
ΠΛΗΤΤΕΤΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΑΣ…

Καταργείται η ως τώρα παρεχόμενη 
στις εφημερίδες έκπτωση Ταχ. Τελών!

Τα ταπεινά λυχνάρια, οι 
εφημερίδες της Επαρχίας και 
κυρίως εκείνες των Πνευμα-
τικών και Πολιτιστικών Συλ-
λόγων, που με τη φλόγα τους 
κάνουν τους χρυσούς θησαυ-
ρούς της πολιτιστικής μας 
κληρονομιάς να λάμπουν και 
να ξεχωρίζουν μέσα στο τρο-
μακτικό έρεβος που σήμερα 
μας περιβάλλει, άρχισαν να 
τρεμοσβήνουν!...
Τα περισσότερα από τα 

έντυπα αυτά που, τα τελευ-
ταία πενήντα και πλέον χρό-
νια, αποτελούσαν τους άμι-
σθους σκαπανείς και τους 
διαπρύσιους κήρυκες του 
τοπικού μας πολιτισμού, θα 
οδηγηθούν άσπλαχνα και 
αχάριστα στον εξ ασφυξίας 
θάνατο, αν η Πολιτεία στα-
ματήσει να τους παρέχει σαν 
οξυγόνο το μειωμένο ταχυ-
δρομικό τιμολόγιο που τους 
δώριζε ως τώρα. Οι Σύλλο-
γοι θα αναγκαστούν να στα-
ματήσουν τη φωτεινή αυτή 
προσφορά τους και άπραγοι, 
όπως πολλοί άλλοι, θα παρα-
τηρούν την… ταχύτητα διάδο-
σης του σκότους!... Την «πο-
λιτισμοκτόνα» αυτή απαίτη-
ση, λένε, ότι την πρόβαλαν οι 
«Τροϊκανοί», με βάση τις επι-
ταγές του «Μνημονίου» και 
του «Μεσοπροθέσμου» και 
ανέθεσαν στους εδώ εντολο-
δόχους τους να στήσουν την 
κρεμάλα και να τραβήξουν το 
σκοινί, που σφίγγει τη θηλιά 
και «καρυδώνει». Και αυτοί, 
«τοις κείνων ρήμασι πειθό-
μενοι», ψήφισαν το νόμο 
3986/2011 (ΦΕΚ. 152/1-7-
2011), το άρθρο 48 του οποί-
ου καταργεί το μειωμένο ταχ. 
τέλος που ίσχυε για την απο-
στολή των γεμάτων πολιτισμό 
και πατριωτισμό εφημερίδων 
των Συλλόγων οι οποίοι, υπό 
το βάρος του πολλαπλάσι-

ου ταχυδρομικού κόστους, θα 
«γονατίσουν» και θα αναγκα-
στούν να τις κλείσουν… 

Δεν ξέρω αν οι «Τροϊκα-
νοί» στον τόπο τους «βγά-
ζουν από τη μύγα σπλήνα», 
μ’ αυτή τη συνταγή. Πάντως, 
αν ο στόχος τους είναι να αυ-
ξήσουν έτσι τα κρατικά μας 
έσοδα και όχι να πλήξουν 
τον υπέρλαμπρο πολιτισμό 
μας και να αποδυναμώσουν 
τον αξεπέραστο πατριωτισμό 
μας, γρήγορα θα διαπιστώ-
σουν ότι έπεσαν πολύ έξω 
στους υπολογισμούς τους. 
Το κράτος θα χάσει και αυτά, 
τα ελάχιστα μεν αλλά σίγου-
ρα, που εισπράττει ως τώρα. 
Πρέπει κάποιος να πει στους 
«Τροϊκανούς» ότι στη λειψυ-
δρία δε χαλάς τη μικρή πηγή, 
τη βρυσούλα, την ανάβρα 
που «δακρύζει», που σταλά-
ζει, επειδή δεν είναι βρυσο-
μάνα και δεν σου δίνει αρκετό 
νερό, για να ξεδιψάς εσύ ο 
ίδιος και να δροσίζεις και τους 
φίλους σου και, προπάντων, 
τους δανειστές σου. 
Οι Εφημερίδες και τα Πε-

ριοδικά των Πατριωτικών και 
Πολιτιστικών Συλλόγων, αλλά 
και ο τοπικός εν γένει τύπος, 

τονώνουν τον πατριωτισμό 
και προάγουν τον τοπικό πο-
λιτισμό και την παράδοσή 
μας και ενισχύουν τους δε-
σμούς των ανά την Ελλάδα 
και το Εξωτερικό διάσπαρ-
των συμπατριωτών μας, τόσο 
μεταξύ τους όσο και με τις 
ζείδωρες ρίζες τους. Γράφο-
νται με εθελοντική εργασία 
μερικών αθεράπευτα ρομα-
ντικών πατριδολατρών που 
στοχεύουν ανιδιοτελώς τόσο 
στην ανάδειξη της ιστορίας, 
της πολιτιστικής κληρονομιάς 
και του φυσικού κάλλους του 
τόπου τους όσο και στην ευ-
αισθητοποίηση των νεότερων 
γενιών σε ό,τι ελληνικό, σε 
ό,τι παραδοσιακό και γνήσιο, 
σε ό,τι δηλαδή συνθέτει την 
αυθεντική ταυτότητά τους. 
Είναι τα μόνα έντυπα που 

«ξεκοκαλίζουν» οι σύγχρονοι 
ακρίτες, που στα χωριά μας 
«φυλάττουν Θερμοπύλες» και 
«επιμένουν ελληνικά». Είναι 
η μόνη πηγή από την οποία 
αντλούν ελπίδα και αισιοδο-
ξία και η μοναδική φωνή που 
ακούνε εκεί στην ερημιά και 
τη σκοτεινιά, από την οποία 
παίρνουν θάρρος να μη σκιά-
ζονται την ανησυχητική, τη 
νεκρική ησυχία και τα μορμο-
λύκεια της φαντασίας τους!... 
Τα έντυπα αυτά, σε κάθε 

έκδοσή τους, κάτι ξεχασμένο 
«ξεχώνουν» από την ιστορία, 
από τα ήθη και τα έθιμά μας, 
από τους θρύλους, τους μύ-
θους και τις παραδόσεις μας 
και το προβάλλουν ενώπιον 
όλων και, προπάντων, ενώπι-
ον των νεότερων γενιών. 
Χιλιάδες έρευνες, μελέτες 

και πραγματείες λάμπρυναν 
και λαμπρύνουν τις σελίδες 
αυτών των Εφημερίδων και 
Περιοδικών και τροφοδότη-
σαν και τροφοδοτούν τις δε-
ξαμενές της γνώσης στις κε-
ντρικές βιβλιοθήκες και στα 
Ειδικά Ερευνητικά Κέντρα. Οι 
στήλες αυτών των εντύπων 
είναι οι καλύτεροι κήρυκες και 
πρεσβευτές του πολιτισμού 
μας. Απ’ αυτές ξεπήδησαν 
ταλέντα του λόγου και της τέ-
χνης και εξαιρετικά γόνιμες 
του πολιτισμού μας ιδέες.
Αυτές τις ζωοδότρες του 

πολιτισμού μας εστίες απειλεί 
να σβήσει ο εξ «Εσπερίας» 

αγριεμένος ανεμοστρόβιλος 
που, με τις ξηρές και άπο-
νες ριπές του, που εδώ κατα-
φτάνουν υπό μορφή νόμου, 
«κουρεύει με την ψιλή» όλες 
τις προεξέχουσες ηθικές και 
πνευματικές αξίες της ανθρω-
πότητας, για να προβάλει την 
οικονομική σαν μοναδική. 
Ελπίζουμε ότι η χώρα μας 

που γέννησε τον παγκόσμιο 
πνευματικό πολιτισμό, δεν 
θα γεννήσει και τους δημίους 
του. Θα βρει τον τρόπο να 
εξαιρέσει από την «κρεμάλα» 
την ψυχή του λαού της.
Η Γεν. Γραμματεία Επικοι-

νωνίας - Ενημέρωσης, που 
ως τώρα μεριμνούσε για την, 
κατ’ εξαίρεση, παρεχόμενη 
στους Πολιτιστικούς Φορείς 
γενναίας έκπτωσης στην τα-
χυδρομική διακίνηση των 
εντύπων τους, ελπίζουμε ότι 

θα σταθμίσει σωστά το μέγε-
θος της ζημιάς που η εφαρ-
μογή του ανωτέρω νόμου θα 
προκαλέσει στον πολιτισμό 
μας και θα κάνει ό,τι πρέπει 
για να συνεχιστεί το ως τώρα 
μειωμένο ταχυδρομικό τιμο-
λόγιο. 
Ιδιαίτερα οφείλει να ενδι-

αφερθεί και να πείσει τους 
αρμοδίους το Υπουργείο 
Πολιτισμού, διότι το κλείσι-
μο των εντύπων των Πολιτι-
στικών Φορέων, θα πλήξει 
πρωτίστως το δικό του έργο. 
Θα χάσει την προσφορά χι-
λιάδων εραστών του ελλη-
νικού πολιτισμού και του ελ-
ληνικού πνεύματος, που με 
μεράκι και όρεξη πασχίζουν 
αφιλοκερδώς για να αναδεί-
ξουν τους πολιτιστικούς μας 
θησαυρούς. 

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ
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ΠΕΡΙΟΔΟΣ  Β΄
Τριμηνιαίο  όργανο 
της  Αδελφότητας 
Αγναντιτών
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ΚΩΔΙΚΟΣ: 3734

ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ 
ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΩΡΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΩΡΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ

Αποχαιρετίσαμε το φετινό καλοκαίρι στις 8 το απόγευμα 
της 24-9-2011 από το Θέατρο της Δώρας Στράτου! Δίπλα από 
τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και μέσα από το ειδυλλιακό 
τοπίου του Λόφου Φιλοπάππου.

Το αγέρωχο, η περηφάνια και η κουλτούρα των Τζουμέρ-
κων ενσαρκώθηκαν από το χορευτικό τμήμα και τη χορωδία 
του Εκπολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Αγνάντων, 
υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του κ. Βαγγέλη Κώτσου και 
με την επιμέλεια και τα κείμενα της Αντιδημάρχου Κεντρ. 
Τζουμέρκων κας Σταυρούλας Αηδόνη, αλλά και με τα Τζου-
μερκιώτικα αυθεντικά και καλλιτεχνικά «Φωτογραφήματα» 
του Αγναντίτη φωτογράφου κ. Κ. Μαυροπάνου. Ήταν εκδήλω-
ση αγάπης προς τον τόπο μας και ανάδειξης της αξεπέραστης 
πολιτισμικής μας κληρονομιάς και του φυσικού κάλλους του 
τόπου μας, αλλά και προσφορά στους συμπατριώτες μας, που 
δεν μπόρεσαν να βρεθούν το καλοκαίρι στα χωριά μας. 

Η επιτυχία της εκδήλωσης ξεπέρασε τις προσδοκίες και 
των πλέον αισιόδοξων. Δείξαμε ότι υπάρχουμε και μεγαλουρ-
γούμε ως Τζουμερκιώτες. Δίκαια τα ζωηρά και παρατεταμένα 
χειροκροτήματα του φιλοθεάμονος κοινού. Δίκαια και τα δικά 
μας συγχαρητήρια προς όλους τους συντελεστές της επιτυχί-
ας. Και του χρόνου! 

Γράφει ο 
Χρήστος Αρ. Παπακίτσος

Κραυγή αγωνίας της Εφημερίδας μας!... 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
Η κατάργηση της ως τώρα παρεχόμενης έκπτω-

σης στα ταχ. τέλη των εφημερίδων που εκδίδουν 
οι Πνευματικοί και Πολιτιστικοί Φορείς, πλήττει 
θανάσιμα και τη δική μας εφημερίδα. Την οδηγεί 
στο κλείσιμο!... Η εξέλιξη αυτή μας αναγκάζει να 
απευθυνθούμε σε όλους τους αναγνώστες της και 
να παρακαλέσουμε για την τακτική καταβολή της 
ετήσιας συνδρομής των δέκα (10) τουλάχιστον 
ευρώ, ειδάλλως η εφημερίδα μας, από το προσε-
χές φύλλο της και για όσο αντέξει, θα στέλνεται 
ταχυδρομικώς μόνο σε όσους θα έχουν καταβάλει 
τη συνδρομή τους. Οι υπόλοιποι θα μεριμνούν μό-
νοι τους για την παραλαβή της από τα γραφεία της 
Αδελφότητας ή και από άλλα σημεία που θα ανα-
κοινωθούν στο επόμενο φύλλο της. 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Η ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ
ΤΙΜΑ ΔΥΟ ΑΓΝΑΝΤΙΤΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ.

 *
 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ «ΜΙΧΑΗΛΑΣ ΑΒΕΡΩΦ» 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ 

(Οδός Ακαδημίας και Γενναδίου 8, 7ος όροφος)
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ 
ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΖΟΛΩΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΥ, ΩΣ ΕΞΗΣ: 

1. ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΗΝ 17-10-2011, ΩΡΑ 18.30΄ 
 ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΖΟΛΩΤΑ 

 ΜΕ ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ. 

2. ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 15-11-2011, ΩΡΑ 18.30΄
 ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΡ. ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΥ
 ΜΕ ΟΜΙΛΗΤΗ ΤΟΝ κ. ΚΩΣΤΑ ΜΑΡΓΩΝΗ,

 ΦΙΛΟΛΟΓΟ- ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ, ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ Ι.Λ.Ε.Τ.

Η Αδελφότητα διαθέτει 
τους παρακάτω λογαρια-
σμούς για όποιον θέλει να 
καταθέσει χρήματα.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
081/754481-28

ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
00060296015-1
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Η Αδελφότητά μας, ως γνωστόν, έχει βιβλιοδετή-
σει σε τόμους τα φύλλα της εφημερίδας μας από το 
1ο έως το υπ’ αριθμ. 169 (Δεκέμβριος 2009). Εκτός 
όμως από αυτό, έχει αποθηκεύσει τα παραπάνω 
φύλλα και σε ηλεκτρονική μορφή σε DVD, το οποίο 
τιμάται 20€. Όποιος ενδιαφέρεται για την αγορά του, 
ας επικοινωνήσει με την Αδελφότητα.

Χρήστος Γεωργ. Καπέλης (1940 - 2011)
Αγαπημένε μου θείε Χρή-

στο, δεν φανταζόμουνα ποτέ 
πως θα έγραφα αυτά τα λόγια 
για σένα ενώ θα ήσουν ακό-
μη νέος. Στα 71 σου χρόνια 
έκλεισες τα μάτια σου την 
παραμονή του 15 
Αύγουστου. Έφυ-
γες από κοντά μας 
πολύ γρήγορα, πολύ 
ξαφνικά, με αξιο-
πρέπεια και παλικα-
ρίσια όπως πάλευ-
ες παλικαρίσια στο 
στίβο της ζωής!
Πριν από λίγες μέ-

ρες καθόμασταν πα-
ρεούλα στην αυλή 
του σπιτιού και με 
θέα το Μακρύκαμπο όπου 
γεννήθηκες και μεγάλωσες πί-
ναμε τσίπουρα και μας έλε-
γες ιστορίες από τα παλιά. Τα 
παιδικά και εφηβικά σου χρό-
νια, τα χρόνια τα δύσκολα, τα 
πέτρινα, τα χρόνια της φτώ-
χειας. Το μελαχρινό, ανήσυχο 
αγόρι από μικρή ηλικία άνοιξε 
τα φτερά του και έφυγε από 
το τόπο που λάτρευε, από 
το Μακρύκαμπο για να βρεί 
την τύχη του στην Άρτα. Εκεί 
έφτασε όρθιος, ξεκινούσε δρό-
μος ανηφορικός και δύσβατος, 
έπρεπε να παλέψει με το κε-
φάλι ψηλά. Ασχολήθηκε με την 
εργολαβία και δεν είναι λίγα τα 
σπίτια και τα Δημόσια Έργα 
που έφτιαξε ο θείος Χρήστος. 
Το έργο του και η προσφορά 
του στον τομέα της οικοδομής 
ήταν μεγάλα γιατί τον διέκρι-
ναν η καλοσύνη, η ανθρωπιά, 
η εμπιστοσύνη και η αξιοπρέ-
πεια.
Σε νεαρή ηλικία γνώρισε την 

θεία Βαγγελή (Σιαπλαούρα) 
και μαζί έκαναν μια όμορφη 
οικογένεια, ως οικογενειάρχης 
ήταν υπόδειγμα. Καμάρωσε 
μαζί με τη μοναδική του σύ-
ζυγο τα δυο αγόρια τους, τον 
Γιώργο και τον Όμηρο, δυο 
λαμπρούς ανθρώπους και οι-
κογενειάρχες επίσης. Ανήσυχα 
παιδιά από μικρά και τα δύο. 
Πολλές φορές δεν μπορώ να 
ξεχωρίσω ποιός από τους δυο 
μοιάζει περισσότερο στο χα-
ρακτήρα, στις δραστηριότητες 
και στην κοινωνικότητα του 
πατέρα τους. Γεμάτος ζωή και 
σφρίγος, δύναμη και δημιουρ-
γικότητα, ξεχείλιζε η αγάπη 
και η προθυμία του για προ-
σφορά στην οικογένειά του, 
στο χωριό του, στην κοινωνία 
ως ενεργός πολίτης. Αποτε-
λούσε πρότυπο ανθρώπου 
αυτοδημιούργητου, με αυξημέ-
νες ηθικές, κοινωνικές και πα-
τριωτικές ευαισθησίες. 
Επιτέλεσε Πρόεδρος του Ερ-

γατικού Κέντρου Άρτας, Πρό-
εδρος Εμπειροτεχνών, Σύμ-
βουλος Κοινότητας Αγνάντων 
και Ιδρυτής της Αδελφότητας 
Αγναντιτών Άρτας. Λες και το 
ήξερες θείε πως ήταν η τε-
λευταία φορά που τα λέγαμε 

και μας εξιστόρησες την ζωή 
σου και εμείς σε ακούγαμε σι-
ωπηλοί, έτσι ένιωθα έντονα 
πως από μέσα σου ξεχύνε-
ται φλογερή η αγάπη σου για 
την οικογένεια, για το χωριό 

μας, για την περι-
οχή μας, για την 
κοινωνία γενικότε-
ρα. Θυμήθηκα τα 
καλοκαίρια που μας 
φιλοξενούσες στην 
Κορονησία, τα πα-
νηγύρια στην Άγνα-
ντα, όταν χόρευες 
πρώτος, το πόσο 
μερακλής και χο-
ρευταράς ήσουνα. 
Τις συζητήσεις που 

κάναμε για τη νεολαία και τις 
συμβουλές σου, τις προχωρη-
μένες ιδέες σου που πάντα 
“ζήλευα”.
Αχ καλέ μου θείε, τώρα εκεί 

ψηλά θα βρεις και τη Λαμπρι-
νούλα μας και θα χαρεί πολύ 
που θα σε δεί, θα σε κερνάει 
όσα τσιπουράκια θέλεις, εσύ 
θα της λες ιστορίες και εκείνη 
θα σε σκουντάει γελώντας δυ-
νατά όπως έκανε πάντα!
Μην ξεχάσεις να της δώσεις 

χαιρετισμούς από όλους μας, 
θα ζείτε μέσα στις ψυχές μας 
για πάντα!
Όσοι σε γνωρίσαμε καλά, θα 

σε νιώθουμε ανάμεσά μας, να 
μας δείχνεις το δρόμο της επι-
τυχίας, της δημιουργικότητας. 
Την μεγάλη μέρα του 15 Αύ-

γουστου λοιπόν διάλεξες να 
μας μαζέψεις όλους μας, την 
οικογένεια σου, τις 5 εγγονές 
σου, τους συγγενείς, τους φί-
λους και τους γνωστούς για 
να σε αποχαιρετίσουμε για τε-
λευταία φορά με μάτια βουρ-
κωμένα και να σου πούμε το 
«καλό ταξίδι» στην αιωνιότη-
τα.

«Καλό ταξίδι» θείε μου, θα 
κρατήσω από σένα για πάντα 
τη ζωντάνια σου για ζωή.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα, 

που σε σκέπασε!
Ευαγγελία Κων. Καπέλη

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ
Η κα Ευαγγελή Καπέλη, 

χήρα Χρήστου και τα τέκνα 
αυτών Γεώργιος και Όμηρος, 
πρόσφεραν στην Αδελφότητα 
Αγναντιτών Αθήνας το ποσό 
των 150 ευρώ εις μνήμη του 
συζύγου και πατέρα αντίστοι-
χα, του Χρήστου Γεωργίου Κα-
πέλη.
Το Δ.Σ. τους ευχαριστεί θερ-

μά για την προσφορά τους 
και εύχεται να είναι ελαφρύ το 
χώμα που τον σκέπασε. Αιω-
νία του η μνήμη.

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.

Νεκρολογίa

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Στις 25 Ιουνίου 2011 ο Κώ-

στας του Γιάννη Μασιαλή με τη 
γυναίκα του Ελένη, βάφτισαν 
στο Λουτράκι την κόρη τους. 
Το δε όνομα που δόθηκε είναι 
Αλεξάνδρα – Ελευθερία. Νονές 
ήταν οι αδελφές Αννα και Αλε-
ξάνδρα Τζουμάκα.

• Στις 6 Αυγούστου ο Νικό-
λαος Κουτσός και η Ανθούλα 
Καπέλη βάφτισαν το 3ο τους 
παιδί εις τον Ιερό Ναό Αγίων 
Ταξιαρχών Αρτας και το ονόμα-
σαν ΟΔΥΣΣΕΑ.
Νονοί οι Μαγγιώρου Κλεο-

πάτρα και Μολώνης Δημήτριος.
• Στις 16 Ιουλίου, στον ι.ν. 

Αγίου Κων/νου στην Παρακοπή 
της Σύρου, βαπτίστηκε η εγγο-
νή της Σταυρούλας Αηδόνη και 
πήρε το όνομα Σοφία-Σταυρού-
λα. Νονός ο Νίκος Κρυστάλλης 
και γονείς οι Χρίστος και Άντα 
Καρλαύτη.

• Στις 10 Ιουλίου 2011 στον 
ιερό ναό Αγίου Νικολάου Αγο-
ράς Ιωαννίνων, έγινε η βάπτιση 
του γιου της Σπυριδούλας (Ρού-
λας) Χρήστου Παπαθεοδώρου 
και του Περικλή Μακρή. Ο 
νονός του Μιλτιάδης Γκοδίμης 
του χάρισε το όνομα ΓΕΩΡΓΙ-
ΟΣ.

 Ευχόμαστε να ζήσει και να 
αναδειχθεί σε όλα του Tροπαι-
οφόρος. 

ΘΑΝΑΤΟΙ
 Πέθανε στα Γιάννινα και 

κηδεύτηκε την 20-7-2011 από 
τον Ι.Ν. «Κοίμηση Θεοτόκου» 
της Εξοχής Κόνιτσας ο εκεί 
εγκαταστημένος χωριανός μας, 
συνταξιούχος αστυνομικός 
ΗΛΙΑΣ ΣΩΤ. ΤΣΙΜΠΕΡΗΣ, 
ετών 83.

 Στις 18 Ιουλίου απεβίωσε 
και κηδεύτηκε στο Βελβεντό 

Κοζάνης ο Αθανάσιος Γεωργ. 
Γιαννούλας, συνταξιούχος υγει-
ονομικός υπάλληλος, ετών 80.

 Τον Αύγουστο απεβίωσε 
και κηδεύτηκε στην Αθήνα ο 
Δημήτριος Κων. Καπέλης, ετών 
89.

 Στις 9 Σεπτεμβρίου απεβί-
ωσε και κηδεύτηκε στην Αθήνα 
ο Σωτήρης Γεωρ. Χριστοβασί-

λης, ετών 59.
 Στις 25 Αυγούστου απεβί-

ωσε και κηδεύτηκε στα Ιωάννι-
να η Ειρήνη Βασ. Αγόρου, ετών 
80.

