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ΗΠΕΙΡΟΣ: 4.000 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Κυρίες και κύριοι,
«Ελλάδα αρχαία» αποκαλεί
την Ήπειρο ο Αριστοτέλης.
«Αρχέγονη Ελλάδα» την ονομάζει ο Κλαύδιος Πτολεμαίος
(2ος μ. Χ. αι.)! «Έλληνες εισίν
Ηπειρώται καλούμενοι», λέει ο
Προκόπιος.
Αυτό δηλώνουν και τα πάμπολλα αρχαιολογικά μνημεία,
που μαρτυρούν ζωή και πολιτισμό 4.000 χρόνων. Εκεί πρωτοεγκαταστάθηκαν οι Δωριείς.
Από εκεί άρχισε ο Ελληνικός
Πολιτισμός.
Το Μαντείο της Δωδώνης είναι το αρχαιότερο ιερό προς
τιμήν του Δωδωναίου Δία. Από
τους ιερείς αυτού του Μαντείου, που ονομάζονταν ΣΕΛΛΟΙ,
κατά μιαν ισχυρή εκδοχή, πήραν το όνομά τους οι Έλληνες
και η Ελλάδα.
Από αυτό το αρχαίο Ιερό τέμενος ο Αχιλλέας ζήτησε την
εύνοια του Δία και εκεί προσέφυγε ο Οδυσσέας, για να πάρει
την ευχή των θεών.
Στα Αθαμανικά όρη, τα σημερινά Τζουμέρκα, κατέφυγε ο
μυθικός Αθάμας, κυνηγημένος
από τη μέγαιρα σύζυγό του,
την Ινώ και έδωσε το όνομά
του στην περιοχή και ανέπτυξε τον θαυμαστό πολιτισμό των
Αθαμάνων..
Από την Ήπειρο άρχισε να
διαμορφώνεται η ελληνική
συνείδηση. Αυτή η συνείδηση
οδήγησε και τους Ηπειρώτες
στην εκστρατεία εναντίον της
Τροίας!!
Κατά την ιστορική περίοδο οι
Ηπειρώτες, είτε ως Μολοσσοί
είτε ως Αθαμάνες κτλ, εμφανίζονται τον 5ο π.Χ. αιώνα να μετέχουν ενεργά στα έργα πολιτισμού της Ακρόπολης των Αθηνών και αργότερα ιστορούνται
με τη συμμετοχή τους στον
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Ιερό Πόλεμο εναντίον τω Φωκέων το 355 π. Χ. και λίγο αργότερα, το 336 στο Πανελλήνιο
Συνέδριο της Κορίνθου, όπου
αποφασίστηκε ο πόλεμος κατά
των Περσών, υπό την αρχηγία
του Φιλίππου Β, του Μακεδόνα, συζύγου της Ηπειρώτισσας,

ένωσε και συνήγειρε τους Ηπειρώτες, και εκστράτευσε για την
απελευθέρωση των ελληνικών
κτήσεων στην κάτω Ιταλία και
τη Σικελία, διακηρύσσοντας
ότι: «Είναι πατροπαράδοτο για
τους Ηπειρώτες να αγωνίζονται όχι μόνο για την Πατρίδα

Ολυμπιάδας, μητέρας του Μ.
Αλεξάνδρου, ο οποίος τελικά
έκανε και την εκστρατεία.
Αργότερα, ο Πύρρος, ο Βασιλιάς της Ηπείρου (281-274 π. Χ)

τους, αλλά και για τους φίλους
και συμμάχους τους». Από τότε
σφυρηλατήθηκε η συνέπεια, ο
λόγος τιμής των Ηπειρωτών, η
Συνέχεια στη σελίδα 5

ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ……

ταν ο κόσμος βουλιάζει
από την παγκόσμια κρίση
που σαρώνει και σκεπάζει την
ανθρωπότητα και οι άνθρωποι
βρίσκονται σε απόγνωση για
πως θα ξημερώσει το αύριο,
πόσο σημαντικό φαντάζουν και
είναι, κάποια διαλείμματα των
μικρών κοινωνιών που αφήνουν
όλα αυτά στην άκρη του μυαλού τους και προσπαθούν να
ζήσουν το σήμερα. Έτσι πολύ
ζεστά έγινε φέτος από όλους
τους πολιτιστικούς φορείς των
Αγνάντων και πράγματι πέτυχε
σε μεγάλο βαθμό. Είχε μεγάλη
επιτυχία γιατί ο σκοπός των
αδελφοτήτων και των συλλόγων
ενός χωριού είναι η αδελφοποίηση και όχι η διαφοροποίηση και ο ανταγωνισμός. Κοινός
στόχος είναι το χωριό μας και
η προβολή αυτού. Άρα οι ανταγωνισμοί περισσεύουν και αν
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λη η Άγναντα και οι
γύρω συνοικισμοί ένα
ξέφραγο αμπέλι. Κανείς δεν
ορίζει τίποτε, όσον αφορά το
σκεπτικό μερικών ατόμων που
λειτουργούν σαν να είναι αφεντικά παντού. Μείνανε μόνιμα
στο χωριό και νομίσανε πως θα
είναι αφέντες, σ' όλες τις περιουσίες των κατοίκων.
Κάνανε μονάδες εκτροφής
μεγάλων ζώων π.χ. αγελάδων
και πρέπει εμείς να τους παραχωρήσουμε τα χωράφια μας,
τα κήπια μας, ούτως ώστε να
αλωνίζουν ανενόχλητοι. Ανοίγουν τους στάβλους και τους
λένε: "Άντε στο καλό, όλος ο
τόπος σας ανήκει. Σπάστε φράχτες και ρημάξτε ότι βρείτε στο
πέρασμά σας". Βόσκουν όπου
θέλουν, καταστρέφουν ότι θέλουν και κανείς από τα αφεντικά τους δεν δίνει λογαριασμό
σε κανέναν. Νομίζουν ότι δεν
τρέχει τίποτε. Σου λέει: "Φύγανε από εδώ και εμείς κάνουμε κουμάντο στις περιουσίες
τους".
Όπως έχω πληροφορηθεί,
τους έχουν γίνει συστάσεις,
χωρίς αποτέλεσμα. Αυτό όμως
δεν μπορεί να συνεχιστεί. Θα
πρέπει οι νόμοι να προστατεύουν και τους μεν και τους
δε. Όπου να πας, βλέπεις την
ερημιά σ' όλο της το μεγαλείο.
Χωράφια, αμπέλια, κήπια λες
και πέρασαν κατακτητές. Όλα
ισοπεδωμένα, φαγωμένα και
γεμάτα απορρίμματα.
Τί γίνεται βρε παιδιά; Πού
πάμε; Ποιοί είμαστε και ποιοί
είστε εσείς, υπεράνω πάσης

Γράφει η
Αριστέα Γιαννούλα
Πρέντζα
εξουσίας να λειτουργείτε ανεξέλεγκτα; Ποιοί σας προστατεύουν; Θέλουμε σ' αυτούς που
κάνουν τα στραβά μάτια, να
τους δώσουμε συγχαρητήρια
για το έργο τους.
Ακούω να λένε ότι φοράνε
τσιπάκια και έχουν το δικαίωμα του μη ελέγχου. Θα πρέπει
εμείς να είμαστε οι τυπικοί. Να
προστατεύουμε εμείς τα κτήματά μας. Όλα εμείς. Οι άλλοι
τίποτα; Ποιός νόμος το γράφει
αυτό, για να τον βρω και εγώ.
Μπορεί να κάνω λάθος.
Παλιά οι γονείς μας για σύνορα, είχαν τις κουμαριές και
ο καθένας σεβόταν τα χωράφια του άλλου. Έβλεπες χωριά,
συνοικισμούς μες την ομορφιά. Τώρα όλα αυτά γινήκανε
μαντριά των επιτήδειων. Δεν
υπάρχει τίποτε που να θυμίζει
εκείνα τα χρόνια. Τότε ο κόσμος σεβότανε του γείτονα,
τον διπλανό, τον συγγενή, τον
φίλο. Ο καθένας που έφυγε
από εκεί, δικαιούται να έχει την
περιουσία του με αξιοπρέπεια
και όχι ρημαδιό των εξυπνάκηδων.
Δεν επιτρέπει σε κανέναν να
τον υποτιμά, να τον εξευτελίζει
και να τον ρημάζει.
Θέλω να ρωτήσω. Δεν υπάρχει κάποιος που για όλα αυτά
φέρει ευθύνη; Θα κρίνω για
άλλη μια φορά τη Δημοτική
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Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΥ
«λαϊκός μαραθώνιος αγώνας»

Γράφει η Αλεξία Μπόμπολη
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Η ομιλία του ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΡ. ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΥ στο «Θέατρο Πολιτών» Περιστερίου σε εκδήλωση που έγινε την Κυριακή 16-3-2014 στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για
τα 100 χρόνια από την Απελευθέρωση των Ιωαννίνων και της Ηπείρου. Την εκδήλωση
διοργάνωσε η Αδελφότητα Μαζαρακιτών Ιωαννίνων.

«Έρμα μαντριά γεμάτα λύκους»

υπάρξουν το μόνο που μπορεί
να πετύχουν είναι η διχόνοια
και το μίσος μεταξύ ανθρώπων
που έχουν κοινή καταγωγή, ίδια
βιώματα, ίδιες συνήθεις. Φέτος
άρχισε μια πολύ καλή συνεργασία όλων των αδελφοτήτων και
συλλόγων και αυτό ξεκίνησε με
τη δημιουργία ομάδας αίματος
των «Απανταχού Αγναντιτών».

Αυτό πρέπει να το δούμε όλοι
πολύ θετικά, είναι μια κίνηση
που αφορά όλους τους Αγναντίτες όπου κι αν βρίσκονται, είναι
κάτι πολύτιμο που κάποια στιγμή καθένας μας μπορεί να χρειαστεί ή ο ίδιος ή κάποιος πολύ δικός του. Αυτό σημαίνει ότι όπου
κι αν βρισκόμαστε, να πάμε στο
πιο κοντινό κέντρο αιμοδοσίας και να δώσουμε αίμα για το
Συνέχεια στη σελίδα 6

Η Αδελφότητα διαθέτει
τους παρακάτω λογαριασμούς για όποιον θέλει να
καταθέσει χρήματα.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
081/754481-28
ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
00060296015-1

Την Κυριακή 19 Ιαν. 2014 που πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση με την παραπάνω ονομασία, εγώ δεν ήμουν εκεί. Υποχρεώσεις οικογενειακές με έστειλαν
μακριά απ’ το χωριό μας. Είχα όμως από πριν πλήρη ενημέρωση για το σκοπό
της Εκδήλωσης και για το πρόγραμμα. Την ημέρα του αγώνα και μετά τη λήξη
του, οι διοργανωτές είχαν την καλοσύνη να με ενημερώσουν τηλεφωνικώς
με κάθε λεπτομέρεια, να μου στείλουν το Δελτίο Τύπου που ανήρτησαν στο
διαδίκτυο και την ομιλία της κας Λαμπρινής Στάμου, Φιλολόγου, που η ίδια την
εκφώνησε κατά την έναρξη του αγώνα. Επομένως ήμουν «ωσεί παρών», όπως
θα έγραφαν κάποιοι άλλοι με καλή πένα.
Όσα θα διαβάσετε παρακάτω είναι σταχυολόγηση και συρραφή από τα κείμενα που έλαβα και διάβασα. Δύσκολος ο ρόλος μου και πολύ εύκολος λόγος
για παρεξήγηση. Πώς να διαλέξεις παραγράφους μέσα από ωραιότατα κείμενα
και να αφαιρέσεις από το πνευματικό πόνημα ανθρώπων, μόνο και μόνο για να
εξοικονομήσεις χώρο στην Εφημερίδα;
Από το Δελτίο Τύπου και από αναρτήσεις στο διαδίκτυο.
«Στην πανέμορφη Ήπειρο στα περήφανα Τζουμέρκα, σε μια προσπάθεια
ανάδειξης της φυσικής και περιβαλλοντικής ομορΣυνέχεια στη σελίδα 8

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

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Ο πατριώτης μας Κων/νος Θανάσης, μας
απέστειλε το παρακάτω ποίημα το οποίο
και δημοσιεύουμε, το οποίο γράφτηκε
πριν χρόνια, με αφορμή τον πρόωρο
χαμό του αγαπητού μας Τάκη Σ. Χριστοβασίλη (φωτό) σε τροχαίο στη Γερμανία.

ΘΑΝΑΤΟΙ
• Στις 17.01.14 απεβίωσε
και κηδεύτηκε στην Άγναντα, η
Χρυσάνθη Ιω. Κοντογιώργου,
ετών 82.
• Στις 18.01.14 απεβίωσε
στην Αθήνα και κηδεύτηκε στις

AAXEN
Αυτοί οι άνθρωποι ζουν στο Άαχεν.
Αυτοί οι άνθρωποι μοχθούν στο Άαχεν.
Γεννήθηκαν εδώ ή ήρθαν από μακριά,
κουβαλώντας τα όνειρα τους,
μαζί με μνήμες σκληρά σημαδεμένες
απ' τον κρότο της μπότας στο πλακόστρωτο.
Κάποιοι αγαπούν το Άαχεν.
Κάποιοι θα πάψουν να ζουν στο Άαχεν,
κι απ' τον κρότο της ψυχής τους
-ακαδημαϊκά φιλτραρισμένοςθα μείνουν ένα-δύο κεφάλαια
της σχολικής Ιστορίας
που αδιάφορα θα ακούν οι μαθητές
κοιτάζοντας το Μάη απ' τα παράθυρα.

Βασιλική (Κούλα) Τσιμπέρη

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
21.03 στο νεκροταφείο του
Κόκκινου Μύλου, ο Χρήστος
Δημ. Λιόντος, ετών 58.
• Στις 30.01.14 απεβίωσε
στα Ιωάννινα και κηδεύτηκε
στις 31.01 στο νεκροταφείο της
Περιβλέπτου Ιωαννίνων, ο Χα-

Ελένη Μπάκου
στου Μπάκου, ετών 94.
• Ευαγγελή Γεωρ. Κατσουράνη (το γένος Λιόντου). Δημοσιεύουμε τη φωτογραφία της

ρίλαος Δημ. Καπέλης, ετών 63.
• Στις 07.02.14 απεβίωσε
στο Λουτράκι Κορινθίας και κηδεύτηκε στην Άγναντα, ο Βασίλειος Νικ. Καπέλης.
• Στις 05.03.14 απεβίωσε
στην Αθήνα και κηδεύτηκε στην
Άγναντα, η Βασιλική Τσιμπέρη,
συζ. Βασιλείου, το γένος Χριστογιωργάκη, ετών 91.
• Στις 23.03.14 απεβίωσε
στην Άρτα και κηδεύτηκε στην
Άγναντα, η Ελένη Μπάκου,
χήρα Δημητρίου, το γένος Χρή-

Η εικονιζόμενη Σταυρούλα Καραμάνη, κόρη του
Δημητρίου Καραμάνη του
Κων/νου και της Αναστασίας, κατέλαβε την 1η θέση
στην κατηγορία Κ 2001, 4447 κιλών, στο πανελλήνιο
πρωτάθλημα παίδων - κορασίδων τάε κβον ντό, που
έγινε στο Βόλο το Φεβρουάριο 2012. Είναι αθλήτρια
του Α.Σ. Δία Ιωαννίνων και
μαθήτρια της πρώτης Γυμνασίου στο Γυμνάσιο Ανατολής Ιωαννίνων.

Σπυριδούλα Χρ.
Παπαθεοδώρου
(η είδηση του θανάτου της έχει
δημοσιευτεί στο προηγούμενο
φύλλο).

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Οι αδελφές Βαΐτσα, Βασιλική, Σοφία και Μαριάνθη
Κοντογιώργου πρόσφεραν το
ποσό των 110 ευρώ στη μνήμη
της αδελφής τους Χρυσάνθης.

Παρακαλούμε τους χωριανούς που έχουν το χάρισμα να γράφουν –και σίγουρα υπάρχουν πολλοί– να μας αποστέλλουν τα γραπτά τους προς
δημοσίευση, διότι μ’ αυτόν τον τρόπο αποκτά
πλουραλισμό και ποικιλία η εφημερίδα.

