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ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β΄
Τριμηνιαίο όργανο 
της Αδελφότητας 
Αγναντιτών
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Η Αδελφότητα διαθέτει 
τους παρακάτω λογαρια-
σμούς για όποιον θέλει να 
καταθέσει χρήματα.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
081/754481-28

ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
00060296015-1
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Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 
ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ

(Ο συντοπίτης μας (από τα Πράμαντα) κ. Δημ. Κ. Πολύ-
μερος, Ανώτατος Αξ/κός ε.α. και Πολιτικός Μηχανικός, μας 
έστειλε άρθρο σχετικό με τη σύνδεση των Τζουμέρκων με την 
Εγνατία οδό. Τον ευχαριστούμε και το δημοσιεύουμε): 
Τελευταίος ασπασμός στο δρόμο «σύνδεση με Εγνα-

τία (Μπαλντούμα-Πράψη-Ανατολή-Παλαιοχώρι- Προσή-
λιο… Πράμαντα);;
Ο Τσώρτσιλ (πρωθυπουργός Αγγλίας) έλεγε: Άλλοτε λέγαμε 

ότι οι Έλληνες μάχονται σαν ήρωες. Τώρα θα λέμε ότι οι ήρω-
ες μάχονται σαν Έλληνες (για να μας καλοπιάσουν).
Έτσι κάνουν οι πολιτικοί μας. Άλλοτε λέγανε και ξοδεύανε 

δυόμιση εκατομμύρια ευρώ, για να αρχίσει να γίνεται η σύν-
δεση με την Εγνατία οδό στη θέση Μπαλντούμα (σήμερα η 
μεγάλη γέφυρα Αράχθου ποταμού). Τώρα λέγουν ότι η σύν-
δεση των Τζουμέρκων θα γίνει με την Ιόνια οδό (…Αμφιλο-
χία-Άρτα-Φιλιππιάδα,…κανείς δεν ξέρει από πού περνάει … 
Γιάννενα. Αμφιβάλλω αν έγινε και η μελέτη. Δηλαδή σήμερα 
λένε ότι θα συνδεθούμε με το άγνωστο, το τίποτε, το ποτέ. 
Μα ο Άραχθος ποταμός είναι τόσο χαμηλότερα, παρεμβάλ-
λονται τεράστιοι όγκοι βουνών, τι σόι δρόμος θα γίνει, χρει-
άζονται εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Είχα ακούσει κάτι 
τέτοιο προ ετών, από τον τέως υφυπουργό Μαγκριώτη, και 
δεν το πίστευα. 

2. Την 14-1-2013 πήγα στην Αθήνα στο ΥΠΕΧΩΔΕ, για να 
μάθω τι συμβαίνει. Μίλησα με ανώτατο στέλεχος. Μου είπε 
ορθά-κοφτά, ότι η σύνδεση θα γίνει με την Ιόνια οδό.
Όταν μου ανέπτυσσε τις απόψεις του, θυμήθηκα (κάτι σαν 

ανέκδοτο, αλλά μπορούσε να είναι πραγματικότητα) που ο 
υποψήφιος βουλευτής έλεγε ότι θα σας κάνουμε τη γέφυρα 
στη θέση που θέλετ, και ο πρόεδρος του χωριού που τον 
άκουγε, παραμέρισε περίπου 15 μέτρα. Πού πας πρόεδρε; του 
λέει ο υποψήφιος βουλευτής. Παραμέρισα για να έρθουν τα 
μηχανήματα για τη γέφυρα, κύριε βουλευτά. 

3. Λίγα λόγια για το δρόμο Μπαλντούμα – Πράμαντα: α) 

….. «μίλησε» για μια ακόμη φορά η Αδελφότητα 
Αγναντιτών Ιωαννίνων…….3/3/2013

Τρελό γλέντι με πολύ κέφι και 
μεράκι έκαναν οι Αγναντί-

τες που διαμένουν στα Γιάννενα 
και όχι μόνο….. αλλά και πολλοί 
φίλοι αυτών, την Κυριακή το με-
σημέρι στις 3/3/2013 στο κέντρο 
«Αλλού γι΄ Αλλού» στη Γαριβάλδη 
Ιωαννίνων.

Για πρώτη φορά δοκιμάστηκε 
να γίνει ο ετήσιος χορός της αδελ-
φότητας μεσημέρι και όντως είχε 
μεγάλη επιτυχία. Η συμμετοχή 
του κόσμου? Ικανοποιητική… η 
συμμετοχή νέων? Μεγάλη …….η 
ορχήστρα? δεν υπάρχουν λόγια, 
απ΄ όλα τα είδη της μουσικής και 
με πολύ δημοτικό βέβαια σαν 
Τζουμερκιώτες. Η εξυπηρέτηση 
του κέντρου; Άψογη…. Αυτό που 
υπερείχε όμως παρασάγγας ήταν 
το κέφι και το μεράκι όλων που 
δεν είχαν σκοπό να αποχωρή-
σουν αν μετά από ώρες…δε στα-
ματούσε η ορχήστρα.

Και όλοι αποχώρησαν με μια ευχή…..ΠΑΝΤΑ ΤΕΤΟΙΑ!!!! 
Πράγματι ένα πολύ καλό διάλειμμα στη μονοτονία που ζούμε…. 

Μπόμπολη Αλεξία

Διακρίνονται από αριστερά: Χρ. Γιαννούλας, Δημ. Ντούβα-
λης, ο Πρόεδρος Ευαγ. Γεωργονίκος, η Γραμματέας Αλεξία 
Μπόμπολη, Νίτσα Ζιάβρα, Ιω. Γιαννούλας και Άγγ. Γούλας.

To Δ.Σ. της Αδελφότητας 

εύχεται σε όλους τους 

απανταχού πατριώτες 

Καλή Ανάσταση

Τζουμέρκα μου περήφανα!
(Μαζί με την περηφάνια μας και η εγκατάλειψη. 

Διαχρονικός-νομοτελειακός ο κανόνας!)
Φαίνεται πως δεν ήταν 

μόνο στοιχειωμένο το γεφύρι 
της Άρτας. Στοιχειωμένο είναι 
και κάθε έργο που γίνεται ή 
επιχειρείται να γίνει στην πε-
ριοχή. Και για 
να μην μιλά-
με για «κάθε 
έργο» και πιστέψει κάποιος 
καλόβουλος ότι τα Τζουμέρκα 
«έγιναν, πλέον, ένα εργοτά-
ξιο», οφείλουμε να συγκεκρι-
μενοποιήσουμε το θέμα. 
Μια ζωή -χρόνια τώρα- συ-

νεχώς διαβάζουμε στον τοπι-
κό τύπο ότι δημοπρατείται το 
έργο «Βελτίωση 4ης επαρχια-
κής οδού Άρτα-Ροδαυγή-γέ-
φυρα Πλάκας .» 
Μια ζωή -χρόνια τώρα-οι 

Τζουμερκιώτες βαθιά ανα-
στενάζουν στο άκουσμα κάθε 
παρόμοιας είδησης. Και ανα-
μένουν. Αλλά εις μάτην …
Χειμώνα-καλοκαίρι για να 

περάσει κάποιος αυτόν το 
δρόμο ήταν σαν να τέλειωνε 
-με επιτυχία;- μια στρατηγική 
επιχείρηση κατάληψης εχθρι-
κού υψώματος!

Μια  ζωή  μπαλώματα ! 
Εδώ να ρίξουμε μια «πέτσα 
άσφαλτο», εκεί να γεμίσου-
με το χαντάκι και «πάει λέγο-
ντας…»

Σταυροκο-
πιούνται συ-
νεχώς οι κά-

τοικοι, «να βγάλουν κι αυτόν 
τον χειμώνα». 
Ώσπου στις 14 Μαρτίου 

2013 ισχυρός ανεμοστρόβι-
λος, καταρρακτώδης βροχή 
και χαλάζι έπληξαν την περι-
οχή των Τζουμέρκων. Τα με-
γαλύτερα προβλήματα σημει-
ώθηκαν στο χωριό μας, κα-
θώς ο ανεμοστρόβιλος πέταξε 
τμήματα από τις στέγες των 
σπιτιών, ενώ ένα ρέμα που 
υπερχείλισε έγινε αιτία να 
πλημμυρίσουν πολλά σπίτια. 
Πολλά δένδρα ξεριζώθηκαν, 
ενώ έγινε κατολίσθηση στο 
δρόμο που οδηγεί στην Άρτα 
κοντά στο χωριό Δαφνωτή.
Επίσης, η Τοπική Κοινότητα 

της Πλατανούσσας, εξέδωσε 
την παρακάτω ανακοίνωση:

«Μετά τα χθεσινά έκτακτα 
και ακραία καιρικά φαινό-
μενα που έπληξαν το χωριό 
μας, παρακαλούνται όσοι 
διαθέτουν σπίτια στο χωριό, 
άμεσα, να μεταβούν στο χω-
ριό και να τα ελέγξουν, γιατί 
υπάρχει σοβαρός κίνδυνος».
Να μεταβούν στο χωριό , 

«όσοι διαθέτουν σπίτια», εί-
ναι μια κουβέντα. Κόπηκε ο 

Ο ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣΟ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
Α΄ ΤΟ ΕΞΩΚΛΗΣΙ 
ΤΩΝ ΑΓΝΑΝΤΩΝ

Ο Άγιος Χριστόφορος είναι 
ένας από τους πιο δημοφιλείς 
Μεγαλομάρτυρες της χριστια-
νοσύνης. Τον τιμά όλος ο χρι-
στιανικός κόσμος σ’ Ανατολή 
και Δύση και κατέχει περίοπτη 
θέση στο Αγιολόγιο της Εκκλη-
σίας μας. 
Οι Τζουμερκιώτες τιμώντας 

τη Μνήμη του (9 Μαΐου ) ανήγει-
ραν στα περισσότερα χωριά μας 
φερώνυμους του Αγίου Ναούς, 
συνήθως εξωκλήσια, σε μερικά 
των οποίων μετά τη Θεία Λει-
τουργία, την αρτοκλασία και τις 
ειδικές ευχές και προσευχές 
του ιερέα «υπέρ ευκαρπίας των 
καρπών της γης» (ο Άγιος θεω-
ρείται και προστάτης της γεωρ-
γίας και κυρίως των αμπελιών), 
γίνονται λαϊκά πανηγύρια με 
πάνδημη συμμετοχή.
Στα Άγναντα, το πανηγύρι στο 

προαύλιο του Ναού γινόταν μέ-
χρι τις αρχές της 10ετίας του 
1980. Το παλιό εξωκλήσι του 
Αγίου Χριστοφόρου βρισκόταν 
στη Νοτιοδυτική πλευρά του 
λόφου «Δάφνη» που δεσπόζει 
του χωριού και ελέγχονται από 
εκεί όλες οι προς Άγναντα προ-
σβάσεις. Γι’ αυτό άλλωστε επιδί-
ωκαν την κατοχή και οχύρωση 
της τοποθεσίας οι αντίπαλοι σε 
όλες τις πολεμικές περιόδους 
(Τουρκοκρατία, Εθνική Αντίστα-
ση, Εμφύλιος). 
Το  Εκκλησάκι  ήταν  πολύ 

παλιό. Κατά την περίοδο της 
Τουρκοκρατίας λειτουργούσε 
και σαν Κρυφό Σκολειό, αλλά 
και σαν καταφύγιο των διωκό-
μενων από τους Τούρκους. Στις 
αρχές της 10ετίας του 1950 κα-
τέρρευσε (λόγω παλαιότητας) 
και επανακατασκευάστηκε με 
τα ίδια υλικά από ομάδα νεαρών 

τότε Αγναντιτών (Μιχ. Γ. Χάρος, 
Κώστας Ν. Τάτσης, Χρήστος 
Αρ. Παπακίτσος, Ευάγγελος Δ. 
Δήμος, Κώστας Ιω. Χάρος, Βασ. 
Κ. Χριστοδούλου και μερικοί 
άλλοι ευκαιριακά) με τη συγκα-
τάθεση και ηθική στήριξη του 
εφημέριου της Ενορίας Αγνά-
ντων αείμνηστου Παπα-Θανά-

ση Πριτσιβέλη. Λόγω όμως της 
απειρίας των «κτιστών» και της 
παντελούς έλλειψης βασικών 
οικοδομικών υλικών (ασβέστη, 
τσιμέντου, κατάλληλης πέτρας 
και ξυλείας) το με «ξερολιθιά» 
κτισμένο εξωκλήσι κατέρρευσε 
κατά το σεισμό του 1967.
Περί τα μέσα της 10ετίας του 

1970, άτυπη Επιτροπή κατοίκων 
με πρωτεργάτη τον αείμνηστο 
Νίκο Ιω. Παπακίτσο πήρε την 
πρωτοβουλία να ανεγείρει νέο 
εξωκλήσι (ΦΩΤΟ) στη βόρεια 
πλευρά του ίδιου λόφου, σε 
απόσταση 250 περίπου μέτρων 
από τη αρχική του θέση, πλη-
σίον της αμαξιτής οδού Αγνά-
ντων-Πραμάντων, αριστερά της 
διασταύρωσης Σαλτς (σε οικό-
πεδο που παραχώρησε δωρεάν 
ο αείμνηστος Αριστοτέλης Ν. 

Σιαπάτης). Η νέα θέση περιόριζε 
σε μεγάλο βαθμό τα έξοδα με-
ταφοράς των οικοδομικών υλι-
κών. Οι δαπάνες της ανέγερσης 
καλύφτηκαν με προαιρετικές 
εισφορές των πιστών και κυρί-
ως με προσωπική εργασία των 
οικοδόμων χωριανών μας.
Σημειώνεται  ότι  αρκετοί 

Αγναντίτες δεν συμφωνούσαν 
τότε με την ανοικοδόμηση του 
Ναού μακριά από την αρχική 
του θέση, επικαλούμενοι λόγους 
συναισθηματικούς, ιστορικούς 
και λαϊκής παράδοσης, που ήταν 
άρρηκτα συνδεδεμένοι με το 
παλιό εκκλησάκι και τον περι-
βάλλοντα χώρο του, αλλά τελικά 
«με κρύα καρδιά» συντάχθηκαν 
με την απόφαση των περισσοτέ-
ρων που πάρθηκε για να περιο-
ριστούν οι δαπάνες ανέγερσής 
του. 

(Περισσότερα για το εξωκλήσι 
του Αγίου Χριστοφόρου Αγνά-
ντων και για τα γεγονότα που 
διαδραματίστηκαν με επίκεντρο 
αυτό και για τους θρύλους και 
παραδόσεις που εξυφάνθηκαν 
γύρω απ’ αυτό, έχουν δημοσιευ-
θεί στην εφημερίδα μας «Άγνα-
ντα Άρτας» στο φύλλο 49/137 

Γρά φει ο ΧΡ. ΑΡ. ΠΑ ΠΑ ΚΙ ΤΣΟΣ

Γρά φει ο Χρήστος Τούμπουρος

Συνέχεια στη σελίδα 9 

Συνέχεια στη σελίδα 8 

Συνέχεια στη σελίδα 5 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ Νεκρολογίa

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ναπ. Ζέρβα & Πυρσινέλλα 1
Τηλ. 26510-83250 - Fax: 26510-83251 - Κιν.: 697 7085622

e-mail: info@giannoulas.gr - giannoulas@tee.gr - 
url:www.giannoulas.gr

ΔΙΕΥ  ΚΡΙ  ΝΙ  ΣΕΙΣ
1. Στη στή λη “Κοι νω νι κά” δη μο σιεύ ο νται ό σα γε γο νό-

τα υ πο πί πτουν στην α ντί λη ψή μας και ό σα μας γνω στο-
ποιούν με ε πι στο λές ή FAX οι εν δια φε ρό με νοι.

2. Νε κρο λο γί ες και φω το γρα φί ες των χω ρια νών μας 
που α πεβί ω σαν, δη μο σιεύ ο νται μό νο ε φό σον μας α πο-
στέλ λο νται α πό συγ γε νείς και φί λους αυ τών ή διαθέτει 
το αρχείο της Αδελφότητας.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Στις 7.8.12 το ζεύγος Ιωάν-

νη Σουραβλια και Ελένης Αλ. 
Τσιάρα απέκτησαν το πρώτο 
τους παιδάκι, ένα χαριτωμέ-
νο κοριτσάκι. Ο Ιωάννης είναι 
γιος της Παρασκευής, κόρη του 
Αθανασίου και της Σοφίας Λιό-
ντου.

• Η Αλίκη Κοσσυβάκη και ο 
Ασημάκης Βαλαβάνης απέκτη-
σαν ένα χαριτωμένο αγοράκι. 

• O Xρήστος Δ. Ζιάβρας και 
η Άντζελα Κόκκινου απέκτησαν 
ένα χαριτωμένο κοριτσάκι.
Στους ευτυχείς γονείς ευχό-

μαστε να τους ζήσουν τα νεο-
γέννητα.

ΘΑΝΑΤΟΙ
• Απεβίωσε στις 25.01.13 

στην Άγναντα και κηδεύτηκε 
στην Άγναντα, ο Κων/νος Ιω. 
Πολύζος, ετών 81.

• Απεβίωσε στις 29.01.13 
στην Άγναντα και κηδεύτηκε 

στην Άγναντα, ο Νικόλαος  
Αριστ. Καραμάνης, ετών 96.

• Απεβίωσε στις 18.02.13 
στην Άγναντα και κηδεύτηκε 
στην Άγναντα, η Βαγγελή Σο-

φία του Δημ. Σταύρου, σύζυγος 
Ευαγγέλου, ετών 86.

• Απεβίωσε στις 9.04.12 
στην Πάτρα και κηδεύτηκε στην 
Πάτρα, ο Ιωάννης Τσακτσίρας 
(με καταγωγή από Πράμαντα), 
σύζ. Ανθής (Ανθούλας) Ζάρα-
γκα, ετών 82.

• Απεβίωσε στις 7 Μαρτίου 
στην Αθήνα και κηδεύτηκε στην 
Αθήνα,  η Ιφιγένεια Παπαδη-

μητρίου  - Παππά, ετών 66.
• Απεβίωσε στις 10.03.13 

στην Άγναντα και κηδεύτηκε  
στην Άγναντα, ο Γεώργιος Αν. 

