολύ 
κατατοπιστικό το κείμενο, που 
υπάρχει στο βιβλίο, του Χρ. 
Παπακίτσου που διετέλεσε 
Διευθυντής του από το 1963 
ως το 1966. Τον διαδέχτηκε ο 
καθηγητής Ν. Αποστόλου, κεί-
μενο του οποίου υπάρχει στο 
βιβλίο. 
Οι Αγναντίτες στήριξαν όλοι 

τη λειτουργία του Οικοτροφεί-
ου, ακόμα και οι καταστημα-
τάρχες που αρχικά μπορεί να 
αντέδρασαν λόγω της κατακό-
ρυφης πτώσης των πωλήσε-
ων του χαλβά, της ρέγγας, της 
ελιάς και της σαρδέλας, αλλά 
με μεθοδικό αγώνα των Κοι-
νοτικών Αρχών πείστηκαν για 
την υπεροχή του κοινού συμ-
φέροντος και τη σημασία που 
είχε το Οικοτροφείο για την 
ευρύτερη περιοχή των Τζου-
μέρκων. 
Στο κεφάλαιο αυτό θα δια-

βάσουμε και κείμενα –ύμνους 
για την Αγναντίτισσα σπιτο-
νοικοκυρά, τη δεύτερη μάνα 
μας, τη μεγάλη ευεργέτιδα, 
που δεν μας ξεχώριζε από τα 
παιδιά της. Η σπιτονοικοκυρά 
δεν ήταν ο ψυχρός εισπρά-
κτορας του ενοικίου. Ήταν 
ο μεγάλος συνδρομητής στην 
προσπάθεια που κάναμε να 
δούμε κάποτε καλύτερες μέ-
ρες. Καμάρωνε, όπως και όλοι 
οι Αγναντίτες, όταν πηγαίναμε 
καλά στα γράμματα, γιατί το 
θεωρούσαν και δική τους υπό-
θεση., κι όταν τελειώνοντας το 
σχολείο προκόβαμε έλεγαν: «Εί-
δατε τι παιδιά βγάλαμε εμείς;». 
Τι πιο τρανή απόδειξη του ότι 
μας θεωρούσαν μέλη της οικο-
γένειάς τους;

 …………………………………..
 Αγαπητές φίλες και αγαπη-

τοί φίλοι
Από τις καταστάσεις που 

εμφαίνονται για κάθε σχολική 
χρονιά

• Το μαθητικό δυναμικό
• Τη σύνθεση του Συλλόγου 

Καθηγητών 
• Τους αποφοιτήσαντες
Και εν γένει από το διάβασμα 

όλου του βιβλίου θα θυμηθούμε 
ο καθένας μας πάρα πολλά και 
κάθε φορά που θα το ξεφυλλί-
ζουμε ή το ξαναδιαβάζουμε θα 
θυμόμαστε ακόμα περισσότε-
ρα για το σχολείο μας, ΤΟ ΓΥ-
ΜΝΑΣΙΟ ΑΓΝΑΝΤΩΝ, που μας 
«ξετσίμπλιασε» και στο οποίο 
οφείλουμε τα πάντα.
Ο συγγραφέας παρουσιάζει 

την κατάσταση της λειτουρ-
γίας του Γυμνασίου Αγνάντων 
από το 1946 ως το 1972 αντι-
κειμενικά, όπως ακριβώς ήταν, 
χωρίς υποκειμενισμό. Βεβαίως 
επικαλείται και τα προσωπικά 
του βιώματα, την προσωπική 
μνήμη. Αυτή όμως δεν αρκεί και 
λόγω της παραπλάνησης, στην 
οποία πιθανόν να οδηγήσει και 
λόγω του ότι πρέπει να κα-
λύψει γεγονότα και καταστά-
σεις χρονικών περιόδων πριν 
και μετά απ’ αυτόν που αφο-
ρούν την ευρύτερη περιοχή 
των Τζουμέρκων σε σχέση με 
το Γυμνάσιο Αγνάντων, οπότε 
ασφαλής οδηγός του είναι οι 
μαρτυρίες άλλων (μνήμες μα-
θητείας) –κι αυτές διασταυρω-
μένες- και ποικίλες άλλες πηγές 
(φωτογραφικό και αρχειακό 
υλικό) για κάθε περίοδο και για 
κάθε Τζουμερκιώτικο χωριό. 

 Το ογκώδες αυτό υλικό, αν 
παρετίθετο, δεν θα βοηθούσε 
στην αναγνωσιμότητα του βι-
βλίου. Γι’ αυτό ο συγγραφέας, 
για την οικονομία του έργου, 
από τον όγκο του υλικού που 
συγκέντρωσε έκαμε επιλογές 
και «με τη λαβίδα του μελετητή 
και το σεβασμό του ερευνητή», 
κατά τον Ν. Κατσούλη, πήρε 
ό,τι έπρεπε να πάρει και φι-
λοτέχνησε την αριστοτεχνική 
σύνθεση της ιστορικής πορεί-
ας του Γυμνασίου Αγνάντων 
και κατά πώς αναφέρει στο 
προλόγισμα ο Χρ. Παπακίτσος 
«πήρε τις καλύτερες μελωδίες, 
τις ξεδιάλυνε, τις φιλτράρισε, 
τις λίχνισε και λιχνισμένες τις 
εναρμόνισε απαρχής και τις 
προσάρμοσε στις δοξαριές του 
χεριού του και στις σαϊτιές του 
μυαλού του».
Οι φωτογραφίες (261 τον 

αριθμό), τα φιλοξενούμενα 
κείμενα (50 τον αριθμό) και το 
άλλο αρχειακό υλικό καταλαμ-
βάνουν στο έργο 430 σελίδες, 
ενώ η ιστορική αφήγηση του 
συγγραφέα 58 σελίδες (αναλο-
γία 1 προς 7.4). Αυτό δείχνει τη 
σημασία που έχουν οι πηγές 
για το συγγραφέα.
Το υλικό που χρησιμοποιεί 

το ομαδοποιεί και το απλώνει 
στις οικείες θέσεις και με το 
γλαφυρό και ιδιότυπο ύφος 
(καθότι γνήσιος, ατόφιος και 
ντόμπρος) κάθε φορά προϊ-
δεάζει στην αρχή, κάπου στη 
μέση παρεμβαίνεις διευκρινι-
στικά και διαφωτιστικά και στο 
τέλος ανακεφαλαιώνει και συ-
μπεραίνει.
Δοθέντος ότι φιλοξενεί 50 

κείμενα σε συνδυασμό και με 
άλλο υλικό, θα λέγαμε ότι είναι 
αριστοτέχνης συντονιστής και 
αρχιτέκτονας ενός συλλογικού 
έργου.
Φίλε Χρίστο
Λαμβάνοντας υπόψη τη σε-

μνότητα και τη μετριοφροσύνη 
που σε διακρίνει, κλείνοντας, 
θέλω να σου πω κάτι και να 
δεχτείς: όταν φίλοι μιλάνε για 

έργα φίλων, ελλοχεύει συνή-
θως ο κίνδυνος της υπερβολής. 
Εγώ, πάντως, τον προσπέρα-
σα αυτόν τον κίνδυνο, γιατί ως 
πραγματικός φίλος αυτολογο-
κρίθηκα και γιατί όσα είπα για 
το βιβλίο δεν είναι περισσότε-
ρα από αυτά που του αξίζουν, 
που σου αξίζουν. 
Σε συγχαίρουμε και σε ευχα-

ριστούμε για το βιβλίο σου, το 
οποίο στο πλαίσιο μιας τελι-
κής αποτίμησης και απήχησης 
εντυπώνει σ’ όλους τους ανα-
γνώστες ένα αξιακό σύστημα, 
το αξιακό σύστημα της ευρύ-
τερης περιοχής των Τζουμέρ-
κων που μας ενώνει, μας εν-
δυναμώνει και δεν αφήνει να 
ατονήσει η παντζουμερκιώτι-
κη συνείδηση σε μια εποχή με 
αναστραμμένη την πυραμίδα 
των αξιών.
Και θα έλεγα ότι το βιβλίο σε 

επιτομή (είναι αυτή εξάλλου 
που μένει ως σταθερή γεύση 
στον αναγνώστη) είναι ένα 
εγκόλπιο αρετών που γεννή-
θηκαν σε συνθήκες σκληρής 
πραγματικότητας του τόπου 
μας, σφυρηλατήθηκαν και ολο-
κληρώθηκαν στο κοινό σημείο 
αναφοράς όλων των Τζουμερ-
κιωτών, στο πνευματικό ερ-
γαστήρι του Γυμνασίου Αγνά-
ντων.
Είναι ένα βιβλίο πρόκληση 

για συγγραφή και άλλων βιβλί-
ων από άλλους παλαιούς συμ-
μαθητές, ώστε να μη χαθούν 
αυτά που στοιχειοθέτησαν την 
παντζουμερκιώτικη συνείδη-
ση.

 Φίλε Χρίστο
Ήδη μας προαγγέλλεις δύο 

νέα σου βιβλία, ένα για τα Δη-
μοτικά των Τζουμέρκων και ένα 
για τη λειτουργία του Γυμνασί-
ου Αγνάντων από το 1972 ως 
σήμερα (Β΄ τόμος), στα οποία 
θα δώσεις βήμα σε πολλούς, 
άρα βιβλία προσάδοντα στην 
παντζουμερκιώτικη συνείδη-
ση. 
Κυρίες και κύριοι, φίλες και 

φίλοι από τα παλαιά.
Θα κλείσω όπως κλείνει και 

ο συγγραφέας, πριν από τον 
επίλογο, στο κείμενο όπου 
αναπτύσσει  τα  αίτια  της 
πραγματικής κατάρρευσης του 
Γυμνασίου, με ένα ποίημά του 
που «μπορούμε να πούμε όσοι 
αποφοιτήσαμε από το Σχολείο 
αυτό».
Στην μνήμη σπαράγματα ει-

κόνων
 το βλέμμα καρφωμένο στο 

παιδικό φεγγάρι.
 Ο λογισμός συνεσταλμένος,
 σαν της πρώτης μέρας το 

καλωσόρισμα.
 Συνεχώς ιχνηλατώ τα παιδι-

κά μου χρόνια.
 Ολάνθιστος ροδώνας την 

ώρα των ονείρων.
 Ένα μπουκέτο αισθημάτων 

στην αυλή του βίου μου.
 Το Γυμνάσιο Αγνάντων, ο 

ανθόκηπος! Σας ευχαριστώ»
 
Άλλοι ομιλητές:
 1. ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΟΝΤΟ-

ΓΙΑΝΝΗ
(Συνταξιούχος Φιλόλογος, 

μαθήτρια του Γυμνασίου Αγνά-
ντων (Μονολίθι):

«Αγαπητοί φίλοι
Αισθάνομαι την ανάγκη να 

εκφράσω κάποιες σκέψεις γι’ 
αυτό το βιβλίο, γιατί ένα κομ-
μάτι από την άνοιξη της ζωής 
μου συνδέεται και ταυτίζεται 
άμεσα με το περιεχόμενό του. 
Δε θα προσπαθήσω να εξωρα-

ΐσω τα πράγματα, αυτά όμως 
που θα επισημάνω βγαίνουν 
απ’ τα κατάβαθα της ψυχής 
μου αυθόρμητα και αυθεντικά.
Διαβάζοντας το βιβλίο του 

Χρίστου Τούμπουρου ένιωσα 
να με συγκλονίζει μια γλυκιά 
ταραχή. Περιττό να σας πως 
ότι ξαγρύπνησα όλο το βράδυ, 
ο ύπνος δεν άγγιξε τα βλέφαρά 
μου και η συγκίνηση περίσσε-
ψε τόσο, ώστε ξεχείλισε. Ένα 
ρίγος διαπέρασε το κορμί μου 
και ασυναίσθητα ξανάγινα μια 
χαψιά λιανοπαίδι που με τον 
τορβά στην πλάτη και το κα-
τσαρολάκι στο χέρι ανηφόρισα 
από το Μονολίθι για την Άγνα-
ντα. Ποτέ δεν πέρασε από το 
μυαλό μου, ότι θα ξαναζούσα 
τόσο έντονα τα γυμνασιακά 
μου χρόνιας, ανασύροντας απ’ 
το ντουλάπι της λήθης χιλιάδες 
ανάμικτες αναμνήσεις και θολά 
πρόσωπα μιας άλλης εποχής. 
Ένα, ένα τα μαθητικά μου χρό-
νια παρήλασαν μπροστά μου 
σαν ασπρόμαυρη κινηματο-
γραφική ταινία χάρη στις φιλό-
τιμες και άοκνες προσπάθειες 
του συγγραφέα. 
Υποπτεύομαι πως αρχικά συ-

νέλαβε την ιδέα να γράψει ανα-
μνήσεις από τη μαθητική ζωή 
στη γενέθλια γη του. Όμως οι 
έμφυτες συνθετικές του ικανό-
τητες, η αχαλίνωτη φαντασία 
και το καθαρό και Τζουμερκιώ-
τικο μυαλό του τον ώθησαν να 
γράψει αυτό το ανεπανάληπτο 
έργο, μέσα στο οποίο το επικό 
στοιχείο, αναμιγνύεται με το 
δραματικό, το ρεαλιστικό με το 
λυρικό και αδελφωμένα βαδί-
ζουν πλάι – πλάι με τα βιώμα-
τα και τις προσωπικές αναπο-
λήσεις του συγγραφέα και των 
ηρώων του.
Όπως και νά ‘χει το πράγμα 

το αποτέλεσμα είναι μοναδικό, 
γιατί έχουμε μπροστά μας μια 
δημιουργία, που αγκαλιάζει 
σφιχτά αυτά τα στοιχεία, τα 
συμπλέκει και τα συνταιριά-
ζει σε μια θαυμαστή ενότητα. 
Ξαναζωντανεύει με πειστικό-
τητα, γνησιότητα και αλήθεια 
ζωής μια δύσκολη εποχή και 
μια πολυπρόσωπη κοινωνία. 
Με το ασίγαστο πάθος της με-
λέτης, της ανάλυσης, της κα-
ταγραφής του παρελθόντος 
και με το χαρισματικό ταλέ-
ντο που διαθέτει βοηθούμενος 
και από τις προσωπικές του 
εμπειρίες εντυπωσιάζει, γοη-
τεύει και συναρπάζει τον ανα-
γνώστη. Παράλληλα το γεμίζει 
και με μια γλυκιά νοσταλγία για 
τα Τζουμέρκα και ιδιαίτερα για 
τον πνευματικό φάρο της πε-
ριοχής, το Γυμνάσιο Αγνάντων. 
Η πένα του έχει αμεσότητα, 

ρεαλισμό αλλά και δύναμη που 
αγγίζει με μοναδικό τρόπο την 
ψυχή του αναγνώστη. Με την 
πολύπλευρη παιδεία του, άρι-
στος γνώστης της Τζουμερκιώ-
τικης κοινωνίας, όντας ο ίδιος 
Τζουμερκιώτης, παίζει με την 
ντοπιολαλιά και απλώνεται σε 
όλες τις αποχρώσεις των αν-
θρώπινων χαρακτήρων, αλλά 
κυρίως γνωρίζει 

«ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΝΑΝΤΩΝ,
Ο Πνευματικός Φάρος των Τζουμέρκων»

Συνέχεια από το προηγούμενο

Σπυριδούλα Κοντογιάννη 
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καλύτερα απ’ οποιονδήποτε 
τη φτωχολογιά της επαρχί-
ας και την παρουσιάζει όπως 
ακριβώς ήταν. Το ύφος του 
έργου είναι απλό, λιτό και χω-
ρίς ιδιαίτερα στολίδια για να 
συμβαδίζει απόλυτα με τους 
ήρωες και την κοινωνία που 
ζωντανεύει.
Ξεχωριστή εντύπωση μας 

προξενεί το γεγονός ότι σ’ ολό-
κληρο το έργο δεν υπάρχει κε-
ντρικός ήρωας ο οποίος να δε-
σπόζει με την προσωπικότητα 
και τη δράση του. Αυτό συμ-
βαίνει γιατί ο συγγραφέας θέλει 
να μας παρουσιάσει μια πολυ-
πρόσωπη κοινωνία, όπου όλοι 
είναι πρωταγωνιστές της κάθε 
ημέρας, ο καθένας βέβαια με 
το δικό του τρόπο, με τα προ-
βλήματα και τα βάσανά του, 
τις προσωπικές συμπάθειες 
και αδυναμίες, τη φτώχια, την 
πείνα και τη ν αγωνία της επι-
βίωσης. Θέλει τον απλό λαό να 
είναι ο καθημερινός ήρωας και 
πρωταγωνιστής του έργου.
Το βιβλίο είναι μοναδικό και 

καταγράφει με ξεχωριστό τρό-
πο τη διαχρονική πορεία του 
Γυμνασίου Αγνάντων από το 
1946 ως το 1972. Είναι πλαι-
σιωμένο από σπάνια ντοκου-
μέντα και φωτίζει ιδιαίτερα τα 
πρώτα δύσκολα χρόνια της 
λειτουργίας του, όπως αυτό 
προκύπτει από την επίπονη 
και πολύμηνη έρευνα που έκα-
νε ο συγγραφέας στα αρχεία 
του παραπάνω Γυμνασίου. 

 Ίσως και άλλοι να συνέλα-
βαν την ιδέα της συγγραφής 
τέτοιου είδους βιβλίου. Ο Χρί-
στος Τούμπουρος όμως ευτύ-
χησε να την πραγματοποιήσει 
και να χαρίσει μια ανεξάντλητη 
πηγή πλούτου όχι μόνο σε μας 
τους Τζουμερκιώτες, αλλά και 
σε όσους θα έχουν την τύχη να 
το διαβάσουν και αυτοί σας βε-
βαιώνω ότι θα είναι πολλοί. Το 
γνήσιο και αυθεντικό περιεχό-
μενο του έργου και οι απλοί και 
καθημερινοί ήρωες θα συγκινή-
σουν τον αναγνώστη σ’ όποια 
κοινωνική τάξη κι αν ανήκει. 

 Η προσπάθεια του συγγρα-
φέα που στέφθηκε με επιτυ-
χία, είναι ο προπομπός και ο 
οδηγός για όσους μελλοντικά 
θελήσουν να ακολουθήσουν τα 
βήματά του. Είναι ο φάρος που 
ποτέ δεν θα σβήσει και θα φω-
τίζει για πάντα τη φτωχή μας 
επαρχία χαρίζοντας ελπιδοφό-
ρο φως στις μετέπειτα γενιές. 
Τα μπράβο και τα συγχα-

ρητήρια απ’ όλους μας στο 
Χρίστο Τούμπουρο στην προ-
κειμένη περίπτωση είναι πολύ 
λίγα. Ας τον αφήσουμε λοιπόν 
να εισπράξει την αμοιβή του 
από το αναγνωστικό κοινό και 
είμαι απόλυτα σίγουρη πως η 
ανταπόκριση του κοινού θα ξε-
περάσει τις προσδοκίες όλων 
μας. Θα τον παρακαλέσουμε 
όμως θερμά αυτό το «εικονο-
στάσι ανωνύμων αγίων», όπως 
ο ίδιος το αποκαλεί που άρχισε 
να στήνει να το ολοκληρώσει 
και όλοι θα είμαστε δίπλα του. 
Ευχαριστώ». 