Δικηγόρος
Σαλαμάγκα 2, 45.332 Ιωάννινα
Τηλ.: 26510-28008 Fax:
26510-76200
Κιν.: 6932-190770 •
email: roulapa@hol.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Δ Ι ΕΥ ΚΡ Ι Ν Ι Σ Ε Ι Σ

Οικία 130 τ.μ. περ. (ισόγειο 75 τ.μ. και 1ος ορ. 55
τ.μ.) στοιν οικισμό «Παναγία» Αγνάντων, κοντά στο
πρώην Ειρηνοδικείο.
Πληροφορίες
στα
τηλ. 210-8658995 και
6986767611.

1. Στη στήλη “Κοινωνικά” δημοσιεύονται όσα γεγονότα
υποπίπτουν στην αντίληψή μας και όσα μας γνωστοποιούν με επιστολές ή FAX οι ενδιαφερόμενοι.

ΤΑΒΕΡΝΑ

2. Νεκρολογίες και φωτογραφίες των χωριανών μας
που απεβίωσαν, δημοσιεύονται μόνο εφόσον μας αποστέλλονται από συγγενείς και φίλους αυτών ή διαθέτει
το αρχείο της Αδελφότητας.

ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ

«Η ΑΠΟΛΑΥΣΗ»
ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ - ΖΑΧΑΡΩΔΗ

ΑΝΝΑ ΜΑΝΟΥΣΗ
Παντοκράτορος 19 - Άρτα - Τηλ.: 26810-72906

«ΤΑ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ»
ΜΗΤΣΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Αγναντα Τηλ.
26850-31163
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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Φίλος Ιωάννης ...............................................................................40
Φίλου Σ. Γιώτα ..............................................................................50
Φλούδας Κων. Βασίλειος .............................................................100
Φράγκου Σοφία.............................................................................20
Χαλκιάς Σπ. Ανδρέας .....................................................................20
Χαμπίπης Ευ. Δημήτριος - ιερέας ...................................................50
Χασαλεύρης Νικόλαος ...................................................................30
Χριστογιωργάκη Ευαγγελία ............................................................30
Επίσης έχουν κατατεθεί 25 ευρώ στο ταχυδρομικό ταμιευτήριο χωρίς
όνομα. Ο καταθέτης ας επικοινωνήσει μαζί μας.
Για τα έργα στο χωριό
Μαυροπάνος Παν. Χρήστος ...........................................................50
Τάτσης Γ. Ανδρέας .........................................................................50
Οικογ. Γεωργίου Κωστάκη ...........................................................300
Οικογ. Κατσάνου .........................................................................200
Οικογ. Βασιλείου Ευταξία ............................................................200
Οικογ. Κατερίνας Κατσάνου .........................................................100
Οικογ. Βασιλείου Φίλου ...............................................................100
Οικογ. Αλέκου Κατσάνου ...............................................................50
Οικογ. Ανδρέα Παπακίτσου ...........................................................50
Από τα χρήματα που αναγράφονται για τα έργα στο χωριό, τα εκατό
(100) ευρώ βρίσκονται στα χέρια του προέδρου Τάκη Χριστοδούλου.
Τα υπόλοιπα στην Επιτροπή Έργου.
Αν κάποιος δε δει το όνομά του γραμμένο στις συνδρομές, να
περιμένει και το επόμενο φύλλο της εφημερίδας. Αν δεν υπάρχει
και τότε, ας επικοινωνήσει με την Αδελφότητα.

Ο

ι Αγναντίτες της Αθήνας και πάρα πολλοί
Ηπειρώτες (και όχι μόνο) είχαν την ευκαιρία στις 14-22014 να παρακολουθήσουν
μια χορωδία αλλιώτικη από
τις συνηθισμένες, μια χορω-

Βλέπω, ακούω, σχολιάζω
της κοντόφθαλμης όρασης
του…

...

Π

δία γνήσιων παραδοσιακών
τραγουδιών με σεβασμό στη
μουσική μας παράδοση στους
ήχους και τις λέξεις του τόπου
μας κατά τρόπο αυθεντικό και
γνήσιο. Η χορωδία Αγνάντων
υπό τη διεύθυνση του μουσικοδιδάσκαλου κ. Βαγγέλη
Κώτσου και τη φροντίδα της
πρώην Αντιδημάρχου κυρίας Σταυρούλας Κ. Αηδόνη
και η καταπληκτική απόδοση
όλων των μελών έκλεψαν

την παράσταση. Έκανε το πολυπληθές ακροατήριο να αλληλοκοιτάζεται με απορία και
να διερωτώνται: «πού ήταν
αητό το χορωδιακό συγκρότημα κρυμμένο» εκεί επάνω
στα κακοτράχαλα βουνά των
Τζουμέρκων, εκεί επάνω στα
Άγναντα»!! Συγχαρητήρια!!!!

...

Α

τυχία που η χορωδία
δεν μπόρεσε, λόγω της
καταρρακτώδους βροχής, να
βγει στην κεντρική πλατεία
των Αγνάντων να υποδεχθεί
μελωδικά τον δημοσιογράφο
του ΑΛΦΑ, να τον καλοπιάσει
και να τον πάρει από το χέρι
και να του δείξει τις άπειρες
ομορφιές του χωριού μας και
των Τζουμέρκων γενικότερα,
τις οποίες εκείνος δεν έβλεπε,
λόγω της βαθιάς ομίχλης και

ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ
ΑΓΝΑΝΤΙΤΩΝ
ΑΘΗΝΑΣ
Γραφ. Σοφοκλέους 33
Τ.Κ. 105 52 ΑΘΗΝΑ
Tηλ. - Fax: 210-3313067
www.agnanta.com.gr
Ε-mail:
info@agnanta.com.gr
Εκδότης:
Χρήστος Γ. Χριστοδούλου
Πρόεδρος της Αδελφότητας
Κωδικός: 3734
Yπεύθυνος
τυπογραφείου:
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αρακολουθώντας τα μεσάνυχτα της 27-2-2014
την εκπομπή του AΛΦΑ 60΄
ΕΛΛΑ∆Α-ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ, «βγήκα από τα ρούχα μου»... ∆εν κοιμήθηκα από
την ταραχή μου... Η εκπομπή
παρουσίασε μια άγρια και
αφιλόξενη περιοχή, σχεδόν
ακατοίκητη, γεμάτη από λύκους όπου αρκούδες και λύκοι
κατασπαράσσουν τα τσομπανόσκυλα!...Τόση λασπουριά
και τόσες καταπτώσεις στο
κατάστρωμα των οδών μόνο
ύστερα από καταιγίδες διαρκείας μπορείς να δεις, όχι
μόνο στα Τζουμέρκα αλλά
σε όλο τον πλανήτη μας. Και
όμως, οι απεχθείς αυτές εικόνες που διαστρεβλώνουν την
πραγματικότητα «έκλεψαν την
παράσταση»... Οι πάμπολλες
χαρούμενες πινελές της πραγματικής, της φωτεινής εικόνας
της περιοχής μας επικαλύφθηκαν από τη συγκυριακή μιζέρια. Η περιοχή μας έχει και τοπία απείρου κάλλους, και μνημεία λαμπρά και ιστορία ένδοξη (παλιότερη και σύγχρονη).
Από την εκπομπή προβλήθηκε
ό,τι το χειρότερο… Αφήνω
τις καραμπινάτες ιστορικές
ανακρίβειες... Ότι π. χ το χωριό μας ονομάστηκε Άγναντα,
«επειδή ο ένας μαχαλάς αγναντεύει τον άλλον» και ότι στα
Άγναντα, όπου συναντήθηκαν
στις 16-8-1943 οι Άρης και
Ζέρβας αποφάσισαν την ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοπόταμου που είχε γίνει πριν
από 16 περίπου μήνες (25-111942)!... Λυπούμαι που στο
χωριό μας δεν βρέθηκαν 3-4
άνθρωποι να ξέρουν πέντε
πράγματα και να τους κόβει τι
έπρεπε να δείξουν στο τηλεοπτικό συνεργείο;;; Ε…, είμαστε
άξιοι της κακής μας μοίρας…

...

Σ

ε αντίθεση με τα παραπάνω απαράδεκτα, πολύ
πετυχημένες ήταν οι αποκριάτικες εκδηλώσεις που οργανώθηκαν φέτος στα Άγναντα.
Το τσουχτερό κρύο και οι καταρρακτώδεις βροχές «βρήκαν το μάστορά τους», στην
πολύ ευρύχωρη αίθουσα του
τοπικού Κ.Ε.Γ.Ε.!!! Είχε προνοήσει ο τοπικός Σύλλογος να
την εξωραΐσει λιτά και να την
προετοιμάσει κατάλληλα για
την περίπτωση. Η αίθουσα,
χωρητικότητας 500 περίπου
ατόμων, αν επιπλωθεί καταλλήλως (μικρόφωνα, καθίσματα κτλ) μπορεί να λειτουργήσει και ως εξαιρετικό Συνε-

τη γη μας, για να μας δώσει τα
επίγεια και υπόγεια αγαθά της,
δεν πρόκειται να σηκώσουμε
κεφάλι, όσα κεφάλαια και αν
επαναπατριστούν...

δριακό Κέντρο. Ας
μας «να μας δίνουν
...
το δουν οι τοπικοί
δανεικά και αγύριο μόνο ενθαρρυντικό
φορείς και ας αξιστα»… Αμ…, δε… Η βιείναι ότι τον τελευταίο
οποιήσουν την αίτρίνα, η «γκλαμουριά»
θουσα και για να
και... το δε βαριέσαι χρόνο ακούγεται εκκωφαντικά
ο
γδούπος
από τη ρομφαία
καλυφθεί πλήρως
βρε αδερφέ, τώρα καμια βασική έλλειταλάβαμε ότι δεν περ- της δικαιοσύνης, που άρχισε
ψη έχει το χωριό
νάνε ούτε στους «κου- να κόβει και τα μέχρι πριν από
λίγα χρόνια «τεθωρακισμένα»
μας και για να προτόφραγκους»!...
Γράφει ο
κεφάλια μερικών ισχυρών,
στατευτεί το κτίριο ΧΡ. ΑΡ. ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ
...
που έλεγαν και πίστευαν (και
από τη φθορά της
μ
ε
γ
α
λ
ο
μ
α
ν
ί
α
έκαναν και πολλούς από εμάς
εγκατάλειψης και της αχρησίμας,
όμως,
αυτή
να πιστεύουν) στο: «ό,τι θέας.
μας κάνει να γράφουμε πολύ λεις γίνεται σήμερα»!... Είχαν
...
καλές εκθέσεις ιδεών, σαν αυ- λησμονήσει όλοι «το φόβο
ε μ ε γ ά λ η ε π ι τ υ χ ί α τές που γράφουν μερικοί αρ- φύλαγε τα έρμα»... Ήδη άρπραγματοποιήθηκε την θρογράφοι εφημερίδων ή να χισαν να τον θυμούνται!...
19-01-2014 ο Μαραθώνιος κάνουμε πολύ καλές ομιλίες Τριμελές Εφετείο Κακουργη«∆ρόμος του Ταχυδρόμου» και εισηγήσεις, όπως μερικοί μάτων επέβαλε ισόβια δεσμά
προς τιμή και μνήμη του αεί- δημοσιολογούντες σε συνέ- σε τρεις ήδη φυλακισμένους
μνηστου ταχυδρόμου Κων/ δρια, ημερίδες, συμπόσια ή εφοριακούς, για «αρπαχτές»…
νου Κώστα! Το άθλημα διορ- «γεύματα εργασίας», όπως Υπουργοί, ∆ήμαρχοι, ανώτατοι
γάνωσε πολύ επιμελημένα η τώρα λένε τα «ζιαφέτια», στα κρατικοί λειτουργοί και μεγιαθλήτρια εγγονή του τιμωμέ- οποία μιλούν για τον πλού- στάνες του πλούτου είναι στη
νου Μαρίνα Αναστασίου και το της χώρας! ∆εν μας λένε, φυλακή για κακουργήματα ή
είχε αφετηρία και τέρμα του όμως, αν ο πλούτος αυτός περιμένουν τη σειρά τους…
τα Άγναντα. Εξαιρετική ήταν αποκτήθηκε εδώ, μέσω της εγ- Ποιος τολμούσε πριν από μεη ομιλία της φιλολόγου Λα- χώριας παραγωγικής διαδικα- ρικά χρόνια να τους βάλει
μπρινής Αρ. Στάμου, οποία σίας ή είναι πλούτος από ατό- χέρι!... Ύστερα από αυτά υπάραναφέρθηκε λεπτομερώς στο φια δανεικά, που πήγαν στις χει ελπίδα ότι θα περιοριστεί
ιστορικό της Ταχυδρομικής τσέπες μερικών και που εδώ αισθητά τη μεγάλη μερίδα που
Υπηρεσίας, γενικώς στα Τζου- και τέσσερα χρόνια αρχίσαμε έτρωγαν οι κλέφτες από την
μέρκα και ειδικότερα σε αυτή να τα εξοφλούμε όλοι εμείς πίτα του φτωχού... Τα γραφεία
των Αγνάντων, μνημονεύο- που δεν γλείψαμε ούτε κο- των βουλευτών έπαψαν να
ντας όλους τους ταχυδρόμους καλάκι και θα συνεχίσουν να είναι κέντρα αναξιοκρατικής
που υπηρέτησαν στο Ταχυ- πληρώνουν και τα παιδιά μας, προώθησης των εξυπνάκηχωρίς ποτέ να δυνηθούν να δων στις δημόσιες υπηρεσίες,
δρομικό Γραφείο Αγνάντων.
αποπληρώσουν το χρέος που τους οποίους πληρώναμε όλοι
...
τους φορτώσαμε...∆εν μας εμείς οι νομοταγείς και αφεκουσα την Ελληνίδα λέει ακόμη πόσα δις αφορο- λείς πολίτες. Κάτω από τους
σοφή πρύτανη του πα- λόγητα και «μαύρα» έφυγαν πολιτικούς δημιουργήθηκε
νεπιστημίου της Σορβόννης, και φεύγουν από εδώ προς ξέ- όλα αυτά τα χρόνια μια τάξη
κυρία Ελένη Γλύκατζη- Αρ- νες χώρες, μέσω μεταναστών. ανθρώπων που όταν μιλούσαβελέρ να λέει: «λυπάμαι τους ∆εν μας λέει επίσης, ποιες με για «αυτούς» και την «ιδιΈλληνες με την περισσή και είναι οι πλουτοπαραγωγικές ότητα» τους βάζαμε μπροστά
αστήριχτη αυτοεκτίμησή τους… πηγές της χώρας μας, όταν ει- την λέξη «μεγάλος» ή «τραΌλοι έρχονται στη Σορβόννη σάγουμε κρεμμύδια, σκόρδα, νός»!... ∆είτε τώρα πώς και
να μάθουν...Μόνο οι Έλληνες λεμόνια, κρέατα και άλλα είδη πού κατάντησαν αρκετοί από
έρχονται ξέροντας τα πάντα πρώτης ανάγκης από το εξω- αυτούς τους «μεγάλους και
και είναι έτοιμοι να διδάξουν τερικό... Αν δεν χαϊδέψουμε τρανούς»…
τα πάντα στους πάντες»… Μου
θύμισε έναν σοφό πανεπιΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ
στημιακό καθηγητή, ο οποίος
το 1954 μας έλεγε: «Όταν τη
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΓΝΑΝΤΩΝ
δεκαετία του 1930, μαζί με
Με την παρούσα επιστολή μας α) ο Προϊστάμενος του
άλλους επτά Έλληνες επιστήταχυδρομικού Γραφείου Αγνάντων Γεώργιος Ζιάβρας και
μονες παρακολουθούσαμε
β) οι υπάλληλοι του Γραφείου Παναγιώτης Ρούμπας και
τα μαθήματα του σπουδαίου
Δημήτριος Καρβέλας, επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε
φιλόσοφου Σπράνγκερ, για
θερμά το Δήμαρχο του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων
να πάρουμε διδακτορικό στη
Χρήστο Χασιάκο και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήφιλοσοφία, από τους 250 φοιμου για την δωρεάν παραχώρηση αίθουσας στο παλαιό
τητές του από όλο τον κόσμο,
Δημαρχείο για τη μεταστέγαση του Ταχυδρομικού Γραμόνο πέντε Έλληνες είχαν χαφείου Αγνάντων από το χώρο στον οποίο στεγαζόταν
ράξει με σουγιά στα θρανία
έως τώρα. Με την απόφασή τους αυτή συνέβαλαν θετικά
τα ονόματά τους... Κανένας
στην ακύρωση της απόφασης της κεντρικής διοίκησης
άλλος. Νόμιζαν οι «Έλληνες
των ΕΛΤΑ για κατάργηση του Ταχυδρομείου Αγνάντων.
χαράκτες» ότι έτσι θα εξαΕπίσης ευχαριστούμε όλους τους Αγναντίτες και άλλους που με οποιοδήποτε τρόπο ενήργησαν ώστε να μην
σφάλιζαν την αιωνιότητα και
καταργηθεί το ταχυδρομείο Αγνάντων, καθώς και τον
θα τους θαύμαζαν οι νέες γεπρώην ιδιοκτήτη του γραφείου των ΕΛΤΑ, για την πανιές, επειδή ήταν Έλληνες !!!
ράταση
της μίσθωσης του χώρου στέγασής του.
Τόσο κενόδοξοι είμαστε, τόσο
Ευχαριστούμε ακόμη το συγχωριανό μας Βασίλειο Κασπουδαίους θεωρούμε τους
ρύδη που αφιλοκερδώς ανέλαβε τη μεταφορά και τοποεαυτούς μας και τόσο χαζούς
θέτηση του χρηματοκιβωτίου από το παλαιό οίκημα στο
τους άλλους»!... Από τότε τους
νέο καθώς και όλους του συγχωριανού μας που με την
θεωρούσαμε υποχρεωμένους,
εργασία τους μας βοήθησαν στην μετακόμιση του Ταχυλόγω της … «ανωτερότητάς»
δρομείου στο νέο χώρο στέγασης του.
Με τιμή
1. Γεώργιος Ζιάβρας
2. Παναγιώτης Ρούμπος
3. Δημήτριος Καρβέλας

Τ

Η

Μ

Ά

ΛΕΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΑΦΟΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ Ο.Ε.