Τάτσης, ετών 79.
• Πέθανε και κηδεύτηκε στην 

Άγναντα ο Γεώργιος Α. Τάτσης.
Ένας αληθινός χωριανός, 

που διακρινόταν κυρίως για το 
ευθύ και το τίμιο του χαρακτή-
ρα του. Κολόνα, αληθινή κο-
λόνα, και στο σώμα και στην 
ψυχή.  Πάντοτε και για όλους 
είχε έναν καλό λόγο. Σε θέματα 
ιδιαίτερα δικαιοσύνης και τιμιό-
τητας ήταν άμεμπτος. «Δεν χώ-
ραγε μύγα στο σπαθί του». Δεν 
ήταν άξιος θαυμασμού μόνο 
για την κορμοστασιά του, αλλά 
και για την ευθύτητα του χαρα-
κτήρα του. 
Στην οικογένειά του εκφρά-

ζουμε τα θερμά συλληπητήριά 
μας.

Χρίστος Α. Τούμπουρος

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
Ο Ιάσων Χαμπίπης του Νικο-

λάου πέτυχε στο Παιδαγωγικό 
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

∆ημήτρης & Παναγιώτης Αηδόνης

ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΕΙΣ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ
Ταρατσών & ∆ωμάτων

Τηλ: 697 7359947 - 697 7289202 / fax: 210 213 2214
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Λαμπρινή Δ. Σιαπάτη (Ετών 90)
Γεννήθηκε το 1923, πρώτη 

από τα επτά παιδιά της Αρε-
τής και του Δημητρίου Νικο-
λού.
Παντρεύτηκε τον Δημήτριο 

Γ. Σιαπάτη, με τον οποίο απέ-
κτησαν δύο παιδιά, το Γεώρ-
γιο και την Πηνελόπη, πέντε 
εγγόνια και δέκα δισέγγονα.
Ήταν άριστη σύζυγος, αξι-

αγάπητη μητέρα, στοργική 
γιαγιά-προγιαγιά, χαρούμενη 
και πρόσχαρη για τους συγ-
γενείς, φίλους και συγχωρια-
νούς. Οι άνθρωποι που τη 
γνώρισαν, είχαν να λένε τα 
καλύτερα λόγια, για τον άψο-
γο χαρακτήρα και την καλο-
σύνη που εξέπεμπε. 
Εμείς τα εγγόνια, δεν θα ξεχάσουμε τη ζεστή της αγκαλιά, 

με τα αμέτρητα παραμύθια, τα τραγούδια και τις ιστορίες 
που μας διηγούταν. Πάντα ήταν δίπλα μας, να μας προστα-
τεύει, να μας συμβουλεύει και να μας δίνει τις πιο θερμές 
ευχές της. 

 Ήταν από τους παλαιότερους που μετακόμισαν στην Αθή-
να, στη δεκαετία του ’60 και το σπίτι της ήταν ανοιχτό για 
όλους τους συγγενείς και φίλους που ακολούθησαν. Με τη 
ζεστασιά και τη φιλοξενία που τη διέκριναν, προσπαθούσε 
με κάθε τρόπο να τους περιποιηθεί και να τους ευχαριστή-
σει.
Η ζωή της, όπως και κάθε ανθρώπου, είχε χαρές και λύπες. 

Τραγική στιγμή της ζωής της ήταν ο άδικος και ξαφνικός χα-
μός του συζύγου της, σε εργατικό ατύχημα το 1987.
Τον τελευταίο καιρό αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα 

υγείας και απεβίωσε την 28/1/2013, στην Παιανία Αττικής, 
όπου διέμεινε με το γιό της. Κηδεύτηκε την επομένη, στο 
Νεκροταφείο Άρτας, παρουσία παιδιών-εγγονών, πολλών 
συγγενών, φίλων και συγχωριανών, δίπλα στο σύζυγό της, 
που την περίμενε 26 ολόκληρα χρόνια.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Αρτινής γης που σκέπασε την 

πολυαγαπημένη μας Μητέρα και Γιαγιά. Θα τη θυμόμαστε 
πάντα για την αγάπη, το χαμόγελο και την προσφορά της, 
που τη χαρακτήριζαν σε όλη της τη ζωή.

Τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου

ΤΣΙΑΜΑΝΤΑΣ ΚΩΝ. - ΤΖΙΜΑΣ ΜΙΧ.
Οικοδομικά & Υδραυλικά Υλικά - Είδη Υγιεινής

Πλακάκια - Κεντρική Θέρμανση

Κύργιου 16 & Αρχ. Μακαρίου - Ιωάννινα
Τηλ. 26510-23.833 • Fax: 26510-36.766 

Ε-mail:oikodomi@hol.gr

Aγαπημένη μας,
Στον άνισο και δύσκολο αγώ-

να σου, προσπαθήσαμε να σου 
παρασταθούμε.
Πιστέψαμε ότι ίσως γινόταν 

ένα θαύμα και καταφέρεις να 
ξεπεράσεις τον κίνδυνο. Ακόμα 
κι εσύ μέχρι τις τελευταίες σου 
μέρες, ήλπιζες, ήθελες να ζή-
σεις…Έκανες όνειρα για το κα-
λοκαίρι, τότε που θα πήγαινες 
και πάλι στο χωριό που τόσο 
αγαπούσες…
Όποιος σε συναντούσε, έβλε-

πε απέναντί του μια γυναίκα 
χαμογελαστή, αισιόδοξη, διψα-
σμένη για τις χαρές της ζωής 
και δεν μπορούσε να πιστέψει 
πόσο άρρωστη ήσουν.
Σου φέρναμε τριαντάφυλλα 

στο νοσοκομείο και νόμιζε κα-
νείς ότι μέσα από τ’ άρωμά τους 
προσπαθούσες να ρουφήξεις 
την ίδια τη ζωή. Ακόμα και λίγες 
μέρες πρωτού φύγεις, αν και 
καθηλωμένη στο κρεβάτι από 
την αρρώστια, μας δεχόσουν 
με το χαμόγελο ζωγραφισμένο 
στα χείλη σου. Όταν άκουγες 
μουσική, κούναγες, όσο ήταν 
αυτό δυνατό, τα ποδαράκια σου 
για να χορέψεις.  Άλλες φορές 
πάλι μας τραγουδούσες αγαπη-
μένα σου τραγούδια όπως: «…
το φεγγάρι κάνει βόλτα…» και 
άλλα. Θαύμαζα το απίστευτο 
θάρρος σου. Για μένα είσαι η 
πιο μεγάλη ηρωίδα.
Εσύ πάντα προσπαθούσες να 

διώξεις κάθε μας πίκρα. Μου 
έλεγες για παρηγοριά, «όλα θα 
πάνε καλά!» και πάντα έπιανε. 
Στην οικογένειά σου προσέφε-
ρες πάντα περισσότερα απ’ όσα 
μπορούσες, ακούραστη Μητέ-
ρα-φύλακας Άγγελος. 
Για όποιον δεν σε γνωρίζει, 

θα ήθελα να του πω πως ήσουν 

μια πολύ ευαίσθητη, τρυφερή, 
καλλιτεχνική ψυχή που ωστόσο 
δεν της δόθηκε η ευκαρία να 
ξετυλίξει όλο το ταλέντο της. 
Θέλω να του πω πως αγαπού-
σες τη μουσική, το χορό, τη 
ζωγραφική, τα ταξίδια. Σου άρε-
σαν τα λουλούδια, τα δέντρα, 
η θάλασσα, το φεγγάρι, θαύμα-
ζες κάθε ομορφιά της φύσης.
Προικισμένη  με  το  «θείο 

δώρο» της κατανόησης, είχες 
την ικανότητα και θέληση να 
βλέπεις μέσα και πίσω από τα 
πρόσωπα και πράγματα. Πρό-
σωπα που όλοι οι άλλοι κατη-
γορούσαν με μεγάλη ευκολία, 
εσύ προσπαθούσες, με αγάπη, 
να κατανοήσεις εμβαθύνοντας 
και αναζητώντας αιτίες έξω από 
αυτά.
Είχες μια μεγάλη αγκαλιά για 

όλους, ιδίως τα παιδιά που τα 
αγαπούσες πολύ και σε αγα-
πούσαν κι αυτά. Λάτρευες τα 
εγγονάκια σου, που τόσο σου 
λείπανε όταν ήσουν στο νοσο-
κομείο. 
Σ΄ευχαριστώ για όλα όσα έχεις 

κάνει για μας. Λυπάμαι που  δεν 
μπορέσαμε να σε κρατήσουμε 
κοντά μας. Η θύμησή σου όμως 
είναι φως που μας οδηγεί και 
μας δυναμώνει. Η απέραντη 
αγάπη σου μπορεί ακόμα και 
τώρα που δεν μπορούμε να σε 
αγγίξουμε, να μας πλημμυρίζει 
και να ζεσταίνει τις καρδιές μας.
Όταν ακούω τα πουλάκια, 

όταν βλέπω τα δέντρα με τα 
ροζ ανθάκια που τόσο σου άρε-
σαν, ξέρω ότι είσαι Εσύ, μέσα 
σ΄όλα αυτά, όμορφη, γλυκιά, 
αγαπημένη. Είσαι παντού και 
σ΄αγαπάμε για πάντα…

Για την Ιφιγένεια Παππά που άφησε την 
τελευταία της πνοή στις 7 Μαρτίου 2013
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Πολύ παλιά (τα προϊστο-
ρικά χρόνια) σε μερικά 

μέρη, ακόμα και στη δική μας 
Κέα (Τζια), τους ηλικιωμένους, 
τους ανάπηρους και τους ανί-
κανους τους ξέκαναν με κώ-
νειο ή με κάποιον άλλον τρόπο 
και ξαλάφρωναν, τον μεν προ-
ϋπολογισμό τους από «στεί-
ρες» δαπάνες, την δε μητέρα 
γη από το βάρος τους («άχθος 
αρούρης» το έλεγαν). Άλλω-
στε, πασίγνωστος είναι ελληνι-
κός Καιάδας!... Σήμερα, μερικοί 
από τους όπου γης ηγέτες που, 
εν τω μεταξύ, «εκπολιτίστη-
καν», προτρέπουν τους γέρο-
ντες, ο καθένας με τον τρόπο 
του, να βιαστούν να πεθάνουν! 
Ο Ιάπωνας Υπουργός Οικο-
νομικών (Ταρό Άσο τον λένε, 
χωρίς να είναι ούτε ταρώ ούτε 
άσσος) παραγγέλλει στους γέ-
ροντες: «Βιαστείτε να πεθάνετε. 
Επιβαρύνετε πολύ τον κρατικό 
προϋπολογισμό». Και συνεχί-
ζει: «Τρελαίνομαι όταν σκέφτο-
μαι πόσα θα πλήρωνε το κράτος 
για συντάξεις και περίθαλψη 
αν ζούσαμε όσο θέλουμε. Θεός 
φυλάξοι»!... Εμείς οι Έλληνες 
τον καταλαβαίνουμε καλά, δι-
ότι το 1997 πέρασε από εδώ ο 
Καθηγητής Σπράος και μας δί-
δαξε ότι για να επιβιώσουν τα 
Ασφαλιστικά μας Ταμεία πρέ-
πει να αποβιώσουν οι συνταξι-
ούχοι. Μεγάλη «ανακάλυψη»! 
∆ικαίως τον λένε σοφό!... Μας 
αποκάλυψε ότι οι πεθαμένοι 
δεν τρώνε. Ας μάθει όμως, ότι 
κι εμείς οι ζωντανοί αρχίσαμε 
τώρα να μη «μασάμε»!...
Σατίριζα τότε τη «συνταγή» 

και μεταξύ άλλων έγραφα: «Το 
είπε κι ο Σπράος ο σοφός, κα-
θηγητής βαρβάτος/ πως η ζωή 
του καθενός κοστίζει εις το κρά-
τος/. Γέροντες και  σακάτηδες 
λιγότερο να ζήσουν/ . είναι ανά-
γκη εθνική, ευθύς ν’ αποδημή-
σουν/. Αργούν πολύ, π’ αναθε-
μά, χρόνους να μας αφήσουν/ . 
τον κρατικό τον κορβανά θα μας 
τον ροκανίσουν»!... Τώρα τρέ-
χω πίσω από τις συνεχώς με-
ταβαλλόμενες εξελίξεις να τις 
προλάβω και να προσαρμόσω 
τους παραπάνω στίχους στα 
καθημερινώς νέα αλλά  πιο ζο-
φερά και πιο μουντά δεδομένα. 
Ίσως προκάνω να τα δω λαμπι-
καρισμένα, για να με εμπνεύ-
σουν …

Τον τελευταίο καιρό ακού-
γεται εκκωφαντικά το 

ερώτημα: Γιατί μερικοί δημό-
σιοι άνδρες που κατηγορού-
νται (ή συκοφαντούνται) ως 
καταχραστές του δημόσιου 

χρήματος  αποφεύγουν τη δι-
καιοσύνη, όπως ο διάολος το 
λιβάνι, ενώ θα έπρεπε οι ίδιοι 
να προσφεύγουν σ’ αυτή  για 
να πάρουν πιστοποιητικό αθω-
ότητας, ώστε να κυκλοφορούν 
περήφανα και να χαιρετούν 
κατά το σχετικό ανέκδοτο «και 
με την άδεια της Αστυνομίας», 
έχοντας στο μέτωπό τους την 
αλήθεια γυμνή και «τετραχη-
λωμένη» (=ολοφάνερη), όπως 
οι ίδιοι ισχυρίζονται; Τη δική 
σας απάντησή τη μάντεψα κιό-
λας! Είναι πειστική γιατί βγαί-
νει αυθόρμητα από τα χείλη και 
τις καρδιές όλων των απλών 
ανθρώπων. Πράγματι, όποιοι 
βουτάνε τα χέρια τους στο 
μέλι, δεν τα προσφέρουν με-
λωμένα στις σφήκες. Γλείφουν 
ό,τι προλαβαίνουν και αμέσως 
«τα τρυπώνουν» μελιστάλαχτα 
στις τσέπες του, τα «τσεπώ-
νουν»! Να, όμως, που τώρα 
τελευταία ξύπνησαν απ’ το λή-
θαργό τους και «οι λιχουδιάρες 
αρκούδες» και ξετρυπώνοντας 
τα μελωμένα χέρια τα κόβουν 
απ’ τη ρίζα τους. 

Γράφοντας  τα παραπάνω 
κάτι μού ’ρθε και θυμή-

θηκα τα λόγια του Οδ. Ελύτη: 
Ένα ικανό μυρμήγκι βαρύνει - 
σε απόλυτη αξία – περισσότε-
ρο από έναν μέτριο …πολιτικό! 
Αλλά και τα λόγια του κυνικού 
φιλοσόφου Αντισθένη (444-
366 π.Χ)  μού ’ρθαν στο νου: 
«Οι πόλεις (τα κράτη) καταστρέ-
φονται, όταν δεν μπορούν να 
ξεχωρίσουν τους τιποτένιους 
από τους σπουδαίους». Στις 
μέρες μας δύο εκδοχές υπάρ-
χουν:  Ή οι σπουδαίοι «κάθο-
νται στ’ αυγά τους» και δεν 
πολιτεύονται ή οι πολίτες προ-
τιμούν τους τιποτένιους για να 
κάνουν ευκολότερα τα ρου-
σφέτια τους. Ιδού η ευθύνη 
των πολιτών, η ευθύνη όλων 
μας. Να και πώς δικαιώνεται 
μερικώς το: «όλοι μαζί τα φά-
γαμε»!...

Τo βαθύρριζο δέντρο του 
κακού που, από τη 10ετία 

του 1980, μας μεθούσε με το 
παραισθησιογόνο άρωμα των 
«μπουμπουκιών» του και μας 
έκανε να πιστεύαμε στο: «ό,τι 
θέλεις γίνεται σήμερα», φαίνε-
ται πως άρχισε, επιτέλους, να 
δέχεται τις τσεκουριές του «ξυ-
λοκόπου». Ήδη, σιγά-σιγά οι 
κλώνοι αυτού του δέντρου που 
παρήγαγε τους καρπούς του 
«οτιθελισμού»,  «αποκόπτο-
νται και εις πυρ βάλλονται». 
Το κόψιμο, όμως, απ’ τη ρίζα 
του για να προγκίσουν οι μα-
ϊμούδες που κρύβονται στην 
κουφάλα του και να εξαφα-
νιστούν μια για πάντα, απαι-
τεί πολλές ακόμα τσεκουριές. 
Επί χρόνια μας ξεγελούσαν, 
οι αθεόφοβες, με ψίχουλα απ’ 
το δικό μας «βιος», μέχρι που 
μας έριξαν στις δαγκάνες των 
ανάλγητων δανειστών μας οι 
οποίοι, με τη σειρά τους, μας 
βούλιαξαν εξαθλιωμένους στον 
απύθμενο «βάλτο των στεναγ-
μών», για να «βλέπουμε, από 
εκεί, το χάρο με τα μάτια»!... 
Αλλά και εμείς οι αρειμάνιοι 
ρουφηχτές της αποπνικτικής 
μπόχας των «μπουμπουκιών» 
του δέντρου που ποτίζαμε, 
πρέπει να μπούμε σε εντατικό 
πρόγραμμα απεξάρτησης και, 
αν μας μείνει λίγο μυαλό και 

φιλότιμο, να αυτο-
μαστιγωθούμε για τη 
συνδρομή που πα-
ρείχαμε στους ολετή-
ρες (εξολοθρευτές) 
των παιδιών μας. 
Ας θυμόμαστε όλοι 
την προσευχή των 
Πυθαγορείων  και 
ας αναρωτιόμαστε 
καθημερινά, όπως 
εκείνοι, με το: «Πη παρέβειν, 
τι δ’ έρεξα, τι δε μοι δέον ουκ 
ετελέσθη;», δηλ. ποια αμαρτία 
έκανα, τι καλό έπραξα, τι έπρε-
πε να κάνω και δεν έκανα, για 
να μην ξανακάνουμε τις ίδιες 
αμαρτίες.                 