2. ΝΑΠΟΛΕΩΝ  ΚΑΤΣΟΥ-
ΛΗΣ:

 Αγαπητοί  φίλο ι /φίλες -
συμμαθητές/συμμαθήτριες
Έχω φίλους που η συντρο-

φιά τους είναι πολύ ευχάριστη 
και που έζησαν σε διάφορες 
εποχές και τόπους. Και αυτοί 
είναι τα βιβλία έλεγε ο μεγάλος 
ουμανιστής και ποιητής Φρα-
γκίσκος ΠΕΤΡΑΡΧΗΣ. Και εμείς 
εδώ που ήλθαμε σήμερα ο κα-
θένας μόνος του θα φύγουμε 
παρέα με ένα πολύτιμο φίλο, 
το αξιόλογο βιβλίο του συντο-
πίτη μας Χρίστου Τούμπου-

ρου, «Το Γυμνάσιο Αγνάντων, ο 
Πνευματικός Φάρος των Τζου-
μέρκων».
Χαρακτηριστικός και επιτυ-

χημένος ο τίτλος του βιβλίου, 
γιατί το φως του στεριανού 
αυτού φάρου φώτισε τη ρότα 
στα Τζουμερκιωτόπουλα (αγό-
ρια και κορίτσια) που πέρασαν 
από τα θρανία του, τους χάρι-
σε πλούσια μόρφωση και παι-
δεία, τα διαπαιδαγώγησε με 
αρχές και αξίες, χαλύβδωσε τη 
θέλησή τους για επιτυχία και 
κάνοντας –τα παιδιά αυτά- τη 
φτώχεια δύναμη και τη στέρη-
ση αποφασιστικότητα γκρέμι-
σαν τα τείχη και κατέκτησαν 
κορυφές. 
Πριν όμως η απεραντοσύνη 

του χρόνου ξεθωριάσει μνήμες 
και ενθυμήματα, ο φίλος Χρί-
στος Τούμπουρος, μαθητής κι 
αυτός του Γυμνασίου Αγνάντων 
μας παραδίνει σήμερα ένα δια-
χρονικό βιβλίο, ιστορικό, αφη-
γηματικό, μεστό περιεχομένου, 
γεμάτο από βιώματα και ανα-
μνήσεις, ένα οχυρό αντίστασης 
στο χρόνο, ανάχωμα στη λήθη 
και στη λησμονιά. 
Σήμερα μέσα στο βιβλίο ξα-

ναζεί το Σχολείο μας. Νοερά 
ακούει ο καθένας να χτυπά το 
κουδούνι και ο ήχος του μας 
έφερε εδώ, χωρίς τίτλους και 
διακρίσεις –με μόνο τον τίτλο 
του μαθητή του Γυμνασίου 
Αγνάντων- όπως αναφέρει 
και ο συγγραφέας, να ταξιδέ-
ψουμε για λίγες ώρες, να βρε-
θούμε στη φιλόξενη αυλή του, 
στις αίθουσες, με συμμαθητές, 
καθηγητές, φίλους, αγάπες, 
όνειρα, προσδοκίες, που ση-
μάδεψαν τη μαθητική μας ζωή 
στο πνευματικό μας σπίτι. Εδώ 
ταιριάζουν εύστοχα οι στίχοι 
του βάρδου της ποίησής μας 
Κωστή Παλαμά, από τη «Φλο-
γέρα του Βασιλιά».
Κι ακούστε! Πρέπει κι ο άν-

θρωπος/ κάθε φορά που θέλει/ 
να ξανάβρει τα νειάτα του/ 
νάρχεται στο ποτάμι/ της 

ομορφιάς  να  λούζεται .  Σ ’ 
όλα μπροστά τα όμορφα (τα 
ωραία)

 να στέκεται αδιαφόρευτα 
και γκαρδιακά/ να σκύβει, προ-
σκυνητής, ερωτευτής,/ τραγου-
διστής, διαβάτης…
Έτσι κ’ εμείς σήμερα ξανα-

γυρίζουμε και αναβαπτιζόμα-
στε –μέσα από το βιβλίο- στην 
πνευματική μας δεξαμενή, 
αυτή που πότισε με τα Νάμα-
τα της Παιδείας, τις ψυχές των 
μαθητών του κι’ άνοιξε τα μά-
τια τους στο «πνεύμα και στο 
φως», όπως λέει και ο στίχος 
του πατριώτη μας ποιητή, Γ. 
Παπαγεωργίου.
Καταθέτουμε σήμερα την ευ-

γνωμοσύνη μας σ’ αυτούς που 
έβαλαν στόχο και όραμα την 
ίδρυση του Γυμνασίου Αγνά-
ντων που πάλεψαν κι αγωνί-
στηκαν ενάντια σε τόσες αντι-
ξοότητες και δυσκολίες των 
καιρών, προσφέροντας ακόμη 
–όχι εκ του υστερήματός, αλλά 
μάλλον εκ του αίματός των- 
όπως γράφει ο Γυμνασιάρχης 
προς το Υπουργείο Παιδείας 
προκειμένου να ιδρυθεί και λει-

τουργήσει το Γυμνάσιο Αγνά-
ντων και οι «νεαροί βλαστοί» 
απολαύσουν τους γλυκούς 
καρπούς της παιδείας. 
Επίσης η ευγνωμοσύνη μας 

παραμένει ζωντανή στους κα-
θηγητές μας, που αγωνίστη-
καν να κρατήσουν αναμμένο 
το φως του φάρου, να μετα-
λαμπαδεύσουν παιδεία, αγω-
γή και μόρφωση, στα φτωχά 
μεν στην εμφάνιση, αλλά με 
περισσεύματα εσωτερικού 
πλούτου, παιδιά της «απομε-
μονωμένης και παροιμιώδους 
πενίας περιφερείας Τζουμέρ-
κων»- όπως χαρακτηριστικά 
περιγράφονται στα Πρακτικά 
της Σχολικής Εφορείας. Είναι 
ένα συγκλονιστικό και ελάχιστο 
δείγμα από όσα φιλοξενούνται 
στο γλαφυρό βιβλίο, στο οποίο 
γίνεται μια αναδρομική δόνηση, 
παλμοί ζωής, συναισθημάτων, 
αναμνήσεων, υφασμένα στον 
αργαλειό του χρόνου με ενδι-
αφέροντα αφηγήματα, ιστο-
ρικά στοιχεία, πλούσιο φωτο-
γραφικό και αρχειακό υλικό, 
μια πνευματική γέφυρα που 
ενώνει το χθες με το σήμερα, 
χτισμένη με τη μαεστρία του 
Τζουμερκιώτη Πρωτομάστο-
ρα. Ο Συγγραφέας πέτυχε να 
παντρέψει τις φωτογραφίες 
με τα κείμενα σε μια άριστη και 
αρμονική ενότητα και η συναι-
σθηματική του φόρτιση έδωσε 
τη θέση της στην αντικειμενι-
κή καταγραφή των γεγονότων 
μοιράζοντας ίσα τον έπαινο 
και την επίκριση, αφήνοντας 
ελεύθερο τον αναγνώστη να 
βγάλει τα συμπεράσματά του. 
Το βιβλίο καλαίσθητο στην 

εκτύπωση, ενδιαφέρον στην 
αφήγηση, συναρπαστικό στην 
ανάγνωση, πολύμορφο και 
πολυποίκιλο κουβαλά ένα πο-
λύτιμο συλλεκτικό φορτίο από 
μνήμες, στοχασμούς, βιώματα 
μαθητών και καθηγητών του 
Γυμνασίου Αγνάντων που ο 
συγγραφέας μέσα από μια δια-
κριτική ταπεινοφροσύνη άφη-
σε, να προβληθεί η ιστορία του 
Πνευματικού μας Ιδρύματος, 
που η φήμη του ξεπέρασε τα 
στενά μας γεωγραφικά όρια 
και έφθασε πολύ ψηλά ξεπερ-
νώντας και τις κορυφές των 
Τζουμέρκων.
Θα μπορούσε να γράψει 

κανείς ότι το βιβλίο του φίλου 
Χρήστου είναι η φωνή των αν-
θρώπων του τόπου, είναι η 
φωνή του μικρού Φώτη, που 
ρωτούσε τη μάνα του «θα πε-
τύχω να πάω στην Άγναντα ή 
θα χαθώ», είναι τα ανάμικτα 
παιδικά συναισθήματα στην 
έκθεση του Χρήστου, που πε-
ζοπορούσε μόνος από τα Κομ-
ματάκια (Πράμαντα), είναι το 
όραμα του Λεωνίδα που το 
τρύπιο του παντελόνι του γέ-
μισε γράμματα, είναι το όνειρο 
από το Ημερολόγιο της Σπυρι-
δούλας, που έκανε εργαστήριο 
Χημείας τη θημωνιά από τα ρο-
κόφυλλα, είναι το βιβλίο, που 
βλέπει ο καθένας τον εαυτό 
του. Αλήθεια, πού αλλού αυτά, 
τα ασήμαντα για άλλους, αλλά 
σημαντικά για όλους μας βι-
ώματα θα έβρισκαν φιλόξενη 
στέγη παρά μόνο στο βιβλίο 
του Γυμνασίου μας, το οποίο 
θα είναι η ζωντανή παρακατα-
θήκη για τους επιγενομένους, 
που μέσα από αυτό θα γνωρί-
σουν την ιστορία του Γυμνασί-
ου Αγνάντων, τη λάμψη και το 
φωτισμό, την προσφορά και 
την καταξίωσή του στο χώρο 
της Παιδείας.
Σε ευχαριστούμε Χρήστο, 

που κράτησες ζωντανή την 
Ιστορία του Γυμνασίου μας, 
μαζί με τα όνειρα, τις προσδο-
κίες και τις αναμνήσεις που μας 

συντροφεύουν και αποτελούν 
κομμάτι από τη δύσκολη, αλλά 
ευχάριστη μαθητική μας ζωή. 
Και σ’ αυτή την περίοδο της 
ζωής μας δεν ανοίξαμε μόνο 
τους πνευματικούς μας ορίζο-
ντες, αλλά και την καρδιά μας 
και σφυρηλατήσαμε δεσμούς 
και φιλίες πέρα και έξω από 
τα τείχη των χωριών μας που 
ακόμα μας κρατούν δεμένους , 
με τους κρίκους της εκτίμησης 
και της αγάπης. 
Τελειώνοντας θέλω να συγ-

χαρώ τον συγγραφέα και φίλο 
Χρήστο Τούμπουρο, για την 
ανιδιοτελή προσφορά του στον 
τόπο και στα γράμματα και να 
μεταφέρω εδώ ένα συλλογισμό 
μου, σαν απόθεση μνήμης στον 
πνευματώδη καθηγητή μας 
αείμνηστοι ΧΡΗΣΤΟ ΜΠΟΝΙΑ-
ΚΟ, που θα έλεγε από την πέ-
τρινη σκάλα του Γραφείου των 
Καθηγητών περίπου τα εξής 
λόγια: «Α, ορέ Τούμπουρε: Συγ-
χαρητήρια: μας κατέπληξες με 
το βιβλίο σου. «Ανεδείχθης σε 
άοκνο εργάτη και σκαπανέα 
του πνεύματος» και μαζί του 
ο καλοσυνάτος επιστάτης, ο 
Στέλιος με ένα χαρτάκι στο 
χέρι που γράφει: ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΤΟΥΜΠΟΥΡΟΣ, Άριστα!-20-, 
και Διαγωγή ΚΟΣΜΙΩΤΑΤΗ.

 Σας ευχαριστώ θερμά»
 ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΣΥΓ-

ΧΑΡΗΤΗΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΟΥ 
ΕΣΤΕΙΛΑΝ ΟΙ: 

1. ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Δι-
ευθυντής του Γυμνασίου και 
Λυκειακών Τάξεων Αγνάντων):

«Ένα απόγευμα, ενάμιση 
χρόνο πριν, καθόμουνα σε ένα 
καφενεδάκι με τον φίλο μου 
τον Κώστα, Διευθυντή ενός Λυ-
κείου της Ημιορεινής Άρτας και 
κουβεντιάζαμε.

«Ρε, συ Κώστα», μου είπε, 
«για δε κάνεις αίτηση για τα 
‘Άγναντα; Η θέση Διευθυντή 
είναι κενή, δεν τη δήλωσε κα-
νένας μας από τους 55 υποψη-
φίους Διευθυντές του Νομού 
Άρτας».
Δεν μου πήρε και πολύ ώρα 

για να το αποφασίσω.
Οι περισσότεροι συνάδελ-

φοι, μου είπαν ότι είναι δύσκο-
λος και επικίνδυνος δρόμος, 
ότι είναι ξαπατωμάρα, ότι θα 
ξοδεύω πολλά στη βενζίνη, 
ότι θα φθείρω το αυτοκίνητό 
μου, αλλά και το ότι είναι όμορ-
φο το τοπίο και πολύ καλά τα 
παιδιά. 
Βρέθηκα στα Άγναντα για 

τρεις λόγους.
 Πρώτον: Δεν ήθελα να είμαι 

ο οικιακός βοηθός του κάθε 
τεχνολογικά αναλφάβητου Δι-
ευθυντή, γιατί δυστυχώς ο κα-
θηγητής πληροφορικής είναι ο 
μικρός για όλες τις δουλειές.
Δεύτερον: Για το ουσιαστικό 

παιδαγωγικό κλίμα που υπάρ-
χει στα σχολειά με μικρό αριθ-
μό μαθητών.
Τρίτον: Ήθελα να ζήσω το 

βουνό, να δω το χιόνι να πέ-
φτει, να αισθανθώ το κρύο, να 
μυρίσω τα λουλούδια, να δω 
πώς βλέπει κάποιος όταν δεν 
μπορεί να δει από την ομίχλη. 
Ήθελα η φύση να γίνει η καθη-
μερινότητά μου. Να ακούσω το 
πρωί στο ραδιόφωνο για την 
κίνηση στους δρόμους της Αθή-
νας και να λέω: Αχ, γλίτωσα…
Την περασμένη ‘Άνοιξη ήρθε 

στο Σχολείο ο κ. Χρήστος Τού-
μπουρος κρατώντας στο χέρι 
του την άδεια που του είχε 
χορηγήσει η Διεύθυνση Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρ-
τας, για να μελετήσει το αρχείο 
του Σχολείου. Μετά από λίγες 
κουβέντες που ανταλλάξαμε 
αισθάνθηκα ότι θα γινόμασταν 
φίλοι και δεν χρειαζόταν να 
μου δείξει την άδεια. Είναι τόσο 

δύσκολο στις μέρες μας να συ-
ναντάς ανθρώπους με ουσία. 
Πριν δυο βδομάδες διαβάζο-

ντας το βιβλίο άρχισα να συνει-
δητοποιώ τι ήταν το Γυμνάσιο 
Αγνάντων. Άρχισα να υποψιά-
ζομαι πού βρίσκομαι. 
Ένιωσα πολύ μικρός και λί-

γος απέναντι σε όλους αυτούς 
τους απίστευτα ηρωικούς μα-
θητές εκείνης της εποχής. 
Έτρωγα και εγώ ξύλο όταν 

ήμουν μαθητής, αλλά όχι τόσο 
πολύ. Βίωσα την αυταρχικότη-
τα του εκπαιδευτικού συστή-
ματος, αλλά είχαμε καλοριφέρ, 
τοστιέρες και τηλεόραση στις 
αρχές της δεκαετίας του 70 
στην Αθήνα. 
Μπόρεσα να αντιληφθώ, 

γιατί η Χαρίκλεια που φροντί-
ζει για την καθαριότητα του 
Σχολείου μας, μόλις με βλέπει 
στέκεται προσοχή, γιατί έχει 
σέβας, όπως μου λέει, και εγώ 
της λέω «μη φοβάσαι καλή μου, 
πέρασαν αυτές οι εποχές».
Φίλε Χρίστο
Θέλω να σε ευχαριστήσω 

γι’ αυτό το μάθημα ζωής που 
μας πρόσφερες, εσύ και όλοι 
όσοι αφηγούνται τις στιγμές 
της ζωής τους στο Γυμνάσιο 
Αγνάντων και γενικότερα στα 
Τζουμέρκα. Αυτό το μάθημα 
ζωής θα το εντάξω στο ωρο-
λόγιο πρόγραμμα (η ενέργεια 
αυτή χαρακτηρίζεται από την 
Παιδαγωγική Επιστήμη ως 
κρυφό αναλυτικό ή παραπρό-
γραμμα). 
Και κάτι άλλο.
Επειδή αρκετοί θεωρούν εμέ-

να και τους περισσότερους συ-
ναδέλφους μου ρομαντικούς, 
λόγω του ότι συνειδητά έχουμε 
επιλέξει να υπηρετούμε στο 
Γυμνάσιο Αγνάντων, ενώ θα 
μπορούσαμε να είμαστε κοντά 
σε ένα σχολείο στο σπίτι μας, 
ο τίτλος και μόνο του βιβλίου 
σου είναι το καλύτερο επιχεί-
ρημα γι’ αυτή μας την επιλογή. 
Ο φάρος είναι συνήθως το-

ποθετημένος σε απομονωμένα 
σημεία.
Και αυτόν τον φάρο που καί-

ει ακόμα για 16 μαθητές και 
μαθήτριες των Τζουμέρκων 
που σε αφοπλίζουν με την 
ευγένειά τους και το μεγαλείο 
της αγωνιστικότητάς τους, το 
Υπουργείο Παιδείας θέλει να 
τον σβήσει.
Αν τελικά το κάνει, εμείς και 

εσείς, αγαπητοί φίλοι, θα τον 
ανάψουμε ξανά.
Ο Διευθυντής του Γυμνασίου 

και Λυκειακών Τάξεων Αγνά-
ντων Κωνσταντίνος Νικολάου 
Καθηγητής Πληροφορικής»
2. ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΡΑΧΑΝΑΣ (μα-

θητής του Γυμνασίου Αγνά-
ντων, Πραμαντιώτης. Από τη 
μακρινή Κομοτηνή)

 «Αγαπητοί μου συμπατριώ-
τες, Αξιότιμοι Κυρίες και Κύριοι
Αυτός που παίρνει το βιβλίο 

του κ. Χρίστου Τούμπουρου 
έχει τις γνωστές απορίες. Τι βι-
βλίο είναι αυτό; Τι περιεχόμενο 
έχει και ποιος το έγραψε;
Εγώ λίγα λόγια σύντομα θα 

σας πω για το δημιουργό. 
Η γνωστή συνήθεια του τό-

που μας να υμνούμε δήθεν το 
δημιουργό για να προβάλλου-
με τον εαυτό μας δεν με αγγί-
ζει καθόλου. Ο ομιλών δεν είχε 
ποτέ και ούτε βεβαίως σήμερα 
έχει τέτοια διάθεση αυτοπρο-
βολής. 
Έρχομαι λοιπόν στον δημι-

ουργό. Σταματώ και υποκλίνο-
μαι μπροστά του. Θα δακρύ-
σει και άθελα και ηθελημένα 
όποιος ήταν μαθητής του Γυ-
μνασίου Αγνάντων και διαβά-
σει το βιβλίο. 
Όλο αυτό το υλικό που με 

Συνέχεια από τη σελίδα 5

Ναπολέων Κατσούλης
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ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟΑΥΓΟΥΣΤΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

Οι Αυγουστιάτικες, πολιτιστικές και αθλητικές, εκδηλώσεις για το 
χωριό μας έχουν γίνει πια θεσμός! Γι‛ άλλη μια χρονιά οι μαχαλάδες 
του χωριού γέμισαν από παιδιά κάθε… ηλικίας, ντυμένα με τις χρω-

ματιστές μπλούζες τους, που γυρνοβόλαγαν ανυπομονώντας για την ώρα του 
αγώνα!!!