Χειρουργός Ορθοπεδικός

Γερανίου 7 - 2ος όροφος
Τηλ. - Fax: 210-52.38.107
Ε-mail: costaszl@yahoo.gr

Ιατρείο: Ε. Σουρλαντζή - Κορωπί
Τηλ.: 210-6627117 - 6944514848
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Την έφεραν τη γριά απ’ την Αθήνα τα παιδιά, για να
την ενταφιάσουν στο χωριό. Παπάς υπάρχει, ψάλτης
όμως!!!
Χρειάζονται και οι δύο για να γίνει η ακολουθία.
Ναι, όλοι είναι απαραίτητοι και ο Αποστόλης, ο Γ.
και η Μαρίκα με τα μνημόσυνα.
Ψαλτάδες είπαμε. Λίγοι είναι αυτοί που πέρασαν
απ’ το αναλόγιο. Είχανε το καλλιτεχνικό μέσα του και
το θρησκευτικό.
Με τις μελωδίες τους μας ανεβάζουν ψηλά; στον
ουρανό. Η μελωδία και η ορθοφωνία πάει μπροστά.
Αυτή μας καθηλώνει, μας ενώνει μ’ αυτό που πιστεύουμε και ψέλνουμε κι εμείς σιγανά. Υπάρχουν πολλές
θρησκείες που έχουν φοβερά ακούσματα.
Χρόνια στο αναλόγιο της εκκλησίας του χωριού μας
ο Χρήστος Χαλκιάς και ο Κώστας Βρόντος. Τι φωνάρες

Αριστεροί ψαλτάδες. Γιάννης Γιαννούλας, Γεώργιος
Κώστας, Ευάγγελος Γεωργονίκος
ήταν αυτές!!!
Ο Κώστας ο Μαυροπάνος δάσκαλος κι αυτός, με
την ιδιόμορφη φωνή του ένωνε τη γη με τον ουρανό. Τάσιος Μπαλατσούκας. Αλήθεια Τάσο, πότε θα
ψάλουμε τους χαιρετισμούς!!! Κι εκείνο το «Άσπηλε,
αμόλυντε, άφθορε…».
Ο Γιάννης ο Χαμπίπης, δάσκαλε χάθηκες. Βασίλης
Κολιός για χρόνια, Χρήστος Παπαγιάννης, Μήτσο Λένης, Γιώργο Πολύζος, Βασίλης Χριστοδούλου, Γιώργο

Π

λησίαζαν οι διακοπές
του Πάσχα του σχολικού έτους 1961-1962,
όταν μας ανακοινώθηκε ότι ο
Σύλλογος των Καθηγητών του
Γυμνασίου Αγνάντων πήρε την
απόφαση οι Ε’ και ΣΤ’ τάξεις να
πραγματοποιήσουν 5νθήμερη
εκδρομή μέχρι τη Θεσσαλονίκη και ότι, όσοι ήθελαν να λάβουν μέρος, να προσκομίσουν
αμέσως μετά το Πάσχα από ένα
πεντακοσάρικο για την αντιμετώπιση των κοινών εξόδων.
Η χαρά μας στο άκουσμα της
όμορφης αυτής είδησης ήταν
μεγάλη, γιατί μέχρι τότε το Σχολείο μας δεν είχε πραγματοποιήσει ποτέ πολυήμερη εκδρομή
και όλοι ανυπομονούσαμε για
το αν θα συμπληρωθεί ο αριθμός συμμετοχής των μαθητών
για να πραγματοποιηθεί η εκδρομή.
Ευτυχώς η συμμετοχή ήταν
σχεδόν καθολική και η εκδρομή ορίστηκε για την Πέμπτη 31
Μαΐου 1962.
Λίγες μέρες πριν απ’ την ορισθείσα ημερομηνία συγκεντρωθήκαμε όλοι στο Σχολείο, όπου
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Οι ψαλτάδες!!
Μασιαλής, Βαγγέλης ο Γιωργονίκος, από την Πράμαντα ο Χρυσόστομος, ο Τσίρκας ο καθηγητής μας ο Λευτέρης ο Βλέτσης,
ο Γιώργος ο Κώστας ο κυνηγός,
ο Θεολόγος ο Χρήστος, ο Ζολότας, ο Θεολόγος ο Κώστας, ο
Αηδόνης. Αν ξέχασα και κανέναν ας με…ψάλλει.
Ο Φάβαλος, ο κατά κόσμον,
Κώστας Χριστογιωργάκης ή για
Γράφει ο
όλους ο Κώστας ο Καφαντάρης.
Χάρις Ζάχος
Συντ/χος Δάσκαλος Είναι το κάτι άλλο. Ξέρει ο άν- Συγγραφέας
θρωπος από βυζαντινή μουσική.
Τη σπούδασε στα Γιάννενα στην Ακαδημία. Τότε για
να γίνεις δάσκαλος έπρεπε και να τραγουδάς και να
ψέλνεις, άλλως πως ήσουν απέξω.
Έχει δικά του ακούσματα, έχει φωνάρα,
είναι ορθόφωνος καταλαβαίνεις αυτό που
λέει, σε ανασταίνει βρε
αδερφέ!!
Στο αναλόγιο μετουσιώνεται και ο ίδιος.
Ακολουθεί τους δρόμους της βυζαντινής
μουσικής και προσθέτει και τους δικούς του
λαρυγκισμούς.
Όταν ακούγεται στο
χωριό απ’ το μεγάφωνο
Χρίστος Κράββαρης. Ο εξετης εκκλησιάς η φωνή
λισσόμενος δεξιός ψάλτης
του, γεμίζει από κόσμο.
στην εκκλησία της ΠαναγίΔε θέλω να με παραξηας. Ας φροντίσουν οι υπεύγήσουν οι ψαλτάδες οι
θυνοι να μη χαθεί κι αυτός.
ζωντανοί, αλλά όπως
λένε και οι αρχαίοι: «Σοφός μεν Σοφοκλής, σοφότερος Ευρυπίδης, ανδρών δ’ απάντων Σωκράτης σοφότατος».
Όλα τα χωριά τον γνωρίζουν και λένε: ο Κώστας ο

ψάλτης.
Από μικρός στο αναλόγιο. Τον θυμάμαι, μάλλον θα
‘ταν σπουδαστής στην Ακαδημία, πήγαινε με τον πατέρα μου στους Μελισσουργούς για να ψάλλει.
Τη Μ. Εβδομάδα, όταν είναι στο χωριό τα δίνει όλα.
Είναι δύσκολα για τους υπόλοιπους κι όταν δεν πάει
κάτι καλά, στη μελωδία εννοώ, αυτός εμβόλιμα αμέ-

Β
P
4

Δεξιοί ψαλτάδες. Χαρίλαος Ζάχος, Κώστας Χριστογιωργάκης, Δημήτριος Κοντογιώργος
σως το διορθώνει.
Όταν τον ακούς σε νεκρώσιμη ακολουθία, εκείνο το
«Μετά των αγίων ανάπαυσον Χριστέ…» πραγματικά
σου αναπαύεται η ψυχή σου, αν και βρίσκεσαι μπροστά σ’ αγαπημένα πρόσωπα που έφυγαν.
Στην Αγία Παρασκευή, δάσκαλος ο Κώστας εκείνα
τα χρόνια. Αφού τον παρακολούθησε στη διδασκαλία
ο επιθεωρητής τον ρώτησε:
– Κύριε Χριστογιωργάκη, έμαθα ότι είστε και ψάλτης.
– Ναι, Κύριε επιθεωρητά.
– Δεξιός ή αριστερός.
Κι ο Κώστας του απάντησε χωρίς πολλές περιστροφές.
– Όταν βγαίνεις από την εκκλησιά, δεξιός.
Ας, τόλμαγε να ‘λεγε αριστερός θα ‘παιρνε σύνταξη
από το…Τριεθνές.

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ...ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ
Η πρώτη πολυήμερη εκδρομή
του Γυμνασίου Αγνάντων
μας δόθηκαν οι απαραίτητες
οδηγίες,
Συνοδοί μας ορίστηκαν ο Φιλόλογος της τάξης μας Νίκος
Δασκαλάκης, ο Θεολόγος μας
Χρήστος Καράμπαλης και ο Γυμναστής μας Θύμιος Καρούμπαλης με τη σύζυγό του, η οποία
δεν ήταν Καθηγήτρια, αλλά θα
συνόδευε και θα βοηθούσε τις
μαθήτριες.
Η συγκοινωνία μεταξύ Αγνάντων και Ιωαννίνων την εποχή
εκείνη ήταν προβληματική. Ο
δρόμος από τα Άγναντα μέχρι
τα Φράστα ήταν χωματόδρομος πολύ στενός με απότομες
στροφές και τα δυο τουριστικά
λεωφορεία, που είχαμε ενοικιάσει, δεν μπορούσαν να φτάσουν στ’ Άγναντα.
Μα και ο υπόλοιπος δρόμος
μέχρι το χωριό Ελληνικό, λίγο
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Στα Φράστα έτοιμοι να επιβιβαστούμε στα λεωφορεία

Γράφει ο
Γιάννης Κατσικογιώργος
Συνταξιούχος δάσκαλος
πριν από τα Γιάννινα, ήταν χαλικόδρομος, στενός κι αυτός με
πολλές λακκούβες και νεροφαγιές, δύσκολος για τα δυο μεγάλα λεωφορεία, μα οι οδηγοί
τους ήταν έμπειροι και πολύ
προσεκτικοί, ώστε να αντιμετωπίζουν κάθε πρόβλημα, που
πιθανόν θα παρουσιαζόταν.
Φτάνει επιτέλους η μέρα της
εκδρομής, που με τόση αγωνία
περιμέναμε.
Με το που ξημέρωσε, παίρνουμε τα πράγματά μας και
κατεβαίνουμε με τα πόδια στα
Φράστα αναμένοντας τον ερχομό των λεωφορείων από τα
Γιάννινα.
Δεν πέρασε πολλή ώρα, όταν
τα δυο λεωφορεία φάνηκαν

ψηλά στην «πλακανίδα». Σε λίγα
λεπτά κατέβηκαν, πήραν στροφή και άραξαν δίπλα μας.
Μπήκαν στο πρώτο Λεωφορείο με αλφαβητική σειρά πρώτα οι μαθήτριες της ΣΤ’ τάξης,
στη συνέχεια οι μαθητές της ΣΤ’
και ακολούθησαν μερικοί μαθητές της Ε΄, που είχε περισσότερους, ενώ στο δεύτερο, πάντα
με αλφαβητική σειρά, πρώτα
οι μαθήτριες της Ε’, ύστερα οι
υπόλοιποι μαθητές της Ε’ και
ξεκινήσαμε.
Οι Καθηγητές μας, άψογοι
απ’ την πρώτη κιόλας στιγμή
σε όλα, μάς συμπεριφέρονταν
φιλικά, σαν να ήταν τα μεγαλύτερα αδέρφια μας, ενώ εμείς
υπάκουοι προσπαθούσαμε να
μην τους δημιουργούμε προβλήματα & όλη τη διάρκεια της
εκδρομής.
Οι οδηγοί, ευχάριστοι άνθρωποι και καλόκαρδοι, φίλοι με
τους μαθητές, είχαν το ελεύθερο απ’ τους Καθηγητές μας
να μας βάζουν στο ραδιόφωνο
ή στο πικ-απ του αυτοκινήτου
όποιο τραγούδι τους ζητούσαμε κι όλοι μαζί να τραγουδούμε.
Τραγούδια όπως το λαϊκό της
εποχής «Καρδιά πληγωμένη...»
ή το ελαφρό «Ο ταχυδρόμος πέθανε...» ήταν στην πρώτη ημερήσια διάταξη.
Περνάμε τα Γιάννινα και ακολουθώντας το στενό και δύσβατο την εποχή εκείνη δρόμο

προς το Μέτσοβο κάνουμε την
πρώτη στάση για φαγητό στον
Κάμπο του Δεσπότη.
Κατηφορίζοντας στη συνέχεια προς τη Θεσσαλία στρίβουμε μετά τη Γέφυρα Μουργκάνη αριστερά ακολουθώντας το
δρόμο προς Γρεβενά και λίγο
πιο πάνω, στο συνοικισμό Γριά
(σήμερα Άνοιξη), κάνουμε μια
ολιγόλεπτη στάση.
Απομεσήμερο πια και καθώς
προχωρούσαμε στους λόφους
πριν από τα Γρεβενά, κάπου
εκεί πριν ή μετά το χωριό Άγιοι
Θεόδωροι, ξαφνικά... μας πιάνει
λάστιχο!
Το πρώτο λεωφορείο με την
ΣΤ’ τάξη είχε απομακρυνθεί
πολύ από μας και δεν αντιλήφθηκε το τι μας συνέβη.
Κατεβήκαμε από το λεωφορείο και σκορπιστήκαμε στη
σκιά των γύρω δέντρων, ώσπου
ο οδηγός να επισκευάσει το
λάστιχο. Το λεωφορείο διέθετε
τα πάντα για την επισκευή των
ελαστικών και δεν υπήρχε ανάγκη να επισκεφτεί κάποιο βουλκανιζατέρ.
Μετά από αρκετή ώρα η ζημιά αποκαταστάθηκε και συνεχίσαμε την πορεία μας.
Λίγο πριν τα Γρεβενά συναντηθήκαμε με το άλλο λεωφορείο, που μας περίμενε. Όλοι
ανησυχούσαν και φοβόντουσαν
μήπως μάς συνέβη κάποιο δυστύχημα, ενώ μετά τη συνάντηση μας ο οδηγός του πρώτου
λεωφορείου υποσχέθηκε στον
οδηγό μας να διατηρεί πάντα
οπτική επαφή με το δεύτερο
λεωφορείο.
Περάσαμε τα Γρεβενά και
ακολουθώντας πότε από δεξιά και πότε από αριστερά την
Συνέχεια στη σελίδα 7
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ΗΠΕΙΡΟΣ: 4.000 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Συνέχεια από τη σελίδα 1

«μπέσα» του Ηπειρώτη και η αλληλεγγύη του!! Οι κοινοί αγώνες, οι κοινοί κίνδυνοι και οι
κοινές συμφορές ενώνουν και
εξανθρωπίζουν .
Ίσως, γι’ αυτήν την εκστρατεία του Πύρρου στην Ιταλία
κατέστρεψαν οι Ρωμαίοι ολοσχερώς την Ήπειρο το 167 π.
Χ. ισοπεδώνοντας 40 πόλεις
και οδηγώντας 150 χιλ. νέους
Ηπειρώτες στα τότε σκλαβοπάζαρα της Ρώμης. Εξαφάνισαν
τον πολιτισμό που είχαν αναπτύξει ο Βασιλιάς Αμύνανδρος
(220-184 π.Χ.) και στη συνέχεια
το «Κοινό των Αθαμάνων» (184167 π.Χ.).
Και, όμως, οι Ηπειρώτες τον
«ανέστησαν» και πάλι! Λαμπρά