«Φωστήρες», στ’ αλή-
θεια, είναι τούτα τα 

αφεντικά των οικονομικών 
Υπουργείων μας!... Πετσοκό-
βουν μισθούς, μεροκάματα 
και συντάξεις, βάζουν εξοντω-
τικούς φόρους και χαράτσια, 
ακόμα και σε εγκαταλειμμένα 
καλύβια (μπορεί σε λίγο και σε 
χέρσα χωράφια),  διατηρούν 
στα ίδια επίπεδα ή αυξάνουν 
τις τιμές των αγαθών (π.χ. στο  
πετρέλαιο θέρμανσης, τιμολό-
για δημόσιων Οργανισμών), 
«βγάζουν από τη μύγα σπλήνα» 
και περιμένουν να ανακάμψει 
η οικονομία μας! Οι πολυ-
σπουδασμένοι πολιτικοί μας, 
αφού άφησαν χωρίς δουλειά 
πολλούς μεροκαματιάρηδες 
και μισθοσυντήρητους, αφού 
στέρησαν το ψωμί των μικρών 
παιδιών μας και αφού οδήγη-
σαν στην ανεργία τους παρα-
γωγικότατους νέους, στέλνουν 
σιγά-σιγά όλους τους Έλληνες 
με υψωμένα τα χέρια να παρα-
δοθούν ταπεινωμένοι μπροστά 
σε μια σακούλα μπρόκολα, που  
προσφέρουν οι ελεήμονες 
αγρότες μας, ή σε μια καραβά-
να μακαρόνια που χορηγούν 
στους πεινασμένους οι Εκκλη-
σίες και οι ∆ήμοι!... Και μέσα 
από αυτή την εξαθλίωση περι-
μένουν οι «ατσίδες» οικονομο-
λόγοι μας να ξεπεταχτεί η ανά-
καμψη! Ίσως βάλθηκαν να μας 
εξαϋλώσουν από τώρα, ώστε 
κατά τη «∆ευτέρα Παρουσία» 
ο Θεός να μην ασχοληθεί καν 
με την αξιολόγηση των πράξε-
ών μας, αφού όλοι, («ζώντες 
τε και τεθνεώτες»), θα έχουμε 
πληρώσει ακριβά τις δικές μας 
αλλά και των άλλων τις  αμαρ-
τίες  στην επίγεια κόλαση και 
θα χρωστάμε μόνο τα επιτίμια 
και τους κανόνες (προσευχές, 
ωσαννά και ιερά αναγνώσμα-
τα), ώστε να μην υποτροπιά-
σουμε «εν τω Άδη»!...   

Ερωτηθείς φίλος μου (βα-
θυστόχαστος άνθρωπος 

και μόνιμος πολιτευτής αλλ’ 
ουδέποτε εκλεγείς) αν θα μά-
θουμε ποτέ την αλήθεια, για το 
ποιοι, πώς και γιατί μας οδή-
γησαν στις δαγκάνες των Μνη-
μονίων, απάντησε: «Όχι, γιατί 
όσοι ξέρουν την αλήθεια δεν 
μιλάνε και όσοι μιλάνε δεν την 
ξέρουν». Σ’ εμένα άρεσε πολύ 
η απάντηση. Σ’ εσάς; 

Γράφοντας τα παραπάνω 
θυμήθηκα εκείνο που λέ-

γαμε εμείς οι παλιότεροι και 
το ακούγαμε από τους ακόμα 
πιο παλιούς: «Κάνε με πρωθυ-
πουργό για 24 ώρες και θα δεις 
πώς λύνω όλα τα προβλήμα-

τα»! Αμφιβάλλω αν 
σήμερα  υπάρχουν 
υπεύθυνοι και σο-
βαροί άνθρωποι που 
ονειρεύονται τέτοια 
«μεγαλεία»! Και η 
απροθυμία  αυτών 
των ανθρώπων με 
κάνει πιο πολύ ανή-
συχο, γιατί σε εποχές 
ηθικής κατάπτωσης 

κάποιος «πολυεύσπλαχνος» 
(σκιτζής, άρπαγας ή σαδιστής)  
εμφανίζεται σαν «ο από μηχα-
νής θεός» και μας πείθει ότι θυ-
σιάζεται για να μας σώσει! Και 
είναι τραγικό για μια χώρα οι 
άριστοι πολίτες της να σκύβουν 
για να περάσουν από πάνω 
τους τα όποια «σκύβαλα». Το 
είχε επισημάνει, άλλωστε, και 
ο  αρχαίος τραγικός ποιητής 
Ευριπίδης (480-407 π.Χ.) που 
(σε ελεύθερη μετάφραση) έλε-
γε: Είναι αποτρόπαιο για τους 
ανώτερους ανθρώπους να βλέ-
πουν έναν τιποτένιο, περιβε-
βλημένο με ανώτατα αξιώματα, 
να κυβερνάει το λαό, ενώ προ-
ηγουμένως δεν ήταν παρά ένα 
σκέτο μηδενικό!...    

Και μη μου πείτε ότι η 
Παιδεία και οι πνευμα-

τικοί ταγοί μας δεν έχουν ευ-
θύνες για το κατάντημά μας… 
Προφητικά ο Πατροκοσμάς 
(1714-1779) έλεγε: «θα βγουν 
πράγματα από τα σχολεία που 
ο νους σας δεν φαντάζεται»! 
Αλήθεια, ποιος φανταζόταν 
ότι 300 σημερινοί Έλληνες 
φοιτητές (αυριανοί επιστήμο-
νες) θα έχασκαν όταν κλήθη-
καν από τον  Καθηγητή τους 
να πουν τι ξέρουν για τη Μάχη 
του Μαραθώνα (490 π.Χ)!... 
Μόνο μια αλλοδαπή φοιτήτρια 
σήκωσε το χέρι της και «έσω-
σε την παρτίδα»! Μπράβο της! 
και ντροπή μας… Ούτε βέβαια 
φανταζόμασταν ότι εκπαιδευ-
τικοί μιας ζωηρής συνδικαλι-
στικής παράταξης θα έστελναν 
επιστολή στους μαθητές για να 
τους «ενημερώνουν» ότι η 25η 
Μαρτίου 1821 είναι ψέμα και 
ότι δεν πρέπει να εμπιστεύο-
νται τα βιβλία και τους δασκά-
λους τους!!!... Ακόμα και πανό 
με «αντιμνημονιακά» συνθήμα-
τα, λέγεται ότι συμβουλεύουν 
τους μαθητές να αναρτήσουν 
στις προσόψεις των σχολείων 
τους!... Κάτι τέτοιες ενέργειες, 
ακραίας ελαφρότητας, δίνουν 
υλικό σε κάποιους άλλους 
ακραίους, του άλλου σκληρού 
άκρου, να ονειρεύονται να γί-
νουν Σχολάρχες, για να διδά-
σκουν τα παιδιά μας Ελληνική 
Ιστορία και Πολιτική με το δικό 
τους Αναλυτικό Πρόγραμμα!… 
Εκείνο το άρθρο 16 του Συ-
ντάγματος που, μεταξύ άλλων, 

λέει ότι «η παιδεία αποτελεί βα-
σική αποστολή του Kράτους και 
έχει σκοπό… την ανάπτυξη της 
εθνικής και θρησκευτικής συ-
νείδησης…» των Ελλήνων, δεν 
το  έχουν ακούσει ούτε οι μεν 
ούτε οι δε, που με απομαγνητι-
σμένες τις πυξίδες τους κινού-
νται έξω από το γράμμα και το 
πνεύμα του Συντάγματος; Να, 
«τ’ άλαλα και τα μπάλαλα» που 
ψυχανεμίζονταν ο Πατροκο-
σμάς...   

Και κάτι διαφορετικό αλλά 
όχι  εντελώς  άσχετο : 

Πριν από έξι χρόνια έγραφα 
στην εφημερίδα μας (Φύλλο 
157/2006) ότι στις δημοτικές 
εκλογές δεν πρέπει να υπάρ-
χουν παραταξιακά ψηφοδέλ-
τια. Όλοι οι υποψήφιοι δήμαρ-
χοι να μπαίνουν κατ’ αλφαβη-
τική σειρά σε ένα ψηφοδέλτιο 
και να ακολουθούν οι υπο-
ψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι, 
χωρίς κομματικά χρίσματα και 
διακριτικά, ώστε ο δημότης να 
εκφράζει την προτίμησή του 
σε έναν από τους υποψηφί-
ους δημάρχους και σε 2-3 από 
τους υποψηφίους δημοτικούς 
συμβούλους, τους ικανότε-
ρους κατά την κρίση του, και 
αν χρειαζόταν επαναληπτική 
εκλογή, αυτή να περιοριζόταν 
μόνο στους δυο επικρατέστε-
ρους υποψηφίους ∆ημάρχους. 
Εκείνο το φύλλο της εφημε-
ρίδας με υπογραμμισμένο το 
σχετικό σχόλιο, το έστειλα στο 
Γραφείο του τότε Υπουργού 
Εσωτερικών. Μετά 3-4 μήνες 
μου τηλεφώνησε κάποιος «αρ-
μόδιος» και, μάλλον ειρωνικά, 
με «ενημέρωσε» ότι η πρότα-
σή μου του θύμιζε τη «Νεφε-
λοκοκκυγία» και άρα ήταν ου-
τοπική… Τώρα, έξι ολόκληρα 
χρόνια από τότε, φαίνεται πως 
οι «πραγματιστές» που μας 
κυβερνούν, κατάλαβαν ότι τα 
πετούμενα που έφτιαξαν στα 
σύννεφα εκείνη την πολιτεία 
των πτηνών είχαν δημιουργι-
κότερη φαντασία απ’ τη δική 
τους, την παντελώς στείρα. Γι’ 
αυτό φαίνεται ότι για τις προ-
σεχείς ∆ημοτικές Εκλογές επε-
ξεργάζονται κάποιο εκλογικό 
σύστημα παρόμοιο με την πα-
ραπάνω «ουτοπική» πρόταση. 
Μακάρι! Φαίνεται πως εκεί στα 
Υπουργεία, επιτέλους, άρχισαν 
να καταλαβαίνουν ότι οι απλοί 
πολίτες τρέχουν πολύ πιο γρή-
γορα απ’ τους κυβερνώντες. 
Λέτε να ήρθε ο καιρός να ξεπε-
ζέψουν απ’ το καλάμι και τον 
αραμπά και να καβαλικέψουν 
κανένα άλλο «άτι», πιο γρήγο-
ρο; Είπε βέβαια ο ποιητής «σα 
βγεις στον πηγαιμό για την Ιθά-
κη/, να εύχεσαι να ’ναι μακρύς 
ο δρόμος»,  αλλά δεν εννοούσε 
να αρμενίζουμε άσκοπα, απρο-
σανατόλιστα και ατελέσφορα…

 xpapakitsos@yahoo.gr

Βλέ πω, α κού ω, σχολιάζω
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ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ...ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ

Χιόνια στο χωριό
Πλησίαζε η Πρωτομαγιά 

του 1961 κι όλη η παρέα - ο 
Πανταζής ο Τούμπουρος, ο 
Δημήτρης ο Τούμπουρος, ο 
Τάκης ο Κωστάκης, ο Χρή-
στος ο Σκανδάλης, ο Γιώρ-
γος ο Τσίτσας, ο υποφαινό-
μενος, (συμμαθητές στη Δ’ 
τάξη του Γυμνασίου Αγνά-
ντων), ο Χρήστος ο Παπαϊ-
ωάννου (της Ε’ τάξης) και ο 
Σωτήρης ο Πεταλάς (της Γ’ 
τάξης) -πήραμε τη μεγάλη 
απόφαση: Να γιορτάσουμε 
την Πρωτομαγιά στη λάκκα 
του... Ευταξία!
Έτσι από μέρες πριν αρ-

χίσαμε την προετοιμασία, 
ώστε πρωί-πρωί, ανήμερα 
της Πρωτομαγιάς, να μη μας 
λείπει τίποτα.
Ανησυχούσαμε απ’ την πα-

ραμονή για την εξέλιξη του 
καιρού, καθώς ο ουρανός 
ήταν συννεφιασμένος, αλλά 
με το ξημέρωμα τα σύννε-
φα είχαν διαλυθεί και μόνο 
μια αραιή ομίχλη πλανιόταν 
πάνω απ’ το χωριό κι απ’τη 
γύρω περιοχή, που προμη-

νούσε μια όμορφη, ηλιόλου-
στη, ανοιξιάτικη μέρα.
Συγκεντρωθήκαμε, λοιπόν, 

χαρούμενοι από νωρίς στη 
γειτονιά με τ’ απαραίτητα: 
Τις δυο σούβλες με το κρέ-
ας, που μας είχε ετοιμάσει ο 
Κώστας ο Τούμπουρος, ο χα-
σάπης και πατέρας του Πα-
νταζή, την νταμιτζάνα με το 
κρασί και τα ποτηράκια μας, 

τα κάρβουνα για το ψήσιμο, 
το ψωμί, το τυρί και τα βρα-
στά αυγά, ένα μαχαιράκι και 
οπωσδήποτε τα σπίρτα για 
ν’ ανάψουμε τη φωτιά.
Δεν ξεχάσαμε τη μπάλα 

με την τρόμπα και τα κολ-
λητικά σύνεργα, αναγκαία 
σε περίπτωση που αυτή θα 
τρυπούσε. Οι μπάλες τότε 
δεν ήταν σαν τι σημερινές. 
Φουσκώναμε πρώτα καλά 
τη σαμπρέλα, δέναμε έπειτα 
σφιχτά με σπάγκο το λαι-
μό της και τελικά δέναμε το 
κορδόνι του εξωτερικού δερ-
μάτινου περιβλήματος κι η 
μπάλα ήταν έτοιμη.
Επί πλέον ο Πανταζής μας 

έφερε το ραδιόφωνο του 
σπιτιού του, ενώ εμείς είχα-
με φροντίσει να προμηθευ-
τούμε καινούριες μπαταρίες 
για ν’ ακούγεται δυνατά και 
καθαρά όλη μέρα.
Ο Τάκης επίσης δεν ξέχασε 

να φέρει την κιθάρα του.
Αφού κάναμε έλεγχο και 

διαπιστώσαμε πως δε μας 
έλειπε τίποτα, ξεκινήσαμε.
Περάσαμε τα Παλιάμπελα 

και το νεκροταφείο και πριν 
απ’ τη Σπηλιά ανηφορίσαμε 
αριστερά προς τη λάκκα του 
Ευταξία.
Φτάνοντας, η ομίχλη είχε 

πια διαλυθεί και ο ανοιξιάτι-
κος ήλιος είχε ανέβει αρκε-
τά. Πρώτη μας φροντίδα να 
μαζέψουμε ξερά χαμόκλαδα 
για να βοηθήσουμε τα κάρ-
βουνα ν’ ανάψουν και να 
στήσουμε με πέτρες σε μιαν 
άκρη της λάκκας την «ψη-
σταριά» μας.
Τα κάρβουνα μετά από αρ-

κετή ώρα άναψαν, οι σού-
βλες μπήκαν στη θέση τους 
κι ένας-ένας από μας με τη 
σειρά τις φρόντιζε, ενώ οι 
άλλοι είχαν χωριστεί σε δυο 
ομάδες κι άρχισαν το ποδό-

Σοβαρά κι εύθυμα

Γράφει ο 
Χά ρις Ζά χος

Συντ/χος Δά σκα λος 
- Συγγραφέας

Επιστολές που λάβαμε

Γράφει ο 
Γιάννης Κατσικογιώργος
Συνταξιούχος δάσκαλος

Σπυριδούλα Ευαγγελίου πρακτικός ορθοπεδικός.
Σπουδές, στη Γκούρα, στις Τζούμες και στα Κού-

τσουρα.
Πρακτική εξάσκηση, σ’ όλα τα είδη τετράποδων. 

Αρνιά, κατσί-
κια, πρόβατα, 
αγελάδες. Τέ-
λειος μάστο-
ρας!
Π ώ ς  κ α -

τάφερνε  και 
ένωνε τα σπα-
σμένα  κόκα-
λα, ο Θεός και 
η  «επιστήμη 
της».
Πολλοί από 

μας δοκιμάσα-
με την τέχνη 
της είτε από 
στραμπουλήγ-
ματα είτε από 
σπάσιμο.

Πράος χαρακτήρας, ανιδιοτελής. Ποτέ της δε ζή-
τησε ούτε πήρε «φακελάκι».
Τα σπασμένα κόκαλα υπάκουαν στις λεπτές κι-

νήσεις των χεριών της Σπυριδούλας. Πότε από δω 
πότε από κει τα έβαζε στη θέση τους ούτε ακτινο-
γραφίες ούτε γύψος ούτε βίδες ούτε λάμες. Έκανε 
μια ειδική κόλλα από το ασπράδι του αυγού το 

έβαζε πάνω στο χέρι ή στο στραμπουλιγμένο πόδι 
και το τύλιγε με μια γάζα. Στο σπάσιμο έβαζε δεξιά 
και αριστερά σανίδες τις έδενε γερά κι αυτό ήταν 
όλο. Ήξερε σε πόσες μέρες θα γιάνει το τραύμα.
Η φήμη της ήταν μεγάλη και από το σπίτι της 

δεν έλειπε μέρα που να ήταν μόνη της. Για αμοιβή, 
άλλος της έφερνε φασόλια, άλλος κουκιά, φακές, 
ρεβίθια και ότι άλλο είχε το βαλάντι. Όταν παίζαμε 
μπάλα στα Λειβάδια ή στη λάκα του ’Φταξία, κά-
ποιος το βράδυ θα περνούσε από τη Σπυριδούλα.
Μας είχε γίνει συνήθεια. Στο κάθε αδέξιο χτύπη-

μα, ακολουθούσε η πρόταση. «Στη Σπυριδούλα».
Στα χρόνια εκείνα, όχι βέβαια τα παλιά, ξεφύ-

τρωσαν οι ορθοπεδικοί. Βλέπανε πως χάνουν το 

ψωμάκι τους από τη Σπυρι-
δούλα, γράφουν γραφή στον 
Αστυνόμο και η πρακτική για-
τρός, παίρνει εντολή: Τέρμα 
τα φασόλια και τα ρεβίθια.
Δε στεναχωρέθηκε, για-

τί κρυφά ο κόσμος πήγαινε 
στην πρακτική γιατρό, για το 
πόδι ή για το χέρι.
Να που ο καλός μας Θεός 

αγαπά τον κλέφτη αγαπά και 
το νοικοκύρη.
Ο γυιός του Αστυνόμου, ο Λάκης, λέγανε πως 

έπεσε από το μπαλκόνι κι έσπασε το χέρι του, Να 
’ταν έτσι ή από τις σκανταλιές του τον «χειροτόνη-
σε» ο πατέρας του. Την αλήθεια την μάθαμε αργό-
τερα.
Κρυφά λοιπόν η εξουσία, τα βράδια επισκέπτο-

νταν τη Σπυριδούλα κι αυτή έκανε το καθήκον της 
όπως έπρεπε, αδιαφορώντας για το Νόμο και τις 
συνέπειες.
Στο χωριό το καλοκαίρι, επειδή το σπίτι της Σπυ-

ριδούλας είναι στο κέντρο του χωριού, οι μεγάλοι 
λένε στους μικρούς:

– Να το σπίτι της Σπυριδούλας και ακολουθεί η 
ιστορία της.
Αγαπητέ ορθοπεδικέ γιατρέ μου Γιώργο Λένη. Τα 

κόκαλα τα έφτιαχνε η Σπυριδούλα, την περιαρθρί-
τιδα όμως;

Η ορθοπεδικός της περιφέρειαςΗ ορθοπεδικός της περιφέρειας

Όλη η παρέα στην Καρυά. Από αριστερά: Τάκης Κωστάκης, 
Σωτήρης Πεταλάς, Χρήστος Σκανδάλης, Γιάννης Κατσικογιώρ-
γος (πίσω), Πανταζής Τούμπουρος, Δημήτρης Τούμπουρος, 
Χρήστος Παπαϊωάννου και Γιώργος Τσίτσας.