 Ημερομηνίες αδειών άλλαξαν και πολλά προγράμματα τροποποιήθηκαν έτσι 
ώστε το “κρίσιμο” δεκαήμερο να είναι όλοι στο χωριό! 

 Πραγματικά η συμμετοχή των παιδιών φέτος ήταν άνευ προηγουμένου. Αρ-
κεί εδώ να σημειώσω πως στο τρέξιμο συμμετείχαν 55(!!!) παιδιά, ηλικίας 5 
έως 11 χρόνων!!

 Κάποιες εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία, όπως το 
τρέξιμο, η ποδηλασία, το τουρνουά ποδοσφαίρου, και το ψάρεμα και κάποιες 
άλλες, όπως το ράφτινγκ και η χορωδία ακυρώθηκαν. Είναι φυσικό όμως αυτό 
γιατί κάποια στιγμή επέρχεται και η κόπωση των συμμετεχόντων. Πραγματο-
ποιήθηκε και μία νέα, που ήταν η αναρρίχηση σε βράχια στον Καταρράκτη. Οι 
συμμετέχοντες σ‛ αυτό γύρισαν ενθουσιασμένοι! 

 Η καθιερωμένη εκδρομή άλλαξε… προορισμό, εξαιτίας της βροχόπτωσης 

της προηγούμενης μέρας που καθιστούσε αδύνατη την πρόσβασή μας στο 
εκκλησάκι του Αη Γιάννη στο Ζίφκο, αλλά παρ‛ όλ‛ αυτά πραγματοποιήθηκε 
στον Αη Νικόλα στις Άρτισσες, με μεγάλη συμμετοχή! (Μας το χρωστούσε ο 
καιρός εδώ και τρία χρόνια). Υπάρχουν σκέψεις η εκδρομή αυτή να γίνεται 
κάθε χρόνο στα δυο ψηλότερα σημεία του χωριού, στην Ανάληψη και στον Αη 
Λια, εναλλάξ, και να πάρει το χαρακτήρα πανηγυριού για να το απολαμβάνουμε 
κι εμείς που τις μέρες του εορτασμού των δύο εκκλησιών δεν μπορούμε να 
είμαστε στο χωριό. Την ιδέα την έβαλαν οι γυναίκες που φέτος, αφιλοκερδώς, 
φτιάξανε πίτες για να μας τις προσφέρουν και υποσχέθηκαν πως του χρόνου 
θα είναι περισσότερες!! 

 Εδώ, αφού τις ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την προσφορά τους θα τις 
αναφέρω ονομαστικά (για να μην ξεχάσουν κι ότι μας υποσχέθηκαν!!!) Η 
Χρύσα, γυναίκα του Ιάκωβου Θανάση, που ζύμωσε ένα εκπληκτικό ψωμί με 
κεντίδια (κι έγινε φυσικά ανάρπαστο!), η Βάσω η Κοντογιώργου, η παπαδιά, η 
Βάσω η Αναστασίου και η πεθερά μου, η Βούλα η Κοντογεώργου (άμα ήθελε 
ας έκανε κι αλλιώς!!!). Δεν αναφέρω τι έφτιαξε η καθεμιά γιατί, ειλικρινά, δε 
θυμάμαι!!! 
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 Η Αδελφότητα νιώθει την ανάγκη να ευχαριστήσει τον κ. Γιώργο Χριστο-
βασίλη για την οικονομική του υποστήριξη (όπως κάνει ανελλιπώς εδώ και 
5 χρόνια) καθώς και τον κ. Γιάννη Χρ. Αποστόλου που κι αυτός συνέβαλλε 
σημαντικά στην οικονομική ενίσχυση των δραστηριοτήτων. Επίσης τη Ρούλα 
και το Σπύρο που για τρίτη χρονιά προσέφεραν, αφιλοκερδώς, ατέλειωτη δι-
ασκέδαση στα μικρά μας παιδιά στο “Πολύτροπο”. Μην ξεχάσουμε όμως και 
όλους τους… γνωστούς άγνωστους (!!!) που τρέχουν πάνω- κάτω και βοηθάνε 
με όποιο τρόπο μπορούν (όπως π.χ. Χ. Ζάχος, Γ. Κώστας, Ιακ. Θανάσης, Κ. 
Μαυροπάνος, Μ. Αναστασίου κ.λπ, κ.λπ…)

 Κλείνοντας, ας μου επιτραπεί να εκφράσω και μια προσωπική πικρία. Ο 
λαός μας λέει πως “χρειάζεται και βαφή για να βαφτούν τα αυγά…”! Για την 
επιτυχία των εκδηλώσεων αυτών χρειάζονται περισσότερα άτομα, δε μπορού-
με να στηριζόμαστε μόνο σε τέσσερις-πέντε ανθρώπους κι επίσης πως αυ-
γουστιάτικες εκδηλώσεις δε σημαίνει “περάστε κόσμε, μοιράζουμε μπλούζες!!! 

”. Οι μπλούζες μοιράζονται στα παιδιά, είτε παίρνουν είτε όχι μέρος στις εκ-
δηλώσεις, γιατί αυτά το ευχαριστιούνται περισσότερο. Όσες περισσεύουν, σε 
όσους συμμετέχουν ενεργά. 

 Δυστυχώς έγινα μάρτυρας σκηνών τραγελαφικών που ειλικρινά ντρέπομαι 
και που τις θυμάμαι. Το δυσάρεστο όμως είναι πως κατηγορηθήκαμε και για 
μεροληψία στο μοίρασμά τους! Θεωρώ απαράδεκτο να κάθεται κάποιος στο 
καφενείο και να μου φωνάζει:” Πήγαινε και φέρε μου τρεις μπλούζες”, λες 
και παραγγέλνει καφέ, την ώρα που εμείς προσπαθούμε να συντονίσουμε τα 
παιδιά!!!

 Ας ελπίσουμε πως του χρόνου θα εκλείψουν τέτοια φαινόμενα.
Να είμαστε όλοι γεροί, και… ραντεβού του χρόνου τον Αύγουστο ακόμα πε-

ρισσότεροι για ακόμα περισσότερες και καλύτερες εκδηλώσεις !
 Καλό χειμώνα σε όλους. 

Κατερίνα (Καίτη) Κώστα 



ΑΓΝΑΝΤΑ  ΑΡΤΑΣΙούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2009 9

τόσο κόπο σε τόσο χρόνο 
συγκεντρώθηκε, με τόση επι-
μέλεια ταξινομήθηκε, διαβά-
στηκε, δακτυλογραφήθηκε, 
διορθώθηκε, εκτυπώθηκε και 
παρουσιάζεται σε τόσες σε-
λίδες είναι αποκλειστικά έργο 
ενός χαρισματικού, ταλαντού-
χου πνευματικού παιδιού των 
χωριών μας.
Ο δημιουργός με πολλή δι-

άθεση και μεράκι έκανε έργο 
πρωτότυπο και πρωτοπορια-
κό. Γνωρίζουμε πόσο δύσκολη 
είναι τέτοιου είδους πνευματι-
κή εργασία. Δεν μιμήθηκε ούτε 
αντέγραψε κανέναν. Έγινε και 
είναι ο ίδιος οδηγός και μπρο-
στάρης. 
Είναι πάρα πολύ δύσκολο να 

ψάχνεις στο πουθενά να βρεις 
και να συγκεντρώσεις υλικό, να 
ερευνήσεις αρχεία, να ζωντανέ-
ψεις μνήμες και ενθύμησες πα-
λαιές και ύστερα να διαθέσεις 
τόσο χρόνο από την οικογένειά 
σου και τη δραστηριότητά σου. 
Αυτή η ίδια η εργασία σε κατα-
ξιώνει ως επάξιο δημιουργό. 
Ένας δημιουργός σπάνιος, 

ένας δημιουργός ασύγκριτος,. 
Ένας δημοκράτης με ελεύθερο 
πνεύμα, ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ με την 
πλήρη έννοια του λόγου. 
Ο κ. Χρίστος Τούμπουρος 

είναι ο καλύτερος ερευνητής 
αφού το βιβλίο – δημιούργημά 
του θα είναι και σήμερα και στο 
μέλλον ανεξάντλητη πηγή πλη-
ροφοριών. Τιμή και δόξα στον 
τόπο μας για ένα συγγραφέα 
δημιουργό τέτοιου αναστήμα-
τος και υπόληψης. 
Είναι ο πρώτος που τα τόσα 

γεγονότα καθώς ζωντάνεψαν 
μπροστά του τον έκαναν να 
χαρεί, να πονέσει, να υποφέ-
ρει, να ξαγρυπνήσει, και να 
ξενυχτήσει έως ότου φτιάξει 
αυτό που κρατάμε στα χέρια 
μας. 
Ας σκεφτούμε για λίγο εάν 

βρισκόμαστε στη θέση του, 
εάν μπορούσαμε να κάνουμε 
το ίδιο ή παρόμοιο έργο – δη-
μιουργία. 
Το βιβλίο αυτό διδάσκει, μορ-

φώνει ανακαλύπτει και αποκα-
λύπτει σπάνια γεγονότα ιδέες, 
απόψεις, σκέψεις και στοχα-
σμούς. Γίνεται ένας φωτεινός 
φάρος του παρελθόντος. Ένα 
παρελθόν γεμάτο έντονα ευχά-
ριστα και δυσάρεστα γεγονό-
τα, γεμάτο συγκινήσεις. 
Θα ήταν ευχής έργο να είχα-

με και άλλα τέτοια δημιουργή-
ματα για διάφορες δραστηρι-
ότητες των χωριών μας. Σκε-
φτείτε να είχαμε μνήμες ς κα-
ταγεγραμμένες της περιόδου 
1821 – 1850.
Το βιβλίο αυτό άξια δημιουρ-

γία πανάξιου δημιουργού θα 
αντέξει στον χρόνο. Αυτό υα 
φανεί ευθύς αμέσως από τις 
επανεκδόσεις του. Όσο βέβαια 
θα περνούν τα χρόνια θα γίνει 
σπάνιο ντοκουμέντο., Ας ανα-
λογιστούμε την αξία του μετά 
από 50 , 100 ή και 150 χρόνια. 
Αξιότιμε, ικανότατε, πανάξιε, 

πρωτοπόρε, ακριβέ μας συ-
μπατριώτη Χρίστο Τούμπουρε.
Όλοι εμείς οι τόσοι πολλοί 

που υπήρξαμε μαθητές του 
Γυμνασίου Αγνάντων και σε ευ-
γνωμονούμε και από καρδιάς 
σε ευχαριστούμε, σε συγχαί-
ρουμε και σου σφίγγουμε το 
χέρι θερμότατα για ό,τι ετοίμα-
σες και μας προσέφερες. 
Ένα μπράβο και χίλια εύγε 

πολυαγαπημένε μας.
Από την μακρινή Κομοτηνή 

με την καρδιά στα Τζουμέρκα, 
Χρίστος Τραχανάς».

3. ΕΛΛΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΤΣΑΜΠΟΥΛΑ από τον Καταρ-
ράκτη (Στον συντονιστή της 

εκδήλωσης κ. Κ. Μαργώνη): 
«Κύριε Πρόεδρε της ΙΛΕΤ
Σας ευχαριστώ για την πρό-

σκλησή σας στην αποψινή εκ-
δήλωση με την ευκαιρία της 
παρουσίασης του βιβλίου του 
κ. Χρίστου Τούμπουρου με 
τίτλο: «ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΝΑ-
ΝΤΩΝ, Ο Πνευματικός Φάρος 
των Τζουμέρκων», Τόμος Α΄.
Μην μπορώντας να παρευ-

ρεθώ – προς λύπη μου – σας 
παρακαλώ θερμά να διαβάσετε 
το μήνυμά μου αυτό με όποιον 
τρόπο σας είναι μπορετό.
Κατ’ αρχήν ευχαριστώ τον 

κ. Χρίστο Τούμπουρο, που είχε 
την ευγενή καλοσύνη να μου 
στείλει το βιβλίο του. Τον συγ-
χαίρω θερμότατα για το εξαι-
ρετικό και εμπνευσμένο αυτό 
επίτευγμα. Ένα βιβλίο – ντο-
κουμέντο, σημείο αναφοράς 
για όποιον θελήσει να γράψει, 
να θυμηθεί, να νοσταλγήσει, να 
ερευνήσει στοιχεία, να συγκι-
νηθεί, να νιώσει ανάταση πνευ-
ματική. 
Παιδιά που μαθήτευσαν, 

δάσκαλοι που δίδαξαν, γονείς 
που στήριξαν και σεβάστηκαν 
την προσφορά του Γυμνασίου 
προς τα παιδιά τους, όλη η κοι-
νωνία τόσο των Αγνάντων όσο 
και των άλλων χωριών, πρέπει 
να νιώθουν υπερήφανοι, γιατί 
με το βιβλίο αυτό οι προσπά-
θειές τους φωνογραφήθηκαν 
και εξιστορήθηκαν γλαφυρά 
αλλά και ρεαλιστικά. Κι απ’ τη 
αντίπερα όχθη –όσοι έφυγαν-
αγάλλονται με το μνημόσυνο 
που τους γίνεται, με την ανα-
φορά των ονομάτων τους. 
Ο Συγγραφέας –λάτρης όπως 

δείχνει του πάτριου χώρου- δε 
λογάριασε κόπο και χρόνο, δε 
σταμάτησε στην επίπονη έρευ-
να για αυθεντικά στοιχεία, δεν 
κουράστηκε να ψάχνει μαρ-
τυρίες, δεν μέτρησε την προ-
σπάθεια που απαιτούσε η επι-
κοινωνία με τόσον κόσμο, που 
είχε κάτι να γράψει ή να πει. 
Κι έτσι συγκέντρωσε όλο αυτό 
το πολύτιμο υλικό και μας πα-
ρέδωσε την αυθεντική πορεία 
του Σχολείου αυτού. Μπράβο 
του, τον συγχαίρω και πάλι και 
του εύχομαι υγεία και δύναμη 
για τα περαιτέρω.
Επίσης, συγχαίρω τον κ. Δή-

μαρχο Αγνάντων, που ανέλαβε 
την έκδοση του βιβλίου δείχνο-
ντας έτσι τους πνευματικούς 
προσανατολισμούς της Δημο-
τικής Αρχής και προσφέροντας 
έτσι ένα βήμα για την ελεύθερη 
έκφραση αυτών που το χρειά-
ζονται.
Συγχαίρω την Αδελφότητα 

Αγναντιτών και τον Πρόεδρό 
της για τη στήριξη και τη βο-
ήθεια και τη συμμετοχή στην 
προσπάθεια.
Ιδιαίτερα συγχαίρω την Ιστο-

ρική και Λαογραφική Εταιρεία 
Τζουμέρκων και τον Πρόεδρό 
της κ. Κώστα Μαργώνη, που 
φτάνει πάντα πρώτος για την 
ενθάρρυνση και βοήθεια στις 
πνευματικές διοργανώσεις και 
δίνει πνοή στα Τζουμέρκα με 
τις ποικίλες και πετυχημένες 
εκδηλώσεις τα καλοκαίρια.
Συγχαίρω όλους όσοι έγρα-

ψαν κείμενα και βοήθησαν τον 
Συγγραφέα ο καθένας με το 
δικό του τάλαντο και από τη 
δική του εμπειρία και σκοπιά. 
Ιδιαίτερα με συγκίνησαν τα 
γραπτά του κ. Χάρου, εκλεκτού 
Φιλολόγου και Συγγραφέα κα-
θώς και τον κ. Ναπολέοντα 
Κατσούλη που με το «Ταχυ-
δρομείο του Καταρράκτη» μας 
αποκάλυψε ένα ταλέντο στην 
αφήγηση, που δεν πρέπει να 
σταματήσει εκεί. 
Τέλος συγχαίρω όσους βρί-

σκονται σήμερα σ’ αυτήν την 

εκδήλωση και τιμούν πρώτα 
τον τόπο τους και αμέσως 
μετά τον Συγγραφέα και είμαι 
βεβαία πως θα αναχωρήσουν 
με ένα ανεκτίμητο βαρύ βιβλίο 
στο χέρι και με την καρδιά ελα-
φρότερη και ευτυχισμένη. Σας 
ευχαριστώ».
ΟΜΙΛΙΑ -  ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΗ 

ΤΟΥ  ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ  ΧΡΙΣΤΟΥ 
ΤΟΥΜΠΟΥΡΟΥ:

«Κυρίες και κύριοι
Το ομολογώ. Βρίσκομαι σε 

δύσκολη θέση. Δεν είναι κάτι 
απλό να 
παρ ο υ -
σιάζουν 
το βιβλίο 
σου από 
τ η  μ ι α 
μεριά ο κ. 
Χρ ίστος 
Π α π α -
κ ί τ σ ο ς , 
ο  πρω -
τοπόρος 

αυτός περιπατητής - ερευνη-
τής του Τζουμερκιώτικου χώ-
ρου και γνήσιος εκφραστής που 
πολιτισμού και της παράδοσης 
των Τζουμέρκων, και από την 
άλλη ο κ. Νίκος Μέγας, ο ατό-
φιος αυτός Τζουμερκιώτης, 
μπουχτισμένος από γράμματα, 
με απίθανη δημιουργική σκέψη 
και απίστευτη διανοητική δη-
μιουργία.