Στη Ρωσία, στη Μολδοβλαχία, στην Αίγυπτο, στην Ιταλία
, στην Αμερική, παντού. Και
όπου εγκαταστάθηκαν εργάστηκαν σκληρά και τίμια και οι
πιο πολλοί μεγαλούργησαν!!
Πλούτισαν!!!
Τον πλούτο δεν τον κράτησαν για τον εαυτό τους, για τις
οικογένειές τους. Τον διέθεσαν
και στον τόπο που τους φιλοξενούσε, αλλά κυρίως στην
πατρίδα τους, την Ελλάδα, για
την μόρφωση των Ελληνοπαίδων και για την ενίσχυση των
απελευθερωτικών αγώνων της
Πατρίδος!
Δεν είναι τυχαίο ότι δυο από
τους τρεις βασικούς ιδρυτές
της Φιλικής Εταιρείας ήταν οι
Ηπειρώτες! Ο Σκουφάς, από το

Με τον δήμαρχο Περιστερίου κ. Ανδρέα Παχατουρίδη
είναι τα μετέπειτα μνημεία του
πολιτισμού της Νικόπολης, της
Αμβρακίας, της Απολλωνίας,
του Διρραχίου κτλ.
Κατά τους Βυζαντινούς χρόνους και ειδικά κατά την περίοδο του Δεσποτάτου της Ηπείρου (13ος αι. μ.Χ), με πρωτεύουσα την Αμβρακία (Άρτα), η
Ήπειρος ακμάζει και πάλι. Θαυμασμό προκαλούν και σήμερα
τα μνημεία πολιτισμού που κοσμούν την Ήπειρο και ιδιαίτερα
την Άρτα!!!
Ακολούθησαν τα χρόνια της
Τουρκοκρατίας… Κατάμαυρη
και ατέλειωτη ήταν η νύχτα
που απλώθηκε σε όλη την
Ελλάδα και την Ήπειρο. Διαρκείς οι αγώνες και οι θυσίες!...
Ποταμοί τα αίματα των αγωνιστών!...
Συγκλονιστική η περίπτωση
του επαναστάτη σοφού Αρχιερέα Διονυσίου, του «Σκυλόσοφου, όπως τον ονόμαζαν περιπαικτικά και με εμπάθεια οι
Τούρκοι. Το 1612 τον έγδαραν
ζωντανό μαζί με πολλούς συντρόφους του…
Γνωστοί είναι οι αγώνες των
Σουλιωτών, κατά την περίοδο του Αλη-Πασά και πριν και
μετά από αυτήν!... Γνωστά: το
Ζάλογγο, το Κούγκι και το Σέλτσο!!! Γνωστές οι επαναστάσεις
των Τζουμερκιωτών και των
Ραδοβυζινών, των Θεσπρωτών,
των Πρεβεζιάνων, των Βορειοηπειρωτών.
Γνωστή είναι η συμβολή των
Ηπειρωτών στην Εθνεγερσία
του 1821 με τους: Κατσαντώνη,
Τζαβελλαίους, Μποτσαραίους,
Καραϊσκάκη, Μακρυγιάννη και
πολλούς άλλους.
Όμως, η σκλαβιά, οι διωγμοί,
η πείνα και οι συμφορές ανάγκασαν πολλούς Ηπειρώτες
να αφήσουν τον τόπο τους και
να διασκορπιστούν σε όλα τα
μέρη της Ελλάδος, σε όλα τα
μέρη της γης.

Κομπότι της Άρτας και ο Τσακάλωφ από το Μέτσοβο των
Ιωαννίνων. Η πατριωτική φλόγα θέριευε μέσα τους και μέσα
στις ψυχές των φτωχόπαιδων
της Ηπείρου που έγιναν μεγάλοι Εθνικοί Ευεργέτες! Πρόκοψαν στο εξωτερικό και διέθεσαν την περιουσία τους, για τον
εξοπλισμό του αγωνιζόμενου
έθνους και τον εξωραϊσμό της
Πατρίδας μας με περίλαμπρα
κτίρια, Σχολεία, Νοσοκομεία,
πλατείες και Στάδια.
Αυτοί οι Ευεργέτες έκαναν
τα «Γιάννινα πρώτα στ’ άρματα
στα γρόσια και τα γράμματα».
Γνωστά είναι τα λαμπρά σχολεία των Ιωαννίνων με τους
σοφούς δασκάλους τους. Εκεί
αναπτύχθηκαν αρχικά οι έννοιες της ευποιΐας, της ευεργεσίας
και της αλληλεγγύης. Μακάρι
να ήταν τόσο αναπτυγμένες και
σήμερα και μακάρι και τώρα να
είχαμε τέτοιους ευεργέτες…
Οι απελευθερωτικοί αγώνες
δεν σταμάτησαν ποτέ στην
Ήπειρο. Αγωνιζόμενοι φτάσαμε στο 1881, που ελευθερώθηκε η Άρτα με το ορεινό τμήμα
της, τα Τζουμέρκα και τα Ραδοβύζια (24-6-1881) .
Όμως και τότε οι ελάχιστοι
ελεύθεροι Ηπειρώτες, δεν επαναπαύτηκαν στη δική τους λευτεριά. Δεν την απολάμβαναν,
βλέποντας σκλαβωμένες τις
δυτικά του Αράχθου περιοχές
της Ηπείρου…
Εθελοντικές ομάδες πάσχιζαν
ασταμάτητα για την απελευθέρωση ολόκληρης της Ηπείρου,
με την ενίσχυση πατριωτικών
ηπειρωτικών συλλόγων και των
ευεργετών. Ο ατυχής πόλεμος
του 1897 στέρησε τη λευτεριά
επί 15 χρόνια στο μεγαλύτερο
μέρος της Ηπείρου. Τελικά, η
Ήπειρος πλην, δυστυχώς, της
Β. Ηπείρου, απελευθερώθηκε
με την εθνική εξόρμηση του
1912-13, κατά την οποία υπερ-
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διπλασιάστηκε η Ελλάδα μας.
Η άμυνα των Τούρκων στα
Γιάννινα κρατούσε γερά. Η
καλά οχυρωμένη πόλη με τα
απόρθητα οχυρά του Μπιζανίου, δεν έπεφτε. Οι Τούρκοι
είχαν σύμμαχό τους και τη βαρυχειμωνιά του 1913. Χαρακτηριστικό είναι το τραγούδι
των Ελλήνων: «Δεν με φοβίζουν, μάνα μου, οι σφαίρες τα
κανόνια. Μόνο με φοβίζουν οι
βροχές του Μπιζανιού τα χιόνια». Εκατοντάδες τραγούδια
και ποιήματα γράφηκαν από το
λαό, για εκείνη την εποποιία!
Μετά από σκληρές και πολύνεκρες μάχες, εναντίον των
εχθρών και των αντίξοων καιρικών συνθηκών, το Μπιζάνι έπεσε την 21 Φεβρ. 1913! Τελικά,
«Τα πήραμε τα Γιάννινα»! Ο Εσάτ
Πασάς ταπεινωμένος παρέδιδε
το ξίφος του στον Αρχιστράτηγο-Διάδοχο Κωνσταντίνο!!! Ο
φρενήρης ενθουσιασμός των
Γιαννιωτών, των Ηπειρωτών,
όλων των ελευθερωτών και
προπάντων των εθελοντών,
όσων επέζησαν, κράτησε πολλές μέρες.
Η απελευθέρωση των Ιωαννίνων και της Ηπείρου, ήταν
ο θρίαμβος της ενότητας, της
ομόνοιας και της ομοψυχίας
της πολιτειακής, πολιτικής και
στρατιωτικής ηγεσίας του τόπου μας. Ανελλιπώς παρών στα
πεδία των μαχών ο Αρχιστράτηγος-Διάδοχος Κωνσταντίνος,
και ευκαιριακά ο Πρωθυπουργός Ελ. Βενιζέλος.
Παρόντες μαχητικά ως απλοί
πολεμιστές, Βουλευτές και
Υπουργοί, εθελοντές στην
πρώτη γραμμή! Βουλευτής
ήταν ο ποιητής Λορ. Μαβίλης,
που άφησε την τελευταία του
πνοή στο Δρίσκο, αγναντεύοντας τα Γιάννινα! Δίπλα του,
βαριά τραυματισμένος, και ο
Πρόεδρος της Βουλής Ρώτας.
Γύρω από τα Γιάννινα θριάμβευσαν ο εθελοντισμός και η
εθελοθυσία. Έλληνες εθελοντές από την Κρήτη, από την
Κύπρο, από τα Δωδεκάνησα,
από τις Κυκλάδες, αλλά και
νέοι από την Ευρώπη και Αμερική, από κάθε γωνιά της γης,
έσπευσαν στο μέτωπο με έναν
όρκο: Να ελευθερώσουν τα
Γιάννινα, να ελευθερώσουν τις
σκλαβωμένες περιοχές της Ελλάδος. Και οι περισσότεροι από
αυτούς έπεσαν ηρωικώς στα
πεδία των μαχών.
Αλλά και γυναίκες Ηπειρώτισσες έδωσαν το αίμα τους.
Έγιναν καπετάνισσες και ηγήθηκαν ένοπλων γυναικείων
εθελοντικών ομάδων, όπως η
Ναστούλη κ.ά. Αλλά και οι μη
ένοπλοι, γυναίκες και άντρες,
βοηθούσαν παντοιοτρόπως
τους αγωνιζομένους και πλήρωσαν με βασανιστήρια και με
τη ζωή τους αυτή την εθνική
προσφορά τους.
Και αυτήν την πολεμική αρετή και την εθελοθυσία τους, οι
Ηπειρώτες και οι Ηπειρώτισσες,
προπαντός αυτές, αυτά «τα ξαφνιάσματα της φύσης», την επέδειξαν και στο έπος του 1940
και στην Εθνική Αντίσταση.
Αυτή είναι περιληπτικά η
προσφορά της Ηπείρου και
των Ηπειρωτών στην Ελληνική
Ιστορία και τον πολιτισμό δια
μέσου των αιώνων.
ΖΗΤΩ Η ΑΘΑΝΑΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ!!!

Στη μνήμη του Κώστα Καπέλη
Γράφει η Αριστέα Γιαννούλα – Πρέντζα
Έφυγε ο αετός
Πετούσες σαν τον αετό
εκεί ψηλά στις στέγες,
και ξήλωνες κι έπλεκες
με χρυσαφένιες βέργες.
Όλες οι όμορφες σκεπές
φέρουν υπογραφή σου,
όταν τις αντικρίζουμε
βλέπουμε τη μορφή σου.
Ήσουνα το καλό παιδί
της μάνας το καμάρι,
ο λόγος σου συμβόλαιο
φίλος και παλικάρι.
Η Σκέζα ήταν ο έρωτας
λιμάνι της ψυχής σου,
αγνάντευες τα έλατα
μεθούσε η ύπαρξή σου.
Το γέλιο σου ήταν μπόλικο
μεγάλη η καρδιά σου,
λόγο καλό απ’ τα χείλη σου
είχε η συντροφιά σου.
Η είδηση πως έφυγες

μας πάγωσε τα χείλη,
δεν το περίμενε κανείς
συγγενείς, γνωστοί και φίλοι.
Έφυγες κι άφησες μισό
τ’ όνειρό της ζωής σου,
ορφάνεψε η γυναίκα σου
ο Νίκος και η αδερφή σου.
Στους πονεμένους σου γονείς
που έχουν μείνει πίσω,
κουράγιο να δίνει ο Θεός
ν’ αντέξουν την έλλειψή σου.

ΙΟΥΛΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΟΡΜΕΝΤΖΑ
Απόσπασμα απο την συλλογή μου
«φαιδρά ή σοβαρά;» 2007
Η ανεμελιά της αθωότητας
που να ‘χει άραγε κρυφτεί
και γίνανε μίζερα γύρω μου όλα,
τόσο φτωχά και τόσο ασαφή;
Κι η ανθρωπιά στραβοπατά
και παραπαίει συνεχώς
πάνω στα κράσπεδα,
στης πολύβουης πολιτείας
τα στενά πεζοδρόμια!...
Αχ έρμη μου καρδιά, μη κάθεσαι και
κλαις
που εγκλωβίστηκες από παιδί στην πόλη.
Τώρα στα στερνά,
σύρε και γύρνα στα Τζουμερκιώτικα βουνά
-σ’ εκείνη της Ηπείρου την μικρούλα την γωνιά
π’ αντίκρισες το φως κι έχει τις ρίζες η γενιά-.
Να πάρει ανάσα η ψυχή, να φτερουγίσει στα ψηλά.
Στης Κωστηλάτας την κορφή,
-Ω! πόσο λαχταρώ- σε μια του ήλιου ροδαυγή,
να πάω να τραγουδήσω.
Κι εκεί να κλάψω για να λυτρωθώ
απ’ την ζωή μου όλη!
Κι απέ, απ’ τα θεμέλια της ψυχής
θα βγάλω μια φωνή
ήχος κι αχός να φύγει σαν πουλί, σαν αετός
να φθάσει χαμηλά στην γκρίζα πόλη:
«Εει..εει..εει.! Γαλάζιος είναι στα ψηλά ο ουρανός!
Αέρας μυρωδάτος, καθαρός!
Ολούθε τριγυρνάει κι ο Θεός!
Ο ήλιος φωτεινός!
Είναι πολύ ωραία εδώ!
Ελάτε όλοι, να λουστούμε με το φως!
Αιγάλεω Μάρτης 2002
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Επιστολή της Πηνελόπης
Τούμπουρου - Πύρρου
Την 1η Σεπτεμβρίου 2013 απέστειλα επιστολή μου προς
την εφημερίδα Άγναντα Άρτας, με συνημμένο έγγραφο
διαμαρτυρίας 45 Αγναντιτών με θέμα την διαχρονική απαξίωση του χωριού μας και την εγκατάλειψή του από τη
Δημοτική Αρχή, με την παράκληση να περιληφθεί στο
επόμενο φύλλο της εφημερίδας και επίσης να λάβει θέση
η εφημερίδα στο θέμα αυτό.
Πράγματι, δημοσιεύτηκε η παραπάνω επιστολή στο
επόμενο φύλλο της εφημερίδας, χωρίς βέβαια τις υπογραφές των Αγναντιτών και χωρίς καμία εισαγωγή ή τοποθέτηση της εφημερίδας και συγκεκριμένα στο θέμα
που αφορούσε την ενοικίαση του καταστήματος στην
πλατεία του χωριού, χαρακτηριστική είναι και η μειονεκτική τοποθέτησή του στο φύλλο (ανάλογα με τη σπουδαιότητά του) σε σχέση με άλλα δημοσιεύματα.
Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η εφημερίδα ΑΓΝΑΝΤΑ
ΑΡΤΑΣ που επί χρόνια στηρίζουν οι Αγναντίτες, θα έπρεπε να προβάλλει κυρίως τα προβλήματα του χωριού μας,
το οποίο καθημερινά φθίνει λόγω και της αδιαφορίας
όλων μας. Η εγκατάλειψή του και η υποβάθμισή του σε
σχέση με τα γειτονικά χωριά είναι εμφανής.
Συγκεκριμένο πλάνο με προτεραιότητες που θα έπρεπε
να τεθούν εδώ και χρόνια και να αρχίσουν σιγά - σιγά να
υλοποιούνται δεν γνωρίζουμε. Εφόσον η Δημοτική Αρχή
αδιαφορεί και τo έχει αποδείξει, ούτε απάντηση στη συγκεκριμένη διαμαρτυρία από τον Αύγουστο του 2013 δεν
έχουμε πάρει, θα πρέπει εμείς να βάλουμε τις προτεραιότητες και να παρακολουθούμε την προώθησή τους και
με τη συνεργασία των κατά τόπους συλλόγων και της
εφημερίδας που θα τις προβάλλει.
Τελειώνω ελπίζοντας ότι αυτή τη φορά η επιστολή μου
θα έχει σοβαρότερη αντιμετώπιση από την εφημερίδα και
τους συνεργάτες της.
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Πηνελόπη Τούμπουρου - Πύρρου

Το κατάστημα ΠΑΝΟΡΑΜΑ ανακαινίζεται πλήρως από το
νέο ιδιοκτήτη του, τον Γιώργο Καπέλη. Θα αρχίσει τη λειτουργία του τις ημέρες του Πάσχα, μετά από διακοπή δύο
περίπου ετών. Κάτι που θα φέρει την ηρεμία στους Αγναντίτες, που όλο αυτό το διάστημα εκτόξευαν βολές προς
όλους, αρμόδιους και αναρμόδιους με το ζήτημα αυτό.

ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ……
Συνέχεια από τη σελίδα 1
σύλλογό μας, έστω μια φορά το
χρόνο. Χρειάζονται μόνο πέντε
λεπτά, σώζονται όμως ζωές!!!!
Επίσης το κλίμα της συνένωσης συνεχίστηκε και στο χορό
της Αδελφότητας Αγναντιτών Ιωαννίνων, όπου παρά τις δύσκολες εποχές το κέφι έρεε άφθονο
και πολύ σημαντική η παρουσία
του χορευτικού του Πολιτιστικού
Συλλόγου Αγνάντων το οποίο με
την παρουσία του «ζέστανε» το
περιβάλλον και έδωσε μια ξεχωριστή νότα στην εκδήλωση.
Πολύ σημαντική και η παρουσία
του Προέδρου της Αδελφότητας
Αγναντιτών Αθηνών και πολύ
σπουδαία αυτά που ανέφερε ο
κ. Χριστοδούλου. Η συνύπαρξη και των τριών φορέων των
Απανταχού Αγναντιτών ήταν η
καλύτερη εικόνα και ένα πολύ
δυνατό ξεκίνημα για κοινό αγώνα για τον τόπο μας.
Ακολούθησε επίσης μια συλλογική προσπάθεια στο χωριό
ετούτη τη φορά, συγκεκριμένα

τη δεύτερη Κυριακή της Αποκριάς, που παρότι τις άσχημες
καιρικές συνθήκες σύσσωμοι
όλοι ο φορείς για άλλη μια φορά
έκαναν τους παρευρισκομένους
που δεν ήταν και λίγοι, να χαρούν, να γελάσουν με τα διάφορα σκετς , να χορέψουν και να
διασκεδάσουν όλοι μαζί.
Το 2014 φαίνεται να μας βρίσκει ενωμένους και είναι θετικό
και αισιόδοξο στοιχείο για την
παραπέρα πορεία του χωριού.
Η αρχή έγινε και όπως όλοι
γνωρίζουμε «η αρχή είναι το
ήμισυ του παντός». Η συνέχεια
είναι στο χέρι όλων μας, όλοι
μαζί μπορούμε να πετύχουμε
πολλά πάρα πολλά. Και αν λόγω
γενικότερης κρίσης η πορεία
και η πραγματοποίηση κάποιων
στόχων θα είναι δύσκολη, ας
κρατήσουμε την αγάπη, την αισιοδοξία, την καλοσύνη, την ζεστασιά μεταξύ μας και να είστε
σίγουροι πως θα είμαστε καλύτεροι και δυνατότεροι από κάθε
άλλη φορά.
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΕΔΡΑ: ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ

Εκδηλώσεις της Ι.Λ.Ε.Τ. το 2014
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Τζουμέρκων έχει προγραμματίσει για το έτος 2014 τις ακόλουθες εκδηλώσεις:
1. Συνάντηση (ετήσια) των Υπευθύνων και
των μελών των Ομάδων Έρευνας (ΟΕ) της
Ι.Λ.Ε.Τ., που θα γίνει την 1 Αυγούστου 2014,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00’ π.μ., στους
Κτιστάδες, στην αίθουσα του Πνευματικού
Κέντρου Κτιστάδων του Δήμου Κεντρικών
Τζουμέρκων.
2. Συνδιοργάνωση με την Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος και την Ομοσπονδία
Τζουμερκιωτών, επιστημονικής ημερίδας
με θέμα: «Τζουμέρκα: Ανάπτυξη και Πολιτισμός», που θα πραγματοποιηθεί στις 2
Αυγούστου 2014, ημέρα Σάββατο και ώρα
10.00’ π.μ., στην Άγναντα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γυμνασίου – Λυκείου Αγνάντων (Δάφνη).
3. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση (Απολογιστική) των μελών της Ι.Λ.Ε.Τ., που θα συγκληθεί στις 3 Αυγούστου 2014, ημέρα Κυ-

ριακή και ώρα 10.00’ π.μ., στο Βουργαρέλι,
στο Αμφιθέατρο του Δημαρχείου Κεντρικών
Τζουμέρκων.
4. Συνδιοργάνωση με τον συνεργάτη της
Ι.Λ.Ε.Τ. κύριο Νικόλαο Μανούση, έκθεσης
φωτογραφίας με θέμα: «Με το βλέμμα της
καθημερινότητας», η οποία θα λειτουργήσει από τις 20 Ιουλίου έως τις 20 Αυγούστου
2014, στο Βουργαρέλι.
Στις προθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
της Εταιρείας είναι η πραγματοποίηση της 3ης Συνάντησης του Θερινού Σχολείου Τζουμέρκων και
Ν.Α. Πίνδου, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και λοιπούς Φορείς της περιοχής,
εφόσον εξασφαλιστεί η αναγκαία χρηματοδότηση.
Παρακαλούνται θερμά τα μέλη της Ιστορικής
και Λαογραφικής Εταιρείας Τζουμέρκων και όλοι
οι Τζουμερκιώτες και φίλοι της Εταιρείας (Ι.Λ.Ε.Τ.)
να συνδράμουν ουσιαστικά στην επιτυχία των
ανωτέρω εκδηλώσεων.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Τηλέφ. για επικοινωνία: 210 3826232 –
6976687076 (Κων. Μαργώνης)
26510 32996 – 6932997380 (Αθαν. Μπαζούκας)
2310 464848 – 6946017461 (Παύλος Σμύρης)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Κ’ ΧΑΡΑΔΡΑΣ ΑΡΑΧΘΟΥ
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Πραγματοποίηση δράσεων
δενδροφύτευσης στα Τζουμέρκα

Σ

το πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Δασοπονίας (21 η
Μάρτη), ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου
Τζουμέρκων, Περιστερίου
και Χαράδρας Αράχθου διοργάνωσε και ολοκλήρωσε με
εθελοντές δενδροφυτεύσεις
στην προστατευόμενη περιοχή των Τζουμέρκων, αποσκοπώντας στην ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και, πρωτίστως, των
παιδιών, για τη διατήρηση και
βελτίωση της δασοπονικής
φυσιογνωμίας (δασοκάλυψης-αναδάσωσης) του τόπου.
Ειδικότερα, έγιναν φυτεύσεις με δασοπονικά και καλλωπιστικά είδη σε κοινόχρηστους χώρους (δημοτικούς,
σχολικούς, εκκλησιαστικούς
κλπ.) των Τοπικών Κοινοτήτων Άγναντας, Ράμιας, Κυψέλης, Βουργαρελίου, Αθαμανίου του Δήμου Κεντρικών
Τζουμέρκων και Νεράιδας
του Δήμου Πύλης Τρικάλων.
Για την υλοποίηση των δενδροφυτεύσεων, από το Φορέα Διαχείρισης συμμετείχαν:
Η υπεύθυνη του αρμόδιου
Τμήματος κα Βασιλική Καλτσούνη, Περιβαλλοντολόγος,
οι υπεύθυνες των Κέντρων
Πληροφόρησης της Άγναντας και της Νεράιδας, κ.κ.
Κωνσταντίνα Χούμη και Παρασκευή Χαρίση αντίστοιχα,
καθώς και οι Φύλακες του
Φ.Δ. κ.κ. Ηλίας Γεωργιάδης
και Αθανάσιος Γερογιάννης.
Με τους πιο πάνω εργαζόμενους στο Φ.Δ., συνεργάστηκαν με τρόπο αγαστό και συνέδραμαν στην επιτυχή ολοκλήρωση της συγκεκριμένης
δράσης οι Σχολικές Μονάδες
της περιοχής (Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια), οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Δήμοι, Τοπικά Συμβούλια)
και οι λοιποί Φορείς της περιοχής (Σύλλογοι, Αδελφότητες κλπ.), καθώς και η Δ/

νση Δασών Άρτας (διάθεση
εξειδικευμένου προσωπικού)
και το Δασαρχείο Ιωαννίνων
(Δασικό Φυτώριο), το οποίο
χορήγησε δωρεάν περί τα 250
δενδρύλλια.
Ο Φορέας Διαχείρισης εκπροσωπήθηκε από το Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αθανάσιο Μπαζούκα, Δασοπόνο-ΕΔΔΕ, ο
οποίος προσπάθησε, με λίγα
και απλά λόγια, να γίνει κατανοητό, κυρίως από τους
μαθητές των Σχολείων, πόσο
σπουδαία και σημαντικά είναι τα αγαθά που προσφέρει
το δάσος στον άνθρωπο και,
κατά συνέπεια, πόσο ανα-

γκαία είναι η προστασία, διατήρηση και επαύξηση αυτού
(του δάσους) για την ποιότητα της ζωής του ανθρώπου
(αμφίδρομη σχέση).
Κλείνοντας, θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους
όσοι στήριξαν την προσπάθειά μας και συνέβαλαν στην
ευόδωση του στόχου μας,
που ήταν η πραγμάτωση της
περιβαλλοντικής αυτής δράσης.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Τηλέφ. για επικοινωνία:
26510 43663 (Βασιλική Καλτσούνη)
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Αντάμωμα μαθητών - μαθητριών του Γυμνασίου - Λυκείου
Αγνάντων τον Αύγουστο 2014
Η
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σάλπιγγα του «προσκλητηρίου δι’
αναφοράν», όπως αναφέρεται σε
παλιότερη πρόσκληση (2009) του άτυπου «Συλλόγου» μαθητών του Γυμνασίου - Λυκείου Αγνάντων, σάλπισε και τον
περασμένο χρόνο στις 11/8/2013 για την
καθιερωμένη ετήσια συνάντησή μας στην
Άγναντα, τον τόπο των μαθητικών μας
αναμνήσεων και κάτω από το διαχρονικό
φως του Πνευματικού μας Φάρου των
Τζουμέρκων, το Γυμνάσιο Αγνάντων.
Μέσα λοιπόν στην κρίση και ανεξάρτητα από επικρίσεις και ενδοιασμούς φίλων - μαθητών (καλόπιστες ελπίζω) για
νομική ή άτυπη υπόσταση του Συλλόγου,
αποφασίσαμε έτσι ήρεμα και απλά (όπως
έλεγε και ο Ρίτσος) ότι ο δεσμός και η
αλυσίδα της φιλίας, της αγάπης, των μαθητικών βιωμάτων και αναμνήσεων, που
μας κρατούν δεμένους τόσα χρόνια δεν
πρέπει να διακοπεί, γι’ αυτό πρόθυμα
ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα του Γυμνασίου μας και η πλατεία στον Πάνω
Μαχαλά, έγινε και τόπος της συνάντησής
μας.
Μετά τα πρώτα καλωσορίσματα και
τις εγκάρδιες φιλοφρονήσεις μεταβήκαμε στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου,
όπου χοροστατούντων των Πρωτοπρεσβυτέρων Χρήστου Βάγια και Σπύρου Σιάχαλου εψάλη τρισάγιο και αναπέμφθηκαν δεήσεις υπέρ μακαρίας μνήμης και
αιωνίου αναπαύσεως των αποδημησάντων καθηγητών, μαθητών/τριών, των
οποίων τα ονόματα ανέγνωσε εκφώνως
από του Ιερού Βήματος ο πάτερ - Χρήστος και συνοδεία όλων εψάλη το «αιωνία η μνήμη αυτών».
Στο φιλόξενο χώρο του ξενώνα «ΑΡΧΟ-

ΝΤΙΚΟ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ»
μαθητές- ανταποο φίλος μας Γιάννης Γράφει ο Ναπολέων Κατσούλης κρίθηκαν στο κάλεσμα του ΓυμναΓιαννούλας μας ετοίμασε παραδοσιακό, νόστιμο και σπιτικό σίου μας και έδωσαν «το μαθητικό παγεύμα και το καλό κρασί χάρισε ζωντάνια ρών». Επίσης, ευχαριστίες στους φίλους
και κέφι στην όμορφη συντροφιά μας. Κώστα Μαργώνη, Θανάση Μπαζούκα,
Μόνο που ο περιορισμένος χώρος της Γιώργο Γιαννάκη που τους θεωρήσαμε
βεράντας δεν μας επέτρεψε, με την αγα- ωσεί παρόντες, αφού την ίδια ημέρα στο
πητή και πάντα κεφάτη Σταυρούλα Χά- Βουργαρέλι διεξάγονταν η ημερίδα της
ρου, να αρχίσουμε το χορό που όμως ΙΛΕΤ.
Με την ευκαιρία θα ήθελα να παραθέτον αφήσαμε για φετινή συνάντησή μας,
τον Αύγουστο, στην πλατεία. Πέρα όμως σω μερικές προσωπικές σκέψεις και απόαπό το κρασί, εκείνος που σκόρπισε γέλιο ψεις χωρίς βέβαια να θεωρώ τον εαυτό
και κέφι ήταν «ο Χάρος επί της γης» κατά μου πρεσβευτή καλής θελήσεως, αλλά
κόσμον Παντελής Χάρος που με το αστεί- επειδή κάθε τι που αφορά το Γυμνάσιό
ρευτο χιούμορ και τα πιπεράτα ανέκδοτα μας το θεωρώ αξιόλογο και αδιαπραγέκλεψε την παράσταση. Να είσαι καλά μάτευτο. Ας πρυτανεύσει πλέον η αμοιβαιότητα, ο σεβασμός, η αλληλεγγύη, η
Παντελή και τον Αύγουστο πάλι μαζί μας.
Από τους εις Καταρράκτου πεδίου αλληλοεκτίμηση και η άδολη φιλία που
μας
έδεσε στα φτωχά εκείνα χρόνια που
αθροιζομένους (Κύρου Ανάβασς: Από
τους εις Καστωλού πεδίου αθροιζομέ- μοιραζόμαστε το κουλούρι και το χαλνους) πήραμε μήνυμα για κοινή πλέον βά και οι μεγαλύτεροι το τσιγάρο. Έτσι
συγκέντρωση φέτος το καλοκαίρι. Καρ- θα δούμε ότι δεν υπάρχουν τάξεις, ή
διές και χέρια ανοιχτά, πρόθυμα για κα- διακρίσεις, βαθμοί και πρωτοκαθεδρίες
Αγναντίτης ή Καταρρακτινός κτλ., γιατί
λωσόρισμα.
Από τη φιλόξενη στήλη της εφημερί- όλοι βαπτιστήκαμε στην ίδια πνευματική
δας «ΑΓΝΑΝΤΑ» θέλω να ευχαριστήσω κολυμβήθρα και μας φώτισε ο τηλαυγής
το φίλο Χρήστο Τούμπουρο, που με μι- Τζουμερκιώτικος Φάρος, ΤΟ ΓΥΘΜΝΑΣΙΟ
κρό αλλά μεστό άρθρο του στην ίδια ΑΓΝΑΝΤΩΝ. Χαρακτηριστικά αυτά που
εφημερίδα, τον Ιούνιο 2013 εξέφρασε αναφέρει ο φίλος Χρήστος Τούμπουρος
την προτροπή και την προσδοκία για την στο σπουδαίο πόνημά του για το Γυμνάπραγματοποίηση της συγκέντρωσης, τους σιο: «Εδώ ανατρέπονται τα φυσικά φαισυνδιοργανωτάς πρωτοπρεσβύτερο ΒΑ- νόμενα. Ο χρόνος ανήμπορος να αδυναΓΙΑ ΧΡΗΣΤΟ, τον Κώστα Νικολό και Θανά- τίσει τη μνήμη και η λήθη εξοβελισμένη
ση Πατσούρα (που λόγω οικογενειακού από τη μαθητική μας ζωή. Οι σχέσεις μας
προβλήματος έστειλε τις ευχές του), οι φιλικές, ανθρώπινες, γερές και ακλόνητες
οποίοι φρόντισαν για την ειδοποίηση των μέχρι σήμερα… Αυτά μας ενώνουν… Και
συμμαθητών σε Άρτα, Γιάννινα, Άγναντα δεν είναι και λίγα… Εκεί φύτρωσαν το
καθώς και όλους όσοι/ες -μαθήτριες και όνειρο και το όραμα αντάμα, που αναδεί-

