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ΔΥΝΑΜΙΚΗ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΑΓΝΑΝΤΙΤΩΝ

Τ

ην πλήρη αντίθεσή τους στην κατασκευή και τρίτου φράγματος στον
Άραχθο διατράνωσαν σύσσωμοι οι Φορείς
της Ηπείρου σε ημερίδα και συνέντευξη τύπου που διοργανώθηκε την 25 Ιανουαρίου
2012 στο Πνευματικό Κέντρο Ηπειρωτών
με πρωτοβουλία της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος και της Ομοσπονδίας
Τζουμερκιωτών. Για πρώτη, ίσως, φορά όλοι
οι Ηπειρώτες παρουσιάστηκαν ενωμένοι
σαν μια γροθιά. Η Π.Σ.Ε. εξέδωσε αυστηρό
ψήφισμα προς τους αρμόδιους, το οποίο
προσυπέγραψε και η Αδελφότητά μας. (Ψήφισμα εκδόθηκε και από τη Γεν. Συνελ. των
Αντιπροσώπων στις 11/3/2012).
Παρόντες και οι Βουλευτές Άρτας κ.κ. Δ.
Τσιρώνης και Π. Στασινός, Ιωαννίνων κ.κ.
Μιχ. Παντούλας και Αθ. Οικονόμου, η Βουλευτής Β΄ Θεσ/νίκης του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ευαγγελία Αμανατίδου, ο συμπατριώτης μας πρώην
Υπουργός κ. Στεφ. Τζουμάκας, ο Δήμαρχος
Βορ. Τζουμέρκων κ. Ιω. Σεντελές, ο Πρόεδρος του Δημοτ. Συμβουλίου Κεντρικών
Τζουμέρκων κ. Β. Ρίζος, Πρόεδροι Συλλόγων και Αδελφοτήτων και πολλοί άλλοι παράγοντες της περιοχής. Όσοι επίσημοι δεν
παρέστησαν (Περιφερειάρχης και Βουλευτές) απέστειλαν μηνύματα δηλώνοντας την
αντίθεσή τους στην κατασκευή του φράγματος. Όσοι μίλησαν (Βουλευτές, Δήμαρχοι και εκπρόσωποι Φορέων) «κατακεραύνωσαν» το σχετικό νομοσχέδιο ως προς τα
άρθρα του 52 και 56 που ανοίγουν το δρόμο
για την κατασκευή του φράγματος Αγίου Νικολάου.
Τα φραστικά πυρά όλων εναντίον του
έργου έκαναν τον Αντιπρόσωπο της Αδελφότητάς μας στην Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος και στην Ομοσπονδία
Τζουμερκιωτών Χρ. Αρ. Παπακίτσο να ζητή-

σει αμέσως το λόγο και να πει : «Αφού όλοι
οι Βουλευτές και όλοι οι φορείς δηλώνουν
ότι αντιμάχονται το φράγμα, επαναφέρω το
παλαιό ερώτημα «Ποιος κυβερνά αυτόν τον
τόπο;» και το συμπληρώνω και με το: ποιος
νομοθετεί σ’ αυτόν τον τόπο. Ποιοι «μανδραρίνοι», τέλος πάντων, συντάσσουν νομοσχέδια και τα σερβίρουν στους Υπουργούς που
είτε «δεν προλαβαίνουν να τα διαβάσουν»
είτε δεν ξέρουν κατά που πέφτουν οι περιοχές για τις οποίες νομοθετούν;
Στην απευκταία περίπτωση που το εν λόγω
Φράγμα κατασκευαστεί, θα γεννήσει και θα
εκθρέψει εκεί, κοντά στα στενά του Αράχθου,
τη «Σκύλλα» και τη «Χάρυβδη». Ένα από τα
πρώτα θύματα που θα κατασπαράξουν αυτά
τα τέρατα θα είναι η Ιστορική Γέφυρα Πλάκας, η οποία θα καταποντιστεί στα δυσώδη
λασπόνερα μαζί με την παλαιότερη και νεότερη Ιστορία μας, μαζί με τους θρύλους
και τις παραδόσεις μας, μαζί με τη λεβεντιά
των ανθρώπων της περιοχής μας. Ένα τρίτο
Φράγμα στον Άραχθο θα αποβεί «τζουμερκοκτόνο». Οι παρόντες στην αίθουσα Βουλευτές μαζί και με όσους απουσιάζουν να
βρουν τρόπο να θωρακίσουν με νόμο τον
Άραχθο, να τον κηρύξουν κεκορεσμένο από
τέτοια φράγματα, για να μην ερχόμαστε εδώ
κάθε λίγο και λιγάκι για να συντάσσουμε ψηφίσματα διαμαρτυρίας κατά των επιδρομένων που θεωρούν τον Άραχθο εύκολη λεία».
Σχετικά υπομνήματα των Αγναντίτικων
Συλλόγων κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Αδελφότητας Αγναντιτών Αθηνών κ. Χρ. Χριστοδούλου και ο Πρόεδρος του ΕξωραϊστικούΠολιτιστικού Συλλόγου Αγνάντων κ. Κώστας
Αρ. Παπακίτσος, ο οποίος το υποστήριξε
και δια ζώσης. Επίσης παρέστησαν και οι
χωριανοί μας κ.κ. Χρ. Τούμπουρος και Χαρ.
Ζάχος (Αντιπρόεδρος της Αδελφότητας).
Εφημερίδα «Άγναντα Άρτας»

Ομόφωνο το ψήφισμα του ∆ήμου Κεντρικών Τζουμέρκων
κατά του Υ/Η φράγματος Αγ. Νικολάου
Το ψήφισμα μεταξύ άλλων
υπογραμμίζει: «Η κατάθεση τροπολογίας από το Υπουργείο Περιβάλλοντος ώστε να επιτραπεί
η κατασκευή μεγάλου υδροηλεκτρικού έργου στη θέση Άγιος

Νικόλαος στον Άραχθο ποταμό,
παρακάμπτοντας τις απαγορεύσεις του Χωροταξικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου
και την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, μας βρίσκει

Η ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ
ΚΑΙ Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ 2012
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Παρά το τσουχτερό κρύο η Γεν. Συνέλευση των μελών της
Αδελφότητάς μας, που έγινε την Κυριακή 29-01-2012 στα
Γραφεία της (Σοφοκλέους 33, Αθήνα), ήταν ικανοποιητική σε
παρουσίες. Ο Απολογισμός των πεπραγμένων του Δ. Σ. (που
εγκρίθηκε ομόφωνα) ήταν πλούσιος, η διαχείριση των οικονομικών άψογη και οι ιδέες και οι προτάσεις που διατυπώθηκαν
εξέφραζαν τη θέληση όλων για προσφορά προς το χωριό μας,
μέσω της ενίσχυσης του εθελοντισμού, για τον εξωραϊσμό του
και την αξιοποίηση των απαράμιλλου κάλλους τοπίων του,
αλλά και των υφισταμένων υποδομών, που ήδη αδρανούν.
Μετά το τέλος της Συνέλευσης έγινε η κοπή της πίτας για
το καλωσόρισμα του νέου έτους 2012 και, όπως έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια, γίναμε όλοι μια μεγάλη παρέα και
με εκλεκτό και άφθονο Αγναντίτικο τσίπουρο και εκλεκτούς
μεζέδες ανταλλάξαμε ευχές για το ανώδυνο, όσο γίνεται, ξεπέρασμα της πρωτοφανούς κρίσης που μας άφησε ο προηγούμενος χρόνος. Και όταν το κέφι φούντωσε, άνοιξε για τους περισσότερους ο δρόμος προς τη διπλανή ταβέρνα, όπου συνεχίστηκε το φαγοπότι και ο καθένας από τη ζεστή συντροφιά κάτι
είχε να θυμηθεί από το χωριό μας και κάτι είχε να προτείνει γι’
αυτό. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί «Γεύμα Εργασίας». Σε
τέτοιες συναντήσεις γεννιούνται ιδέες. Και του Χρόνου !

ξεκάθαρα αντίθετους, καθόσον
η κατασκευή του εν λόγω φράγματος θα αποτελέσει τροχοπέδη
στην ανάπτυξη της περιοχής μας
και θα βλάψει ανεπανόρθωτα το
φυσικό και οικιστικό μας περιβάλλον.
Ως Δημοτικό Συμβούλιο του
Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων
εκφράζοντας και την καθολική
αντίδραση των κατοίκων και
φορέων της περιοχής μας, ζητούμε να αποσυρθεί άμεσα η
διάταξη του άρθρου 56 του Νομοσχεδίου ΥΠΕΚΑ που κατατέθηκε στη Βουλή και δηλώνουμε
αταλάντευτα πως δεν θα επιτρέψουμε ως τοπική κοινωνία,
να κατασκευασθεί ακόμη ένα
φράγμα στον ήδη επιβαρυμένο με τα φράγματα Πουρνάρι I
και Πουρνάρι II ποταμό Άραχθο.
Ο Άραχθος ότι είχε να δώσει
το έχει ήδη δώσει. Τελεία και
παύλα. Το παρόν ψήφισμα να
αποσταλεί στον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Γιώργο Παπακωνσταντίνου, τους βουλευτές
του Νομού Άρτας κ.κ. Δημήτριο
Τσιρώνη, Παύλο Στασινό και
Κωνσταντίνο Παπασιώζο και να
το κοινοποιήσει στα ΜΜΕ του
Νομού Άρτας, σε όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς και σε
κάθε ενδιαφερόμενο».

SUMMER SCHOOL 2012
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Ιστορική & Λαογραφική
Εταιρεία Τζουμέρκων

Η

ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Τζουμέρκων και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διοργανώνουν το 1° θερινό σχολείο. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί 2-8 Σεπτεμβρίου 2012.
Ο τόπος θα καθοριστεί με νεότερη ανακοίνωση.
Συμμετέχοντες
σε ερασιτέχνες λαογράφους
Το θερινό σχολείο απευθύ- και ιστορικούς που ασχολούνεται:
νται με την περιοχή.
α) σε προπτυχιακούς και
Επισημαίνεται ότι όλοι οι
μεταπτυχιακούς φοιτητές θεματικοί άξονες θα συνοόλων των κοινωνικών και αν- δεύονται από πρακτική άσκηθρωπιστικών επιστημών, β) ση τα αποτελέσματα της
σε πτυχιούχους των ανωτέρω οποίας θα συζητούνται από
επιστημονικών πεδίων και γ) όλους τους συμμετέχοντες.
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ
ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ ΚΟΥΣΟΥΛΑ

Η Ιστορική και Λαογραφική
Εταιρεία Τζουμέρκων, η Αδελφότητα Αγναντιτών Αθηνών και
ο Σύνδεσμος Φοιτησάντων στο
Γυμνάσιο Αγνάντων διοργάνωσαν στο Πνευματικό Κέντρο
Ηπειρωτών την
25-01-2012 μια
πολύ ζεστή και
συγκινητική
εκδήλωση για
να τιμήσουν
το δάσκαλο, το
λογοτέχνη και
προπαντός τον
Άνθρωπο Λουκά
Κούσουλα, που
ως φιλόλογος δίδαξε στο Γυμνάσιο Αγνάντων
κατά τα τρία τελευταία χρόνια της 10ετίας του
1950.
Πολλοί μαθητές του (συνάδελφοί του σήμερα), πολλοί επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων και
πολλοί φίλοι του έσπευσαν να
τους σφίξουν το χέρι, να τον ευχαριστήσουν για τα πολλά ηθικά
και πνευματικά εφόδια που τους
έδωσε είτε στο Γυμνάσιο Αγνάντων με τη διδασκαλία του είτε
στις παρέες τους με το ήθος και
τον νουνεχή λόγο του είτε μέσα
από τα βιβλία του, από το πολυποίκιλο πνευματικό του έργο.
Παρόντες ο Πρόεδρος και ο Γεν.
Γραμματέας της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών κ.κ. Λευτέρης
Τζόκας και Β. Σχίζας, αντίστοιχα, πολλοί μαθητές του, πολλοί
Αγναντίτες και φίλοι του.
Το συντονισμό της εκδήλωσης
είχε ο Πρόεδρος της Ι.Λ.Ε.Τ. φι-

λόλογος κ. Κ. Μαργώνης, ο οποίος χαιρέτησε την εκδήλωση και
αναφέρθηκε στην προσωπικότητα και το εν γένει λογοτεχνικό
έργο του Λουκά Κούσουλα. Χαιρετισμούς απηύθυναν οι: εκ μέρους της Αδελφότητας Αγναντιτών Αθηνών
ο Πρόεδρός της
κ. Χριστοδούλου, εκ μέρους
του Συνδέσμου
Φοιτησάντων
στο Γυμνάσιο
Αγνάντων ο κ.
Β. Φλωράκης
και εκ μέρους
των μαθητών
του ο κ. Ηλίας
Αγγέλης.
Την παρουσίαση του ποιητικού έργου του Λ. Κούσουλα
έκανε ο φιλόλογος κ. Θ. Γόγολος,
ενώ επιλεγμένα ποιήματα και
πεζά κείμενά του λογοτέχνη ανέγνωσαν οι κ.κ. Χρήστος Αρ. Παπακίτσος, Μάνθος Σγαργιώτης,
Κώστας Μαργώνης και ο ίδιος.
Η χωριανή μας σύζυγός του κα
Αγγ. Ζολώτα, Φιλόλογος και
συγγραφέας, ευχαρίστησε τους
οργανωτές, τους συντελεστές
της πετυχημένης εκδήλωσης και
τους προσελθόντες σ’ αυτήν και
μετέφερε τον χαιρετισμό του
Προέδρου της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Συνδέσμου Φοιτησάντων στο Γυμνάσιο Αγνάντων κ. Αθ. Μπαζούκα.
Τέλος, ο Αντιπρόεδρος της Αδελφότητας κ. Χαρ. Ζάχος ανέγνωσε
από την Εφημερίδα «Άγναντα

To Δ.Σ.
της Αδελφότητας
και η εφημερίδα
«ΑΓΝΑΝΤΑ»
εύχονται σε όλους
τους χωριανούς,
φίλους και αναγνώστες
της εφημερίδας
Καλή Ανάσταση

Συνέχεια στη σελίδα 11
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
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• Η Λίνα (Λαμπρινή) Κων.
(Αρ.) Παπακίτσου και ο Αντώνης Νικολούζος, απέκτησαν τα
πρώτα τους παιδιά δίδυμα κοριτσάκια στις 11-3-2012.
• Στις 13 Οκτωβρίου 2011 ο
Γεώργιος Καπέλης και η Ελένη Δ. Παπαγιάννη έφεραν στον
κόσμο ένα χαριτωμένο κοριτσάκι.
• Στις 4-1-2012 στην Αθήνα
ο ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΤΣΙΝΗΣ του
ΠΑΝ. και σύζυγός του ΕΛΕΝΗ
ΝΤΕΛΜΑ απόκτησαν ένα χαριτωμένο αγοράκι.
• Η ΝΙΚΗ ΖΑΧΑΡΗ κόρη της
ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ Γ. ΦΛΟΥΔΑ και
ο σύζυγός της ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ στις 19-9-2011
απέκτησαν ένα χαριτωμένο
αγοράκι.
• Η ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ ΖΑΧΑΡΗ κόρη της ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ Γ.
ΦΛΟΥΔΑ και ο σύζυγός της
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΖΟΣ στις 202-12 έφεραν στον κόσμο ένα
χαριτωμένο αγοράκι.
• Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΦΛΟΥΔΑΣ και η σύζυγός του ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΣΙΩΡΟΥ στις 3-212 απέκτησαν ένα χαριτωμένο
αγοράκι.
• Ο ΚΩΝ/ΝΤΙΝΟΣ ΧΡΟΝΗΣ του ΓΕΩΡ. και η σύζυγός
του ΓΙΑΝΝΑ ΤΖΙΜΑ στις 11-1-

12 απέκτησαν ένα χαριτωμένο
αγοράκι.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Ο Γεώργιος Χ. Μπασιάκος
και η Ευτυχία Χατζηκυριάκου
βάφτισα, το Σάββατο 30 Απριλίου 2011, την κορούλα τους
στα Φράστα, στον Ι.Ν. Ταξιαρχών και της έδωσαν το όνομα
Ευαγγελία - Αποστολία!

ΘΑΝΑΤΟΙ
• Στις 22 Δεκεμβρίου 2011
απεβίωσε η Χρυσάνθη Κων.
Μασιαλή, ετών 90.
• Στις 26 Δεκεμβρίου 2011
απεβίωσε η Σταυρούλα Μπαζούκα, χήρα Κων/νου.
• Στις 12 Δεκεμβρίου 2011
απεβίωσε στην Αθήνα και κη-

• Στις 30 Δεκεμβρίου 2011
απεβίωσε στα Ιωάννινα και κηδεύτηκε την επομένη στην Περίβλεπτο Ιωαννίνων, ο Αθανάσιος Γ. Τάτσης, ετών 58.
• Απεβίωσε στις 25-2-2012
στην ΑΘΗΝΑ και κηδεύτηκε
στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Περιβλέπτου Ιωαννίνων
στις 28-2-2012 η ΜΕΡΟΠΗ
ΚΟΤΡΟΤΣΙΟΥ - ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ, ετών 94. Η Μερόπη
ήταν σύζυγος του στρατηγού
της Χωροφυλακής Νικολάου Παπαθεοδώρου από τους
ΚΤΙΣΤΑΔΕΣ Άρτας.
• Στις 31-12-2011 Στις 16-212 απεβίωσε στα Φράστα ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ του ΙΩ-

δεύτηκε στην Άγναντα στις 14
Δεκεμβρίου, ο Αθανάσιος Λ.
Καπέλης, ετών 82.
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ΑΝΝΟΥ ετών 76 και την επομένη κηδεύτηκε στο Νεκροταφείο
Αγ. Κων/ντίνου στα Φράστα.
• Στις 20-1-12 απεβίωσε και
εκηδεύθη στην Αθήνα η Αικατερίνη Βασ. Ευαγγελίου.
• Στις 16-1-2012 απεβίωσε
και εκηδεύθη στην Άρτα η Ιωάννα Δ. Πριτσιβέλη, ετών 42.
• Στις 20-2-12 απεβίωσε ο
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΖΙΑΒΡΑΣ ετών
89 και ετάφη στο Νεκροταφείο
Αγ. Κων/ντίνου στα Φράστα.
• Στις 24-10-2011 απεβίωσε στην Άρτα ο ΚΩΝ/ΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ
σύζυγος της χωριανής μας ΕΥΑΓΓΕΛΗΣ Α. ΤΑΤΣΗ και την
επομένη κηδεύτηκε στο Νεκροταφείο Άρτης.
• Στις 20 Δεκεμβρίου 2011
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Η Ιατρός Νούσια – Σεϊμένη Λαμπρινή (Κα Μπέτυ), που
πρόσφερε τις υπηρεσίες της στο Κέντρο Άρτας λειτουργεί
το ιατρείο της στην οδό Ορλάνδου 41 έναντι Παρηγορίτισσας.
Η ειδικότητά της είναι: Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος.
Δέχεται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 9 π.μ. μέχρι 2 μ.μ.
και απογευματινές ώρες από 6.30 μ.μ. μέχρι 9 μ.μ.
Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα με ραντεβού. Τηλ. 2681
022.144 και 6946002861.
Αχρείαστη να ’ναι.
Ζάχος Χάρις

απεβίωσε και κηδεύτηκε την
επομένη στα Ιωάννινα ο Γεώργιος Βασ. Δόβας, ετών 62.
Ευχαριστούμε όλα τα
μέλη και μη τα οποία μας
δίνουν πληροφορίες και
νέα από το χωριό είτε
τηλεφωνικώς είτε μέσω
fax είτε με επιστολές.
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΤΑΤΣΗΣ
Δεν ξέρω, και εμείς φυραίνουμε και η ζωή μας φτωχαίνει
και οι σχέσεις
μας τυποποιούνται και πρόσωπα χάνονται.
Είναι φυσικός ο
νόμος. Η εξέλιξη
της ζωής. Τα έζησαν, τα ζούμε
και θα τα ζούνε.
Η ομαλή εξέλιξη
της ζωής. Η βίαιη
όμως και άδικη
ανατροπή αποβαίνει οδυνηρή.
Κάτι τέτοιο
συνέβη και με
το χωριανό μας
και φίλο, τον Θανάση Γ. Τάτση.
Καλό παιδί, καλός χωριανός και
καλός οικογενειάρχης. Έφυγε
από κοντά μας νεότατος, δεν
είχε συμπληρώσει ούτε καν τα
εξήντα. Είχε σωστή οικογένεια.
Η σύζυγός του Κωνσταντίνα, το
γένος Αθανασίου Λένη καθώς

και τα παιδιά του Αθανάσιος και
Άγγελος θα είναι περήφανα για
τον Θανάση καθώς η καλή μνήμη
θα τον συνοδεύει
πάντα. Ο πόνος
που άφησε ο πρόωρος χαμός του
στη σύζυγό του
και στα παιδιά του
και στους υπόλοιπους συγγενείς είναι βαρύτατος. Ας
είναι το καλό, το
άριστο όνομα που
άφησε βάλσαμο
παρηγοριάς και
πηγή κουράγιου
και αντοχής μέσα
στο βαρύ τους πένθος.
Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια, τα δικά μας αισθήματα
συμπόνιας, εκτίμησης, αγάπης,
μακάρι να συμβάλουν να απαλυνθεί ο πόνος τους. Ήσυχος,
δημιουργικός και με περιεχόμενο άνθρωπος. Χ. Τούμπουρος
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ΜΕΡΟΠΗ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ - ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ

Γεννήθηκε το 1918 στα Ιωάννινα. Γόνος εύπορης οικογένειας, θυγατέρα του Βασιλείου και
της Βασιλικής Κοτρώτσιου από
το Σταυράκι Ιωαννίνων.
Το 1958 παντρεύτηκε τον
αξιωματικό της χωροφυλακής
Παπαθεοδώρου Νικόλαο, από
τους Κτιστάδες (Κουσοβίστα)
Άρτης. Δεν απέκτησαν παιδιά.
Το έργο της είναι πολυπoίκιλο, τόσο στην γενέτειρα του
συζύγου της, όσο και στην δική
της γενέτειρα.
Το φιλανθρωπικό της έργο
επίσης είναι αξιοθαύμαστο
και αθόρυβο. Βοηθούσε πολύ
κόσμο που είχε ανάγκες μέχρι
και την τελευταία στιγμή. Επιστέγασμα αυτού, είναι η δωρεά
που έκανε στο Δήμο Ιωαννίνων
ενός κτήματος 11 στρεμμάτων,
στη θέση πάρκο ΠΙΡΣΙΝΕΛΛΑ
για την ανέγερση του οίκου
ευγηρίας ΕΛΕΝΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ,

όπου πολύς κόσμος ανήμπορος θα βρεί στέγη, περίθαλψη
και τροφή.
Με τη δική της βοήθεια αποπερατώθηκαν πολλές εργασίες στην εκκλησία Σταυρακίου,
όπως αλλαγή σκεπής, καθαρισμός τοιχογραφιών στο εσωτερικό του ναού και ξύλινων εικόνων, επένδυση με πέτρα στο
καμπαναριό του ναού, κ.α.
Το αυτό έγινε και στους Κτιστάδες Άρτας με την ανέγερση
μαζί με τον σύζυγό της δύο
ναών της Παναγίας και του Αγίου Δημητρίου στους Κτιστάδες
και την αντικατάσταση της κεραμοσκεπής στον κεντρικό ναό
Αγ. Νικολάου του χωριού Κτιστάδες.
Ας είναι ανάλαφρο το Γιαννιώτικο χώμα που την σκέπασε.
Ο ανιψιός της
Βασίλης Φλούδας του Κων.