 Ακόμη δεν μπορώ να παρα-
βλέψω όσα επαινετικά λόγια 
είπαν οι άλλοι προλαλήσαντες. 
Απλά μπορώ να πω ότι τα λό-
για αυτά μου δίνουν κουράγιο 
να συνεχίσω το έργο μου, που 
ονομάζεται: Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΑ 
ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ. 
Η δυσκολία μου αυτή ίσως 

μετριάζεται, γιατί έχουμε ένα 
κοινό σημείο αναφοράς. Όλοι 
μας περάσαμε την πόρτα του 
Γυμνασίου Αγνάντων. Και το 
σπουδαιότερο: Το έχουμε και 
καμάρι. 
Τι ήταν αυτό το Γυμνάσιο; 

Ήταν ένα απ’ όλα τα Γυμνά-
σια που λειτούργησαν και λει-
τουργούν στη χώρα μας; Ένας 
απλός αριθμός; 
Ήταν απλά ένα σχολείο, 

όπου φοίτησαν τα Τζουμερ-
κιωτόπουλα και μπόρεσαν να 
ξεφύγουν από την ένδεια και 
την πνευματική ασιτία;

 Ήταν, τέλος πάντων, αυτό 
που ήταν και τώρα «νυσταλέ-
ος πια βιγλάτορας της απέρα-
ντης ερημιάς των Τζουμέρκων 
και του χάους της σκληρής του 
μοναξιάς,-ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΤΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ- σέρνει τον 
σταυρό του μαρτυρίου του 
ψυχορραγώντας»; 

 Εάν προσπαθήσουμε να 
προσεγγίσουμε το βιβλίο με 
αυτή την οπτική γωνία μάλλον 
βρισκόμαστε σε λανθασμένη 
κατεύθυνση. Δεν είναι έτσι… Το 
Γυμνάσιο Αγνάντων διαφορο-
ποιείται σε πολλά σημεία από 
άλλα Γυμνάσια. Είτε το θέλουμε 
είτε όχι πρέπει να παραδεχτού-
με ότι με «λογικές» συνθήκες - 
εντός εισαγωγικών το λογικές-, 
δεν θα λειτουργούσε κι ούτε θα 
ήταν ανάγκη να λειτουργήσει. 
Ένα 5% που θα μπορούσε θα 
πήγαινε στα Γιάννενα ή στην 
Άρτα και θα αποφοιτούσε από 
κάποιο αντίστοιχο Γυμνάσιο. 
Οι υπόλοιποι θα έμεναν εκεί 
στα Τζουμέρκα φύλακες της 
ερημιάς, κλαίγοντας κυριολε-
κτικά τη μοίρα τους.
Αυτό άλλωστε ήθελε και η 

Πολιτεία.
Πώς, λοιπόν, μπορεί κάποιος 

να ερμηνεύσει την προσπάθεια 
των ειδημόνων και ιθυνόντων 
το 1948 να συγχωνευτεί το Γυ-
μνάσιο Αγνάντων με το Γυμνά-
σιο Άρτας; Συγχώνευση σήμαι-
νε κατάργηση. Κι ότι καταρ-

γείται δεν ξαναλειτουργεί. Ευ-
τυχώς που αντέδρασαν τόσο 
σθεναρά δυο ευεργέτες των 
Τζουμέρκων, ο Γυμνασιάρχης 
Δημήτρης Μίλησης και ο Πρό-
εδρος της Σχολικής Εφορείας 
Γεώργιος Χριστογεωργάκης, ο 
γνωστός Καφαντάρης και απέ-
τρεψαν την υλοποίηση αυτού 
του ανοσιουργήματος.
Βρίσκονται κοντά μας τα παι-

διά του Καφαντάρη ο Θανάσης 
και Κώστας Χριστογεωργάκης. 
Καφαντάρηδες κι αυτοί. 
Αγαπητέ Θανάση και Κώστα. 

Και μόνο γι’ αυτό να είστε πε-
ρήφανοι για τον πατέρα σου… 
Πώς μπορεί κανείς να δικαι-

ολογήσει τον όρο που έβαλε η 
Πολιτεία μόνο για το Γυμνάσιο 
Αγνάντων; Ή η Κοινότητα πα-
ραχωρεί μισθωμένο ή ιδιόκτητο 
κτήριο ή σχολείο δεν λειτουρ-
γεί. 
Μεγάλη και αδικαιολόγητη, 

λοιπόν, θα ήταν η παράλειψή 
μου να μην αναφέρω και τους 
πρωτεργάτες - αγωνιστές που 
με τόσο πάθος- έξυπνα και 
αποτελεσματικά - έδρασαν για 
να κατασκευαστεί το κτήριο, 
χωρίς καμιά ενίσχυση από την 
Πολιτεία και το παρέδωσαν 
στην Πολιτεία διδάσκοντας 
ταυτόχρονα τι εστί ΤΖΟΥΜΕΡ-
ΚΙΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ.

 Τους ευεργέτες αυτούς, 
θα το πω, γιατί έτσι είναι, θα 
τους αναφέρω ονομαστικά. 
Τον Πρόεδρο δηλαδή του Κοι-
νοτικού Συμβουλίου Αγνάντων 
αείμνηστο Μιχάλη Τούμπου-
ρο. Παρευρίσκονται σήμερα τα 
κορίτσια του και πολλά από τα 
εγγόνια του. 
Αν ζούσε σήμερα αυτός ο άν-

θρωπος πιστεύω πως η μόνη 
θέση που του ταίριαζε ήταν να 
κάνει σεμινάρια στους Δημάρ-
χους. 

 Επίσης, τα μέλη του Κοινο-
τικού Συμβουλίου Δημήτρη Ζά-
ραγκα, (παρευρίσκεται σήμερα 
ο γιος του και ο εγγονός του 
που φέρει και το όνομά του), 
τον Βασίλη Κολιό (παρευρίσκε-
ται η κόρη του η κα Δημάρχου) 
και τον Βασίλη Ρίζο. 
Από το τότε Κοινοτικό Συμ-

βούλιο σήμερα εν ζωή είναι ο 
τότε Αντιπρόεδρος του Κοινο-
τικού Συμβουλίου κ. Ευάγγελος 
Μαυροπάνος. Ένα μεγάλο ευ-
χαριστώ …γι’ αυτόν και όλους 
τους άλλους. 
Αυτούς και μαζί μ’ αυτούς 

όλους τους Αγναντίτες που άλ-
λοι με προσωπική εργασία και 
άλλοι με χρηματική καταβολή 
έφτιαξαν αυτό το κτήριο, όπου 
στεγάστηκε το Γυμνάσιο Αγνά-
ντων, θέλησα με αυτό το βιβλίο 
να τους ευχαριστήσω θερμά. 
ΑΓΙΑ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ τους.
Όλα αυτά θα τα διαβάσετε 

στο βιβλίο και εύκολα θα αχθεί-
τε στο συμπέρασμα πως το Γυ-
μνάσιο Αγνάντων ήταν η αγνή 
βούληση των Τζουμερκιωτών, 
ο αγώνας των μαθητών, το βά-
σανο των γονιών (πώς θα τα 
βγάλω πέρα), αλλά και το βάλ-
σαμο (έχω το παιδί στο Γυμνά-
σιο). Σ’ αυτό το Γυμνάσιο απο-
τυπώνεται αναγκαστικά όλη 
η λειτουργία της Τζουμερκιώ-
τικης κοινωνίας. Όποιος επι-
χειρήσει να γράψει την ιστορία 
των Τζουμέρκων, αναγκαστικά 
θα περάσει από το Γυμνάσιο 
Αγνάντων, γιατί ήταν η ελπίδα 
για ένα καλύτερο αύριο, η απα-
ντοχή για μια ανθρωπινότερη 
ζωή, αξίες που συγκλόνιζαν 
ολόκληρη την τζουμερκιώτικη 
κοινωνία. 
Ήταν το προζύμι της ανέλι-

ξης ποτισμένο με ιδρώτα από 
όλους του Τζουμερκιώτες και 
νοτισμένο με έναν και μοναδι-
κό σκοπό: «Να μάθουν όλα τα 
Τζουμερκιωτόπουλα παιδιά 
γράμματα». Ήταν με λίγα λό-

για για όλα τα Τζουμέρκα αυτά 
και άλλα πολλά αντάμα.
Ήταν το όνειρο, το όραμα, 

το θάμα. Βέβαια να πω ότι 
στη συγγραφή του βιβλίου συ-
νέβαλε ουσιαστικά και η από-
φαση του Υπουργού Παιδείας 
για το κλείσιμο του Γυμνασίου 
Αγνάντων. Πολλά ειπώθηκαν. 
Η απόφαση αυτή δεν ανακλή-
θηκε, αλλά στην ουσία ισχύει. 
Μόνο κάθε χρόνο παίρνει πα-
ράταση λειτουργίας το Γυμνά-
σιο. Η τακτική αυτή είναι άκρως 
επικίνδυνη, γιατί οι γονείς μη 
γνωρίζοντας, αν το Σχολείο θα 
λειτουργήσει την επόμενη χρο-
νιά, σκέφτονται από τώρα να 
στείλουν τα παιδιά τους στην 
Άρτα ή στα Γιάννενα. 
Κυρίες και κύριοι
Το βιβλίο αυτό δεν θα βρι-

σκόταν ποτέ στα χέρια σας, αν 
με τόσο πάθος και μεράκι δεν 
βοηθούσαν οι:
α) Ναπολέων Κατσούλης
Φίλε Ναπολέων
Είπαμε πως ήταν πια η ώρα. 

Και το φτιάξαμε. Είναι και δικό 
σου το έργο. Σε ευχαριστώ 
θερμά.
β) Χρίστος Παπακίτσος 
Α, πώς ξεκινήσαμε χάραμα, 

το χάραμα
Μ’ έναν «τουρβά» Τζουμερ-

κιώτικο ήλιο
Αντέξαμε να τον κουβαλή-

σουμε στους ώμους
Εμείς οι κατσαβραχοταξιδιά-

ρηδες,
Ώσπου βγήκαν τα πουλιά 

και κάθισαν στους ώμους μας
Μαζί με τσουβάλια ονείρα-

τα, να τριανταφυλλίζουν τη 
θέλησή μας.
γ) Νίκος Μέγας. 
Φίλε Νίκο
Να σκεφτείς, να σταθείς, 

να γράψεις, να ελέγξεις, να 
αποφασίσεις, να …Σ’ όλες τις 
φάσεις ήσουν αρωγός και συ-
μπαραστάτης. Σε ευχαριστώ 
θερμά
δ) Σπυριδούλα Κοντογιάν-

νη. 
 Αγαπητή Σπυριδούλα
Χαίρω, γιατί τριάντα ολόκλη-

ρα χρόνια λάμπρυνες το λει-
τούργημα του εκπαιδευτικού.
Χαίρω περισσότερο, γιατί 

διατηρείς τη γνησιότητα, την 
ντομπροσύνη και την Τζουμερ-
κιώτικη καθάρια σκέψη και δεν 
ξέχασες ούτε τα ροκόφυλλα 
που χωνόσουν μέσα, για να 
ζεσταθείς και να διαβάσεις τη 
Χημεία ούτε τα γκοτσπόφυλ-
λα με τα οποία σκέπαζες την 
πρέντζα που έφερνες από το 
Μονολίθι για να φας όλη την 
εβδομάδα.
ε) Κώστας Μαργώνης, ο πρό-

εδρος της ΙΛΕΤ
Εξειδικευμένος στην έκδοση, 

διόρθωση και παρουσίαση και 
κριτική βιβλίων. Όλη αυτή την 
εμπειρία του δεν μου την αρ-
νήθηκε ποτέ. Με συμβούλευσε. 
Ίσως εγώ να ήμουν και ήμουν 
αληθινά λίγο, τι λίγο, υπερβο-
λικά φορτικός. Ήξερα όμως 
ότι με ευχαρίστηση με δεχόταν 
και με κέφι αφιέρωνε το χρόνο 
του. Φίλε Κώστα. Σε ευχαρι-
στώ πολύ.
στ) Χρίστος Τραχανάς Από 

εκεί, από τη μακρινή Κομοτηνή 
με όνειρο και με όραμα βοήθη-
σε. Διόρθωσε, πρότεινε, υπέ-
δειξε… Να είσαι πάντα καλά, 
φίλε Χρήστο. 
Ευχαριστώ θερμά όλους όσοι 

ανταποκρίθηκαν στην πρό-
σκλησή μου και κατέθεσαν 
γραπτώς τις αναμνήσεις τους. 
Τέλος, να σας ευχαριστήσω 

όλους για την παρουσία σας 
και να ομολογήσω ότι αυτή η 
παρουσία ατσαλώνει τη θέλη-
σή μου να συνεχίσω»….
Η εκδήλωση έκλεισε με τη 

δωρεάν προσφορά του Βιβλίου 
και με δεξίωση.

Συνέχεια από τη σελίδα 6 
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«Στο βιβλίο μου «Το Γυμνά-
σιο Αγνάντων ο Πνευματικός 
Φάρος των Τζουμέρκων» πα-
ραλείφθηκαν κατά την τυπο-
γράφηση από την επιστολή 
του κ. Μαυροπάνου οι παρα-
κάτω φράσεις και λέξεις: 

1. σελ 214, σειρά 22. Να 
προστεθεί: “με μεγάλη οικο-
νομική δυσκολία να φοιτή-
σουν στα γυμνάσια Άρτας και 
μερικοί να διακόψουν τη φοί-
τησή τους”.

2. σελ. 216, σειρά 27. Να 

προστεθεί: “από όλη την Ελ-
λάδα οι οποίοι από της ιδρύ-
σεως αυτού υπηρέτησαν με 
αυταπάρνηση κι απλοχεριά, 
με ισχυρή θέληση, ζήλο, εν-
θουσιασμό, δημιουργικό πά-
θος και πείσμα και εξήντλη-
σαν κάθε δυνατότητα, δρα-
στηριότητα και ικμάδα για τη 
διατήρηση, προαγωγή και 
ποιοτική ανύψωση αυτού πα-
ράλληλα προς τις ενέργειες, 
αγώνες και θυσίες των κατοί-
κων”».

Η Επιτροπή συντονισμού των εργασιών 
για τη συντήρηση – αναπαλαίωση του Ιερού 
Ναού Αγίου Νικολάου Θεοδουλίων– Στρα-
νών –Σκέζας ευχαριστεί θερμά όσους βοήθη-
σαν με οποιοδήποτε τρόπο για την επίτευξη 
του εν λόγω σκοπού και μάλιστα μέσα σε σύ-
ντομο χρονικό διάστημα.
Έτσι στις 20 Μαΐου ημερομηνία εορτής του 

Ναού Ανακομιδή λειψάνων Αγίου Νικολά-
ου) όσοι πιστοί προσήλθαν στην εκκλησία 
–και ήταν πάρα πολλοί– διαπίστωσαν «ιδίοις 
όμμασοι» το επιτελούμενο έργο.
Μετά το τέλος της θείας λειτουργία προσφέρ-

θηκαν γλυκά, αναψυκτικά, ποτά και πολλών 
ειδών πίτες τις οποίες έφτιαξαν οι γυναίκες 
του συνοικισμού Σκέζας.
Στην εφημερίδα δημοσιεύονται και θα δη-

μοσιεύονται κατά καιρούς τα ονόματα των 
δωρητών, σεβόμενοι πάντα βέβαια την επιθυ-
μία ορισμένων που δεν θέλουν κάτι τέτοιο. 
Σημειώνουμε ότι υπάρχουν ακόμα οφειλές 

οι εκτελούμενες εργασίες ήταν πολλές – αλλά 
και εργασίες προς εκτέλεση (δάπεδο εκκλησί-
ας, περιβάλλον, χώροι κ.λ.π.) γι’ αυτό «πάσα 
προσφορά» δεκτή.
Ευχαριστούμε θερμά

Η τριμελής Επιτροπή
Καπέλη Χριστίνα (χήρα Δημητρίου)

Τηλ. 210-2312645 – 2685031043 (Άγναντα) - 
6973404378

Γιαννούλας Χ. Γιάννης
Τηλ. 2685031777 – 2651043228 – 6974358393

Κωστάκης Δ. Γεώργιος
Τηλ. 2685031031 – 2651031030

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ (σε Ευρώ)
Γιαννούλας Γ. Ευάγγελος ..............................  50

Καπέλης Γ. Βασίλειος ....................................100
Καπέλη Β. Ανθούλα .......................................  50
Κωστάκης Βασίλειος .....................................100
Κωστάκης Σ. Γεώργιος ...................................  50
Καπέλης Δ. Κων/νος .....................................  50
Καπέλης Κ. Βασίλειος ....................................  50
Στάμου Αριστέα .............................................  10
Αναστασίου Χ. Σπυριδούλα .........................  70
Αναστασίου Κων/νος ...................................  50
Γιαννούλα Πρέντζα Αριστέα.......................100
Πρέντζα Βάνα ................................................100
Κώστας Γ. Κώστας .........................................150
Κοντογεώργου Χ. Γεωργία ............................  25
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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου που εκλέχτηκε στις 

Εκλογές της 26/7/2009 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ Κώστας, 6932362956
Αντιπρόεδρος: ΚΩΣΤΟΥΛΑ Βούλα, 6977157657
Γεν. Γραμματέας: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Βάσω, 6936174078 
Ταμίας: ΚΡΑΒΒΑΡΗΣ Νίκος, 26850.31317
Μέλη:
ΖΙΑΒΡΑΣ Χρήστος του Ευαγγέλου, 6978312840
ΠΑΠΠΑΣ Κώστας του Δημητρίου
ΤΑΤΣΗΣ Βασίλης του Λάμπρου, 6973272957
Αναπληρωματικά μέλη:
ΚΑΠΕΛΗ Δήμητρα του Γεωργίου 
ΛΑΪΝΑ Ρούλα του Αριστοτέλη
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέχτηκαν:
ΚΑΠΕΛΗ Χριστίνα
ΚΑΡΥΔΗ Όλγα
ΚΩΣΤΑΣ Γιώργος 

Το Δ.Σ.

Επιστολή Χρ. Τούμπουρου
Από τον Χρήστο Τούμπουρο, λάβαμε και δημοσιεύουμε την 

παρακάτω επιστολή:

Συμπληρωματικά για τα εγκαίνια του Λαο-
γραφικού Μουσείου της Ι.Λ.Ε.Τ. θα ήθελα να 
ευχαριστήσω τον αφανή ήρωα αυτής της εκ-
δήλωσης τον Θανάση τον Μπαζούκα, γραμμα-

τέα της Ι.Λ.Ε.Τ., ο οποίος φρόντισε για όλη την 
προετοιμασία των εγκαινίων.
Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον Κώστα 

Κωστούλα και την Νικολέττα, οι οποίοι, παρά 
το φόρτο εργασίας των, κράτησαν όλες τις μέ-
ρες του καλοκαιριού από το πρωί μέχρι το βρά-

δυ, ανοιχτό το Λαογραφικό Μουσείο, το οποίο 
επισκέφθηκαν πάρα πολλοί ντόπιοι και ξένοι.
Σας στέλνω μερικές φωτογραφίες απ’ το 

Μουσείο για να δουν όσοι χωριανοί δεν μπόρε-
σαν να το επισκεφθούν.
Τέλος για μια άλλη φορά θέλω να παρακαλέ-

σω όλους τους χωριανούς που έχουν πράγμα-
τα παλιά και δεν τα χρησιμοποιούν, ας τα χαρί-
σουν στην Ι.Λ.Ε.Τ., να πάρουν την κατάλληλη 

θέση στο Μουσείο και όποτε θέλουν μπορούν 
να πηγαίνουν να τα βλέπουν ή ακόμη αν τα 
χρειαστούν μπορούν να τα παίρνουν.
Σαν πρόεδρος της Αδελφότητας Αγναντιτών 

Ιωαννίνων θα ήθελα να ευχαριστήσω προσω-
πικά και εκ μέρους του Δ.Σ., τον Τοπικό Πο-
λιτιστικό Εξωραϊστικό Σύλλογο Άγναντα, στο 

οποίο συγκεντρώθηκαν οι πίττες και σερβιρί-
στηκαν από εκεί, κατά την ημέρα της γιορτής 
της πίττας και των εγκαινίων του Λαογραφικού 
Μουσείου.

Ευχαριστώ
Παρασκευή Καπέλη – Γεωργονίκου

Επιστολή της Παρασκευής Καπέλη 
για το Λαογραφικό Μουσείο

’Εν ’Αγνάντοις….» την τελευταία 
10ετία του 19ου αιώνος

(Αποσπάσματα δημοσιευμάτων παλιών εφημερίδων Αθηνών, 
που μας είχε αποστείλει το 1979 ο Δικηγόρος και Βουλευτής 

Άρτας αείμνηστος Δημήτριος Φ. Καρατζένης)
………………………………………
«Τον Απρίλιον 1893 λειτουργούν εις τον Δήμον Αγνάντων τα κάτωθι 

σχολεία, τα οποία συνεπληρώθησαν υπό του εκ Καλαρρυτών Βουλευτού 
Άρτης Μιχ. Λάμπρου: Εις την ’εν ’Αγνάντοις έδραν του Δήμου και της 
Επαρχίας Τζουμέρκων ‘Ελληνικόν Σχολείον, Δημοτικόν Σχολείον αρρένων, 
Δημοτικόν Σχολείον θηλέων. ’Εν τω χωρίω Ραφταναίων Δημοτικόν Σχολεί-
ον αρρένων. ’Εν τω χωρίω Σχωρέτζανα Δημοτικόν Σχολείον αρρένων. ’Εν 
τοις χωρίοις Γρετζίστα, Κουσοβίστα, Κουκουλίστα, Λεπιανά, Ράμια, Τσε-
ρέτσι και Σκλούπος, Γραμματοδιδασκαλεία».