χτηκαν σε σύμβολα… Σύμβολα μάθησης,
πνευματικότητας και γενικότερα παιδείας
με στενή και ευρεία έννοια».
Αν με ρωτήσει κανείς, γιατί αυτό το
ρεπορτάζ από το αντάμωμα θα του απαντήσω. Γιατί διατηρήθηκε για μια ακόμη
μέρα άσβεστη η ανάμνηση των μαθητικών μας χρόνων και αποτίσαμε ένα φόρο
τιμής στο Γυμνάσιό μας.
Τέλος, θα απευθύνω πρόσκληση προς
τους νεωτέρους και μάλιστα με την αγάπη και εκτίμηση που τρέφω θα αναφέρω
μερικούς από τους φίλους Κώστα Τσουμάκα, Χαριλάκη Ζάχο, Ηλία Νάστο, Φώτη
Χαχούλη, Θανάση Μπαζούκα και μεταγενεστέρους αφ’ ενός να είναι παρόντες
φέτος, αλλά, να προσκαλέσουν και συμμαθητές τους, την τάξη τους και άλλους
φίλους, ώστε και να παραδώσουμε τη
σκυτάλη του άδολου και ωραίου αυτού
θεσμού για τη συνέχισή του.
Εγώ θα ευχηθώ σε όλους Υγεία και
συν Θεώ, θα είμαστε πάλι στην πλατεία
των Αγνάντων, (τώρα που θα λειτουργήσει και το ανακαινισμένο κατάστημα) και
«μόνος και μετά πολλών», όπως λέει στον
τίτλο το βιβλίο του ο σεβαστός μας καθηγητής Λουκάς Κούσουλας.
Σας περιμένουμε. Δεν χρειάζονται πολλά σε μια ανιδιοτελή συνάντηση φίλων.
Μόνο καλή διάθεση, λίγα ευρώ για το
γεύμα (όσα άφησε το μνημόνιο) και πολλή αγάπη.
Υ.Γ. Από τα φιλόξενα τοπικά χώματα
των χωριών μας θα σαλπίσουμε πάλι το
κάλεσμα για το αντάμωμα τα πρώτα Σάββατα του Αυγούστου 2014.
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ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ...ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ

σιο, δίπλα από το Στάδιο των
Ζωσιμάδων.
Την άλλη μέρα, πρωί - πρωί
ξεκινήσαμε για το αρχαίο θέατρο της Δωδώνης.
Με την επιστροφή μας στα
Γιάννινα ανεβήκαμε στο τζαμί
του Ασλάν πασά, στο βράχο του
κάστρου, απ’ όπου χαρήκαμε
την ομορφιά της ονομαστής λίμνης με το ιστορικό νησάκι.
Μεσημέρι πια, μετά το αποχαιρετιστήριο γεύμα σ* ένα
εστιατόριο του Μώλου, κάτω
απ’ τον παχύ ίσκιο των πλατανιών, οδηγηθήκαμε στα λεωφορεία και πήραμε το δρόμο της
επιστροφής.
Αργά το απόγευμα περνάμε
τη γέφυρα του Αράχθου και,
τραγουδώντας το γνωστό τραγουδάκι «Τα περάσαμε όμορφα...», αράζουμε στα Φράστα
με ζωηρά χειροκροτήματα.
Παίρνουμε τα πράγματα μας,
χαιρετούμε και ευχαριστούμε
τους οδηγούς και τους συνοδούς καθηγητές μας και ξεκινούμε ανηφορίζοντας με τα
πόδια προς τα Άγναντα.
Κατά το σούρουπο φτάνουμε
στα σπίτια μας και κατάκοποι
απ’ την κούραση και ταλαιπωρία πέφτουμε αμέσως στο μαλακό μας πλέον κρεβάτι για
ύπνο.
Με το που ξαπλώσαμε, άμαθοι όπως ήμαστε από τέτοια
πολυήμερα ταξίδια, μας φαινόταν ότι όλα γύριζαν γύρω μας,
ενώ το ταβάνι του σπιτιού ήταν
έτοιμο να πέσει επάνω μας.
Την επόμενη μέρα ελάχιστοι
απ’ την τάξη μας ήταν στην ώρα
τους στο Σχολείο για το μάθημα. Οι περισσότεροι φτάσαμε
στην αίθουσα αργοπορημένοι
και με εμφανή στο πρόσωπο
μας τα σημάδια της «γλυκιάς
μας ταλαιπωρίας».

κοίτη του Αλιάκμονα φτάνουμε
αργά το απόγευμα στην Καστοριά.
Το ξενοδοχείο μας στην Καστοριά δεν ήταν άλλο παρά...
κάποιο Γυμνάσιο ψηλά, προς το
ανατολικό μέρος της πόλης.
Μια αίθουσα για τους μαθητές της ΣΤ’ τάξης, μια για τους
μαθητές της Ε’, μια για τις μαθήτριες και των δύο τάξεων με
τη σύζυγο και το μικρό γιο του
Γυμναστή μας και μια για τους
τρεις Καθηγητές μας ήταν τα
δωμάτια μας.
Στοιβάξαμε τα θρανία σε μια
άκρη της αίθουσας, στρώσαμε
στο δάπεδο τις κουβέρτες, που
είχαμε μαζί μας και ξαπλώσαμε.
Πρωί - πρωί την άλλη μέρα
σηκωθήκαμε, μαζέψαμε τα
πράγματά μας, τακτοποιήσαμε
τα θρανία κι ανοίξαμε τα παράθυρα ν’ αεριστεί η αίθουσα, γιατί σε λίγο το Σχολείο έπρεπε να
λειτουργήσει.
Πηγαίνοντας στις βρύσες του
Σχολείου να πλυθούμε, είδαμε
ότι δεν είχαν νερό και με τις πετσέτες μας στα χέρια κατεβήκαμε κάτω χαμηλά στη λίμνη να
πλυθούμε.
Μεταφέραμε τα πράγματα
μας στο λεωφορείο και ομαδικά
πλέον περάσαμε το πρωινό μας
επισκεπτόμενοι τα αξιοθέατα
της πόλης.
Το μεσημέρι γευματίσαμε
όλοι μαζί σε κάποιο εστιατόριο
και αμέσως μετά αναχωρήσαμε
για τη Θεσσαλονίκη.
Λίγα χιλιόμετρα έξω από την
Καστοριά, και συγκεκριμένα
στο χωριό Κορησός, κάναμε
την πρώτη στάση για να επισκεφτούμε το πατρικό σπίτι του
Φιλολόγου μας, του Νίκου Δασκαλάκη.
Μας υποδέχτηκαν με χαρά κι

ενθουσιασμό η μητέρα του και
οι αδερφές του και μας πρόσφεραν από ένα μεγάλο κατακίτρινο κομμάτι αυγοραβανί και
δροσερό νερό.
Η επόμενη στάση μας ήταν
στο χωριό Ξινό Νερό, όπου
επισκεφτήκαμε το εργοστάσιο
παρασκευής αναψυκτικών. Μας
ξενάγησε κάποιος υπεύθυνος
του εργοστασίου και μας πρόσφεραν από ένα αναψυκτικό.
Εντύπωση μας έκαναν στο
χωριό αυτό οι βρύσες, που όλες
έτρεχαν ξινό νερό!
Συνεχίζοντας την πορεία μας
μέσα στο καταμεσήμερο φτάνουμε μετά από αρκετή ώρα
στο ηλεκτρικό εργοστάσιο του
Άγρα, λίγο πριν από την Έδεσσα, όπου κάποιος απ’ το εργοστάσιο μας ξενάγησε και μας
ανάλυσε με λεπτομέρειες τη
μετατροπή της κινητικής ενέργειας σε ηλεκτρική.
Ακολουθώντας κατόπιν μια
όμορφη διαδρομή ανάμεσα σε
κερασιές φορτωμένες με κατα-

κόκκινα κεράσια και διασχίζοντας χωρίς στάση την Έδεσσα
βρεθήκαμε στους περίφημους
καταρράκτες και απολαύσαμε
την ομορφιά και τη δροσιά τους
μέσα στο ζεστό απομεσήμερο.
Νωρίς το απόγευμα καταλήξαμε στη Θεσσαλονίκη, όπου,
αφού προλάβαμε να επισκεφτούμε κάποιο μουσείο, καταλύσαμε το σούρουπο στο νέο
«ξενοδοχείο» μας, ένα Γυμνάσιο
πάλι της πόλης.
Το πρωινό της επόμενης ημέρας το αφιερώσαμε σε επισκέψεις στα σπουδαιότερα αξιοθέατα της πόλης.
Επισκεφτήκαμε, ανάμεσα στ’
άλλα, τον Άγιο Δημήτριο, τον
Άγιο Γεώργιο (Ροτόντα), την
Παναγία των Χαλκέων και το
Πανεπιστήμιο με τη χαρακτηριστική επιγραφή στο παλαιό
κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής:
«ΜΟΥΣΑΙΣ ΧΑΡΙΣΙ ΘΥΕ».
Εντυπωσιαστήκαμε απ’ την
περιπλάνησή μας στους χώρους του Πανεπιστημίου και

Στην είσοδο του νέου κτιρίου τότε της Φιλοσοφικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

πολλοί από μας κάναμε όνειρα κι ευχόμαστε μετά από ένα
- δυο χρόνια να βρεθούμε στο
χώρο αυτό φοιτητές...
Το μεσημέρι» μετά το φαγητό, ξεκουραστήκαμε κοντά στη
θάλασσα, στο πάρκο δίπλα απ’
το Λευκό Πύργο, και το απόγευμα κάναμε την επίσκεψή μας
στο φρεσκοκατασκευασμένο
την εποχή εκείνη Καυτατζόγλειο Στάδιο.
Νωρίς το πρωί της επόμενης
μέρας αναχωρήσαμε νια τη
Θεσσαλία.
Περάσαμε την Κατερίνη και
τα Τέμπη και. το μεσημέρι φτάσαμε στη Λάρισα, όπου γευματίσαμε σε κάποιο εστιατόριο κοντά στο Σιδηροδρομικό Σταθμό.
Μετά το φαγητό διασχίσαμε
το θεσσαλικό κάμπο και περνώντας χωρίς στάση μέσα από τα
Τρίκαλα κατευθυνθήκαμε προς
τα Μετέωρα, όπου επισκεφτήκαμε τη Μονή Βαρλαάμ.
Συγκεντρωμένοι στο Καθολικό της Μονής παρακολουθήσαμε την ενημέρωση, που
μας έκανε κάποια μοναχή και
ακολούθως περιεργαστήκαμε κι άλλους χώρους, όπως το
μουσείο και την ανεμόσκαλα με
την ανέμη και το δίχτυ και απολαύσαμε από ψηλά την όμορφη
θέα προς την Καλαμπάκα, τον
Πηνειό και τα απέναντι βουνά.
Στη συνέχεια κατεβαίνοντας
απ’ τα Μετέωρα ακολουθούμε
την εθνική οδό Τρικάλων - Ιωαννίνων και νωρίς το απόγευμα
φτάνουμε στο Πέραμα, όπου
επισκεπτόμαστε το περίφημο
σπήλαιο.
Με τη δύση του ήλιου μπαίνουμε στα Γιάννινα. Το «ξενοδοχείο» μας για τούτη τη βραδιά
θα είναι το Οικονομικό Γυμνά-
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Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΥ
«λαϊκός μαραθώνιος αγώνας»

Συνέχεια από τη σελίδα 1
φιάς της περιοχής και στη μνήμη
του παππού μας ταχυδρόμου Κώστα
Κώστα, διοργανώθηκε, υπό την αιγίδα του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, την Κυριακή στις 19/01/2014,
λαϊκός μαραθώνιος αγώνας με την
ονομασία «Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΥ», με εκκίνηση και
τερματισμό το χωριό Άγναντα Άρτας. Ογδόντα πέντε αθλητές
και αθλήτριες βρέθηκαν στην αφετηρία το πρωί της Κυριακής με
έναν τέλειο καιρό για σύμμαχό τους. Ακριβώς στις 11:00 δόθηκε
η εκκίνηση καθώς ακούστηκε, μετά από χρόνια, από τον ταχυδρόμο του χωριού μας κ. Γ. Ζιάβρα, ο ήχος της ταχυδρομικής
τσαμπούνας του παππού».
«Και ο Ταχυδρόμος έφτασε και εκτέλεσε την αποστολή του…
με τον πιο όμορφο τρόπο. Στο θεϊκό χώρο των Τζουμέρκων, η
Μαρίνα (Αναστασίου), ο Γιάννης (Θεοχαρόπουλος) και τα άλλα
παιδιά, κατάφεραν και έστησαν αυτόν το μοναδικό μαραθώνιο,
μέσα σε ένα τοπίο που και ο καλύτερος σκηνοθέτης δε θα μπορούσε να το φτιάξει. Ένας αγώνας ποίημα από την αρχή μέχρι το
τέλος. Η διοργάνωση υπέροχη, φιλική, ανθρώπινη από την αρχή
μέχρι το τέλος. Υποδοχή, ενημέρωση, ξενάγηση, εξυπηρέτηση,
όλα στη διάθεσή μας από την οικογένεια Θεοχαρόπουλου».
«Δε μείναμε πουθενά μόνοι μέσα στην απεραντοσύνη. Στο
πλάι οι τρεις θεϊκές κορφές των Τζουμέρκων ντυμένες στα
άσπρα. Σε κάθε σταθμό μας περίμεναν όλα τα καλούδια. Αυτοί είναι οι όμορφοι άνθρωποι αυτών των χωριών. Όλοι με το
χαμόγελο και τον καλό το λόγο στα χείλη. Τι άλλο θέλαμε, την
ώρα που ο ιδρώτας έτρεχε σαν καταρράκτης και το μυαλό μας
πετούσε έξω από το σώμα μας!».
«Σαν περνάς την αψίδα του τερματισμού και μια ανάσα παίρνεις, το χειροκρότημα σου ξεκουράζει το μυαλό και την καρδιά,
σου δίνει κουράγιο να ξανάρθεις, γιατί τα Τζουμέρκα και ο “Ταχυδρόμος” σε κέρδισαν. Καλή αντάμωση».
«Η Α΄ διαδρομή ήταν μαραθώνιος αγώνας 42 χιλ. και οι δρομείς διέσχιζαν τη μαγευτική δυτική πλευρά των Τζουμέρκων
μέσα από τα δάση. Πέρασαν από τα χωριά και τους οικισμούς
Σγάρα, Άνω Γραικικό, Κουκούλια, Γουριανά, Κάτω Γραικικό, Λεπιανά, Μικροσπηλιά, Καταρράκτη, για να τερματίσουν στα Άγναντα.
Η Β΄ διαδρομή ήταν ημι-μαραθώνιος αγώνας 22 χιλ. και οι
δρομείς ακολουθούσαν την οδική διαδρομή περνώντας από την
Σγάρα και τον Καταρράκτη, για να τερματίσουν στα Άγναντα.
Η Γ΄ διαδρομή (fun race) ήταν 7 χιλ., ένας πανέμορφος γύρος
των Αγνάντων».
Υπήρχαν σταθμοί ανεφοδιασμού με δροσερά νερά, τσάι, πορτοκάλια, μπανάνες, λουκούμια και μπάρες ενέργειας WISH BAR
και SOLO ENERGY, που ανέβαζαν τα γλυκογόνα δίνοντας ενέργεια σε όσους τα γευόντουσαν.
Ένα πλούσιο τραπέζι με ψητά κοτόπουλα Άρτας, παραδοσιακές πίτες από τις κυρίες του χωριού, πεντανόστιμα μελομακάρονα και κουραμπιέδες, περίμεναν τους αθλητές στον τερματισμό.
Τρώγοντας συμπλήρωναν την ενέργειά τους και δροσίζονταν
από το τρεχούμενο παγωμένο νερό στην πλατεία των Αγνάντων».
«Το μεσημέρι της Κυριακής έγιναν οι απονομές στην κάτω
πλατεία των Αγνάντων, μέσα σε ένα κεφάτο πανηγυρικό κλίμα.
Οι πρώτοι νικητές βραβεύτηκαν με ξεχωριστά έπαθλα, δημιουργία της εταιρείας Bizart. Σε όλους απενεμήθησαν δίπλωμα και
μετάλλιο τερματισμού, ως μια μικρή επιβράβευση της μεγάλης
τους προσπάθειας.
Στις απονομές παρευρέθησαν: Ο Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων κ. Χασιάκος Χρήστος, οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Γιώργος Παππάς, Βασίλης Ρίζος, και Ευάγγελος Γιάπρος, το μέλος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Μπάρπας, ο Πρόεδρος του Τοπικού
Συμβουλίου κ. Παπακίτσος Αλ. Κων/νος, το μέλος του Τοπικού
Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ζιάβρας. Τους ευχαριστούμε που τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση και τους αθλητές».
«Ευχαριστούμε τους υποστηρικτές αυτής της διοργάνωσης
που ήταν, η Εταιρεία ΄΄Κοτόπουλα Άρτας΄΄, η Εταιρεία Bizart, οι
μπάρες ενέργειας wish bar και solo energy, οι διασώστες από
την Πρέβεζα ΕΔΟΠΑΛΕΚ. Ευχαριστούμε, την Αδελφότητα Αγναντιτών Αθήνας που πρόσφερε χρηματικό ποσό για την κάλυψη του κόστους της ηλεκτρονικής χρονομέτρησης, τον Κων/νο
Τσιάμαντα για το χρηματικό πόσο που πρόσφερε για την αγορά
των επάθλων και των μεταλλίων, την Αδελφότητα Αγναντιτών
Ιωαννίνων, τον Πολιτιστικό Σύλλογο ΄΄Τα Άγναντα΄΄, την ταβέρνα
΄΄Τα Τζουμέρκα΄΄ της οικ. Μήτσου που πρόσφερε γεύμα σε κριτές της διοργάνωσης, το Καφενείο-Ταβέρνα του Νικ. Μπάρπα
που πρόσφερε μπανάνες και στικ ζάχαρης για ανεφοδιασμό των
αθλητών, το Καφενείο-Ψησταριά της οικ. Σκουληκαρίτη που διέθεσε λουκούμια και ποτηράκια για τον ανεφοδιασμό των αθλητών στους σταθμούς, το Παντοπωλείο της Λίτσας Γιαννάκη που
πρόσφερε μπακλαβαδάκια, το Αρτοποιείο του Χρήστου Αρβανίτη
που πρόσφερε τυρόπιτες και το ψήσιμο των κοτόπουλων, την
οικ. Ζήκου Τούμπουρου που πρόσφερε πορτοκάλια και γέμισαν
όλοι οι σταθμοί ανεφοδιασμού των αθλητών.
Τις κυρίες Βασιλική Αναστασίου, Μαρία Τσιάκου, Σταυρούλα
Παπακίτσου, Γεωργία Δ. Κοντογεώργου, Καλυψώ Κράββαρη, Ουρανία Χασαλεύρη που ετοίμασαν και πρόσφεραν πίτες και γλυκά.
Τους Αγναντίτες και τους κατοίκους των άλλων χωριών, από
όπου πέρασαν οι αθλητές, που βοήθησαν με την καρδιά τους ως