...

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Πέθανε και κηδεύτηκε στην
Άγναντα η Σταυρούλα χα Κώστα Μπαζούκα. Η καταγωγή
της ήταν το Γραικικό και ο γάμος της με τον Κώστα έγινε
στις 28 Φεβρουαρίου 1958.
Έκτοτε έζησε στην Άγναντα,
εκτός από τα τελευταία χρόνια που έζησε στην Άρτα, κοντά στα ανίψια της.
Όταν ήρθε στην Άγναντα
έμοιαζε με μεγάλο παραδαρμένο πουλί που βγήκε από
την τρικυμία και τη νύχτα
κούρνιασε σε κείνη την «απάνεμη» γωνιά, για να βρει την
ησυχία της. Αν τη βρήκε στην
Άγναντα… πολύ αμφιβάλλω.
Σ’ όλη τη ζωή της φτωχοπορεύτηκε. Δεν μίλησε πολύ με
τους ανθρώπους, συνομίλησε
όμως με τα ζωντανά της.
Πλησίασε τους ανθρώπους.
Πολλοί την απέκλεισαν και
δυσκόλεψαν την ένταξή της.
Κατά βάθος όμως την αποδέχτηκαν. Πανέξυπνη, με μνήμη
ελέφαντα.
Άκακη παρά τις ενίοτε νευρολογικές της εξάρσεις και
την ικανότητα που είχε «άμα
σε έπιανε στο στόμα της δεν
σε ξέπλενε ούτε ο Άραχθος
κατεβασμένος». Πολυβασανισμένη, ταπεινή και απλησίαστη, αγία με χριστιανική

συντριβή. Κάπου-κάπου έβγαζε μια περήφανη φωνή, που
ξάφνιαζε. Ζούσε στο περιθώριο, αλλά διψούσε για ζωή.
Ήταν όμως αληθινή. Όταν
είχε τις εκρήξεις της… άστα
να πάνε.
Είχε ισχυρό-φυσικό και κοινωνικό-ανοσοποιητικό σύστημα. Με το πρώτο, είναι αλήθεια ότι τίναξε στον αέρα την
ιατρική επιστήμη.
Με το δεύτερο έδωσε σ’
όλους την αληθινή απάντηση:
Όταν έρθει η ώρα για το
ταξίδι, το μεγάλο ταξίδι του
καθενός, όταν δηλαδή ο άνθρωπος πάψει να είναι κάθετος στη γη, όλοι κρίνονται με
το μέγεθος της προσφοράς.
Και πιστέψτε με. Η προσφορά της Σταυρούλας είναι μεγάλη. Πολύ μεγάλη. Αποτυπώνεται στα ανίψια της.
Λάμπρος Καραβασίλης
Χρήστος Καραβασίλης
Γρηγόρης Καραβασίλης
Ελπίδα και Αντωνία Καραβασίλη.
Τα ανίψια της, που τόσο τ’
αγαπούσε και τόσο τη δικαίωσαν.
Παιδιά, ένα μεγάλο ΕΥΓΕ.
Για το ήθος και την αξιοπρέπειά σας!
Χρίστος Α. Τούμπουρος
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ούτη η στήλη δεν χάνει
την αισιοδοξία της! ΠαΤ
ρόλο που ο χρόνος που πέρασε μας άφησε πλακωμένους
κάτω από πελώριο βράχο,
κατάμαυρο απ’ τη χολή μας,
και ο καινούργιος που ήρθε
μας πλακώνει πιο βαριά, εμείς
δεν το βάζουμε κάτω. Ενωμένοι και βοηθώντας ο ένας τον
άλλον θα βάλουμε τα δυνατά
μας, θα αναγκάσουμε το βράχο
να μεριάσει, θα τον πλύνουμε
με δάκρυα, θα τον σκάψουμε
με νύχια και με δόντια και επάνω του θα σπείρουμε ελπίδες.
Με τους στεναγμούς, τους γογγυσμούς και τα χουχουλίσματά μας θα τον ζεστάνουμε και
θα τον κάνουμε θερμοκήπιο
αισιοδοξίας! Οι σπόροι των ελπίδων μας θα φυτρώσουν, θα
καρπίσουν και η «ολόμαυρη
ράχη» θα χλοΐσει και πάλι, έτσι
για να «μείνουν με τη χαρά»
οι δόλιοι και αχάριστοι μιναδόροι της πατρίδας μας. Εμείς
οι Έλληνες, ιδιαίτερα εμείς
οι Τζουμερκιώτες, αντέχουμε
τη φτώχεια, την έντιμη πενία.
∆εν αντέχουμε όμως τους εκφοβισμούς, τους εκβιασμούς
και τους εξευτελισμούς, στους
οποίους τελευταίως προσπαθούν να μας υποβάλλουν…
...
ριν από εκατό χρόνια,
κατά την εθνική μας
εξόρμηση του 1912-1913,
οι λίγοι φτωχοί και καταχρεωμένοι και τότε Έλληνες, μεγαλούργησαν, κάνοντας τους
ισχυρούς της ανθρωπότητας
να τρίβουν τα μάτια τους από
έκπληξη για τις αρετές των Ελλήνων και της ηγεσίας τους!
Μας έδειχναν σαν παράδειγμα
προς μίμηση. Τώρα μας δείχνουν και λένε: Προσέξτε μην
καταντήσετε σαν κι αυτούς…
Ε…, αυτός ο εξευτελισμός δεν
μας πρέπει, δεν τον αντέχουμε.
Οφείλουν οι υπαίτιοι της κατάντιας μας, που με την κραιπάλη και τις αλαφρομυαλιές
τους στόμωσαν τις συνειδήσεις μας και στραγγάλισαν τις
αρετές που έχουμε μέσα μας,
να κλειστούν στα σπίτια τους
και εκεί, με προσευχή και μετάνοια, να προσπαθήσουν να
γλιτώσουν απ’ τις τύψεις τους.
...
ώρα που υποχρεωθήκαμε όλοι να πληρώνουμε
με αβάσταγους φόρους και
χαράτσια τα όσα καταβροχθίζουν, καταβρόχθισαν ή κατασπατάλησαν οι άσωτοι «μεγαλόσχημοι», θυμήθηκα ένα πε-
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Βλέπω, ακούω, σχολιάζω
ριστατικό που μου συνέβη στα
Γιάννινα το 1945. Στο στενό
δρομάκι απέναντι από το ρολόι της πλατείας είχε την ψησταριά του ένας κοκορετσάς
που διαλαλούσε γαργαλιστικά τους ευωδιαστούς μεζέδες
του! Με μία ή δυο δεκάρες που
είχα όλες κι όλες, αγόρασα
από το διπλανό φούρνο ένα
κομμάτι χάσ(ι)κο ψωμί, που
μοσχοβολούσε κι εκείνο, το
ευλογημένο!... Σταμάτησα στη
γωνία, μερικά μέτρα μακριά
από τα κοκορέτσια και έτρωγα
το ψωμί μου με προσφάι την
ευωδιαστή τσίκνα των κοκορετσιών!... Μόλις τελείωσα και
έπαιρνα τις τελευταίες ρουφηξιές της τσίκνας, με πλησίασε
ο κοκορετσάς με το μαχαίρι
στο ένα χέρι και με έναν μεζέ
κρυμμένο στη χούφτα του άλλου και μου είπε σοβαρά και
απαιτητικά: «μου χρωστάς μια
δραχμή»! Απορημένος και φοβισμένος ρώτησα: «γιατί;»…
Με την απάντησή του: «για την
τσίκνα που προσφάισες με το
ψωμί σου», τό ’βαλα στα πόδια… Φώναζε ο χωρατατζής
κοκορετσάς να μου δώσει τον
αφανή στη χούφτα του μεζέ,
αλλά είχα γίνει λαγός. Τότε,
που μόλις είχαν φύγει οι Γερμανοί, δεν ήμουν σίγουρος
αν έπρεπε να πληρώσω για
το μύρισμα εκ του μακρόθεν.
Το έμαθα τώρα, ύστερα από
εβδομήντα περίπου χρόνια,
που ξαναήρθαν οι Γερμανοί…
Μας το είπε άλλωστε και ένας
καλοθρεμμένος και «τρανός»
δικός μας, ότι πρέπει να πληρώσουμε ρεφενέ τα λουκούλλεια γεύματα των καλοπερασάκηδων λαμόγιων και ας μη
γλείψαμε κόκαλο και ας μη μυρίσαμε τσίκνα!...
...
άλθηκαν οι φίλοι μας οι
Γερμανοί και οι λοιποί
Τροϊκαμοί να μας ξεχρεώσουν
υπερχρεώνοντάς μας και να
μας ενυδατώσουν αφυδατώνοντάς μας! Προσπαθούν να
μας ευεργετήσουν απαλλάσσοντάς μας από τα περιττά
λίπη και βάρη. ∆ιαβάστε τη
συνταγή: Τρώτε «ΧριστούΛαμπρή» λίγο κρέας και κάθε
μέρα τρώτε όσες θέλετε μισοβρασμένες πικραλίδες και
τσουκνίδες του βουνού, αλλά
αλάδωτες, ανάλατες και χωρίς ψωμί. Μόνο έτσι δεν παχαίνουν. Πίνετε το ζωμό τους
που κάνει καλό και ξεχάστε το
γάλα που έχει λιπαρά. Κάθε
Κυριακή μπορείτε να τρώτε
δυο-τρεις ελιές ν’ αρμυρίζετε
για να ρουφάτε άφθονο νερό
απ’ τα ποτάμια . κάνει καλό!
Φως δε χρειάζεστε. Υπάρχει ο
ήλιος και μόλις δύει, να πλαγιάζετε. Ξύλα για το τζάκι θα
βρείτε στο λόγγο. Για ρούχα
μη νοιάζεστε . τα ζώα έχουν
προβιές. Επιστρέψτε, λοιπόν,
στο χωριό, στη φύση. Χρέος σας είναι να μετατρέψετε
την αστυφιλία σε «χωριό- φιλία», σε «ανθρωποπαλίρροια»
που θα παφλάζει στα βουνά.
Αν δεν έχετε σπίτι, θα βρείτε
σπηλιές. Στα Τζουμέρκα υπάρχουν πολλές. Η συνταγή αυτή
δεν κοστίζει περισσότερα από
πενήντα (50) ευρώ το χρόνο,
οπότε με ετήσιο εισόδημα χιλίων (1.000) ευρώ και ζώντας
πρωτόγονα (κοντά στη φύση),
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ηλεκτρικό Έργο στη
είναι σίγουρο πως
γειτονιά μας, όλοι
θα αποκτήσετε
θα πανηγυρίζαμε!
«πρωτογενές πλεόΦοβάμαι μήπως η
νασμα». Με αυτό, σε
ανέχεια, οι εκβιαεκατό το πολύ χρόσμοί, οι εκφοβισμοί,
νια, θα πληρώσετε
τα διλλήματα και
ρεφενέ τον αγλέτα «Μνημόνια», μας
ουρα που έτρωγαν
κάνουν να χάσουμε
οι καλοφαγάδες και
τις περιβαλλοντικές
θα εξοφλήσετε τα
Γράφει ο
ευαισθησίες μας και
θαλασσοδάνεια που
ΧΡ. ΑΡ. ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ
γκρεμίσουμε μόνοι
έπαιρναν οι εκείνοι
μας τους φράχτες,
για να κάνουν τον
για να μπαίνουν ελεύθερα οι
κουβαρντά.
Γότθοι, όχι μόνο στα ποτάμια
...
μας, αλλά και «στους υπεράε την παραπάνω, βέ- νω, στους επί και τους υποκάβαια, συνταγή δεν θα τω της γης» μπαξέδες μας…
μπορούμε να πληρώνουμε
...
ούτε το νοίκι της «καλύβας»
που κληρονομήσαμε από τους
ταν πριν από εξήντα
γονείς μας στο χωριό. Το διπέντε χρόνια ένας συμαμερισματάκι στην πόλη ας μαθητής μου, τρέμοντας από
το ξεχάσουμε. Η ∆ΕΗ πήρε φόβο και ντροπή, δήλωσε
εντολή να είναι έτοιμη να το στον καθηγητή μας ότι δεν είχε
συσκοτίσει και η Εφορεία να διαβάσει το μάθημα της ημέτο βγάλει στο σφυρί. Όμως, ρας: «ο φασίολος ο κοινός»,
ας μην απελπιζόμαστε. Άλλοι δέχτηκε 2-3 ηχηρά χαστούκια
από εμάς θα βρούνε στέγη στις και μηδενίστηκε. Τον είχε δει
φυλακές και άλλοι στις σπη- ο καθηγητής το προηγούμενο
λιές. Εκεί, απερίσπαστοι από απόγευμα να παίζει σκλέντζα.
τα εγκόσμια θα υμνολογούμε Τελικά ο μαθητής που μέσα
νύχτα-μέρα τον… «Άγιο Χαρά- στην ίδια σχολική χρονιά πιάτσιο» που, «εν τη ευσπλαχνία στηκε ακόμα μια-δυο φορές
του», θα μας εξασφαλίσει αι- αδιάβαστος, δεν κατάφερε να
ώνιο κατοικιό «εν τόπω χλοε- τελειώσει το Γυμνάσιο. Σήμερώ»!...
ρα, οι Υπουργοί και βουλευτές
που ψήφισαν το «Μνημόνιο»
...
χωρίς να το διαβάσουν και μας
λύκος στην αναμπο- έδεσαν χεροπόδαρα, μας καμπούλα χαίρεται»!... ταχρέωσαν και μας εξευτέλιΤώρα που η χώρα μας προ- σαν διεθνώς, λέτε να πάρουν
σπαθεί απεγνωσμένα να βρει προβιβάσιμο βαθμό «μετ’
το μίτο που θα τη βγάλει από επαίνου»; Στη σημερινή αλλοτον οικονομικό λαβύρινθο, η πρόσαλλη εποχή της ανευθυΣκύλλα και η Χάρυβδη, οι ρου- νότητας, της μετριότητας και
φήχτρες των ωκεανών (και του αναποδογυρίσματος της
των ποταμών), επιχειρούν να
στήσουν και τρίτο καρτέρι, εκεί
στα στενά του Αράχθου, στον
Άγιο Νικόλαο ∆αφνωτής, απειλώντας να ρουφήσουν και να
καταβροχθίσουν τα Τζουμέρκα και τους Τζουμερκιώτες. ∆ε
βολεύονται με τις δυο μεγάλες
ρουφήχτρες τους στον Άραχθο
(Πουρνάρι I και Πουρνάρι II).
Θέλουν και τρίτη κοντά στο
ιστορικό γεφύρι της Πλάκας
για να το «χλαπακιάσουν» κι
αυτό μαζί με ό,τι απέμεινε στην
περιοχή. Ε…, αυτά τα τέρατα
δεν έχουν το θεό τους!... Ευτυχώς που επιτέλους ενωθήκαμε εμείς οι Τζουμερκιώτες και
στήσαμε καρτέρια και επαγρυπνούμε. Για πρώτη φορά μας
συμπαραστέκονται αγωνιστικά
όλοι οι Ηπειρώτες. ∆είχνουν
να μας συμπαραστέκονται
ακόμα και εκείνοι που, αν διαταχθούν, δε θα αρνηθούν να
υπογράψουν στα μουλωχτά
«Μνημόνια», ακόμα και με τα
τέρατα!...
...
ο μόνο που φοβάμαι είναι, μήπως η οικονομική
δυσπραγία, η φτώχεια και η
ανεργία μάς κάνουν χονδρόπετσους περιβαλλοντικά, όπως
τότε, στη δεκαετία του 1950!...
Θυμάμαι τον ενθουσιασμό και
τις προσδοκίες των Ηπειρωτών και προπάντων των Αρτινών για το πρώτο Φράγμα της
∆ΕΗ στο Λούρο (1954). «Θα
έχουμε φως στα χωριά μας
και θα βρουν δουλειά και τα
παιδιά μας», έλεγαν τότε όλοι
και μακάριζαν τους κατοίκους
της Φιλιππιάδας και των γύρω
χωριών. Αν τότε γινόταν Υδρο-
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πυραμίδας των αξιών όλα είναι πιθανά.
...
χω γράψει και άλλη
φορά τη γνώμη μου για
τους «κισσούς», αλλά επειδή
κάποια πονηρά λαγωνικά ξεγελούν άβγαλτα λαγουδάκια
και τα κάνουν να «κουνούν τη
φτέρη», ξαναγράφω την άποψή μου: Όσοι απέκτησαν ή
αποκτούν χρήματα, θέσεις και
αξιώματα ελέω «κορωνάτου»
μπάρμπα ή με «προσόντα»
όμοια με εκείνα του σαλίγκαρου (καταλαβαίνετε με ποια),
επιμένω ότι δεν μπορούν να
σκέφτονται, να αποφασίζουν
και να ενεργούν με το όποιο
δικό τους μυαλό. Τους θυμίζω το ποίημα του Γ. ∆ροσίνη για «του κισσού το πλάνο
ψήλωμα /σε ξένα αναστυλώματα δεμένο». Οι αμακαδόροι
κισσοί πέφτουν κάποτε μαζί
με τα αναστυλώματά τους και
συμπαρασύρουν στην πτώση
τους, ευτυχώς, μόνο τις αχυρένιες φωλιές των πτερωτών
που, σπιρτόζα όπως είναι,
απομακρύνονται έγκαιρα απ’
αυτές, πετώντας με τα δικά
τους φτερά στους ελεύθερους
ουρανούς. Όσοι αμφισβητούν
αυτήν την πραγματικότητα,
μειώνουν σημαντικά τον μέσο
όρο της κατά κεφαλήν ανθρώπινης νοημοσύνης. Ε…, όλους
αυτούς τους κισσούς, που
ζουν με ξένους χυμούς, όπως
και όλα τα παράσιτα, «ουδαμού λέγω»… Απορώ όμως με
εκείνους που στο άκουσμα της
λέξης «κισσός» παθαίνουν αλλεργία! Θα εκτιμούσα ιδιαιτέρως αν έλυναν την απορία μου
οι ίδιοι, όχι βέβαια οι κισσοί
(αυτοί δεν ξέρουν να κρίνουν
και να γράφουν), αλλά οι συμπαθείς αλλεργικοί. Αυτοί ξέρουν!...