 Στις 17 Αυγούστου απεβί-
ωσε και κηδεύτηκε στα Άγνα-
ντα η Ελένη Κιτσαντά-Μέρμη-
γκα (του Γρηγορίου), ετών 86.

 Τον Αύγουστο απεβίω-
σε και κηδεύτηκε στην Άρτα η 
Ελευθερία Παπά-Ζιώβα, ετών 
81.

 Στις 9 Ιουλίου απεβίωσε 
στη Φιλιππιάδα και κηδεύτηκε 

στην Άγναντα ο Κων/νος Αριστ. 
Καραμάνης, ετών 90.

 Στις 3 Ιουλίου απεβίωσε 

και κηδεύτηκε στην Άρτα ο 
Γεώργιος Στ. Μαντέλος (συζ. 
Αντωνίας Στεφ. Τσαντή), ετών 
76.
Εκφράζουμε τα θερμά μας 

συλλυπητήρια στους συγγενείς 
των θανόντων.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η Αικατερίνη Γ. Ρίζου προ-

σφέρει το ποσό των 70 ευρώ 
εις μνήμη του συζύγου της Ιω-
άννη Μπακογεώργου προς ενί-
σχυσιν της Αδελφότητας Αγνα-
ντιτών Αθηνών.

• Εις μνήμην του αδελφού 
της Γιώργου και του πατέρα 
της Χρήστου Κοντογεώργου, η 
Πρεσβυτέρα Ανδρομάχη Ι. Λευ-
καδίτη πρόσφερε στον Πολιτι-
στικό – Εξωραϊστικό Σύλλογο 
«ΤΑ ΑΓΝΑΝΤΑ» το ποσό των 
50 ευρώ.
Ο Σύλλογος την ευχαριστεί 

και εύχεται μαζί της αιωνία τους 
η μνήμη.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
Οι κάτωθι χωριανοί μας ει-

σήχθησαν σε σχολές ανώτερων 
και ανώτατων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων ως εξής:

• Φλώρος Βασίλειος του 
Γεωργίου και της Κων/νας στο 
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 
του Πολυτεχνείου Βόλου.

• Καπέλης Χρήστος του Τι-
μολέοντα και της Θεοδώρας 
στο Τμήμα Λογιστικής και Χρη-
ματοοικονομικής του Οικονο-
μικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

• Ντερτιμάνης Δημήτριος 
του Λεωνίδα και της Αντιγόνης 
(κόρη του Χρήστου και Γεωργί-
ας Καπέλη) στο Τμήμα Οικονο-
μικών Επιστημών του Πανεπι-
στημίου Αθηνών.

• Γκοτσόπουλος Ευάγγελος 
του Κων/νου και της Μαρίας 
(κόρη του Ευαγγέλου και της 
Λαμπρινής Πριτσιβέλη) στο 
Τμήμα Κτηνιατρικής Σχολής 
Καρδίτσας.

• Γκοτσόπουλος Θάνος του 
Κων/νου και της Μαρίας στο 
Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έρ-
γων ΑΣΠΑΙΤΕ Αθήνας.

• Κωνσταντίνα Παναγιώτη 
Αηδόνη στο τμήμα Τεχνολογίας 
Τροφίμων του ΑΤΕΙ Αθήνας.

• Καρύδης Δημήτριος του 
Κων/νου (γιος του Αστυνομικού 
Κώστα Καρύδη και εγγονός της 
Ευθυμίας Αρ. Παπακίτσου) στο 
Τμήμα Οικονομικών Επιστη-
μών του Πανεπιστημίου Ιωαν-
νίνων.
Συγχαίρουμε όλους τους επι-

τυχόντες και τους ευχόμαστε 
καλές σπουδές.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΓΙΑ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ
Παπακίτσος Αρ. Χρίστος ..... 50
Παπακίτσος Βασ. ................ 50
Τσιμπέρη Γεωργίτσα ........... 50
Κοντογιώργος Ανδρέας ..... 100
Κώστας Ιω. Χρήστος ......... 200
Παπαγιάννης Γεώργιος 
και Χαριτίνη ...................... 100
Πολύζου Μαρία .................. 20
Παναγόπουλος Σωτήριος
και Κώστα Βαΐζα ................. 50
Χριστοβασίλης Γ. Ιωάννης ... 50
Ζαχαριάς Κων. και
Νίκη Ζιάβρα ....................... 60
Δωρητές στην ιστορική 
και Λαογραφική Εται-
ρεία Τζουμέρκων ΙΛΕΤ
1. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος 

Παλαιοχωρίου Αγνάντων «Η 
Μεταμόρφωση του Σωτήρος» 
ένα παραδοσιακό θρανίο Δημ. 
Σχολείου Παλαιοχωρίου κατα-
σκευασμένο από ντόπιους μα-
ραγκούς, τους Γιάννη Μπαζού-
κα και Βασίλειο Γούλα.

2. Στέλλα Κωνσταντινίδου
3. Βασιλική Χαλκιά-Γιωτό-

πουλου
4. Βασιλική Νικ. Κοντογε-

ώργου
5. Γεωργία Νίκου-Κοντογε-

ώργου
6. Χρήστος και Αγλαΐα Βρό-

ντου
7. Πηνελόπη Κων. Τούμπου-

ρου

Αγαπητοί συνδρομητές της εφημερίδας ΑΓΝΑΝΤΑ:
Οι έγνοιες της ζωής και η αμέλεια μας κάνουν συχνά να 

μην εκπληρώνουμε απλές υποχρεώσεις μας.
Χωρίς άλλο πρόλογο:
Η εφημερίδα μας κινδυνεύει να κλείσει, διότι πάρα πολ-

λοί από μας δεν στέλνουμε τη συνδρομή.
Επιτρέψετέ μου να σας υποβάλω έναν εύκολο τρόπο: 

Τυλίγω καλά σε απλωμένο χοντρό χαρτί τα χρήματα, και τα 
στέλνω με απλό επιστολικό φάκελο.

Σας ευχαριστώ
Αγγελική Ζολώτα

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Το σπίτι της Αλεξάν-

δρας στο κέντρο του 
χωριού.
Πληροφορίες: Βασί-

λειος Ντίνος, τηλ. 210-
2022611.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
στη Δάφνη οικόπεδο 

400 μ. εντός σχεδίου.
Τηλ .  26850-31129 

Άγναντα.
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«Κόμπο το είχαμε δέσει» 
ότι το πρώτο «πράσινο 

χωριό» του πιλοτικού προγράμμα-
τος της Ενωμένης Ευρώπης για την 
ενεργειακή αυτονομία στην Ελλάδα 
θα είχε το άρωμα της Άρτας και τα 
νερά, τον αέρα, τη δροσιά και τον 
ήλιο του ορεινού της όγκου. Χωριό 
αυτής της περιοχής πρότεινε η Πε-
ριφέρεια Ηπείρου και η πρότασή της 
εγκρίθηκε από την πρώην Υπουργό 
Περιβάλλοντος κα Μπιρμπίλη. Και 
εμείς, οι ντόμπροι Τζουμερκιώτες, 
το πιστέψαμε και τρίβαμε τα χέρια 
μας από χαρά!... Ξεχάσαμε ότι είμα-
στε «ανάδελφοι» και ότι ζούμε στην 
εποχή που το άθλημα «είπα, ξείπα» 
κυριαρχεί στις επιδόσεις των ταγών 
μας!... Λένε, ότι πιέστηκε ο νέος 
Υπουργός Περιβάλλοντος και «απο-
σύνδεσε» το «ενεργειακό χωριό» 
από την ορεινή Άρτα, για να μπορούν 
να το διεκδικήσουν και άλλοι Νομοί 
και άλλες περιοχές. Και ο κάθε πι-
κραμένος Αρτινός διερωτάται: Θα 
αποκτήσουμε ποτέ και εμείς φωνή, 
πυγμή και όγκο για να φωνάζουμε, να 
διεκδικούμε, να «τραπεζοχτυπούμε» 
και να πιέζουμε ή θα ψελλίζουμε 
στο διηνεκές γονατιστοί το : «σφάξε 
με Αγά μ’ ν’ αγιάσω»; Ουαί τοις…» 
αδυνάτοις!... 

Τον ως τώρα Δήμαρχο Κεντρι-κών Τζουμέρκων κ. Μ. Γαρνέ-
λη, του οποίου ακυρώθηκε η εκλο-
γή, δεν τον γνώριζα. Τον είδα και 
τον άκουσα σε δυο φετινές αυγου-
στιάτικες εκδηλώσεις. Μου άφησε 
την εντύπωση ότι είναι ένας πολύ 
αξιόλογος άνθρωπος, σοβαρός και 
ευφυής, που μπορείς να τον εμπι-
στευθείς. Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο 
το ότι καταξιώθηκε κοινωνικά και 
αναδείχτηκε επαγγελματικά στο βαθ-
μό του στρατηγού. Το ότι δεν στρογ-
γυλοποίησε προς τα επάνω το ποσο-
στό των γυναικών του ψηφοδελτίου 
του, ώστε να καλύψει την απαίτηση 
του νόμου, δεν είναι μόνο δικό του 
σφάλμα. Οι υπόλοιποι του συνδυα-
σμού του, τι έκαναν; Το Πρωτοδικείο 
που επικύρωσε και ανακήρυξε τον 
Συνδυασμό, δε μέτρησε τις υποψή-
φιες γυναίκες; Δεν κρίνω, βέβαια, 
το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ιωαννίνων 
που απέρριψε πρωτόδικα την έν-
σταση. Το έκρινε το ΣτΕ. Αρνητικό, 
πάντως, είναι το γεγονός ότι ο Δή-
μος μας θα στερηθεί των υπηρεσιών 
του κ. Γαρνέλη και αρκετών ικανών 
Δημοτ. Συμβούλων του ψηφοδελτίου 
του. Μακάρι ο Δήμαρχος που θα 
εκλεγεί να καλέσει κοντά του όσους 
απ’ αυτούς επιθυμούν να εργαστούν 
εθελοντικώς και αφιλοκερδώς για το 
Δήμο μας. Στα Τζουμέρκα δεν περισ-
σεύει κανένας. 

Φαίνεται ότι εμείς οι Τζουμερ-
κιώτες είμαστε επιρρεπείς 

στις ενστάσεις κατά του κύρους των 
εκλογών. Ξεκινήσαμε επίσημα τον 

ελεύθερο και δημοκρατικό βίο μας 
με τις βουλευτικές εκλογές της 20-
12-1881, κατά τις οποίες εξελέγη-
σαν Βουλευτές στην τότε αυτοτελή 
Εκλογική Περιφέρεια της Επαρχίας 
Τζουμέρκων (Έδρα Άγναντα) οι Κων. 
Κοττίκας και Νικ. Αμβράζης. Κατά 
της εκλογής του δευτέρου, που δεν 
είχε συμπληρώσει ακριβώς το προ-
βλεπόμενο τότε τριακοστό έτος της 
ηλικίας (του έλειπαν κάτι μήνες), 
υπέβαλε ένσταση ο αποτυχών Γ. Κί-
σαβος. Κατά την επαναληπτική εκλο-
γή, που έγινε την 16 Μαΐου 1882, 
την έδρα του Αμβράζη κατέλαβε ο 
Χρ. Ρίγγας από τα Πράμαντα, θερμός 
πατριώτης, που εργάστηκε σκληρά 
για να στηρίξει τους αποδεκατισμέ-
νους, πονεμένους και εξαθλιωμέ-
νους Τζουμερκιώτες, εξαιτίας της 
κατά το 1878 ατυχούς επανάστασής 
τους. Εκείνος που έκτοτε ούτε ξα-
νακούστηκε ούτε ξαναφάνηκε στα 
Τζουμέρκα ήταν ο Γ. Κίσαβος. «Άνοι-
ξε η Γη και τον κατάπιε»!... 

Πλούσιος ήταν ο Απολογισμός 
της Ι.Λ.Ε.Τ. που τέθηκε υπόψη 

των μελών της κατά την ετήσια Γ. Σ. 
της 7-8-2011 στο Βουργαράλι. Εν-
διαφέρουσες ήταν και οι προτάσεις 
των μελών που πήραν μέρος στη 
συζήτηση. Μόνο που η συμμετοχή 
μελών από το Βουργαρέλι και γενικά 
από τα Ανατολικά Τζουμέρκα ήταν 
πολύ μικρότερη της αναμενόμενης. 

Πολύ πετυχημένη ήταν η φετινή 
12η Συνδιάσκεψη των Πολι-

τιστικών Φορέων του τέως Δήμου 
Αγνάντων, που έγινε την 14-8-2011 
στο Γραικικό. Ο Προεδρεύων κ. Φ. 
Χαχούλης, Δικηγόρος Αθηνών και 
Πρόεδρος του Συλλόγου Γραικικιω-
τών, ρέκτης της τοπικής μας πα-
ράδοσης, με την εμπεριστατωμένη 
εισήγησή του κάλυψε όλα τα προβλή-
ματα των Τζουμέρκων και πρότεινε 
συγκεκριμένες και εφικτές λύσεις. 
Γαλαντόμος στη φιλοξενία του, πλην 
των άλλων, έδωσε την ευκαιρία 
στους συνέδρους να γευτούν και 
να ξαναθυμηθούν τις φροντισμένες, 
νοστιμότατες και νοικοκυρεμένες 
Τζουμερκιώτικες πίτες που ετοίμα-
σαν οι Γραικικιώτισσες. Τις ευχαρι-
στούμε θερμότατα για τη γευστική 
πανδαισία που μας χάρισαν. Συγχα-
ρητήρια σε όλους τους συντελεστές 
της πετυχημένης Συνδιάσκεψης που, 
αν μη τι άλλο, ξανάσμιξε δημότες 
του τέως Δήμου Αγνάντων. Πάντως, 
επαναλαμβάνω και τούτη τη φορά 
την παλαιά πρότασή μου: Η επόμενη 
συνδιάσκεψη να έχει ως κύριο θέμα 
της τη συζήτηση επί των πεπραγμέ-
νων όλων των προηγούμενων, για 
να δούμε αν είχαν κάποια μετρήσιμα 
αποτελέσματα. 

Διάβασα σε εφημερίδα ότι οι 
Τζουμερκιώτες σύνεδροι της 

ανωτέρω Συνδιάσκεψης δε σεβάστη-
καν τον συμπατριώτη τους Βουλευ-
τή από τη Μικροσπηλιά. Δεν είναι 
αληθές. Και τον σεβάστηκαν και τον 
τίμησαν και τον σέβονται και τον τι-
μούν. Δεν αποτελεί ασέβεια η ήπια 
κριτική μερικών ομιλητών στην κα-
ρικατούρα, στο τέρας που ο «Καλ-
λικράτης» γέννησε στα Τζουμέρκα, 
όπου κατάφερε να ενοποιήσει τα 
σημεία του ορίζοντα, εκείνα του Βορ-
ρά και του Νότου και τα άλλα της 
Ανατολής, της Δύσης και του Βορρά! 
Σε εντονότερο ύφος ήταν η αναφο-
ρά ομιλητή στην εκπροσώπηση των 
Τζουμέρκων στη συζήτηση που έγινε 
στην Ειδική Υποεπιτροπή της Βου-
λής, για τις προοπτικές ανάπτυξης 
της περιοχής μας. Ορθώς κλήθηκε σ’ 
αυτή ο Δήμαρχος Βορ. Τζουμέρκων, 
αλλά κακώς, κάκιστα, αγνοήθηκε ο 
Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων 
και αντ’ αυτού κλήθηκε εκπρόσωπος 
Συλλόγου, το «βεληνεκές» του οποί-

ου δεν ξεπερνά τον 
ορίζοντα της έδρας 
τους. Γι’ αυτήν την 
«εξ αβλεψίας» επιλο-
γή επικρίθηκε έντονα, 
αλλά με ευπρέπεια ο 
κ. Βουλευτής ο οποί-
ος, ευφυής όπως εί-
ναι, δεν επέμεινε να 
δευτερολογήσει, για 
να απαντήσει και έτσι 
«η φωτιά» έσβησε «εν 
τη γενέσει της». Θυ-
μήθηκε ότι σε αρκετές περιπτώσεις 
«το σιγάν κρείττον εστί του λαλείν». 

Μερικοί καλοί φίλοι με συμβου-
λεύουν να μη δίνω πολιτική 

χροιά στα σχόλιά μου. Εάν η στή-
λη αυτή δεν έπιανε τον παλμό της 
κοινωνίας, ο συντάκτης της δε θα 
ζούσε μέσα της. Θα ήταν εξωγήινος. 
Πολιτική είναι τρόπος ζωής. Είναι οι 
παρεμβάσεις που πρέπει να κάνουμε 
για διορθώσουμε τα κακώς κείμενα, 
είναι ο αγώνας για την προστασία 
του περιβάλλοντος και για την καλυ-
τέρευση των συνθηκών διαβίωσης 
και επιβίωσης. Πολιτική είναι το τα-
ρακούνημα της δημόσιας διοίκησης, 
όταν αυτή δεν είναι σε θέση να «μοι-
ράσει δυο γαϊδουριών άχυρα». Πολι-
τική είναι και η αντίσταση σε συμπε-
ριφορές που ταλαιπωρούν το κοινω-
νικό σύνολο ή οδηγούν την κοινωνία 
σε ηθικό τέλμα. Η πολιτική είναι και 
οι όποιες προτάσεις που σκοπεύουν 
στην ανάταση και την προαγωγή της 
κοινωνίας. Μπορεί μερικοί που νιώ-
θουν τύψεις, που «έχουν τη μύγα και 
μυγιάζονται» να αισθάνονται άβολα. 
Ας πρόσεχαν και ας προσέχουν και 
στο μέλλον… 

Αλλά, πώς να μην κάνεις πο-
λιτική και να μην βγεις από 

τα ρούχα μου, όταν ακούς πνευματι-
κούς ταγούς να δηλώνουν ότι δε θα 
εφαρμόσουν το νόμο για τα Πανεπι-
στήμια, που ψήφισε το 85% περίπου 
των Βουλευτών και, κατά τεκμήριο, 
του λαού; Τι παράδειγμα δίνουν αυ-
τοί στο λαουτζίκο; Και επειδή είμαι 
πολύ παλαιός, ανακαλώ στη μνήμη 
μου πολλά από τα αλλοπρόσαλλα 
συνθήματα και σαλπίσματα του πα-
ρελθόντος που σήμερα, όσοι τα θυ-
μούμαστε, ανατριχιάζουμε. Και όμως, 
οι τότε κεκράκτες και καιροσκόποι 
χειροκροτητές των λαοπλάνων, τώρα 
ψάχνουν να βρουν τι έφταιξε και φτά-
σαμε στο σημερινό κατάντημα!... 

Σήμερα, έστω και με καθυ-
στέρηση πολλών δεκαετιών, 

φαίνεται πως οι πολιτικοί μας άρχι-
σαν, επιτέλους, να καταλαβαίνουν 
ότι με το «ΝΑΙ ΣΕ ΟΛΑ» από την 
εκάστοτε συμπολίτευση και με το 
«ΟΧΙ ΣΕ ΟΛΑ» από την αντίστοιχη 
αντιπολίτευση, δεν πάει μπροστά ο 
τόπος. Γι’ αυτό έκαναν άλμα προς 
τη συναίνεση και τη δημοκρατία. Κα-
τάλαβαν ότι η αλήθεια δε βρίσκεται 
πάντοτε προς τη μια πλευρά και ότι 
το κόμμα που πλειοψηφεί, δεν απο-
κτά αυτομάτως και την παντογνωσία. 
Πρέπει, ωστόσο, να καταλάβουν (και 
έχουμε δείγματα ότι αρχίζουν να το 
καταλαβαίνουν), ότι η συναίνεση δε 
δίδεται εκ των υστέρων, σε προει-
λημμένες αποφάσεις, αλλά επιτυγ-
χάνεται ύστερα από επίμονες δια-
πραγματεύσεις, ζυμώσεις και αμοι-
βαίες υποχωρήσεις, που καταλήγουν 
σε μια στρογγυλευμένη και κοινώς 
αποδεκτή πρόταση. Αν η λογική αυτή 
εφαρμοζόταν αμέσως μετά τη μετα-
πολίτευση, σίγουρα δε θα φτάναμε 
στη σημερινή οικονομική και ηθική 
κατάντια. Οι εγωισμοί και οι ηγεμο-
νισμοί των νικητών και οι δηλώσεις 
τους για κλείδωμα των ηττημένων 
«στο χρονοντούλαπο της ιστορίας», 
ποτέ δεν οδηγούν στην πρόοδο. Ο 
τροχός της ζωής γυρίζει και, για να 

μη σκαλώνει, θέλει την 
προσπάθεια όλων μας. 

«Διάβαζα και κά-
πνιζαν τα μάτια 

μου», γράφει ο Μακρυ-
γιάννης στα απομνημονεύ-
ματά του. Τα δικά μου μά-
τια δάκρυζαν όταν διάβαζα 
κάπου ότι: «Τα κουρέλια 
κάνουν το χαρτί, το χαρτί 
κάνει το χρήμα, το χρή-
μα φτιάχνει τράπεζες, οι 

τράπεζες δίνουν δάνεια, τα δάνεια 
κάνουν ζητιάνους, οι ζητιάνοι φορά-
νε κουρέλια», και… φτου κι απ’ την 
αρχή! Είναι, ίσως, ο πιο παραστατι-
κός ορισμός του «φαύλου κύκλου» 
της φτώχειας. Παρά ταύτα, εμείς 
παρακαλούμε να μας επιμηκύνουν το 
χρόνο εξόφλησης του χρέους μας, 
να μας δανείσουν και άλλα, για να 
πληρώνουν και οι αγέννητοι… Έρμα 
εγγόνια και δισεγγόνια, τι έχετε να 
τραβήξετε και τι “σκατοψύχια” θα 
μας σούρνετε!... 