«’Ιανουάριος 1894. ’Εν Αγνάντοις ετελέσθησαν οι αρραβώνες του Δι-
ευθυντού του Ελληνικού Σχολείου Αγνάντων, διδάκτορος Φιλολογίας κ. 
Γεωργίου Νούσια μετά της δεσποινίδος Αικατερίνης Ιωαν. Μόραλη, δια-
κρινομένης επί μορφώσει και ευγενεία». 

«Επί τη διασώσει του βασιλέως Γεωργίου του Α΄ και της Πριγκηπίσσης 
Μαρίας εκ της κατά την 14ην Φεβρουαρίου 1898 εν Φαλήρω αποπείρας 
δολοφονίας των, εψάλη και ’εν ’Αγνάντοις Δοξολογία την 6ην Μαρτίου 
υπέρ της διασώσεως και διαφυλάξεως της Α. Μ. του σεπτού ημών Άνα-
κτος και της Πριγκηπίσσης. Εν τω Ναώ παρήσαν οι κ. κ. Ειρηνοδίκης Γεώρ-
γιος Τσίρος, ο Γραμματεύς του Ειρηνοδικείου Δημήτριος Χαλκιόπουλος, 
ο Διευθυντής του Ελληνικού Σχολείου Γεώργιος Νούσιας μετά του Ελλη-
νοδιδασκάλου Γεωργίου Καψάλη, άπαντες οι μαθηταί της Ελληνικής και 
Δημοτικής Σχολής μετά της διδασκαλίσσης και πλήθος κόσμου.…..». 
ΣΧΟΛΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΟΣ: Τα ανωτέρω δημοσιεύματα απαντούν από μόνα 

τους σε εκείνους που ισχυρίζονται ότι τα Άγναντα έγιναν γνωστά ελέω Γυμνα-
σίου Αγνάντων, δηλ. μετά το 1939. Απαντούν, όμως, και σε εκείνους που κα-
λοπροαίρετα με «εγκαλούν», επειδή γράφω τα Άγναντα και όχι «η Άγναντα». 
Ειδικά γι’ αυτούς τους τελευταίους, καλοπροαίρετα κι εγώ, «απολογούμαι» ως 
εξής: Μια ζωή διάβαζα ή άκουγα: Ελληνικόν Σχολείον Αγνάντων, Δήμος Αγνά-
ντων, Κοινότης Αγνάτων, Γυμνάσιον Αγνάντων, Σταθμός Χωροφυλακής Αγνά-
ντων, ΟΤΕ Αγνάντων, Ταχυδρομείον Αγνάντων, Μονοπώλιον Αγνάντων κτλ., και 
μου κόλλησε! Άλλωστε, το Υπουργείο Εσωτερικών (Δ/νση Τοπωνυμιών) γράφει 
στα κατάστιχά του ΤΑ ΑΓΝΑΝΤΑ. Αλλά και όλες οι παλιές εγκυκλοπαίδειες, όλα 
τα επίσημα Ελληνικά και Διεθνή ονοματολόγια των Υπηρεσιών και όλα τα εγκε-
κριμένα εγχειρίδια Γεωγραφίας, καταχωρίζουν το χωριό μας ως όνομα ουδέτερο 
στην ονομαστική του πληθυντικού, τα Άγναντα. Βέβαια, δεν ξεχνώ ότι παλιότερα 
στα χωριά μας υπήρχε μια τάση, ιδίως στα παιδιά, να λένε: η πατέρας μ’, η 
παππούλ(η)ς μ’, η μπάρμπας μ’ κτλ, ίσως επειδή η μάνα ήταν συνεχώς παρούσα, 
ενώ ο πατέρας, τον περισσότερο καιρό, κυνηγούσε το μεροκάματο στην ξενιτιά 
και, σε πολλές περιπτώσεις μακροχρόνιας απουσίας του, τα παιδιά (που δεν 
είχαν πάει ακόμα Σχολείο), δε γνώριζαν ούτε τον ίδιον ούτε το γραμματικό του 
γένος. Δεν ξέρω καλά τι λέει επ’ αυτού η θεωρία του αταβισμού (= εμφάνιση 
στους απογόνους κάποιων ξεχασμένων ψυχοσωματικών ιδιοτήτων των προγό-
νων τους). Ας μας το πουν οι ειδικοί.                   Χρ. Αρ. Παπακίτσος 
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Ιατρείο άνοιξε η Καρδιολό-
γος Ντίνα Αγγέλη, κόρη της 
δασκάλας Αρτεμισίας Δήμου 
– Μπαλοδήμα, στην οδό Σε-
μιτέλου 6 στην Αθήνα.

Η Ντίνα μας, σπούδασε 
στην Ιατρική Σχολή της Αθή-
νας και μετεκπαιδεύτηκε στο 
Χιούστον του Τέξας.
Εργάζεται εδώ και 15 χρό-

νια στο Ιπποκράτειο Νοσοκο-
μείο της Αθήνας. Είναι στην 
ομάδα του κου Στεφανάδη.

Αχρείαστη να ‘ναι, αλλά 
μια καρδιολόγος, μας είναι 
αναγκαία στον έντονο ρυθμό 

που ζούμε.
Δέχεται κάθε μέρα μετά από 

τηλεφωνική επικοινωνία μαζί 
της στο τηλ. 6932722510.
Είναι η δική μας καρδιολό-

γος.
Η Αδελφότητα της εύχεται 

σωστές διαγνώσεις.
Ζάχος Χάρις
Αντιπρόεδρος 

της Αδελφότητας
Υ.Γ. Φίλε αναγνώστη, γρά-

ψε κάπου το τηλέφωνό της 
και το ξαναλέω: Αχρείαστη να 
‘ναι!!! Ξέρω εγώ τι σας λέω!

Η καρδιολόγος μας

Α΄) ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΛΕΥΤΕΡΗ Β. ΤΖΟΚΑ*

1. Για το βιβλίο του Βαγ-
γέλη Φίλου
Θ ε ά λ ι αΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ενδοχώ-ρα, στα Γιάννενα, το 2009, βγή-καν τα διηγήματα με τίτλο «Θ ε ά λ ι α», του Αγναντίτη συγγρα-φέα και Πολιτ. Μηχανικού, που δραστηριοποιείται στην πόλη των Ιωαννίνων, Βαγγέλη Φίλου. Το μότο στην αρχή λέει: «Πώς να χωρέσει/ η απεραντοσύνη του μηδενός/ σ’ αυτή την αθω-ότητα;». Είναι σε μικρό σχήμα κι έχει 74 σελίδες. Οκτώ σύντομα διηγήματα έχει μέσα στις σε-λίδες του βιβλίου ο Βαγγέλης Φίλος με χαρακτηριστικούς τίτλους: Ασπρόμαυρο – Αψηλά-φητο – Τα πράσινα πουλιά – Ο άγνωστος φόβος – Ο ίσκιος – «Δακρυόεν γελάν» - Το γράμμα – Η τελευταία λέξη. Το «πειρα-ματικό» (σε μια πράξη) με πέντε (5) πρόσωπα που συμπληρώ-νουν: Οι άγνωστοι ερωτώντες και Το βουνό πλήθος. Είναι το δοκιμαστικό θεατρικό έργο σε τέσσερις σκηνές.ΓΝΩΡΙΖΕΙ από γράψιμο ο Βαγ-γέλης Φίλος και πλέκει τις ιστο-ρίες του περίτεχνα, με ψυχή. Τα διηγήματά του είναι σύντομα, με εικόνες, ιδέες, αναζητήσεις, φράσεις διαλεγμένες, δουλεμέ-νες, πυκνές, σφιχτοδεμένες, μαζί με τις αρετές που ξεχωρίζουν. Διάλογοι μαστορεμένοι που υποχρεώνεσαι να παρακολου-θείς με κομμένη ανάσα το μύθο του, να ζήσεις τη δράση του, την αλήθεια και το ψέμα των ονεί-ρων του.ΕΧΟΥΝ μια πληρότητα τα σύντομα κείμενα του Βαγγέλη Φίλου, που συμπάσχεις καμιά φορά με τον ήρωα και πνίγεσαι απ’ την αγωνία. Εχει δυναμική και ψυχογραφική συγκρότηση, εντυπωσιάζει και συγκορμίζει με την αφήγησή του. Μας μιλάει με μια απλότητα ο διηγηματο-γράφος Βαγγ. Φίλος, να κατα-λάβουμε, να μας βάλει στο δικό του κόσμο. Τα καταφέρνει και φωτίζει με το κερί του, ν’ ανα-σάνουμε καθάριο αέρα από κα-ταξιωμένο πεζογράφο και εμείς τον ευγνωμονούμε, για την πε-ριπέτεια της καρδιάς και της σκέψης μας…  ΛΕΥΤΕΡΗΣ Β. ΤΖΟΚΑΣ 

2. Για το βιβλίο 
του Χρίστου 

Α. Τούμπουρου: 
ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΝΑ-
ΝΤΩΝ Ο Πνευματικός 
Φάρος των Τζουμέρκων 

(Τόμος Α΄)Η ΕΚΔΟΣΗ του Δήμου Αγνά-ντων – Ν. Αρτας, τον Απρίλιο του 2009, με τίτλο: «ΤΟ ΓΥΜΝΑ-ΣΙΟ ΑΓΝΑΝΤΩΝ – Ο Πνευματι-κός Φάρος των Τζουμέρκων» (Τόμος Α΄), έχει επιμελητή και ερευνητή, τον μαθητή τότε του Γυμνασίου και τώρα Δικηγόρο Χρίστο Α. Τούμπουρο.«ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ σ’ όλους του μαθητές/τριες του Γυμνασίου Αγνάντων (τότε και τώρα)» θα γράψει στην πρώτη σελί-δα. Είναι σε μεγάλο σχήμα 8ον , έχει πολύχρωμο εξώφυλλο(στο γκρενά) και μια ασπρόμαυρη φωτογραφία, σε κορνίζα, με τους μαθητές του Γυμνασίου, οι πρώτοι αποφοιτήσαντες (1952) μόνο αγόρια , δεκαοχτώ τον αριθμό, λείπουν τα δύο κο-ρίτσια (Ευταξία Ανδρομάχη και Πολίτη Ιουλία) κι έχουν το πη-λήκιο με κουκουβάγια. Το βιβλίο έχει 488 σελίδες, με πλούσια κείμενα, μαρτυρίες καθηγητών, μαθητών/τριών, από εκείνα τα χρόνια και σπάνιο φωτογραφι-κό υλικό.Ο ΠΡΟΛΟΓΟΣ του ρέκτη Δη-μάρχου Αγνάντων Χρήστου 
Χασιάκου, μας λέει ανάμεσα στ’ άλλα: «…Το βιβλίο αυτό εί-ναι έρευνα-μελέτη από το 1939, τότε που ιδρύθηκε το Γυμνάσιο Αγνάντων. Με σχολαστικό ψά-ξιμο και ακάματη προσπάθεια ο συγγραφέας Χρ. Τούμπουρος, κατόρθωσε ν’ αποτυπώσει τη λειτουργία του κατά τη δύσκο-λη δεκαετία 1940-1950. Και συνεχίζει τα μετέπειτα χρόνια. Ενα βιβλίο γραμμένο με μεράκι, με γνώση και συναίσθημα, με ευθύνη και σεβασμό έναντι του Πνευματικού αυτού Ιδρύματος και της ιστορίας του…».ΤΟ «ΠΡΟΛΟΓΙΣΜΑ» απ’ τον συγγραφέα (Αγναντίτη) και μα-θητή στο Γυμνάσιο Αγνάντων (εγγραφέντα το 1946) και από τους πρώτους αποφοιτήσαντες (1952) Χρήστο Αρ. Παπακί-
τσο, είναι χαρακτηριστικό στο λόγο: «… Διάβασα το βιβλίο μονορούφι κι όταν το τελείως, έπιασα τον εαυτό μου να ονει-ρεύεται!...».

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑΤΟ «ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ» και η «Εισαγωγή» από τον συγ-γραφέα Χρίστο Τούμπουρο, τα λέει στο Α΄ μέρος με βαθιά τη νοσταλγία σ’ εκείνα τα χρόνια, που αναθυμάται πρόσωπα και πράγματα και με τίτλο «Στα-θερά προσηλωμένοι», που «εί-ναι ομφάλιος λώρος και δε μας αφήνει να ξεφύγουμε». Οπως και το Β΄ μέρος η «Εισαγωγή» είναι η προσπάθεια που έκανε για να γραφεί το βιβλίο αυτό, η έρευνα και η συλλογή, η τεκμη-ρίωση του βιβλίου αυτού.ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ αναφορά εί-ναι το κείμενο που γράφηκε το 2008 από το Σύλλογο Καθηγη-
τών του Γυμνασίου Αγνάντων και «σχολιάζουν την πραγματι-κότητα». Οπως και του μαθητή και συγγραφέα, φιλολόγου Μι-
χαήλ Χάρου με τίτλο: «Τότε…». Από το χειρόγραφο Ημερολόγιο που κρατούσε η μαθήτρια Σπυ-
ριδούλα Κοντογιάννη (Μονο-λίθι), απομόνωσε δύο σελίδες γεμάτες αγωνία και περιπέτεια απ’ τη ζωή εκείνη, με ημερομη-νία: «Εν Αγνάντοις τη 29 Ιανου-αρίου 1963, ημέρα Τρίτη», φω-τοτυπήθηκε και παρουσιάζεται μια μαρτυρία.ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ κειμένων και φωτογραφιών, εγγράφων και αναφορών είναι το Εργο «ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΝΑΝΤΩΝ», από τους μαθητές για τα Δημοτικά Σχολεία του χωριού τους που φοίτησαν και πήγαν στο Γυ-μνάσιο. Ο Χρίστος Α. Τούμπου-ρος με πολλή αγάπη, μεράκι και σεβασμό συνέλεξε κι έκανε ένα θυμητάρι και έδωσε την ψυχή του, να το χαρούν οι τωρινοί και οι επίγονοι. Μακάρι να υπάρξει συνέχεια… ΛΕΥΤΕΡΗΣ Β. ΤΖΟΚΑΣ 

* Ο Λευτέρης Τζόκας από το 
Πέτα Αρτας (Πρόεδρος της Ενω-
σης Ελλήνων Λογοτεχνών) είναι 
Συγγραφέας, Λογοτέχνης, Ιστορι-
κός, Κριτικός Λογοτεχνίας, Δημο-
σιογράφος. 

Β΄ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΑΡ. ΠΑ-
ΠΑΚΙΤΣΟ:

1. Για το βιβλίο του του 
Δρ ΔΗΜ. ΧΡ. ΣΤΑΜΟΥ
Φιλολόγου - πρώην 

Λυκειάρχη:
«ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΑ ΔΕΝΤΡΑ 
ΣΤΗΝ ΠΡΑΜΑΝΤΑ»

 (Αθήνα, 2009)Τις γενεαλογικές ρίζες του, που βρίσκονται βαθιά στη γη της Πράμαντας, έψαξε και, σε κάποιο βαθμό, τις βρήκε και τις αποκαλύπτει μέσα από το βι-βλίο του ο Δρ Δημήτριος Χρ. Στά-
μος, ακάματος ερευνητής και μελετητής, πολυβραβευμένος και πολυτάλαντος Συγγραφέας, Φιλόλογος – πρώην Λυκειάρχης, αλλά και διακεκριμένος Πολιτι-κός Επιστήμων από την Πράμα-ντα.Η έρευνά του ξεπερνά σε βάθος χρόνου τα 150 έτη. Πιο βαθιά ήταν αδύνατο να φτά-σει. Από εκεί και κάτω, δεν τού ’δωσε κανείς «χέρι να πιαστεί, να κρατηθεί», να στηριχθεί, να δει καθαρά, να διαπιστώσει και να αποκαλύψει. Ο κ. Στάμος δε γράφει τίποτε αν δεν μπορεί να το στηρίξει σε στοιχεία αδιάσει-στα και κρυστάλλινα. Αποστρέ-φεται, απεχθάνεται τις εικασίες, τις μυθοπλασίες. Αυτό έκανε στα εννέα (9) προηγούμενα βι-βλία του. Το ίδιο κάνει και στο δέκατο, που αναφέρεται στους γενάρχες του, τον Δ. Β. Κοντοδή-μο (εκ μάμμης) και Π. Δ. Στάμο (εκ πατρός).