Έ
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Σοβαρά κι εύθυμα
«Αι

ιταλικαί στρατιωτικαί δυνάμεις
προσβάλλουσιν από της 05:30 ώρας της
σήμερον τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της
Ελληνοαλβανικής Μεθορίου. Αι ημέτεραι δυνάμεις
αμύνονται του Πατρίου εδάφους.»
Αυτά γινόταν τότε, 28 η Οκτωβρίου 1940 και
Οκτώβρης 2009. Τι, διαβολεμένη σύμπτωση!
-Λεφτά υπάρχουν. Από Αθήνα, από Θεσσαλονίκη, από Κρήτη, από Θράκη, από παντού!
-Λεφτά υπάρχουν. Άσε τον Μήτσο να λέει πως
τάφαγαν τα λεφτά. Κι όταν είναι ξένα τρώγονται
σαν φρέσκο ψάρι.
Χαράς ευαγγέλια εγώ. Θα μας δώσουν και
αύξηση! Και πάλι χαρά εγώ.
Και ψηφίσαμε ανθρώπους μορφωμένους, όπως
έλεγε και η μάνα μ’.
Κι έλεγαν. Θα αλλάξουμε την Ελλάδα. Δεν μας
έλεγαν το χειρότερο ή το καλύτερο. Και ήρθαν οι
πρώτες καλοσύνες. Επίδομα αλληλεγγύης! Όλοι
πήρανε και οι Ιουδαίοι και οι Φαρισαίοι. Μόνο η
αδερφή μ’ η Μαρίκα δεν πήρε, γιατί δεν ήξερε τι
θα πει αλληλεγγύη! Η αδελφή μ’ η Στέλλα που
διαβάζει τον καφέ και τον τηλεκαφέ, γύρισε το
φλιτζάνι στον δικό μας. Ονόματα δεν λέμε.
Το διάβαζε από δω, το έβλεπε από κει και όλο
μονολογούσε.
-Μαύρα κι άραχνα. Προβληματιζόταν και πάλι
έλεγε.
-Να ‘ταν ο καφές σκούρος; Την έτρωγαν τα
σ’μάδια.
Μάρτης ήταν, Απρίλης ήταν και να ο δικός
μας, από κείνο το μακρινό νησί και με φόντο τη
θάλασσα, μας ανακοίνωνε.
-Πού είναι τα λεφτά, ποτέ δεν βρέθηκαν.
Και μας είπε ακόμα πως αρχίζουμε και παίζουμε
ρώσικη ρουλέτα και ότι θα μας πάρουν με τις
πέτρες.
Πάλι η αδερφή μ’ , η Στέλα. Όνειρο η ερμηνεύτρια. «Θάλασσα και ψάρια όταν δεις στον ξύπνιο
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ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
σου, περίμενε λαχτάρες».
Μας ανακοίνωσε ότι θα μπούμε στο Δ.Ν.Τ. Άντε
τώρα να ορμηνέψεις τη Μαρίκα τι είναι το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο.
Όλο μού ‘λεγε: «Θα μας φέρουν λεφτά, θα τα
ρίξουνε από πάνω με το ελικόπτερο, όπως ρίχνανε
τις κονσέρβες και τα ψωμιά όταν είχαμε αποκλειστεί
από τα χιόνια. Και όπως είναι ισχυρογνώμων, άλλα
τις έλεγα εγώ κι άλλα πίστευε αυτή.
Είπα εγώ, ποιος; Εγώ το ήξερα; Λίγοι ήταν αυτοί
που το ‘ξεραν και δεν μας έλεγαν τίποτε. Ίτσκρις.

«Θα μας πάρουν με τις πέτρες». –Γ.Α.Παπανδρέου

Μήπως κι αυτοί δεν το ήξεραν; Μάλλον το δεύτερο. Καλά, δεν ήξερες, δεν το διάβαζες; Έτσι θα
δώσεις εξετάσεις;
Και δώσανε εξετάσεις και ο Παντελής ο
μαθηματικός που τον έλεγαν οι μαθητές Πέτσα,
του Γυμνασίου Αγνάντων, τους έστελνε το
Σεπτέμβρη. Μαζί με μένα και τον συμμαθητή μου
τον Στέφανο.
Στέφανε, πιστεύω να το θυμάσαι. Στην έκθεση
ήσουν Άριστος, αλλά στα Μαθηματικά…,
αποδείχτηκε αυτό και τώρα…
Και ήρθαν οι αριθμοί. Δισεκατομμύρια ευρώ! Τι

Εκδηλώσεις Αδελφότητας
Αγναντιτών Ιωαννίνων
Η Αδελφότητα Αγναντιτών Ιωαννίνων πραγματοποίησε με επιτυχία την ετήσια παιδική γιορτή και το
κόψιμο της Βασιλόποτας στις 8/1/2012 στο κέντρο
«Γεύομαι-Μαγεύομαι» στο Πέραμα. Προσφέρθηκαν
καφέδες-αναψυκτικά και βασιλόπιτα σε όλους. Στα μικρά παιδιά αφού τραγούδησαν τα κάλαντα και είπαν
και ποιήματα μοιράσθηκαν δώρα.
Η συμμετοχή ήταν μεγάλη και όλοι έμειναν ευχαριστημένοι.
• Πραγματοποιήθηκε στις 21-22 Γενάρη διήμερη
εκδρομή στο Νυμφαίο-Έδεσσα-Καϊμακτσαλαν-Άγιο
Αθανάσιο, με μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία. Διανυκτέρευση στα Λουτρά Πόζαρ και διασκέδαση σε κέντρο
όλοι μαζί με ζωντανή ορχήστρα, κλαρίνα.
• Αντιπροσωπεία από γυναίκες της αδελφότητας επισκέφθηκε στις 25-01-2012 το Άσυλο Αννιάτων της πόλης. Προσφέρθηκαν πίτες-γλυκά- αναψυκτικά στους
τροφίμους του Ασύλου. Η ευχαρίστησή τους ήταν
μεγάλη, η δε διοίκηση του Ασύλου ευχαρίστησε την
Αντιπροσωπεία των γυναικών για την ευγενή προσφορά τους.
• Στις 11/2/2012 πραγματοποιήθηκε ο ετήσιος αποκριάτικος χορός στο Κέντρο «Καρβούνη» στη Ελεούσα.
Είχε αρκετή προσέλευση και επιτυχία και όλοι έμειναν ευχαριστημένοι. Την εκδήλωση τίμησαν με την
παρουσία τους ο Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων
κ.Χασιάκος Χρήστος, ο Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας
Τζουμερκιωτών κ. Κοντός Αντώνης, οι Αντιπερειφερειάρχες Ιωαννίνων κ.κ. Καραμπίνας Ιωάννης, Πότσης
Οδυσσέας, Κολόκας Παντελής, ο Σύμβουλος του Περιφερειάρχη κ. Τσιρογιάννης Χρήστος , ο κ. Παπακίτσιος
Κων. Πρόεδρος Τ.Κ. Αγνάντων και άλλοι εκπρόσωποι
πολιτιστικών φορέων.
• Στις 16/2/2012 στο REMEZZO πραγματοποιήθηκε
party νεολαίας, η συμμετοχή δεν ήταν ικανοποιητική.
Από το Δ.Σ. της Αδελφότητας
Αγναντιτών Ιωαννίνων

είναι αυτά ουρέ; Χρέη; Και
ποιος τα ‘φαγε αυτά τα λεφτά;
Α, ρε Μήτσο. Δεν σε πίστευε
κανένας, όταν έλεγες, τα
‘φαγαν τα λεφτά.
Αρχίσανε να κλίνουν το
Γράφει ο
ρήμα: κόβω, εις, ει. Ενώ
Χάρις Ζάχος
αυτοί λένε: παίρνω, παίρνω, Συντ/χος Δάσκαλος
παίρνω. Το ρήμα παίρνω ως
- Συγγραφέας
γνωστόν δεν κλίνεται.
Μας πήρανε, μας πήρανε, μας πήρανε, μας
«μάτωσαν». Το βαρέλι, μας έλεγαν, δεν έχει πάτο.
Ο Βαγγέλης ο Χαμπίπης, ο μυλωνάς ξέρω ότι
έφτιαχνε βαρέλια με πάτο. Τι σόι βαρέλι είναι
αυτό; Τόσα πολλά φάγανε, μέχρι και τον πάτο του
βαρελιού, τον φάγανε κι αυτόν. Μάλλον ήταν για
νεροτροβιά, που μπαίνει από πάνω και βγαίνει από
κάτω. Τρώγανε, τρώγανε, τρώγανε κι αρούπωτοι
ήταν.
Να, λοιπόν, πώς άλλαξε η Ελλάδα. Καλά
τα λέγανε. Εμείς τους χειροκροτούσαμε και
μορφωθήκαμε. Μάθαμε: Διαβούλευση, πράσινη
ανάπτυξη, κόκκινες γραμμές, Καλλικράτης,
συρρίκνωση, εφεδρεία, απόλυση, πανωτόκια,
συσπείρωση, υποταγή, οικονομική σκλαβιά,
εξαθλίωση, μετενέργεια, φτώχια.
Έχουμε πόλεμο!!! Τουφεκιές δεν ακούω. Κάποτε
οι μαθητές έφεραν τα πάνω κάτω και οι φοιτητές
έκαναν το Πολυτεχνείο. Τώρα, τι γίνεται βρε
παιδιά;
Φίλε Στέφανε, ο δρόμος Καταρράκτης Άγναντα
που τον έκανες, για να μάθεις γράμματα κάθε
μέρα πρωί-γιόμα ήταν τρεις ώρες. Τώρα για μένα
Αθήνα-Άγναντα, πόσες ώρες είναι με τα πόδια; Κι
αν φτάσω! Άλλο δεκαοχτώ κι άλλο εξήντα οχτώ.
Σημείωση: Η Μαρίκα, η Στέλλα, ο Στέφανος, ο
Παντελής είναι μυθικά πρόσωπα. Ο Μήτσος είναι
θρυλικό και ο Χάρις πραγματικό.
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ουβέντα στο πόδι μεταξύ ενός περίεργου
και ενός στοχαστικού.
Ο περίεργος. Αν σε προσκαλούσε κανένας σύλλογος ν’ απαγγείλης τον
πανηγυρικό της μέρας, θα
δεχόσουν;
Ο στοχαστικός. Βέβαια.
Και θα βροντοφωνούσα,
απάνου, κάτου, τέτοια:
-Το 21! Σταθμός, αρχή,
ηρωική αστραπή. Ο σταθμός προσωρινός, η αρχή
χρειάζεται να ξετυλιχθή,
το θετικό της αστραπής
βροχή ευεργέτρα. Τώρα
αναβροχιά και ύπνος. Ο
Ελληνικός λαός, και ο
λευτερωμένος τάχα και ο
τουρκοπατημένος, ίσως
πιο πολύ ο πρώτος, ραγιάς
ακόμη κάθε λογής τυράννων. Οι λαοί παίρνουν τη
συνείδηση του είναι τους
από τους δυνατούς που
φυτρώνουν από μέσα τους
και τους δίνουν να καταλάβουν τι αξίζουν. Οι δυνατοί είτε ασυνείδητα όργανα κάποιου σιδερένιου

νόμου, είτε ήρωες μιας
ακαταδάμαστης θέλησης,
(ρωτήστε τους σοφτάδες
της κοινωνικής Επιστήμης)
κάνουν τα κοπάδια λαούς
και τα μπουλούκια στρατούς. Και τους δυνατούς
τους αρματώνουν τα ιδανικά είτε από καραβόσκοινο
είτε από μετάξι, ανυφαντά,
αιμάτων ή αιθέρων ιδανικά. Οι Ιδέες κυβερνάν τον
κόσμο. Εδώ το ρουσφέτι
βασιλιάς, η ρουτίνα σουλτάνα, το ψέμα, λάβαρο. Η
Ιδέα χτυπιέται αλύπητα.
Κάθε πηγή ενέργειας και
ζωής θολωμένη.
Η γλώσσα σκλάβα. Η
γυναίκα σκλάβα. Το παιδί, σκλάβος. Ο δουλευτής, σκλάβος. Οι αργοί κ’
οι οκνοί, χαρές και πανηγύρια. Βέβαια πως κάποια
σημάδια εθνικής ζωής κοιτάζονται προσεχτικά και
δείχνουν κάποιο σχετικό
άνθισμα. Μα είναι τα υλικώτερα και τα προχειρότερα. Ό,τι ουσιαστικώτερο,
ο νους ο ίδιος, παραστρα-

τισμένος ή καταφρονεμένος ή παραγνωρισμένος
ή συκοφαντημένος. Σκοντάφτουμε στην κακία, και
μας τριγυρίζουν, καθώς το
λέει κάπου ένας δάσκαλός
μου από τους πιο μεγάλους «τα σκοτεινά βασίλεια της αμάθειας και της
ανοησίας, που πιο πολύ
από την κακία την ίδια καταστρέφουνε τον κόσμο».
Όπου συνείδηση, ατολμία∙
όπου γνώση, ασυνειδησία. Τίποτε δεν είναι στον
τόπο του. Αν μας έβγαινε
άξαφνα στη μέση κανένας
μεγάλος, μα πολύ μεγάλος
πολιτικός, θα τον παλούκωναν. Με φιλήσυχους
νοικοκυρέους, με φανφαρώνους αδιάντροπους, και
με λογιώτατους της Βαβυλωνίας δεν πάνε μπροστά
τα έθνη.
Ο περίεργος. Το πρόκοψες. Θα σε ξυλοκοπήσουν.
Κωστής Παλαμάς,
Εφ. «Ακρόπολις»,
25η Μαρτίου 1908

Κωνσταντίνα Χούμη-Αηδόνη
Πτυχιούχος Καθηγήτρια Αγγλικών
20ετής πείρα

 Μαθήματα ατομικά ή γκρούπ, σε παιδιά και ενήλικες.
Προετοιμασία για όλα τα διπλώματα.
Μεταφράσεις / δακτυλογραφήσεις.
Άγναντα Άρτας, κιν. 6970373378
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ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ-ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
των απανταχού Αγναντιτών «ΤΑ ΑΓΝΑΝΤΑ»
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ
Βασιλόπιτα 7 Ιανουαρίου

Μ

ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε και φέτος η
Εκδήλωση της κοπής της Βασιλόπιτας.
Η καφετέρια Mont Cafe των
αφων Κώστα, φιλόξενη και περιποιητική, γέμισε σε κάθε της ση-

όλους που βοήθησαν με τις προσφορές τους και τη δουλειά τους
για να πετύχει αυτή η Εκδήλωση.
Τα αδέρφια Παύλος και Χρήστος Στούπας, όπως πέρυσι έτσι
και φέτος έδωσαν μαζί με τα
υπέροχα τραγούδια τους και την

μείο από αγάπη και καλή διάθεση. Η προσφορά όλων των αναψυκτικών από το Κατάστημα έγινε με απλοχεριά. Η εξυπηρέτηση
και η βοήθεια από κυρίες-μέλη
μας μεγάλη και αποτελεσματική.

αγάπη τους στο χωριό. Τα συγχαίρουμε για άλλη μια φορά.
Τυχερός της βραδιάς που κέρδισε έναν ηλεκτρικό αποχυμωτή
ήταν ο μαθητής Κων/νος Δημ.
(Τάκης) Αηδόνης. Κων/νε, πάντα

Χορηγοί της Εκδήλωσης η
Super Αγορά Κρεάτων Αφων
Γιολδάση-Δ. Παπαδόπουλου
στην Άρτα και οι Πτηνοτρ. Επιχειρήσεις Παύλου Μίχα, επίσης στην

τυχερός και καλή πρόοδο.
Παρέστησαν: Ο Ιερέας του χωριού μας Σπ. Σιάχαλος ο οποίος
σταύρωσε τη βασιλόπιτα, ο Δήμαρχος Χρ. Χασιάκος, ο Δημ. Σύμ-

Άρτα Το ψήσιμο έγινε προσφορά από την Ταβέρνα Χρήστου και
την Ανθούλας Κώστα.
Οι πίτες της Μαίρης Στάμου-Παπαθεοδώρου και Σοφίας Μαυροπάνου για μία ακόμη φορά μας
νοστιμίσανε.
Ευχαριστούμε από καρδιάς

βουλος Όμηρος Χρ. Καπέλης, ο
Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κώστας Αλ. Παπακίτσος και
τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου
Γιώργος Κ. Κώστας και Γιώργος Λ.
Ζιάβρας μέλη του Δ.Σ. της Αδελφότητας Ιωαννίνων, πρώην Δημοτικοί και Τοπικοί Σύμβουλοι.

Απόκριες 26 Φεβρουαρίου
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τις φετινές Εκδηλώσεις
των απόκρεω που έγιναν στο χωριό, κάναμε ένα
ακόμα βήμα, ένα μεγάλο
βήμα θα λέγαμε προς την
πληρέστερη οργάνωση και
φάνηκε ότι με τη συνεργασία όλων μας μπορούμε να
κάνουμε πολύ ωραία πράγματα.
Μαζί με το παραδοσιακό γαϊτανάκι, φέτος στην
Εκδήλωση «παίχτηκε» και ο
παραδοσιακός Αγναντίτικος
γάμος. Ο γαμπρός ο Μήτρος
ήταν ψιλός, λιγνός, μελαχρινός, με μουστάκι και ριγέ
κοστούμι, καλό παιδί αλλά
πολύ απαιτητικό, κάθε λίγο
και λιγάκι ζητούσε πανωπροίκι. Ξυρίστηκε στην κάτω
πλατεία συνοδεία δημοτικής
παραδοσιακής ορχήστρας.
Ο Μήτρος αγάπησε την πανέμορφη Κρουστάλλω, που
έκανε τη φοβισμένη και ανήξερη για όλα. Η νύφη ήταν
ξανθιά, φορούσε εφαρμοστό κάτασπρο νυφικό,
είχε πέπλο και λουλούδια
στο κεφάλι της. Το «μυστήριο» τελέστηκε στο πατάρι
του Νίκου Μπάρμπα, γιατί
εντωμεταξύ είχε αρχίσει το
ψιλόβροχο και έπαιρνε το
κοκκινάδι της νύφης. Ο Παπάς και ο βοηθός του, είπαν
τις καλύτερες ευχές στους
νεόνυμφους και τα στέφανα από δάφνη τα άλλαξε η
κουμπάρα, είχε και αυτή το
ύψος της, φίλη του γαμπρού
και της νύφης.
Μετά με τους νεόνυμφους μπροστά, παραπίσω
την κομπανία και όλους
τους συμπεθέρους να ακολουθούν, πολλοί ήταν μεταμφιεσμένοι, η ακολουθία
έφτασε στην επάνω πλατεία
στο σπίτι του γαμπρού που
ήταν στην άκρη της πλατείας. Εκεί περίμενε τη νύφη
η πεθερούλα της, την τάισε
γλυκό, έσπασε το πιάτο και
έδωσε τις πρώτες αυστηρέςπεθερικές- οδηγίες. Στην
πλατεία στήθηκε χορός που
δεν κράτησε όμως πολύ,
γιατί τη νύφη την έπιασαν οι
πόνοι. Μπήκε μέσα στο σπίτι
και αμέσως έφτασε ο μαιευτήρας, έμπειρος άνθρωπος,
με τα εργαλεία του –πριόνι,
σκεπάρνι, κατσαβίδια- μέσα
στη μπακούλα. Υπήρξε μια
αγωνία και έγινε το σχετικό
σούσουρο γιατί η νύφη ήταν
έγκυος. Ξεχάστηκαν όμως
όλα όταν ο γιατρός βγήκε από το σπίτι με το μωρό
-ένα μικρό γουρουνάκι- στα
χέρια. Οι συμπέθεροι χειροκρότησαν, φιλήθηκαν και
ευχήθηκαν στα παιδιά να
τους ζήσει. Όλοι οι συμπέθεροι ήταν καλεσμένοι στο
βραδινό γλέντι.
Συγχαρητήρια σε όλους
τους συντελεστές της πετυχημένης αναπαράστασης
του γάμου, με σκωπτικό χαρακτήρα λόγω της ημέρας.
Σε όλη τη διαδρομή όλα
τα Καταστήματα του χωριού,
μα όλα τα Καταστήματα από

την κάτω πλατεία μέχρι και
του Κράββαρη, με δική τους
πρωτοβουλία, πρόσφεραν
στους χωριανούς μεζέδες,
πίτες και κρασί. Πολλές νοικοκυρές πρόσφεραν, όπως
πάντα βέβαια, τις δικές τους
νοστιμιές.
Το γαϊτανάκι πλέχτηκε
στην κάτω πλατεία, μπροστά από το Ξενοδοχείο και
στην επάνω πλατεία. Φέτος
τα κορίτσια που συμμετείχαν
στο γαϊτανάκι δεν έκαναν
κανένα λάθος. Είχαν κάνει
πολλές φορές πρόβα με
την καθοδήγηση της Όλγας

Έχετε μέχρι τώρα διαπιστώσει ότι εμείς ως Δ.Σ.
έχουμε πάντα την καλή διάθεση να ακούμε προτάσεις.
Ξέρετε βέβαια, ότι όταν έλθει η ώρα της υλοποίησης
των προτάσεων, σε μας πέφτει η ευθύνη να μελετήσουμε όλες τις περιπτώσεις,
όπως για τη συγκεκριμένη
π.χ. Εκδήλωση το πλήθος
των ανθρώπων που θα συμμετέχουν, τις καιρικές συνθήκες, τα οικονομικά του
Συλλόγου, τη βοήθεια εθελοντών και πολλές άλλες
ακόμα λεπτομέρειες.