Αθήναι 14η Φεβρουαρίου 2013
Αγαπητέ μαθητά μου, Χάρι, χαίρε.
Έλαβα το τελευταίο φύλλο υης εφημερίδας: «ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ» 

και σπεύδω να σ’ απαντήσω, σχετικά με την επιστολή του κ. Να-
πολέοντος Κατσούλη, για την οποία μου υπέδειξες να επισημάνω 
κάποιο λάθος (όχι ορθογραφικό ή συντακτικό).

Κατ’ αρχάς επίτρψέ μου να σε συγχαρώ θερμά για τα υπέροχα 
δημοσιεύματά σας: «Η γιαγιά η Σωτήραινα, η ημεροδρόμος των 
Αγνάντων»» - «ο Γληγό’ ς»- Μία θεατρική παράσταση που έκανε 
τους Αγναντίτες περήφανους».

Θέλω, επίσης, να συγχαρώ ειλικρινά τον αξιότιμον κύριον Ναπο-
λέοντα Κατσούλη, για το θαυμάσιο δημοσίευμά του… «Το τελευ-
ταίο Γράμμα», το οποίο δεν είχε επιστολόχαρτο…

Ακολούθως, επιθυμώ να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια 
στον τιμηθέντα από τον Δήμο Περιστερίου Αττικής, αξιότιμον κύ-
ριον Χρήστον Παπακίτσον, για την πλουσιότατη στήλη της εφημε-
ρίδος: «Βλέπω – ακούω – σχολιάζω», από την οποία επισημαίνω 
δύο σημεία: 

1) «Χρήστο, ωραίο το κουστουμάκι σου, αλλά τα ραφτικά τα 
χρωστάς ακόμα…». Με το θάρρος που μου δίδει η ιδιότητά μου, ως 
παλαιού καθηγητή του Γυμνασίου «εν Αγνάντοις» (σχολικόν έτος 
1963 – 1964, κατ’ απόσπασιν από το Γυμνάσιον Κονίτσης), παρα-
καλώ τον κύριο Χρήστο, άς φανεί ανώτερος, όπως πράγματι είναι, 
και ας συγχωρήσει τον (οικογενειακόν του φίλον), τον…ράφτη…, 
για την απρέπειάν του.

2) («Όμως ας μάθουν όλοι ότι τούτο το παλιό σκαρί που το λέν 
ΕΛΛΑΔΑ…χρόνους μας ταξιδεύει Δε βουλιάξαμε, κατακλυσμούς 
ποτέ δεν λογαριάσαμε, μπήκαμε μες στα όλα και περάσαμε…» 
(οδ. Ελύτης). Εγώ, χάρι, προσθέτω: «ει ο Θεός μεθ’ ημών, ουδείς 
καθ’ ημών». «Όσες σκλαβιές κι αν γνώρισα –όσους εχθρούς κι αν 
είδα, έγερνα σκλάβα αποβραδύς, μα ξύπναγα ΕΛΛΗΝΙΔΑ!». (Από το 
«Άγγελμα της ημέρας». Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2003).

Και τώρα, στο ερώτημά σου, όσον αφορά στο λάθος που υπάρχει 
στην επιστολή του κ. Κατσούλη: Στη φωτοτυπία της επιστολής που 
σου στέλνω, επισημαίνω δύο, κυρίως σημεία: α) Συμπληρώνω το 
της νεκρωσίμου Ακολουθίας και β) αλλάζω το: Κυρίες… έρχομαι, 
με το: Κύριε Ιησού…έρχομαι, «έρχομαι ταχύ, αμήν, ναι έρχου, Κύ-
ριε Ιησού» (Αποκάλυψις, κβ΄, 20).– Τους θερμούς μου χαιρετι-
σμούς στην οικογένειά σου και την αγάπη μου και την εκτίμησή 
μου εις όλους τους Αγναντίτες.

Με πολλή αγάπη ο δάσκαλός σου, Ελευθέριος Βλέτσης, Φιλό-
λογος.

Υ.Γ. Συγχαίρω θερμά όλους τους αρθρογράφους της εφημερίδος 
και ιδιαιτέρως όσους είχα την ευλογία του Θεού και την τιμή να 
τους έχω μαθητάς, έστω και για ένα σχολικόν έτος (1963 – 1964). 
Ίδιος.

Σπυριδούλα Χρ. Παπαθεοδώρου
Δικηγόρος

Σαλαμάγκα 2, 45.332 - Ιωάννινα
Τηλ.: 26510-28008 Fax: 26510-76200

Κιν.: 6932-190770 • email: roulapa@hol.gr
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Η Κα Σπυριδούλα ΕυαγγελίουΗ Κα Σπυριδούλα Ευαγγελίου

Ο Λάκης ο Αρμενιάκος (δεξιά). Έφυγε κι αυτός 
πολύ νωρίς και μας άφησε ολόκληρη ιστορία από 

παιδικές σκανταλιές και καλοσύνες.
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ΣΤΙΓΜΕΣ
Είναι στιγμές που σκέπτομαι 
ποιος είμαι και πού πάω 
μα άκρη δεν μπορώ να βρω 
ευθύς τα παρατάω.

Είναι στιγμές που σκέφτομαι 
αν έπραξα καλά 
τα όχι και τα ναι μπερδεύονται 
ήταν τα όνειρα πολλά.

Είναι στιγμές εφιαλτικές 
σκέφτομαι πού πάμε 
ο Κάιν εξακολουθεί 
αδέλφια να σκοτώνει 
η πείνα ασταμάτητα 
παιδάκια εξοντώνει.

Κάποιες στιγμές αγανακτώ 
άνθρωποι δεν προσέχουν 
με έργα ασυλλόγιστα 
τη γη μας καταστρέφουν.

Κάποιες στιγμές προσεύχομαι 
μας σώζει ένα θαύμα 
να σταματήσει πια η γη 
να πνίγεται στο κλάμα.

Είναι στιγμές που σκέφτομαι 
μα ύστερα ξεχνώ 
δοξολογώ που ζω 
έτσι απλά κι ανθρώπινα.

ΣΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ 
ΤΑ ΞΗΜΕΡΩΜΑΤΑ

Στην άκρη του περιβολιού 
άνθισε ένα λουλούδι 
κρυφή λαχτάρα της καρδιάς 
φτερό από αγγελούδι.

Ολόδροσο ξεχείλισε 
στον κήπο το νεράκι 
και μια βαρκουλα αμέριμνη 
πλέει μεσ’ το αυλάκι.

Από χεράκι παιδικό 
κάποιας αγνής καρδούλας
γιομάτη όνειρα γλυκά 
μιας όμορφης παιδούλας.

Όλες οι αγάπες στήσανε 
χορό μέσα στη φύση 
ανακωχή κηρύξανε 
και φύγανε τα μίση.

Μπουμπούκια, μέλισσες, φω-
λιές 
θ’ αρχίσουν ξεφαντώματα 
ζεστές που είναι οι καρδιές 
στης άνοιξης τα ξημερώματα.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΛΙΤΣΑ 
ΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΑΓΝΑΝΤΑ

Τηλ.: 6977-076267

Γράφει ο Χριστόφορος Nικολός

Ιστορίες από τον ουρανό και τη γη
Από το βιβλίο της Κλεοπάτρας Νικολού-Παπαδημητρίου, 

καθηγήτριας ξένων γλωσσών
...Κάπως έτσι φτάσανε όλοι, φύση και άνθρωποι, να ανα-

ρωτιούνται πώς ξεκί νησε αυτή η κατάσταση, ποιοι ήταν οι 
υπεύθυνοι και αν υπήρχε επιστροφή και σωτηρία. Γιατί προ-

κλήθηκαν όλα αυτά; Πώς μπόρεσαν 
οι άνθρωποι να προξε νήσουν τόσο 
κακό, τόση απελπισία;
Μέχρι που μια μέρα κάποιοι σο-

φοί που τους λένε «επιστήμονες», 
φορούν γυα λιά και έχουν στα χέρια 
τους μεγάλα χαρτιά γεμάτα σημει-
ώσεις, γράμματα και αριθμούς που 
μόνο εκείνοι καταλαβαίνουν, έδωσαν 
εξήγηση σε όλη αυτή την κατάσταση. 
Και φτιάχνοντας λίγο τη γραβάτα 
τους, ανακοίνωσαν μονοκόμματα και 
βαρύγδουπα:

«Εμείς οι άνθρωποι είμαστε οι μόνοι υπεύθυνοι για όλα τα 
άσχημα που αντιμε τωπίζουμε.»
Όπως καταλαβαίνετε, οι άνθρωποι τα έχασαν. Άρχισαν να 

κοιτιούνται αμήχα να, κατάπιαν τη γλώσσα τους και δεν μπο-
ρούσαν να αρθρώσουν λέξη. Οι πιο θαρραλέοι είπαν:

«Γιατί, τί κάναμε; Εμείς είπαμε στη βροχή να μη βρέχει 
και στα ψάρια να μη ζουν πολύ; Εμείς είπαμε στα φυτά να 
μαραίνονται, στα ζώα να πεινάνε και στο νερό να είναι λιγο-
στό;».

«Όχι», απάντησαν οι επιστήμονες, ξύνοντας το αυτί ή το 
φρύδι τους.

-Τότε, τι κακό κάναμε;
«Δεν προσέξαμε», απάντησαν πάλι οι επιστήμονες.
-Τι δεν προσέξαμε;
-Δεν προσέξαμε, δεν αγαπήσαμε, δε φροντίσαμε.
«Τι πράγμα;», ξαναρώτησαν οι άνθρωποι.
«Τα πάντα γύρω μας. Τον όμορφο κόσμο που έχουμε, 

την μαγευτική φύση που μας προσφέρεται. Θεωρήσαμε όλα 
όσα έχουμε δεδομένα κι αρχίσαμε να κάνου με σπατάλες. 
Να ξοδεύουμε το νερό, λες και δεν τελειώνει ποτέ, να φτιά-
χνουμε εργοστάσια χωρίς να προσέχουμε ότι μολύνουμε τον 
αέρα που αναπνέουμε. Να κάνουμε πόλεμους, αποζητώντας 
περισσότερα από όσα είχαμε, μα το αξιοπερίεργο είναι ότι 
ζητούσαμε περισσότερα κι από όσα ποτέ θα χρειαζόμασταν».
Επικράτησε σιγή.
«Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, πετούσαμε τα σκου-

πίδια μας, δεξιά κι αρι στερά, χωρίς να αναλογιζόμαστε τις 
συνέπειες. Τώρα, καλούμαστε να περιορίσουμε, αν όχι να 
διορθώσουμε τις αρνητικές συνέπειες που ακολουθούν τη 
φυ σική ανισορροπία, την οποία με τόση αφέλεια προξενήσα-
με. Τώρα, η μόλυνση που εμείς οι ίδιοι δημιουργήσαμε, μας 
χτυπάει την πόρτα».

«Και εμείς θα την ανοίξουμε;», πετάχτηκε ένας αδαής και 
όλοι άρχισαν να γε λούν νευρικά.

«Δεν έχουμε άλλη επιλογή, πρέπει να την ανοίξουμε», 
απάντησαν ευθύς οι επι στήμονες επαναφέροντας την τάξη.

«Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πόσο σημαντική είναι η 
φύση για εμάς, πόσο πολύ εξαρτόμαστε εμείς από αυτή κι 
αυτή από εμάς και να σταματήσουμε τις κα κές συνήθειες. 
Πρέπει, επίσης, να ζούμε αγαπημένοι κι αρμονικά, ευτυχι-
σμένοι με ό,τι έχουμε. Γιατί, αν ζητάμε και ζηλεύουμε τα 
περισσότερα, τότε θα τσακωνόμα στε μεταξύ μας για το ποιος 
έχει τα πιο πολλά και τα πιο καλά και θα κάνουμε πό λεμο. 
Και πάλι έτσι, θα βλάψουμε τους εαυτούς μας και τη φύση, 
Θα ξεχάσουμε τη δέσμευση μας να σεβόμαστε τον όμορφο 
κόσμο γύρω μας, προσπαθώντας να τον κάνουμε ακόμη 
ομορφότερο».
Με αυτά τα λόγια τελείωσε η συζήτηση μεταξύ των ανθρώ-

πων. Ήταν λόγια δυνατά, καθαρά και βαρυσήμαντα. Όλοι τα 
σκέφτηκαν και όλους τους άγγιξαν βαθιά.
Ποιος ξέρει, θα καταφέρουν οι άνθρωποι να αντιστρέψουν 

την κακή κατάστα ση που προκάλεσαν; Θα καταφέρουν να 
συμφωνήσουν μεταξύ τους δίκαια και σωστά όπως οι φίλοι 
μας Σταγόνας, Φωτεινούλες, Βροντούλες, Ανεμος και Θά-
λασσα, μοιράζοντας εξίσου διασκέδαση και υποχρεώσεις;
Και τέλος, με τη σειρά τους, θα κατορθώσουν οι αγαπη-

μένοι μας Σταγόνας, Ηλιαχτίδα, Φωτεινούλες, Βροντούλες, 
Άνεμος και Θάλασσα να αγαπηθούν ξανά και να φιλιώσουν;
Αυτό ελπίζουμε όλοι...

Μπαλντούμα-Κράψη. Έγινε 
οριστική μελέτη μήκους 11 
χιλιομ, μέση ταχύτητα 80 
χιλιόμ. την ώρα και κλίσεις 
ήπιες. β) Κράψη-Παλαιοχώ-
ρι- Προσήλιο …Πράμαντα. 
Μήκος 29 χιλιόμ . Σύνολο 
Μπαλντούμα- Πράμαντα 
11+29=40 χιλιόμετρα. 
Για το (β) μέρος Κράψη…

Πράμαντα, έγινε η τοπογρα-
φική μελέτη μόνο. Φαίνεται 
πού θα γίνουν γέφυρες, τοί-
χοι αντιστηρίξεως, τρανσέ-
τες κ.τ.λ. Ο δρόμος τελειώνει 
στα σπίτια που είναι(στον 
πέρα μαχαλά) τα τελευταία 
στο δρόμο Πράμαντα-Άγνα-
ντα… Το λαγό τον βλέπουμε, 
τον ντορό ψάχνουμε; (Ντο-
ρός η Ιόνια οδός). Από την 
Παναγία (πέρα μαχαλά) φαί-
νεται το Παλαιοχώρι. Από 
εκεί κατεβαίνουμε στην Ανα-
τολική- Κράψη.
Οι γνώμες των πολιτικών 

αλλάζουν όπως ο αέρας , 
τώρα φυσάει προς τα εδώ, 
σε λίγο προς τα εκεί. Μην 
εμπιστεύεστε τους Δημάρ-
χους, είναι και αυτοί πολιτι-
κοί.

Υ.Γ. Αν βρεθεί κάποιος εθε-
λοντής πολ. Μηχανικός να 
έρθει σπίτι μου στα Τρίκα-
λα, να τον φιλοξενήσω και 
να τον ενημερώσω πλήρως. 
Κρατήστε το απόκομμα της 
εφημερίδας με το άρθρο για 
να θυμάστε το θέμα. Το χω-
ριό να συγκροτήσει επιτρο-
πές αγώνα για να αλλάξουν 
ρότα οι πολιτικάντηδες. Θα 
πρότεινα στις βουλευτικές 
εκλογές, να συνεννοηθείτε 
όλοι οι Πραμαντιώτες και 
όχι μόνο, να μην ψηφίσουν 
καθόλου. Τώρα που σταμά-
τησε ο «θεσμός» των μέσων 
δεν τους έχουμε ανάγκη. Θα 
σας γράψει η ιστορία. Θα γί-
νετε είδηση στις εφημερίδες 
– τηλεοράσεις. 
Με την Πανωραία Μπού-

ντζα έστειλα στο Δήμο Πρα-
μάντων προ 3 ετών ένα (1) 
χαρτοκιβώτιο με το αρχείο 
των μελετών όλου του έρ-
γου.
Ποιος θα πληρώσει το 

2.500.000 ευρώ που διετέ-
θηκαν για τις μελέτες;

Δ. Πολύμερος
(Σωκράτους 39, Τρίκαλα. 