ΩΣ

ΕΧ

ΟΣ

ΠΡ

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ

Χασαλεύρης Μ. Δημήτριος
Στην οδό Δωδώνης στα Ιωάννινα
(απέναντι από τη Στρατολογία)

κριτές αυτόν τον αγώνα. Αυτοί ήταν ο Βασίλης Τάτσης, η Ντίνα
Χριστοδούλου, ο Χρήστος Νταβατζής, η Δήμητρα Γαντζούδη, η
δασκάλα του χωριού Άννα Κάρκαλου, ο Άγγελος Γούλας, ο Κων/
νος Χρ. Μαυροπάνος, ο Χρήστος Αρβανίτης, ο Γιώργος Φούκας
στο σταθμό της Σγάρας, στον σταθμό του Σκοτωμένου οι διαχειριστές του καταφυγίου Πραμάντων Πόλα και Μπάμπης και οι
διασώστες από την Πρέβεζα, ο Ευάγγελος Γιάπρος στο σταθμό
του Γραικικού, ο Βασίλης Σταύρου στα Κουκούλια, το ξενοδοχείο
Natura στα Γουριανά και ο Φάνης Γιαννακούλης, η Μαριάνθη
Αρβανίτη και η Αγλαΐα Κατσάνου στα Λεπιανά, η Βάσω στον Καταρράκτη και το ξενοδοχείο Καταφύγι.
Τέλος ευχαριστούμε ιδιαιτέρως την Καθηγήτρια Φιλολογίας
και ιδρυτικό μέλος της ΙΛΕΤ κα. Λαμπρινή Αρ. Στάμου για τον
όμορφο λόγο που έγραψε και εκφώνησε για τον αγώνα, όπως
επίσης και τον ταχυδρόμο του χωριού μας κ. Γιώργο Ζιάβρα,
που με την τρομπέτα του ταχυδρόμου σήμανε την εκκίνηση του
αγώνα».
Από την ομιλία της κας Λαμπρινής Στάμου.
Ο ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΥ
«Ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας παλιότερα ήταν η επιστολή, κοινώς το γράμμα. Γράμματα έγραφαν οι άνθρωποι και τα
έστελναν με το ταχυδρομείο, του οποίου το όνομα, για εκείνη
την εποχή συνιστούσε οξύμωρο σχήμα, δεδομένου ότι μόνον το
δεύτερο σκέλος της λέξης ίσχυε. Το πρώτο συνθετικό (η λέξη
ταχύ) ήταν ανύπαρκτο!
Μάθαινε κανείς τα «νέα» μετά από αρκετές μέρες-καμιά
φορά και μήνες, τότε πλέον που μόνον νέα δεν ήταν!».
«Το ταχυδρομείο ως υπηρεσία είναι πολύ παλιά υπόθεση για
το χωριό μας και για ολόκληρη την περιοχή. Ιδρύθηκε αμέσως
μετά την προσάρτηση του Νομού Άρτας στο Ελληνικό κράτος
(1881), με την ονομασία «Ταχυδρομικές Επιστασίες.»
Μετά τους βαλκανικούς πολέμους (1915) αναδιοργανώθηκαν οι ταχυδρομικές υπηρεσίες και μετονομάστηκαν σε ΤΤΤ
δηλαδή Ταχυδρομεία-τηλεγραφεία-Τηλέφωνα.
Ένα γραφείο των ΤΤΤ ιδρύθηκε στην Άγναντα για την εξυπηρέτηση των χωριών από τη Ράμια ως το Αμπελοχώρι και από το
Μονολίθι μέχρι τη Ροδαυγή. Όμως η υπηρεσία από μόνη της θα
ήταν άχρηστη, αν δεν υπήρχαν φιλότιμοι άνθρωποι να την επανδρώσουν. Τοποθετήθηκαν σ’ αυτήν υπάλληλοι, όπως τηλεγραφητές, αγροτικοί διανομείς, συντηρητές τηλεφωνικών γραμμών,
οι περισσότεροι από την περιοχή μας, οι οποίοι γνώριζαν και
τους καημούς των ανθρώπων και το δύσβατο του τόπου».
«Τα δρομολόγια των αγροτικών διανομέων ήταν τα εξής:
1.Καταρράκτης-Μικροσπηλιά- Λεπιανά-Μακρύκαμπος-Κάτω
Γραικικό-Ρωμανού- Γουριανά-Κουκούλια-Άνω γραικικό- Σγάρα
(είναι και ο δρόμος που θα πορευτείτε σήμερα) και σε αυτή
τη γραμμή εργάστηκαν ως τα μέσα της δεκαετίας του 80 οι
εξής: Σωτήριος Μαυροπάνος, Ευάγγελος Κούκος, Κωνσταντίνος
Κώστας, Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου και Χρήστος Καπέλης.
2.Κτιστάδες-Αμπελοχώρι-Ραφταναίοι-Πλάκα-Φράστα οι διανομείς: Χριστόδουλος Ζιάβρας-Ευάγγελος Ζιάβρας-Κων/νος
Παπαδημητρίου-Χρήστος Καπέλης-Δημήτριος Φράγκος.
3.Μονολίθι-Πλατανούσα-Δαφνωτή-Σκούπα-Ροδαυγή, για όσο
υπάγονταν στα ΤΤΤ Αγνάντων, υπηρέτησε ο Κων/νος Κοτζούλας,
πατέρας του ποιητή Γεώργιου Κοτζούλα».
«Όσοι έζησαν στην περιοχή μέχρι τις αρχές της δεκαετίας
του ’70, θυμούνται πόσο σκληρά ήταν εκείνα τα χρόνια. Υποτυπώδεις δρόμοι συνέδεαν τις κοντινές πόλεις με τα μεγαλύτερα
χωριά και κακοτράχαλα μονοπάτια τα χωριά μεταξύ τους, τα
οποία πολλές φορές γίνονταν αδιάβατα από τα χιόνια και τις
βροχές. Χείμαρροι, που δεν είχαν γέφυρες, κατέβαζαν ορμητικά τόνους νερού και στο πέρασμά τους «σέρναν λιθάρια ριζιμιά,
δέντρα ξεριζωμένα», (όπως λέει και το δημοτικό τραγούδι).
Αυτός, λοιπόν, που κάτω από αυτές τις συνθήκες, αναλάμβανε το βαρύ καθήκον να κρατήσει την επαφή των χωριών με τον
έξω κόσμο αλλά και τους ανθρώπους του, που ήταν ξενιτεμένοι, ήταν ο ταχυδρόμος».
«Πότε πεζός, λοιπόν, ο ταχυδρόμος και πότε πάνω στον
αχώριστο σύντροφό του το άλογο, έφευγε αξημέρωτα από τη
θαλπωρή του σπιτιού του, για να κάνει το καθιερωμένο δρομολόγιο».
«Ο ταχυδρόμος, λοιπόν, ήταν ο Άγγελος με την αρχαιοελληνική έννοια του όρου, ο Αγγελιοφόρος δηλαδή, που έφερνε τις
πολυπόθητες ειδήσεις στους ανθρώπους, που έμειναν πίσω και
περίμεναν. Και πράγματι! Ως Άγγελο εξ ουρανού τον περίμεναν
και τον υποδέχονταν!
Το Δεκέμβριο του 2012 έφυγε από τη ζωή-πλήρης ημερών- ο
τελευταίος στρατοκόπος ταχυδρόμος, ο Κώστας Κώστας. Η
αναχώρησή του, σφράγισε το τέλος μιας εποχής. Μιας εποχής
σκληρής και δύσκολης αλλά ταυτόχρονα με πιο ανθρώπινο πρόσωπο, με περισσότερη αλληλεγγύη και με λιγότερο εγωισμό.
Ο Κώστας- Κώστας γεννήθηκε το 1921και αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στην υπηρεσία των συνανθρώπων
του. Μπήκε στην υπηρεσία το 1946 και ξεκίνησε την καριέρα
του από τη Φιλιππιάδα. Εκεί το δρομολόγιό του το έκανε πεζός. Από το1950 ήταν διανομέας του ταχυδρομείου Αγνάντων.
Απέκτησε με την πάροδο του χρόνου άλογο τα τελευταία δε
χρόνια και μηχανάκι. Τρεις φορές τη βδομάδα έκανε το διήμερο
δρομολόγιό του απαρέγκλιτα, με πίστη και αφοσίωση, όπως και
οι υπόλοιποι διανομείς.
Ήξερε τους ανθρώπους στους οποίους πήγαινε τα γράμματα
με τα ονόματά τους και γνώριζε καλά με πόση λαχτάρα τον περίμεναν. Δεν επέτρεπε, λοιπόν σε τίποτα και σε κανέναν να τον
σταματήσει από το καθήκον. Πολλές φορές ξεκινούσε βάζοντας

το κεφάλι του στον τορβά, διακινδυνεύοντας δηλαδή, τη ζωή του.
Το λιοπύρι δεν το φοβόταν. Ούτε η
κούραση τον πτοούσε. Δεν κατάφερνε να τον σταματήσει ούτε η βαρυχειμωνιά, τα χιόνια και τα δρολάπια,
τα κρύσταλλα και οι ξεχειλισμένοι
χείμαρροι. Γιατί ήξερε! Ήξερε πως η κυρά-Λένη καρτερούσε
καιρό τώρα το γράμμα από τον ξενιτεμένο μοναχογιό της. Και η
Άννα στενοχωριόταν που δεν της είχε γράψει, ένα μήνα τώρα,
ο άντρας της. Να είναι καλά στην υγεία του; βρήκε άραγε δουλειά;
Και σήμερα, που έχει μέσα στο σάκο του όλες τις απαντήσεις, μπορούσε να μην πάει;
Στον κάθε σταθμό του, υπολόγιζαν την ώρα που θα φτάσει.
Πολλά ζευγάρια μάτια ήταν καρφωμένα στο μονοπάτι που θα
ξεπρόβαλε. Αν καθυστερούσε, άρχιζαν τα σενάρια.
-Λες να ‘ναι άρρωστος και να μην έρθει;
-Μπα! Δεν το πιστεύω, ο Κώστας είναι παλικάρι!
-Μην κατέβασε πολύ το ρέμα κι δε μπορεί να περάσει;
Όταν έβλεπαν τα πιο ζωηρά νεανικά μάτια τη φιγούρα του να
εμφανίζεται στην απέναντι πλαγιά, σήμαινε συναγερμός.
Όσοι περίμεναν γράμμα, εγκατέλειπαν οποιαδήποτε δουλειά και έτρεχαν στο καφενείο, με την ψυχή τους ξέχειλη από
προσμονή. Κι αν κάποιος δεν είχε πάει, η τρομπέτα του με τον
χαρακτηριστικό της ήχο, σε λίγο τον καλούσε. Και η ιεροτελεστία άρχιζε.
Κάποιος φώναζε:
- Περίμενε λίγο, Κώστα, έρχεται ο μπάρμπα-Χρήστος. Και
παρά την αδημονία όλων, περίμεναν υπομονετικά να εμφανιστεί
αργά-αργά ακουμπώντας στο μπαστούνι του, ο γέροντας.
Άνοιγε η τσάντα, επικρατούσε απόλυτη ησυχία και τότε άρχιζε να διαβάζει τα ονόματα των παραληπτών . Και ένιωθε την
προσμονή, όσων έπαιρναν το γράμμα που περίμεναν, να εξελίσσεται σε χαρά και ικανοποίηση, την ένιωθε όμως να μετατρέπεται από απογοήτευση, σε παράπονο και σε δάκρυ που με
δυσκολία κρατούσαν τα βλέφαρα, αυτών που δεν πήραν. Τότε ο
καλός του λόγος, ερχόταν σα βάλσαμο στην καρδιά τους:
-Μη στενοχωριέσαι Μαριγούλα. Θα σου φέρω το γράμμα από
τον Θανάση στο άλλο δρομολόγιο. Φαίνεται δεν πρόλαβε να
‘ρθει προχτές στην Άρτα.
Καινούριος κύκλος προσμονής άρχιζε.
Δεν ήταν όμως μόνο τα γράμματα και οι επιταγές που έφερνε
με το ταχυδρομείο. Πολλές φορές τον περίμεναν σαν Σωτήρα,
να τους φέρει το φάρμακο για το άρρωστο παιδί τους από το
ιατρείο των Αγνάντων ή οποιαδήποτε άλλη παραγγελία είχε
δεχτεί και δε χαλούσε χατίρι κυρίως στους γέρους και τους
ανήμπορους».
«Τον κερνούσαν οι χωριανοί απλόχερα τσίπουρο και λουκούμι και από χωριό σε χωριό τα τσίπουρα γίνονταν όλο και
περισσότερα.
Πολλές φορές η κακοκαιρία τον ανάγκαζε να περάσει τη νύχτα σε κάποιο χωριό και η αγωνία των δικών του για την τύχη
του, ήταν μεγάλη.
Έτσι περνούσαν οι χειμώνες και τα καλοκαίρια του. Στη δουλειά του ήταν αφοσιωμένος. Ήταν κοινωνικότατος. Σ’ όλα τα
χωριά είχε κάνει μόνο φίλους. Όλοι τον αγαπούσαν και τον
περίμεναν πως και πως.
Ταξίδεψε σε πολλά μέρη του κόσμου, ακολουθώντας πιστά
όλες τις εκδρομές που οργάνωναν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία.
Στους πρώτους πανελλήνιους αγώνες βάδην που διοργάνωσαν τα ΕΛΤΑ, κατέλαβε την πρώτη θέση. Από τη υπηρεσία του
τιμήθηκε για την επαγγελματική του ευσυνειδησία.
Κι όταν συνταξιοδοτήθηκε, όσοι έρχονταν στην Άγναντα,
έψαχναν να τον βρουν, να πιουν ένα τσίπουρο και να θυμηθούν
τα παλιά.
Αξίζουν πολλοί έπαινοι στην Μαρίνα Αναστασίου, εγγονή του
Κώστα Κώστα και στον σύζυγό της Γιάννη Θεοχαρόπουλο, που
αγαπούν το χωριό και το απέδειξαν έμπρακτα με την απόφασή
τους να ζήσουν εδώ, και που εμπνεύστηκαν και υλοποίησαν
αυτόν τον αγώνα, θέλοντας να τιμήσουν τον παππού τους αλλά
στο πρόσωπό του και όλους αυτούς τους αφανείς ήρωες των
χωριών μας, τους ταχυδρομικούς διανομείς. Μακάρι τέτοιες
πρωτοβουλίες να παίρνονται συχνά, -και δε θα αποφύγω το κοινότοπο- για να θυμούνται οι παλιοί, να μαθαίνουν οι νεότεροι.
Να συναντώνται άνθρωποι από διάφορα μέρη, να γνωρίζουν την
ομορφιά των χωριών μας, ακόμα και τέτοια εποχή που ερημώνουν και μένουν οι λίγοι να κρατούν Θερμοπύλες, να μαθαίνουν
τα έθιμά μας, την ιστορία μας και να αναπτύσσουν στους αγώνες την ευγενή άμιλλα, στοχεύοντας, όχι στο έπαθλο, αλλά στη
χαρά της συμμετοχής.
Εύχομαι επίσης ο δρόμος του Ταχυδρόμου να καθιερωθεί και
να γίνει θεσμός, τιμώντας κάθε χρόνο και άλλον ταχυδρόμο,
ήρωα της καθημερινότητας από αυτούς που δεν αναφέρει η
ιστορία.
Σας εύχομαι να απολαύσετε αυτόν το δρόμο! ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ».
Τα παραπάνω που διαβάσατε ήταν μια περιληπτική καταγραφή
όσων στοιχείων σχετικών με το θέμα συγκέντρωσα. Μετά από
όλα αυτά περιμένετε από μένα να γράψω κάτι ακόμα; Τι να γράψω; Εδώ ισχύει αυτό που συνήθως λέμε όταν δεν έχουμε τίποτε
να προσθέσουμε: Με κάλυψαν οι προηγούμενοι. Θα πω μόνο ότι,
σε όλες τις Εκδηλώσεις λέμε ΝΑΙ, στη συνεργατικότητα λέμε
ΝΑΙ, στη σύμπνοια, στην αδελφοσύνη, στην μεταξύ μας αγάπη,
στην αλληλεγγύη, στα έργα, στις πρωτοβουλίες, επίσης λέμε
ΝΑΙ. Όλα τα ΝΑΙ για το χωριό μας. Τα όχι και η αδιαφορία είναι
πολύ μακριά από τους χαρακτήρες των Αγναντιτών.
Οι φωτογραφίες που βλέπετε είναι ένα μικρό δείγμα από τη
διοργάνωση. Πάρα πολλές άλλες μπορείτε να δείτε στον ιστότοπο: http://www.mountain-sports.gr/agones/o-dromos-toytahydromoy.
Πάντα τέτοια.
Κώστας Αρ. Παπακίτσος
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Η διακοπή και η ολοκλήρωση
Η διακοπή και η ολοκλήρωση - (Το πριτσιάλισμα άνευ διακοπής)