Αλεύρωντα-Καρύδη. Συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα.
Το βράδυ έγινε τρικούβερτο γλέντι στο Κέντρο «Αποθήκη». Εκεί συμμετείχε και η
χορωδία με τραγούδια των
ημερών υπό τη διεύθυνση
του Βαγγέλη Κώτσου.
Το Κέντρο μας το διέθεσε ο Νίκος Μπάρμπας, χωρίς καμιά μας υποχρέωση.
Ο Σύλλογος ανέλαβε και το
λειτούργησε με προϊόντα
που αγόρασε και διέθεσε.
Ευχαριστίες πολλές σε
όλους που δούλεψαν για να
πετύχει αυτή η Εκδήλωση,
σε όλα τα Καταστήματα του
χωριού μας, στις νοικοκυρές
του χωριού μας, στο Νίκο
που μας διέθεσε το Κέντρο,
στο Σπύρο Αλεύρωντα που
συμμετείχε στην ορχήστρα
αφιλοκερδώς, στην Όλγα
Αλεύρωντα που συντόνισε
με απόλυτη επιτυχία τα κορίτσια που συμμετείχαν στο
γαϊτανάκι, στο Βασίλη Λ. Τάτση που έκανε όλες τις δύσκολες και βαριές δουλειές.
Στις Εκδηλώσεις παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος Χρήστος
Χασιάκος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Βαγγέλης Γιάπρος
και Γιώργος Τσιρώνης, ο
Πρόεδρος και τα μέλη του
Συμβουλίου της Τοπικής
Κοινότητος Κώστας Αλ. Παπακίτσος, Γιώργος Κώστας
και Γιώργος Ζιάβρας, αντιπρόσωποι Δ.Σ. Αγναντίτικων
Συλλόγων και του Πολ. Συλλόγου Κτιστάδων, το μέλος
του Συλ. «Μερακλήδων» Άρτας Βασίλης Γκαρτζώνης και
πολλοί συνδημότες μας.
Θα μας επιτρέψετε να
γράψουμε δυο λόγια και για
μας, για τα μέλη του Δ.Σ. του
Συλλόγου.

Για να έχουμε μια ελάχιστη
εικόνα της δουλειάς και της
αγωνίας όσων ασχολήθηκαν
με αυτή την Εκδήλωση, ας
ρωτήσουμε τον Κώστα Μαυροπάνο πόσο καιρό δούλεψε γι’ αυτήν την Εκδήλωση,
πόσες φορές άφησε τις δουλειές του, πόσα χιλιόμετρα
έκανε με το αυτοκίνητό του
και πόσες μπριζόλες έψησε.
Ας ρωτήσουμε τη Σοφία
Μαυροπάνου πόσες σαλάτες έπλενε και έκοψε.
Ας ρωτήσουμε τη Βάσω
Αναστασίου, τη Μαρία Τσιάκου, τη Γιώτα Θανάση, τη
Νότα Παπακίτσου, το Βασίλη
Τάτση, το Γιώργο Κώστα και
τη φίλη του (που ήρθε από
τα Γιάννενα για να ξεκουραστεί αλλά της βρήκε το
λάδι) πόσο κουράστηκαν να
καθαρίσουν, να στρώσουν
και να σερβίρουν το βράδυ
του γλεντιού. Να ξαναρωτήσουμε τη Μαρία Τσιάκου,
τη Βάσω Αναστασίου, και το
Βασίλη Τάτση πόσο κουράστηκαν την επόμενη μέρα να
ξανακαθαρίσουν το Κέντρο
για να το παραδώσουμε.
Τέλος ας ρωτήσουμε και
τον Πρόεδρο, όχι για το
πόσο στενοχωριέται όταν
κάνει κάποιο λάθος από
μικροφώνου, αλλά για τα
πόσα χιλιόμετρα κάνει από
την Αθήνα να έλθει για να
βρεθεί σε όλες τις Εκδηλώσεις και να συνεισφέρει κι’
αυτός με τη δική του γνώμη.
Παραπονούμαστε; Όχι, το
μόνο που θέλουμε είναι τη
συμπαράστασή σας, τη συμμετοχή σας και την επιείκειά
σας για τις παραλείψεις μας.
Πιστέψτε μας, έχουμε ανάγκη τον καλό σας λόγο.
Το Δ.Σ.

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ
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Καφενείο «Αφων Σκουλικαρίτη»
Η ιστορία μπροστά μας
Εδώ, αυτό «το πάππου προσπάππου» που συνήθως λέμε
για να δείξουμε κάτι το πολύ
παλιό, είναι ένα μικρό μέρος
της ιστορίας του Καφενείου.
Κι’ αυτό γιατί το Καφενείο των
Αφων Σκουλικαρίτη βρίσκεται
στην ίδια θέση και λειτουργεί

νιές φτάνουμε σήμερα στα τρισέγγονα.
Αυτή κι’ αν είναι ιστορικότητα
χώρου. Όση όμως ιστορία κι’ αν
έχει ένας χώρος, όταν εκεί μέσα
δε φωλιάζει η αγάπη, το χαμόγελο και η καλή κουβέντα δε
λέει τίποτε. Η αγάπη του πρώ-

Τα δυο αδέλφια, Δημήτρης και Γιώργος, στο πλήρως ανακαινισμένο
καφενείο τους
συνεχώς πριν από το 1900 μέχρι σήμερα.
Άνοιξε από το Γιώργο παπαΘανάση Λιόντο, πέρασε στο γιό
του Κώστα, μετά το λειτούργησε ο ανεψιός του ο Γιώργος
Δημ. Λεμονιάς (γιός της κόρης

«Το ηλεκτρόφωνο κοιτάζω
και βαριά αναστενάζω.
Πάλι θα ρίξω μια δραχμή
γιατί με πνίγουν οι καημοί
στης αγάπης μου το δίσκο
την παρηγοριά μου βρίσκω.»
του Ρίνας) και τα τελευταία χρόνια, περίπου πενήντα, πέρασε
στον εγγονογαμπρό του Δημήτριο Σκουλικαρίτη (εγγονή του
ήταν η Μαρίκα Κώστα και Παρασκευής Λιόντου).
Συνεχίστηκε η λειτουργία του
Καφενείου από τον Κώστα Δ.
Σκουλικαρίτη και τώρα πλέον
έχουν αναλάβει τη λειτουργία
του τα παιδιά του Κώστα και
της Σοφίας ο Δημήτρης και ο
Γιώργος Σκουλικαρίτης.
Αν μετρήσουμε καλά τις γε-

του καφετζή για τους συνανθρώπους του, η καλοσύνη του
και το χαμόγελό του, δεν έλειψαν μέχρι σήμερα ποτέ από
αυτό το Καφενείο.
Ο Δημήτρης και ο Γιώργος,
πανάξιοι συνεχιστές της ιστορίας, ανακαίνισαν τελευταία
με πολύ μεράκι το Καφενείο,
μετατρέποντάς το σε σύγχρονο χώρο για καφέ και για εστίαση, χωρίς να αλλοιώσουν την
παραδοσιακή δομή του χώρου.
Ο μπιζαχτάς και τα ράφια καινούργια, αλλά στη ίδια θέση, τα
τραπέζια καινούργια, αλλά στη
ίδια διάταξη και το ηλεκτρόφωνο, γυαλισμένο με πολλή αγάπη, να βρίσκεται στην ίδια εσοχή και σε λειτουργία εδώ και
σαράντα χρόνια για να «τραγουδάει» τη δική του ιστορία.
Ας μου επιτρέψει ο αναγνώστης αυτού του κειμένου, να
αναφερθώ στην ιδιαίτερη συγκίνηση που με διακατέχει όταν
επισκέπτομαι αυτό το Καφενείο. Θυμάμαι τις διηγήσεις της
μάνας μου (κόρη του Γιώργου
Λιόντου), για τον πατέρα της
και τον αδελφό της Κώστα, για
τη βοήθεια που πρόσφερε στην
οικογένειά της ως παρασκευάστρια και σερβιτόρα, από επτάχρονη παιδούλα, των καφέδων,
για το προξενιό που έγινε εκεί σ’
αυτό το Καφενείο και παντρεύτηκαν με τον πατέρα μου στη
αρχή της δεκαετίας του 1920.
Παιδιά συνεχίστε την ιστορία,
έχετε άριστες καταβολές, έχετε
όμως και τη δική σας προσωπικότητα. Αξίζετε την εκτίμηση
που όλοι σας έχουν.
Κώστας Αρ. Παπακίτσος
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ι αναμνήσεις μου απ’ τη
συνέτεινε και το οπισθοδρομικό
φοίτηση στο σχολείο του
εκπαιδευτικό σύστημα, που ήθεχωριού μου βαλτώνουν στην
λε τον δάσκαλο στο προσκήνιο
ιδιαίτερη μεταχείριση απ’ τη μεκαι τους μαθητές στο παρασκήριά κάποιων εκπαιδευτικών προς
νιο ή και στο περιθώριο. Εμείς οι
τους τότε μαθητές –συνομηλίδεύτεροι, οι άσημοι για κείνους,
κους μου– ανάλογα με την διαοι βρεγμένοι, δεν φοβηθήκαμε
στρωμάτωσή τους, σε πλούσιους
να περάσουμε τα πλημμυρισμέκαι φτωχούς, προνομιούχους και
να λαγκάδια, δεν φοβηθήκαμε τις
μη, εννοώντας τους αναφερόμεβροχές, τα χιόνια, τις παγωνιές.
νους πρώτους εις βάρος των δεύΔεν φοβηθήκαμε να αντιδράσουτερων.
με στην αυταρχική στάση τους,
Έντονα σημάδεψαν τη μνήμη
που μαζί με τους προέδρους και
μου οι άνισες διακρίσεις ανάμεσα
τους χωροφύλακες αποτελούσαν
στα παιδιά που προέρχονταν από
το τρίπτυχο των τοπικών αρχόΓράφει
η
κεντρικά σημεία του χωριού και
ντων της εξουσίας του τόπου
σε μας από μαχαλάδες, λες και Τούλα Ζιάβρα - Μανταλιά μας. Ήταν η ανώμαλη κατάσταση
δεν ήμασταν παιδιά του ίδιου Θεού. Τα πρώ- της ρατσιστικής αντιμετώπισής μας, που ικατα απολάμβαναν την αποκλειστικότητα. Κα- νοποιούσε τα προσωπικά βίτσια, καπρίτσια,
ταλάμβαναν τις πρώτες σειρές των θρανίων, απωθημένα και ψυχολογικά συμπληρώματα
είχαν ελαστικό έλεγχο σε μικροπαραβάσεις και κατωτερότητας – ανωτερότητας, όπως συμανοχή σε αταξίες ή αμέλεια. Εμείς οι παρακατι- βαίνει με τον αγράμματο και άξεστο λοχία
ανοί των μαχαλάδων, οι αμελητέοι, οι 2ης κα- στον προ μεταπολιτευτικό στρατό.
τηγορίας, έπρεπε να παραμένουμε βρεγμένοι
Σ.Σ.: Οι γενικεύσεις αδικούν. Οι περισσότεροι μαστο τελευταίο θρανίο της αίθουσας.
θητές που διέπρεπαν στο Γυμνάσιο Αγνάντων κάθε
Ασφαλώς σ’ αυτές τις ρατσιστικές αντιλήψεις χρόνο, ήταν από μαχαλάδες και χωριά.

Η κοπή της «Πίτας του Ηπειρώτη» στο ΣΕΦ
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Στάδιο Ειρήνης
και Φιλίας η πανηγυρική εκδήλωση της κοπής της «Πίτας του
Ηπειρώτη» στις 5 Φεβρουαρίου
2012 που οργάνωσε η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος.
Την εκδήλωση σε πείσμα των
καιρών παρακολούθησαν χιλιάδες κόσμου και συμμετείχαν
δεκάδες χορευτικά συγκροτήματα προερχόμενα από κάθε
γωνιά της Ελλάδος και της Βορείου Ηπείρου.

Στη Γιούλη
Το τηλέφωνο δεν απαντά
λέξη καμιά
παντού ερημιά
και είσαι τόσο μακριά.
Τα όνειρά σου γίναν σφαίρες
και σου τρυπήσαν την καρδιά.
Έφυγες εσύ,
ήρθαν τα πιο όμορφα πουλιά
και σε πήραν αγκαλιά,
σου κελαηδούσαν γλυκά,
σε παν ψηλά,
αστέρι να γίνεις λαμπερό,
άγγελος στον ουρανό.
Έτσι έφυγες κορίτσι μου εσύ
και άφησες σε μας
πίκρα, πόνο, παράπονο
γιατί; γιατί;
Ειρήνη Δήμου-Μήτση

Ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας κ. Οικονόμου, επικεφαλής του Διοικητικού Συμβουλίου, στο χαιρετισμό του
απηύθηνε πολλαπλά μηνύματα
ελπίδας και ενότητας.
Η Πανηπειρωτική συνομοσπονδία Ελλάδας, μεταξύ των
άλλων, για την προσφορά τους
στην Ήπειρο, τους Ηπειρώτες
και τον πολιτισμό, τίμησε με
βραβείο ευποιίας (για την κα-

Βασίλης Ελ. Λαγός
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός
Συνεργάτης Ηπείρου

♦
♦
♦
♦
♦
♦
Όποιος αναγνωρίσει τη
μικρούλα της φωτογραφίας θα εισπράξει 50 ευρώ
από την Αδελφότητα. Τα
αρχικά της είναι Θ.Τ.

τασκευή του Αραχθείου Θεάτρου Τζουμέρκων στη Σκούπα
Άρτας) τους συμπατριώτες μας
Ρίτα Μυστακοπούλου-Νάστου
και τον Ναύαρχο Ιατρό Ηλία
Νάστο.
Θερμά συγχαρητήρια για
αυτήν τους τη διάκριση και ευχόμαστε και σε άλλους συμπατριώτες μας να βαδίσουν στα
χνάρια τους.
Χάρις Ζάχος

Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων
Ενεργειακά πιστοποιητικά
Οικονομοτεχνικές μελέτες
Ευρωπαϊκά προγράμματα
Τακτοποιήσεις δανείων
Υποθέσεις «Τειρεσία»

Ιωάννινα – Στοά Ορφέα – Κτίριο Α’
Τηλ.: 26510 77000, Κιν.: 6944 313051
e-mail : blagos69@gmail.com

(O Bασίλης Λαγός είναι σύζυγος
της Κατερίνας Χρ. Αναστασίου)
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ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΙΚΑ - ΑΓΝΑΝΤΙΤΙΚΑ
Έ

νας εργαζόμενος ανά οικογένεια, ένα βιβλίο
ανά τάξη, ένας γιατρός ανά όροφο στα νοσοκομεία και ένας ανά Κέντρο Υγείας, ένας Αντιδήμαρχος ανά Δημοτικό Διαμέρισμα, ένα νερό… ανά
Βαγγελιώ! Καλά πάμε…
Τα θεριά είναι ντόπια
«Τις φορές, που ο δεμένος πετάχτηκε απάνου
με τα δόντια να κόψει του ξένου τυράννου
το λυτάρι, δεμένος βρισκότανε πάλι.
Τονε δένανε τρίδιπλα οι ντόπιοι μεγάλοι.
***
Τώρα η Νύχτα τελειώνει... Παθοί και μαθοί
ξέρουν, όταν η μάχ’ η μεγάλη δοθεί,
για να μην ξαναχάσουνε τη λεφτεριά τους,
θ’ αφανίσουνε πρώτα τα ντόπια θεριά τους».
Κώστας Βάρναλης
«Του δούλου είναι το πείσμα
δυναμώτερο
κι απ’ του Θεού το θέλημα» Κ. Παλαμάς

Μ

ια καλή είδηση. Με την υπ αριθμ 98/2011
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων ανατέθηκε η «ολοκλήρωση τοίχου αντιστήριξης στο συνοικισμό Αγίου Γεωργίου Τ.Κ. Αγνάντων. Έτσι θα τακτοποιηθεί
και αυτή η εκκρεμότητα. Αληθινά, καλή είδηση.
***

Μια απάντηση στην παραπληροφόρηση
Το μικρό υδροηλεκτρικό έργο στη Σγάρα, το
οποίο κόστισε 2.189.596,00 ευρώ, επιδοτήθηκε με
το ποσόν 1.313.757,60 ευρώ, δηλαδή με 60%.
Θέσεις εργασίας; Μία!
Απορία: Δεν μπορούσε να το κατασκευάσει αυτό
το έργο ο Δήμος; Μάλλον δεν ήθελε. Γιατί;
Και για του λόγου το αληθές
Με την 21786/ΥΠΕ/5/01960/Ε/Ν.
3299/04/20.05.2011 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/04, της
επιχείρησης «ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΓΝΑΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΓΝΑΝΤΩΝ
Α.Ε.», για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της
με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται σταθμού παραγωγής ενέργειας, ονομαστικής
ισχύος 1.200 KW, στη θέση Σγάρα Αγνάντων που
βρίσκεται στον Δήμο Αγνάντων, του Νομού Άρτας,
συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης δύο εκατομμυρίων, εκατόν ογδόντα εννέα χιλιάδων και πεντακοσίων ενενήντα έξι ευρώ (2.189.596,00).
Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 60%
επί του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης,
δηλαδή ποσό επιχορήγησης ενός εκατομμυρίου,
τριακοσίων δεκατριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτών (1.313.757,60).
Με την επένδυση θα δημιουργηθεί μία (1) νέα
θέση απασχόλησης.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής
02/12/2010 (ομόφωνη).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ
Φανερές δυσαναλογίες
Αφού μεταφέρθηκαν τα πάντα στην έδρα του Δήμου, ακόμη και καρέκλες, τραπέζια κλπ, τουτέστιν
δεν έμεινε κολυμπηθρόξυλο, (ας μας πει κάτι γι’
αυτό ο κ. Παπακίτσος, Πρόεδρος του Τοπικού),
τώρα σιγά σιγά ανατρέπουμε και την αναλογία εκπροσώπων των Δημοτικών Διαμερισμάτων, προκειμένου να διορίσουμε τα μέλη των Νομικών Προσώπων του Δήμου. Και για του λόγου το αληθές.
ε την υπ’ αριθ. 164/2011 απόφαση του κ.
Δημάρχου ορίστηκαν τα μέλη του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία
«Πολιτιστικό και Αθλητικό Κέντρο Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων».
1. Κανής Δημήτριος του Κωνσταντίνου Δημοτικός
Σύμβουλος (πλειοψηφίας), με αναπληρώτριά του
την κα Φούκα-Κλίτσα Ευαγγελή Δημοτικό Σύμβουλο (πλειοψηφίας)
2. Σιμόπουλος Νικόλαος του Ελευθερίου Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας), με αναπληρωτή του τον κ. Ρίζο Βασίλειο Δημοτικό Σύμβουλο
(πλειοψηφίας)
3. Βερλέκης Κωνσταντίνος Δημοτικός Σύμβουλος
(πλειοψηφίας) με αναπληρωτή του τον κ. Τσιάτσο