Τηλ. 24310.32698)

Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 
ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ
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«ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΗΜΑΡΤΗΜΕΝΩΝ» 
ΤΗΣ ΣΥΝΤ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ 

«ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ»
Ο δαίμονας του «ηλεκτρονικού» τυπογραφείου έβαλε ύπου-

λα την ουρά του και προσωρινά σημάδεψε παραμορφωτικά 
το καταπληκτικό κείμενο - αφιέρωμα που έγραψε ο εκλεκτός 
φίλος μας και διακεκριμένος Τζουμερκιώτης κ. Ναπ. Κατσού-
λης για τον αείμνηστο ΚΩΝ/ΝΟ ΚΩΣΤΑ, τον άρτι εκλιπόντα 
χαλκέντερο ταχυδρόμο του Ταχ. Αγνάντων, με τον τίτλο: «ΤΟ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΓΡΑΜΜΑ». Το αφιέρωμα του κ. Κατσούλη εκ-
φράζει και όλους εμάς που τιμούμε απεριόριστα τη Μνήμη του 
αξέχαστου  Κώστα.  
Ανέκαθεν ο τυπογραφικός δαίμονας φθονεί ό,τι ωραίο, ό,τι 

πνευματικό και ό,τι τέλειο βγαίνει αυθόρμητα από τις καθάριες 
ψυχές και τις ζεστές καρδιές των ολοκληρωμένων και εκλεπτυ-
σμένων ανθρώπων και, με μοχθηρία, μηχανεύεται τρόπους για 
να τα απομειώσει.  Όμως, αυτή τη φορά δεν του πέρασε… Ο κ. 
Ναπ. Κατσούλης τον έπιασε επ’ αυτοφώρω και τυλίγοντάς τον 
σε μια κόλλα χαρτί τον στέλνει «από εκεί που ήρθε». Ζητώντας 
και η Εφημερίδα μας συγγνώμη από τον αρθρογράφο και τους 
αναγνώστες της, δημοσιεύει αμέσως παρακάτω αυτούσια τη 
διορθωτική επιστολή:

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ
ΠΡΟΣ

Την Εφημερίδα «ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ»

Αγαπητοί φίλοι,

Στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας (αριθ. 181, Οκτώ-
βριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2012) δημοσιεύθηκε άρθρο μου 
με τον τίτλο «ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΓΡΑΜΜΑ», αφιερωμένο στον αγα-
πητό και ακούραστο ταχυδρόμο των Τζουμέρκων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ 
ΚΩΣΤΑ, «τον μεταστάντα εξ ημών» την 6η Δεκεμβρίου 2012.
Δυστυχώς, κατά την εκτύπωση «ο δαίμων του τυπογραφείου», 

κατά τη δημοσιογραφική έκφραση, έβαλε πολλάκις το χέρι του 
και εκτός από ορθογραφικά και συντακτικά λάθη, αλλοίωσε και 
το νόημα του άρθρου, σχετικά με το Τελευταίο Γράμμα του αγα-
πητού μας ταχυδρόμου.
Στο άρθρο μου έγραφα επί λέξει:
«…Πήρες όμως μαζί σου, αγαπητέ Κώστα, το τελευταίο γράμ-

μα. Δεν είχε επιστολόχαρτο, αλλά στο φάκελο με το μαύρο 
περίγραμμα πρέπει να έγραφε τούτες τις λέξεις:

− Κύριε….. έρχομαι  (δηλαδή, Ύψιστε… έρχομαι σε σένα).
− Υ.Γ.: Ο δρόμος πια τελείωσε. Να με θυμάστε… Έχετε 

γεια…». 
Κατά την εκτύπωση όμως η φράση έγινε «Κυρίες… έρχομαι…».
Θεώρησα απαραίτητη και αναγκαία τη διευκρίνιση και επιπλέ-

ον έκρινα ότι η παρούσα αποτελεί τον προσφορότερο τρόπο για 
να ζητήσω συγγνώμη τόσο από την οικογένεια του εκλιπόντος, 
όσο και από τους αναγνώστες της εφημερίδας, για την αθέλη-
τη, αλλά ουσιαστική αλλοίωση της φράσης, με αποτέλεσμα να 
αλλοιωθεί και το νόημα του αφιερώματος.
Και πάλι ΚΑΛΗ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΚΩΣΤΑ.
Αθήνα, 13-3-2013.

                    Ναπολέων Κατσούλης
                    (εκ Καταρράκτου)

ΚΑΦΕ 
ΨΗΣΤΑΡΙΑ

«ΤΟ ΣΤΕΚΙ»
ΑΝΘΟΥΛΑ 
ΧΡ. ΚΩΣΤΑ
Άγναντα 

Τηλ. 26850-31.327
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σφαιρο.
Το ραδιόφωνο πλάι στην 

ψησταριά σκόρπιζε στον 
αέρα όμορφες μελωδίες της 
εποχής.
Δίπλα απ’ τη λάκκο, που 

παίζαμε, κατέβαινε απ’ το 
βουνό ανάμεσα στους πυ-
κνούς, πράσινους θάμνους 
μουρμουρίζοντας ένα γάργα-
ρο ρυάκι, που έσβηνε κατά 

διαστήματα τη δίψα μας και 
μας αναζωογονούσε.
Το παιχνίδι συνεχίστηκε 

ως το μεσημέρι, όταν οι σού-
βλες, έτοιμες πια, βγήκαν 
απ’ τη φωτιά και στήθηκαν 
όρθιες για να κρυώσουν.
Κατάκοποι όλοι απ’ τη με-

γάλη προσπάθεια στο παι-
χνίδι διαλέξαμε μια όμορφη, 

καταπράσινη γωνιά στην 
άκρη της λάκκος, πλάι σ’ 
ανθισμένους θάμνους και 
μυρωμένα μικρά ελατάκια, 
στρώσαμε το πρωτομαγιάτι-
κο τραπέζι μας κι αρχίσαμε 
το φαγοπότι.
Με το τέλος του φαγητού 

ανακαθισμένοι στην κατα-
πράσινη και δροσερή χλόη 
κλείσαμε το ραδιόφωνο κι 
αρχίσαμε το τραγούδι με τη 
συνοδεία της κιθάρας του 
Τάκη.
Κι αφού έτσι ολοκληρώσα-

με όμορφα κι ελεύθερα τη 
μέρα μας μόνοι στο βουνό, 
μακριά απ’ τους μεγάλους 
κι απ’ ης σχολικές μας υπο-
χρεώσεις, αργά το απόγευ-
μα μαζέψαμε τα πράγματά 
μας και πήραμε το δρόμο της 
επιστροφής.
Κατεβαίνοντας λοξοδρομή-

σαμε λίγο προς την Καρυά 
για να επισκεφτούν τα δυο 
ξαδέρφια, ο Πανταζής και ο 
Δημήτρης τους θείους τους 
και τυχαία πέσαμε πάνω σε 
κάποιον περαστικό φωτο-
γράφο, που απαθανάτισε τις 
στιγμές μας.
Ο ήλιος κόντευε πια να δύ-

σει, όταν αρχίσαμε να κα-
τηφορίζουμε προς το χωριό 
χαρούμενοι κι ευχαριστημέ-
νοι, αλλά κι αντιμέτωποι με 
τη σκληρή πραγματικότητα: 
να κάνουμε μια επανάληψη 
των μαθημάτων μας, που 
φυσικά είχαμε ετοιμάσει απ’ 
την προηγούμενη μέρα, για-
τί πρωί-πρωί την επόμενη 
οι καθηγητές μας θα είχαν 
απαιτήσεις.

Έξω από το σπίτι του Βασίλη 
Αηδόνη στην Καρυά. Από αρι-
στερά: Γιάννης Κατσικογιώρ-
γος, Δημήτρης Τούμπουρος, 
Γιώργος Τσίτσας και Τάκης 
Κωστάκης.

Δευτέρα 11 Φεβρ. 2013 ήρθε με το Ταχυδρο-
μείο η εφημερίδα μας: ΑΓΝΑΝΤΑ (Οκτ. – Νοεμ. 
– Δεκ. 2012).  Ως το βράδυ την είχα διαβάσει ολό-
κληρη. Από όλες τις τοπικές εφημερίδες που έρ-
χονται εδώ (από διάφορα χωριά και Συλλόγους), 
η δική μας είναι η μόνη τόσο πλούσια στα θέματά 
της. Και αξίζει να φροντίσουμε όσο μπορούμε 
τον όμορφο τόπο μας, με το μοναδικό σε μεγαλο-
πρέπεια τοπίο σε όλη την Πίνδο! (Εκτός από μένα, 
το λέει και η Γεωγραφία!). Συγχαίρω τον Τάκη Χρι-
στοδούλου. 

Χάρηκα για όσα έγιναν προς 
τιμήν του Χρήστου Παπακί-
τσου –που όλοι γνωρίζουμε ότι 
είναι πολυμερής, πολυγραφότα-
τος. Διάβασα τα θεατρικά δρώ-
μενα του Χρίστου Τούμπου-
ρου. Μπράβο, Χρίστο! Είδα το 
ολοζώντανο πλούσιο κείμενο 
του Ναπολέοντος Κατσούλη 
για τον ταχυδρόμο Κώστα Κώ-
στα – αξίζει πολύ. Εννοείται, 
διέτρεξα προσεκτικά το «βλέ-
πω, ακούω, σχολιάζω» του Χρ. 
Παπακίτσου. Θυμήθηκα με τα 
γραφόμενα του Κώστα Παπακίτσου τον μύλο 
του Χαμπίπη στον δώθε μαχαλά, όπου εγώ μικρό 
παιδί άλεθα καλαμπόκι. Ο Χάρις Ζάχος ζωντά-
νεψε μπροστά μου τον Γρηγόρη Παπαγιάννη, 
που με το αγαπημένο του ζώο εξυπηρετούσε τον 
κόσμο σ’ εκείνους τους φρικτούς λασπόδρομους. 

Ο Γιάννης Κατσικογιώργος με μετέφερε σε μια 
αυλή πνιγμένη στο χιόνι! Ο Αχιλλέας Σκουληκα-
ρίτης: Με έστειλε, μ’ έναν χαμένο χαρταετό, νοε-
ρά στον ουρανό πάνω απ’ το Παλιοχώρι!… Εκεί 
δα και ο Χριστόφορος Νικολός με τους στίχους 
του – Γεμάτους με πνευματικό φως και ψυχικό 
σθένος.

Η Αριστέα Γιαννούλα με τους στίχους της με 
ανέβασε στα ψηλά βουνά του τόπου μας. Είδα 
το ωραίο κείμενο για το χωριό μας της Αλεξίας 

Μπόμπολη και την ανθρωπι-
στική παρακίνησή της για εθε-
λοντική αιμοδοσία…Ωραίο το 
αποχαιρετιστήριο ποίημα του 
Χρήστου Μπέκα… Η ιστορία 
του Ταχυδρομείου Αγνάντων 
από τον Χρίστο Τούμπουρο… 
Κόπηκε και η Πρωτοχρονιάτικη 
πίττα…Και «παρόντες» επίσης 
και οι τεθνεώτες – (ο ξεχωριστός 
σε όλα του Θύμιος Νικολός, και 
άλλοι)…Και φωτογραφίες…φω-
τογραφίες…

Αχ, όλοι εσείς με ταξιδέψατε 
νοερά στον τόπο και στον χρό-

νο…
Τρίτη 12 Φεβρ. 2013: Μίλησα στο τηλέφωνο 

σχεδόν με όλους. Δεν είναι όλα αυτά πολύ ωραία 
συντροφιά;

Λοιπόν: Καλή αντάμωση!

Τι τραβάς έρμε κοσμάκη
Εσένανε T.V.
αν ήτανε να παν κι αυτοί
θα σου ‘δινα μια με το σφυρί,
που μου ανεβάζεις τους κλέ-
φτες στην κορφή.

Τι τραβάς έρμε κοσμάκη!
σε ρημάξαν, σε ταράξαν
και ότι είχες σου τ’ αρπάξαν.

Τώρα οι κλέφτες και οι ληστές
μας δίνουνε και συμβουλές.
Τσιμουδιά για τα κλεμμένα
τα παιδιά τα τιμημένα.

Άνθρωποι στα σκουπίδια τρι-
γυρνάνε
για να βρουν κάτι να φάνε.
Τα παιδιά στο σχολείο
από πείνα λιποθυμούνε.

Μα αυτοί στα καλύτερα κέντρα
τρώνε και γλεντάνε.
Με κότερα και κουρσάρες τρι-
γυρνάνε
και σαράντα τους φυλάνε.

Και με την τρόϊκα και το Δ.Ν.Τ.
σε όλα συμφωνάνε
και τη λίστα…καλά κρατάνε.

Δεν τους αντέχουμε άλλο πιά
μας πήρανε από το στόμα
των παιδιών μας τη μπουκιά.

Πού είσαι λεβέντη Καραΐσκο
να δουν της σπάθα σου
τον ίσκιο!!

Δεκέμβρης 20/12
Ειρήνη Μήτση - Δήμου

Γράφει η Αγγελική Ζολώτα
Καθηγήτρια - φιλόλογος

ΒΙΛΜΑ Λ. ΣΑΠΛΑΟΥΡΑ
Δικηγόρος

Ν. Ζέρβα 2 - Ιωάννινα
Τηλ. γραφ.: 26510-28221
Τηλ. οικίας: 26510-35100
Κινητό: 6947-186813

Αφιέρωμα στον Αγναντίτη Λογοτέχνη 
Βαγγέλη Φίλο

Καταπληκτική ήταν η Εκδήλωση – Αφιέρωμα στον Αγνα-
ντίτη Συγγραφέα και ποιητή κ. Βαγγέλη Γ. Φίλο (ΦΩΤΟ) 

που οργανώθηκε από την ΙΛΕΤ, το ∆ήμο Κεντρικών Τζουμέρ-
κων και την Αδελφότητα Αγναντιτών Αθηνών και πραγματο-
ποιήθηκε στην Αθήνα την 5-11-2012 στο Πνευματικό Κέντρο 
Ηπειρωτών.
Συναρπαστικές ήταν οι εισηγήσεις: 1) της Κας Άντας Κατσί-

κη-Γκίβαλου Καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Αθηνών και του 
Συγγραφέα κ. Πάνου Σταθόγιαννη. Ποιήματα του Βαγγέλη 
Φίλου απήγγειλε με εκπληκτικό τρόπο η ηπειρώτισσα Ηθοποι-
ός Κα Θεοδ. Σιάρκου.
Τον όλο συντονισμό της 

Εκδήλωσης είχε και άσκησε 
με εξαιρετική επιτυχία ο Πρό-
εδρος της ΙΛΕΤ κ. Κώστας 
Μαργώνης, ο οποίος πα-
ρουσίασε τον Ποιητή και τους 
ομιλητές. 

Την εκδήλωση τίμησαν με 
την παρουσία τους ο Πρό-
εδρος της Πανηπειρωτικής 
Συνομοσπονδίας Ελλάδος κ. 
Γιώργος Οικονόμου, ο Πρό-
εδρος της Ένωσης Ελλήνων 
Λογοτεχνών κ. Λευτ. Τζόκας, 
ο Πρόεδρος του ∆ημοτ. Συμ-
βουλίου του ∆ήμου Κ. Τζου-
μέρκων κ. Β. Ρίζος, Πρόεδροι 
Συλλόγων και Αδελφοτήτων 
και αρκετοί φίλοι του ποιητή.
Θερμό χαιρετισμό απηύθυ-

ναν στην εκδήλωση για τον 
Ποιητή ο Πρόεδρος της Πα-
νηπειρωτικής κ. Γ Οικονόμου 
και οι εκπρόσωποι των Φορέ-
ων που συνδιοργάνωσαν με 
την ΙΛΕΤ την εκδήλωση κ.κ. 
Β. Ρίζος (Πρόεδρος του ∆ημ. 
Συμβ. ∆ήμου Κ. Τζουμέρκων) 
και Χρήστος Αρ. Παπακίτσος 
(Επ. Πρόεδρος της Αδελφό-
τητας Αγναντιτών Αθηνών).
Παραθέτουμε τον χαιρετι-

σμό του Επίτιμου Προέδρου 
της Αδελφότητας Αγναντιτών 
Αθηνών Χρήστου Αρ. Παπα-
κίτσου. 

«Κυρίες και Κύριοι
Η αποψινή λιτή πνευματική 

εκδήλωση σε τούτο το Πνευ-
ματικό Κέντρο των Πανηπει-
ρωτών αποτελεί σπονδή στο 

πνεύμα, στο δικό μας πνεύ-
μα, το Ηπειρώτικο Πνεύμα. Τα 
εύσημα ανήκουν κατά πρώτο 
λόγο στον Ποιητή, στον πρω-
ταγωνιστή της εκδήλωσης και 
κατά δεύτερο στους οργανω-
τές της: Στην ΙΛΕΤ, στο ∆ήμο 
Κεντρ. Τζουμέρκων και στην 
Αδελφότητα Αγναντιτών της 
Αθήνας. Μένει και σ’ εμένα 
(ύστερα από παράκληση του 
απουσιάζοντος στα Άγναντα 
Προέδρου της Αδελφότητας 
κ. Χρ. Χριστοδούλου) η μεγά-
λη τιμή να εκπροσωπώ την 
Αδελφότητά μας σε τούτο το 
αφιέρωμα στον Αγναντίτη λο-
γοτέχνη, στον ιεροφάντη ποι-
ητή κ. Βαγγέλη Φίλο.
∆εν είχα την τύχη να γνω-

ρίσω και να συναναστραφώ 
τον τιμώμενο και τιμημένο 
πνευματικό δημιουργό. Όπως 
βλέπετε, απέχουμε πολύ ηλι-
κιακά. Απείχαν και οι απέναντι 
λόφοι του χωριού μας, όπου 
ήταν τα σπίτια των γονιών 
μας, και δεν γειτονευόμασταν. 
Όμως, τον γνώριζα εξ απα-

λών ονύχων, αλλά από μα-
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ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΙΚΑ - ΑΓΝΑΝΤΙΤΙΚΑ
Η ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΣΤΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ 

 (Επί τη επετείω της 25ης Μαρτίου. 
Αποσπασματική περιγραφή) 

 «Το φεγγάρι βγαίνει πολύ νωρίς σκοντάφτοντας 
στα σύγνεφα» 

 Μᾶς φοβοῦνται καὶ μᾶς σκοτώνουν. Φοβοῦνται 
τὸν οὐρανὸ ποὺ κοιτάζουμε. Φοβοῦνται τὸ πεζούλι 
ποὺ ἀκουμπᾶμε, φοβοῦνται τὸ ἀδράχτι τῆς μητέ-
ρας μας καὶ τὸ ἀλφαβητάρι τοῦ παιδιοῦ μας, φο-
βοῦνται τὰ χέρια σου ποὺ ξέρουν νὰ ἀγγαλιάζουν 
τόσο τρυφερὰ καὶ νὰ μοχτοῦν τόσο ἀντρίκια, φο-
βοῦνται τὰ λόγια ποὺ λέμε οἱ δυό μας μὲ φωνὴ χα-
μηλωμένη, φοβοῦνται τὰ λόγια ποὺ θὰ λέμε αὔριο 
ὅλοι μαζὶ, μᾶς φοβοῦνται, ἀγάπη μου, καὶ ὅταν μᾶς 
σκοτώνουν νεκροὺς μᾶς φοβοῦνται πιὸ πολύ. Τά-
σος Λειβαδίτης

 Την επέτειον της ηρωικοτάτης και λίαν επαξίως 
καθορισθείσης υπό του Κράτους ημων, ως εθνικής 
εορτής -25ης Μαρτίου 1821-, τα Τζουμέρκα εώρ-
τασαν με λαμπρότατον και μεγαλοπρεπέστατον 
τρόπον. 