Είναι δίκαιο; Μου τηλεφώνησε 
φίλος, συνομήλικός μου απ’ τα 

Τζουμέρκα, συνταξιούχος οικοδόμος 
των 650 ευρώ και σχεδόν κλαίγοντας 
μου είπε: «Σε ένα οικόπεδο στην 
Κηφισιά, που πριν από 65 χρόνια 
κληρονόμησα από τον πατέρα μου, 
κατόρθωσα να κτίσω ένα σπιτάκι 70 
μ2, το οποίο έδωσα στην εγκατε-
στημένη εκτός Αθηνών κόρη μου, 
κρατώντας την επικαρπία. Σ’ αυτό 
κατοικώ μόνος μου. Τώρα, με το νέο 
φόρο που έβαλαν στα σπίτια, πρέπει 
να πληρώσω 1.120 ευρώ, δηλ. δυο 
μήνες να μην τρώω, να μην τηλεφω-
νώ, να μην ανάβω ηλεκτρικό, να μην 
πίνω νερό. Πες μου, είναι δίκαιο;». 
Και εγώ συμμεριζόμενος τον πόνο 
του, ψέλλισα: «Είσαι τέσσερις φο-
ρές πιο άτυχος από εμάς, γιατί η 
μάνα του πατέρα σου γεννήθηκε σε 
καλύβα της Κηφισιάς πριν από 150 
χρόνια. Ας γεννιόταν στα… Θωμέσια 
να πληρώσεις λιγότερα»! Να, που 
και οι αμαρτίες των παππούδων παι-
δεύουν και τ’ αγγόνια. Εσείς τι λέτε, 
είναι δίκαιο; 

Όταν το κράτος (η εξουσία, 
ο νόμος), βρίσκεται μακριά 

απ’ τα χωριά μας, μακριά από τους 
πολίτες, εύκολα ο σατανάς τους κά-
νει παραβάτες. Η παροιμία: «όταν 
λείπει ο γάτος χορεύουν τα ποντί-
κια», τα λέει όλα. Ο καθένας που 
«δεν έχει ιερό και όσιο», που δε 
σέβεται κανέναν, παρκάρει όπου νά 
’ναι, μαρσάρει και κορνάρει όποτε 
τού ’ρθει, βάζει φωτιά στα χορτάρια 
και τα ξεράδια των χωραφιών του αυ-
γουστιάτικα, ανοιγοκλείνει τις βάνες 
(υδατοφράκτες) του υδραγωγείου 
όποτε θέλει ή αφήνει μέρα-νύχτα 
τις βρύσες ανοιχτές, αδιαφορώντας 
αν στεγνώνει καλοκαιριάτικα πολλά 
νοικοκυριά συγχωριανών του, ακό-
μα και τις βρύσες των πλατειών, 
όπου δεκάδες παιδιών παίζουν μέσα 
στην κάψα και «κορακιάζουν»!... Κά-
ποιος πρέπει να βάλει μυαλό και 
σ’ αυτούς τους «περαβρεχάκηδες». 
Αλλά, αυτοί οι κάποιοι οφείλουν να 
υπογράφουν με το πραγματικό τους 
επώνυμο την καταγγελία τους και όχι 
με πλαστό, όπως έκανε εκείνος ο 
ανύπαρκτος στην περιοχή μας «Κων. 
Καρυπίδης»!... Αλλά και η κρατική 
Υπηρεσία που κρέμασε στις κολό-
νες και τα πλατάνια των Αγνάντων 
τα ονόματα των (δικαίως ή αδίκως 
- δεν ξέρω-) καταγγελλομένων, δε 
μου φαίνεται να είχε περισσότερο 
μυαλό… 

Και για να μην πείτε ότι κάνω 
παρατηρήσεις που πονάνε, 

κάνω και μερικές προτάσεις που 
μπορεί να απαλύνουν τον πόνο μας: 
1) Να ενισχυθεί ο φωτισμός των δυο 

πλατειών του χωριού μας. Απαραίτη-
τος είναι και ο ειδικός φωτισμός με 
προβολείς στις πλατείες, τόσο για 
να παίζουν τα παιδιά όσο και για να 
βιντεοσκοπούνται άνετα και μετά τη 
δύση του ήλιου οι εκδηλώσεις που 
γίνονται σ’ αυτές. 2) Να φωτιστεί 
η αμαξιτή γέφυρα Πλάκας (φυσική 
και ιστορική είσοδος στα Κεντρικά 
Τζουμέρκα). 3) Στον πλάτανο της 
κεντρικής Πλατείας (οικισμός Πα-
ναγίας) να αναρτηθεί (ή να εντοι-
χιστεί στο βάθρο του) καλαίσθητη 
πινακίδα (μαρμάρινη ή μεταλλική) 
στην οποία να αναγράφεται με με-
γάλα και ανεξίτηλα γράμματα: ΤΟΝ 
ΦΥΤΕΨΕ ΤΗΝ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 1882 Ο Δ/
ΤΗΣ ΤΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΑΓΝΑΝΤΩΝ, ΤΑΓ-
ΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΝΤΖΟΠΟΥ-
ΛΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡ-
ΚΩΝ. 4) Να ζητηθεί η συγκατάθεση 
του κ. Βασ. Ευαγ. Αηδόνη για τον 
εντοιχισμό στο οίκημά του (οικισμός 
Αγ. Γεωργίου) πινακίδας με την επι-
γραφή: ΕΔΩ ΣΤΕΓΑΣΤΗΚΕ ΑΡΧΙΚΑ Ο 
ΙΔΡΥΘΕΙΣ ΤΟ 1882 ΔΗΜΟΣ ΑΓΝΑ-
ΝΤΩΝ. Παρόμοιες πινακίδες με ιστο-
ρικό, κατά περίπτωση, περιεχόμενο 
καλό είναι να τοποθετηθούν π. χ. στο 
παλιό Γυμνάσιο Αγνάντων, στο οίκη-
μα που στεγάστηκε αρχικά ο τέως 
Καποδιστριακός Δήμος Αγνάντων 
κτλ. Ό,τι μένει άγραφο, ξεχνιέται. Το 
παίρνουμε στις αποσκευές μας και 
το θάβουμε στη λησμονιά εμείς… οι 
διαβάτες της ζωής…

Έγινε, επιτέλους, η «Λαϊκή 
Συνέλευση» των Αγνα-

ντιτών την 13-8-2011 στην «Πλα-
τεία της Παναγίας», κάτω από τον 
ιστορικό πλάτανο. Ο Πρόεδρος της 
Τοπ. Κοινότητας Αγνάντων κ. Κων. 
Αλ. Παπακίτσος στην εισήγησή του 
αναφέρθηκε σε όλα τα προς επίλυ-
ση προβλήματα του χωριού μας, τα 
οποία με ομοφωνία του Τοπ. Συμβου-
λίου υποβλήθηκαν ως αιτήματα στη 
Δημοτική Αρχή, προκειμένου να τα 
εντάξει στο Πρόγραμμα των έργων 
του Δήμου μας. Διατυπώθηκαν ενδι-
αφέρουσες ιδέες και προτάσεις και 
από τους λίγους χωριανούς μας που 
προσήλθαν στη Συνέλευση. Οι πολ-
λοί, πάνω από 1.500 ψυχές είχε το 
χωριό μας εκείνη τη μέρα, προτίμη-
σαν τα σπίτια τους ή τα καφενεία!... 
Όμως, όλοι έχουν προτάσεις και τις 
συζητούν μεταξύ τσίπουρου και μπύ-
ρας στα καφενεία και κατακρίνουν 
τους πάντες και τα πάντα, ακόμη και 
την εφημερίδα μας που δε γράφει 
ό,τι «έκαστος κατά διάνοιαν έχει», 
ό,τι δηλ. ο καθένας έχει στο νου του. 
Δεν βγαίνουν να τα πουν όταν και 
όπου πρέπει ούτε ενημερώνουν την 
εφημερίδα μας. 

Τα πανηγύρια μας φέτος ήταν λιγότερο ενθουσιώδη, λιγότε-
ρο θορυβώδη. Ήταν πιο «πειθαρ-
χημένα». Η αβεβαιότητα για «το τι 
τέξεται η επιούσα» (το τι θα μας ξη-
μερώσει) επηρέασε φοβικά το θυμικό 
μας. «Οι παράπλευρες απώλειες» 
εξαιτίας του Μνημονίου μετρήθηκαν 
και στα πανηγύρια!... Οφείλω όμως 
να ξεχωρίσω δυο ποιοτικά χαρακτη-
ριστικά: Το πρώτο εντοπίστηκε στις 
28 Ιουλίου στο χορευτικό και τη χο-
ρωδία του Πολιτιστικού & Εξωραϊ-
στικού Συλλόγου Αγνάντων, με τη 
συμμετοχή στα πολιτιστικά δρώμενα 
του χωριού μας και του Συλλόγου 
«Μερακλήδες της Άρτας», χάρη στις 
προσπάθειες του ρέκτη της παράδο-
σης κ. Βασ. Γκαρτζώνη, Αγναντίτη 
εκ γυναικός, που εξασφάλισε και 
την δωρεάν τηλεοπτική κάλυψη από 
τον ART.TV που, όπως μου είπαν, 
ήταν πολύ καλή! Τους ευχαριστούμε 
όλους θερμότατα και τους συγχαί-
ρουμε! Το δεύτερο ήταν η τεχνητή 
σκιάδα σ’ ολόκληρη την πλατεία του 
«Άι-Σωτήρα», έργο του Συλλόγου 
Παλαιοχωρίου Αγνάντων. Αποτελεί 
δείγμα σεβασμού προς το πλήθος 
των προσκυνητών που την 6 Αυγού-
στου «πλημμύρισε» το Παλαιοχώρι, 
όπως κάθε χρόνο. Συγχαίρουμε το 
Σύλλογο και τον ευχαριστούμε! 

Βλέ πω, α κού ω, σχολιάζω
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Από το βιβλίο «Όταν έχασα το δρόμο των Σχολειών»
(Ίσως η «ηρωΐδα» κατάγεται από κάποιο χωριό των Τζουμέρκων)

Μια κυρία που γνώρισα μέσα απ’ τα 
βιβλία μου –γεννήθηκε το 1959– με διά-
βασε, με ξαναδιάβασε, ήρθε και στο σπί-
τι μου.
Την τέταρτη φορά: 
– Αν έχετε λίγο χρόνο...
– Και βέβαια! εγώ. Και να μου πείτε ό,τι 

θέλετε! (Ήταν το 1998).
– Είμαστε τέσσερεις αδερφές, κι εγώ η 

μεγαλύτερη. Και μεγαλώσαμε σ’ ένα πα-
λιόσπιτο στην άκρη των Τρικάλων. Αγα-
πούσα τα γράμματα, ήθελα να σπου-
δάσω... Δασκάλα ήθελα να γίνω, τίποτε 
περισσότερο. Χρήματα όμως πουθε νά. 
Ο πατέρας μου εργάτης, η μάννα μισο-
άρρωστη. Μόλις τελείωσα το Σχολείο 
δεκαοχτώ χρονών, μου έστειλε προ ξενιό 
ο γείτονας. Ήταν μοναχογιός τριανταέξι χρονών, 
εί χε σπίτι διώροφο... Στον κάμπο διακόσια στρέμ-
ματα... Οι γονείς μου χάρηκαν.

«Παιδί μου, άνοιξε η τύχη μας!» Εγώ όμως έπε-
σα να πεθάνω.

– Γιατί; είπα, και την κοίταζα.
– Μα άνθρωπος ήταν αυτός; Άσχημος γερα-

σμένος, φώ ναζε –δεν μ’ άρεσε. Όμως τον πήρα 
τελικά.

– Και πώς το αποφάσισες;
«Θα την κάνω βασίλισσα!» έλεγε στους γονείς 

μου.
«Θα μας βοηθήσει να ξελασπώσουμε...» έλεγαν 

οι δικοί μου σε μένα.
...Λοιπόν με πίεσαν τα πράγματα, τον πήρα 

τελικά, απόχτησα ένα γιό. Ευτυχώς, το παιδί σε 
τίποτε δεν του ‘μοια σε –είναι όμορφο, ήσυχο, κα-
λότροπο. Αυτός έχτισε ένα σπιτάκι στους γονείς 
μου, πραγματικά η ζωή τους άλλα ξε... Όμως η 
δική μου: Ένα μηδενικό.

– Γιατί τόσο πολύ; πάλι εγώ.
– Ήταν άσχημος, χωρίς αισθήματα, κακότρο-

πος. Με πλήγωνε κάθε στιγμή και κάθε ώρα.
«Στο σπίτι μου χόρτασες ρούχα και ψωμί!» όλο 

μου φώναζε.
– Και οι γονείς σου;
– Το έβλεπαν τώρα, καταλάβαιναν ότι, αντί ν’ 

ανοίξει η τύχη μου, άνοιξε ο τάφος μου. Μα τί να 
γίνει πια; Εν τω μεταξύ, η ζωή γύρω μας άλλαζε 
με γοργούς ρυθμούς. Οι αδερφές μου, που δεν 
αγαπούσαν και τόσο πολύ τα γράμματα, η μιά 

μετά την άλλη τελείωναν το Εξατάξιο, 
βρή καν δουλειά σε καταστήματα... 
Παντρεύτηκαν όλες καλά παιδιά και 
προκομμένα... Όλες παντρεύτηκαν με 
έρωτα... ... Και τώρα όλη η οικογένεια 
με κοίταζαν με οίκτο, κι ας είχα σπίτια 
και παράσπιτα... Διακόσια στρέμμα-
τα στον κάμπο... Με κοίταζαν και με 
λυπόνταν, εμένα που ήμουνα η ομορ-
φότερη και πρώτη στο Σχολείο μου... 
Που ήθελα τόσο πολύ να συνεχίσω με 
τα γράμματα...
Την άκουγα αμίλητη, την κοίταζα. 

Ήταν φανερό ότι, ε κτός από τη σεμνή 
ομορφιά της, είχε ευφυΐα και ευγένεια.

– Μεγάλο κρίμα! τής είπα. Πήγες 
χαμένη, και δεν σου έπρεπε. Ο γιος 

σου;
– Γεννήθηκε το 1978. Είναι φοιτητής στη Σχολή 

Α., Θεσσαλονίκη.
Είπαμε και άλλα, «Οι στραβομάρες δυστυχώς 

πληρώ νονται...» καταλήξαμε. «Και όσο για τη 
φτώχεια: Είναι η πιο βαρειά κακοποίηση! λένε τα 
βιβλία...»

(Αυτά το 1998).

Σεπτέμβριος, έτος 2000.
– Μπορώ να σάς επισκεφτώ; μου τηλεφώνησε.
Και ήρθε, και ήταν τώρα τόσο διαφορετική –χα-

ρούμενη και ζωηρή!
Χωρίς πολλές εισαγωγές:
– Ήρθα, μου λέει, να σάς πω μια καινούργια 

ιστορία!
– Δηλαδή;
– Είμαι ευτυχισμένη! Μου συνέβη κάτι φαντα-

στικό! Την κοίταζα, περίμενα...
– Το προπερασμένο Πάσχα (1999) γιόρταζα 

τα γενέ θλια του γιου μου, συμπλήρωνε τα εικο-
σιένα του. Ήρθε στο σπίτι νεολαία, αγόρια και 
κορίτσια... Τους περιποιήθη κα. Ο σύζυγος στο 
καφενείο όπως συνήθως, έπαιζε χαρ τιά... Κατά τις 
δώδεκα, μεσάνυχτα, ένα κορνάρισμα... και σε λίγο 
το κουδούνι τής εξώπορτας.

«Ο πατέρας μου!» ένα κορίτσι τής παρέας. «Θέ-
λει ν’ α νεβεί να σας μιλήσει από κοντά, να σας ευ-
χαριστήσει...» ... Ανοίγω όλες τις πόρτες, πρώτος 
όροφος, ανεβαίνει τα σκαλιά ένας ομορφάνθρω-

πος... Απλώνει το χέρι, με κοιτά ει καλά-καλά!
«Φωτόπουλος!» μου λέει, και με κοιτάει κατά-

ματα.
Κοκκαλώνω.
«Αχ, Θεέ μου!» αυτός. «Μήπως είσαι η Αννού-

λα;»
«Παναγία μου!» εγώ. «Μήπως είσαι ο Βασίλης;»
– Ποιος ήταν, βρε παιδί μου; με τη σειρά μου κι 

εγώ.
– Θα σάς τα πω με λίγα λόγια! εκείνη. Στο Σχο-

λείο έ νας συμμαθητής μου, δύο χρόνια μεγαλύτε-
ρος, κρατούσε στα διαλείμματα μια μακριά βέργα, 
«Σ’ αγαπώ!» μού έγραφε πάνω στο χώμα τής 
αυλής, και αμέσως το ‘σβηνε. Και μένα μ’ άρεσε 
πολύ. Τίποτε όμως δεν συνέβη μεταξύ μας. Έπειτα 
έφυγε, σπούδασε Δασολογία... Εγώ από τότε δεν 
τον είχα ξαναδεί.

... Τώρα όμως, την άλλη μέρα κιόλας, δώσαμε 
συνάντηση σ’ ένα ωραίο Καφέ. Μου μίλησε για τη 
ζωή του... Και πό σο έμοιαζε ο γάμος του με τον 
δικό μου γάμο! Ήταν κάτι το απίστευτο!

«Τώρα...» μου λέει, «Επιτέλους! Εγώ είμαι ελεύ-
θερος. Η μοναχοκόρη μου, δεκαεννιά χρονών, ερ-
γάζεται κάπου... Δεν ήθελε σπουδές. Κι εγώ πήρα 
διαζύγιο. Αχ, βρε Αννού λα, να χώριζες κι εσύ!» Και 
με κοίταζε στα μάτια, όπως τότε στην αυλή του 
Σχολείου μας, που εγώ ήμουν δεκαέξι χρονών κι 
εκείνος δεκαοχτώ. ... Τα είπα όλα στο παιδί μου.

«Μαμά...» μου λέει, και κράταγε και τα δυο μου 
χέρια το λατρεμένο παλληκάρι μου. «Μαμά, ξέρω 
ότι η ζωή σου δεν ήταν όπως θα ‘θελες... Όπως 
θα σου έπρεπε. Τώρα να αποφασίσεις αυτό που 
θέλεις εσύ και όχι ό,τι θέλουνε οι άλλοι. Κι εγώ θα 
είμαι πάντοτε μαζί σου!»

... Τα είπα και στο σύζυγο:
«Αρκετά...» του λέω, «σε ξόδεψα να με ταΐζεις... 

Να μου προσφέρεις καλοπέραση, όπως λες. Τώρα 
σε χαιρετώ, σ’ αφήνω ήσυχον! Και όσο για τα 
στρέμματα στον κάμπο και τα σπίτια: Όλα δικά 
σου! Να τα χαίρεσαι! ... Στην αρχή τα έχασε. Δεν 
φαντάζεστε πόσο φχαριστήθηκα! Και πήγα με 
τη νεανική, την πρώτη μου αγάπη. Και τώρα –σ’ 
αυτή την ηλικία, σαρανταένα χρονών– τώρα κα-
ταλαβαίνω τί θα πει αληθινή ζωή...»

(Κι εγώ πρέπει να τη ρωτήσω:
«Να γράψω την ιστορία σου; Μού άρεσε πολύ!» 
«Και βέβαια!» εκείνη. «Μόνο αλλάξτε κάτι, να μη 

μ’ α ναγνωρίζουν –ξέρετε εσείς!»).

Σοβαρά κι εύθυμα

Γράφει ο 
Χά ρις Ζά χος

Συντ/χος Δά σκα λος 
- Συγγραφέας

Γράφει η Αγγελική 
Ζολώτα

Καθηγήτρια - φιλόλογος

Έγινε και φέτος ο διαγωνισμός ψαρέματος 
στο Μέγα, αν και τα νερά του ποταμού ήταν 

λίγα και τα ψάρια ακόμη λιγότερα.
Με την κλιματολογική αλλαγή προβλέπω πως το 

ποτάμι, θα γίνει αυτοκίνητόδρομος Άρτα – Μέτσο-
βο, χωρίς διόδια.

Οι κερκίδες κατάμεστες, καρφίτσα δεν έπεφτε, 
όπως βέπετε και στη φωτογραφία. Ευχαριστούμε 
τους ψαροθεατές το Στέλιο και το Βασίλη.
Είχαν φτάσει τρία πούλμαν, από τα Γιάννενα, 

από την Άρτα και το τρίτο από την υπόλοιπη Ελλά-
δα. Δεν ήταν για το διαγωνισμό, αλλά για το river 
party. Είπα κι εγώ, πως θα τάιζα τόσους ανθρώ-
πους, η αδελφότητα θα ‘εχει φτάσει στο Αμήν.
Οι καλαμάδες μετρημένοι αν κι έγινε μεγάλη δι-

αφήμιση. Είχαν όλοι τους και κάποια δικαιολογία. 
Ένας μου είπε ότι έπαιζε «πρέφα» και δεν έπρεπε 
ν’ αφήσει την παρέα στη μέση, γιατί ήταν ο τέ-

ταρτος. Ούτε υπήρχε εκδοχή ν’ αναστηθεί κάποιος 
πεθαμένος ως αντικαταστάτης του.
Ένας άλλος μου είπε πως ότι έπρεπε να πάει 

στον τράγο την κατσίκα του για «μαρκάλο». Άλλος 
κατηγόρησε τα ψάρια, ότι έχουν πολλά κόκκαλα. 
Απαντώ σ’ αυτόν. Επειδή μας διαβάζουν και εκ-
φράζονται με θετικά και αρνητικά σχόλια και επει-
δή Δε γνωρίζω τα νερά του φράγματος και γενικά 
της λίμνης του Πουρναρίου, ποιος τα διαχειρίζεται, 
νομίζω πως αν ρίξουμε στη λίμνη «γόνο» από γρι-
βάδια, θα ‘ναι μια πηγή πλούτου και μια πηγή του-
ρισμού. Θα ‘θελα μια απάντηση από την ιχθυολόγο 
Ευφροσύνη Ζάχου.
Τα βραβεία δόθηκαν.

Πρώτο βραβείο, Βάνα Ζάχου, μουστακάς διακό-
σια γραμμάρια. Όταν ρωτήθηκε το ψάρι, απάντησε 

ότι ήθελε ν’ αυτοκτονήσει!!
Δεύτερο βραβείο, Μπασιά-

κου Ελευθερία, εκατόν ογδό-
ντα γραμμάτια και τρίτο βρα-
βείο ο μικρός Παύλος ο Βασι-
λάκης, εγγονός του Δημήτρη 
Ζάχου. Ακολούθησε δεξίωση 
ως συνήθως, αρκετά λιτοδί-
αιτη λόγω…χοληστερίνης. Ρε 
γαμώτο πώς τα μπαλώνω.
Με πρόταση του αντιπροέ-

δρου Χάρι Ζάχου, που εγκρίθηκε ομόφωνα και χω-
ρίς «διαβούλευση», ο διαγωνισμός θα επαναλαμ-
βάνεται κάθε τέσσερα χρόνια όπως οι Ολυμπιακοί 
αγώνες, δηλ. το 2015. Μέχρι τότε θα ‘χουμε βγει 
και απ’ το μνημόνιο.
Απορία. Θα ‘χει νερό το ποτάμι και ψάρια; ή θα 

το κόβει η Μαρίκα, για να ποτίζει τα καλαμποκο-
φάσουλα και θα την κυνηγάει ο πρόεδρος του το-
πικού σαν παλιός νεροφόρος για να της επιβάλει 
πρόστιμο; Κάνω κι εδώ μια πρόταση, να στείλουμε 
την Μαρίκα στις Αγροτικές Φυλακές, για να εκπαι-
δευτεί στην καλλιέργεια του φυτού που φυτεύουν 
στα Ζωνιανά.
Η Μαρίκα είναι η αδελφή μου η «χειμωνιάτσα».
Μας τίμησαν με την παρουσία τους. Ο επίτιμος 

πρόεδρος της αδελφότητας Χρήστος Παπακίτσος, 
ο πρόεδρος ο Τάκης ο Χριστοδούλου, ο Χρήστος 
και η Γεωργία Τούμπουρου, η Πόπη η Μιχαηλίδου, 
ο Ναπολέων Κατσούλης, η Βάνα, η Φρούλη και ο 
Παύλος κι εγώ!! Να ‘μαστε καλά μέχρι το 2015!!!

Χάρις Ζάχος
Ψαροψεύτης

Ο διαγωνισμόςΟ διαγωνισμός

Οι νικητές από αριστερά: Ο Αντιπρόεδρος Χάρις Ζά-
χος, Κώστας Σταύρου, Ελευθερία Μπασιάκου, Βάνα 

Ζάχου και Παύλος Βαζιλάκης.

 Οι θεατές: ο Στέλιος κι ο Βασίλης

βρ β
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Αρχαιρεσιακή Γενική Συνέλευση 
Στις 23 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε η Αρχαιρεσιακή 

Γ.Σ. του Συλλόγου. Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στα παρα-
κάτω θέματα με λεπτομέρειες:

Α. Στις Εκδηλώσεις που έγιναν από το Σύλλογο την 
περασμένη χρονιά (κοπή Βασιλόπιτας, γιορτή αποκρι-
άς και Καθαρής Δευτέρας, γιορτή πίτας -μαζί με την 
Αδελφότητα Ιωαννίνων- σε συνδυασμό με τον Άθλο 
Τζουμέρκων), στις Εκδρομές (Πήλιο, Βόλος, Λίμνη 
Πλαστήρα, Μετέωρα, Πάτρα, Καλάβρυτα, Αίγιο, Μέγα 
Σπήλαιο, Μουσείο Καλαβρύτων, χώρος Εκτέλεσης Κα-
λαβρυτινών), στις οικονομικές ενισχύσεις (Αγία Φανε-
ρωμένη, Σύλλογο Δημοτικού Σχολείου, Επιτροπή του 
Άθλου Τζουμέρκων, στην επισκευή αναμεταδότη στην 
κεραία του Αγίου Χριστοφόρου).