Μ

χειρησιακός Προγραμματισμός», ο ΠεριΕυάγγελο Δημοτικό Σύμβουλο (πλειφερειακός Σύμβουλος της Π.Ε. Άρτας κ.
οψηφίας)
Κώστας Φώτης, του συνδυασμού «Ήπει4. Χαντζηγιάννης Κωνσταντίνος
ρος-Τόπος να Ζεις», μεταξύ άλλων ανέΔημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας)
φερε τα εξής:
με αναπληρωτή του τον κ. Καπέλη
«Δεν προωθήθηκε το έργο «ΠεριμεΌμηρο Δημοτικό Σύμβουλο (μειοψητρικός δρόμος Τζουμέρκων», που είφίας)
ναι ιδανικός δρόμος από κάθε πλευρά,
5. Αλέτρα Βασιλική Δημοτική Σύμο οποίος συνδέει τα χωριά Άγναντα,
βουλος (μειοψηφίας) με αναπληρωΚαταρράκτη, Βουργαρέλι, Θεοδώριατή της τον κ. Σκαλτσογιάννη Πανανα κλπ. Ένας δρόμος που θα αναβάθγιώτη Δημοτικό Σύμβουλο (μειοψημιζε τουριστικά την περιοχή αυτή και ο
φίας)
οποίος είχε τεθεί προεκλογικά υπόψη
6. Κουτσιαύτης Αριστομένης, δηΓρά
φει
ο
όλων των συνδυασμών.»
μότης (κάτοχος επαγγελματικής
Χρίστος Α. Τούμπουρος
Άκουσε-διάβασε κανείς καμιά διαμαρεμπειρίας πάνω στο αντικείμενο του
νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου) με αναπλη- τυρία από τον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων; Εννοώ τον κ. Δήμαρχο, τους κκ. Αντιδημάρχους ή
ρωτή του Φίλο Δημήτριο, δημότη.
7. Σπανός Αθανάσιος δημότης (χρήστης των υπη- τους κκ. Συμβούλους μείζονος και ελάσσονος αντιρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ.) με αναπληρωτή του Κολιού- πολίτευσης; Α, μπα. Είπαμε. «Κάθεύδουσιν» ή διαφορετικά: νομίζουν ότι διορίστηκαν διαχειριστές
λη Κωνσταντίνο δημότη.
Πρόεδρος του νομικού προσώπου ορίστηκε ο Κα- της πολυκατοικίας. «Όπως παν’ κι όπως έρθουν».
ρώτηση: (Αφορά τον Δήμαρχο κ. Χρήστο Χανής Δημήτριος του Κωνσταντίνου.
σιάκο, τον Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Αηδόνη,
Αντιπρόεδρος ο Σιμόπουλος Νικόλαος του Ελευτους δημοτικούς συμβούλους κκ. Νίκο Μπάρμπα
θερίου.
και Όμηρο Καπέλη, τους τοπικούς συμβούλους κκ.
Η σχέση 10 προς 4
Κώστα
Παπακίτσο, Γιώργο Κώστα και Γιώργο Ζιάε την υπ’ αριθ. 165/2011 ορίστηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχεί- βρα).
Επειδή λειτούργησε η ραδιοαρβύλα, παρακαλούρησης Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων ως εξής:
1. Μπούρης Παύλος του Γεωργίου Δημοτικός με να μας απαντήσετε επί του ερωτήματος:
Το νεράκι του Αγναντίτικου ποταμού είναι ή δεν
Σύμβουλος με αναπληρωτή του την Φούκα-Κλίτσα
είναι δεσμευμένο σε ιδιωτική εταιρεία, όπως γράΕυαγγελή του Δημητρίου, Δημοτικό Σύμβουλο .
2. Χάιδος Ιωάννης του Γεωργίου Δημοτικός Σύμ- ψαμε στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας;
βουλος με αναπληρωτή του τον Παππά Γεώργιο Ανακλήθηκε ποτέ αυτή η απόφαση; (Μιλώ εγγράφως, όπως και εγγράφως δόθηκε).
του Κωνσταντίνου Δημοτικό Σύμβουλο
Ευελπιστούμε ότι θα απαντήσετε και δεν θα επι3. Καραβασίλη Σταυρούλα του Κωνσταντίνου Δητρέψετε
να λέγονται διάφορα ψέματα και μάλιστα
μοτική Σύμβουλος της μειοψηφίας με αναπληρωτή
από
αρμόδιους-αιρετούς, στα Καφενεία. Γνωστή
της την Αλέτρα Βασιλική του Χρήστου Δημοτική
είναι άλλωστε η ευθιξία σας.
Σύμβουλο της μειοψηφίας επίσης.
εν θα σταματήσω καθόλου από τις φιλόξε4. Καραγιάννη Ευαγγελή του Γεωργίου δημότισνες στήλες της εφημερίδας μας να μιλάω
σα πρώην πρόεδρο Κοινωφελούς με αναπληρώτριά της την Ψωράκη Ιωάννα του Κίμωνα Φαρμα- για διαφάνεια, να ρωτώ και να ξαναρωτώ. Αυτό
κάνω και τώρα. Μήπως μπορούν, «λέω» μήπως,
κοποιό.
5. Μπαλατσούκα Κωνσταντίνα του Γεωργίου δη- να μας ενημερώσουν ο κ. Δήμαρχος, ο κ. Πρόεμότισσα Εκπαιδευτικός με αναπληρώτρια της την δρος του Δημοτικού Συμβουλίου, οι κκ. Αντιδήμαρχοι, οποιοσδήποτε τέλος πάντων από το Δήμο
Λουκία Αντωνίου Εκπαιδευτικό δημότισσα.
6. Θεοχάρη Παρασκευή του Κωνσταντίνου δη- Κεντρικών Τζουμέρκων -αρμόδιος ή μη-, έστω και
απλός
Δημοτικός Σύμβουλος, αν εφαρμόστηκαν οι
μότισσα με αναπληρωτή της την Φίλου Βένα του
περιβαλλοντικές μελέτες στα μικρά Υδροηλεκτρικά
Αθανασίου.
7. Μαρία Μαριάνθη δημότισσα με αναπληρώτριά Έργα που έγιναν στον Καταρρακτιώτικο ποταμό;
Μήπως υπάρχει και καμιά έκθεση αρμόδιας επιτροτης την Κωνσταντίνα Χάιδου δημότισσα.
Από τα παραπάνω μέλη του Δ.Σ. της επιχείρησης πής συσταθείσα από το Δήμο για την παρακολούθηση εκτέλεσης του έργου;
ορίζονται:
Τέλος, μήπως κανένας Δημοτικός Σύμβουλος,
1. Πρόεδρος η Καραγιάννη Ευαγγελή του Γεωρέστω και της μειοψηφίας υπέβαλλε αρμοδίως παγίου
2. Αντιπρόεδρος ο Μπούρης Παύλος του Γεωρ- ρόμοιο αίτημα; Γραπτώς εννοώ. Με το στόμα μόνο
«ραδιοαρβύλες» εκπέμπονται.
γίου
ι έγινε εδώ κ. Πρόεδρε;
Η σχέση 11 προς 3
Απόσπασμα από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16/2011
Mε την υπ’ αριθμ. 220/2011 απόφαση συγκρο- συνεδριάσεως του ΔΣ του Δήμου
τήθηκε Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και
Κεντρικών Τζουμέρκων
Προβολής του Δήμου ΚεντρικώνΤζουμέρκων
Αριθμ. Απόφασης 243/2011
Ορίστηκε
Στο Βουργαρέλι, σήμερα την 20/12/2011, ημέρα
1. ο κ. Δημήτριος Κανής, Δημοτικός Σύμβουλος Τρίτη και ώρα 17.00 μ.μ.
ως Πρόεδρος (προταθείς από τη Δημοτική παράτα…………………………………………………………………………..
ξη της πλειοψηφίας)
18ο Ακύρωση προγράμματος Νέα Γενιά σε Δρά2. ο Κωνσταντίνος Βερλέκης Δημοτικός Σύμβου- ση έτους 2011 και
λος (προταθείς από τη Δημοτική παράταξη της
επιστροφή ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό
πλειοψηφίας)
της Εθνικής Υπηρεσίας
3. η κα. Βασιλική Αλέτρα Δημοτικός Σύμβουλος
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα είπε τα εξής:
(προταθείσα από τη Δημοτική παράταξη της μειοΚύριοι σύμβουλοι
ψηφίας)
Το Ινστιτούτο Νεολαίας Εθνική Υπηρεσία Προ4. ο κ. Δημήτριος Φακίτσας , υπάλληλος της Οι- γραμμάτων Ε.Ε. με το με αριθμ. Πρωτ. 1593/30κονομικής Υπηρεσίας του Δήμου .
05-2011 έγγραφό της μας ενημερώνει ότι το αίτημα
5. ο κ. Νικόλαος Μάνθος Πρόεδρος στην Αστική που υποβάλαμε για ακύρωση του προγράμματος
εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επω- Νέα Γενιά σε Δράση έτους 2011 έγινε δεκτό από
νυμία «ΤΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ»
την Εθνική Υπηρεσία Προγραμμάτων Ε.Ε. Επίσης
6. η κα. Τζαχρήστα Ιουλιέτα Αντιπρόεδρος Συλ- μας παρακαλούν να επιστρέψουμε το ποσό των
λόγου Ενοικιαζόμενων Δωματίων και Ξενώνων 7.600,80 € που λάβαμε ως προκαταβολή στον λοΑγροτουρισμού Νομού Άρτας (προταθείσα από την γαριασμό της Εθνικής Υπηρεσίας με αριθμό 5058Δημοτική παράταξη μειοψηφίας) .
031357-451 που τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς.
7. ο κ. Ιωάννης Γιαννούλας ξενοδόχος στην Τ.Κ.
Προτείνω να κάνουμε δεκτό το αίτημα του ΙνΑγνάντων (προταθέντα από την Δημοτική παράτα- στιτούτου Νεολαίας καθόσον το πρόγραμμα δεν
ξη μειοψηφίας) .
υλοποιήθηκε και δεν έγινε καμία δαπάνη από την
Η σχέση 5 προς 2.
προκαταβολή που λάβαμε.
Το συμβούλιο αφού άκουσε την παραπάνω ειΚαι εις ανώτερα κ. Δήμαρχε.
την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβου- σήγηση, την πρόταση του Προέδρου και μετά από
λίου Ηπείρου την Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου και διαλογική συζήτηση.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα
με αφορμή το 6ο τακτικό θέμα της ημερήσιας διΤην επιστροφή του ποσού των 7.600,80 € που
άταξης «Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος
Συνέχεια στη σελίδα 8
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στον λογαριασμό της
Εθνικής Υπηρεσίας με
αριθμό 5058-031357-451 που τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς για λογαριασμό του Ινστιτούτου Νεολαίας Εθνική Υπηρεσία Προγραμμάτων Ε.Ε. και
που αφορούσε το πρόγραμμα: «Βελτίωση Ποιότητας Ζωής των Νέων & Ευαισθητοποίηση για το
Περιβάλλον».
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό
243/2011.
Ποιος και γιατί δεν υλοποίησε το πρόγραμμα
αυτό κ. Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων; Το «Πολιτιστικό
και Αθλητικό Κέντρο Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων» τι έκανε; «Έπαιζαν σκλέντζα» και γι’ αυτό
χάθηκαν λεφτά και δεν υλοποιήθηκαν Προγράμματα;
Επικαλούμαι την ευαισθησία σας κ. Ρίζο και
ελπίζω, εσείς τουλάχιστον, να απαντήσετε.
Συνέχεια από τη σελίδα 7

10-15 Ιανουαρίου 2012 Η Περιφέρεια Ηπείρου
στην Τουριστική Έκθεση στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας. Ελκυστική επιλογή η Ήπειρος για τους
Ολλανδούς ταξιδιώτες.
Η έκθεση της Ουτρέχτης είναι η μεγαλύτερη έκθεση της κεντρικής Ευρώπης με 120.000 επισκέπτες. Είναι η πρώτη μεγάλη έκθεση του έτους και
θεωρείται ως η έκθεση βαρόμετρο για την τουριστική σεζόν. Η Περιφέρεια Ηπείρου επέλεξε την
έκθεση της Ουτρέχτης για την τουριστική προβολή
της Ηπείρου συμμετέχοντας στο περίπτερο της Ελλάδας που είχε κατασκευάσει ο ΕΟΤ Ολλανδίας.
Την θάλασσα του Ιονίου, την παρθένα φύση των
βουνών της Ηπείρου, των ποταμών και των λιμνών
και ειδικές μορφές εναλλακτικού τουρισμού, όπως
φυσιολατρικές διαδρομές & περιπατητικός τουρισμός, αρχαιολογικός τουρισμός, αθλητικός τουρισμός και περιπέτειας, ποδηλατικές διαδρομές,
γαστρονομία είναι μερικές από τις μορφές τουρισμού για τις οποίες οι Ολλανδοί απευθύνθηκαν στο
περίπτερο της Ηπείρου. Αρκετοί γνωρίζουν την
Ήπειρο ως προορισμό κυρίως από δημοφιλείς περιοχές όπως η Πάργα, τα Σύβοτα, τα Ζαγόρια, την
Πρέβεζα, τα Ιωάννινα, αλλά οι περισσότεροι εξεπλάγησαν όταν έμαθαν ότι η Ήπειρος προσφέρει
έναν φανταστικό συνδυασμό από δυνατότητες για
τουρισμό όλων των εποχών και όλων των ειδών.
Ιδιαιτέρως θετικά τα αποτελέσματα της έκθεσης,
τόσο από την άποψη της προσέλευσης και όσο και
του αριθμού των προσωπικών ενημερώσεων σε
ενδιαφερόμενους Ολλανδούς από στελέχη της Περιφέρειας. Την πρώτη ημέρα της έκθεσης έγιναν
επαφές με μεγάλα τουριστικά γραφεία της Ολλανδίας από Ηπειρώτες επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου, οι οποίοι ήρθαν στην Ολλανδία και
είχαν την ευκαιρία να προωθήσουν εμπορικές συμφωνίες. Την Ήπειρο παρουσίασαν σε Ολλανδούς
δημοσιογράφους οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας
με σκοπό την εξασφάλιση δημοσιότητας.
Μην αγωνιάτε… Όχι, δεν θα διαβάσετε τίποτε για
τα Τζουμέρκα. Δεν εκπροσωπήθηκαν από κανέναν. Πρώτη φορά θα είναι; Στις εκλογές όμως θα
ανεβούμε στα πατάρια και θα αναλύσουμε το πρόγραμμα τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής κλπ.
κλπ. «Τι είχες Μήτρο μ’, τι ‘χα πάντα».

Επιστολή Γ. Σεντελέ στους βουλευτές
Άρτας και Ιωαννίνων για το φράγμα
στον Άγιο Νικόλαο
Ο Δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων κ. Γιάννης Σεντελές, με αφορμή δημοσιεύματα που αφορούν
το φράγμα Αγίου Νικολάου, απέστειλε προσωπική
επιστολή προς τους βουλευτές Ιωαννίνων, Βαγγέλη Αργύρη, Μιχάλη Παντούλα, Θανάση Οικονόμου, Κώστα Τασούλα, Σταύρο Καλογιάννη, και
Άρτας Δημήτρη Τσιρώνη, Παύλο Στασινό και Κώστα Παπασιώζο, στην οποία αναφέρει:
«Με έκπληξη και ανησυχία πληροφορηθήκαμε
από δημοσιεύματα ότι επιχειρείται ανακίνηση του
θέματος της κατασκευής Υδροηλεκτρικού Φράγματος στη θέση Άγιος Νικόλαος του ποταμού Αράχθου.Είναι γνωστοί σε όλους οι αγώνες των κατοίκων και των φορέων της περιοχής ενάντια στην
κατασκευή αυτού του φράγματος. Είναι γνωστό
επίσης ότι με τις κινητοποιήσεις και τον τίμιο δικαστικό αγώνα κατοίκων και φορέων απετράπη,
μέσω του Συμβουλίου της Επικρατείας, η κατασκευή του.Καθώς επιχειρείται πλέον, ως φαίνεται,
μέσω της Βουλής, με φωτογραφική νομοθετική
ρύθμιση η ανατροπή της δικαστικής απόφασης,
παρακαλούμε να έχουμε εκ μέρους σας, ως εκ της
θέσεώς σας, πληροφόρηση γύρω από το μείζον
για την περιοχή των Τζουμέρκων αυτό θέμα. Ζητάμε επίσης τη συμπαράστασή σας και τη θέση σας
ενάντια σ’ αυτή την απαράδεκτα επιχειρούμενη
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μεθόδευση».Επαναλαμβάνω είναι προσωπική επιστολή. Μήπως ακούσατε τίποτε για τον Δήμαρχο
Κεντρικών Τζουμέρκων ή για τους Αντιδημάρχους; Α, ξέχασα. Εξέδωσε Ψήφισμα το Δημοτικό
Συμβούλιο. Πέραν τούτων ουδέν. Για προσωπική
δέσμευση του κ. Δημάρχου μας υπενθυμίζω τα
λόγια του προεκλογικά: Βουργαρέλι, Κυριακή,
24 Οκτωβρίου 2010«Το θέμα της κατασκευής του
Φράγματος Αγίου Νικολάου έχει οριστικά κλείσει με την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας.
Παρά ταύτα δηλώνω ότι εγώ προσωπικά θα εναντιωθώ σε κάθε μελλοντική απόπειρα για την
κατασκευή του.» Χρήστος Χασιάκος. Περιμένουμε την προσωπική εναντίωση του κ. Δημάρχου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΗ
Μερικές παρατηρήσεις:
1. Οι πρακτικογράφοι κ. Δήμαρχε πρέπει άμεσα
να μάθουν λίγα «ελληνικούλια». Η άγνοιά τους είναι τουλάχιστον προκλητική!
2. Καλά, χάθηκαν τα μαγαζιά και πρέπει από το
Αθαμάνιο να αγοράσει ο Δήμος είδη υγιεινής αξίας
307,53 Ε. και να τα μεταφέρει στους Κτιστάδες;
Εξανεμίστηκε το κέρδος κατά την μεταφορά.
3. Η Καραγιάννη Ευαγγελή (αδελφή) υπογράφει
την αγορά από τον Καραγιάννη Σοφοκλή (αδελφό). Το ξέρω, το ξέρω. Είναι νόμιμο. Είναι όμως
ηθικό;

Χρόνια Πολλά κ. Δήμαρχε…
ο γράφουμε κ. Δήμαρχε και το τονίζουμε συνεχώς. Ο δικτυακός ιστότοπος του Δήμου μας
είναι το αληθινό πρόσωπο του Δήμου. Και, επειδή μας ενδιαφέρει ασφαλώς το πρόσωπο, αφού
μπουχτίσαμε από το προσωπείο, καλό είναι να δίνουμε και μεγάλη σημασία στην ποιότητά του. Σε
προηγούμενα σημειώματά μας είχαμε ασχοληθεί με
τα εκφραστικά-γλωσσικά εκτρώματα που παρουσιάζουν τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου,
τα οποία υποχρεωτικά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, όπως και κάθε Δήμου. Αν και
δεν μπορώ να πω ότι βελτιώθηκε η κατάσταση, το
παραβλέπω αυτό, γιατί θα ασχοληθώ με κάτι άλλο
σοβαρότερο, το οποίο δείχνει και μια επικίνδυνη
τακτική. Λυπάμαι, γιατί είμαι υποχρεωμένος εγώ
να την παρουσιάσω στους αναγνώστες μας. Τι να
κάνω; Δεν ήμουν ποτέ καλός στην προσποίηση,
στην ντρίμπλα, στο τρέξιμο, στη σέντρα. Τη βάση
έπαιρνα πάντοτε και στη γυμναστική. Αποκλεισμένος ήμουν από τις Γυμναστικές Επιδείξεις στο Δημοτικό, γιατί δεν είχα ευλυγισία, οσφυοκαμψία θα
το λέγαμε σήμερα.
Όλοι οι Δήμαρχοι της Ελλάδας μέσα από το Διαδίκτυο ευχήθηκαν τις ημέρες των Χριστουγέννων
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ στους Δημότες τους. Εξαίρεση ο
Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων, δηλαδή εσείς.
Πρώτα πρώτα θα περιμέναμε και κάποιο μήνυμα
από σας κ. Δήμαρχε με την ανάληψη των καθηκόντων σας. Δεν υπήρξε κάτι τέτοιο. (Είναι γνωστό
πως αποφεύγετε τις δεσμεύσεις όπως «ο διάβολος
το λιβάνι»). Το σπουδαιότερο όμως μέχρι 8 Ιανουαρίου 2012 δεν είχε αλλάξει τίποτε στην ιστοσελίδα του Δήμου. Αδιαφορία ή ανικανότητα; Κάτι
χειρότερο. Δεν ενδιαφερθήκατε. Ενδιαφερθήκατε
όμως σε ιδιωτικό site να ευχηθείτε ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
στους δημότες των Κεντρικών Τζουμέρκων. Αυτό
λέει πολλά…
ΑΠΟΦΑΣΗ (ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 83/20-11-2011)
ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΜΕ
Την ανάθεση της προμήθειας ειδών υγιεινής για
το Πνευματικό Κέντρο Κτιστάδων της Κοινωφελή
(; Γράμματα χασάπη!) Επιχείρησης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων αξίας 307, 53 Ε με το Φ.Π.Α.,
στον Σοφοκλή ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ (Οικοδομικά Υλικά-Χωματουργικές Εργασίες, Δασικά Έργα Προϊόντα-Ζωοτροφές) με έδρα το Αθαμάνιο Άρτας (…)