 Τα Σχολεία αυστηρότατα συντεταγμένα και πει-
θαρχημένα οδηγήθηκαν υπό των κ.κ. δασκάλων 
και καθηγητών εις τον καθεδρικόν ναόν. Μετά το 
πέρας του ιερωτάτου καθήκοντος επακολούθησε 
η παρέλαση με κατάληξη την πλατείαν του χω-
ριού, όπου εκτελέστηκαν εθνικοί χοροί υπό μαθη-
τών και μαθητριών του Γυμνασίου και του Δημο-
τικού Σχολείου και η όλη εθνική τελετή έκλεισε με 
τον Εθνικόν Ύμνον. 

  Η παρέλαση διεξήχθη ούτω: 
  Προηγήθηκαν οι κολαούζοι, οι οδηγοί για να 

δείχνουν το δρόμο, «την πορεία» της παρέλασης. 
Αυτοί, τα ενεργούμενα, οργανέτα και υποπόδια 
των «κατακτητών» και «εξυγιαντών» της περιο-
χής των Τζουμέρκων. 

 Και η μπάντα παιάνιζε το εθνικόν άσμα: 
  Άδειασαν τα σπίτια και τα δέντρα. Τα πουλιά 

δεν έχουν πού να καθίσουν. Όλη τη μέρα περνάνε 
οι γυρολόγοι. Τους μάθαμε. Ψεύτικα υφάσματα, 
ψεύτικα κοσμήματα. Το βράδυ φεύγουν. Απούλητη 
η πραμάτεια τους. Γιάννης Ρίτσος 
Προχώρησαν και κατέλαβαν περίοπτη θέση, 

όπισθεν της εξέδρας, στο σημείο όπου υπήρχε πι-
νακίδα που έγραφε: «τοις κείνων χρήμασι υπηρε-
τουντες». Συνέχισαν οι «ενημερωτές» των προθέ-
σεων των «μεγαλοεπενδυτών», «τα πληρωμένα 
δηλαδή γκαρσόνια», (ό,τι τους παραγγέλλεις σού 
το σερβίρουν), οι οποίοι κατέλαβον και αυτοί πε-
ρίοπτον θέση, όπισθεν φυσικά της εξέδρας, στο 
σημείο όπου υπήρχε πινακίδα αναγράφουσα τα 
λόγια του Κ. Καβάφη: 

 Αλλά, {…}, τι φταίω εγώ.
Ζητώ ο ταλαίπωρος να μπαλοθώ.
Ας φρόντιζαν οι κραταιοί θεοί
να δημιουργήσουν έναν τέταρτο καλό.
Μετά χαράς θα πήγαινα μ’ αυτόν. 
Μετά ταύτα άρχισε η επίσημη παρέλαση.
 Πρώτοι παρήλασαν οι απόμαχοι της πολιτικής, 

παλιοί πολιτικοί που ηγωνίσθησαν αόκνως -«και 
την ψυχή τους έδωσαν»- για την πλήρη απαξίωση 
της περιοχής, για τον μηδενισμό της παραγωγής 
και την ανάπτυξη της εσωτερικής μετανάστευ-
σης. Έτσι, για να στρωθεί ο τόπος με δάφνες και 
χρυσόδεντρα προκειμένου να πατήσουν οι χρυσοί 
επενδυτές. Άσχετο, αν πατούν τα όνειρα, την πα-
ράδοση και την Τζουμερκιώτικη αξιοπρέπεια.
Φτιασιδωμένες φάτσες, με περίσσευμα στενο-

χώριας, γιατί δεν έλαβαν όλα τα συνταξιοδοτικά 
– αναδρομικά, για να βολευτούν κι αυτοί. Χωρίς 
«αιδώ», υπηρέτες του χρήματος και της αυλής του 
κάθε Αρταξέρξη- επενδυτή. 
Παιάνιζε η μπάντα: 
 Τα κοράκια κάτι κράζανε

 τ’ ανήσυχαστα κυκλογυρίσματά 
τους,
και ψηλάθε ξαγνάντεύαν γυπα-

ετοί 
Κ. Παλαμάς 

 Πίσω απ’ αυτούς ακολουθούσαν 
πανστρατιά οι συνεργάτες τους, 
συνοδοιπόροι, συνδαιτυμόνες, χει-
ροκροτητές και συνενταφιαστές 
κάθε ανάπτυξης των Τζουμέρκων. Η 
μητέρα πατρίδα τους χρωστά αμέ-
ριστη ευγνωμοσύνη. Γι’ αυτό τους 
προφυλάσσει από τους άγριους 
και βουνίσιους Τζουμερκιώτες που 
απειλούν να τους κρεμάσουν στο 
γεφύρι της Πλάκας.

 Μερικές φωνές, δήθεν αγανακτισμένων Τζου-
μερκιωτών, ηκούσθησαν: «Ανάξιοι, ανίκανοι, που-
λήσατε ό,τι πουλήσατε από την πατρίδα (δεν αφή-
σατε και τίποτε απούλητο) και ξεπουλάτε τώρα 
και τα Τζουμέρκα.» Πήραν όμως την κατάλληλη 
απάντηση: «Αχάριστοι, θα σας εκπολιτίσουμε…» 
(Μερικές και ανάξιες λόγου παραφωνίες. Το έργο 
συνεχίζεται…) 
Μετά ταύτα μέσα σε ένα κλίμα συγκίνησης και 

αναγνώρισης της προσφοράς άρχισε η παρέλαση 
των πανάξιων τέκνων της πατρίδας μας, των πο-
λιτικών. 
Παιάνιζε η μπάντα:

ΠΟΤΑΜΙΑ, ΒΟΥΝΑ ΚΙ ΑΠΟΣΚΙΑ ΟΛΑ ΘΑ ΤΑ ΔΩΣΟΥ-
ΜΕ,
όλα θα τα φράξουμε
Λίγο αέρα θα αφήσουμε,
ίσα-ίσα να αναπνέετε.
Στων πυρωμένων τούτων βράχων τη λαμπράδα
Εμείς θα στήσουμε τον Τζουμερκιώτικο Καιάδα.

  Και οι Τζουμερκιώτες αγανακτισμένοι ανταπα-
ντούσαν: 
Ευνουχισμένοι διανοούμενοι, μικροί ανίκανοι και 
τυφλοί κυβερνήτες.
Κύριε, όχι μ’ αυτούς.
Ας γίνει αλλιώς το θέλημά σου. 

Γ. Σεφέρης
 

 Τήκουν τη λάσπη σε φωτεινούς ρύακες 
Μ. Αναγνωστάκης 

 
Η συμμετοχή των Τζουμερκιωτών δεν ήταν η 

αναμενόμενη. Απείχαν τοιαύτης εκδηλώσεως κα-
θοδηγούμενοι από τοπικούς παράγοντες, οι οποί-
οι «συνιστούν τους χειρότερους πολέμιους έργων 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πρωτοστατώντας 
στον ξεσηκωμό των τοπικών κοινωνιών» και 
έχουν επιδοθεί σε «θεατρινισμούς με τελικό στόχο 
την προώθηση διαφόρων μικροσυμφερόντων».

 Επιπλέον, έρριψαν και φεϊγβολάν με τα λόγια 
του εθνικού μας ποιητή Κωστή Παλαμά: 
Ἀγρύπνησα, ὑπηρέτησα, ἔκαμα ὅ,τι μποροῦσα,
κ᾿εἶδα πὼς εἶχε ὁ πόνος μου συχνὰ γιὰ πληρωμὴ 
περίγελο.
 Μὲ μάτιασε τὸ μίσος, καὶ ἀποροῦσα,
γιατὶ πολὺ καὶ ὑπόφερα καὶ δούλεψα πολύ. 

Κ. Παλαμάς
 
 Ο Δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων κ. Σεντελές 

απουσίαζε. Είχε να αντιμετωπίσει άλλη εισβολή. 
Στο Δήμο του ρίχνουν τα σκουπίδια, στους σκου-
πιδοπαραγωγούς τα λεφτά. Αυτό κι αν είναι ντα-
βατζηλίκι. Ο Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων κ. 
Χασιάκος απουσίαζε κι αυτός. 

 Οι κ.κ. πολιτικοί εν ενεργεία δεν έλαβαν θέση επί 
της εξέδρας των επισήμων. Φοβόντουσαν έκτρο-
πα. Μάταια. Τα Τζουμέρκα δεν έχουν νεράτζια, δεν 
παράγουν γιαούρτια. Ούτε καν ντομάτες και πα-
τάτες. Τα σταφύλια είναι για άλλες εποχές. Χάθη-
καν και οι αγριογκορτσιές. Μόνο ρουμπουέλατα 
έχουν τα οποία, όσο και να σας κάνει εντύπωση, 
διδάσκουν… 

 Διδάσκουν ότι τα Τζουμέρκα διαμορφώνουν 
ψυχές που θα σας το πουν για τα καλά:

“Η ζωή των ανθρώπων και, φυσικά των Τζου-
μερκιωτών, δεν είναι μόνο αριθμοί που απεικονί-
ζουν τα κέρδη και τις κονόμες. Πάνω απ’ όλα είναι 
η αξιοπρέπεια: ατομική, οικογενειακή, εργασιακή, 
κοινωνική, εθνική και φυσικά Τζουμερκιώτικη. Γι’ 
αυτό όλοι οι Τζουμερκιώτες είναι αποφασισμένοι 

να αγωνιστούν δυναμικά, για να αποτρέ-
ψουν την καταλήστευση και την κατα-
στροφή της πατρώας γης και του πανέ-
μορφου περιβάλλοντος”. 

 Η αλήθεια ακούραστη, τραχιά, θα σας 
σαρώσει!

 Η πρώτη Τζουμερκιώτικη απάντηση:
 Δεν ξέχασα ποτέ τη σπουδαιότητα
της επικαιρικής ποίησης
ούτε της εύληπτης γραφής.
Να λοιπόν ένας στίχος
σημερινός, ευκολονόητος
και πανελλήνιος:
«Τί λέτε ρε μαλάκες!» (Τίτος Πατρίκιος , 

από την ποιητική συλλογή: «Αντικριστοί 
καθρέφτες». Από το βιβλίο: Τίτος Πατρίκιος, «Ποι-
ήματα, IV, 1988-2002», Κέδρος, Αθήνα 2007, σελ. 
58.) 
Οι επόμενες; Καλύτερα να μην τις γευτούν… 
Αγνώμονες, διέλυσαν την εθνικήν εορτήν…

«Ένα κλαρίνο που φέρνει δάκρυα στα μά-
τια, μπορεί να κάνει σκόνη όλα τα σούρ-

γελα της Βουλής»
ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΤΟ 

ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
ΣΤΑ ΤΕΙ ΑΡΤΑΣ, o εξαίρετος μουσικός, Θανάσης Πα-
πακωνσταντίνου δήλωσε: 

«Οι περισσότεροι πολιτικοί που έχουν περάσει 
από τη χώρα μας -και την έχουν καταστρέψει- εί-
ναι, σε μεγάλο βαθμό, απολίτιστοι. Αποξηραμένοι 
τεχνοκράτες, κομπιναδόροι και ψεύτες.
Επειδή η παιδεία και ο πολιτισμός δουλεύουν 

βαθειά και μακροπρόθεσμα, ποτέ δεν ήταν στις 
προτεραιότητες αυτών που μας κυβερνούν. Θέ-
λουν να δείχνουν άμεσα ότι παράγουν έργο, μπας 
και ξεγελάσουν τους ιθαγενείς για να τους ξανα-
ψηφίσουν. Και επίσης, δεν τους συμφέρει να επεν-
δύσουν σ΄αυτούς τους δύο πυλώνες της κοινω-
νικής ζωής γιατί ένα λαό με παιδεία και ακμαίο 
πολιτισμό, πολύ πιο δύσκολα μπορούν να τον κα-
θυποτάξουν.
Είναι λοιπόν προφανές αυτό που γίνεται σή-

μερα. Η συμμαχία διεφθαρμένων πολιτικών και 
αδηφάγου χρηματοπιστωτικού συστήματος, στην 
προσπάθειά της να επιβιώσει, τα πρώτα που 
εγκαταλείπει είναι η παιδεία και ο πολιτισμός. Το 
τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής των 
ΤΕΙ Άρτας καλύπτει και τις δύο σπουδαίες ανθρώ-
πινες κατακτήσεις. Εκπαιδεύει στον πολιτισμό. Και 
δεν είναι λόγια του αέρα αυτά που λέω. Το λέω με 
βεβαιότητα γιατί γνωρίζω εξαιρετικούς μουσικούς, 
που είναι καθηγητές της σχολής -με μερικούς από 
αυτούς είμαι χρόνια συνεργάτης- αλλά και απο-
φοιτήσαντες, που είναι άξιοι συνεχιστές της μου-
σικής μας παράδοσης.
Αυτή η παράδοση είναι από τα λίγα πράγματα 

που με κάνουν να νοιώθω τυχερός που ζω σ’ αυτό 
τον τόπο. Και αισιόδοξο, ότι στο τέλος η τέχνη θα 
κερδίσει.

 Ένα κλαρίνο που φέρνει δάκρυα στα μάτια, 
μπορεί να κάνει σκόνη όλα τα σούργελα της Βου-
λής. Και να οδηγήσει την οργή που νοιώθουμε όχι 
στη φασιστική σχιζοφρένεια, αλλά στο στοχασμό 
και στην αλληλεγγύη.
Αγαπητοί καθηγητές και σπουδαστές, ακόμα κι 

αν κάνουν το ατόπημα και κλείσουν το τμήμα, 
οδηγώντας κάποιους από σας ως και στην από-
γνωση, χρησιμοποιήστε την αρχέγονη φλόγα της 
μουσικής κι ανάψτε μια φωτιά στη μέση, να ‘ρθουν 
να ζεστάνουν τα χέρια τους οι παγωμένοι.”

Θανάσης Παπακωνσταντίνου
Μεταξοχώρι 7-3-2013

Ποιος/α μπορεί να μην προσυπογράψει αυτή 
τη δήλωση;

«Μὲ σπαραγμὸ κρατώντας τὴ βαριὰ καρδιά μου
βρῆκα τὸ πατρικό μου σπίτι νὰ κοιτάζει,
μὲς ἀπ᾿ τὶς φυλλωσιές, σὰν ἄλλοτε, τὴ δύση.
-μὲ σπαραγμὸ κρατώντας τὴ βαριὰ καρδιά μου.
Γοργὰ τὸ νζάκι ἡ μάνα μου τρέχει ν᾿ ἀνάψει.
Κ᾿ ἐνῷ ἀπ᾿ τὴν πόρτα βλέπω τὶς γλυκές του λάμ-
ψεις,
μὲ σπαραγμὸ κρατώντας τὴ βαριὰ καρδιά μου
δὲ μπαίνω μέσα. Ἀπέξω κάθομαι καὶ κλαίω...»