Β. Στις ενέργειες που έκανε προς τη Διοίκηση του 
Νοσοκομείου Άρτα και στη νέα Δημοτική Αρχή, με τις 
οποίες ζήτησε εφημερία Καρδιολόγου στο ΚΥ τουλάχι-
στον μια ημέρα την εβδομάδα.

Γ. Στα έργα εξωραϊσμού (ανακατασκευή παιδικής 
χαράς, αγορά και τοποθέτηση πάγκων-καθισμάτων, 
βάψιμο κάγκελων).

Δ. Στις συγκεντρώσεις που έκανε ο Σύλλογος στην 
Αθήνα για την ενημέρωση των χωριανών μας (Ίλιον, 
Γαλάτσι) σχετικά με τη λειτουργία του Συλλόγου.

Ε. Στις προτάσεις που υπέβαλε προς το Συμβούλιο 
της Τοπικής Κοινότητας Αγνάντων για έργα στο χωριό 
(Υγιεινή κοινόχρηστων χώρων, Αντιπυρική προστασία, 
Εσωτερικό οδικό δίκτυο, Φωτισμός κεντρικών οδικών 
αρτηριών, Ύδρευση-καθαρότητα πόσιμου νερού, Χώ-
ροι στάθμευσης, Καθαριότητα-Εξωραϊσμός πλατειών 
και λοιπών χώρων, Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) και 
στην πρόταση που έκανε για τη συμμετοχή εκπροσώ-
που του Συλλόγου στην επιτροπή Διαφάνειας του Δή-
μου.

ΣΤ. Στην καθαριότητα -τρεις φορές – που έκανε των 
κοινόχρηστων χώρων στις δύο πλατείες (τουαλέτες) 
και στον καθαρισμό της πλατείας του Αγίου Γεωργίου 
με εθελοντική εργασία μελών του Συλλόγου και μελών 
του Δ.Σ.

Ζ. Στο υπόμνημα που έστειλε ο Σύλλογος στο Πανε-
πιστήμιο Αθηνών, για να συμπεριληφθεί σε πρόγραμμα 
μελέτης Ιστορικών και Πολιτιστικών στοιχείων της πε-
ριοχής.

Η. Στη συγκρότηση Τμήματος Γυναικών.
Στη συνέχεια πρότεινε δραστηριότητες για τον επό-

μενο χρόνο όπως: Διάνοιξη παλιών μονοπατιών, λει-
τουργία επάνω νερόμυλου και έργα συντήρησης του 
κάτω, Εκδηλώσεις Πρωτοχρονιάς, Απόκρεω, γιορτή Πί-
τας-Άθλος Τζουμέρκων και Εκδρομές.

Εκλογές για ανάδειξη νέων οργάνων στο Σύλλογο
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου που εκλέχτη-

κε στις Εκλογές της 31/7/2011 συγκροτήθηκε ομοφώ-
νως σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ Αρ. Κώστας, 6932362956, 
Αντιπρόεδρος ΜΑΥΡΟΠΑΝΟΣ Κώστας, 6978397643, 
Γεν. Γραμματέας ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Βάσω, 6936174078, 
Ταμίας ΚΡΑΒΒΑΡΗΣ Νίκος, 26850.31317, μέλη ΖΙΑ-
ΒΡΑΣ Χρήστος (Τάκης), 6978312840, ΘΑΝΑΣΗ Γιώτα, 
6986162218, ΠΑΠΠΑΣ Δημ. Κώστας και αναπληρωμα-
τικά μέλη ΚΟΥΚΟΣ Δημήτρης, 6972809179 και ΚΩΣ-
ΤΟΥΛΑ Βούλα, 6977157657.

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή Πρόεδρος ΤΣΙΑΚΟΥ 
Μαρία, 6979368557 και μέλη η ΚΑΠΕΛΗ Χριστίνα, 
6973404378 και η ΚΑΡΥΔΗ Όλγα, 6976968744.

Η συμμετοχή στις Εκλογές ήταν μεγάλη, όπως επίσης 
μεγάλη ήταν η ηθική και οικονομική στήριξη του Συλ-
λόγου. Η εμπιστοσύνη που δείχνουν οι χωριανοί μας 
στο Σύλλογο, οδηγεί το Συμβούλιο σε νέες πρωτοβου-
λίες για τη βελτίωση της εικόνας του χωριού μας. 

Εθελοντισμός 
Ο εθελοντισμός στο χωριό μας έκανε το πρώτο του 

βήμα πέρυσι το καλοκαίρι. Τότε αρκετοί χωριανοί μας 
και μέλη του Συμβουλίου αποψίλωσαν, καθάρισαν και 
έπλυναν την πλατεία Αγίου Γεωργίου, ενώ ο Κώστας 
Λ. Μαυροπάνος και ο Βασίλης Χ. Ρίζος καθάρισαν το 
χώρο της επάνω νεροτριβιάς.

Φέτος ο εθελοντισμός βρήκε και στο χωριό μας το 
δρόμο του, πήρε ευρύτερες διαστάσεις:

Ο Γιώργος Κώστας, η Βάσω Αναστασίου, ο Θωμάς 
Ευαγγελίου και η σύζυγός του καθάρισαν και έπλυναν 
το χώρο γύρω από την επάνω νεροτριβιά. 

Ο Γιάννης Γιαννούλας μαζί με το Θωμά Ευαγγελίου 
καθάρισαν το αυλάκι του νερού και το αυλάκι ομβρί-
ων του δρόμου από τη γέφυρα ΟΤΕ μέχρι το σπίτι του 
Γιώργου Τσιμπέρη. 

Ο Κώστας Αλ. Παπακίτσος μετέφερε με το δικό του 
αυτοκίνητο από τα Γιάννενα στο χωριό, τα παγκάκια 
που αγόρασε ο Σύλλογος.

Ο Γιώργος Δημ. Παπακίτσος με δικό του πιεστικό μη-
χάνημα, που το έφερε από τα Γιάννενα, έπλυνε τη βρύ-
ση στην πλατεία Αγίου Γεωργίου. 

Ο Αλέκος Χρ. Κατσάνος με δικά του έξοδα έκανε έργα 
συντήρησης του μνημείου πεσόντων στο Παλαιοχώρι. 

Η Κατερίνα Σιάχαλου έβαψε τα χαραγμένα γράμμα-
τα του ποιήματος στην πλάκα του μνημείου που είναι 
μπροστά από την κεντρική Εκκλησία.

Ο Κώστας Αγγέλης, που στο χωριό μας διατηρεί κα-
τάστημα κατασκευών Αλουμινίου, τοποθέτησε με δικά 
του έξοδα στον παλιό δρόμο προς Αγία Φανερωμέ-
νη, από το ύψος του μονοπατιού που οδηγεί στο σπίτι 
Γιαννακόπουλου μέχρι του Χρήστου Γ. Κοντογεώργου, 
κουπαστές για την στήριξη των ηλικιωμένων που πεζή 
χρησιμοποιούν το δρόμο.

Ο Αλέξανδρος Δημ. Παπακίτσος κατασκεύασε για το 
Σύλλογό μας πίνακα Ανακοινώσεων που τοποθετήσα-
με έξω από το γραφείο. 

Ο Βασίλης Κ. Καρύδης την ημέρα της Γενικής Συνέ-
λευσης υποσχέθηκε να ανακατασκευάσει με δικά του 
έξοδα την κάνουλα της επάνω νεροτριβιάς.

Εάν παραλείψαμε κάποια εθελοντική εργασία, εδώ 
είμαστε σε επόμενη ανακοίνωση να τη συμπεριλάβου-
με.

Ο Σύλλογος επαινεί παρόμοιες δραστηριότητες και 
ευχαριστεί όλους θερμά. Οι ενέργειες αυτές δείχνουν 
ότι πολλά πράγματα μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας. 
Τα μέλη του Συμβουλίου, και τώρα και παλιότερα, πά-
ντα τρέχουν να βοηθήσουν τέτοιες δραστηριότητες.

Μια διαφορετική μέρα για το χωριό μας 
η 28η Ιουλίου 2011

Πριν δύο χρόνια ήταν μια σκέψη. Το τελευταίο όμως 
δίμηνο έγινε έμμονη ιδέα, κόλλησε για τα καλά στο 
μυαλό μας και το αποτέλεσμα ήταν αυτό που όλοι οι 
χωριανοί απόλαυσαν στις 28 Ιουλίου του 2011 στην 

Κεντρική πλατεία του χωριού μας. Την εκπομπή την 
πρόβαλε στις 8 Αυγ. ο τηλεοπτικός σταθμός ART’ TV και 
την είδε όλη η Ήπειρος και όχι μόνο. Η ιδέα ήταν του 
Βασίλη Γκαρτζώνη Καθηγητή και μέλος των «Μερακλή-
δων», την οποία με μαθηματική λεπτομέρεια την έβαλε 
στο μυαλό του Προέδρου και των μελών του Δ.Σ. του 
Συλλόγου μας.

Το κανάλι Art’ Tv και ο Σύλλογος «Μερακλήδες» του 
Νομού Άρτας, σε συνεργασία με το Σύλλογό μας και 
τη Δημοτική Ενότητα Αγνάντων, αποφάσισαν να επι-
σκεφτούν το χωριό μας και οι μεν Μαρακλήδες να δώ-
σουν τη δική τους παράσταση, ενώ το Αρτινό κανάλι να 
καταγράψει όχι μόνο την παράσταση αλλά και πολλά 
αξιοθέατα του χωριού μας. 

Η κάμερα του σταθμού κατέγραψε συνεντεύξεις που 
πήρε στο χώρο της νεροτριβιάς από την Πρεσβυτέρα 
Αλεξάνδρα Σιάχαλου και την Καίτη Κώστα-Κοντογεώρ-
γου την ώρα που έπλεναν τις καραμελωτές. Της Καίτης 
την ψυχή την άκουγες, όταν με λόγο γλαφυρό για το 
χωριό μιλούσε. Κατέγραψε τη διαδρομή από γέφυρα 
ΟΤΕ μέχρι πλατεία Αγίου Γεωργίου, όπου ο Πρόεδρος 
και ο Βασίλης Γκαρτζώνης, που υπηρέτησε στα Άγνα-
ντα, μίλησαν για το παλιό Γυμνάσιο, μετά επισκέφτηκε 
την Εκκλησία της Αγίας Φανερωμένης, όπου ο Σπύρος 
Κώστας μέλος της Επιτροπής του Ναού αναφέρθηκε 
στην ιστορία του Ναού. Τέλος κατέγραψε πλάνα όλου 
του χωριού, του βουνού και των συνοικισμών στα ριζά 
του βουνού από τη θέση του νέου Εκπαιδευτηρίου στη 
θέση Δάφνη. 

Για τους Μερακλήδες ό,τι και να γράψουμε είναι λίγο. 
Με τις χαρακτηριστικές στολές τους και με τη συνο-
δεία ορχήστρας παραδοσιακών τραγουδιών λεβέντικα 
χόρεψαν, λεβέντικα τραγούδησαν και παρουσίασαν 
δρώμενα παλιότερων εποχών. Μέλη των Μερακλήδων 
είναι και οι χωριανοί μας Σωκράτης Αγόρος και Κώστας 

Ντούβαλης.
Η παράσταση εμπλουτίστηκε με μεγάλη επιτυχία 

από τη χορωδία παραδοσιακού τραγουδιού του χω-
ριού μας υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Βαγγέλη Κώ-
τσου. Παρεμπιπτόντως αξίζει να κάνουμε μια αναφορά 
στη καταπληκτική εμφάνιση της χορωδίας στις γιορτές 
Πηγαδιών στον Αμμότοπο που έγιναν στις 24 Ιουλίου. 
Και εκεί, όχι μόνο καταχειροκροτήθηκε, αλλά απέσπα-
σε τα συγχαρητήρια από τους πλέον ειδικούς στη μου-
σική μας παράδοση.

Εκείνο όμως που έδωσε έναν άλλο τόνο στην εκδή-
λωση ήταν το γυναικείο Αγναντίτικο χορευτικό που 
στήθηκε την τελευταία στιγμή. Τι χρεία έχουν οι Αγνα-
ντίτισσες από πρόβες; Το χορό τον έχουν στο αίμα τους, 
κάπου να ακούσουν τραγούδι θέλουν και είναι έτοιμες. 
Δεκαπέντε περίπου γυναίκες ντυμένες με παραδοσια-
κές φορεσιές -αυτές τις φορεσιές τις έχει φτιάξει παλιό-
τερα η Αδελφότητα Ιωαννίνων- και με πρωτοχορεύτρια 
τη θαλερή στο νου και λεβεντόκορμη (δείτε μόνοι σας 
τη φωτο) Βούλα Ανδρέα Κοντογεώργου, ζωντάνεψαν 
μνήμες από άλλες εποχές. Μπράβο, μπράβο, μπράβο 
τους. 

Γλέντι όμως χωρίς πίτες, μπουγάτσες, φαγητά και 
γλυκά δε γίνεται. Πλούσια όλα και κυρίως πεντανόστι-
μα. Έγραψαν για άλλη μια φορά οι Αγναντίτισσες με τα 
χρυσά τους χέρια. 

Το γλέντι συνεχίστηκε και μετά το κλείσιμο της τηλε-
οπτικής κάμερας. Τα ηχητικά συστήματα στα χέρια του 
Θανάση Νικολού απέδωσαν την τέλεια μουσική. Ρυθ-
μισμένες με ακρίβεια όλες οι αρμονικές, απέδωσαν την 
απόλυτη ηχητική αρμονία. Σε κάθε εκδήλωση του Συλ-
λόγου ο Θανάσης αυτοβούλως αναλαμβάνει τη μουσι-
κή επένδυση και τη λήψη εικόνας. Έτσι, το video που 
φέτος έγραψε στο «Καγελάρι» το έδωσε στον Art’ Tv και 
ενσωματώθηκε στην εκπομπή που περιγράψαμε.

Στην επιτυχία της εκδήλωσης συνέβαλε καθοριστικά 
και το κατάστημα «Πανόραμα» που διέθεσε τραπεζο-
καθίσματα, σερβίτσια, πάλκο, εσωτερικούς χώρους.

Ευχαριστούμε όλους που βοήθησαν να πετύχει αυτή 
η Εκδήλωση. Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως το σταθμό Art’ 
Tv, την ακούραστη και μεθοδική Δημοσιογράφο Βίκυ 
Ευαγγελίου, τα παιδιά που ήταν πίσω από τις κάμερες, 
το Σύλλογο «Μερακλήδες», το φίλο μας Βασίλη Γκαρ-
τζώνη.

Οι δύο νερόμυλοι του χωριού μας
Στη φετινή Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, ανα-

φερθήκαμε στην ανάγκη λειτουργίας των δυο νερό-
μυλων του χωριού μας ή καλύτερα στην υποχρέωση 
που έχουμε στην ιστορία τους. Δύο κτίρια στη μέση 
του χωριού, πέτρινα, με την παραδοσιακή σκεπή από 
πλάκες, με τις μυλόπετρες χρόνια τώρα θλιμμένες από 
την ακινησία και την εγκατάλειψη. 

Το κτίριο του επάνω μύλου είναι σε καλή κατάστα-
ση. Οι μυλόπετρες υπάρχουν, πρέπει να τοποθετηθούν 
μαζί και τα άλλα σύνεργα. Χρειάζεται πάτωμα ή στρώ-
σιμο με πλάκες σαν της σκεπής. Ο Αντ/δρος του Συλ-
λόγου Κώστας Μαυροπάνος έχει κάνει στο παρελθόν 
σ’ αυτόν το μύλο πολλή προσωπική, και με έξοδά του, 
δουλειά. 

Το κτίριο του κάτω μύλου, αν γρήγορα δεν αντικα-
τασταθεί η στέγη, κινδυνεύει με κατάρρευση. Η πρώτη 
δουλειά που πρέπει να γίνει για να σώσουμε το κτίσμα 
και μετά να δούμε τα εσωτερικά προβλήματα.

Ο κάθε μύλος έχει γράψει τη δική του ιστορία εδώ 
και 150 χρόνια. Στο πέρασμα των χρόνων τα κτίρια επι-
σκευάστηκαν, βελτιώθηκαν, κάηκαν, ανακατασκευά-
στηκαν, οι μύλοι άλεσαν, εξυπηρέτησαν, βοήθησαν το 
χωριό μας και στις πλέον δύσκολες εποχές. 

Αυτή την ιστορία σεβόμαστε. Οι Αγναντίτες ξέρουμε 
να σεβόμαστε ό,τι είναι μέρος της ζωής μας. Δεν πρέπει 
να παραδώσουμε τους μύλους στην φθορά του χρό-
νου. Πρέπει να τους συντηρήσουμε, όπου χρειάζονται 
να τους ανακατασκευάσουμε, πρέπει να τους λειτουρ-
γήσουμε. 

Η πρωτοβουλία του Συλλόγου να ασχοληθεί με τους 
νερόμυλους, βρήκε άμεση ανταπόκριση. Κάποιοι δή-
λωσαν προσωπική εργασία, κάποιοι άλλοι μείωση των 
τιμών των υλικών και πολλοί άλλοι προσφέρθηκαν να 
συμβάλουν οικονομικά στην προσπάθεια. 

Καλούμε όσους επιθυμούν, καθέναν στο μέτρο των 
δυνατοτήτων του, να ενισχύσουν με κάθε τρόπο την 
πρωτοβουλία μας. Όλοι μας στο τέλος θα αισθανθούμε 
μεγάλη ικανοποίηση για τη συμμετοχή μας.

Ευχαριστούμε όλους
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Κώστας Αρ. Παπακίτσος (6932362956)
Η Γεν. Γραμμ. Βάσω Αναστασίου (6936174078)
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ΝΙΚΟΛΟΣ ΓΕΩΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΘΗΝΑ) ...............................20
ΝΙΚΟΛΟΣ ΔΗΜ. ΒΑΣΙΛΗΣ .....................................................20
ΝΙΚΟΛΟΣ ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ....................................................20
ΝΙΚΟΛΟΣ ΙΩ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ....................................................20
ΝΙΚΟΛΟΥ-ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΣΟΦΙΑ ..........................................20
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΡΤΑ) .....................................50
ΠΑΝΟΥΤΣΟΥ-ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΑΝΤΩΝΙΑ (ΑΡΤΑ) ...........................20
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΠΠΟΛΥΤΗ ..............................................20
ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΚΩΝ. ΙΩΑΝΝΗΣ ..............................................50
ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΥ ΙΩΑΝ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ..........................................25
ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΥ ΙΩΑΝ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ. ............................................25
ΠΑΠΑ-ΜΠΕΚΑ ΖΩΪΤΣΑ ...........................................................20
ΠΑΠΑΣ ΙΩ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ............................................................30
ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ-ΜΠΑΡΜΠΑ ΕΙΡΗΝΗ .........................................20
ΠΟΛΥΖΟΣ ΧΡ. ΣΠΥΡΟΣ .........................................................20
ΠΟΛΥΖΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΖ. ΧΑΡΙΛΑΟΥ ......................................100
(εις μνήμη του συζύγου της)
ΠΡΕΝΤΖΑ ΒΑΝΑ .....................................................................40
ΡΙΖΟΣ ΒΑΣ. ΧΡΗΣΤΟΣ ...........................................................20
ΡΙΖΟΣ ΝΙΚ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ..........................................................20
ΡΙΖΟΣ ΧΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ .............................................................20
ΡΙΖΟΥ Γ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  ...........................................................70
ΣΠΙΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΧΑΜΠΙΠΗ ΜΑΡΙΑ .....................................20
ΣΤΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ............................................................30
ΣΤΑΜΟΣ ΧΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΛΟΥΤΡΑΚΙ) ....................................50
ΣΤΑΜΟΥ ΑΡ. ΛΑΜΠΡΙΝΗ .......................................................15
ΣΤΑΜΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ ..................................................................10
ΣΤΑΥΡΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ............................................................20
ΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝ. ΛΑΜΠΡΟΣ ......................................................10
ΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝ. ΛΑΜΠΡΟΣ ......................................................10
ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ (ΣΓΑΡΑ) .............................................20
ΤΟΥΜΠΟΥΡΟΥ ΚΩΝ. ΠΗΝΕΛΟΠΗ ........................................50
ΤΣΑΛΑΣ ΠΑΝ. ΚΩΝ/ΝΟΣ .......................................................20
(γιος Αικατερίνης Μ. Τούμπουρου)
ΤΣΙΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ .............................................................20
ΤΣΙΜΠΕΡΗ ΓΕΩΡ. ΕΛΕΝΗ ......................................................50
ΤΣΙΜΠΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ..........................................................10
ΤΣΙΩΛΗ ΑΓΛΑΪΑ .....................................................................20
ΤΣΙΩΛΗΣ ΚΩΝ. ΒΑΣΙΛΗΣ ......................................................10
ΤΣΙΩΛΗΣ ΧΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ........................................................20
ΦΙΛΟΣ ΑΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ........................................................20
ΦΙΛΟΥ-ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ..........................................20
ΦΛΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ..................................................20
ΧΑΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ...............................................................20
ΧΑΣΑΛΕΥΡΗΣ ΑΘ. ΤΑΚΗΣ .....................................................20
ΧΑΣΙΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ .............................................................10
ΧΟΥΛΙΑΡΑ-ΜΠΟΥΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ........................................20
ΧΡΙΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ........................................20
ΧΡΙΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ............................................25
ΧΡΙΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΕΦ. ΙΩΑΝΝΗΣ .......................................20

Υ.Γ.: Την ημέρα του Προφήτη Ηλία (20 Ιουλίου), κάποιος χω-
ριανός έδωσε 20 ευρώ. Λόγω ζέστης, λόγω μπύρας, δεν θυμόμα-
στε το όνομά του. Ας επικοινωνήσει με την Αδελφότητα στα γνωστά 
τηλέφωνα.

Στη μνήμη της ξαδέρφης μου 
Αικατερίνης Τσάλα – Τούμπουρου
(Πέρασε κιόλας ένας χρόνος. Το δικό μου μνημόσυνο)
Παρελθόν, παρόν και μέλλον. Και τα τρία αυτά ουσιαστικά 

δηλώνουν τις τρεις βασικές βαθμίδες του χρόνου που συν-
δέονται διαλεκτικά, καθορίζουν τη ζωή μας, προσδιορίζουν 
τις σκέψεις, απόψεις και τη συμπεριφορά κάθε ανθρώπου. 
Η σχέση όμως αυτή έχει τέλος. Το προσωρινό της ζωής του 
ανθρώπου είναι αληθές, όσο κι αν η επιστήμη ανέλαβε και 
υπόσχεται στο γένος των ανθρώπων την αθανασία, την επι-
μήκυνση της ζωής με τις τεχνικές και τα φάρμακά της. 

«Όντα στιγμής» είμαστε, «βιαστικά και άπειρα», όπως γρά-
φει ο Καβάφης στη «Διακοπή» του. Μοίρα των ανθρώπων, 
και δόξα τους, η θνητότητα.
Η βεβαιότητα αυτή ή γίνεται αιτία παραίτησης ή ανάσα 

στοχασμού, μετριοφροσύνης, ανθρωπισμού και λεβεντιάς, 
προσάναμμα μνήμης και διεκδίκηση της αθανασίας.
Τα καλά μας έδωσες Ρηνούλα μου. Γι’ αυτό η δική σου 

μνήμη θα καίει σαν «άκαυτη βάτος». Και μας έφυγες με γεν-
ναιότητα, όχι ανεμίζοντας απελπισμένα μαντίλια αποχωρι-
σμού, αλλά σχηματίζοντας «μόνο ένα μειδίαμα αχνό/ σαν 
αποχαιρετισμό στο σύθαμπο». Μια ζωή εγκώμιο στη θνη-
τότητα και στην αξιοπρεπή αναχώρηση, ύμνος στη ζωή και 
στην ομορφιά της ζωής. 
Μια ανθρώπινη καρδιά 
φορτωμένη όλο τον κόσμο.