Με γεωγραφική ένδειξη το τσίπουρο Ηπείρου
H γεωγραφική ένδειξη «Ηπείρου» ή «Ηπειρώτικο» αναγνωρίζεται για το αλκοολούχο ποτό «τσίπουρο». Καθορίστηκαν με υπουργική απόφαση οι
όροι και οι προϋποθέσεις γεωγραφικής ένδειξης
για το τσίπουρο Ηπείρου.
Αναγνωρίζεται με υπουργική απόφαση η γεωγραφική ένδειξη «Ηπείρου» ή «Ηπειρώτικο» ως
συμπληρωματική της επωνυμίας πώλησης του αλκοολούχου ποτού «τσίπουρο», υπό την προϋπόθεση ότι τούτο παράγεται εντός των ορίων της Περιφέρειας Ηπείρου.
Η εν λόγω γεωγραφική ένδειξη θα αναγράφεται
επί της συσκευασίας πλησίον της επωνυμίας πώλησης «τσίπουρο» και με χαρακτήρες όχι μεγαλύτερου μεγέθους από τους χαρακτήρες αυτής.
Δεν επιτρέπεται η διάθεση στην κατανάλωση τσίπουρου με την ως άνω γεωγραφική ένδειξη, εάν
δεν πληρούνται οι όροι της εν λόγω απόφασης.
Επίσης, δεν επιτρέπεται η χρήση της λέξεως
«Ηπείρου» ή «Ηπειρώτικο», λέξεων με τη ρίζα
αυτή, καθώς και σύνθετων λέξεων που την περιέχουν, για την εμπορική επωνυμία αλκοολούχου
ποτού.
Πάντως πρέπει να έχουμε υπόψη μας και τα ακόλουθα:
« ΌΤΑΝ Ο Νώε εφύτευσε το κλήμα της αμπέλου
-λέγουσι οι Ραβίνοι- παρευρεθείς ο Σατανάς, εθυσίασε τέσσερα ζώα, πρόβατον, λέοντα, πίθηκον
και συν. Τα ζώα δε ταύτα παρίστανον τους διαφόρους βαθμούς μέθης. Όταν αρχίζει τις να πίνει,
ομοιάζει το αρνίον κατά την πραότητα και άγνοια∙
γίνεται ακολούθως τολμηρός καθώς ο λέων∙ μετ’
ολίγον, η ανδρεία του μεταμορφούται εις την μωρίαν του πιθήκου∙ και τελευταίον κυλίεται εις τον
βόρβορον, καθώς η συς».
Μετάφραση
Όταν ο Νώε φύτευσε το κλήμα της αμπέλου, ο
Σατανάς που παρευρίσκονταν θυσίασε τέσσερα
ζώα. Πρόβατο, λέοντα, πίθηκο και συν. Τα ζώα
αυτά παρίσταναν τους διάφορους βαθμούς μέθης.
Όταν αρχίζει κάποιος να πίνει μοιάζει με το αρνάκι
ως προς την πραότητα και την άγνοια. Ακολούθως
γίνεται τολμηρός όπως το λιοντάρι. Μετά από λίγο
η ανδρεία του μεταμορφώνεται σε μωρία πιθήκου.
Τελευταία κυλίεται στο βόρβορο, καθώς η συς.
Καλά τσίπουρα…

Τ

Καλά τα νέα για το τσίπουρο

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ...ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ

Εισαγωγικές εξετάσεις στο Γυμνάσιο Αγνάντων
Σχολικό έτος 1956-1957, μαθητής τότε στο Δημοτικό Σχολείο
Καλλονής της Κυψέλης Άρτας και
οι γονείς μου πήραν τη μεγάλη
απόφαση: Να δώσω εξετάσεις
στο Γυμνάσιο Αγναντων!
Έτσι μαζί με άλλους δυο συμμαθητές μου, το συνομήλικο ανιψιό μου Βαγγέλη Κατσικογιώργο
και τον αγαπητό μας φίλο, το
Χρήστο το Σκανδάλη, αρχίσαμε
να προετοιμαζόμαστε.
Οι εξετάσεις ορίστηκαν για την
1η και 2η Ιουλίου 1957, ημέρες
Δευτέρα και Τρίτη αντίστοιχα.
Επειδή την Κυριακή, εκείνη την
εποχή, δεν εκτελούνταν συγκοινωνία στα ορεινά της Άρτας, μισθώσαμε το «καρναβαλάκι» του
συγχωριανού μας, του Αλέκου
του Παππά, που εκτελούσε το
δρομολόγιο Άρτα-Κυψέλη, να
μας μεταφέρει στ’ Άγναντα.
Κυριακή πρωί, λοιπόν, 30 Ιουνίου, πριν ακόμα ανατείλει ο ήλιος,
ξεκινήσαμε.
Μας συνόδευε ο πατέρας μου

και ο πατέρας του Χρήστου. Μαζί
μας και ο ιερέας της Κυψέλης, ο
πατέρας Χαρίλαος Λιάσκας, συνοδεύοντας το γιο του τον Αποστόλη, που θα έπαιρνε μέρος κι
αυτός στις εξετάσεις.
Ο δρόμος την εποχή εκείνη
ήταν στενός, με πολλές στροφές
και φυσικά... χωματόδρομος κι η
χαρά μας για το ταξίδι πάρα πολύ
μεγάλη, γιατί πρώτη φορά ταξιδεύαμε μακριά απ’ το χωριό μας
και μάλιστα με αυτοκίνητο!
Στο αμέσως επόμενο χωριό,
τη Ράμια, επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητο κι άλλοι μαθητές. Απ’
αυτούς μια μαθήτρια, η Γεωργία
η Αράπη, θα συμμετείχε στις εισαγωγικές εξετάσεις μαζί μας,
ενώ οι υπόλοιποι ήταν μαθητές
του Γυμνασίου και μετέβαιναν στ’
Άγναντα για να πληροφορηθούν
τ’ αποτελέσματα των εξετάσεων
τους.
Περάσαμε τα Λεπιανά, τη Μικροσπηλιά, την όμορφη τη Σγάρα με τα πολλά νερά, τα δρο-

σερά πλατάνια και το νερόμυλο
του Αντωνάκη του Γραβιά δίπλα
απ’ την παλιά πέτρινη γέφυρα
και συνεχίσαμε ανηφορίζοντας
προς τ’ Άγναντα ανυπομονώντας
να δούμε από κοντά το μεγάλο
αυτό χωριό με τα πολλά σπίτια,
τα πολλά και μεγάλα καταστήματα και το ξακουστό Γυμνάσιο.
Σ’ ολόκληρη τη διαδρομή οι
μαθητές της Ράμιας μας διασκέδαζαν τραγουδώντας πότε το
σχολικό τραγούδι: «Τι ζητούν οι
Άγγλοι στο νησί της Κύπρου...»
(εποχή γεγονότων στην Κύπρο)
και πότε το: «Α ρε γιε μου κανακάρη...» ή το λαϊκό σουξέ της
εποχής: «Όπου Γιώργος και μάλαμα...».
Μετά από δυο ώρες περίπου
ταξίδι και καθώς παίρνουμε τη
στροφή πάνω απ’ την Αγ. Παρασκευή ξανοίγονται απότομα
μπροστά μας τ’ Άγναντα!
-Ααα! Τι μεγάλο χωριό! ξεφωνήσαμε.
Συνέχεια στη σελίδα 11
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ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ

KΑΛΗ ∆ΟΥΛΕΙΑ κ. ∆ΗΜΑΡΧΕ
Φ

αίνεται, κ. Δήμαρχε, πως η στήλη με τον τίτλο «Καλή δουλειά κ. Δήμαρχε» θα καθιερωθεί ως μόνιμη στήλη. Όπως και να ‘χει το πράγμα, αυτή
η επικοινωνία μόνο καλό θα προσφέρει στο χωριό. Το πιστεύω απόλυτα και
γι’ αυτό συνεχίζω.
«Φωνή βοώντος εν τη ερήμω»
Δεν θυμάμαι, κ. Δήμαρχε πότε, ας
πούμε κάποτε, είχα διαβάσει τα εξής:
«Η παραγωγική ηλικία της ζωής του
ανθρώπου είναι μέχρι τα 30. Τότε
γεννάει το μυαλό». Αυτή η πληροφορία με είχε συγκλονίσει και γι’ αυτό
πάντοτε επιζητούσα να κάνω κουβέντα –καθόλου υπερβολικό δεν είναιμε τα παιδιά, με τους νέους.
Στην Αθήνα, βέβαια, κάτι τέτοιο
ήταν δύσκολο, έως αδύνατο. Γι’ αυτό
κάθε καλοκαίρι κύρια παρέα ήθελα
να έχω τα παιδιά. Άλλωστε με τους
μεγάλους δεν είχα και τίποτε να πω.
Τα είπαμε τόσα χρόνια. Νιώθω μια
στασιμότητα. (Κριτική και όχι αυτοκριτική για όλα τα τεκταινόμενα στο
χωριό και περαιτέρω στο Δήμο μας,
σκέψεις, απόψεις, αμπελοφιλοσοφίες
και μπουρδολογίες. Μέχρι το δωδέκατο τσίπουρο. Μετά -μεταμεσονύχτια-, αρχίζει η πολιτιστική-κλαρινόπληκτη δράση).
Με τον φίλο μου, που λέτε, νεαρό
Αγναντίτη συναντιόμουν κάθε καλοκαίρι στο χωριό. Λέω συναντιόμουν,
γιατί είχα κάνα δυο καλοκαίρια να
τον δω. Στρατιωτική θητεία, προσπάθεια επαγγελματικής αποκατάστασης, τον είχαν καθηλώσει στην
Αθήνα. Παλιότερα είχαμε κάνει ατέλειωτες συζητήσεις, συμφωνούσαμε
και πολλές φορές διαφωνούσαμε,
κυρίως όταν προσπαθούσα να του
απαλύνω τις ανησυχίες και τους φόβους του για επαγγελματική αποκατάσταση κ.τ.λ.
Τέλειωσε το Λύκειο με Άριστα! Αρίστευσε στις Πανελλήνιες Εξετάσεις.
Σπούδασε σε Ανώτατη Σχολή και
αποφοίτησε με Άριστα! Τότε τού είχα
πει: «Όλα καλά, άντε και καλή επαγγελματική αποκατάσταση». Θυμάμαι είχε κουνήσει συγκαταβατικά το
κεφάλι του και χωρίς να πει τίποτε
εγώ άκουσα τα λόγια: «Τι λες τώρα,
με δουλεύεις;»
Το επόμενο καλοκαίρι τον συνάντησα εκεί στο καφενείο του μπάρμπα Μήτσου και τον ρώτησα: Πού
δουλεύει; Άστραψαν τα μάτια του,
πίστεψα πως ήθελε να μου ρίξει ένα
φούσκο άλλο πράγμα, και μου απάντησε με αγανάκτηση: Πουθενά. Δυο
χρόνια τώρα δεν βρήκα δουλειά.
Διάβασα στις εφημερίδες ότι οι Δήμοι θα προσλάβουν άτομα με μερική
απασχόληση. Θα κάνω τα χαρτιά να
δουλέψω, αν φυσικά με πάρουν, στο
Δήμο μας. Δεκαοκτώ μήνες με μερική απασχόληση. Τετρακόσια ογδόντα
ευρώ το μήνα.
Τόλμησα να του πω:
-Μα αυτά τα προγράμματα είναι
μερικής και βραχύβιας απασχόλησης.
Δεκαοχτώ μήνες. Μετά;
Ξαναάστραψαν τα μάτια του.
- Καλά εγώ έχω τον πόνο μου και
συ με κοροϊδεύεις; Αυτά μόνο μου
είπε και έφυγε κατά την πλατεία.
Δεν μίλησα. Τι να του πω; Ότι είχε
δίκιο; Και λοιπόν; Σε ποιον άλλον να
το πω; Θα το πω, θα το γράψω αποφάσισα τότε, κι όποιος υπεύθυνος,
-γι’ αυτούς φυσικά μιλώ-, ας ακούσει.
«Αν θες να συντρίψεις, να εξουθενώσεις έναν άνθρωπο… βάλε τον
να κάνει δουλειά απόλυτα, ολότελα
άχρηστη και παράλογη» (γι’ αυτόν),
έγραφε ο πολλά παρόμοια παθών
Ντοστογιέφσκι. Κι εγώ ταπεινά να
συμπληρώσω. Ποιος αμφιβάλλει
ότι η ανεργία, που βέβαια παίρνει

και τη μορφή κοροϊδίας, σταλάζει
μέσα στην ψυχή του νέου μια αίσθηση αποτυχίας, απογοήτευσης
και αποστροφής για το κοινωνικό
σύνολο που φτάνει στο σημείο της
οργής ακόμα και της εξανάστασης;
Αυτά όμως δεν στοιχειοθετούν
«κατάρα», αλλά και μιαν από τις
μεγαλύτερες θρυαλλίδες στα θεμέλια του κόσμου μας.
Αυτά μέχρι πριν από τρία χρόνια.
Ο φίλος μου -μάθαινα τα νέα τουείχε δώσει εξετάσεις και σπούδαζε
πλέον στη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Ανώτατη κι αυτή Σχολή. Στελέχη
Δημόσιας Διοίκησης. Μου τηλεφωνούσε κάποτε κάποτε, και μάθαινα
τα νέα του από τον πατέρα του. Η
αλήθεια είναι ότι τρία ολόκληρα χρόνια δεν τον ρώτησα για την επαγγελματική του αποκατάσταση κτλ.
Μόλις μπήκε το 2012 (βλέπετε κ.
Δήμαρχε προσπαθώ να είμαι σύντομος), ένα πρωινό των Φώτων ήτανε
μού έκανε την ευχάριστη έκπληξη.
Με επισκέφθηκε, όχι για να μού ευχηθεί καλή χρονιά, αλλά στην ουσία
για να με «επιπλήξει». Όπως και να
το πούμε –αναφορικά ή ποιητικά- κ.
Δήμαρχε το ίδιο κάνει. Η ουσία είναι ότι ο νέος μας ήταν αρκούντως
εκνευρισμένος.
Έβγαλε από την τσέπη του σακακιού του ένα χαρτί κι άρχισε να το
διαβάζει. Δεν θα πιστέψετε κ. Δήμαρχε ήταν το υπ’ αριθμ. πρωτ. 14018/
22/12/11 έγγραφο του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, το οποίο υπογράφετε εσείς ο ίδιος και με το οποίο:
Ο Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων
Έχοντας υπόψη:
1………………….
2………………..
4. 4) Την ανάγκη πλήρωσης τριών
(3) θέσεων Ειδικών Συνεργατών του
Δημάρχου,
Προσκαλεί
Τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση για την πλήρωση θέσεων τριών (3) Ειδικών Συνεργατών ανάλογα με τα τυπικά προσόντα που διαθέτουν όσον αφορά τις
ακόλουθες θεματικές αρμοδιότητες:
Α. - Καθημερινή παρακολούθηση
των αιτημάτων των δημοτών και
των επισκεπτών του Δήμου.
- Παρακολούθηση της διεκπεραίωσης υποθέσεων των δημοτών με
στόχο την συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
- Προγραμματισμός επισκέψεων
και υποχρεώσεων Δημάρχου.
Β. - Παροχή υποστήριξης σε ειδικά
θέματα που απασχολούν τις υπηρεσίες και οργανωτικές δομές του Δήμου.
- Διαχείριση και υποστήριξη ανθρώπινων πόρων.
- Άμεση και συνεχής επικοινωνία
και συνεργασία με δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς.
Γ. - Παρακολούθηση προγραμμάτων χρηματοδότησης και Προετοιμασία προτάσεων για την έναρξη έργων του Δήμου σε αυτά.
- Παροχή υπηρεσιών σε εξειδικευμένα επιστημονικά και τεχνικά θέματα που αναφέρονται σε διενέργεια
ερευνών, εκπόνηση μελετών, σύνταξη εκθέσεων και υποβολή προτάσεων.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν

τα γενικά προσόντα διορισμού που
προβλέπονται για τους υπαλλήλους
του πρώτου μέρους του ν. 3584/07
(άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται
εκτός από αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου (κατά το άρθρο
8 του ν. 1599/1986), στην οποία να
δηλώνεται ότι πληρούνται τα προσόντα αυτά. Επίσης, απαραίτητα θα
πρέπει να κατέχουν:
- Την ελληνική Ιθαγένεια.
- Πτυχίο Ανωτάτης ημεδαπής ή αλλοδαπής Σχολής.
- Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και σύγχρονων τεχνολογιών.
- Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψήφιους ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές.
…………………………………………
Τόλμησα να τον ρωτήσω:
-Λοιπόν; Θα υποβάλλεις τα δικαιολογητικά για να καταλάβεις μια από
τις τρεις αυτές θέσεις αφού έχεις και
παραέχεις τα προσόντα;
Με κοίταξε που λέτε κ. Δήμαρχε με
ένα ύφος δολοφονικό.
-Να μην παίζετε, μού λέει με τον
πόνο και την ανεργία των νέων. Όχι
μόνο δεν είναι σωστό, αλλά είναι και
πρόστυχο αυτό που κάνετε. (Έτσι
ακριβώς μού είπε κ. Δήμαρχε.) Και
χωρίς να ακούσει καμιά δικαιολογία
συνεχίζει το διάβασμα της προκήρυξης που υπογράφετε κ. Δήμαρχε.
- Για τις θεματικές ενότητες Α και
Β απαιτείται προϋπηρεσία και πείρα τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε
αντίστοιχες αρμοδιότητες στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν
κατόπιν συνεκτίμησης των προσόντων τους και προσωπικής συνεντεύξεως.
Δεν το πίστευα. Ήμουν όπως καταλαβαίνετε σε πολύ δύσκολη θέση.
Δεν θυμάμαι τι του είπα. Απλά συμφώνησα στο ότι η προκήρυξη αυτή
είναι φωτογραφική και είναι καθορισμένο από τον κ. Δήμαρχο, (δηλαδή από σας κ. Δήμαρχε) ποιοι
θα προσληφθούν.
Δεν ξέρω κ. Δήμαρχε τι θα κάνατε
εσείς, αλλά εγώ τόλμησα και τηλεφώνησα στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου τον κ. Βασίλη Ρίζο, ο
οποίος φυσικά ίσως βρέθηκε σε δυσκολότερη θέση από τη δική μου και
η απάντησή του ήταν δηλωτικά και
συνυποδηλωτικά: «τρία πουλάκια
κάθονταν και βάραγαν ταμπάκο».
Ο μικρός τα άκουσε όλα. Συνέχισε
όμως…
-Γέμισα τους τοίχους-ένα ολόκληρο δωμάτιο- από αριστεία. Τέλειωσα
τη Σχολή μου με Άριστα. Τρεις ξένες
γλώσσες. Μεταπτυχιακό. Σπούδασα στη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης.
Πίστεψα ότι θα με σεβαστείτε, ω
πατριώτες μου. Αλλά μάταια. Απλά
νιώθω απογοητευμένος και πιστεύω
πως δεν έχω καμιά θέση στο χωριό
μου, στη γενέτειρα των γονιών μου.
Και για να μην σας ενοχλώ θα αιτήσω και μεταδημότευση.
Προσπάθησα να πω κάτι.
-Μη στενοχωριέσαι, μού είπε. Αν
θέλεις να έχεις ήσυχη τη συνείδησή
σου γράψε στην εφημερίδα του χωριού μας αυτό που θα σου πω.
«Πιστεύω στη Δημοκρατία, στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση και στην
Ηθική. Γι’ αυτό είχα την απαίτηση να εργαστώ, εφόσον ήταν αρκετά τα προσόντα μου, στο Δήμο
Κεντρικών Τζουμέρκων. Αν ήξερα
ότι ο Δήμος ήταν επιχείρηση του
κ. Δημάρχου δεν θα ασχολιόμουν
κι ούτε θα είχα καμιά απαίτηση να

εργαστώ στην ιδιωτική αυτή εταιρεία του κ. Χασιάκου».
Του υποσχέθηκα, τι να έκανα, ότι
θα τα γράψω.
Παράλληλα μού έδωσε κι ένα χαρτάκι με τρία ονόματα, λέγοντάς μου
ότι αυτοί θα προσληφθούν.
(Λέτε κύριε Δήμαρχε, να το πετύχει;)
Βαριές κουβέντες κ. Δήμαρχε. Ζητώ
συγγνώμη, αν σας στενοχώρησα.
Από τον νέο ποιος θα ζητήσει συγγνώμη;
***
ι ενώ σχεδίαζα να αποστείλω, πριν το δημοσιεύσω, αυτό
το σημείωμα στο νέο μας, αυτός με
πρόλαβε. Μού έστειλε την παρακάτω επιστολή.
Κύριε Χρίστο
Προκαταβολικά ζητώ συγγνώμη
για την αναστάτωση που σου προκάλεσα τα Φώτα. Παρακαλώ να τα
ξεχάσετε όλα. Άλλαξαν τα πλάνα
μου. Φεύγω, μεταναστεύω στις Βρυξέλλες. Βρήκα καλή δουλειά. Καλός ο
μισθός. Ελπίζω πως θα με συγχωρήσεις. Δεν φταις εσύ, ούτε και ο κ. Δήμαρχος. Ποιον να πρωτοβολέψει κι
αυτός; Εγώ φταίω, που πιστεύω στα
όνειρα. Τι να κάνω. Είμαι ονειροπόλος. Για την πατρίδα μου ρε, γαμώτο.