Η έρευνά του αυτή αποτελεί εκδήλωση αγάπης, ευλάβειας και μνήμης προς τους συγγενείς του που, όπως γράφει, «έχουν 
περάσει στην αντίπερα όχθη», αλλά και προσκλητήριο συ-νάθροισης των συγγενών του 
«που χαίρονται τώρα τα αγαθά 
της ζωής». Τους νιώθει όλους σάρκα εκ της σαρκός των προ-γόνων του. Δεν τους ξεχωρίζει. Η ομαιμοσύνη ανέκαθεν συ-γκροτεί τη γενεά, τη συνέχει και τη διαιωνίζει. Από καταβολής κόσμου, το γένος ήταν ο μαγνήτης, η δύνα-μη του πυρήνα, που κρατούσε γύρω του τη γενιά, τη «φρα-τρία». Η άποψη αυτή του Συγ-γραφέα στηρίζεται σε στοιχεία που αντλεί από την Αρχαιοελ-ληνική Γραμματεία, της οποίας είναι εμβριθής μελετητής. Είναι, ίσως, ο πρώτος που αξιοποιεί και τέτοιες πηγές σε θέματα γενεαλογίας, τονίζοντας τη δι-αχρονικότητα του γένους, της οικογένειας.Το πόνημα του κ. Δημ. Στάμου διαστελλόμενο, αποτελεί εγγυ-ημένη μέθοδο αναζήτησης των ριζών του γενεαλογικού μας δέ-ντρου και αξιόπιστο οδοδείκτη για εκείνους που ψάχνουν να τις βρουν ή, έστω, να τις προσεγγί-σουν. Και τέτοιοι αναζητητές είμαστε όλοι μας. Αργά ή γρή-γορα, θα νιώσουμε την ανάγκη να μάθουμε από πού ξεκινήσα-με και τίνων φύτρα είμαστε. «Το 
δέντρο με τα κλωνιά του, κι’ ο άν-
θρωπος με τη γενιά του», λέγει ο λαός. Αλλιώς, θα νιώθουμε σαν φύλλα ή φτερά στον άνεμο!...  Χρήστος Αρ. Παπακίτσος 

2. Για το βιβλίο του 
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ Γ. ΣΧΙΣΜΕΝΟΥ:
«ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ 
ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙ-
ΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ»

Σε μεγάλο σχήμα (σε μέγεθος σελίδας Α4), με καλαίσθητα εξώφυλλο και οπισθόφυλλο και σε 375 καλοτυπωμένες σελίδες, κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό Οίκο «Υδρόγειος» (Θεσσαλονί-κη 2009) το έβδομο, κατά σειρά, βιβλίο του συντοπίτη μας (από την Ελάτη), προβεβλημένου και ευφήμως γνωστού Εκπαιδευτι-κού, Συγγραφέα, Λαογράφου κ. 
Αριστείδη Σχισμένου με τίτλο: 
«Μύθοι και παραδόσεις μνη-
μείων και τοποθεσιών του 
Νομού Αρτας».Το βιβλίο με κατέπληξε! Το θεωρώ άριστο στο είδος του. Και οι φωτογραφίες του, και η αλληλουχία των ενοτήτων, και η γλωσσική του συγγραφέα αι-σθητική και πληρότητα, και η με ορθολογισμό και ευθυκρισία ερμηνεία και αξιολόγηση των μύθων και των θρύλων, και προπάντων η γνώση, η υπευθυ-νότητα και η αυξημένη ευαισθη-σία του Συγγραφέα, σε κάνουν να διαβάζεις και να ξαναδιαβά-ζεις το βιβλίο και σε κάθε ανάσα σου να νιώθεις να πλημμυρίζει το «είναι» σου από τους ζείδω-ρους χυμούς της πατρώας Γης! Το βιβλίο αποτελεί πολύτιμη «κιβωτό» διάσωσης των Μύ-θων και των Παραδόσεων, των Μνημείων και των Τοπωνυμιών του Νομού μας, του πολιτισμού μας, της ψυχής μας! Ευχαριστώ από καρδιάς τον εκλεκτό Συγγραφέα Αριστείδη Σχισμένο (Κολοκοτρώνη 8 Αρτα Τ.Κ. 47100, τηλ. 26810-73147) και για την τιμή που μου έκανε συμπεριλαμβάνοντας σ’ αυτό και αρκετά δικά μου δημοσιεύ-ματα που αναφέρονται σε θρύ-λους και παραδόσεις των Αγνά-ντων και για την ευγενική δω-ρεά και αφιέρωση του βιβλίου του. Τον συγχαίρω για το έργο του και του εύχομαι υγεία και δύναμη, για να προσφέρει στον τόπο μας και άλλες, τόσο καλές, πνευματικές δημιουργίες.   Χρήστος Αρ. Παπακίτσος 

Από το 1984 στην υπηρεσία των πελατών μας.
5.000 δείγματα κορνίζας, πίνακες ζωγταφικής 

Ελλήνων και ξένων ζωγράφων.

Ειδικές τιμές στους πατριώτες.
Αλ. Παναγούλη 1 - Ν. Ιωνία Αττικής

Τηλ. 210-2790395
Σας περιμένουμε!!!

Έφη
Ζάχου
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Συνέχεια από τη σελίδα 1

Πανηγύρι στην πλατεία του χωριού. Χορεύουν οι: Σοφία Χ. 
Ρίζου, Αγλαΐα Ευταξία, Ανδρομάχη Ευταξία, Χαριτίνη Χαλ-
κιά, Αγλαΐα Αηδόνη, Σία Μπαλαδήμα, Μαρίνα Καρύδη, Καίτη 

Πανούτσου και Μαρίκα Χαλκιά

Διακρίνονται Από αριστερά: Κων/νος Κακάβας, Αθανάσιος, 
Δημήτριος και Λάμπρος Λιόντος, Λάμπρος Καπέλης (Πεσές), 
Χρήστος Λιόντος, Γεώργιος Λεμονιάς, Γεώργιος Πριτσιβέλης, 

Βασίλειος Κωστούλας

Φωτο-αναμνήσεις

εμάς τους Τζουμερκιώτες να 
απολαύσουμε αυτήν την κο-
ρυφαία και πολύ πετυχημένη, 
όπως μάθαμε, πνευματική-
πολιτιστική εκδήλωση. Η παρα-
κείμενη της πλατείας Εκκλησία, 
στέγασε την εκδήλωση και βοή-
θησε στο να εξελιχθεί σε πραγ-
ματική μυσταγωγία.

6) Την 11-8-2009 στο «Μπαλ-
κόνι τ’ Ουρανού», τη Σκούπα, 
το ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων παρου-
σίασε, με εξαιρετική επιτυχία, 
την κωμωδία του Ρουτζάνε «Λα 
μοσκέτα». Κατάμεστο το «Αρά-
χθειο Θέατρο», το κομψό, το 
«μπιμπελό» θεατράκι, το στολίδι 
των Τζουμέρκων! Πρόσχαρη, 
πολιτισμένη και πολύ ανθρώπι-
νη η υποδοχή των επισήμων και 
των θεατών από το ζεύγος Ηλία 
και Ρίτας Νάστου και από τον 
άξιο Πρόεδρο της Αδελφότη-
τας Κ. Ζανίκα. Εμπνευσμένες, 
πνευματώδεις, πολύ ζεστές, 
πολύ ανθρώπινες και γεμάτες 
ευαισθησία οι ομιλίες της κας Ρί-
τας Νάστου και του Προέδρου 
κ. Κων. Ζανίκα. Καταπληκτική 
η παρασχεθείσα φιλοξενία! Τον 
πνευματικό και ηθικό πολιτισμό 
κάθε τόπου τον ενσαρκώνουν 
τα άξια τέκνα του, που τον ακτι-
νοβολούν και τον προβάλλουν 
όπου κι αν βρεθούν. Συγχαρη-
τήρια!

7) Την 13-8-2009 πραγματο-
ποιήθηκε στα Πράμαντα εκδή-
λωση με θέμα: «Νομάδων κτη-
νοτρόφων εγκώμιο». Ήταν μια 
εκδήλωση που την δικαιούνταν 
οι Πραμαντιώτες κτηνοτρόφοι. 
Στα πλαίσια αυτής της πολύ πε-
τυχημένης εκδήλωσης έγινε η 
παρουσίαση του καταπληκτικού 
βιβλίου-Λευκώματος με τίτλο 
«Η άνοδος των νομάδων των 
Πραμάντων στις βουνοκορφές 
της Πίνδου» του Πραμαντιώτη 
Φιλόλογου, Συγγραφέα και Λα-
ογράφου κ. Νίκου Καρατζένη. 
Καλύτερος και αυθεντικότερος 
εκφραστής και παρουσιαστής 
της νομαδικής ζωής των κτη-
νοτρόφων των Πραμάντων από 
τον Νίκο Καρατζένη, που «παι-
διόθεν» γεύτηκε και «ένιωσε στο 
πετσί του» όλες σχεδόν τις πτυ-
χές της ποιμενικής ζωής, δε θα 
μπορούσε να βρεθεί. Βίωσε και 
απόλαυσε τις ομορφιές της φύ-
σης και τους καθαρούς αέρηδες 
του βουνού, που του οξυγόνω-
σαν δημιουργικά το πνεύμα και 
τον ολοκλήρωσαν ως άνθρωπο 
και επιστήμονα. Έτσι φτασμέ-
νος, με γνώση και ζήλο, ανα-

θυμάται τις αντιξοότητες και τις 
χαρές της ποιμενικής ζωής και 
τις προβάλλει από το βιβλίο του 
με αριστουργηματικές περιγρα-
φές και φωτογραφίες. Συγχα-
ρητήρια! Συγχαρητήρια και στο 
Δήμο Πραμάντων και στη «Δη-
μοτική Κοινωφελή Επιχείρηση 
Πολιτισμού και Κοινωνικής 
Ανάπτυξης», και για την εκδή-
λωση προς τιμή των Πραμαντι-
ωτών κτηνοτρόφων και για την 
έκδοση του θαυμάσιου βιβλί-
ου-ντοκουμέντου του Ν. Καρα-
τζένη. Ευχόμαστε, η καλή αρχή 
που έγινε με αυτό το βιβλίο να 
συνεχιστεί. Είναι η καλύτερη 
προσφορά στο πνεύμα, στον 
πολιτισμό και στον τόπο μας. 
Είναι από τα ανεκτίμητα άυλα 
και διαρκή αγαθά που μπορεί 
και πρέπει να προσφέρει ένας 
Δήμος. Τέτοιες προσφορές δεν 
είναι φθαρτές. Μένουν και μετά 
από εμάς και μπολιάζουν δη-
μιουργικά και γονιμοποιούν το 
πνεύμα και το ήθος των γενεών 
που μας διαδέχονται. Θα επα-
ναλάβω και εδώ, ότι το καλύτε-
ρο φως που μπορεί να φωτίσει 
τα Τζουμέρκα σε όλες τις πτυχές 
τους, είναι το Τζουμερκιώτικο! 

8) Το Σάββατο 22-8-2009 
έγιναν στο Άνω Γραικικό 
τα εγκαίνια του αρτισύστατου 
Φαρμακείου της Αρτινής νεα-
ρής Φαρμακοποιού Μερσίνας 
Τομουτζόγλου, ενώπιον πλή-
θους κόσμου από όλη την πε-
ριοχή του Δήμου Αγνάντων και 
όχι μόνο. Το παραδοσιακό λι-
θόκτιστο κτίριο στο κέντρο του 
χωριού, οι καλαίσθητες προθή-
κες, η λειτουργικότητα των εσω-
τερικών χώρων και προπάντων 
η ευγένεια, η προσήνεια και η 
φιλόξενη διάθεση της ιδιοκτή-
τριας, εντυπωσίασαν και τους 
πλέον απαιτητικούς. Η παρου-
σία, ως «συνεπίκουρου» της 
Φαρμακοποιού, του γνωστού 
για το ήθος, την εργατικότητα 
και την εμπειρία κ. Δημήτρη 
Λιάπατα, που επί 28 χρόνια 
ήταν η «ψυχή» του Φαρμακείου 
Αγνάντων, εγγυάται τις υψηλής 
στάθμης υπηρεσίες που θα πα-
ρέχονται σε ένα μεγάλο τμήμα 
των κατοίκων των Δυτ. Τζου-
μέρκων. Η δεξίωση που παρα-
σχέθηκε στους προσκεκλημέ-
νους ήταν ζεστή, πλούσια και 
εναρμονισμένη πλήρως προς τα 
γνωστά σε όλους μας φιλόξενα 
αισθήματα των κατοίκων του 
Γραικικού. 
Ευχόμαστε καλές δουλειές. 

Αν ξεθωριάσεις, αν μαραθείς, 
αν γεράσεις,

μην παίρνεις το λόγο. 
Θα κουράσεις...

Αν χαζέψεις, αν «παρθείς», 
αν σαλέψεις,

τυχερός θα είσαι, αν ταχέως 
«μισέψεις».

Αλί !..., αν ποτέ σου δεν είχες 
μοίρα στον ήλιο…

Στην καρδιά σου θα χώνουν 
πυρωμένο τον ήλο.

Το γέρας του γέρου, ο Θεός 
τού το δίνει.

Βαρετός πριν να γίνει, τη ζωή 
τού τη σβήνει…

  Χρ. Αρ. Παπακίτσος

Το γέρας!...

Πολιτιστική - Πνευματική 
«υπερθέρμανση»

Φαρμακείο
Μερσίνα Τομουτζόγλου

Άνω Γραικικό - Τηλ.: 26850-51034

Το βαθύτερο νόημα της 
ανθρώπινης ύπαρξης είναι η 
επικοινωνία με τον συνάν-
θρωπο! Είπε κάποιος σοφός.
Τρίτη 28 Ιουλίου 2009. 

Παίρνω ώρα εννέα 
πρωινή το λεωφορείο 
από το Πρακτορείο 
στον Κηφισό. Άρτα. 
Αμέσως τοπικό για 
Τζουμέρκα, ζέστη, 
πέθανα. Όμως από 
το Ξεροβούνι αντί-
κρυσα τη μοναδική 
φύση των βουνών 
μας, παρηγορήθηκα. 
Έπειτα στον συνοικισμό μου 
(Παλαιοχώρι) με περιποιήθη-
καν οι δικοί μου, σκεπάστη-
κα με κουβέρτα, ξέχασα τα 
υπόλοιπα.
Από την άλλη μέρα:
– Πάμε στον Καταρράκτη; 

(Πήγαμε δυό φορές).
– Πάμε στο ΠΑΝΟΡΑΜΑ…

Στον Γιάννη Γιαννούλα…Στο 
Νεκροταφείο ν’ ανάψουμε το 
καντήλι…
Έγιναν όλα αυτά, και εγώ 

δεν χορταίνω το μοναδικό 
τοπίο των Αγνάντων!

– Σήμερα έχει Αμπελοχώ-
ρι! (Είδα πάλι τα φοβερά 
ποτάμια, τους γκρεμούς, 
παντού καινούργια σπίτια 
είδα παλιούς μου μαθητές ή 
συμμαθητές, γνώρισα και άλ-
λους…).
Σάββατο 1 Αυγούστου. 

Συνάντηση οι αποφοιτήσα-
ντες το 1961; στο παλιό Γυ-
μνάσιο. «Και να μετρώ και να 
‘χουν περάσει άχ! Τόσα χρό-
νια από τότε!» όπως λέει κι ο 
ποιητής.

– Είστε, είπα κάποια στιγ-
μή, η γενιά που πρώτοι εσείς 
μάθατε γράμματα (ευλογημέ-
νο το Γυμνάσιο Αγνάντων!)… 
Που με τα πτυχία σας φέρατε 
στην Ελλάδα την ανάπτυξη! 
Ένα βιβλίο μου «ο δρόμος 
μου περνούσε από τα Σχο-
λεία» (Σχολικό έτος 1959-60, 
εδώ ως καθηγήτρια) έχω για 
σας αυτόν τον χαιρετισμό:

«Όμως μέσα σ’ αυτή την 
ταλαιπωρία, τη φτώχεια και 
την καταπίεση, μέσα σ’ αυτές 
τις αίθουσες – στρατώνες, τα 
παιδιά έλαμπαν σαν διαμά-
ντια. Όμορφα, πονεμένα, 
φτωχά και σοβαρά, κουρα-
σμένα…πανέξυπνα και με-
λετηρά, έσκυβαν το κεφάλι 
τους και διάβαζαν, γιατί ήξε-
ραν πως πρέπει να πετύχουν 
– και πετύχαιναν.
Ρωτούσα αργότερα και μά-

θαινα, ότι στη συντριπτική 
τους πλειονότητα είχαν πε-
τύχει σε Σχολές και σπούδα-
ζαν.

* Παιδιά του τότε, υπομο-
νετικά και φιλότιμα, φωτεινά 
μου προσωπα και μάτια λα-
μπερά, σας θυμάμαι, σαν σύ-
νολο με απέραντη συμπάθεια 
για την κοινή μας μοίρα στα 
χρόνια μας τα παιδιά…».
Τρίτη 4 Αυγούστου, ώρα 

7 το βραδάκι: Ο Πολιτιστι-
κός Σύλλογος Παλαιοχωρίου 
οργάνωσε με μεγάλη επιτυ-
χία, όπως και πέρυσι τέτοια 
μέρα, «Βραδιά» στο εκκλη-
σάκι μας. Τα μέλη του Συλ-

Άγναντα, Καλοκαίρι 2009 

Γράφει η 
Αγγελική Ζολώτα
Καθηγήτρια - φιλό-

λογος

λόγου κουράστηκαν πολύ. Οι 
κυρίες ετοίμασαν πίττες νο-
στιμότατες. (Εγώ –τι καλά!– 
δεν έκαναν τίποτε! Όλους!). 
Και βέβαια: Μουσική, χορός, 

ιστορίες, ανέκδοτα!
Εντωμεταξύ, δια-

βάζω το θαυμάσι βι-
βλίο «Το Γυμνάσιο 
Αγνάντων» του Χρί-
στου Τούμπουρου. 
Αχ, τι αγώνας ζωής…
Και πόσο κοντά μας 
–χρονικά– είναι κο-
ντά μας, πρόσφατο 
παρελθόν δηλαδη, η 

ξυπολυσιά, το φόρτωμα στην 
πλάτη, η ανυπαρξία φαρμά-
κων, ο αναλφαβητισμός, ο 
ποδαρόδρομος…Πόσα πέτυχε 
αλήθεια, πόσα κατασκεύασε 
και επετέλεσε η γενιά μας!…
Και όλοι εμείς, οι Τζουμερ-
κιώτες, φτερουγίσαμε προς 
τον κόσμο από τον φεγγί-
τη που λέγεται «Γυμνάσιο 
Αγνάντων»! Και συμβάλαμε 
γενναία στην αλλαγή, στην 
ανάπτυξη.

Πέμπτη 6 Αυγούστου 
2009: Πανηγύρι στο Παλιο-
χώρι – Μεταμόρφωσις του 
Σωτήρος. Η πλατεία γεμάτη 
με τραπέζια και κόσμο, η 
κομπανία στη θέση της, τα 
μεγάφωνα στη διαπασών, 
οι άνθρωποι –καλομτυμένοι, 
ζωηροί– χορεύουν ασταμά-
τητα… εγώ γύρω – γύρω, άλ-
λους τους είχα δει και πέρυ-
σι, μερικούς συγγενείς είχα 
χρόνια και χρόνια να τους 
δω… κάποιους τους γνωρίζω 
τώρα – φαντάσου!
Ό,τι και να πεις, τα πανη-

γύρια –προγραμματισμένη 
μαζική αντάμωση– υπήρξαν 
μεγάλη επινόηση, ιδίως για 
κοινότητες απομονωμένες, 
ορεινές. Και τώρα βέβαια εί-
ναι ένα αντάμωμα για μας, 
που αφήσαμε τα άγονα βου-
νά και σκορπίσαμε στα πέρα-
τα της οικουμένης.
Σας στέλνω θερμό χαιρετι-

σμό.
Καλή αντάμωση του χρό-

νου!
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Ο πολιτισμός είναι το είδωλο 
μέσω του οποίου ο κάθε 

λαός αντικατοπτρίζει την υπαρξι-
ακή του οντότητα και την Εθνική 
του ταυτότητα.
Μεγάλοι στρατηλάτες, απαράμιλλοι ηρωϊσμοί, ξακου-

στοί ρήτορες, φιλόσοφοι, ιστοριογράφοι, συγγραφείς, 
λογοτέχνες, γλύπτες, ζωγράφοι, ποιητές, τραγουδοποιοί, 
χορογράφοι και καλλιτέχνες που είχαν το χάρισμα να σμι-
λεύουν την πέτρα και να αποτυπώνουν εκεί την καθημε-
ρινή ανθρώπινη εικόνα διανθισμένη με έντονα συναισθη-
ματικά χαρακτηριστικά αποτελούν την κιβωτό με 
το αμύθητης αξίας υλικό που προσδιορίζει την 
προέλευση, τις ρίζες και την διαχρονική πορεία 
στα βάθη των αιώνων.
Ιδιαίτερα εδώ σε μία χώρα που είναι το λίκνο 

των γραμμάτων, των τεχνών και του πολιτισμού 
δεν αρκεί το τετριμμένο ‘’είμαστε υπερήφανοι 
για την καταγωγή μας.’’ Οφείλουμε όλοι πολιτεία 
και πολίτες να συνειδητοποιήσουμε την μεγάλη 
ευθύνη και το βαρύ φορτίο που κουβαλάμε στις 
πλάτες μας και το οποίο έχουμε την μεγάλη υπο-
χρέωση ως ιμάντες μεταφοράς να παραδώσου-
με άφθαρτο στις νεώτερες γενιές σαν την πλέον 
πολύτιμη παρακαταθήκη.
Ουδείς μέχρι σήμερα αποτόλμησε να αμφι-