Χρίστος Α. Τούμπουρος

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΣΑΝΤΩΝ
ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ
ΑΓΝΑΝΤΩΝ
ΕΔΡΑ: Άγναντα Άρτας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Όπως έχει καθιερωθεί τα 
τελευταία χρόνια, έτσι και φέ-
τος, το Σάββατο 13 Αυγούστου 
2011, στην Άγναντα και στο 
πρώτο (παλαιό) κτιριακό συ-
γκρότημα του ιστορικού Γυμνα-
σίου Αγνάντων, πραγματοποι-
ήθηκε και πάλι, για 14η φορά, 
συνάντηση (αντάμωμα) των φοι-
τησάντων στο Γυμνάσιο-Λύκειο 
Αγναντων, στον Πνευματικό 
αυτό Φάρο των Τζουμέρκων.
Η συμμετοχή των φοιτησά-

ντων-μαθητών στην εκδήλωση 
αυτή ήταν αρκετά ικανοποιη-
τική και ζωντάνεψαν βιώματα 
και αναμνήσεις από τα δύσκολα 
και συνάμα ανέμελα μαθητικά 
χρόνια.
Η φετινή συνάντηση αποτέλε-

σε ταυτόχρονα και την Ιδρυτική 
Συνέλευση Σωματείου με την 
επωνυμία “ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΙ-
ΤΗΣΑΝΤΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑ-
ΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΝΑΝΤΩΝ” και 
έδρα την Άγναντα Άρτας.
Αφού, καταρχάς, έγινε ανα-

φορά στους “κεκοιμημένους” 
συμμαθητές και καθηγητές και 
τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή 
προς τιμή τους, στη συνέχεια, 
ψηφίστηκε και εγκρίθηκε το 
Καταστατικό του Σωματείου 
που είχε συνταχθεί από την 
Οργανωτική Επιτροπή και εκλέ-
χτηκε Προσωρινή Διοικούσα 
Επιτροπή, που αποτελείται από 
τους:

1. Αθανάσιο Γεωρ. Μπαζούκα, 
Πρόεδρο

2. Ιερέα Χρήστο Ιωάν. Βάγια, 
Αναπληρωτή Πρόεδρο

3. Ευαγγελή Κων. Ζιάβρα, 
Γραμματέα

4. Κων/νο Ιωάν. Νικολό, Τα-
μία

5. Κων/νο Γεωρ. Μαργώνη, 
Σύμβουλο

6. Κων/νο Αλεξ. Παπακίτσο, 
Σύμβουλο

7. Χρήστο Κων. Χασιάκο, 
Σύμβουλο,
η οποία και θα μεριμνήσει για 

την αναγνώριση του Σωματεί-
ου και την έγκριση του Κατα-
στατικού από το Πρωτοδικείο 
Αρτας.
Μετά το τέλος των εργασι-

ών της Ιδρυτικής Συνέλευσης 
ακολούθησε συνεστίαση στην 
παραδοσιακή ταβέρνα “ΠΑ-
ΝΟΡΑΜΑ” της Νικολέττας Κω-
στούλα, κάτω από τον πλάτανο, 
στην πλατεία της Παναγίας.
Η Προσωρινή Διοίκηση εκ-

φράζει τις θερμές ευχαριστίες 
της σε όσους παραβρέθηκαν 
στην πιο πάνω συνάντηση-συ-
νέλευση και προσκαλεί όλους 
τους φοιτήσαντες στο Γυμνά-
σιο-Λύκειο Αγνάντων να αγκα-
λιάσουν το Σύνδεσμο και να 
συνεργαστούν μαζί της για την 
ευόδωση των ευγενών στόχων 
του.
Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙ-
ΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τηλέφ. για επικοινωνία: 

2651032996 - 6932997380 
(Αθαν. Μπαζούκας)

2103826232 - 6976687076 
(Κων. Μαργώνης)
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ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΙΚΑ - ΑΓΝΑΝΤΙΤΙΚΑ 

Συνέχεια στη σελίδα 8 

Γλωσσική ευτέλεια
«Σωστή γλώσσα, σημαίνει σωστός νους». 

(Κ. Παλαμάς). Είναι γνωστό ότι η γλώσσα απο-
τελεί το καλύτερο μέσον επικοινωνίας με το 
οποίο ο άνθρωπος έρχεται σε επαφή με το 
κοινωνικό του περιβάλλον, αλλά και εκφράζει 
τον εσωτερικό του κόσμο. Όταν, όμως, παρα-
γκωνίζεται και στρεβλώνεται, τότε ο άνθρωπος 
αδυνατεί να εντοπίσει και να διατυπώσει με 
τρόπο σαφή τις σκέψεις και τα συναισθήματά 
του. Έτσι, οδηγείται σε μια πνευματική και 
διανοητική νωθρότητα που τον εμποδίζει να 
διατηρεί πάντα τη σκέψη του σε εγρήγορση και 
γενικά όλες τις νοητικές λειτουργίες του, γε-
γονός που επιφέρει πνευματική αποτελμάτωση.
 Από την άλλη πλευρά, η επικοινωνία μετα-
ξύ των ανθρώπων καθίσταται προβληματική, 
καθώς οι νέοι γλωσσικοί κώδικες, που έχουν 
δημιουργηθεί ως άμεση απόρροια της μαζο-
ποιημένης έκφρασης, στερούνται τη ζωντά-
νια και την εκφραστικότητα, την πολυσημία 
και το λεξιλογικό πλούτο της αναλλοίωτης 
γλώσσας. Άρα, παρεμποδίζεται η προσπά-
θεια κατανόησης και επαφής με αποτέλεσμα 
οι άνθρωποι να απομονώνονται, να γίνονται 
εσωστρεφείς, στοιχεία που επιδεινώνουν τις 
ήδη διαταραγμένες – απρόσωπες, τυπικές, 
επιφανειακές – σχέσεις μεταξύ των ανθρώ-
πων. Κυρίως, όμως, παρεμποδίζεται η διεξα-
γωγή ενός γόνιμου και εποικοδομητικού δια-
λόγου σ’ όλους τους τομείς της ανθρώπινης 
ζωής – οικονομία, παιδεία, οικογένεια, πολι-
τική – φαινόμενο που ενισχύει το γενικότε-
ρο κλίμα της αντιπαλότητας και του έντονου 
ανταγωνισμού που χαρακτηρίζει την κοινωνία.
 Γενικότερα, κρίση της γλώσσας σημαίνει κρίση 
του πολιτισμού, εφόσον αποτελεί αναπόσπα-
στο τμήμα του, είναι η ίδια πολιτισμός. Από τη 
στιγμή που φθείρεται η γλώσσα οδηγείται, ταυ-
τόχρονα, σε παρακμή και ο πολιτισμός, αφού σ’ 
εθνική κλίμακα η γλώσσα αποτελεί μέρος του 
εθνικού πολιτισμού. Και αυτόν τον πολιτισμό 
οφείλουν να προάγουν όλοι οι φορείς και –εν 
προκειμένω- ο Δήμος με κείμενα εκφραστικώς 
άρτια, χωρίς σολοικισμούς και γλωσσικές ατα-
σθαλίες. 

 Μ’ αυτές τις σκέψεις θερμά παρακαλώ από 
τη στήλη αυτή τον κ. Δήμαρχο Κεντρικών Τζου-
μέρκων, καθώς και κάθε αρμόδιο του Δήμου 
να δείξουν ιδιαίτερη ευαισθησία στο θέμα της 
γλώσσας. Είναι κρίμα από τις αρμόδιες υπηρε-
σίες του Δήμου να αναρτώνται στο διαδίκτυο 
αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου κ.α. με 
απίστευτα γλωσσικά «εκτρώματα»: 

«και ως αναφορά την ετήσια εισφορά…»
«ύστερα από την με αριθμ. πρωτ…»
«περίφραξη η οποία εμποδίζει τα ζώα του 

να διέρχονται αυτής (της περίφραξης;) και να 
απολαμβάνουν τροφής…»

«στην επιτροπή μας έρχεται λόγω αρμοδιό-
τητας προς συζήτηση…»

«η προσπάθεια να στηρίζεται στο πνεύμα 
αλληλοβοήθειας και όραμά της να είναι, το 
να καταφέρει στα όρια του Δήμου Κεντρικών 
Τζουμέρκων να μην υπάρχει: κανείς πεινασμέ-
νος, κανείς αβοήθητος, κανείς ανεκπαίδευτος, 
κανείς ρακένδυτος, κανείς μόνος, κανείς απε-
γνωσμένος…». 

«πρόκειται περί βοσκοτόπου κοινού να βό-
σκουν όλοι…», και αλλα «ων ουκ έστιν αριθ-
μός». 
Μάλλον «βοσκότοπος» για γλωσσική «βό-

σκηση» χρειάζεται κ. Δήμαρχε.
Και να έφτανε μόνο αυτό; Ο νέος δικτυακός 

ιστότοπος του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, 
δηλαδή το πρόσωπο, ο καθρέπτης του Δήμου, 
περιέχει πολλά ορθογραφικά και συντακτικά 
λάθη. Αυτό επισήμανε και η κ. Λουκία Αντωνίου 
στην εφημερίδα ΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΑΡΤΑΣ. Ποιος 
θα τα διορθώσει; Η εταιρεία που ανέλαβε 
τη σύνταξή του; Μα, έργο της είναι αυτός ο 
ιστότοπος. Αν μπορούσαν θα το έκαναν. Ο κ. 
Δήμαρχος οφείλει να ζητήσει και τη γνώμη 
δημοτών. Υπάρχουν πολλοί και ικανοί. Και το 
σπουδαιότερο; Δε χρειάζεται να τους πληρώ-
σει.

Πολλά τα σκουπίδια όλο το καλοκαίρι στην 
Άγναντα, παρά τη φιλότιμη προσπάθεια 

του Βασίλη Καρύδη. Πολλές οι δικαιολογίες. 
Υπογραφή σύμβασης κτλ. Εγώ, ένα διαπίστω-
σα. Σκουπίδια πέρυσι, σκουπίδια πρόπερσι και 
παραπρόπερσι, σκουπίδια και φέτος. Να δούμε 
πότε θα σταματήσει αυτό το μαρτύριο. Παγιώ-
θηκε η κατάσταση; Κρίμα.

Παράλληλα όμως πολλά δι-
ασπείρονταν σχετικά με την 
ευθύνη ή όχι του αρμόδιου με-
ταφορέα για την αποκομιδή των 
σκουπιδιών. («Φταίει ο μεταφο-
ρέας που δεν πήγε να υπογρά-
ψει σύμβαση». Λόγια της κας 
Αντιδημάρχου).
Τα πρακτικά όμως άλλα λένε: 
«Απόσπασμα πρακτικού υπ’ 

αριθμ. 5/ 2011 συνεδριάσεως 
της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων. 
Αριθμ. απόφασης: 30/2011
Θέμα 3ο: περί αναθέσεως 

της εργασίας: Συγκέντρωση και 
αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε. Αγνάντων και 
Μελισσουργών. 
Εισηγούμαι (ο κ. Δήμαρχος) την έγκριση 

της υπ’ αριθμ. 127/10-1-2011 απόφασής μου 
η οποία αναθέτει την περισυλλογή των απορ-
ριμμάτων (…)
α) για την ΔΕ Αγνάντων και την Τ.Κ. Κτιστά-

δων και Μικροσπηλιάς στον ιδιοκτήτη φορτη-
γού αυτοκινήτου Δημοσίας χρήσεως (…)

 αποφασίζει ομόφωνα
εγκρίνει την υπ αριθμ. …απόφαση του Δη-

μάρχου Κεντρικών Τζουμέρκων και αναθέτει 
την εκτέλεση της εργασίας λόγω εξαιρετικά 
επείγουσας ανάγκης και για να διασφαλιστεί η 
δημόσια υγεία (…)».
Η απόφαση αυτή της Οικονομικής Επιτροπής 

δημοσιεύθηκε στο Διαδίκτυο την 26η Αυγού-
στου 2011.
Τελικά, με απόφαση του κ. Δημάρχου η οποία 

αναρτήθηκε (8 Σεπτεμβρίου 2011) στο διαδί-
κτυο και φέρει ημερομηνία (προχρονολόγηση;) 
30-5-2011

«Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους 
έξι χιλιάδων επτακόσια ογδόντα ευρώ 
(6.780,00 Ε) σε βάρος του ΚΑ 20-6234009 του 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2011 
για την εξόφληση της εργασίας «Συγκέντρωση 
και αποκομιδή απορριμμάτων Τ.Κ. Αγνάντων 
και Τ.Κ. Μικροσπηλιάς και Κτιστάδων έως 30-
6-2011».
Επομένως, με απλή απόφαση του κ. Δη-

μάρχου (127/10-1-2011 ) δεν ήταν δυνατόν 
να εγκριθεί αρμοδίως το σχετικό κονδύλιο και 
να πληρωθεί ο μεταφορέας. Η υπ’ αριθ. 5/ 
2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων διορθώνει το 
λάθος και επιλύει το πρόβλημα. Το κατάλαβαν 
αργά. «Κάλλιο αργά παρά ποτέ». Φυσικά ο 
Δημοσθένης, ο οποίος μέχρι 8/9/2011 δεν είχε 
πληρωθεί, δεν φταίει σε τίποτε και καλό θα 
ήταν να μην τον κατηγορούν τόσο αβασάνιστα 
πρόσωπα που φέρουν και δημόσια αξιώματα. 
Το δίκαιο ήταν να κατηγορούσαν τον εαυτό 
τους για άγνοια ή αβελτηρία .

Πραγματικά, ήταν σημαντική η καμπάνια 
που έκανε η εφημερίδα μας στο προ-

ηγούμενο φυλ. για τον εθελοντισμό. Ποιος 
μπορεί αλήθεια να απορρίψει, σε χαλεπούς 
καιρούς, την οργανωμένη προσφορά υπηρεσι-
ών στο κοινωνικό σύνολο χωρίς την απαίτηση 
ανταλλάγματος; Ο εθελοντισμός στο χωριό μας 
έχει ιστορία. 
Να θυμίσω ότι το κτήριο όπου στεγάστηκε 

για τριάντα σχεδόν χρόνια το Γυμνάσιο Αγνά-
ντων, χρωστά την κατασκευή του κυρίως στην 
εθελοντική προσφορά των Αγναντιτών;

 Επειδή όμως αναφέρθηκε και ο καθαρισμός 
του νεκροταφείου του Αγίου Δημητρίου –άρι-
στα έπραξαν όλοι τους και μπράβο τους-, έχω 
να πω και τα εξής: Εκτός από τον εθελοντι-
σμό χρειάζεται και κοινή συνείδηση, ιδιαίτερα 
από τους Δημοτικούς Άρχοντες, προκειμένου 
να δώσουν όραμα, στόχο και να προωθήσουν 
στους δημότες την εμπιστοσύνη στις αποφά-
σεις τους, χωρίς αποσιωπητικά και τοπικιστικές 
παρενθέσεις. Μάλλον όμως κάτι τέτοιο δεν 
υπάρχει. Και το γράφω με απόλυτη συνείδηση. 
Τι θα μπορούσε για παράδειγμα να απαντήσει 
η κ. Αντιδήμαρχος, όταν το Δημοτικό Συμβούλιο 
του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων αποφάσισε 
και κατένειμε το ίδιο ποσό για τα τρία νεκρο-
ταφεία που έχει η Άγναντα και για το ένα που 
έχει άλλο χωριό. (1.000 ευρώ;). Με λίγα λόγια 
το όραμα είναι «όποιος αρπάξει κι ό,τι αρπά-
ξει».
Έτσι, μηδενίζεται η εμπιστοσύνη των πολι-

τών και «πάει φούντο» ο εθελοντισμός.
Τελικά ούτε αυτά τα 1.000 ευρώ δόθηκαν 

παρά τις δύο αναμορφώσεις του προϋπολογι-

σμού!!! 

Στις 13 Αυγούστου τ.έ. 
πραγματοποιήθηκε η κα-

θιερωμένη ετήσια συνάντηση 
των φοιτησάντων – αποφοιτη-
σάντων στο Γυμνάσιο Αγνάντων. 
Εκεί, στην πλατεία του χωριού, 
κάτω από τον πλάτανο, με την 
απόλαυση του τσίπουρου, της 
μπίρας ή και άλλων ποτών…, 
μαζί με τα κοψίδια, τη μανέστρα, 
τις πίτες και τις σαλάτες που 
ευγενικά σέρβιρε ο καταστημα-
τάρχης, εγκρίθηκε –«ψηφίστη-

κε;»- και η ίδρυση Σωματείου με την επωνυμία: 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΣΑΝΤΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-
ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΝΑΝΤΩΝ». 

 Αντιγράφω από το πρακτικό ίδρυσης: «[…] 
έδρα του οποίου ορίστηκε η Άγναντα Άρτας, 
σκοποί δε αυτού οι αναγραφόμενοι στο συ-
νταγέν!!! Καταστατικό». (Όσο κι αν φαίνεται 
παράταιρο αυτό το γλωσσικό έκτρωμα «συ-
νταγέν» αντί συνταχθέν νομίζω πως αγγίζει 
την πραγματικότητα. Πολλοί – πολλές ζήτησαν 
από τη Νικολέτα τη συνταγή της μπλατσάρας 
που απολαύσαμε. Συνταγή η μία- συνταγή και 
η άλλη. Το πρόβλημα βρίσκεται στην εκτέλεση. 
Οποιοσδήποτε συνειρμός είναι αποδεκτός).

 Απαρχής είχα τις επιφυλάξεις μου γι’ αυτή 
την κίνηση. Αυτό όμως δε σημαίνει τίποτε. 
Έμαθα στη ζωή μου να ακούω, να διαφωνώ, να 
προτείνω και τελικά να αποδέχομαι την άποψη 
της πλειοψηφίας. Με μια προϋπόθεση. Οι απο-
φάσεις να μη μυρίζουν μπίρες και τσίπουρο. 
Τέτοιες αποφάσεις είναι «μεθυσμένες». 

 Ακόμη, έτσι στο πουθενά, ανακοινώθηκε, 
δεν γνωρίζω, αν ήταν πρωτοβουλία του ομι-
λούντος ή απόφαση της επιτροπής -ας το δι-
ευκρινίσουν-, δύο πάντως μέλη της επιτροπής 
δήλωσαν άγνοια, ότι «η συνάντηση είναι αφιε-
ρωμένη στο Χρίστο Μπονιάκο». Αυτά και τίποτε 
άλλο. Ούτε δυο λόγια γι’ αυτόν τον πνευματικό 
ογκόλιθο, τον αληθινό δάσκαλο. Αν δεν ήξεραν 
(για τη ζωή του κτλ) ας ρωτούσαν ή ας ανέτρε-
χαν στη εφημερίδα της Αδελφότητας ή όπου 
αλλού έχει γραφεί για τον Μπονιάκο, για να 
πουν δυο λόγια γι’ αυτόν τον άνθρωπο που μαζί 
με την πνευματική του παρακαταθήκη άφησε με 
διαθήκη και το σπίτι του στην Άγναντα. Άσχετο, 
αν εμείς είμαστε ανίκανοι να το αξιοποιήσουμε. 
Ε, ρε τι λούσιμο θα μας έκανε, αν μπορούσε 

να μιλήσει…
 Τέλος, αντιγράφω από το καταστατικό. 
Άρθρο 8. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ-ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Συμπεριφορά και ενέργειες αντίθετες προς 

τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του Συνδέ-
σμου… επισύρουν πειθαρχικές ποινές ( κυρώ-
σεις), οι οποίες είναι:
α) Έγγραφη επίπληξη (παρατήρηση)
β) Προσωρινή αποβολή, (τι μού θυμίζει, τι 

μού θυμίζει…), μέχρις ενός έτους, αν συντρέ-
χουν επιβαρυντικοί λόγοι
γ) Οριστική διαγραφή, σύμφωνα με το άρθρο 

88 του Α.Κ. 
 Η φιλία όμως, ο δεσμός που αναπτύχτηκε 

κατά τα μαθητικά μας χρόνια, οι σχέσεις, σφυ-
ρηλατήθηκαν εκεί, στο Γυμνάσιο Αγνάντων. Τα 
συναισθήματα δεν διαγράφονται.
Γι’ αυτό πιστεύω ότι καλύτερα θα ήταν, αν 

προέβλεπε το άρθρο αυτό την εξής ποινή: 
«Διαγράφεται και του αφαιρείται η ιδιότητα του 
φοιτήσαντος στο Γυμνάσιο Αγνάντων». Έτσι, 
για να μπορούμε να πούμε πιο άνετα: «Κύριοι, 
καλό κατευόδιο στο Σύνδεσμό σας…». 

Eκείνα τα ονομαζόμενα σφαγεία στη 
Σπ’λιά πρέπει άμεσα να εξαφανιστούν. 

Ούτε λεπτό καθυστέρηση. Είναι άκρως επικίν-
δυνα για την υγεία. Πέρα από αυτό θα σηκω-
θούν και οι πεθαμένοι. Δεν αντέχουν τη βρώμα.

«Ήμουνα νιος και γέρασα». Κάθε καλοκαίρι, 
το ίδιο τροπάρι με το νερό. Έλλειψη. Αδικαι-
ολόγητη κατά τη γνώμη μου. Ας το λύσει το 
πρόβλημα κάποτε ο Δήμος, διαφορετικά θα 
εκπέμπονται συνεχώς ραδιοαρβύλες, για το 
ποιος σε τι φταίει. Οι κάτοικοι όμως δεν θα 
έχουν νερό.

Στις 13 Αυγούστου τ.ε. τα μέλη του Το-
πικού Συμβουλίου του χωριού μας κκ. 

Κώστας Παπακίτσος, Γεώργιος Κώστας και Βα-
σίλης Καρύδης ενημέρωσαν τους Αγναντίτες, 
στην πλατεία του χωριού μας, για τα προβλήμα-
τα που αντιμετωπίζει το χωριό, παρουσίασαν τη 

δραστηριότητα του Τοπικού Συμβουλίου για την 
επίλυση των προβλημάτων κ.τ.λ. Υποβλήθηκαν 
από χωριανούς πολλές ερωτήσεις και πολλοί 
διατύπωσαν προτάσεις επίλυσης των προβλη-
μάτων. Παραβρέθηκε ο κ. Όμηρος Καπέλης, 
Δημοτικός Σύμβουλος. Ολιγόλεπτη ήταν και η 
παρουσία της κας Αντιδημάρχου. Ποια δουλειά 
είχε δεν γνωρίζω. Πάντως απεχώρησε και δεν 
ακούσαμε τη γνώμη της και γενικά το έργο 
της Δημοτικής Αρχής. Πολύ θα θέλαμε, όμως 
«άλλαι αι βουλαί των ανθρώπων, άλλα ο Θεός 
(η κα Αντιδήμαρχος) κελεύει».

Κατακαλόκαιρο Αύγουστο μήνα πολλοί χω-
ριανοί μας συνέχισαν και φέτος το επικίν-

δυνο έργο τους. «Έκαψαν τα χόρτα». Τι να πει 
κανείς. Χόρτο στο κεφάλι; Καμένο μυαλ

ΟΧΙ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 
ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΩΝ ΣΤΟΝ ΧΥΤΑ 

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
Η Ομοσπονδία Τζουμερκιωτών με επιστολή 

της, που υπογράφει ο πρόεδρος Χρήστος Λα-
ναράς και η γραμματέας Βασιλική Τζαχρήστα, 
στο Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννιτών, εκφράζει 
την πλήρη αντίθεσή της στην κατασκευή ΧΥΤΑ 
στο Ελληνικό Ιωαννίνων. Στην επιστολή τονί-
ζεται πως η Ομοσπονδία αγωνίζεται συνεχώς 
για την ανάπτυξη των Τζουμέρκων με σεβασμό 
στο περιβάλλον και ειδικότερα σεβασμό στον 
Άραχθο, ο οποίος αποτελεί μοχλό ανάπτυξης 
για την περιοχή. Η κατασκευή του ΧΥΤΑ στο 
συγκεκριμένο σημείο, δίπλα στο Εθνικό Πάρκο 
των Τζουμέρκων και σε κατολισθίσιμη περιοχή, 
σε περίπτωση ατυχήματος θα προκαλέσει ανε-
πανόρθωτη ζημιά στον ποταμό Άραχθο, ο οποί-
ος αποτελεί σημείο αναφοράς για την περιοχή.