Κ

ΚΙ ΕΓΩ ΑΠΟΛΟΓΟΥΜΑΙ
Όχι, αγόρι μου. Δε φταις εσύ. Φταίει, συλλήβδην, η δικιά μου και η προηγούμενη γενιά.
Αυτοί που εγκλωβισμένοι δεκαετίες στο δικομματικό κλουβί τους
υποθήκευσαν το μέλλον σας, παρασυρόμενοι από την πελατειακή τους
σχέση, (κοινωνική όμως σχάση), με
τον τιποτένιο πολιτευτή.
Αυτοί που λοιδόρησαν τον τίμιο
αγώνα και τον υπέροχο ιδρώτα του,
και περιέπαιξαν ήθη, θεσμούς, περηφάνια καλλιεργώντας ταυτόχρονα στους νέους την εντύπωση ότι οι
γνωριμίες του μπαμπά και ο «παράγοντας» (Τοπάρχης, Κλαδάρχης, Νομάρχης, Δήμαρχος, Πολιτευτής, Βουλευτής, αν είναι και Υπουργός τότε
ό,τι θέλουμε κάνουμε), δίνουν λύση
σε οποιοδήποτε πρόβλημα, ακόμα
και στην επαγγελματική αποκατάσταση.
Αυτοί που είδαν την πολιτική ως
μέσον πλουτισμού και εξουσίας (δική
τους, των κολλητών, των κουμπάρων, των παρατρεχάμενων, των
«συμβούλων», παρασυμβούλων κτλ.)
και δεν πίστεψαν ότι είναι θεραπαινίδα του λαού.
Αυτοί που φέσωσαν την Ελλάδα
μέχρι Δευτέρας Παρουσίας (δόλιοι
και άρπαγες, Εφιάλτες και Ηρόστρατοι μαζί).
Αυτοί που δεν μίλησαν (και δεν πίστεψαν) ποτέ για σεβασμό, για ελευθερία σκέψης, για πατρίδα, αξιοκρατία και κοινωνική συνείδηση. Έκαναν
δηλαδή το δημόσιο, ιδιωτικό με τεχνάσματα και χασκογελώντας πίσω
από τις πλάτες σου. (Και οι άλλοι;
«δειλοί, μοιραίοι κι άβουλοι αντάμα/
προσμένουμ(ν)ε, ίσως κάποιο θάμα!»)
Αυτοί που, για να πάμε και στα
μέρη μας, σ’ εκείνη την αλεπουσύναξη το 2007 αλληλοσπρώχνονταν, (και
σεις εκεί ήσασταν κ. Δήμαρχε), ποιος
θα πρωτοαπονείμει στον βουλευτή
την πλακέτα («τιμής ένεκεν για το
έργο του», έτσι είπαν και έγραψαν)
της πελατειακής σκέψης και υπόδουλης τακτικής, καταβυθίζοντας
στα Τάρταρα κάθε έννοια πολιτικής
συνείδησης και τζουμερκιώτικης αξιοπρέπειας. (Και για να λέμε την αλήθεια το προε- Συνέχεια στη σελίδα 10
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Μέρες σκλαβιάς

KΑΛΗ ∆ΟΥΛΕΙΑ κ. ∆ΗΜΑΡΧΕ
δρείο αποφάσισε ό,τι εισηγήθηκε
Συνέχεια από τη σελίδα 9
το μέλος της, ο οποίος τύχαινε να
είναι υπάλληλος του εν λόγω πολιτικού. Έτσι απλά και ανερυθρίαστα. Συνεχίζουν όμως να
προεδρεύουν…)
Αυτοί που ανερυθριάστως «αγωνίστηκαν» και προέβαλλαν τόσα εμπόδια για να μη γίνει Δημοτικό Σχολείο στην
Άγναντα και χάσουν τα δήθεν, -πώς να το πω;- κεκτημένα
τους. Κι ακόμα δεν απολογήθηκαν∙ τουλάχιστον στα παιδιά.
Αυτοί που δεν ερυθριούν για όλα αυτά, καθόσον έχουν
επιδερμίδα από καλώδιο…
Αυτοί που, άστα να μην πω τίποτε άλλο…
Εσύ, αγόρι μου να πας, να πας και να μείνεις εκεί, όπου
θα βρεις καλύτερα.
Εγώ ο ταλαίπωρος και καψερός δεν μπορώ να σου πω
τίποτε. Τα είπε ο Κωστής Παλαμάς πριν εκατό και πλέον χρόνια. Απλά θα σου επαναλάβω τα λόγια του. «Τραγικά» επίκαιρος!
ΑΠΟΚΡΙΤΙΚΗ ΓΡΑΦΗ
«Γύριζε, μη σταθής ποτέ, ρίξε μας πέτρα μαύρη,
ο ψεύτης είδωλο είν' εδώ, το προσκυνά η πλεμπάγια,
η Αλήθεια τόπο να σταθή μια σπιθαμή δε θάβρη.
Αλάργα. Μόρα της ψυχής της χώρας τα μουράγια.
[…]
Από θαμπούς ντερβύσηδες και στέρφους μανταρίνους
κι από τους χαλκοπράσινους η Πολιτεία πατιέται.
Χαρά στους χασομέρηδες! Χαρά στους αρλεκίνους!
Σκλάβος ξανάσκυψε ο ρωμιός και δασκαλοκρατιέται.
[…]
Δεν έχεις, Όλυμπε, θεούς, μηδέ λεβέντες η Όσσα,
ραγιάδες έχεις, μάννα γη, σκυφτούς για το χαράτσι,
κούφιοι και οκνοί καταφρονούν τη θεία τραχιά σου γλώσσα,
των Ευρωπαίων περίγελα και των αρχαίων παλιάτσοι.»
[…]
Και δημοκόποι Κλέωνες και λογοκόποι Ζωίλοι,
και Μαμμωνάδες βάρβαροι, και χαύνοι λεβαντίνοι·
λύκοι, ω κοπάδια, οι πιστικοί και ψωριασμένοι οι σκύλοι
κι οι χαροκόποι αδιάντροποι και πόρνη η Ρωμιοσύνη!»
Κωστής Παλαμάς
21 του Μάη 1908
(πλεμπάγια: (πλέμπα: τα κατώτερα στρώματα της κοινωνίας, ο όχλος) κοινός, χυδαίος όχλος.
μόρα: κατάσταση δυσφορίας κατά την ώρα του ύπνου,
εφιάλτης, αγωνία.
αρλεκίνος: ο κατεργάρης, αυτός που έχει αλλοπρόσαλλο
χαρακτήρα.
Ζωίλος: Σοφιστής και γραμματικός από την Αμφίπολη,
σύγχρονος του Διογένους και του Ισοκράτους, που τον επέκρινε, όπως επίσης και τον Πλάτωνα. Ως γραμματικός, ήταν
μοχθηρός και δηκτικός προς τους συγχρόνους του. Αυτό
φαίνεται και από τους εννέα λόγους που έγραψε κατά του
Ομήρου, όπου επικρίνει και ειρωνεύεται τα πάντα.
Λεβαντίνος: Αυτός που κατάγεται από την Ευρώπη, αλλά
γεννήθηκε και ανατράφηκε στην Ανατολή, αλλιώς φραγκολεβαντίνος. Γενικά, άνθρωπος με ελαττωμένη εθνική συνείδηση.
Μαμωνάς = χρήμα, γενικότερα υλική δύναμη, αλλά και η
απορρέουσα εξ αυτής εξουσία.)
Ένα ποίημα που μας θλίβει η επικαιρότητά του. Μια επικαιρότητα που έχει διάρκεια με την έννοια ότι "ερμηνεύει" όλα
αυτά τα χρόνια του ποικίλου εκμαυλισμού των συνειδήσεων,
δυστυχώς πολλών, της πρόσκλησης στον ευδαιμονισμό και
την απεμπόληση της ευγενούς λιτότητας στο λόγο, στις πράξεις, στη ζωή...
Πρωτεργάτες και "δάσκαλοι" σ' αυτή την πορεία, οι πολιτικοί, τα ΜΜΕ κι όλοι όσοι πλούτισαν χωρίς τον ιδρώτα του
προσώπου τους. Το καλά οργανωμένο σύστημα που πρόβαλε
και δυστυχώς ακόμα προβάλλει τις μετριότητες, εκδιώκει ή
αναγκάζει σε αξιοπρεπή αφάνεια, όσους δεν έρπουν για ν'
ανέβουν κι όσους μέσα σ' αυτή τη "χλαπαταγή" της "ισχυρής"
Ελλάδας δεν επεδίωξαν με κάθε μέσο την πραγμάτωση της
μέχρι πρό τινος ελληνικής εκδοχής του αμερικανικού ονείρου.
Ο "ψεύτης" και η "πλεμπάγια" θανατηφόρος συνδυασμός,
αφού ο πρώτος ξέρει πως να χειραγωγήσει και κατ' επέκταση
να εξαπατήσει τη δεύτερη εκμεταλλευόμενος την άγνοια, κυρίως τα ελαττώματά της, αφού δεν τον ενδιαφέρει να αξιοποιήσει τα όποια προτερήματά της.
Δυστυχώς, κάθε στίχος του ποιητή έχει σαφείς αναφορές
σε πρόσωπα, σε συμπεριφορές και γεγονότα. Το ζήτημα είναι
αν "έχουμε κατέβη του κακού τη σκάλα" για ν' αρχίσουν κάποια στιγμή να "φυτρώνουν τα φτερά τα πρωτινά, τα μεγάλα" ή υπάρχουν πολλά σκαλιά ξεπεσμού ακόμη, και φοβάμαι
πως υπάρχουν.
Ας ελπίσουμε, λοιπόν, κ. Δήμαρχε πως οι πολιτικοί μας
(συμπεριλαμβάνεται ασφαλώς και η Τοπική Αυτοδιοίκηση)
θα αποφασίζουν από τούδε και στο εξής όχι ως ραγιάδες και
θα πάψουν να είναι "των Ευρωπαίων περίγελα και των
αρχαίων παλιάτσοι"...
Χρ. Α. Τούμπουρος
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Όποιος δε γνώρισε σκλαβιά
δεν μόχθησε για λευτεριά
Οι μέρες είναι παγωμένες
και οι νύχτες τρόμου ματωμένες
ζωές που παν στο πουθενά
σκυφτές, απελπισμένες.
Του Χριστόφορου
Νικολού

Τρόϊκα
Διώξτε αυτή την Τρόϊκα
δεν την αντέχω άλλο
μεγάλη φτώχεια έφερε
το πρόβλημα μεγάλο.
Κατακαημένε Έλληνα
τι σούμελλε να πάθεις
το Δ.Ν.Τ. σε έκανε
τον ύπνο σου να χάσεις.
Διώξτε αυτή την Τρόϊκα
δεν ξέρουμε που πάμε
θα πάρουν και τα σώβρακα
γυμνοί να περπατάμε.
Μα αν μας πιάσει το καλό
αλοίμονο σε όλους
αδιάβαστους τους στέλνουμε
εκεί με τους διαβόλους.

Προσευχή
Όταν ξυπνάω το πρωί και ήλιο
αντικρύζω
ελπίδες όνειρα γλυκά ψυχή
και νου γεμίζει
Ευχαριστώ πολύ Θεέ που πάλι
αξιώθηκα
ωραία μέρα ολόκληρη στην
πλάτη μου φορτώθηκα.
Κάνε τις μέρες μου πολλές να
είναι και καλές
να εκτελώ μ’ ευλάβεια τις Θείες εντολές
Φέρε στον κόσμο, Εσύ μπορείς, ειρήνη και γαλήνη
η γη ολόκληρη παράδεισος να
γίνει.
Να μην υπάρχουν πια φτωχοί
ούτε ορφανά
γέλιο να κούγεται παντού το
κλάμα πουθενά.
Δώσε μυαλό στους Άρχοντες
τη γη μας να προσέχουν
με έργα ασυλόγιστα να μην
την καταστρέφουν.

Λάμπα δεν καίει πουθενά
και τα παιδιά χωρίς ψωμί
χωρίς φωτιά, όλη τη μέρα νηστικά.
Άνθρωποι τρέχουν στα βουνά
για να μαζέψουν βρούβες
και για να φάνε αντί ψωμί
από τα δέντρα φλούδες.
Γεμίσαν κόσμο οι γωνιές
που βγήκαν για λίγη ζεστασιά
μα σπίτι να γυρίσουν δεν μπορούν
και έχουν τα κάρα το πρωί
δουλειά.
Η μάνα πεθαμένη στη γωνιά
και το παιδί με δάκρυα την
ψάχνει
μα πως ν’ αντέξει η δόλια τη
σκλαβιά
και της ζωής τα τόσα της τα
πάθη.
Μαζί τους κλαίνε και τα βουνά
μας
κλαίνε τους δικούς τους τους
καημούς
κλαίνε τα φυλακισμένα παλικάρια
τους χιλιάδες τους νεκρούς.
Και όπου οι πολύ αδικημένοι
το δάκρυ του λαού είναι μαζί
τους
γύρω η Ελλάδα σκλαβωμένη
μα οι χορτασμένοι στη σιωπή
τους.
Και τα θεριά;
Πάνω στ’ ανθρώπινα κορμιά
κάνουν τα πειράματά τους
παιχνίδι έγινε ο άνθρωπος

στα χέρια τα δικά τους.
Καίνε, ρημάζουν, όπου περνούν
πόλεις ολόκληρες, χωριά
γυναίκες και παιδιά σκοτώνουν
από αέρα και στεριά.
Στη Σπιναλόγκα φθάσανε
χανσενικούς σκοτώσαν,
στη θάλασσα τους πέταξαν
και τα νερά ματώσαν.
Και όπου γη, νερό, αέρας
όλα ο αναθεματισμένος
τα θέλει δικά του,
σαν του παραμυθιού το τέρας
που ορμάει απ’ τη φωλιά του.
Στα σπίτια, στους δρόμους, στα
στενά
μια σπίθα λαμπυρίζει και ανεβαίνει.
Είναι η σπίθα που θ’ ανάψει τη
φωτιά
και αντίσταση θα σηκωθεί
αντρειωμένη.
Νέοι και γέροι παν μπροστά
κρατώντας το τουφέκι
γιατί έχουν λεβέντικη καρδιά
που άλλος λαός τέτοια δεν έχει.
Γυναίκες στην αντίσταση
γυναίκες με μικρά παιδιά ηρωΐδες
που στο όνομά τους τρέμανε
προδότες και νταήδες.
Στις μάχες τους παντού επιτυχίες
στους κάμπους, στα βουνά και
στα χωριά
νικάει το φόβο η ελευθερία,
τους νίκησαν κι ας ήτανε θεριά.
Από θεούς και από ανθρώπους
μισημένος
ο αναθεματισμένος, μόνος, νικημένος
χωρίς βοήθεια από πουθενά
φωνή θανάτου δυνατή, ακούγεται στα σκοτεινά.
Ειρήνη Δήμου-Μήτση
Σεπτέμβριος 2011
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Σπυριδούλα Χρ. Παπαθεοδώρου
Δικηγόρος
Ο μαθητής της φωτογραφίας πριν 61 χρόνια έκανε
την Κυριακάτικη βόλτα του
σε δρόμο της Άρτας και
φωτογραφήθηκε εν αγνοία
του από γνωστό του φωτογράφο.
Όποιος τον αναγνωρίσει
υπόσχεται να τον ξεναγήσει
νοερώς από την Άγναντα
στη Στρογγούλα - υψόμετρο 2.107 μέτρα.

Σαλαμάγκα 2, 45.332 - Ιωάννινα
Τηλ.: 26510-28008 Fax: 26510-76200
Κιν.: 6932-190770 • email: roulapa@hol.gr
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Σε λίγο φτάνουμε στη μικρή
και στενή πέτρινη γέφυρα,
που ένωνε τότε τ’ Άγναντα
με τα Παλιάμπελα. Ο οδηγός
διστάζει να περάσει το στενό
πέτρινο γεφυράκι, που ίσαίσα χωρούσε το «καρναβαλάκι» και μας κατεβάζει όλους
λέγοντας:
-Αν είναι να γκρεμιστούμε
όλοι, ας πάω εγώ μόνος με το
αυτοκίνητο μου!
Σιγά-σιγά το αυτοκίνητο
άδειο περνάει τη γέφυρα κι
εμείς πεζοί ανεβαίνουμε στην
πλατεία του χωριού και καθόμαστε στο τότε καφενείο του
Μαυροπάνου, δίπλα ακριβώς
απ’ το παντοπωλείο του Γιώργου Αηδόνη, όπου οι γονείς
μας παράγγειλαν καφέ.
Σε λίγο μας πλησιάζει κάποιος κύριος με κοστούμι,
γραβάτα κι ένα άσπρο καλοκαιρινό καπέλο με μαύρη
κορδέλα γύρω-γύρω και πιάνει κουβέντα με τους γονείς
μας.
Οι γονείς μας μάς είπαν ότι
είναι ο Παντελής ο Χουλιάρας, ο Διευθυντής του Γυμνασίου. Αμέσως σηκωθήκαμε,
τον χαιρετήσαμε και του φιλήσαμε το χέρι, ενώ εκείνος
με τη σειρά του μας διαβεβαίωσε ότι τα θέματα, στα οποία
θα μας εξετάσουν θα είναι
εύκολα. Να μη φοβόμαστε
είπε και αμέσως παράγγειλε
στον καφετζή να μας φέρει
από ένα λουκουμάκι!
Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε στο σπίτι της Σπυριδούλας του Κεφάλα, της μετέπειτα σπιτονοικοκυράς μας, η
οποία μας φιλοξένησε όλες
τις μέρες των εξετάσεων μας.
Πρωί-πρωί την άλλη μέρα
όλοι οι υποψήφιοι με τους
συνοδούς μας συγκεντρωθήκαμε στο προαύλιο του Γυμνασίου.
Μετά από αρκετή ώρα ο
επιστάτης του Σχολείου, ο
Στέλιος ο Σκουληκαρίτης,
χτυπάει το κουδούνι και αμέσως παρατασσόμαστε στο
χώρο μεταξύ του κτιρίου του
Γυμνασίου με τις τρεις ισόγειες αίθουσες (δεν είχαν ολοκληρωθεί ακόμα οι αίθουσες
του ορόφου) και του μισθωμένου κτιρίου του Σκουληκαρίτη με τις άλλες τρεις αίθουσες και το Γραφείο των
καθηγητών.
Κάποιος από μας είπε την
προσευχή και στη συνέχεια
ο Διευθυντής μάς ενημέρωσε ότι σήμερα θα γίνονταν
οι προφορικές εξετάσεις και
την άλλη μέρα οι γραπτές.
Μας τόνισε δε ότι για τις γραπτές εξετάσεις θα έπρεπε να
έχομε μαζί μας έναν κονδυλοφόρο με την πέννα του
Η Αδελφότητα διαθέτει
τους παρακάτω λογαριασμούς για όποιον θέλει να
καταθέσει χρήματα.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
081/754481-28
ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
00060296015-1