σβητήσει ότι εδώ είναι το κέντρο του πολιτιστι-
κού κόσμου και όσο και αν κάποιοι υπέκλεψαν 
ένα μικρό κομμάτι από τον Παρθενώνα και όσο και αν κά-
ποιοι βόρειοι γείτονές μας προσπαθούν να σφετερισθούν 
ένα μικρό κομμάτι της ιστορίας μας δεν μπορούν να μειώ-
σουν το εκτυφλωτικό φως του πολιτιστικού μας πλούτου.
Είναι δε τόσο μεγάλη η γενναιοδωρία και η μεγαλοσύνη 

μας που σε ορισμένους που ήρθαν ταπεινοί προσκυνη-
τές και μας ζήτησαν τους επιτρέψαμε να μελετήσουν, να 
εμβαθύνουν και να πάρουν μαζί τους φεύγοντας πολλές 
από τις αρχές και τις αξίες της δημιουργίας, της δημοκρα-
τίας, του ανθρωπισμού και της κουλτούρας και ως ετερό-
φωτοι να χτίσουν λιθαράκι, λιθαράκι το δικό τους πολιτι-
στικό οικοδόμημα.
Η διαχρονικότητα των πολιτιστικών δρώμενων παρα-

μένει αναλλοίωτη στο πέρασμα του χρόνου και δεν είναι 
τυχαίο ότι σε μια εποχή έκπτωσης ηθών, αρχών και αξιών 
οι πολίτες τρέχουν αυθόρμητα και γεμίζουν αίθουσες με 
κάθε μορφής πολιτιστικές εκδηλώσεις ενώ σε άλλου εί-
δους και κυρίως σε πολιτικά προσκλητήρια γυρίζουν την 
πλάτη.
Και αυτό όμως το συγκριτικό πλεονέκτημα η Ελληνική 

πολιτεία το θεωρεί δεδομένο και εκτός από την αδιαφορία 
αφήνει ανεκμετάλλευτη μια αστείρευτη και σημαντικότατη 
πηγή πλούτου που κάτω από κάποιες προϋποθέσεις θα 
μπορούσε να δώσει λύση στο οικονομικό πρόβλημα της 
χώρας.
Άλλοι λαοί στύβουν την πέτρα (την πολιτιστική) και 

προβάλλοντας …το τίποτα καταφέρνουν και δημιουργούν 
προστιθέμενες αξίες και σημαντικά εισοδήματα για τους 
πολίτες.
Όσοι είχαν την τύχη να επισκεφθούν την Αίγυπτο εκτός 

των άλλων χρήσιμων συγκρίσεων θα διαπίστωσαν ότι την 
πρώτη θέση στο ΑΕΠ της χώρας αυτής κατέχει το τουρι-

στικό συνάλλαγμα και οι άδηλοι 
πόροι της διώρυγας του Σουέζ. 
Και όταν μιλάμε για τουρισμό εν-
νοούμε τον πολιτιστικό τουρισμό 
αφού εκεί …πέραν του Νείλου 
υπάρχει η έρημος.

 Και τι πολιτιστικά εκθέματα 
έχουν να παρουσιάσουν οι Αιγύ-
πτιοι; Μόνο τάφους, νεκροταφεία 
και μούμιες.
Κατάφεραν να δημιουργήσουν 

έναν μύθο γύρω από τον τρό-
πο ταφής των νεκρών τους και 
με την κατάλληλη διαφημιστική 
καμπάνια και προβολή να συ-
νωστίζονται κατά εκατοντάδες οι 
τουρίστες από όλον τον κόσμο 
για να δουν δύο μεγάλες και δύο 

μικρότερες πυραμίδες όπου είχαν ταφή οι βασιλείς Ραμ-
σήδες και ένα μουσείο το 80% του οποίου είναι μούμιες 
και τα καθημερινά αντικείμενα ενός ανύπαρκτου Βασιλιά 
του Τουταχναμών που πέθανε από αφροδίσιο νόσημα σε 
ηλικία 19 ετών και που βρέθηκαν άθικτα στον ασύλητο 
τάφο του.
Ευτυχώς που για τους Έλληνες τουλάχιστον τουρίστες 

υπάρχει και η αρχοντική κατοικία του Κων/νου Καβάφη 
στην Αλεξάνδρεια και εμπλουτίζει το τουριστικό ενδιαφέ-
ρον.
Και το ρεζουμέ από έναν πολυδιαφημισμένο πολιτισμό 

είναι ότι οι Αιγύπτιοι δεν ενδιαφέρονταν για το πώς θα 
αναθρέψουν σωστά, και πως θα μορφώσουν τα παιδιά 
τους αλλά για το πώς θα … φτιάξουν τον τάφο τους.
Εμείς εδώ σε έναν ακόμη τομέα δεν καταφέρνουμε να 

διαχειριστούμε αυτά που απλόχερα μας άφησαν οι πρό-
γονοί μας και που είναι τόσα πολλά που όπου και αν χτυ-
πήσει κανείς ξεφυτρώνουν αγάλματα, αρχαία θέατρα και 
τεκμήρια μιας ακμάζουσας πολιτείας και πολύ μεγάλων 
ανδρών.
Δεν είναι τυχαίο που εδώ παρά την κατακραυγή της το-

πικής κοινωνίας δεν υπάρχει το παραμικρό ενδιαφέρον 
και η ελάχιστη πολιτική βούληση που θα ξαναζωντάνευε 
τα εγκαταλειμμένα και φθαρμένα από τον χρόνο και την 
ανθρώπινη παράνοια ιστορικά και πολιτιστικά μνημεία 
που εκτός του ότι αποτελούν σημεία αναφοράς για τους 

Αρτινούς θα μπορούσαν να απο-
τελέσουν πόλο έλξης για προσέλ-
κυση τουριστών και για δημιουρ-
γία δραστηριοτήτων οικονομικού 
ενδιαφέροντος.

Η μόνη περίοδος που η πολιτεία άσκησε πολιτική και 
προσπάθησε να βάλει πιο ψηλά τον πολιτιστικό πήχη 
ήταν η περίοδος της Μελίνας όπου όχι μόνο διεκδικήσαμε 
με συντονισμένο τρόπο τα κλεμμένα μάρμαρα αλλά φύ-
σηξε δυνατός άνεμος που αναπτέρωσε το ενδιαφέρον της 
κοινωνίας για τα πολιτιστικά δρώμενα.
Ακόμη και όταν η παγκόσμια κοινότητα σχεδόν αυτε-

πάγγελτα για ένα γεγονός τεράστιας σημασίας έστρεψε 
το βλέμμα κατά δω και οι προβολείς αστραποβόλησαν 
στο Μουσείο της Ακρόπολης εμείς ακολουθήσαμε την πε-
πατημένη. Δέσμιοι του μικροκομματισμού δώσαμε μεγα-
λύτερη σημασία στην αποκόμιση πολιτικού οφέλους και 
μικρότερη στην κεφαλαιοποίηση ενός σημαντικού γεγο-
νότος για την χώρα.
Είναι έργο του Καραμανλή, όχι είναι έργο της Μελίνας 

ήταν η δημόσια αντιπαράθεση που κυριάρχησε λες και 
δεν υπάρχει ο Ελληνικός λαός που πληρώνει και θέλει να 
αισθάνεται υπερήφανος όταν βλέπει ότι τα χρήματά του 
πιάνουν τόπο.
Μήπως άραγε και οι άνθρωποι του πολιτισμού τυγχά-

νουν καλύτερης αντιμετώπισης;
Αυτοί που με το έμφυτο ταλέντο και με την δημιουργική 

τους ικανότητα θα μπορούσαν να είναι οι καλύτεροι πρε-
σβευτές για την γενέτειρα του πολιτισμού όχι μόνο δεν 
αξιοποιούνται αλλά πολλές φορές ταπεινώνονται όταν 
αναλαμβάνουν μεγάλα πολιτιστικά γεγονότα και απογο-
ητεύονται.
Αλλά και την ίδια αντιμετώπιση έχουν και οι εκατοντά-

δες εθελοντές, οι άνθρωποι των πολιτιστικών συλλόγων 
που δεν φείδονται χρόνου και χρήματος και διαθέτουν 
κάθε ικμάδα των δυνάμεών τους για να υποκαταστήσουν 
την ανυπαρξία της πολιτείας και να διατηρήσουν άσβεστη 
στην μνήμη των νεώτερων γενεών την μεγάλη ιστορική 
και πολιτιστική κληρονομιά και τα ήθη, τα έθιμα και τις πα-
ραδόσεις μας.
Για να διεκδικήσουν κάποια χρηματοδότηση πρέπει να 

αυτομαστιγωθούν και να στοιβάζονται με τις ώρες έξω 
από πολιτικά γραφεία και όποιοι το καταφέρνουν αυτό γί-
νεται στην λογική της ρουσφετολογικής εξυπηρέτησης.
Αυτοί όμως δεν απογοητεύονται αφού το Ελληνικό 

ένστικτο της αυτοσυντήρησης τους οδηγεί στην δράση, 
ώστε να αλληλοεπικαλύπτεται η υποτυπώδης δραστηρι-
ότητα της πολιτείας και να διατηρείται η πολιτιστική μας 
ύπαρξη.
Εκεί που η πολιτεία αδιαφορεί, αδυνατεί ίσως, μας 

πληγώνει όμως, έρχονται οι δημιουργοί με το πλούσιο 
καλλιτεχνικό τους έργο και οι άνθρωποι των συλλόγων, 
οι απλοί, οι καθημερινοί, οι άνθρωποι της διπλανής μας 
πόρτας και επουλώνουν τις πληγές… 

Μεγάλωσα κατά 10 χρόνια από τότε 
που ήρθε στο φως η ιδέα του παρα-

πάνω θέματος.
Ηδη ολοκληρώθηκε η Εγνατία οδός των 

750 χιλ/τρων και ημείς οι Τζουμερκιώτες 
περί άλλα τυρβάζουμε.
Το πρόβλημα μας έχει 2 μελέτες.
1. Τμήμα κόμβος αράχθου (Μπαλντούμα) - 

Κράψη μήκους 11 χιλ/τρα.
2. Τμήμα Κράψη - Παλαιοχώρι - Προσή-

λιο - Πράμαντα μήκος 28,50 χιλ/τρα. Δηλαδή 
συνολικό μήκος Μπαλντούμα - Πράμαντα 40 
χιλ/τρα.
Ια Η μελέτη παραδόθηκε στη Νομαρχία Ιω-

αννίνων τον Μάρτιο του 2005. Ελειπε μόνο 
η μελέτη των 3 γεφυρών από τις 5 που προ-
έβλεπε η οριστική μελέτη. Τη μελέτη των 3 
γεφυρών, άρχισε να την κάνει η Νομαρχία, 
και μέχρι σήμερα δεν ολοκληρώθηκε.

2α Προμηθεύτηκα την οριζοντιογραφία της 
2ης μελέτης (Κράψη.....Πράμαντα). Οριζοντι-
ογραφία σημαίνει όπως βλέπω από ψηλά, 
από πάνω το δρόμο. Εχει κλίμακα 1:5000.
Το ανάγλυφο του εδάφους είναι πολύ ανώ-

μαλο με χαραδρώσεις μικρές και μεγάλες και 
ποιότητα εδάφους προβληματική στο μεγα-
λύτερο μήκος. Το έδαφος είναι κυρίως αργι-
λώδες, το πέτρωμα ιλυόλιθος σε διάφορες 
παραλλαγές, όπως είναι μάλλον σε όλη την 
Πίνδο. Προβλέπονται 20 γέφυρες συνολικού 
μήκους 2000 μέτρων μήκους, 4 σήραγγες συ-
νολικού μήκους 577 μέτρων, τοίχοι αντιστή-
ριξης, οπλισμένα επιχώματα κ.τ.λ., κ.τ.λ.
Στο ρέμμα Γκούρα της Ανατολικής που ξε-

κινά από το Βαθύπεδο, προβλέπεται μία γέ-
φυρα 240 μέτρων (ή μεγαλύτερη). Η μελέτη 
αυτή παραδόθηκε στη Νομαρχία τον Μάρτιο 
του 2009 αλλά, αλλά.......

2β Κάθε μία από τις παραπάνω εργασίες, 
θέλει μελέτη εδαφομηχανική, στατική, χρει-
άζονται γεωτρήσεις, προφορτίσεις εδαφών 
για τη μελέτη της συμπύκνωσης κ.τ.λ. Με 

άλλα λόγια χρειάζονται 
πολλές ειδικότητες μηχα-
νικών. Για να υποβληθεί 
μια μελέτη έργου για χρη-
ματοδότηση στο Δ’ Κοινοτικό πλαίσιο (ΕΣΠΑ), 
πρέπει να γίνουν οι παραπάνω μελέτες, να 
υπολογιστεί το κόστος κάθε μιας χωριστά, 
και κατόπιν το κόστος του έργου. Ισως να 
χρειάζεται πρόσληψη συμβούλων με πείρα 
σε σύνθετα θέματα, για να μπορέσει η Νο-
μαρχία να φέρει σε πέρας το πρόβλημα που 
αφορά τα Τζουμέρκα. Οι Νομαρχίες, όλες οι 
Νομαρχίες, από την οργάνωση τους δεν είναι 
σε θέση για τόσο μεγάλα έργα, έργα πολυ-
σύνθετα, περίπλοκα, απαιτητικά.

3. Η γέφυρα Γκόγκου στο Καλαρύτικο πο-
τάμι (Μιχαλίτσι προς Κτιστάδες) έγινε από τη 
Νομαρχία πριν από 20 χρόνια περίπου. Εχει 
2 ανοίγματα. Εχει δύο αξιοπρόσεκτα σημεία. 
Η θεμελίωση είναι επιφανειακή και όχι σε 
πασσάλους που είναι ο κανόνας (Κάποτε θα 
υποσκαφεί). Το μεσόβαθρο έχει ορθογωνική 
διατομή και όχι ελλειπτική που επιβάλλεται 
για λόγους υδραυλικούς.
Με τεχνικούς σαν αυτούς της γέφυρας 

Γκόγκου, δεν γίνεται ο δρόμος σύνδεσης των 
Τζουμέρκων με την Εγνατία οδό. Να μην κρύ-
βουμε την αλήθεια. Φαντάζομαι παρόμοιες 
σκέψεις θα επικράτησαν προ ετών, και απο-
φασίστηκε η κατασκευή της Εγνατία οδού, 
να γίνει από ξεχωριστό φορέα, την «Εγνατία 
οδό», και μάλιστα νομικό πρόσωπο ιδιωτι-
κού δικαίου, μακριά από τις αγκυλώσεις του 
δημοσίου λογιστικού, με ότι τούτο συνεπά-
γεται.

4. Σήμερα που γράφεται το παρόν άρθρο, 
συμπίπτει με την παράδοση σε κυκλοφορία 
όλης της Εγνατίας οδού των 750 χιλιομέ-
τρων.
Η εταιρία «Εγνατία οδός» στην αρχή είχε 

προσλάβει ξένους συμβούλους. Σε 2 ή 3 χρό-
νια τους απέλυσε, γιατί οι δικού μας μηχανι-

κοί βεβαιώθηκαν ότι γνω-
ρίζουν τα θέματα που θα 
αντιμετωπίσουν.
Η «Εγνατία οδός» έχει 

αναλάβει την επίβλεψη της Ιονίας οδού, και 
του άξονα κεντρικής Ελλάδας (Ε65).

5. Κάνω τη σκέψη να εισηγηθούμε σαν 
Τζουμερκιώτες (Δήμαρχθ}3Κοινοτάρχες, Πρό-
εδρος συνομοσπονδίας Ηπειρωτών, κ.τ.λ.) 
την ολοκλήρωση των μελετών και την υπο-
βολή του φακέλου για χρηματοδότηση από 
το ΕΣΠΑ, να την αναλάβει η Εγνατία οδός, η 
οποία στη συνέχεια να κάνει το δρόμο δηλ. 
να δημοπρατήσει το έργο και να επιβλέπει 
την κατασκευή του. Το Δ’ Κοινοτικό πλαίσιο 
(ΕΣΠΑ) είναι για την περίοδο 2007 - 2013. 
Μέχρι σήμερα (τουλάχιστον στη Θεσσαλία 
που ζω), όλο μελέτες γίνονται. Οι κουτόφρα-
γκοι (sic) οι ευρωπαίοι δεν θα μας δίνουν συ-
νέχεια παρατάσεις.
Λυπάμαι που το θα το πω, αλλά στη Νο-

μαρχία Ιωαννίνων το θέμα βάλτωσε, (παρά 
την εκτίμηση και συμπάθεια που τρέφω προς 
τον συνάδελφο μηχανικό Νομάρχη). Να ζη-
τήσουμε συνάντηση με τον κύριο Σουφλιά, ή 
τουλάχιστον τον γενικό γραμματέα του ΥΠΕ-
ΧΩΔΕ, και να τον θέσουμε το παραπάνω πρό-
βλημα. Αν δεν χρηματοδοτηθεί όλο το έργο 
(Μπαλντούμα - Πράμαντα), να ζητήσουμε 
να χρηματοδοτηθεί το τμήμα Μπαλντούμα - 
Κράψη - Παλαιοχώρι μήκους 11+15=26 χιλιό-
μετρα. Το Παλαιοχώρι είναι κόμβος και από 
εκεί φαίνεται η Πράμαντα.

6. Υπολογισμός κόστους έργου.
Είναι μια πρόχειρη προσέγγιση, μια τάξη 

μεγέθους κόστους που παίρνει σαν
βάση, το κόστος της πρώτης μελέτης 

(Μπαλντούμα - Κράψη) των 11 χιλ/τρων. Το 
κόστος ο μελετητής το 2005 το έβγαλε 30 
εκατομμύρια ευρώ.

Για το 2° τμήμα της μελέτης λόγω των πολ-
λών γεφυρών και σηράγγων κάνω προσαύξη-
ση 40% στο κόστος ανά χιλ/τρο της πρώτης 
μελέτης.
Ετσι για το τμήμα Κράψη - Πράμαντα με 

28,50 χιλ/τρα υπολογίζω κόστος 120 εκατομ-
μύρια ευρώ.
Αρα το συνολικό κόστος (για τις 2 μελέτες) 

κατασκευής του δρόμου είναι 30+120=150 
εκατομμύρια ευρώ περίπου.
Σε περίπτωση που θα κάνουμε μόνο το 

τμήμα Μπαλντούμα - Κράψη - Παλαιοχώρι = 
11+15=26 χιλ/τρα, το κόστος θα είναι της τά-
ξεως μεγέθους 100 εκατομμύρια ευρώ περί-
που. Κανονικά το κόστος υπολογίζεται όταν 
γίνει μελέτη του έργου, προμέτρηση εργασι-
ών, κοστολόγηση μιας εκάστης κ.τ.λ. κ.τ.λ.
Στην περίπτωση μας, απλώς προσεγγίζου-

με την τάξη του μεγέθους του κόστους.
7. Τα νούμερα (κόστος έργου) μοιάζουν 

φαραωνικά, στη μίζερη πραγματικότητα με 
την οποία αντιμετωπίζονται τα Τζουμέρκα 
από την πολιτεία. Μήπως κυνηγάμε ανεμό-
μυλους;
Μέχρι σήμερα οι μελέτες κόστισαν περί-

που 2 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, αλλά η ζωή 
δεν είναι μόνο αριθμοί. Μια ανθρώπινη ζωή 
δεν είναι τίποτε, αλλά και τίποτε δεν αξίζει, 
όσο μια ανθρώπινη ζωή.
Πεθαίνουν μερικοί μέχρι να φτάσουν στο 

νοσοκομείο Ιωαννίνων, από το δρόμο της γέ-
φυρας της πλάκας, που έχει ηλικία 60 περί-
που ετών, και δεν δέχεται άλλη βελτίωση.
Μήπως γίνει κανένα θαύμα, και αυτή η 

ύστατη επέμβαση μας, αποδειχθεί προφη-
τική;
Αν δεν γίνει ο δρόμος με τη χρηματοδότη-

ση του ΕΣΠΑ, στα 2 ή 3 επόμενα χρόνια, τότε 
ΤΕΤΕΛΕΣΤΑΙ τα Τζουμέρκα. Τόσο μεγάλα έργα 
δεν γίνονται με Νομαρχιακές πιστώσεις.. Και 
οι ελπίδες έχουν τέλος.