Πραγματοποιήθηκε φέτος (14/8/2011) 
στο Γραικικό η 12η Συνδιάσκεψη των 

πολιτιστικών συλλόγων του τ. Δήμου Αγνά-
ντων. Εκτός των άλλων θεμάτων συζητήθηκε 
και το θέμα της αξιοποίησης των υδάτινων 
πόρων. Ο ομιλητής κ. Θανάσης Μπαζούκας δια-
τύπωσε πολλές προτάσεις. Ευθέως το γράφω: 
στον αέρα. Μάλλον δεν είχε μάθει ότι νερό 
πλέον δεν υπάρχει. Το ποτάμι του Καταρρά-
κτη δεν υπάρχει. Μόνο σωλήνες υπάρχουν 
για να εξυπηρετήσουν τα τρία μικρά ιδιωτικά 
υδροηλεκτρικά έργα. Στο Ζίφκο άλλο ιδιωτικό 
υδροηλεκτρικό έργο. Το νερό του Αγναντίτη με 
σχετικά άδεια από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργει-
ας (Ρ.Α.Ε.), για το έργο: «ΜΥΗΕ ΑΓΝΑΝΤΙΤΗΣ, 
ΔΗΜΟΥ ΑΓΝΑΝΤΩΝ, ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ, ισχύος 
0,76 MW» (Ι -107231/10-2-2010) δόθηκε σε 
ιδιωτική εταιρεία. (ΝΑΝΚΟ Α. Ε.) Ο Λεπιανίτι-
κος και ο Χωσεψίτικος ποταμός και το νεράκι 
τους ανήκει σε ιδιωτικές εταιρείες.

 ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 718/2011
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 719/2011
«Δικαιούχος της άδειας είναι η εταιρεία 

με την επωνυμία «ΘΕΩΝ Α.Τ.Ε.», όπως αυτή 
νόμιμα
εκπροσωπείται, με την ακόλουθη μετοχική 

σύνθεση:
ΜΠΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 50,00%
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 50,00%
Του ύδατος ημών αφαιρεθέντος, δεσμευθέ-

ντος, αρπαγέντος, κλαπέντος…, ημείς πετάμε 
ρομποστίνες...

Κακά μαντάτα για τα Τζουμέρκα
Σύμφωνα με τα προσωρινά αποτελέσματα 

της απογραφής στο σύνολο της Περιφέρειας 
Ηπείρου απογράφηκαν 336.650 κάτοικοι, εκ 
των οποίων 167.400 στην Περιφερειακή ενό-
τητα Ιωαννίνων, 67.870 στην Περιφερειακή 
ενότητα Άρτας, 43.660 στην Περιφερειακή 
ενότητα Θεσπρωτίας και 57.720 στην Περιφε-
ρειακή ενότητα Πρέβεζας.
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΑΡΡΕΝΕΣ 3110
ΘΗΛΕΙΣ: 3.120
ΣΥΝΟΛΟ 6230
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟ 12,23 ΑΝΑ 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ
Με την απογραφή του 2001 ο Δήμος Κεντρι-

κών Τζουμέρκων είχε τον εξής πληθυσμό:
• ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ :12.069
• ΕΚΤΑΣΗ : 509.231

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙ-

Γρά φει ο 
Χρί στος Α. Τού μπου ρος
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Συνέχεια από τη σελίδα 7 ΩΝ  ΤΖΟΥ-
ΜΕΡΚΩΝ

ΑΡΡΕΝΕΣ 2910
ΘΗΛΕΙΣ: 2860
ΣΥΝΟΛΟ 5770
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟ 16,10ΑΝΑ 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ
Κατά τα άλλα έγινε και συζήτηση στη Βουλή 

για την ανάπτυξη των Τζουμέρκων. Ποιος δου-
λεύει ποιον;

Απορίες… 
Παραθέτω την υπ’ αριθμ. πρωτ.7199/ 

23/6/2011 απόφαση του κ. Δημάρχου Κεντρι-
κών Τζουμέρκων
Ο Δήμαρχος κεντρικών Τζουμέρκων
Έχοντας υπόψη: […]
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της παροχής 

υπηρεσίας «Καθαρισμοί δρόμων Δήμου Κε-
ντρικών Τζουμέρκων» προϋπολογισμού 73.000 
ευρώ με Φ.Π.Α., με πρόχειρο διαγωνισμό.
Β. η ανάθεση της παροχής υπηρεσίας θα γί-

νει με νέα απόφαση, αφού προηγηθεί απόφα-
ση της Οικονομικής επιτροπής για την έγκριση 
των τεχνικών προδιαγραφών, τον καθορισμό 
των όρων του πρόχειρου διαγωνισμού και τη 
διάθεση της αναγκαίας πίστωσης, καθώς και η 
γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Κι εγώ ο άσχετος απορώ:
Με 73.000 ευρώ μπορούσε να προσλάβει 

ο Δήμος τουλάχιστον έξι (6) χειριστές και να 
τους έχει χειμώνα καλοκαίρι ανά πάσα στιγμή 
και με όλες τις καιρικές συνθήκες (βροχές, 
καταιγίδες, χιόνια κτλ.). Μ’ αυτόν τον τρόπο 
(πρόχειρους διαγωνισμούς-απευθείας ανάθεση 
κτλ.) τουλάχιστον θα τριπλασιαστούν οι 73.000 
ευρώ. Έχω άδικο;

Η νέα διευθύντρια του Γυμνασίου-Λυκεί-ου Αγνάντων είναι η κ. Βασιλική Κώστα, 
κόρη του Σπύρου Κώστα. Ευχόμαστε κάθε επι-
τυχία στο έργο της. 

Ο δικτυακός ιστότοπος του Δήμου Κεντρι-κών Τζουμέρκων λειτουργεί εδώ και τέσ-
σερις τουλάχιστον μήνες. Είναι -καθαρά- ο κα-
θρέπτης του Δήμου μας, γι’ αυτό είναι ανάγκη 
ό,τι τέλος πάντων παρουσιάζεται, να είναι σω-
στό από πάσης απόψεως. (Σε άλλο σημείο γρά-
φω για τα εκφραστικά λάθη). Τρεις μήνες όμως 
τώρα διαπιστώνεται μια στασιμότητα θεμάτων. 
Βεβαίως αναρτώνται και μάλιστα με μεγάλη 
καθυστέρηση (π.χ. απόφαση του κ. Δημάρχου 
30/5/2011, αναρτήθηκε στις 8/9/2011, δηλαδή 
τρεις και πλέον μήνες), οι αποφάσεις του Δη-
μοτικού Συμβουλίου, του κ. Δημάρχου κτλ. Αυτό 
άλλωστε είναι και υποχρεωτικό. 
Από κει και πέρα έχουν αναρτηθεί σε μόνιμη 

βάση θέματα που αναφέρονται στις εκδηλώ-
σεις που έγιναν υπό την αιγίδα του Δήμου στο 
Βουργαρέλι με τον τίτλο: ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΟΣΙΩΝ 
ΤΕΧΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011, σχετικά με την 
Αθαμάνιο διαδρομή, για το ενεργειακό χωριό, 
δυο τρεις προκηρύξεις και τίποτε παραπέρα. 
Στα χωριά που αποτελούν το Δήμο Κεντρι-

κών Τζουμέρκων έγιναν πολλά το καλοκαίρι, 
τουλάχιστον από πολιτιστικής απόψεως.
Γενική Συνέλευση ΙΛΕΤ στο Βουργαρέλι.
12η Συνδιάσκεψη Πολιτιστικών Συλλόγων τ. 

Δήμου Αγνάντων
Άθλος Τζουμέρκων
Εκδηλώσεις σε όλα τα χωριά κτλ. 
Ακατανόητη, λοιπόν, είναι αυτή η δυστοκία 

παρουσίασης των εκδηλώσεων ή τέλος πάντων 
η επιλεκτική παρουσίαση.

 Eνεργειακό Χωριό 
στα Τζουμέρκα

Αντιγράφω από την ΗΧΩ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ 
(9/9/2011)

Ποιοι παρενέβησαν και μας (δι)έγραψε το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος;

«Σε μια πρωτοφανή ενέργεια, που δείχνει 
την, για πολλοστή φορά, απαξίωση των κυβερ-
νήσεων προς την περιοχή μας από τη μεταπο-
λίτευση και μετά, προχώρησε –σύμφωνα με 
δήλωση της Αντιπεριφερειάρχη Τατιάνα Κα-
λογιάννη- το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ενώ 
είχε ενταχθεί κατ’ αποκλειστικότητα η Άρτα 
σε πιλοτικό πρόγραμμα για «ορεινό ενεργεια-
κό χωριό» υπήρξε υπαναχώρηση και παρότι οι 
διαδικασίες έφταναν στο τέλος, του Υπουργείο 
ζητά να υποβληθούν εξ αρχής προτάσεις! «Το 
υπουργείο πήρε πίσω το πιλοτικό πρόγραμμα, 
λόγω των πολιτικών πιέσεων που δέχτηκε» 
υποστήριξε η κ. Καλογιάννη και η Άρτα χάνει 
την ευκαιρία να υλοποιηθεί στην περιφέρειά 
της αυτό το πρωτοποριακό πρόγραμμα.[…] Η 

υπόθεση, πάντως έχει και μπόλικο παρασκή-
νιο, αφού κατά την συζήτηση που έγινε στην 
Επιτροπή και για την ανάθεση του έργου «Κα-
τάρτιση υποβολής φακέλου πρότασης για το 
ορεινό ενεργειακό χωριό», κατά πλειοψηφία, 
εγκρίθηκε να ανατεθεί στην «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.». 
Και τούτο επειδή λόγω της νέας δημόσιας 

πρόσκλησης ενδιαφέροντος, η περιφερειακή 
αρχή αποφάσισε να διεκδικήσει την ενεργει-
ακή αυτονομία ενός ηπειρώτικου –πλέον- χω-
ριού με απευθείας ανάθεση της μελέτης με 
το ποσό των 45.000 ευρώ στην αναπτυξιακή 
εταιρία «Ήπειρος», πράγμα που συνάντησε 
την αντίδραση συμβούλων των παρατάξεων 
της μειοψηφίας.
Κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή, η Αντι-

περιφερειάρχης κ. Τατιάνα Καλογιάννη ανα-
κοίνωσε ότι για το Ορεινό Ενεργειακό χω-
ριό, υπήρξε υπαναχώρηση του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, ως προς την επιλογή, κατά 
προτεραιότητα και πέραν άλλης διαδικασίας, 
ενός χωριού της Π.Ε. Άρτας σε πιλοτικό πρό-
γραμμα, καθώς αυτό αποφάσισε την έκδοση 
ειδικής πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων 
σε ανταγωνιστικό επίπεδο. Για το λόγο αυτό, 
πρόσθεσε, η Περιφέρεια, όντας σε προχωρη-
μένο στάδιο προεργασίας για τη συγκεκριμένη 
δράση, θα διεκδικήσει την ένταξη ενός χωριού 
της Π.Ε. Άρτας, συμμετέχοντας, πέραν των ήδη 
εμπρόθεσμα κατατεθειμένων τεχνικά άρτιων 
και ολοκληρωμένων σχετικών στοιχείων και 
προτάσεων, στην νέα διαδικασία.
Τέλος, δήλωσε τα εξής:
«Είμαστε σε διαρκή εγρήγορση και διατε-

θειμένοι να υποστηρίζουμε τη χρηματοδότηση 
έργων που αναβαθμίζονται αυτά τα ίδια, με 
την εφαρμογή τους στην Περιφέρεια μας, δεν 
δικαιούμαστε εμπαιγμούς και δεν ανεχόμαστε 
διαδικασίες που σχεδιάζονται με στόχευση 
υφέρποντες αποκλεισμούς.
Αισθανόμαστε υποχρέωση να υπηρετούμε 

χωρίς εκπτώσεις πολιτική ανάδειξης της υπε-
ραξίας του των φυσικών χαρακτηριστικών και 
του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής μας.
Ξεκαθάρισε ότι η επιλογή του προτεινόμε-

νου χωριού θα προκύψει αφού εξασφαλιστούν
-Η πλήρη τήρηση των προδιαγραφών που θα 

περιλαμβάνονται στη σχετική πρόσκληση, και
-Η τεκμηρίωση της εξασφάλισης πολλαπλα-

σιαστικών ωφελημάτων για την Περιφέρεια 
από την εφαρμογή στον συγκεκριμένο χωρικό 
ιστό».
Τα ερωτήματα πάντως που τίθενται είναι 

εάν γνωρίζουν στην Κυβέρνηση πως η Άρτα 
εκπροσωπείται στο Εθνικό Κοινοβούλιο, και 
δεν είναι –ακόμη- επαρχία των Ιωαννίνων, ή 
της Κοζάνης.
Επίσης ερωτηματικά υπάρχουν εάν οι το-

πικοί μας βουλευτές, μπορούν να υπερασπι-
στούν τα συμφέροντα της περιοχής μας, τα 
οποία κάθε τόσο είτε απεντάσσονται, είτε 
καταπατώνται ανερυθρίαστα και βάναυσα από 
τους υπουργούς και άλλους καρεκλοκένταυ-
ρους του κράτους των Αθηνών, όπως συμβαί-
νει στην προκειμένη περίπτωση».

«Οι τοπικοί βουλευτές, μπορούν να υπερα-
σπιστούν τα συμφέροντα της περιοχής μας;»
Εγώ, θα πω τα εξής: Μην πυροβολείτε του 

κκ. Βουλευτές του Νομού Άρτας. Για τον καθέ-
να από αυτούς αρμόζουν τα λόγια του ποιητή:

 «Δεν έφταιγεν ο ίδιος.
Τόσος ήτανε...»

Στα 100 εκατομμύρια ευρώ τα 
χρέη των δήμων της Ηπείρου

Στη Βουλή κατατέθηκαν, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, τα στοιχεία 
για τα χρέη -μακροπρόθεσμες και βραχυπρό-
θεσμες υποχρεώσεις- των δήμων όλης της 
χώρας. Πρόκειται για στοιχεία που τηρούνται 
στη βάση δεδομένων του υπουργείου η οποία 
πάντως ενημερώνεται με ευθύνη των ίδιων των 
δήμων. 
Στην Ήπειρο το συνολικό χρέος των Δήμων 

είναι κοντά στα 100 εκατομμύρια ευρώ, με το 
μισό και πλέον να το χρωστάει ο Δήμος Ιωαν-
νιτών.
Οι Δήμοι της Άρτας εμφανίζουν χρέος 

9.477.000 ευρώ, με τον Δήμο Γ. Καραϊσκάκη να 
εμφανίζεται πως δεν οφείλει σε βραχυπρόθε-
σμες υποχρεώσεις.
Αναλυτικά, στην Περιφέρεια Ηπείρου ανά 

δήμο, οι μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις τους αντίστοιχα έχουν ως εξής:

-Αρταίων του Ν. Άρτης: 1.963.846 ευρώ 
μακροπρόθεσμες και 3.239.292 ευρώ βραχυ-
πρόθεσμες.

-Γεωργίου Καραϊσκάκη του Ν. Άρτης: 
2.353.620 ευρώ μακροπρόθεσμες υποχρεώ-
σεις και 0 ευρώ βραχυπρόθεσμες.

-Νικολάου Σκουφά του Ν. Άρτης: 162.000 
ευρώ και 720.318 ευρώ σε μακροχρόνιες και 

βραχυχρόνιες υποχρεώσεις.
-Κεντρικών Τζουμέρκων του Ν. Άρτης: 

782.940 ευρώ και 258.473 ευρώ σε μακροχρό-
νιες και βραχυχρόνιες υποχρεώσεις.

-Βορείων Τζουμέρκων του Ν. Ιωαννίνων: 
878.109 ευρώ μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
και 1.062.661 ευρώ βραχυπρόθεσμες.

-Δωδώνης του Ν. Ιωαννίνων: 912.438 ευρώ 
και 788.910 ευρώ σε μακροπρόθεσμες και 
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αντίστοιχα.

-Ζαγορίου του Ν. Ιωαννίνων: 156.000 ευρώ 
και 1.956.057 ευρώ σε μακροπρόθεσμες και 
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.

-Ζίτσας του Ν. Ιωαννίνων: 768.754 ευρώ και 
2.406.355 ευρώ σε μακροχρόνιες και βραχυ-
χρόνιες υποχρεώσεις.

-Κόνιτσας Ιωαννίνων: 1.002.698 ευρώ και 
1.264.837 ευρώ σε μακροχρόνιες και βραχυ-
χρόνιες υποχρεώσεις.

-Μετσόβου Ιωαννίνων: 128.217 ευρώ και 
1.615.299 ευρώ σε μακροχρόνιες και βραχυ-
χρόνιες υποχρεώσεις.

-Πωγωνίου Ιωαννίνων: 1.470.384 ευρώ και 
1.639.500 ευρώ σε μακροπρόθεσμες και βρα-
χυπρόθεσμες υποχρεώσεις.

-Ιωαννιτών του Ν. Ιωαννίνων: 33.155.531 
ευρώ και 22.422.807 ευρώ σε μακροχρόνιες 
και βραχυχρόνιες υποχρεώσεις.

-Πρέβεζας του Ν. Πρεβέζης: 4.960.820 
ευρώ και 4.536.044 ευρώ σε μακροχρόνιες και 
βραχυχρόνιες υποχρεώσεις.

-Ζηρού του Ν. Πρεβέζης: 1.475.959 ευρώ και 
2.080.764 ευρώ σε μακροχρόνιες και βραχυ-
χρόνιες υποχρεώσεις.

-Πάργας του Ν. Πρεβέζης: 698.992 ευρώ και 
2.010.370 ευρώ σε μακροχρόνιες και βραχυ-
χρόνιες υποχρεώσεις.

-Ηγουμενίτσας του Ν. Θεσπρωτίας: 
2.425.550 ευρώ και 6.599.599 σε μακροχρόνι-
ες και βραχυχρόνιες υποχρεώσεις.

-Σουλίου Θεσπρωτίας: 601.706 ευρώ και 
277.620 ευρώ σε μακροπρόθεσμες και βραχυ-
πρόθεσμες υποχρεώσεις.

-Φιλιατών Θεσπρωτίας: 867.960 ευρώ και 
2.590.479 ευρώ σε μακροπρόθεσμες και βρα-
χυπρόθεσμες υποχρεώσεις.

«Να σέβεσαι τους ανώτερους και να 
μην υποτιμάς ποτέ τους κατώτε-

ρους». Μού το πρωτοδίδαξε ο παππούς μου, 
που κάτι ήξερε παραπάνω. Μετά πήραν τα 
μυαλά μου αέρα, αντάρτεψα και έλεγα «πως 
δεν υπάρχουν ανώτεροι και κατώτεροι. Όλοι 
είμαστε ίσοι».«Όλα τα δάχτυλα δεν είναι ίσα», 
επέμενε ο παππούς, και αφού έκανα ένα κύκλο 
(γύρω από τον εαυτό μου;) κατάλαβα πως δεν 
είμαστε ίδιοι· είμαστε διαφορετικοί. Αλλά ποτέ 
δεν μπορούμε να γίνουμε ίσοι κι ας έχουμε 
τα ίδια δικαιώματα. Ο καθένας μας έχει τις 
δικές του ιδιαίτερες ικανότητες, δεξιότητες, 
προσδοκίες, αρπάζει ή γυρνάει την πλάτη σε 
κάθε είδους ευκαιρίες, παίζουν μεγάλο ρόλο 
το ταλέντο, η μόρφωση, η διαρκής κατάρτιση, 
η εργατικότητα, το πείσμα, η επιμονή, η στο-
χοπροσήλωση. Η ψυχολογική επιβάρυνση απ’ 
την παιδική ηλικία. Μα πιο πολύ απ’ όλα η τύχη-
αυτή η συμπαγής χαοτική οργάνωση, η απόλυτη 
η συμπαντική συνομωσία, που τα καθορίζει όλα 
στη ζωή.
Έμαθα να σέβομαι και να μην υποτιμώ αυ-

τούς που παρεξηγημένα ο παππούς μου απο-
καλούσε «κατώτερους». Σε τι; «Των περιστά-
σεων», ελπίζω να εννοούσε… Έμαθα να μην 
υποτιμώ κανέναν. Αυτό μού το δίδαξε και η 
ζωή. Ο καθένας, η καθεμιά είναι μια περι-
πτωσάρα ανεπανάληπτη, μοναδική. Κι αν τους 
υποτιμήσεις, χωρίς να το καταλάβεις κάποια 
στιγμή μαζεύονται όλοι μαζί για την ανατροπή. 
Ποτέ μου δεν ξεχώρισα έναν «διανοούμενο» 
από έναν χειρώνακτα, ένα τεχνίτη από κάποιον 
που έμαθε την τέχνη να μανιπουλάρει, ν’ απο-
λαμβάνει και να γλεντάει τη ζωή… Θα μου πεις, 
«εσύ ο ...αναρχικός-εγωιστής» μπορεί να θε-
ωρείς κάποιον ανώτερο, για να τον σεβαστείς; 
Άλλο πιο ικανός, καλύτερος σε κάτι τι, κι άλλο 
ανώτερος^ αυτή είναι μια ιεραρχική προσέγγιση 
εξουσιαστική. Άλλο συνάνθρωπος κι άλλο «πε-
τυχημένος». Ο «πετυχημένος» μπορεί να κου-
βαλάει το άγχος της κοινωνικής καταξίωσης, 
να βιώνει την υπαρξιακή μοναξιά, να στέκεται 
απόμερα και να «μην καλημέρισε» άνθρωπο 
στη ζωή του.
Εσχάτως να θυμήθηκε και τα κοινά! Τα κοινά 

όμως δεν τον περίμεναν κι ούτε είχαν ανάγκη 
από την ατομικότητά του…

Διενεργήθηκαν οι πρώτες 
εκλογές για την Περιφερειακή 
Ένωση Δήμων Ηπείρου 

«Την πρωτιά κέρδισε στις πρώτες εκλο-γές για την Περιφερειακή Ένωση 

Δήμων Ηπείρου η παράταξη που στήριξε το 
ΠΑΣΟΚ με τον Γιάννη Παπαλέξη, δήμαρχο Αρ-
ταίων, επικεφαλής. Η παράταξη παίρνει 12 
από τις 21 έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου, 
η παράταξη που στηρίχτηκε από τη ΝΔ πήρε 
8 έδρες, ενώ εκλέγεται και ο μεμονωμένος 
υποψήφιος Βασίλης Μασσαλάς. Πιο συγκεκρι-
μένα, ο συνδυασμός που υποστηρίχθηκε από 
το ΠΑΣΟΚ αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής 
στις εκλογές που έγιναν χθες, Δευτέρα 19 
Σεπτεμβρίου, στα Γιάννενα (ξενοδοχείο Du 
Lac) για το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της 
ΠΕΔ (Περιφερειακή Ένωση Δήμων) Ηπείρου, 
που αποτελεί τη μετεξέλιξη των ΤΕΔΚ των τεσ-
σάρων νομών της Περιφέρειας. Εκτιμάται ότι 
πρώτος πρόεδρος -κάτι που έχει την ιστορική 
του αξία– θα αναδειχθεί ο δήμαρχος Αρταίων 
Γιάννης Παπαλέξης, ύστερα από το «χρίσμα» 
που έδωσε το ΠΑΣΟΚ και φυσικά αν υπερψηφι-
στεί από τους 13 εκλεγέντες του συνδυασμού 
Πάντως στην ψηφοφορία πρώτος σε σταυρούς 
από τους δημάρχους (48) αναδείχθηκε ο Γεώρ-
γιος Κάτσινος Ηγουμενίτσας και στη δεύτερη 
θέση με 47 σταυρούς ισοψήφησαν οι Γιάννης 
Παπαλέξης (Αρταίων) και Σταυρούλα Μπραϊμη 
– Μπότση, (Σουλίου).