μαζί, ένα μπουκαλάκι μελάνη
γραφής μπλε κι ένα κομμάτι
στυπόχαρτο. (Δεν είχαν κυκλοφορήσει, βλέπετε, ακόμα
τα στυλό διαρκείας).
Για τις προφορικές εξετάσεις τρεις-τρεις με απόλυτη
αλφαβητική σειρά θ’ ανεβαίνουμε τα σκαλοπάτια στο κτίριο του Σκουληκαρίτη και θα
εξεταζόμαστε προφορικά.
Σε λίγο ξεκινάει η εκφώνηση των ονομάτων.
Πέρασε πολλή ώρα, ανεβοκατέβηκαν πολλοί μαθητές,
που με αγωνία τους ρωτούσαμε για τις ερωτήσεις, που
τους έκαναν κι έφτασε επί
τέλους η σειρά μου:
-Κατσικογιώργος Ιωάννης,
Κολοβού Φωτεινή και...(δε
θυμάμαι πια το όνομα του
τρίτου μαθητή).
Με καρδιοχτύπι ανέβηκα
τις σκάλες και να’ μαστέ και
οι τρεις καθισμένοι στο ίδιο
θρανίο στην πρώτη αίθουσα,
όπου θα μας εξέταζαν στα
Θρησκευτικά και την Ιστορία.
Η καρδιά μου πήγαινε να

Άνοιξη 1959 σε εκδρομή του
Γυμνασίου στο λόφο πάνω
από το Ζίφκο. Από αριστερά: Γιάννης Κατσικογιώργος
και Νίκος Χασαλεύρης.
σπάσει.
Η πρώτη ερώτηση σ’ εμένα
απ’ το Θεολόγο το Γιάννη το
Βρακέλλο:
-Πες μου, παιδί μου, το
απολυτίκιο της Πεντηκοστής.
-«Ευλογητός ει, Χριστέ, ο
Θεός ημών...» και το ολοκληρώνω αμέσως.
Ηρέμησα κάπως μετά την
πρώτη μου επιτυχία.
Η επόμενη ερώτηση απ’ τη
φιλόλογο Γεωργία Παπασιδέρη:
-Ξέρεις να μου πεις, τι ήταν
ο κεφαλικός φόρος;
Το καρδιοχτύπι συνεχιζόταν
κι όλα στο μυαλό μου ήταν
μπερδεμένα. Σκέφτομαι λίγο
κι απαντώ διστακτικά:
-Ήταν ο φόρος, που πλήρωναν οι Έλληνες στους
Τούρκους, ανάλογα με το
πόσα κεφάλια ζώα είχε ο καθένας!
-Όχι, μου λέει. Αυτός ήταν
ο ζωικός φόρος.
Τα’ χασα εγώ.
Κι απευθυνόμενη στη διπλανή μου:
-Μήπως ξέρεις εσύ;
-Ήταν ο φόρος, που πλήρωναν οι Έλληνες στους
Τούρκους για να έχουν το δι-
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καίωμα να φέρουν το κεφάλι
τους στους ώμους τους, απάντησε εύστοχα η Φωτεινή.
Και μετά από λίγες ακόμα
ερωτήσεις οδηγηθήκαμε στη
μέσα αίθουσα, όπου θα μας
εξέταζαν στη Γεωγραφία και
τα Μαθηματικά.
Αφού ο Φιλόλογος Αποστόλης Σπυρόπουλος (ελλείψει
Φυσικού) μας έκανε μερικές
ερωτήσεις Γεωγραφίας σχετικές με γεωφυσικά στοιχεία
και πρωτεύουσες της Ευρώπης, στις περισσότερες απ’ τις
οποίες απαντήσαμε σωστά,
ήρθε η σειρά των Μαθηματικών.
Ο Μαθηματικός και Διευθυντής του Σχολείου Παντελής Χουλιάρας είχε από πριν
γραμμένο στον πίνακα ένα
πρόβλημα της σύνθετης μεθόδου των τριών και ζήτησε από μας να κάνουμε την
κατάταξη, τη σύγκριση των
ποσών και στη συνέχεια να
καταστρώσουμε τη λύση του
προβλήματος.
Τελικά μετά από πολλές
προσπάθειες και με τη βοήθεια του καθηγητή τα καταφέραμε.
Η επόμενη μέρα άρχισε με
τη γραπτή μας εξέταση στα
Ελληνικά στη δυτική αίθουσα
του κτιρίου του Γυμνασίου.
Αφού γράψαμε τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, ονοματεπώνυμο κ.τ.λ.) επάνωεπάνω στην κόλλα του διαγωνίσματος, ο Σπυρόπουλος
άρχισε να μας υπαγορεύει
αργά και προσεχτικά το κείμενο για την ορθογραφία από
το μάθημα του τότε Αναγνωστικού της ΣΤ’ Δημοτικού «Η
ΣΗΜΑΙΑ»:
-«Σύμβολον της πατρίδος,
της γλυκείας μητρός όλων
ημών, είναι η σημαία...»
Ταυτόχρονα ο επιστάτης
του Γυμνασίου περνούσε από
θρανίο σε θρανίο και κολλούσε επάνω απ’ το ονοματεπώνυμο μας ένα μπλε αδιαφανές ορθογώνιο κομμάτι
χαρτί για το αδιάβλητο της
εξέτασης.
Στη συνέχεια μας υπαγόρευσε τις γραμματικές ασκήσεις, στις οποίες έπρεπε ν’
απαντήσουμε και τέλος το
θέμα της έκθεσης, που έπρεπε ν’ αναπτύξουμε:
«Πώς παίζω με το σκύλο
μου».
Το επόμενο δίωρο και στην
ίδια αίθουσα ακολούθησε η
γραπτή εξέταση στα μαθηματικά.
Ο Χουλιάρας μας υπαγόρευσε τρία προβλήματα, σύνθετης μεθόδου και τόκου, απ’
τα οποία έπρεπε να λύσουμε
τα δύο, ενώ ο επιστάτης επαναλάμβανε και πάλι την απόκρυψη του ονοματεπωνύμου
μας.
Πρωί-πρωί την άλλη μέρα,
απαλλαγμένοι πια απ’ το άγχος των εξετάσεων, πήραμε
το δρόμο της επιστροφής με
το «καρναβαλάκι» της γραμμής γεμάτοι όνειρα κι ελπίδες...
Γιάννης Κατσικογιώργος
Συνταξιούχος Δάσκαλος
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Άρτας» (φύλλο 177) επιστολή
του συνταξιούχου δασκάλου κ.
Γιάννη Κατσικογιώργου, αναφερόμενη στον πρωτοποριακό και
εξαιρετικό τρόπο με τον οποίο ο
Λουκάς Κούσουλας δίδασκε το
1959 τους μαθητές του στο Γυμνάσιο Αγνάντων.
Την εκδήλωση έκλεισε ο κ.
Λουκάς Κούσουλας με μια πολύ
ζεστή και συγκινητική ομιλία
που, πέρα από τις πηγαίες και
ολόθερμες ευχαριστίες του, ανέδειξε και το μεγαλείο της ψυχής
του με την απλότητα και ταπεινότητα που χαρακτηρίζουν τους
πραγματικά μεγάλους δημιουργούς όταν ομιλούν για το έργο
τους.
Παραθέτουμε εδώ την προσφώνηση-χαιρετισμό του Προέδρου της Αδελφότητάς μας κ. Χρ.
Χριστοδούλου:
«Σεβαστέ μας κ. καθηγητά,
Κύριε Κούσουλα, μεγάλη η τιμή
και η χαρά μας που σας έχουμε
σήμερα ανάμεσά μας
Κυρίες και Κύριοι,
Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΑΓΝΑΝΤΙΤΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ, ως συνδιοργανώτρια
της σημερινής εκδήλωσης προς
τιμή του ΛΟΥΚΑ ΚΟΥΣΟΥΛΑ, Καθηγητού του Γυμνασίου Αγνάντων κατά την τελευταία τριετία
της δεκαετίας του ’50, θεωρεί
ότι εκπληρώνει ένα βαρύ ηθικό
χρέος του χωριού μας προς τον
Εκπαιδευτικό, τον διακεκριμένο
πνευματικό άνθρωπο και, προπάντων, προς τον Άνθρωπο, τον
γεμάτο ανθρωπιά, καλοσύνη και
αγάπη προς τους συνανθρώπους
του και κυρίως προς τους μαθητές τους.
Για το παιδαγωγικό και πνευματικό έργο του φωτισμένου
δασκάλου, του πολυτάλαντου
συγγραφέα και ποιητή Λουκά
Κούσουλα μιλούν οι ειδικοί, οι
επαΐοντες.
Εγώ θα σας πω λίγα λόγια για
τον Εκπαιδευτικό που κατέβηκε από την υπερυψωμένη και
απρόσιτη στους μαθητές εκείνης
της εποχής έδρα του Καθηγητή.
Για το δάσκαλο που ένιωθε πιο
άνετα όταν καθόταν στα θρανία
μαζί με τους μαθητές του. Εκεί
άκουγε πιο καθαρά τα καρδιοχτύπια των μαθητών, ένιωθε ζεστούς τους ανασασμούς και τους
αναστεναγμούς τους και δάκρυζαν πιο πολύ τα μάτια του από τη
σπιρτάδα του κρεμμυδιού, από
το καθημερινό προσφάι τους,
που το φανέρωνε η … κρεμμυδίλα!... Τους καταλάβαινε και τους
συμπονούσε…
Και σε μια συμβολική κίνηση
έβαζε τους μαθητές του να κάθονται ψηλά στην έδρα και να λένε
από εκεί το μάθημά τους για να
ακούει εκείνος σαν μαθητής από
το θρανίο! Και αυτό τό ’κανε τότε

με κίνδυνο να παρεξηγηθεί από
τους συναδέλφους του και να
ακούσει τον εξάψαλμο από τον
Γυμνασιάρχη του. Ήταν η εποχή της σκληρής, της αυταρχικής
παιδαγωγικής που είχε σαν δόγμα της «ο μη δαρείς, ού παιδεύεται». Ήταν η εποχή του κουρέματος «εν χρω», του χαστουκιού
και της αποβολής «δια παντός».
Η τακτική του Κούσουλα χαλούσε την «πιάτσα». «Εισήγαγε
καινά δαιμόνια»!... Έφερνε το
δάσκαλο κοντά στους μαθητές,
τους έκανε συνεργάτες του και
η τάξη του λειτουργούσε σαν το
πιο αθόρυβο και το πιο παραγωγικό εργαστήρι.
Εκεί, στο Γυμνάσιο Αγνάντων
που, όπως έλεγαν πολλοί, έμοιαζε με «πειθαρχικό λόχο» και για
τους μαθητές και για τους καθηγητές, ο Λουκάς Κούσουλας ήταν
ένας από τους λίγους Έλληνες
Εκπαιδευτικούς που άρχισε να
καλλιεργεί υποδειγματικά το εύοσμο άνθος του εξανθρωπισμού
του Εκπαιδευτικού μας συστήματος. Στόλιζε το σχολείο με ανθρωπιά.
Αυτόν τον ευαίσθητο δάσκαλο
και άνθρωπο τιμούμε σήμερα.
Διπλή η τιμή μας γιατί είναι
και Αγναντίτης γαμπρός. Κατέκτησε επάξια μια από τις καλύτερες Αγναντίτισσες. Την ομότεχνή
του, φιλόλογο και συγγραφέα
Αγγελική Ζολώτα.
Σεβαστέ μας κ. Καθηγητά, κ.
Κούσουλα, σε ευγνωμονούμε!
Τα αχνάρια που άφησες στο διάβα σου από τα Άγναντα και τα
Τζουμέρκα είναι και θα μένουν
ανεξίτηλα. Ευχόμαστε υγεία και
πολλές ακόμα πνευματικές δημιουργίες».
Ήταν πράγματι μια μικρή
ανταπόδοση που την οφείλαμε
στο Λουκά Κούσουλα ως Αγναντίτες και Τζουμερκιώτες. Αξίζουν συγχαρητήρια στους διοργανωτές της εκδήλωσης, και
για την επιτυχία της και για την
πρωτοβουλία τους να τιμήσουν
τον Πνευματικό Άνθρωπο που
συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στο
«ευ ζην» εκατοντάδων φτωχών
Τζουμερκιωτόπουλων. Τίμησαν
τον Άνθρωπο που, με το ήθος,
το παράδειγμα, την ανθρωπιά
και την αγάπη του, τους έδωσε
το «μίτο» για να βγουν από τον
λαβύρινθο της φτώχειας και της
μιζέριας και να πετάξουν με τα
δικά τους φτερά προς τις ψηλές
κορυφές που πλαταίνουν τους
ορίζοντες της γνώσεως και της
ηθικής. Έδειξαν οι διοργανωτές
ότι όσοι φοίτησαν στο Γυμνάσιο
Αγνάντων και ιδιαίτερα οι Τζουμερκιώτες, μαζί με τα γράμματα
που έμαθαν εκεί, έμαθαν και
να μην ξεχνούν τους ευεργέτες
τους.
Χρήστος Αρ. Παπακίτσος
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ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
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Τ.Κ. 45 444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
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Από το χωριανός μας
ΕΥΑΓΓΕΛΟ Κ. ΠΑΠΑΚΙΤΣΟ
Τηλ. 22210-53444 & 52341
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ΑΓΝΑΝΤΙΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΡΙΘΗΚΑΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞ. ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ (1936-1989)

Ο

Δημήτριος Αλεξ. Μάντζαρης (Δικηγόρος – π. Βουλευτής Τρικάλων) ήταν γόνος
της μεγάλης και καταξιωμένης οικογένειας Μάντζαρη εξ Αγνάντων, με τις ρίζες της
να ξεκινούν από το Σούλι, όπως και πολλών άλλων Αγναντιτών.

Α΄ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑ:
Ο παππούς του Δημήτριος
Μάντζαρης γεννήθηκε στα
Άγναντα το 1864 και απεβίωσε στα Τρίκαλα, πιθανότατα
στις αρχές της δεκαετίας του
1930. Ήταν υπεράξιος οικογενειάρχης, εργατικότατος, εντιμότατος και πολυμαθέστατος.
Είχε έντεκα (11) παιδιά, όλα
αγόρια. Ασκούσε με εξαιρετική επιτυχία το επάγγελμα του
Δικολάβου στο Ειρηνοδικείο
Τζουμέρκων (Άγναντα). Ίσως η
επαγγελματική του δραστηριότητα να σχετίζεται με τη δολοφονία του γιου του Στέφανου
και τον τραυματισμό του ιδίου
έξω από το σπίτι τους. Ξημέρωνε το Πάσχα του 1907. Λίγο
πριν από τα μεσάνυχτα του
Μ. Σαββάτου, ενώ έβγαιναν
από το σπίτι τους για να πάνε
στην Εκκλησία να ακούσουν
το «Χριστός Ανέστη», όλο το
χωριό άκουσε τους πυροβολισμούς και σε λίγο έμαθε τη
θλιβερή είδηση. Το χωριό βυθίστηκε στο πένθος. Ο θρήνος
ήταν πάνδημος εκείνη τη «Ματωμένη Ανάσταση*»!... Κανείς
δεν μπορούσε να εξηγήσει το
αναίτιο φονικό που έμεινε ως
τώρα ανεξιχνίαστο.
Τον ίδιο χρόνο η οικογένεια
του Δημ. Μάντζαρη έφυγε από
τα Άγναντα και εγκαταστάθηκε
προσωρινά στην Άρτα και λίγο
αργότερα μετοίκησε οριστικά
στα Τρίκαλα Θεσσαλίας. Το
ήθος, η εργατικότητα, η δραστηριότητα και η μόρφωσή
του εκτιμήθηκαν από την κοινωνία των Τρικάλων. Ο τότε
Μητροπολίτη Τρικάλων τον
προσέλαβε ως γραμματέα και
σύμβουλο της Μητρόπολης.
Όλα τα παιδιά του, με ήθος
αδαμάντινο, είχαν αποκτήσει
πανεπιστημιακή μόρφωση και
διακρίθηκαν ως επιστήμονες
(Δικηγόροι, Μηχανικοί, Δικαστές, Καθηγητές κτλ). Αλλά
και ως Άνθρωποι λάμπρυναν
τις κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιούνταν. Ένα από
αυτά, ο Αλέξανδρος Μάντζαρης, πατέρας του Δημήτρη,
διέπρεψε ως δικηγόρος και
πρωτοστάτησε σε κοινωνικούς
αγώνες και ως πολιτευτής και
ως μέλος κοινωνικών οργανώσεων του τόπου και της εποχής του.
Β΄ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΟΥ ΔΗΜ. Α. ΜΑΝΤΖΑΡΗ:
Ο Δημήτριος Αλ. Μάντζαρης, πανάξιος γιος διακεκριμένου πατρός, ακολούθησε κατά
βήμα την ηθική, πνευματική,
επαγγελματική και κοινωνική
προσφορά του πατέρα του
και της ευρύτερης οικογένειας
των Μαντζαραίων. Είχε ζωηρή
τη «σφραγίδα της δωρεάς».
Πρώτευε στις σπουδές του
στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης και ως Πρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών
της Σχολής του, αλλά και των
Τρικαλινών φοιτητών πρωτοστατούσε στους αγώνες για τη
βελτίωση των σπουδών τους
και της Παιδείας γενικότερα.
Με τον πειστικό, ευφραδή και
ζωηρό λόγο του αναδείχτηκε
διαπρύσιος κήρυκας των γνήσιων δημοκρατικών ιδεών και
ηθικών αξιών. Αυτές φώτιζαν
τα λόγια και τα έργα του και
καθόριζαν τη συμπεριφορά
του. Δικηγόρησε με επιτυχία
στα Τρίκαλα και άφησε εκεί
ζωηρά και λαμπερά τ’ αχνάρια
του διάβα του.
Εναντιωθείς στη δικτατορία
των συνταγματαρχών (1967-

1974) υπέστη διωγμούς. Με
την αποκατάσταση της Δημοκρατίας εξελέγη Βουλευτής
Τρικάλων το 1974 και 1977
με την Ένωση Κέντρου και το
1981 και 1985 με το ΠΑΣΟΚ,
αλλά το 1988 «με μια μνημει-

ώδη επιστολή υπέβαλε την
παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα διαβλέποντας
τα επερχόμενα σκάνδαλα και
διαφωνώντας ριζικά με την
ακολουθούμενη πολιτική που
φίμωνε τους βουλευτές και την
έκφραση της γνώμης τους.
Αυτή η αντρίκια και γεμάτη λεβεντιά πολιτική στάση ήταν η
κορυφαία όλης της πολιτικής
του σταδιοδρομίας που τη διέκρινε το ήθος, η ακεραιότητα,
η εντιμότητα και η ευθύτητα.
Η παραίτησή του προκάλεσε
πάταγο και ευνοϊκότατα σχόλια από όλους τους ψηφοφόρους αλλά και ολόκληρη την
κοινωνία», όπως σε επιστολή
της γράφει η εν ζωή σύζυγός

του κ. Στέλλα Μάντζαρη.
Ως κοινοβουλευτικός άνδρας εργάστηκε αόκνως για
την πατρίδα και με υπομνήματα προς τον Πρωθυπουργό και
με ερωτήσεις και επερωτήσεις
προς τη Βουλή προώθησε θέματα και ανέδειξε προβλήματα
του Νομού Τρικάλων και της
Θεσσαλίας γενικότερα (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εκτροπή
Αχελώου κ.ά.).
Απεβίωσε αιφνιδίως την 27
Μαΐου 1989 από καρδιακή
προσβολή. Άφησε τη σύζυγό
του Στέλλα (την οποία ευχαριστούμε θερμότατα για τις
πληροφορίες και τα βιογραφικά στοιχεία που είχε την καλοσύνη να μας στείλει) και το
γιο τους Αλέξανδρο Μάντζαρη
(Καθηγητή Αγγλικής Φιλολογίας). Τους ευχόμαστε υγεία και
μακροημέρευση για να τιμούν
επί μακρόν τη μνήμη του λαμπρού Συζύγου και Πατέρα.
Δικαιούνται και οι δυο τους να
είναι περήφανοι για την εθνική
και κοινωνική προσφορά του
αείμνηστου Δημητρίου Αλ. Μάντζαρη.
Χρήστος Αρ. Παπακίτσος
* Σημείωση: Η δολοφονία
του Στέφανου Μάντζαρη (1907)
και ο τραυματισμός του πατέρα
του, ενέπνευσε τον Αγναντίτη
συγγραφέα Κώστα Αγνάντη,
Στρατηγό-Γενικό Αρχίατρο να
γράψει το εξαιρετικό μυθιστόρημα: «Η Ματωμένη Ανάσταση» (Ιωάννινα 1959).

Ο Κώστας Παπαπέτρος κάνει γνωστό σε όλους τους χωριανούς και φίλους του δημοτικού τραγουδιού ότι κυκλοφόρησε το 3ο του CD με 16 δημοτικά τραγούδια. Προλογίζει ο φιλόλογος καθηγητής και λαογράφος Μιχάλης Χάρος.
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