(Nικηφόρος Βρεττάκος – Επιστροφή)

Γρά φει ο 
Χρί στος Α. Τού μπου ρος

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΝΔΡΟΝ. Κ. ΖΑΧΑΡΙΑ

Κηφισού 91 Α12 – Τηλ.: 210-3456349 & 
3450165 • Κιν.: 0932-617385

Μεταφορές γίνονται και στα χωριά 
του Δήμου Αγνάντων

Αντιπρόσωποι :
ΑΡΤΑ: 26810-27433 – ΓΙΑΝΝΕΝΑ: ΖΩΤΟΣ: 26510-24461
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Συνέχεια από τη σελίδα 1

Συνέχεια στη σελίδα 9 

του β΄ τριμήνου του 2001). 
Β΄ ΒΙΟΣ ΤΟΥ 

ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΑ 
ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

(Ελάχιστα από τα παρακάτω 
ιστορούνται. Τα περισσότερα 
θρυλούνται)

Οι ακριβείς χρονολογίες της 
γέννησης και του μαρτυρικού 
θανάτου του Αγίου Χριστοφό-
ρου δεν τεκμηριώνονται ιστορι-
κά. Άλλοι γράφουν πως γεννή-
θηκε πριν από το 210 μ.Χ. και 
μαρτύρησε λίγο μετά τη βάπτισή 
του το 251 επί Ρωμαίου Αυτο-
κράτορα Δεκίου, και άλλοι ότι 
γεννήθηκε αργότερα και μαρ-
τύρησε το 308 όταν Αυτοκρά-
τορας ήταν Διοκλητιανός και 
βαπτίστηκε λίγο πριν τον μαρτυ-
ρικό του θάνατο στην Αντιόχεια 
από τον εκεί παρεπιδημούντα 
Πατριάρχη Αλεξανδρείας Πέ-
τρο.
Επί των παραπάνω διαφωνιών 

ούτε μπορούμε ούτε μας πέ-
φτει λόγος να πάρουμε θέση. 
Άλλωστε, από απόσταση τόσων 
αιώνων οι χρονολογίες σ’ εμάς 
τους μη ειδικούς φαίνονται κο-
ντινές και δεν έχουν ιδιαίτερη 
σημασία. Γι’ αυτό και περιορι-
ζόμαστε, κυρίως, σε σχετικούς 
Αγιολογικούς θρύλους και σε 
όση Εκκλησιαστική Παράδοση 
μπορέσαμε να προσεγγίσουμε. 
Τίποτε δεν έδειχνε ότι ένας 

γιγαντόσωμος, πολύ δυνατός και 
αποκρουστικά δύσμορφος άν-
θρωπος, καταγόμενος από μια 
βάρβαρη φυλή της Ανατολής 
που, λόγω της ασχήμιας του τον 
ονόμαζαν Ρέπροβο (αγριάνθρω-
πο, ασουλούπωτο, σκυλομού-
ρη), θα γινόταν ένας από τους 
πιο λαοφιλείς Αγίους της Χρι-
στιανοσύνης. Παρά τη βάρβαρη 
καταγωγή του ήταν γεμάτος κα-
λοσύνη και συμπόνια. Είχε μέσα 
του όλες τις αρετές, όλες τις 
«προδιαγραφές» που έπρεπε να 
διαθέτει ένας καλός Χριστιανός.
Από όσα, μεταξύ θρύλου και 

ιστορίας, διέσωσαν οι συγγρα-
φείς και μελετητές του βίου του 
Αγίου, σταχυολογούμε τα παρα-
κάτω:
Σκυλοκέφαλο ζωγράφιζαν τον 

Άγιο Χριστόφορο κάποιοι αμα-
θείς βυζαντινοί αγιογράφοι.
Ο επονομαζόμενος Ρέπρο-

βος όταν ενηλικιώθηκε, κατάλα-
βε ότι δεν είχε καμιά σχέση με 
τους ανθρώπους της φυλής του, 
που επιδίδονταν ακόμα και σε 
ανθρωποφαγίες! Μια εσωτερική 
δύναμη τον ωθούσε να εγκατα-
λείψει τη φυλή του και να κα-
τευθυνθεί προς τον πολιτισμένο 
κόσμο της Δύσης.
Κατά το ατέλειωτο οδοιπορι-

κό του έμαθε από ανθρώπους 

που κάπου-κάπου συναντούσε, 
ότι οι βασιλείς και οι ηγεμόνες 
του δυτικού (του τότε ρωμα-
ϊκού) κόσμου έπαιρναν στην 
υπηρεσία τους δυνατούς αν-
θρώπους ως σωματοφύλακες. 
Τα προσόντα του γι’ αυτή τη 
δουλειά φαίνονταν από μακριά 
και ήταν ακαταμάχητα. 
Οδοιπορώντας σε μια ερημιά 

της Ασίας, συνάντησε σε από-
κρημνο σημείο έναν καλοκάγα-
θο γέροντα ο οποίος προσφέρ-
θηκε να τον φιλοξενήσει στη 
σπηλιά του για να ξεκουραστεί. 
Ο γέροντας που ήταν ασκητής 
(μοναχός), έτυχε να γνωρίζει τη 
γλώσσα του φιλοξενούμενου 
του και κατάφερε να συνεννοεί-
ται μαζί του, αν και ο Ρέπροβος 
ήταν υπερβολικά βραδύγλωσ-
σος. Ζήτησε από τον γέροντα 
να του υποδείξει κάποιον καλό 
ηγεμόνα ή βασιλιά που θα μπο-
ρούσε να τον προσλάβει ως σω-
ματοφύλακα.
Ο ασκητής που διέγνωσε τον 

καλοκάγαθο χαρακτήρα και τον 
πλούσιο συναισθηματικό κόσμο 
του νεαρού, του απήντησε ότι 
γνωρίζει προσωπικά τον καλύτε-
ρο και μεγαλύτερο βασιλιά του 
κόσμου και είναι σίγουρος ότι 
θα τον δεχθεί στο παλάτι του 
και θα του δώσει όλα τα καλά 
του κόσμου, αρκεί να μάθει από 
τώρα τα θελήματα του βασιλιά, 
να ασκείται σ’ αυτά και να τα 
εκτελεί προτού Εκείνος του τα 
ζητήσει. 
Ο Ρέπροβος ενθουσιάστηκε 

και ρωτώντας πώς μπορεί να 
μάθει τις επιθυμίες του βασιλιά 
πριν ακόμα να τον γνωρίσει, 
έλαβε την απάντηση: Με το να 
κάνεις πρόθυμα μόνο καλές 
πράξεις, με το να προσεύχεσαι 
και να νηστεύεις. 
Ο νεαρός μορφάζοντας απο-

γοητευτικά είπε: Τα δυο πρώτα 
μπορώ εύκολα να τα κάνω, τη 
νηστεία όμως δεν την αντέχω…
Θα μείνεις του λέει ο γέρο-

ντας μερικές μέρες μαζί μου και 
θα τα αντέξεις όλα. Θα μάθεις 
να τρως ό,τι και όσο πρέπει, θα 
προσεύχεσαι όπως εγώ και θα 
κάνεις τα θελήματα του βασιλιά 
από τώρα, προτού να γνωρίσεις 
Εκείνον. Αύριο κιόλας θα φτιά-
ξεις την καλύβα σου δίπλα από 
το αγεφύρωτο βαθύ και ορμη-
τικό ποτάμι που περνάει μπρο-
στά μας και κάθε φορά που θα 
βλέπεις αδύναμους διαβάτες 
να επιχειρούν να το διαβούν, 
θα τρέχεις κοντά τους, θα τους 
παίρνεις στους ώμους σου και 
θα τους περνάς απέναντι, χωρίς 
καμιά αμοιβή. Έτσι θα σώσεις 
πολλούς ανθρώπους από βέβαιο 
πνιγμό. Αυτό είναι ένα από τα 
πρώτα θελήματα του Βασιλιά.
Ο νεαρός Ρέπροβος την άλλη 

μέρα βρέθηκε στο πόστο του 
και άρχισε το θεάρεστο έργο 
του . Μια χειμωνιάτικη βρα-
διά-κόλαση, που με καταιγίδα 
«έσμιξε ο ουρανός με τη γη», με 
ασταμάτητα μπουμπουνητά και 
αστροπελέκια, με χοντρό χα-
λάζι και τσουχτερό κρύο, με το 
ποτάμι να ξεχειλίζει από την κα-
τεβασιά και να βογκάει από την 
ορμή του, άκουσε από την απέ-
ναντι όχθη γοερές κραυγές μι-
κρού παιδιού, που το έδερνε το 
χαλάζι και το ξεπάγιαζε το κρύο, 
να ζητάει απεγνωσμένα βοήθεια 
μες την ερημιά!... Αψηφώντας 
τον κίνδυνο, πήρε ένα μακρύ 
σταλίκι για στήριγμα, μπήκε το 

αγριεμένο ποτάμι και κλυδωνι-
ζόμενος βγήκε απέναντι, πήρε 
στους ώμους το ανάλαφρο παι-
δί και αγκομαχώντας το έφερε 
στην καλύβα του και το έβαλε 
κοντά στη φωτιά να ζεσταθεί, 
λέγοντάς του:

- Αυτό που έπαθα μ’ εσέ-
να, παιδί μου, δεν το έχω πάθει 
με μεγάλους και υπέρβαρους άν-
δρες που κουβάλησα στους ώμους 
μου!... Σε πήρα ανάλαφρο σαν πού-
πουλο και όσο περνούσαμε το πο-
τάμι γινόσουν βαρύς κι ασήκωτος, 
λες και κουβαλούσα στην πλάτη 
μου όλο τον κόσμο.

 -Ναι, καλέ μου άνθρωπε, είπε 
το παιδί, δεν κουβαλούσες μόνο 
όλο τον κόσμο, αλλά και τον δημι-
ουργό αυτού του κόσμου. Και μό-
λις ολοκλήρωσε τη φράση του, 
εξαφανίστηκε! Ήταν ο ίδιος ο 
Χριστός! Γι’ αυτό, όταν αργό-
τερα ο Ρέπροβος βαπτίστηκε, 
ονομάστηκε Χριστόφορος , 
αφού εν αγνοία του μετέφερε 
στους ώμους του τον ίδιο το 
Χριστό. 
Το θεάρεστο έργο του Ρέ-

προβου στο ποτάμι και η ευγνω-
μοσύνη που έδειχναν σ’ αυτόν 

οι στρατοκόποι ειδωλολάτρες 
για τη βοήθειά του, για τη χρι-
στιανή αγάπη, το ήθος και την 
ανθρωπιά του, ανησύχησαν τον 
φανατικό ειδωλολάτρη Ρωμαίο 
ηγεμόνα της περιοχής που φο-
βήθηκε μήπως αυτός ο παράξε-
νος άνθρωπος αποκτήσει λαϊκό 
έρεισμα και αποτελέσει επικίν-
δυνο προσωπικό του αντίπαλο. 
Έστειλε αμέσως πάνοπλους 
στρατιώτες να τον βρουν και να 
τον οδηγήσουν ενώπιόν του για 
να τον γνωρίσει, να τον καλο-
πιάσει και να τον εντάξει στην 
υπηρεσία του για να έχει εξα-
σφαλισμένα τα νώτα του, αλλά 
και για να εκμεταλλευθεί υπέρ 
των ειδωλολατρών και εις βάρος 
των Χριστιανών τη σωματική 
του δύναμη και τα ψυχικά του 
χαρίσματα .
Ο Ρέπροβος πήρε το σταλίκι 

του και ακολούθησε τους στρα-
τιώτες. Βλέποντας ο ηγεμόνας 
μπροστά του έναν γίγαντα με 
αγριωπή μορφή και με υπερφυ-
σική σωματική διάπλαση, τον 
περιποιήθηκε και του υποσχέ-
θηκε ότι στο παλάτι του θα πε-
ράσει «ζωή χαρισάμενη», αρκεί 
να υπακούει στις προσταγές του 
και να εκτελεί πού και πού μερι-
κές δύσκολες εργασίες που δεν 
μπορούσαν να κάνουν άνθρωποι 
με τη συνηθισμένη δύναμη. 
Οι σωματοφύλακες του ηγε-

μόνα άρχισαν να τον ζηλεύουν 
για την υπερβολική δύναμή του 
και για την εύνοια που έδειχνε 
προς αυτόν ο ηγεμόνας. Τον 
κορόιδευαν για την ασχήμια και 

τη βραδυγλωσσία του και σιγά-
σιγά τον μίσησαν και άρχισαν 
να τον διαβάλλουν, να τον «καρ-
φώνουν» στον ηγεμόνα για τη 
συμπαράσταση και τη συμπόνια 
που έδειχνε προς τους Χριστια-
νούς, τους οποίους ο ηγεμόνας 
είχε θέσει υπό απηνή διωγμό.
Οι κοροϊδίες δεν τον άγγιζαν. 

Τον συντάρασσαν όμως οι απάν-
θρωποι βασανισμοί των αθώων 
Χριστιανών. Ήθελε να παρουσι-
αστεί στον ηγεμόνα να τον κα-
ταπραΰνει και να διαμαρτυρηθεί, 
αλλά καταλάβαινε ότι τραυλός 
όπως ήταν και με τη βάρβαρη 
γλώσσα του, δεν θα μπορούσε 
να πείσει τον ηγεμόνα να στα-
ματήσει τα μαρτύρια των Χρι-
στιανών. Νιώθοντας βαθιά θλί-
ψη κλείστηκε στο δωμάτιό του 
και γονατιστός παρακάλεσε τον 
Χριστό να τον απαλλάξει από 
τις φυσικές αδυναμίες του και 
να τον κάνει ικανό να υπερασπί-
ζεται τους Χριστιανούς.
Πριν τελειώσει την κατανυκτι-

κή προσευχή του, μια εκθαμβω-
τική λάμψη έφερε μπροστά του 
έναν ασπροφορεμένο Άγγελο 
ο οποίος, αφού άγγιξε τα χείλη 

του και φύσηξε στο στόμα του, 
εξαφανίστηκε! Από εκείνη τη 
στιγμή ο Ρέπροβος απαλλάχτηκε 
από την ασχήμια του προσώπου 
του και έγινε χειμαρρώδης ρή-
τορας. Παρουσιάστηκε αμέσως 
στον ηγεμόνα. Εκείνος εξεπλάγη 
από την μεταμόρφωση του Ρέ-
προβου, θαύμασε τη ρητορική 
του δεινότητα αλλά, σαν βαμ-
μένος ειδωλολάτρης που ήταν, 
δεν ήθελε να ακούσει τίποτε για 
ανθρωπιά, που θα είχε ως απο-
τέλεσμα το σταμάτημα των δι-
ωγμών εναντίον των Χριστιανών.
Από τότε ο Ρέπροβος πήρε 

το ραβδί του (σταλίκι) και εγκα-
τέλειψε το παλάτι και την καλο-
πέραση και μοιράστηκε με τους 
Χριστιανούς τις κακουχίες, τις 
στερήσεις, τους χλευασμούς 
και τα μαρτύρια. Τους εμψύ-
χωνε με τα λόγια του και τους 
προστάτευε με τη δύναμή του. 
Πολλοί ειδωλολάτρες τον άκου-
γαν, μαγεύονταν από τα θεϊκά 
του λόγια και ασπάζονταν τον 
χριστιανισμό, γεγονός έκανε τον 
ηγεμόνα να στείλει 200 στρατιώ-
τες να τον συλλάβουν και να τον 
οδηγήσουν ενώπιόν του αλυσο-
δεμένο.
Η εντολή του ηγεμόνα μαθεύ-

τηκε και οι χριστιανοί έκρυψαν 
τον Άγιο σε ένα απόμερο εκκλη-
σάκι. Μετά από μερικές ημέρες 
οι διώκτες του μπαϊλντισμένοι 
από την πείνα (είχαν τελειώσει 
τα τρόφιμά τους) τον βρήκαν 
στο εκκλησάκι και του ανακοί-
νωσαν τη διαταγή του ηγεμόνα.
Τους παρακάλεσε να καθυ-

στερήσουν για μερικές ημέρες 
τη σύλληψή του και να τον συ-
νοδέψουν στην πλησιέστερη 
πόλη να βαπτιστεί, αλλά εκείνοι 
αρνήθηκαν γιατί δεν μπορούσαν 
να αντέξουν άλλο την πείνα. Εί-
χαν τελειώσει όλες οι τροφές 
τους. Τότε ο Άγιος έμπηξε στην 
αυλή το ξηρό ραβδί στο οποίο 
είχε δεμένο ένα ξεροκόμματο 
για τον εαυτό του, μπήκε στο 
εκκλησάκι, προσευχήθηκε για 
λίγο και πριν προλάβει να βγει, 
το κατάξερο σταλίκι του έγινε 
θεόρατο δέντρο πλατύφυλλο 
και ολάνθιστο και στη σκιά εί-
χαν σωρευθεί κάνιστρα γεμάτα 
ψωμιά και προσφάγια. Οι πεινα-
σμένοι στρατιώτες αφού έφαγαν 
καλά και εφοδιάστηκαν για το 
ταξίδι, ευχαρίστησαν τον Άγιο 
και πίστεψαν στο Θεό των Χρι-
στιανών. Τον συνόδεψαν στην 
Αττάλεια όπου βαπτίστηκε από 
τον εκεί παρεπιδημούντα Επί-
σκοπο Αντιοχείας Βαβύλα, ο 
οποίος του χάρισε το όνομα 
Χριστόφορος, σε ανάμνηση 
του θαύματος της μεταφοράς 
του Χριστού στους ώμους του. 
Μαζί του βαπτίστηκαν Χριστια-
νοί και οι διακόσιοι (200) ειδω-
λολάτρες στρατιώτες που τον 
συνόδευαν. 
Κατενθουσιασμένος ο Άγιος 

που μαζί βαπτίστηκαν Χριστια-
νοί και οι στρατιώτες, τους προ-
έτρεψε να εκτελέσουν την προ-
σταγή του ηγεμόνα και να τον 
οδηγήσουν αλυσοδεμένο ενώπι-
όν του. Ο ηγεμόνας με καλοπιά-
σματα και δελεαστικές υποσχέ-
σεις προσπάθησε να τον κάνει 
να αποκηρύξει τον χριστιανισμό 
και να πιστέψει στα είδωλα. Τα 
ταξίματα του ηγεμόνα δεν έπια-
σαν. Αντίθετα, έδωσαν την ευ-
καιρία στον Άγιο να κηρύξει το 
Λόγο του Θεού, να αναφερθεί 
στο γελοίο του ειδωλολατρι-
σμού και να κατακεραυνώνει την 
βαρβαρότητα του ηγεμόνα. 
Ο πανούργος ηγεμόνας προ-

σπάθησε και με άλλους τρόπους 
να κάνει τον Άγιο να αλλαξοπι-
στήσει. Tου έστειλε στο δωμά-
τιό του δυο από τις ομορφότε-
ρες και προκλητικότερες νεαρές 
πόρνες της περιοχής του, την 
Ακυλίνα και την Καλλινίκη, για 
να τον σαγηνέψουν με τα κάλλη 
τους και να τον εξωθήσουν στην 
αμαρτία. Ο Άγιος με τη δύναμη 
της προσευχής του εξαπέστειλε 
στο πυρ το εξώτερο τους πει-
ρασμούς και κατάφερε να κατη-
χήσει τις νεαρές, να τις επανα-
φέρει στο δρόμο της αγνότητας 
και της αρετής και να τις κάνει 
διαπρύσιες κήρυκες του χρι-
στιανισμού. Εξερχόμενες μάλι-
στα από το δωμάτιο του Αγίου 
επιχείρησαν να κατηχήσουν τον 
ίδιο τον ηγεμόνα και τον κάλε-
σαν να ασπασθεί τον χριστια-
νισμό, με αποτέλεσμα να τον 
εξαγριώσουν και να τις θανατώ-
σει με τους πιο απάνθρωπους 
βασανισμούς. Η Ακυλίνα μαρτύ-
ρησε την 1η και η Καλλινίκη την 
2α Απριλίου εκείνου του χρόνου 
(251 ή 308 π.Χ). 
Είδε και αποείδε ο ηγεμόνας 