-Οι αυτοδιοικητικοί που πρόσκεινται στο ΠΑ-
ΣΟΚ κατήλθαν με το συνδυασμό «Αυτοδιοικη-
τικό Κίνημα Ηπείρου» και έλαβαν 67 ψήφους, 
έναντι 44 που έλαβε ο συνδυασμός «Αδέσμευ-
το Δημοκρατικό Αυτοδιοικητικό Κίνημα Ηπεί-
ρου» που πρόσκειται στην Νέα Δημοκρατία, 
ενώ μεμονωμένες υποψηφιότητες είχαμε από 
τους Βασίλειο Μασσαλά που πρόσκειται στη 
«Δημοκρατική Αριστερά» και έλαβε 7 ψήφους 
και εκλέγεται στο Δ.Σ. και Δημήτριο Τασούλα 
που πρόσκειται στο ΚΚΕ και έλαβε 4 ψήφους. 
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι βρέθηκε και 
ένα άκυρο ψηφοδέλτιο.

-Από το συνδυασμό προσκείμενο στο ΠΑΣΟΚ 
για το ΔΣ εκλέγονται οι δήμαρχοι Γιάννης Πα-
παλέξης, Παναγιώτης Γαργάλας, Κωνσταντίνος 
Κατσανάκης, Γιώργος Κάτσινος, Κωνσταντί-
νος Καψάλης, Αθανάσιος Λιόλιος, Σταυρούλα 
Μπραϊμη- Μπότση, Δημήτριος Ρογκότης και 
Γιάννης Σεντελές.
Από τους υποψηφίους δημοτικούς συμβού-

λους του ίδιου συνδυασμού εκλέγονται οι Αθα-
νάσιος Μανταλόβας, Δημήτριος Κατσιπανέλης, 
Γεώργιος Παπαδιώτης, Στ. Βιρβίλης. (Σύνολο 
13)

-Από το συνδυασμό που πρόσκειται στη Νεα 
Δημοκρατία εκλέγονται οι δήμαρχοι Μαρίνος 
Γαρνέλης, Δημήτριος Γιολδάσης και Νικόλαος 
Τσομπίκος.

-Από τους υποψηφίους συμβούλους εκλέγο-
νται οι Νικόλαος Γκόντας, Αλέξανδρος Μάνος, 
Βασίλειος Γιόγιακας και Ιωάννης Σφρίντζερης. 
Για τη θέση του αναπληρωματικού ισοψήφησαν 
οι Αθανάσιος Βλέτσας και Ιωάννης Μπάρκας.

-Για την ΚΕΔΕ (Κεντρική Ένωση Δήμων Ελ-
λάδας) εκλέγονται από τον πρώτο σε σταυρούς 
προτίμησης συνδυασμό οι Στέλλα Βαρτελάτου, 
Φίλιππος Τσουμάνης, Δημήτριος Νάστος και 
Δημήτριος Γιωτίτσας.

-Από το συνδυασμό που πρόσκειται στη ΝΔ, 
εκλέγονται οι Νίκος Γκόντας και Χρήστος Πα-
πάζογλου». ΗΧΩ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ 20/9/2011

Αριθ. απόφασης 112/2011( Βουργαρέ-
λι 01/07/2011). Η απόφαση αφορά την 

αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου. 
Μοιράστηκαν χιλιάδες ευρώ σε όλα τα χωριά 
της Αθαμανίας, (μάλλον σε συγκεκριμένο χω-
ριό της Αθαμανίας) αλλά ούτε μία δραχμή για 
το Δ.Δ. Αγνάντων. 
Και για να μην υπάρχει αμφιβολία αντιγράφω 

από το πρακτικό: 
αριθ. απόφασης 112/ 2011/1-7-2011
Α. Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα Εκτε-

λεστέων έργων του δήμου μας για το 2011 και:
1. Εντάσσει το νέο έργο : «Αποπεράτωση 

κτιρίου Πυροσβεστικού Κλιμακίου Αθαμανίου» 
με το ποσό των 20.000,00 €

2. Εντάσσει το νέο έργο : «Επέκταση ηλε-
κτροφωτισμού από Σταυρό Αθαμανίου και επα-
νηλεκτροδότηση Αγ.Κυριακής και Κόκκινης Εκ-
κλησιάς» με το ποσό των 8.000,00 €.

3. Εντάσσει το νέο έργο : «Επέκταση δημοτι-
κού φωτισμού στην Τ.Κ. Παλαιοκατούνου» με το 
ποσό των 7.000,00 €.

4. Εντάσσει το νέο έργο : «Διάνοιξη δρόμου 
προς Άγιο Δημήτριο Καθαροβούνι» με το ποσό 
των 4.000,00 €.

5. Εντάσσει το νέο έργο: «Κατασκευή τοίχου 
αντιστήριξης και ασφαλτόστρωση από Σταυρό 
Αθαμανίου προς Άγιο Αθανάσιο» με το ποσό 
των 12.000,00 €.

«Όλοι οι Δημοτικοί σύμβουλοι ψήφισαν υπέρ 
εκτός των κκ. Κωνσταντινίδη Βασιλείου, Γιά-
πρου Ευάγγελου, Ρίζου Βασιλείου, Καραβασί-
λη Σταυρούλας, Σκαλτσογιάννη Παναγιώτη».
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Στις 9,10 και 11 Αυγούστου 2011 για πέ-
μπτη συνεχόμενη χρονιά στο Αράχθειο Θέα-

τρο Παλαιοχωρίου Σκούπας Άρτας, δόθηκαν με 
μεγάλη επιτυχία, τρεις θεατρικές παραστάσεις.
Στις 9 Αυγούστου κάτω από το φως του αυγου-

στιάτικου φεγγαριού, πραγματοποιήθηκε η παρά-
σταση που ήταν αφιερωμένη στην ξενιτιά από το 
θίασο Λαμπιόνι Θεσσαλονίκης(Εργαστήριο Θεατρι-
κών Σπουδών) με την καταπληκτική σκηνοθεσία 
της κ. Αννίτας Γκαϊτατζή, τους ηθοποιούς Αστέρη 
Αναστασιάδη, Μαρίνα Κόντα, Ρίτα Τουμπίδου, Πέ-

τρο Παπαζήση και το Σάκη Μαμάη στην τεχνική 
υποστήριξη. Το θίασο συμπλήρωσαν οι συντοπίτες 
ηθοποιοί Σ. Σαρλής, Ζ. Μπαρτζώκα, Ε. Κομτζιά οι 
οποίοι με την εξαιρετική ερμηνεία τους συγκίνησαν 
τους θεατές. Η παράσταση ξεκίνησε με την μονα-
δική ερμηνεία δύο ηπειρώτικων μοιρολογιών του 
συντοπίτη μας Γ. Μεράντζα. Ο Σταύρος Καψάλης 
με το κλαρίνο του και την ορχήστρα του, ο Κ. Κω-
σταγιώργος με το βιολί και ο τραγουδιστής Γ.Πα-
τσούρας έκοψαν την ανάσα των θεατών με την 
καταπληκτική τους ερμηνεία. Η χορευτική ομάδα 
του πολιτιστικού συλλόγου Ροδαυγής με επικεφα-
λής τον πρόεδρο του συλλόγου κ. Χ.Σταύρου και 
τον πρόεδρο του χορευτικού τμήματος κ. Γ.Κομ-
τζιά μας εντυπωσίασαν με τις εξαιρετικές χορευτι-
κές τους φιγούρες. Τους συγκινητικούς διαλόγους 
για τις ανάγκες του έργου έγραψε ο συμπατριώτης 

μας καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. 
Ευάγγελος Αυδίκος. Γνώστης της περιοχής μας ο κ. 
Αυδίκος κατάφερε να μιλήσει στην ψυχή όλων μας 
μεταφέροντας μνήμες του παρελθόντος. 
Στις 10 Αυγούστου από την εταιρεία θεάτρου 

Θεσσαλονίκης Λαμπιόνι δόθηκε η παιδική θεατρική 
παράσταση Το Λουρί του Σωκράτη του Δ. Ποταμί-
τη. Το θέατρο γέμισε από τους μικρούς μας φίλους 
και μας εντυπωσίασε τόσο η μεγάλη προσέλευση 
των παιδιών, όσο και η συμμετοχή τους στην πα-
ράσταση θέλοντας να επιβραβεύσουν το δίκαιο 
και να καταδικάσουν το πονηρό και το άδικο. Η 
παρουσία τόσων παιδιών μας γεμίζει ευθύνη να 
συνεχίσουμε στο μέλλον με παιδικές παραστάσεις 
υψηλού περιεχομένου.
Στις 11 Αυγούστου ο κόσμος γέλασε με την ψυχή 

του με την καταπληκτική κωμωδία του Α. Νικολάου 
«Μήτσο, εσύ έφαγες;» από τη Θεατρική Ομάδα 
Καρδίτσας.
Τις παραστάσεις παρακολούθησε πλήθος κόσμου 

από το Δήμο Άρτας και την ευρύτερη περιοχή των 
Τζουμέρκων. Παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο βου-
λευτής Άρτας κ. Κ.Παπασιώζος, ο Δήμαρχος Άρτας 
κ. Ι.Παπαλέξης με τους Αντιδημάρχους κ. Φ.Φώτη, 
κ. B.Βασιλάκη και κ. Γ.Βλάρα, η αντιδήμαρχος του 
Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων κ. Σ.Αηδόνη, ο τ. 
Νομάρχης Άρτας κ. Γ.Παπαβασιλείου, ο τ. Δήμαρ-
χος Αγνάντων κ. Χ.Χασιάκος, ο τ. Δήμαρχος Βλα-
χέρνας κ. Κέφης, ο πρόεδρος της Πανηπειρωτικής 
Ομοσπονδίας κ. Γ.Οικονόμου με τη σύζυγό του, 
ο τ. Πρόεδρος της Πανηπειρωτικής κ. Κ.Αλεξίου, 
ο πρόεδρος της Τζουμερκιώτικης Ομοσπονδίας κ. 
Χ.Λαναράς, ο πρόεδρος της ΙΛΕΤ κ. Κ.Μαργώνης, 
η γενική γραμματέας της ΙΛΕΤ κ. Ο.Τριάντου, ο 
πρόεδρος της Κοινότητας Σκούπας κ. Π.Ζιανίκας, 
οι πρόεδροι των Αδελφοτήτων και Πολιτιστικών 
Συλλόγων: Σκούπας κ. Κ.Ζιανίκας, κ. Κ.Γάλλιος, 
Ροδαυγής κ. Π.Τσάγκας, Διστράτου κ. Α.Κοντός, 
Γραικικού κ. Φ.Χαχούλης, Ρωμανού ο Καθηγητής 
Ιατρικής Σχολής Ιωαννίνων κ. Τσαμπούλας, Δαφ-
νωτής κ. Χ.Αντωνίου, Αγνάντων κ. Χ.Ζάχος. Επίσης 
παρευρέθηκαν ο δημοσιογράφος κ. Γ.Παπασωτη-
ρίου, οι Καθηγητές Πανεπιστημίου κ.Ε. Αυδίκος, 
κ. Γ.Παίδαρος και κ. Γ.Γιαννάκης, ο καθηγητής κ. 
Ν.Μέγας, η καθηγήτρια κ. Ε.Μαναίου, ο Ναύαρχος 

κ. Γ.Κοντογιάννης, ο ιατρός και πολιτευτής Άρτας 
κ. Παπαδημητρίου, η ιατρός κ. Η. Νάση, οι επιχει-
ρηματίες κ. Π.Κοντού, κ. Φλωράκης, οι συγγραφείς 
κ. Χ.Τούμπουρος, κ. Χ.Παπακίτσος και κ. Δ.Τριά-
ντος. Τις παραστάσεις παρακολούθησε και άγημα 
Προσκόπων που παραθέριζαν στη Ροδαυγή. Ζητού-
με συγγνώμη εάν παραλείψαμε κάποιους.
Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συντελεστές 

των παραστάσεων. Επίσης ευχαριστούμε το ζεύγος 

Α. και Δ. Νάκου, τον δάσκαλο Φ. Παπαιωάννου, 
τον κ. Κ.Τσιάπαλη και το Γ. Λιαπάτη που αφιλο-
κερδώς εργάσθηκαν για την προετοιμασία του 
θεάτρου.
Τέλος, για μια ακόμη φορά ευχαριστούμε τους 

χορηγούς που κάλυψαν μέρος των εξόδων των 
θεατρικών παραστάσεων: τα παιδιά της Σκούπας 
που διαθέσανε τα έσοδα που συγκέντρωσαν με την 
αναβίωση των Παθών του Χριστού την Μεγάλη Πα-
ρασκευή στο χωριό(τα ονόματά τους αναφέρονται 
στο προηγούμενο φύλλο) και τον επιχειρηματία 
Γιάννη Μπάρμπα.
Ραντεβού τον ερχόμενο Αύγουστο στο χωριό με 

νέες παραστάσεις!
Καλό Χειμώνα

Με φιλικούς χαιρετισμούς, 
Ρίτα Νάστου-Μυστακοπούλου

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΑΧΘΕΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 2011ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΑΧΘΕΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 2011

Αργαλειός
Παίξε αργαλειέ μου, βρόντησε, πέτα χρυσή σαΐτα,
τρίχτε καημένα χτένια μου, βαστάτε τον ηχό μου,
να βγουν υφάδια γλήγορα, να ράψω τα προικιά μου,
γιατ’ ο καλός μου βιάζεται, βιάζεται να με πάρει! 

 Κώστας Κρυστάλλης
 

Ο ΑΡΓΑΛΕΙΟΣ ΤΗΣ ΛΥΓΕΡΗΣ 
Μια πούλια είναι στους ουρανούς, μια λυγερή στον
κόσμο 
πόχ’ ασημένιον αργαλειό και κρουσταλλένιο χτένι,
 που υφαίνει τα ψιλά πανιά, τα όμορφα μαντίλια.

 Τζουμερκιώτικο τραγούδι

Το κέντισμα είναι γλέντισμα κι η ρόκα είναι σεργιάνι,
 η σαρμανίτσα κι ο αργαλειός είναι σκλαβιά μεγάλη

 Τζουμερκιώτικο τραγούδι

Τα παλληκάρια τα καλά θέλουν καλές γυναίκες
να ξέρουν ρόκα και αργαλειό, να ξέρουν να κεντάνε

 Δημοτικό τραγούδι

Τιμή μεγάλη και τρανή πούν’ αργαλειός στο σπίτι
το κάθε δόντι του αργαλειού αξίζει μαργαρίτι

 Δημοτικό τραγούδι
Οι μερακλήδες της Άρτας στην πλατεία του χωριού μας. Αριστερά ο Βασίλειος Γκαρτζώ-

νης και δεξιά ο Σωκράτης Αγόρος.

Οι Τζουμερκιώτες απολαμβάνουν θέατρο Η νεολαία λάτρης του πολιτισμού

Βούλα ΓεωργονίκουΒούλα Γεωργονίκου
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Γράφει η Αγγ. Ζολώτα
Καθηγήτρια Φιλόλογος
(Τηλ. 210-6396.642)
Αγαπητοί μου συγχωριανοί!
Ξέρουμε όλοι μας ότι οι τοπι-

κές εφημερίδες ήταν σπουδαία 
επινόηση. Πάνω στο χαρτί «συ-
ναντούμε» όλοι όλους, «μιλά-
με», μας «ακούνε», συντροφεύ-
ουμε ο ένας τον άλλον – είναι η 
τοπική εφημερίδα κάτι σαν νο-
ερός τόπος συνάντησης. Όμως 
ελάχιστοι φαινόμαστε εκεί.
Πριν από λίγον καιρό λοιπόν 

κατέβηκε στο κεφάλι μου η εξής 
«φαεινή» ιδέα: Να στείλουμε 
ένα σύντομο βιογραφικό ο κα-
θένας μας και μια φωτογραφία. 
Και η εφημερίδα να δημοσιεύει 

κάθε φορά όσα μπορεί. Έτσι θα 
έχουμε μια εικόνα, μια «παρου-
σία» των συγχωριανών μας.
Και αρχίζω:
Είμαι η Αγγελική Βασ. Ζολώ-

τα. Γεννήθηκα και μεγάλωσα 
στο  Παλαιοχώρι  Αγνάντων. 
Είμαι Φιλόλογος. Υπηρέτησα 
στην ελληνική επαρχία, στην 
Αγία Παρασκευή της Αθήνας, 
στη Δυτική Γερμανία. Μεταξύ 
1995 και 2008 έγραψα και τύ-
πωσα (και διέθεσα μόνη μου) 
εφτά βιβλία (Λογοτεχνία).
Μένω στην Αγία Παρασκευή 

Αθηνών.
Σας στέλνω ένα θερμό χαιρε-

τισμό,
Αγγελική Ζολώτα

Τότε, που...
(Προδημοσίευση από το βιβλίο του Χρίστου Α. Τούμπουρου 

Το Γυμνάσιο Αγνάντων ο Πνευματικός Φάρος των Τζουμέρκων, Τόμος Β΄)

Οκτώβριος 1968 – Ιούνιος 
1974, μια εξαετία στο Γυ-

μνάσιο Αγνάντων, ταυτόχρονα 
με την εφτάχρονη Απριλιανή δι-
κτατορία. 
Τότε που … μέσα σε ένα κλί-

μα ανελευθερίας, χριστιανικοε-
θνικού πατριωτισμού και αστεί-
ρευτου κιτς των κυβερνώντων 
Συνταγματαρχών, άγουρα παι-
διά από τα φτωχά Τζουμερκο-
χώρια, πασχίζαμε να έλθουμε σε 
επαφή με τη γνώση, με τη ζωή, 
με την ελεύθερη σκέψη, με τον 
έρωτα και να αποκτήσουμε τα 
εφόδια, όχι για να γίνουμε κά-
ποιοι, αλλά για να κάνουμε κάτι 
στη ζωή μας. 
Τότε που … η εκπαίδευσή μας 

ξεκινούσε, στις πρώτες τάξεις 
του Γυμνασίου, με την ανάγνω-
ση και εκμάθηση των … «υπο-
χρεωτικών μαθημάτων», μέσα 
από τα βιβλία που αλλάζαμε με-
ταξύ μας οι μαθητές, δηλαδή 
του Μικρού Κάου – Μπόι και 
Μικρού – Σερίφη (Τζιμ Άνταμς, 
Πεπίτο, Ντιάνα, Τσιπιρίτο), του 
Μικρού Ήρωα (Γιώργος Θαλάσ-
σης, Σπίθας κλπ.), Μπλεκ, Τι-
ραμόλα, Μυστήριο, Μάσκα, και 
βέβαια για τα αγόρια υποχρεω-
τικά τα αθλητικά της ΟΜΑΔΑΣ 
από το θρυλικό πρακτορείο και 
λίγο Προποτζίδικο του Κώστα 
Κολιού. 
Τότε που … η υποχρεωτική 

εκπαίδευση συμπληρώνονταν, 
για τα αγόρια τουλάχιστον, με 
την εκμάθηση του καπνίσματος. 
«Καπνιστήριον – Μπαρ» το σπί-
τι της θείας μου, της Σταυρούλας 
Μπαζούκα (πόσα αλήθεια της 
οφείλουμε;), το δίπατο αρχοντι-
κό, στο υπόγειο του οποίου στε-
γάζονταν οι γίδες της θείας μου 
και στον άνω όροφο, αποτελού-
μενο από ένα δωμάτιο και ευρι-
σκόμενο σε «ώσμωση» (εδώ εκ 
του κοινή οσμή) με το υπόγειο, 
εκτός από τη θεία μου μέναμε 
και τρεις έως τέσσερις μαθητές, 
κάθε φορά. Εκεί, λοιπόν, με τα 
χύμα τσιγάρα από το περίπτερο 
του μπάρμπα Γάκη (5 τσιγάρα 
Πεντάρι σκέτο, δύο δραχμές. 
Υπήρχαν και τα πιο φτηνά, Σέρ-
τικα, τέσσερα τσιγάρα μία δραχ-
μή), μαζευόμασταν τα απογεύ-
ματα οι μαθητές (10 έως 15 τον 
αριθμό) .Οι μεγαλύτεροι (5η και 
6η Γυμνασίου) κάπνιζαν το κανο-
νικό τσιγάρο. Οι μεσαίες τάξεις 
(3η και 4η Γυμνασίου) κατοχύρω-
ναν τη γόπα και οι μικρότεροι (1η 
και 2α τάξη) το υπογόπιο, τουτέ-
στιν τη γόπα καρφιτσωμένη με 
την καρφίτσα του σήματος του 
Γυμνασίου, που υποχρεωτικά 
τότε φορούσαμε στο πέτο. Το 
υπογόπιο καπνίζονταν μέχρι να 
φτάσει η κάφτρα στα χείλια και 
να προκαλέσει ελαφρά εγκαύ-
ματα. 