Πολιτισμός σημαίνει φως…

Του Δημήτρη Χαμπίπη

Σύνδεση Τζουμέρκων με την Εγνατία οδό
Το θέμα βάλτωσε. Σε μελέτες ξοδεύτηκαν περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ

Γράφει ο πολ/κός Μηχ/κός 
Δημήτρης Κ. Πολύ μέρος
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3) Στους νερόμυλους των 
κεντρικών συνοικισμών των 
Αγνάντων «Κοίμηση Θεοτό-
κου» και «Άγιος Γεώργιος», που 
κατασκευάστηκαν τη δεκαετία 
του 1870. Χαρακτηρίστηκαν, 
επίσης, «Διατηρητέοι». Πρέπει 
να συντηρηθούν οι ίδιοι και 
οι «νεροτρουβιές» τους και 
να ξαναστηθούν τα μαντάνια 
τους, ώστε όλο το παλαιό σύ-
στημα (μύλος-νεροτρουβιά-
μαντάνια) να βρίσκεται σε 
κατάσταση λειτουργίας. Θα 
«δένουν» πολύ σφιχτά με το 
επί της πλατείας των Αγνά-
ντων αρτισύστατο Λαογραφι-
κό Μουσείο Τζουμέρκων. Ο 
πεζόδρομος «Κοδέλες» είναι 
ιδανικός χώρος απολαυστικού 
περιπάτου για όσους θέλουν 
να επισκεφτούν το Μουσείο 
περπατώντας.

4) Στο καλντερίμι του πε-
ζόδρομου στις «Κοδέλες» που 
αποτελεί αυτό καθ’ εαυτό 
«εν δυνάμει» Μνημείο. Συνδέ-
ει τους δυο κύριους Συνοικι-
σμούς των Αγνάντων. Κατα-
σκευάστηκε κατά την τελευ-
ταία δεκαετία του 19ου αιώνα, 
ύστερα από προσπάθειες του 
τότε Βουλευτή Τζουμέρκων 
Κων. Κοττίκα. Το «φιδωτό» 
αυτό Καλντερίμι εάν αναπα-
λαιωθεί, προστατευτεί από 
υδάτινες διαβρώσεις και τυχόν 
καταπτώσεις, φωτιστεί επαρ-
κώς και γίνει ασφαλές για τους 
πεζούς με κιγκλίδωμα από την 
πλευρά του γκρεμού, θα απο-
τελέσει μνημείο-στολίδι των 
Αγνάντων και ιδανικό χώρο 
περιπάτου  μέσα  σε  τοπίο 
απείρου φυσικού κάλλους. Οι 
σχετικές εργασίες που είχαν 
αρχίσει και προχωρήσει κατά 
μερικές δεκάδες μέτρα πριν 
την ίδρυση των Καποδιστρι-
ακών Δήμων, όταν Πρόεδρος 
της τότε Κοινότητας Αγνάντων 
ήταν ο κ. Ιωάν. Γιαννούλας, 
πρέπει να συνεχιστούν και να 
συμπληρωθούν.

5) Στον πλάτανο της πλα-
τείας του συνοικισμού «Κοίμη-
ση Θεοτόκου». Τον φύτεψε ο 

Διοικητής της Φρουράς (Τάγ-
ματος) Τζουμέρκων την 24 
Ιουνίου του 1882, την πρώτη 
Επέτειο της Απελευθέρωσης 
των Τζουμέρκων, εις ανάμνη-
ση του μεγάλου αυτού ιστορι-
κού γεγονότος. Μερικές προ-
σπάθειες που έγιναν κατά τον 
περασμένο αιώνα για τον εορ-
τασμό κατά την ημέρα αυτή 
των «Ελευθέριων των Τζου-
μέρκων», δεν απέδωσαν. Και-
ρός είναι να τις επαναλάβουμε 
και ο Πλάτανος-Σύμβολο της 
Ελευθερίας μας- να αναδειχθεί 
σε Ιστορικό Μνημείο. Προς το 
παρόν, μια μαρμάρινη πλάκα 
που να θυμίζει το γεγονός, δεν 
αποτελεί πολυτέλεια, ούτε 
κοστίζει. Άλλωστε, ως Ιστορι-
κό Μνημείο θα προβάλλει την 
Πλατεία και θα εμπλουτίζει το 
Λαογραφικό Μουσείο Τζου-
μέρκων της ΙΛΕΤ. Σκεπάζει με 
τις πυκνές φυλλωσιές του και 
δροσίζει με τον βαθύ ίσκιο του 
και την Πλατεία και το Μου-
σείο. 

6) Στον Άγιο Χριστόφορο 
και στον Άι-Λια. Γύρω από τα 
Εξωκλήσια αυτά και τους ομώ-
νυμους λόφους, στρατηγικής 
σημασίας για τα Άγναντα και 
την ευρύτερη περιοχή, έχουν 
διαδραματιστεί σημαντικά πο-
λεμικά γεγονότα κατά τον 19ον 

και 20ον αιώνα. Πολλοί θρύλοι 
για «Κρυφό Σχολειό» στον Άγιο 
Χριστόφορο και για εκεί συνα-
ντήσεις Ελλήνων και Τούρκων, 
παρουσία και ξένων διαπραγ-
ματευτών, για διευθέτηση δι-
αφορών, έχουν ήδη καταγρα-
φεί στην εφημερίδα «ΑΓΝΑ-
ΝΤΑ ΑΡΤΑΣ» και αλλού, όπως 
επίσης πολλά έχουν γραφεί 
για το θρυλούμενο Μοναστήρι 
του Άι-Λια και τις συναφείς με 
αυτό παραδόσεις.

7) Στη Βρύση του Χαλασμέ-
νου στα Κονάκια. Βρίσκεται 
σε τοπίο απείρου κάλλους, 
σκεπασμένο «ηλιοστεγώς» με 
πυκνές και πλατύφυλλες φυλ-
λωσιές αιωνόβιων πλατάνων. 
Το νερό της πηγής είναι γάρ-
γαρο και παγωμένο. Παλαιό-
τερα, κατά τα καλοκαίρια είχε 

Στις 11,12 και 13 Αυγούστου 
2009 πραγματοποιήθηκε με 
μεγάλη επιτυχία το Φεστιβάλ 
θεατρικών παραστάσεων στο 
“ΑΡΑΧΘΕΙΟΝ” υπαίθριο πέ-
τρινο θέατρο στο Παλαιοχώρι 
Σκούπας Άρτας.
Στις 11 Αυγούστου δόθηκε 

θεατρική παράσταση “Λα Μο-
σκέτα” από το ΔΗΠΕΘΕ Ιωαν-
νίνων. Ήταν μια καταπληκτική 
τρελή κωμωδία που αφορά την 
καθημερινή μας ζωή και όπου 
στο τέλος θριαμβεύει η αρετή κι 
όλα τελειώνουν όμορφα. Ήταν 
μια εξαιρετική παράσταση με 
γνωστούς ηθοποιούς που δια-
σκέδασε τους θεατές.Θερμά 
συγχαρητήρια στον Καλλιτεχνι-
κό Διευθυντή κ. Σπύρο Μισθό 
και σε όλους τους συντελεστές 
της παράστασης.
Ευχάριστη έκπληξη αποτέλε-

σε η παρουσία πολλών φίλων 
με επικεφαλής το Δήμαρχο κ. 
Χ. Χασιάκο από τα Άγναντα. 
Διακρίναμε τον δάσκαλο κ. Χ. 
Ζάχο με τη σύζυγό του, τον επι-
χειρηματία κ. Ι. Μπάρμπα με 
την οικογένειά του, τη γεωπόνο 
κ. Πηνελόπη Τούμπουρου με 
το σύζυγό της, την ιατρό κ. Πα-

ρασκευή Τούμπουρου, τον δι-
κηγόρο κ. Χρήστο Τούμπουρο 
με τη σύζυγό του και πολλούς 
άλλους. Κοντά τους είδαμε και 
τον Ναύαρχο κ. Γ. Κοντογιάννη 
και τον καθηγητή κ. Ν. Μέγα από 
το Μονολίθι. Τους ευχαριστούμε 
θερμώς και θα τους περιμένουμε 
και στις επόμενες παραστάσεις 
μαζί με τους φίλους τους.
Στις 12 Αυγούστου δόθηκε 

η παιδική θεατρική παράσταση 
“Η φωνή που χάθηκε στο Δά-
σος” της Μ.Σαββίδου από την 
εταιρεία θεάτρου Θεσσαλονίκης 
“Λαμπιόνι”. Ήταν ένα αστείο και 
τρυφερό παραμύθι που έδω-
σε την ευκαιρία στους μικρούς 
μας φίλους να πάρουν μηνύματα 
περί φιλίας, αγάπης, συνεργασί-
ας, δικαιοσύνης. Νιώσαμε όλοι 
παιδιά.
Στις 13 Αυγούστου δόθηκε 

από τον ίδιο θίασο η θεατρική 
παράσταση “Εχθροί εξ Αίματος” 
του Αρκά. Ήταν μια απολαυστι-
κή, πρωτότυπη και απολαυστική 

κωμωδία με πολλά μηνύματα για 
μικρούς και μεγάλους. Θερμά 
συγχαρητήρια στους συντελε-
στές των παραστάσεων, ιδιαιτέ-
ρως στη σκηνοθέτιδα κ. Αννίτα 
Γκαϊτατζή.
Τις παραστάσεις παρακολού-

θησε πλήθος κόσμου από το 
χωριό μας και από την ευρύτε-
ρη περιοχή των Τζουμέρκων και 
τίμησαν με την παρουσία τους 
ο Υφυπουργός  Υγείας κ. Γ. 
Παπαγεωργίου , ο Βουλευτής 
Άρτας του ΠΑΣΟΚ κ. Δ. Τσι-
ρώνης, ο Νομάρχης Άρτας κ. 
Γ. Παπαβασιλείου, ο Δήμαρχος 
Αγνάντων κ. Χ. Χασιάκος, ο 
τέως Δήμαχος Αιγάλεω κ. Ι. Μυ-
στακόπουλος, ο Πρόεδρος της 
Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών 
κ. Ε. Τζόκας, ο Πρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δή-
μου Ξηροβουνίου κ. Φ. Νάστος, 
η Δημοτική Σύμβουλος του Δή-
μου Άρτας κ. Ο. Γεροβασίλη, 
ο Δημοτικός Σύμβουλος του 
Δήμου Ξηροβουνίου κ. Β. Μό-
σχος, ο Πρόεδρος της ΙΛΕΤ κ. 
Κ. Μαργώνης, ο Πρόεδρος της 
Τζουμερκιώτικης Ομοσπονδίας 
κ. Χ. Λαναράς, ο Καθηγητής 
Φιλοσοφικής του Πανεπιστημί-

ου Ιωαννίνων κ. Γ. Γιαννάκης, 
οι Δημοσιογράφοι κ.κ. Γ. Πα-
πασωτηρίου και Κ. Μπατσής, 
πολλοί πολιτευτές του Νομού 
μας, εκπρόσωποι της Τοπικής 
και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη-
σης, εκπρόσωποι της Πανηπει-
ρωτικής και Τζουμερκιώτικης 
Ομοσπονδίας, και πολλοί Πρόε-
δροι και εκπρόσωποι Συλλόγων 
της περιοχής.
Ευχαριστούμε θερμά 
Τον Νομάρχη Άρτας κ. Γ. Πα-

παβασιλείου για τη χορηγία του, 
Τον Δήμαρχο Ιωαννίνων κ. Ν. 

Γκόντα και τον καλλιτεχνικό δι-
ευθυντή του ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων 
κ. Σ. Μισθό για την ευγενική διά-
θεση του θιάσου, 
Το Ίδρυμα “Σταύρος Νιάρ-

χος” για τη δωρεά του και 
Τον πρόεδρο της ΙΛΕΤ κ. Κ. 

Μαργώνη για τη χορηγία του προ-
κειμένου για συνδιοργάνωση.

Με βαθύτατη εκτίμηση 
και φιλικούς χαιρετισμούς,

Ρίτα Νάστου

Η 10η Συνδιάσκεψη Πολιτιστικών Συλλόγων 
και Αδελφοτήτων Δήμου Αγνάντων

Συνέχεια από τη σελίδα 6 
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πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. 
Ύδρευε 15 σπίτια με 80 κατοί-
κους και πότιζε πολλές δεκά-
δες στρέμματα καλλιεργήσι-
μης γης. Θρυλείται ότι δίπλα 
της εγκαταστάθηκαν το 1804 
ένας παππούς με τα διασω-
θέντα τρία νήπια εγγόνια του, 
απομεινάρια του «χαλασμού» 
των Μποτσαραίων στη Μονή 
του Σέλτσου. Αυτοί ήταν και 
οι πρώτοι κάτοικοι των Κονα-
κίων. Ο παππούς δίπλα από 
τη βρύση διηγούταν, σε κάθε 
διαβάτη ή διψασμένο, τα του 
τρομερού εκείνου χαλασμού 
και έτσι η πηγή πήγε το όνο-
μα «Βρύση του Χαλασμένου ή 
νερό του χαλασμένου». Η ισο-
πέδωση του χώρου (50-60 μ2 ) 
μπροστά από τη βρύση και το 
κτίσιμο μιας καλαίσθητης βρυ-
σούλας όγκου1μ3 περίπου θα 
αναβάθμιζε το τοπίο-μνημείο 
και θα αποκτούσε την παλαιά 
του αίγλη και επισκεψιμότη-
τα. Με κατάλληλη δε προ-
βολή, βελτίωση του δρόμου, 
διαρρύθμιση του χώρου και 
με έναν ρέκτη επιχειρηματία, 
θα μπορούσε να εξελιχθεί σε 
Αναψυκτήριο πανηπειρωτικής 
εμβέλειας, πλούσιο σε θρύ-
λους, παραδόσεις και ιστορία.
Τέλος αναφέρθηκε σε στοι-

χεία αρχαιολογικού ενδιαφέ-
ροντος, όπως είναι:
α) Τα ευρήματα του Θωμά 

Αναστασίου στα Κονάκια Αγνά-
ντων, τα οποία η Αρχαιολογική 
Υπηρεσία που τα παρέλαβε το 
1988, τα ενέταξε χρονολογικά 
στον 4ο π.Χ αιώνα.
β) Τα χαλάσματα στον Ζίφ-

κο, στις «Πλάκες» κ.τ.λ. (Τέ-
τοια ευρήματα και χαλάσματα 
υπάρχουν σε όλα τα χωριά του 
Δήμου μας). 
γ) Η αμφιθεατρική και απά-

νεμη τοποθεσία με το τοπω-
νύμιο «Πολύκοινα». Θρυλείται 
ότι εκεί ήταν ένας από τους 
χώρους (θέατρο), στον οποίο 
συναντιούνταν οι αντιπροσω-
πείες του «Κοινού των Αθα-
μάνων» (184-167 π.Χ). Κατά 
πολύ παλαιούς θρύλους που 
έφτασαν στα αυτιά των παπ-
πούδων μας, στην τοποθεσία 
είχαν βρεθεί επεξεργασμένες 
μεγάλες πέτρες κατάλληλες 
για αναβαθμίδες θεάτρου, οι 
οποίες αργότερα τεμαχίστηκαν 
και χρησιμοποιήθηκαν στις τοι-
χοποιίες σπιτιών και χωραφιών 
στα Πολύκοινα και τη Βουρτά-
πα. Κατ’ άλλην εκδοχή, ο όρος 
«Πολύκοινα» ανατρέχει στο 
θεσμό της κοινοκτημοσύνης 
της προϊστορικής περιόδου. 
Όλα αυτά μπορεί και πρέπει 

να αξιολογηθούν και να απο-
τελέσουν αντικείμενο έρευνας 
της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.
Οι Αδελφότητες, εξ άλλου, 

θα πρέπει να ευαισθητοποιή-
σουν τα μέλη τους και όλους 
τους χωριανούς τους, ώστε 
να σέβονται και να τιμούν τα 
Μνημεία της Ιστορίας και του 
Πολιτισμού μας, και τα τυχόν 
ευρήματα (αρχαία νομίσματα, 
βέλη, αιχμές δοράτων, κερα-
μικά κ.τ.λ.) που εντοπίζουν 
κατά τη διάνοιξη δρόμων, θε-
μελίων των σπιτιών κτλ, να τα 
θέτουν υπόψη των αρμοδίων 
αρχών και να μην τα διαχειρί-
ζονται όπως τα υπόλοιπα μπά-
ζα. Μπορεί αυτά να σηματοδο-
τούν την εκεί ύπαρξη «Εθνικού 
Θησαυρού», ανυπολόγιστης 
αξίας. 

Χρ. Αρ. Παπακίτσος

Η Σκέζα φιλοξένησε φέτος 
το καλοκαίρι 150 άτομα. Ο 
δρόμος –σαν μοντέρνο παιδικό 
παντελόνι– αρχίζει με τσιμέντο, 
κατόπιν λακκούβες, ύστερα 
άσφαλτος και μετά αρχίζει ο 
Γολγοθάς των αυτοκινήτων.

Η φωτογραφία δείχνει το 
αληθές της υπόθεσης.
Αγαπητέ δήμαρχε, νομίζω ότι 

ο δρόμος μας δεν είναι θέμα 
των κατοίκων της περιοχής.
Ο φωτισμός δήμαρχε, ανε-

παρκής. Τα φώτα στις κολώνες 
φωτίζουν τα… τσουπόρια.
Οι κάτοικοι το βράδυ που 

ανεβαίνουν, δε βλέπουν ούτε 
τη μύτη τους. Σκέψου, να ‘χουν 
πιεί και κανένα τσίπουρο στο 
Λεμονιά, θα τους βρούνε την 

άλλη μέρα στο λαγκάδι. Εύχο-
μαι να μη συμβεί κάτι τέτοιο. Τι 
να τα κάνεις τα φώρα την άλλη 
μέρα!!! Για δέστε το κι αυτό!!!

Ζάχος Χάρις
Αντιπρόεδρος της Αδελφότητας

Φωτο-αποδείξεις

Η Έλλη 
του Νίκου 
Καπέλη 
κάνει τον 
επιστάτη

Ο δήμαρχος 
Αγνάντων 
Χρ. Χασιάκος, 
η Ρίτα Νάστου 
και ο στρατηγός 
Κώστας 
Ζιανίκας