ότι ο Άγιος ήταν αδύνατον να 
αποκηρύξει τον Χριστό, απο-
φάσισε να τον καταδικάσει σε 
μαρτυρικό θάνατον. Διέταξε 
τους υποτακτικούς του να επι-
νοήσουν τα πιο φρικτά βασανι-
στήρια: Του έβαλαν αναμμένους 
δαυλούς τις μασχάλες και εκεί-
νος χαμογελούσε, τον κάθισαν 
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Ο Άγιος Χριστόφορος
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σε μεταλλική καρέκλα, κάτω από 
την οποία έκαιγε δυνατή φωτιά 
και ενώ η καρέκλα έλιωνε, ο Άγι-
ος παρέμενε άθικτος και χαρού-
μενος. Τον έριξαν σε πηγάδι δε-
μένο σε ογκόλιθο, αλλά εκείνος 
βγήκε θριαμβευτής. Τον έριξαν 
σε μανιασμένα λιοντάρια να τον 
κατασπαράξουν, αλλά εκείνα 
τον έγλειφαν και έπαιζαν μαζί 
του. Ύστερα από κάθε τέτοιο 
αναποτελεσματικό μαρτύριο 
πολλοί ειδωλολάτρες που παρα-
κολουθούσαν το «θέαμα» έτρε-
χαν κοντά του και ομολογούσαν 
την πίστη τους στο Χριστό, 
αδιαφορώντας για το δικό τους 
μαρτύριο που τους περίμενε. 
Ο Άγιος για να δώσει τέλος 

στους φρικιαστικούς θανάτους 
των αθώων ανθρώπων, που πλή-
ρωναν με τη ζωή τους την προ-
σχώρησή τους στις στρατιές 
των πιστών του Αληθινού Θεού, 
παρουσιάστηκε στον ηγεμόνα 
και αφού του διαμήνυσε ότι τα 
φρικτά βασανιστήρια που εξαι-
τίας υφίστανται οι άνθρωποι, θα 
τα υποστεί και ο ίδιος αθροιστι-
κά και ότι το τέλος του θα είναι 
τραγικό, του δήλωσε ότι θέλη-
μα του Θεού είναι να βγαίνει 
πιο δυνατός ύστερα από κάθε 
βασανιστήριο. Όμως, του είπε, 
ήρθε η ώρα που ο Θεός εισά-
κουσε την προσευχή μου και θα 
δεχθεί το πνεύμα μου μόνο αν 
με αποκεφαλίσεις. Εμπρός, λοι-
πόν, ας πάρει ο καθένας μας το 
δρόμο του, εγώ τον ευλογημένο 
προς το Θεό και εσύ τον κατα-
ραμένο προς τον διάβολο. Ο 

ηγεμόνας αφρίζοντας από θυμό 
διέταξε αμέσως τον αποκεφαλι-
σμό του. 
Στον τόπο του μαρτυρίου έγι-

νε δεκτή η τελευταία του επιθυ-
μία και τον άφησαν για λίγο να 
προσευχηθεί. Γονατιστός ο Άγι-
ος ευχαρίστησε τον Θεό που 
τον βοήθησε και τον παρακάλε-
σε να κρίνει τον βασανιστή των 
Χριστιανών κατά τα έργα του, 
να δώσει τη Χάρη Του για να 
σταματήσουν τα μαρτύρια των 
ανθρώπων, να καρποφορεί η γη, 
να προστατεύει τα σπαρτά από 
θεομηνίες και καταστροφές, να 
απαλλάξει τους ανθρώπους από 
την πείνα, από τους πολέμους 
και από κάθε κακό. Μόλις τελεί-
ωσε την προσευχή του, φώναξε 
τον δήμιο και του είπε: Κάνε, 
παιδί μου, ό,τι σε διέταξαν, χω-
ρίς να έχεις τύψεις. Και εκείνος 
ο άμοιρος πλησίασε με δέος τον 
Άγιο και με τρεμάμενα χέρια 
τον αποκεφάλισε και αμέσως 
σφάχτηκε και ο ίδιος και έσμιξε 
το αίμα του με το αίμα του Αγί-
ου. Ήταν η 9 Μαΐου… κατά την 
οποία οι Χριστιανοί γιορτάζουν 
τη μνήμη του Μεγαλομάρτυρα 
Αγίου Χριστοφόρου.
Ο Επίσκοπος Ατταλείας Πέ-

τρος αφού δωροδόκησε τους 
άντρες του εκτελεστικού απο-
σπάσματος, μετέφερε το λεί-
ψανο του Αγίου στην πόλη και 
το ενταφίασε με σεβασμό και 
ευλάβεια στην όχθη του εκεί ορ-
μητικού ποταμού που, από τότε, 
γαλήνεψε και έπαψε να προξενεί 
με τις κατεβασιές του πνιγμούς 
και καταστροφές. 

Γι’ αυτό στη Μνήμη του, μετά 
τη Θεία Λειτουργία, γίνεται αρ-
τοκλασία και αναπέμπεται από 
τον ιερέα ευχή και παράκληση 
για την καρποφορία της γης και 
την προστασία των χωραφιών 
(ιδίως των αμπελιών) από το 
χαλάζι, ζιζάνια και ασθένειες. Ο 
Άγιος είναι και προστάτης των 
οδοιπόρων, των εποχούμενων 
και των οχημάτων τους. Γι’ αυτό 
και σήμερα ακόμη, κατά την 
πρώτη κυκλοφορία των οχημά-
των, γίνεται σ’ αυτά και παρου-
σία των κατόχων τους αγιασμός 
και παράκληση προς τον Άγιο 
να έχει υπό την προστασία του 
οδηγούς, επιβάτες και οχήματα. 
Ο βασανιστής του Αγίου και 

όλων των χριστιανών ηγεμόνας, 
είχε φρικτό τέλος. Επί μήνες 
βασανιζόταν από αβάσταχτους 
πόνους και αν δεν τον πασπά-
λιζαν με λίγο χώμα από εκείνο 
που ο Άγιος πότισε με το αίμα 
του, η αμαρτωλή ψυχή του δεν 
θα ξεκολλούσε εύκολα από το 
σαπισμένο από την αρρώστια 
σώμα του. 
Το Απολυτίκιο του Αγίου 

Χριστοφόρου, του Μεγαλο-
μάρτυρα. 

«Στολαίς ταις εξ αίματος ωραϊζό-
μενος, Κυρίω παρίστασαι, τω Βασι-
λεί Ουρανών, Χριστοφόρε αοίδιμε. 

όθεν συν Ασωμάτων, και μαρτύρων 
χορείας, άδεις τη τρισαγίω και φρι-
κτή μελωδία· διό ταις ικεσίαις ταις 
σαις, σώζε τους δούλους σου».
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Τα παραπάνω αποτελούν κα-

ταστάλαγμα των όσων κατά 
καιρούς διάβασα από εγκυκλο-
παίδειες και συναξάρια μοναχών 
για τον βίο του Αγίου. 

 xpapakitsos@yahoo.gr
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κριά. Μου τον έδειχναν οι 
δάσκαλοι και οι καθηγητές 
των Σχολείων των Αγνάντων 
κάθε φορά που περνούσε 
μπροστά μας με τον αδελφό 
του Χρήστο, τον σημερινό 
διακεκριμένο καθηγητή του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και 
με την αδελφή τους Ζωή, Εκ-
παιδευτικό. Απόψε ηχούν στ’ 
αυτιά μου πολύ πιο βροντερά 
τα λόγια των δασκάλων και 
των Καθηγητών τους που μου 
έλεγαν: «Να τρία αδέλφια μα-
θητές με έντονη τη σφραγίδα 
της δωρεάς! Είναι γερά μυαλά, 
με βαθύ και ευρύ περιεχόμε-
νο και με αξιοθαύμαστη μαθη-
ματική, κυρίως, σκέψη. Είναι 
παιδιά υπεύθυνα με ήθος, ευ-
γένεια και συνέπεια. Θα προ-
κόψουν και θα διακριθούν στο 
στίβο της ζωής τους». Και δεν 
έπεσαν έξω. Έπεσαν «διάνα» 
στη διάγνωσή τους.
Το μόνο που δεν διέγνωσαν 

από τότε, είναι το λογοτεχνικό 
ταλέντο, τον ένθεο ποιητικό 
οίστρο που φώλιαζε στην 
ψυχή του Βαγγέλη. Αλλά 
αυτό το θείο δώρο, τις περισ-
σότερες φορές, ή δε φαίνεται 
από την αρχή ή η ταπεινότητα 
το κρατά μυστικό. Ο πνευμα-
τικός σπόρος, όμως που κρύ-
βεται μέσα στην ψυχή και την 
καρδιά του κάθε καλλιτέχνη, 
όταν καλλιεργείται στους αν-
θόκηπους σωστών, παραδο-
σιακών, των ισορροπημένων 
και ευλογημένων οικογενει-
ών, σαν αυτή των γονιών του 
τιμώμενου απόψε ποιητή, ρι-
ζώνει καλά, φυτρώνει, γίνεται 
θεόρατο δέντρο, ανθίζει και 
όταν ευωδιάζει, δεν κρύβεται. 
Αυτή τη στιγμή σκέπτομαι τον 
αείμνηστο πατέρα του Βαγγέ-
λη, τον φίλο μου το Γιώργο, 
και διερωτώμαι πόσα γερά 
μυαλά έμειναν αναξιοποίητα, 
επειδή δεν είχαν «τα καπιτά-
λια» να σπουδάσουν!… 
Ευκαιριακά, θέλω να υπο-

γραμμίσω και τούτο: Εκτός 
από τον Βαγγέλη Φίλο που 
κατάφερε να βγάλει μόνος 
του στο πανελλήνιο ξέφω-

το τα αγλαή πνευματικά του 
δημιουργήματα, τα τελευταία 
χρόνια και άλλοι Τζουμερκιώ-
τες πνευματικοί δημιουργοί, 
παραγκωνισμένοι και λη-
σμονημένοι, παρουσίασαν τα 
έργα τους, χάρη στη συμβολή 
και ενθάρρυνση που έλαβαν 
από το ∆ήμαρχο του τ. ∆ήμου 
Αγνάντων κ. Χρ. Χασιάκο και 
τη συμπαράσταση της ΙΛΕΤ 
και ιδιαίτερα του Προέδρου 
της (εύρημα!) κ. Κώστα Μαρ-
γώνη. Μέχρι τότε η περιοχή 
των Τζουμέρκων ήταν για 
τους «γραμματιζούμενους» 
μια σπιθαμή κακοτράχαλης 
γης με μια χούφτα κτηνοτρό-
φους, τσομπαναραίους, που 
δεν είχαν μοίρα στο πεδίο της 
επιλεκτικής μνήμης τους… 
Για τον ποιητή και το έργο 

του δεν είμαι κατάλληλος να 
σας μιλήσω. Από τα λίγα απο-
σπάσματα του έργου του που 
διάβασα, σας λέω, ότι τον 
θαυμάζω!. Θα μας μιλήσουν 
όμως με γνώση και επιστη-
μοσύνη, οι ειδήμονες που κο-
σμούν σήμερα την εξέδρα της 
αίθουσας.
Και για να μη σας κουράσω 

περισσότερο, επιτρέψτε μου 
να τελειώσω το χαιρετισμό 
μου απευθύνοντας τα τελευ-
ταία λόγια μου προσωπικά 
στον ποιητή. 
Αγαπητέ Βαγγέλη. Η Αδελ-

φότητα καμαρώνει για σένα 
και μαζί της, μαζί με όλους 
τους Αγναντίτες και τους 
Τζουμερκιώτες, καμαρώνω 
και εγώ! Σε συγχαίρω, λοι-
πόν εκ μέρους όλων των χω-
ριανών μας και σου εύχομαι 
υγεία και δύναμη για να μας 
χαρίσεις και άλλες πολλές και 
τόσο καλές πνευματικές δη-
μιουργίες. Γίνε ο καλός πρε-
σβευτής των Αγνάντων, των 
Τζουμέρκων, της Ηπείρου. 
Γίνε ο καλλικέλαδος τραγου-
διστής του Τζουμερκιώτικου, 
του Ηπειρώτικου, του ατό-
φιου Ελληνικού Πνεύματος, 
του γνήσιου Ελληνικού Πολι-
τισμού. Μπορείς!
Σας  ευ χαρ ι σ τώ  πολύ 

όλους». 
(Εφημερίδα 

«Άγναντα Άρτας»)

Αφιέρωμα στον Αγναντίτη 
Λογοτέχνη Βαγγέλη Φίλο

δρόμος, δύσκολη η πρόσβα-
ση. Οι αρμόδιοι μια απάντηση 
έχουν: «θα δούμε», «προς το 
παρόν η συγκοινωνία θα γίνε-
ται από άλλο μέρος κ.ο.κ.
Στην ουσία από Άρτα επι-

κοινωνία για τα Τζουμέρκα 
δεν υπάρχει. 

 Φούντωσε η αγανάκτηση 
των κατοίκων και υπερχείλι-
σε, όχι μόνο ο Άραχθος, αλλά 
και η υπομονή των κατοίκων. 
Επιτέλους, οι αρμόδιοι ας το 
καταλάβουν: Στα Τζουμέρκα 
κατοικούν οι Τζουμερκιώτες, 
που μπορεί να διακρίνονται 

από την σκληράδα, λόγω του 
κακοτράχαλου του εδάφους, 
αλλά χαρακτηρίζονται και 
από την ευγένεια της ψυχής 
και, προπάντων από την αξι-
οπρέπεια. 
Αυτή την αξιοπρέπεια οι 

κ.κ. ιθύνοντες (βουλευτές, 
περιφερειάρχης, αντιπεριφε-
ρειάρχης, δήμαρχοι και δη-
μοτικοί σύμβουλοι), ας μην 
προσπαθήσουν να την τσαλα-
πατήσουν. 
Είπαμε δεν υπερχείλισε 

μόνο ο Άραχθος. Υπερχείλισε 
και η αγανάκτησή μας! 

Τζουμέρκα μου περήφανα!

Ιούνιος 1965, σχεδόν 
μισό αιώνα πίσω.
Από αριστερά: Βασίλης 

Λύτρας, Λεωνίδας Τζουμά-
κας, Αγναντιτόπουλο (ανα-
γνωρίστε το).
Μόλις έχουν πάρει τη 

δεύτερη ταυτότητα κατά 
τον Καθηγητή τους Μπο-
ν ιάκο ,  δηλ .  μετά  την 
αστυνομική ταυτότητα, το 
απολυτήριο Λυκείου και 
ετοιμάζονται για νέες κα-
τακτήσεις !!! Τότε βέβαια 
και με τις δύο μόνο «ταυ-
τότητες», έβρισκες δου-
λειά, έκανες προκοπή, αν 
όμως είχες και ένα Πτυχίο 
τι το καλύτερο. Ενώ σήμε-
ρα δύο Πτυχία, ένα Μετα-
πτυχιακό, Διδακτορικό, δύο 
ξένες γλώσσες, απαιτούμε-
νες γνώσεις η/υ και μερικά 
ακόμη παρεμφερή, έτσι για 
συμπλήρωμα, έρευνες, με-
λέτες, δημοσιεύσεις, όλα 
μαζί αυτά κάνουν μόνο ένα 
διαβατήριο που οδηγεί με 
σιγουριά στην ανεργία.    

Αντώνης Κράββαρης, Δημήτρης Μαυροπάνος, Στέφανος Φί-
λος, Χριστόφορος Μπάκος, Γιώργος Τσώλης, Αριστοτέλης 
Κράββαρης και Στυλιανός Οικονόμου. Ο αξιωματικός είναι ο  
ανθυπολοχαγός Ιωάννης Κατσέλης.

Φωτο-αναμνήσεις

Συνέχεια από τη σελίδα 6
Συνέχεια από τη σελίδα 8

Συνέχεια από τη σελίδα 1

Βασίλης Ελ. Λαγός
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός
Συνεργάτης Ηπείρου

 

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

(Ενεργό πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων με επιδότηση 60%)

Ιωάννινα – Στοά Ορφέα – Α΄ κτίριο
Τηλ.: 26510-77000, 6944-313051

e-mail : blagos69@gmail.com

(O Bασίλης Λαγός είναι σύζυγος 
της Κατερίνας Χρ. Αναστασίου)
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Απόδοση τιμών στο Στρατηγό VIII Μ.Π. στο Μητροπολιτικό Ι. Ναό Ιωαννίνων 
από τη μπάντα VIII Μ.Π. με αρχιμουσικό τον Κοτσίνη Γεώργιο.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
Δικηγόρος

Ν. ΖΕΡΒΑ 2 - 3ος όροφος - Γραφ. 19 - Ιωάννινα - 45332
Τηλ. Γραφείο 26510-76827, Fax: 26510-76653

Kιν.: 697-4364003

Το ρετσινωμένο έλατο να κυριαρχεί, η κληματαριά να σκορ-
πά τη μοσχοβολιά της, η νοικοκυρά να γαστρίζει και η ατμό-
σφαιρα να γεμίζει από οσφρητική πανδαισία. O αγέρας να φυ-
σάει και τα έλατα να σειούνται και να λυγιούνται σαν λυγερές.

Έπιασε νύχτα. Η παρέα στρώθηκε ολόγυρα, άλλοι στα σκα-
μνιά, άλλοι κατάχαμα στα χρωματιστά κιλίμια στο σανιδένιο 
πάτωμα. Και η κουβέντα ανάβει κι εκείνη όπως τα κούτσουρα 

που τριζοβολάνε στο μαυρισμένο τζάκι. Είναι ωραία απόψε 
εδώ. Ζωήρεψε και η φωνή του παππού, που έπιασε να λέει 
ιστορίες από τα παλιά.
Τα παιδιά κρέμονται από τα χείλια του, οι μεγαλύτεροι κουνά-

νε κάθε τόσο το κεφάλι. Κι ο γέροντας από τα σοβαρά πηδάει 
στα αστεία. Μολογάει καμώματα και αθώες χωριάτικες φάρσες 
κι όλο και συμπληρώνει κάποιος και από κάτι, με τα χαχανητά 

να δίνουν και να παίρνουν σε τούτο το τζουμερκιώτικο σπίτι. 
Κάποτε… Πριν από εβδομήντα και βάλε χρόνια. Πού; Στα 

Χασαλευραίικα.

Από το χορό της Αδελφότητας Αγναντιτών Από το χορό της Αδελφότητας Αγναντιτών 
Ιωαννίνων στις 3 Μαρτίου 2013Ιωαννίνων στις 3 Μαρτίου 2013

ΚΑΠΟΤΕ ΣΤΗΝ ΑΓΝΑΝΤΑΚΑΠΟΤΕ ΣΤΗΝ ΑΓΝΑΝΤΑ