 Τότε που … πολλοί καθηγη-
τές μας στάθηκαν δίπλα μας και 
πάσχισαν να μας καθοδηγήσουν 
στους δρόμους της γνώσης, 
έστω αυτής της στείρας και μο-
νοδιάστατης, που υπαγόρευαν 
οι περί παιδείας αντιλήψεις της 
χούντας, αντιλήψεις που περι-
ελάμβαναν, εκτός των άλλων, 
και συντακτική ανάλυση των κει-
μένων της αρχαίας τραγωδίας 
(Αντιγόνη κλπ.), παραλείποντας 
ευσχήμως να μας δώσουν την 
ουσία των κειμένων, για ευνόη-
τους λόγους. 
Τότε που …η εκπαιδευτική δι-

αδικασία εμπεριείχε ενίοτε και 
πρωινά «τσάγια» με άγριο, και 
συνήθως αδικαιολόγητο, ξυ-
λοφόρτωμα. Αίφνης, θυμάμαι 
στην Α΄ Γυμνασίου, στις εξετά-
σεις του Ιουνίου, δύο καθηγητές 
μου, μπονόρα – μπονόρα, πριν 
μπούμε να γράψουμε διαγώνι-

σμα, με στρίμωξαν στην απο-
θήκη του ισογείου, όπου τοπο-
θετούσαμε τα όργανα άθλησης 
(φιλέ, μπάλες κλπ) και «αθλήθη-
καν» σε βάρος μου, με ανελέη-
το ξυλοφόρτωμα. Πρώτη φορά 
στη ζωή μου κατουρήθηκα πάνω 
μου. Το παράπτωμά μου; Είχα 
ξεχάσει το σήμα του Γυμνασίου 
και δεν το είχα στο πέτο. Προφα-
νώς το είχα χρησιμοποιήσει την 
προτεραία, για το υπογόπιο που 
λέγαμε παραπάνω. Βέβαια στη 
συνέχεια (τοίχο - τοίχο για να μη 
φαίνεται το κατουρημένο παντε-
λόνι μου) μπήκα στην αίθουσα 
για να γράψω διαγώνισμα στα 
Μαθηματικά, όπου πήγα καλά, 
προφανώς γιατί είχε ξελαμπι-
κάρει το μυαλό μου, από τα χα-
στούκια και το κλωτσομπουνίδι. 
Τότε που … οι καθηγητές μας 

νοιάζονταν για μας, μας έβλεπαν 
σαν τα μικρότερα αδέλφια τους, 
μοχθούσαν μέσα σε δύσκολες 
συνθήκες, να μας μεταδώσουν 
τη γνώση. Ορισμένοι μάλιστα 
προσπαθούσαν να μας μετα-
δώσουν κρυπτογραφημένα μη-
νύματα δημοκρατίας, μέσα στο 
σκοταδισμό της δικτατορίας. Οι 
περισσότεροι, όμως, φοβισμέ-
νοι απέναντι στους ιδεολογικούς 
καθοδηγητές και πληροφοριο-
δότες της Χούντας, μέσα και έξω 
από το Γυμνάσιο, συμμορφώνο-
νταν στα κελεύσματα της «Εθνο-
σωτηρίου Επαναστάσεως» και 
προσάρμοσαν την παρεχόμενη 
παιδεία στις δικές της επιταγές. 
Τότε που … γυάλιζε το μάτι 

μας και τρέχανε τα σάλια μας 
(μας «θέριζε» το πρωινό τσάι 
στο Οικοτροφείο), όταν «οι εντε-
ταλμένοι» εκ των συμμαθητών 
μας μετέφεραν μέσα στις λα-
μαρίνες τα ροδοκοκκινισμένα 
κοτόπουλα με πατάτες, από το 
φούρνο των αδελφών Κώστα, 
μέσω του αυλείου χώρου του 
Γυμνασίου, στο παρακείμενο Οι-
κοτροφείο, όπου εμείς, οι ξενο-
μερίτες μαθητές, καλύπταμε τις 
διατροφικές μας ανάγκες, έναντι 
μηνιαίου αντιτίμου, όπως και οι 
καθηγητές μας, άνευ αντιτίμου 
όμως εκείνοι, αντισταθμιζομέ-
νου τούτου, προφανώς από την 
υποχρέωση επιμελητείας, την 
οποία εκ περιτροπής ανελάμ-
βαναν και ήτις συνίστατο στον 
έλεγχοι των γραμμών εισόδου 
του εφορμούντος λιμασμένου 
όχλου των μαθητών στο χώρο 
εστίασης. Ενίοτε έπεφταν και 
ορισμένες «ψιλές» για αναχαίτι-
ση των επιτιθέμενων πειναλέων. 
Τότε που … τα καθημερινά 

σχεδόν, καιρού επιτρέποντος - ο 
Θεός ήθελε πάντα – ποδοσφαι-
ρικά ματς, στο «γήπεδο» της 
Αγίας Παρασκευής, αλλά και τα 
πιο επίσημα στη «Λάκα του Ευ-
ταξία» και στο Μακρύκαμπο, συ-
μπλήρωναν το εκπαιδευτικό μας 
πρόγραμμα. Ομηρικοί καυγάδες, 
πάθος, ένταση, μα προπαντός 
σφυρηλάτηση βαθιάς και παντο-

τινής φιλίας. 
Τότε που … με την εγκατά-

σταση των πρώτων τηλεφώνων, 
ενστερνιζόμενοι άμεσα τα θετικά 
της τεχνολογίας αυτής, τηλεφω-
νούσαμε σε όποιον επώνυμο 
πολίτη της Αγναντίτικης κοινωνί-
ας είχε εγκαταστήσει πρόσφατα 
τηλεφωνική συσκευή, και προ-
σποιούμενοι τον Τεχνικό του 
ΟΤΕ του ζητούσαμε να μας πει 
το μήκος του καλωδίου της συ-
σκευής, και αφού μας το έλεγε, 
του λέγαμε … πού να το βάλει. 
Λίγο αργότερα ξαναπαίρναμε, 
ως αυθεντικό πλέον τεχνικό τμή-
μα του ΟΤΕ και αφού τον ρω-
τούσαμε, αν δέχτηκε τηλεφώνη-
μα από κάποιον αισχρό φαρσέρ 
και αυτός το επιβεβαίωνε, ανα-
φέροντάς μας παράλληλα, πού 
του είπε ο φαρσέρ να … βάλει 
το καλώδιο, του λέγαμε ότι μπο-
ρούσε πλέον … να το βγάλει. 
Τέτοια ηθικά και σεβαστικά!
Τότε που … σαν πλησίαζαν οι 

εξετάσεις του Ιουνίου ανασκου-
μπωνόμασταν και κινητοποιού-
μασταν. Έτσι, με ενθουσιασμό, 
εργατικότητα και αξιοθαύμαστο 
ζήλο ξεκινούσαμε την αποκα-
τάσταση των βλαβών του χει-
μώνα στη «βίρα του Νάκου 
Χάρου» (τοιχίο συγκράτησης 
νερού, εκβάθυνση, καθαρισμός 
κλπ.). Εκεί στη συνέχεια, καθη-
μερινά, κάναμε το μπάνιο μας 
(θερμοκρασία νερού 2 -3 βαθμοί 
Κελσίου – λιωμένο χιόνι από 
το Τζουμέρκο) και ακολουθούσε 
ηλιοθεραπεία στις πλακανήθρες 
παρακάτω, υπό την ευεργετική 
επίδραση των ανελέητων τσι-
μπημάτων από μιλιούνια χνίπες 
(το φολτάκιασμα από το ξύσιμο 
λειτουργούσε τρόπον τινά ως 
μπότοξ). Την ίδια εποχή υπήρ-
χαν οι βραδινές εξορμήσεις σε 
επισημασμένες κερασιές (Αλέ-
κου Κώστα, Κράββαρη κλπ.) και 
η «απαλλοτρίωση» του καρπού, 
ενίοτε και το σπάσιμο της κερα-
σιάς (ήμασταν κάτι παλιόπαιδα 
και μείς…). Ενδιάμεσα γράφαμε 
και τα διαγωνίσματα του Ιουνίου.
Τότε που … γνωρίσαμε τους 

πρώτους εφηβικούς, ανεκπλή-
ρωτους στην πλειοψηφίας τους, 
και γι’ αυτό νοσταλγικούς, έρω-
τές μας. Έρωτες που ξεκινού-
σαν εκεί κατά το Μάρτη, καθώς 
–κάθε Παρασκευή- σούρουπο, 
ανεβαίναμε εν παρατάξει, για 
να πάμε στον πάνω Μαχαλά 
στην Εκκλησία για τους Χαιρετι-
σμούς, εκεί όπου, καθώς ακού-
γαμε ή καμιά φορά ψέλναμε το 
«Άσπιλη, Αμόλυντη … Δέσποι-
να», ταυτίζαμε την «αμόλυντη 
Δέσποινα» με την αγαπημένη 
μας, τρομάρα μας… Έρωτες 
που τελείωναν συνήθως άδοξα, 
μετά τις εξετάσεις του Ιουνίου 
και την αναχώρησή μας από την 
Άγναντα για τις καλοκαιρινές μας 
διακοπές κατά τις οποίες συνή-
θως «παραθερίζαμε» σε οικο-
δομικά εργοτάξια, ανά την Ελ-
λάδα (Αθήνα, Λαύριο, Ελευσίνα, 
Θήβα, Κυλλήνη κλπ.).
Πολλές ακόμα οι μνήμες από 

τα δύσκολα εκείνα χρόνια και 
συνάμα μαγικά χρόνια. Όμως 
ήμουν ήδη αρκετά φλύαρος. 
Σταματάω εδώ.
Το κείμενο αυτό αφιερώνω σε 

όλους τους συμμαθητές/τριες και 
συνοδοιπόρους της εποχής εκεί-
νης, αλλά ιδιαίτερα στη μνήμη 
των αγαπημένων μου συμμα-
θητών που έφυγαν πρόωρα 
από κοντά μας, της Δήμητρας 
Θανάση, του Νίκου Ζιάβρα 
και του επιστήθιου φίλου και 
συμμαθητή μου Δημήτρη Σωτ. 
Γραβιά.

Άρτα 7 Γενάρη 2010

Ο Λάμπρος Γαλάνης είναι γιος της Παρασκευής Κ. Καρύ-
δη και του Ευθυμίου Γαλάνη (από τα Τρίκαλα).

Γράφει ο Χρήστος (Τάκης) 
Καραβασίλης, μαθητής του 
εξαταξίου Γυμνασίου Αγνά-

ντων (1968 – 1974)
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Ο χειμώνας εκείνος, θα’ 
ταν γύρω στα , 

είχε σ’ όλα τα ορεινά χωριά 
της Αρτας, όπως και στ’ Αγνα-
ντα, πολλά νερά. Ποτάμια 
και γκούρες, χείμαρροι και 
ρέματα, λαγκάδια και ρυάκια 
είχαν πλημμυρίσει. Ο τόπος 
όλος ανάβρυζε νερά, οι δρό-
μοι ήταν γεμάτοι λάσπες και 
σε πολλά σημεία του εδάφους 
παρουσιάζονταν καταπτώ-
σεις.
Μια μεγάλη τέτοια κατά-

πτωση, που δημιουργήθηκε 
στον αμαξιτό δρόμο Αρτας-
Πραμάντων, σ’ ένα απόκρη-
μνο σημείο κάτω απ’ το ξωκ-
κλήσι του αγίου Δημητρίου 
Αγνάντων και  περίπου μέ-
τρα πιο πάνω απ’ τη γέφυρα 
του Αγναντίτικου ποταμού, 
απέκλεισε στα Πράμαντα ένα 
«καρναβαλάκι», που εκτελού-
σε το δρομολόγιο Αρτα-Πρά-
μαντα.
Το αυτοκίνητο δεν μπορού-

σε να επιστρέψει στην Αρτα 
λόγω της κατάπτωσης κι 
άλλη διέξοδος εκείνη την επο-
χή δεν υπήρχε ούτε προς την 
Αρτα ούτε προς τα Γιάννινα.
Η συγκοινωνία διεξαγόταν 

για πάρα πολλές μέρες μόνο 
μέχρι τον επάνω μαχαλά των 
Αγνάντων, ο οποίος συνδε-
όταν με τον αμαξιτό Αρτας-
Πραμάντων με το γνωστό 
παρακαμπτήριο.(Πολύ αργό-
τερα συνδέθηκαν με αμαξιτό 
δρόμο οι δυο μαχαλάδες των 
Αγνάντων).
Να καθαριστεί σύντομα ο 

δρόμος και να δοθεί και πάλι 
στην κυκλοφορία δεν ήταν 
εύκολο εκείνη την εποχή. 
Τα απαραίτητα μηχανήματα 
(μπουλντόζες, εκσκαφείς, 
φορτωτές κτλ), που διέθετε 
τότε η Νομαρχία Αρτας ήταν 
ελάχιστα και οπωσδήποτε κά-
που αλλού απασχολημένα και 
κάποιο απ’ αυτά θα έφτανε 
στ’ Αγναντα μετά από πολλές 
μέρες.
Μπροστά σ’ αυτή την κα-

τάσταση πάρθηκε η μεγάλη 
απόφαση: Ν’ ανεβάσουν το 
«καρναβαλάκι» απ’ τον κάτω 
στον επάνω μαχαλά των 
Αγναντων μέσω του μοναδι-
κού στενού ανηφορικού βα-
τού λιθόστρωτου δρόμου, 
που ένωνε τότε τους δυο μα-
χαλάδες.
Ετσι λοιπόν το αυτοκίνητο 

διασχίζοντας τον κάτω μαχα-
λά περνά τη γέφυρα που ενώ-
νει τους δυο μαχαλάδες και 
βρίσκεται στην αρχή του ανη-
φορικού λιθόστρωτου, δίπλα 
απ’ το κτίριο που στεγαζόταν 
τότε η ηλεκτρογεννήτρια, που 
τροφοδοτούσε με ηλεκτρικό 
ρεύμα το χωριό και απέναντι 
ακριβώς απ’ τη νεροτριβή, 
που σώζεται ακόμα και σή-
μερα, έτοιμο να ξεκινήσει το 
μεγάλο τόλμημα.
Συγκεντρώθηκαν πολλοί 

Αγναντίτες, μερικοί με τα 
απαραίτητα εργαλεία για να 
βοηθήσουν, και, καθώς το νέο 
διαδόθηκε γρήγορα-γρήγορα 
σ’ όλο το χωριό, η πλειοψη-
φία των μαθητών του Γυμνα-
σίου παράτησε τα βιβλία κι 
έτρεξε ν’ απολαύσει το απρό-
σμενο θέαμα.
Αφού αφαίρεσαν απ’ το 

όχημα τα «φτερά», που εξεί-
χαν δεξιά κι αριστερά, για να 
χωράει στις στροφές, έδεσαν 
από μπροστά γερές τριχιές 
για να το βοηθούν τραβώντας 
το ή αντίθετα να το κρατούν, 
όταν θα χρειαζόταν, αρκετά 
γερά παλικάρια, ενώ άλλοι το 
έσπρωχναν από δεξιά, αριστε-
ρά και πίσω.
Για να το βοηθούν να φρε-

νάρει και να μη γλιστράει 
προς τα πίσω, τρία-τέσσερα 
άτομα κρατώντας ένα χοντρό 
τετραγωνικό καδρόνι ακολου-
θούσαν το όχημα και κάθε 
φορά που ο οδηγός φρέναρε, 
το τοποθετούσαν πίσω απ’ 
τους οπίσθιους τροχούς σαν 
«τάκο» για ασφάλεια.
Ετσι λοιπόν τραβώντας, 

σπρώχνοντας και φρενάρο-
ντας βοηθούν το αυτοκίνητο 
να φτάσει στην πρώτη αρι-
στερή στροφή του ανηφορι-
κού δρόμου.
Εκεί τα πράγματα δυσκό-

λεψαν, γιατί η στροφή ήταν 
κλειστή και δεν επέτρεπε στο 
αυτοκίνητο να στρίψει. Ο κίν-
δυνος ήταν πολύ μεγάλος. Και 
το παραμικρό λάθος ήταν ικα-
νό να οδηγήσει το αυτοκίνη-
το με τον οδηγό του πολλά 
μέτρα κάτω δεξιά στην κοίτη 
του ποταμού.
Η λύση όμως βρέθηκε. Με 

τους κασμάδες μερικοί γκρέ-
μισαν τον εσωτερικό τοίχο 
της στροφής, η στροφή δια-
πλατύνθηκε κι έτσι το όχημα 
με μανούβρες μπρος-πίσω και 
με τη βοήθεια των ατόμων 
υπό την καθοδήγηση του οδη-
γού πήρε τη στροφή και ήταν 
έτοιμο να συνεχίσει την πο-
ρεία του.
Συνεχίζοντας λοιπόν με τον 

ίδιο τρόπο βοηθούν το αυτο-
κίνητο να συνεχίσει ν’ ανεβαί-
νει. Βέβαια παρουσιάζονταν 
κι άλλες δυσκολίες, όπως το 
ότι το καλντερίμι σε πολλά 
σημεία ήταν κατεστραμμένο 

ή γλιστρούσε λόγω της υγρα-
σίας (χειμώνας ήταν άλλωστε 
και το μέρος δεν το ‘ βλέπε 
ο ήλιος), αλλά τα φρένα του 
αυτοκινήτου σε συνδυασμό 
με τον αυτοσχέδιο «τάκο» 
έκαναν πολύ καλά τη δουλειά 
τους.
Η μηχανή του αυτοκινήτου 

μούγκριζε στην ανηφόρα και 
πυκνός καπνός έβγαινε απ’ 
την εξάτμιση. Κανένας όμως 
δεν το ‘ βάζε κάτω και σιγά-σι-
γά το «καρναβαλάκι» πέρασε 
το ύψος του νερόμυλου του 
Χαμπίπη κι έφτασε ψηλά στη 
δεύτερη και τελευταία δεξιά 
στροφή λίγο πιο κάτω απ’ το 
σπίτι του Γιώργου Ευταξία.
Εδώ η κατάσταση έγινε 

ακόμα πιο δύσκολη και χρει-
αζόταν ιδιαίτερη προσοχή. Η 
στροφή γινόταν πιο στενή και 
πιο απότομη και κάτω αριστε-
ρά μετά το αυλάκι, που έφερ-
νε νερό στο νερόμυλο έχασκε 
απότομος γκρεμός, που οδη-
γούσε κατευθείαν στα παγω-
μένα νερά του ποταμού.
Αλλά και πάλι όλοι δούλε-

ψαν με σύνεση και προσο-
χή υπακούοντας πάντα στις 
εντολές του οδηγού. Γκρεμί-
στηκε ξανά αρκετό τμήμα του 
εσωτερικού τοίχου κι αυτής 
της στροφής και με τον ίδιο 
τρόπο το όχημα κατόρθωσε 
να ξεπεράσει κι αυτό το εμπό-
διο.
Από ‘ δω και πάνω τα πράγ-

ματα είναι πλέον εύκολα.
Σε λίγο το «καρναβαλάκι» 

υπό τις ιαχές και τα χειροκρο-
τήματα όλων των παρευρι-
σκομένων αράζει έξω ακρι-
βώς από το τότε παντοπω-
λείο των αδελφών Κράββαρη 
καμαρωτό, περήφανο κι ελεύ-
θερο πια να συνεχίσει ακού-
ραστα τα κοπιαστικά ταξίδια 
του στα ορεινά της Αρτας.

Γιάννης Κατσικογιώργος 
Συνταξιούχος Δάσκαλος

Το «καρναβαλάκι» του Κώστα Κωστή, που εκτελούσε το δρομολόγιο 
Άρτα-Πράμαντα. Ο ιδιοκτήτης και οδηγός του σκυμμένος δίπλα απ’ 

τον μπροστινό δεξιό τροχό.

Το κατόρθωμα

ΣΥΝΕΒΗ ΣΤ’ ΑΓΝΑΝΤΑΣΥΝΕΒΗ ΣΤ’ ΑΓΝΑΝΤΑ

Είναι γιος της Ιωάννης Τσίντζα από Ρομανό, 
μαθήτρια Γυμνασίου Αγνάντων.

Από τις εκδηλώσεις Από τις εκδηλώσεις 
στο χωριό το καλοκαίριστο χωριό το καλοκαίρι

Καγκελάρι στην  πλατεία του χωριού (27 Ιουλίου)

Οι μερακλήδες της Άρτας χορεύουν το τραγούδι καλατζής

Χορός με τα άλογα στον Προφήτη Ηλία (20 Ιουλίου)

Καγκελάρι στην  πλατεία του χωριού (27 Ιουλίου). Το χορό σέρνει 
ο Παναγιώτης Αγόρος.
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Γι’ άλλη μια χρονιά, πιστή στο καθιερωμένο μας ραντεβού, 
κάθομαι στην οθόνη του υπολογιστή για να γράψω για τις 
Αυγουστιάτικες αθλητικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές 
εκδηλώσεις μας.

 Ήταν ένας πολύ δύσκολος μήνας απ’ όλες τις απόψεις ο φετι-
νός Αύγουστος, παρ’ όλα αυτά όμως δεν υπολείπονταν σε κέφι, 
ενεργητικότητα και συμμετοχή από τις άλλες χρονιές! Πώς θα μπο-
ρούσε άλλωστε; Τα παιδιά είναι παιδιά και δεν καταλαβαίνουν από 
οικονομική κρίση. Αυτά παρέσυραν κι εμάς τους μεγάλους. Δε 
θέλαμε και πολύ βέβαια…Λίγο ο καθαρός αέρας, λίγο η υπέροχη 
φύση του τόπου μας, λίγο τα αντάμωμα με συγχωριανούς και φί-
λους απ’ τα παλιά…όλα κυλήσανε ομαλά και όμορφα όπως και τα 
προηγούμενα χρόνια. 

 Πραγματοποιήθηκε το τουρνουά ποδοσφαίρου, το βόλεϊ στα 
κορίτσια, αγώνες πινγκ-πόνγκ , το τρέξιμο, η ποδηλασία…. Αλλά 
και ράφτινγκ κάναμε και την εκδρομή μας στον Αη- Λια την πήγα-
με!!!! Όλ’ αυτά με την αρωγή της Αδελφότητας στην οποία οφείλου-
με ένα μεγάλο ευχαριστώ.

 Πέρα απ’ τους … «συνήθεις ύποπτους» που βοηθάνε κάθε φορά 
, φέτος θα πρέπει να ευχαριστήσω και τον Ζήκο τον Τούμπουρο,ο 
οποίος ανέλαβε να ξεδιψάσει τα … «καμάρια» μας κουβαλώντας 
μπουκάλια με νερό στον Αη- Λια, αλλά ανέλαβε να τα κατεβάσει …
καροτσαρία(!!!) μπουγελωμένα και κατακουρασμένα το μεσημέρι 
από κει!!! 

 Επίσης θα πρέπει ν’ αναφερθώ και στην πρωτοβουλία των παι-
διών να διοργανώσουν μόνα τους ένα παρτάκι στον χώρο της νε-
ροτριβής ένα Σαββατόβραδο, για να γνωριστούν καλύτερα και να 
περάσουν καλά. Αυτό είναι ένα σημάδι ότι τα παιδιά μας ενδιαφέ-
ρονται για την καλύτερη ανάπτυξη των μεταξύ τους σχέσεων που 
μπορεί να οδηγήσει και στο «ξαναζωντάνεμα» του χωριού μας. 

Κλείνοντας θα ευχηθώ σε όλους μας ΚΑΛΟ χειμώνα και καλή 
αντάμωση.

Κατερίνα Κώστα

Τα ονόματα των παιδιών που 
πήραν μέρος στο τρέξιμο

Κορίτσια
1998-2000
Κλάπα Ιωάννα
Μπιθικούκη Όλγα
Τριανταφύλλου Χριστίνα
Βαΐτση Λυδία
Αηδόνη Αγγελική
Αηδόνη Νεφέλη
Τζαβέλη Ελεάννα

2002-2004
Κοντογεώργου Αλεξάνδρα
Κουτσού Ευαγγελία
Τούμπουρου Κωνσταντίνα
Αηδίνη Θεοδώρα
Σιαπλαούρα Χρύσα
Κουτσού Γεωργία
Θεοχαροπούλου Κατερίνα

2005-2004
Καραγεώργου Εύη
Γλυκοπούλου Εβελίνα
Κοντογεώργου Πηνελόπη
Παχή Αθηνά
Παχή Αθηνά
Καπέλη Λίνα
Κοντογεώργου Χριστίνα
Αηδίνη Νάγια
Καπέλη Έλλη

Αγόρια
1998-2000
Φίλος Φίλιππος
Κοντογεώργος Ανδρέας
Κοντογεώργος Ορφέας
Θανάσης Μιχάλης
Τζούμας Γιάννης
Μπιθικούκης Χρήστος
Τσιαντής Μιχάλης
Θεοχαρόπουλος Ερμής
Τριανταφύλλου Επαμεινώνδας

2001-2004
Βαΐτσης Νικόλαος
Κοτσορώνης Μίλτος
Τσιαντής Νίκος
Θανάσης Σωτήρης
Παπαγιάννης Γρηγόρης
Καραγιώργος Γιώργος
Κοντογεώργος Δημήτρης του 
Χριστοφορου
Κοντογεώργος Δημήτρης του 
Βαγγέλη
Ρακιτζής Θανάσης
Φίλος Ιάσονας
Κώνστας Αλέξανδρος

2005-2008
Κατσάνος Νικόλαος
Τάτσης Άγγελος
Κοντογεώργος Άγγελος
Αγγέλης Κωνσταντίνος
Αγγέλης Γιώργος

Αγγέλης Βασίλης
Βελάνης Κωνσταντίνος
Κατσάνος Αλέξανδρος
Αηδίνης Σταύρος

Τα ονόματα των παιδιών που 
πήραν μέρος στην ποδηλασία

Αριστοτέλης Τούμπουρος 
Τριανταφύλλου Επαμεινώνδας
Κοντογεώργος Ανδρέας
Θεοχαρόπουλος Ερμής
Κοντογεώργος Ορφέας
Βαΐτσης Νίκος
Κοντογεώργος Άγγελος
Κορδάς Αλέξανδρος
Παπαγιάννης Γρηγόρης
Τζαρής Χρήστος
Φίλος Ιάσονας
Φίλος Φίλιππος
Μπιθικούκης Χρήστος
Τσιαντής Μιχάλης
Τσαντής Νικόλαος

Παπαγιάννη Ελένη
Βαΐτση Λυδία
Τούμπουρου Κωνσταντίνα
Καπέλη Ειρήνη
Τζαβέλη Ελεάννα
Κράββαρη Αναστασία
Κλάπα Ιωάννα
Θεοχαροπούλου Κατερίνα
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