- Μη με διακόπτετε σας παρακαλώ. Αφήστε με να
ολοκληρώσω.
- Μα, για να ενημερωθούμε επακριβώς οφείλουμε, πριν ολοκληρώσουμε…
- Όχι, σας παρακαλώ. Δεν επιτρέπω καμία διακοπή, προ ολοκληρώσεως.
- Ναι, αλλά προκειμένου να ενημερώσουμε…
- Η ανατροφή και η ευγένειά μου δεν μού επιτρέπουν να διακόπτω… Αφήνω τον συνομιλητή μου
να ολοκληρώσει.
Αυτά διαμείβονται κάθε πρωί στην τηλεόραση και
στις λεγόμενες «ενημερωτικές εκπομπές». Και έτσι
ολοκληρώνεται η «ενημέρωσή» του πολίτη -μέ ή
όχι διακοπή- τον οποίο περιέχυσαν τα ζουμιά του
βιασμού της σκέψης του από τον κανονιοβολισμό
με βόμβες -όχι ναπάλμ ούτε ουρανίου, αλλά παραπληροφόρησης, σκοτώνοντας κάθε σπερματοζωάριο αλήθειας και έντιμης πολιτικής ενημέρωσης.
«Σάνταλα, μάνταλα και τρύπια κολοκύθια».
Διακοπή. Πολύσημη λέξη. Ειδικά στις μέρες μας
η πολυσημία της είναι φανερή. Διακοπή του νερού.
Χάλασαν εκείνα τα ζαλουταραμένα την κόφτρα.
Διακοπή συγκοινωνίας λόγω κατολισθήσεως. Μόνιμα το ζούσαμε για πολλά μα πολλά χρόνια στα
Τζουμέρκα. Διακοπή ηλεκτροδότησης στα σπίτια,
στα εξοχικά, στα μαντριά, στις αποθήκες, παντού,
εφόσον δεν πληρωθεί το χαράτσι. «Αναγκαίο μέτρο προκειμένου να επιτευχθεί η επανεκκίνηση της
οικονομίας.»
Συνεχής βιασμός άνευ -φυσικά- διακοπής της
σκέψης.
Διακοπή εργασίας. Λάθος, αυτό ονομάστηκε κινητικότητα.
Διακοπή σκέψης… Αυτό έγινε προ πολλού…
Διακοπή πριτσιαλίσματος, ελλείψει τράγου.
Η μη ολοκλήρωση, δηλαδή η διακοπή, είναι φυσικά και η αιτία της υπογεννητικότητας -κυρίως
στην Ήπειρο- και όχι οι λόγοι που αποφάνθηκαν οι
ειδικοί. «Η κοινωνία της Ηπείρου … γηράσκει, κάτι

που αποδεικνύεται από τη
μείωση των γεννήσεων
και την αύξηση των θανάτων».
Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα προβλήματα που
αντιμετωπίζει σήμερα η
Ήπειρος κάνουν τα ζευγάρια ιδιαίτερα επιφυλακτικά (προσοχή επιφυλακτικά και όχι προφυλακτικά!)
στη δημιουργία ή τη διεύρυνση της οικογένειας.
Γράφει ο
Απόξω απ’ το χορό πολΧρίστος Α. Τούμπουρος
λά τραγούδια λένε. Το
είπαμε και το γράψαμε:
«Άλλο σκάρος και άλλο σκάπος».
Η υπογεννητικότητα και η αναστροφή της ηλικιακής πυραμίδας δεν αντιμετωπίζονται με «λόγια του
αέρα», «μπάμ, ηκούσθη εις τον αέρα και επεκράτησε σιωπή», αλλά θέλει δουλειά, πολύ δουλειά. Δεν
κλώθεται έτσι τ’ αδράχτ’. Θέλ’….
Τώρα, τι παιδιά να κάνει ένα ζευγάρι; Δεν έχουν
περιθώρια ούτε να χαρούν τον έρωτά τους κι ούτε
να τον πιστοποιήσουν.
Ανασχετικός παράγοντας: Η ΔΙΑΚΟΠΗ.
Αυτός ο υπέροχος Τζουμερκιώτης, για τον μπάρμπα Βασίλη λέω, ο πάνσοφος και θυμόσοφος αυτός Ηπειρώτης, όταν του έθεσα το πρόβλημα της
υπογεννητικότητας, μού απάντησε ως εξής:
-Θυμάσαι ανεψιέ, τότε που η Βασίλω μου παντρεύτηκε μέσα στη στάνη;
-Πώς δεν θυμάμαι ήταν, η απάντησή μου. Θυμάμαι και καλά.
-Τι μού είπες και τι σού είπα;
-Μπάρμπα, όταν έψελνε ο παπάς, εσύ είχες ένα
ματρακά – αναπτήρα και κραπ, κρουπ, προσπαθούσες να ανάψεις τσιγάρο. Και, όταν σου είπα,
μπάρμπα μην ανάβεις τσιγάρο, γιατί γίνεται μυστή-

ριο, μού απάντησες. Τώρα το μυστήριο μας έλειπε.
Αλωμάνισε η Βασίλω με τον Κώστα, ένα μήνα εδώ
χωρίς διακοπή, γκαστρωβωλήθηκε και μού λες εμένα για μυστήριο.
-Πόσα παιδιά έκαναν;
-Ε, εφτα, μπάρμπα, εφτά.
-Χωρίς διακοπή, ήταν η απάντησή του.
Αυτά, μού είπε και με έβαλε σε σκέψεις. Άιντε και
έκαναν τα παιδιά. Θα τα ταΐσουν, όταν βγουν τα
γκόρτσα στις Κερασιές;
Διακοπή …Βαρεθήκαμε. Πάμε στον πληθυντικό
αριθμό.
Διακοπές. Καλοκαιρινές διακοπές. Όνειρο θερινής
νυκτός. Και αυτό το όνειρο, έγινε πλέον απραγματοποίητο, απλησίαστο για τους εργαζόμενους,
αλλά και για τους νέους, τους συνταξιούχους και
ακόμα περισσότερο για τους άνεργους.
Αυτό προκύπτει, αν τα βάλει κανείς κάτω και συνυπολογίσει τα έξοδα της διαμονής, της διατροφής,
των μετακινήσεων και μια σειρά μικροπράγματα,
απαραίτητα για το ξεκίνημα των διακοπών μιας
οικογένειας. Και πολλοί οικογενειάρχες, που έκαναν
τον προϋπολογισμό των διακοπών, «τραβάνε τα
μαλλιά τους».
Και επειδή λίγα τους έμειναν βολεύονται όπως
- όπως όλοι μαζί -συγγενείς τε και φίλοι- σε μια
κατσαρόλα τρώνε, ξεφώλιασαν όλες τις κότες και
ξερίζωσαν ούλα τα λαζνίδια, μπας και ρουμπώσουν,
για να αμπώξουν τον καιρό και να κατσιαρτίσουν
πάλι κατά Αθήνα μεριά, προκειμένου να συμβάλουν
παντοειδώς στην «επανεκκίνηση της οικονομίας
μας».
Για καλό και για κακό οι αρμόδιοι εξέδωσαν κατάλογο με τίτλο «τα δικαιώματα του ταξιδιώτη».
Αβέρτα το δούλεμα, χωρίς διακοπή.
Και επειδή έρχονται και εκλογές, ας μη θεωρήσει
κάποιος ότι διακόπτεται το δούλεμα… Αυτό γίνεται
άνευ διακοπής…

Το χορευτικό των Αγνάντων στον ετήσιο χορό
της Αδελφότητας Αγναντιτών Ιωαννίνων

Από το λαϊκό μαραθώνιο αγώνα
«ο δρόμος του ταχυδρόμου»
Χωριανοί ξεφαντώνουν στον ετήσιο χορό
της Αδελφότητας Αγναντιτών Ιωαννίνων

Tο Δ.Σ. του Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού
Συλλόγου Αγνάντων στην εκδήλωση της Αποκριάς στο ΚΕΓΕ

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ
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Ζαμπέλα, το μαργαριτάρι των Τζουμέρκων!
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Αυτή η φαρσοκωμωδία
σχετικά με την Ζαμπέλα
πρέπει επιτέλους να σταματήσει.
Ο μύθος σχετικά με την
«απαγορευμένη» ποικιλία
και το «ακατάλληλο» τσίπουρο, έχει πλέον καταρριφθεί. Η έλλειψη γνώσης
χρησιμοποιήθηκε και χρησιμοποιείται ακόμα από κάποιους με τα γνωστά αποτελέσματα.
Η αλήθεια όμως είναι μία
και μοναδική.
1. Η Ζαμπέλα (Vitis
Lamprusca) απαγορεύεται
αποκλειστικά και μόνο γιατί είναι αμερικάνικο είδος
αμπέλου και όχι ευρωπαϊκό (Vitis Vinifera) που επιτρέπεται να καλλιεργείται,
δηλαδή θέμα καθαρά νομικό.
2. Το τσίπουρο από Ζαμπέλα εάν αφαιρεθούν όλα
τα επιβλαβή στοιχεία π.χ.
κοτσάνια, «κεφαλή» και
«ουρά» του αποστάγματος, φλούδες σταφυλιών,
και τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα όπως απόσταξη αμέσως μετά το τέλος της ζύμωσης κ.λπ. είναι
απολύτως ασφαλές σχετικά
με την περιεκτικό τητα σε
μεθανόλη όπως και όλα τα
αποστάγματα.
3. Το τσίπουρο από Ζαμπέλα είναι μοναδικό όσον
αφορά το άρωμα και τη
γεύση και υπερτερεί έναντι
όλων των άλλων που παράγονται από άλλες ποικιλίες.
4. Η Ζαμπέλα υπερτερεί
απέναντι των άλλων ποικιλιών λόγω του ότι οι ανάγκες σε φυτοπροστασία εί-

ναι σχεδόν μηδενικές και
ταυτόχρονα οι αποδόσεις
ανά φυτό πολλαπλάσιες
5. Τα συμφέροντα των βιομηχανιών ποτών είναι τεράστια και η κυκλοφορία
τσίπουρου Ζαμπέλας, λόγω
των παραπάνω, τα καταστρέφει.
6. Εφόσον η ποικιλία Ζαμπέλας απαγορεύεται γιατί
τα φυτώρια αμπελιού ανά
την Ελλάδα εμπορεύονται
κάθε χρόνο τεράστιες ποσότητες φυτών Ζαμπέλας
επίσημα.
7. Εάν η καλλιέργεια επιτρεπόταν έχει αναλογιστεί
κάποιος από τους αρμόδιους τι έσοδα θα είχε το
κράτος από την επίσημη διακίνηση τυποποιημένου (με
την ένδειξη ΠΟΠ φυσι κά)
τσίπουρου; Επίσης έχει αναλογιστεί κανείς το όφελος
για την τοπική οικονομία και
την περιοχή της Άρτας γενικότερα;
Η Ζαμπέλα είναι αιχμάλωτη της Ελληνικής και Ευρω-

«Έρμα μαντριά γεμάτα λύκους»
Συνέχεια από τη σελίδα 1

αρχή. Δεν πιστεύω ότι δεν έχει
φτάσει στ' αυτιά τους αυτό το
γεγονός. Έχω μάθει, ότι ο κόσμος έχει εκφράσει τα παράπονά του αλλά "φωνή βοώντος
εν τη ερήμω". Ποιά είναι η θέση
του Δημάρχου; Μήπως το θέμα
το λύσουν τα ίδια τα ζώα; 'Η
πρέπει ο καθένας απ' αυτούς
να καταλάβουν ότι δεν είναι οι
γενικοί δερβέναγες των Αγνάντων.
Δεν αναφέρομαι σε ονόματα.
Δεν τους ξέρω προσωπικά. Το
μόνο που ξέρω είναι ότι τα χωράφια μας έχουν γίνει έρμαια
στα ζωντανά τους.
Θέλω να τους πω να μαζέψουν τα ζώα τους στα δικά
τους κτήματα και όχι να τα
έχουν ελεύθερα παντού. Τα
έσοδά τους είναι μόνο δικά
τους. Δεν τα μοιράζονται με
τους άλλους. Ο καθένας είναι
αρχηγός στη δική του περιου-
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σία. Το ευνοούμενο κράτος,
εμείς το κάνουμε.
Είμαστε και εμείς υπεύθυνοι για ότι συμβαίνει. Αυτό το
"δε βαριέσαι βρε αδερφέ" μας
έφερε εδώ που είμαστε. Δεν
υπάρχει σεβασμός μεταξύ μας,
αλληλεγγύη και ο ένας βγάζει
το μάτι του άλλου. Φτάσαμε
στο σημείο να αισθανόμαστε
καλά όταν αρπάζουμε, όταν
κλέβουμε, όταν ρημάζουμε. Θα
πρέπει όλοι μας να αναθεωρήσουμε τις απόψεις μας. Αυτό
που γίνεται δεν βγάζει πουθενά. Ας σκεφτούμε τρόπους να
αποκτήσουμε και πάλι την ανθρωπιά μας, τον σεβασμό, την
εκτίμησή μας και όλοι μας να
περπατήσουμε. Ειδάλλως θα
είμαστε κι εμείς ένοχοι για ότι
κακό μας συμβαίνει.
Αυτό ας το σκεφτούμε όλοι.
Να ξεχάσουμε τους εγωϊσμούς,
τα προσωπικά οφέλη κι ας επικεντρώσουμε την προσοχή μας
στα οφέλη όλων μας.

παϊκής γραφειοκρατίας.
Η Ζαμπέλα ή Ιζαμπέλα
όπως είναι το πλήρες όνομά
της, είναι η κυριότερη ποικιλία αμπέλου της ευρύτερης
περιοχής των Τζουμέρκων.
Το επιστημονικό της όνομα είναι Vitis Lamprusca και
ανήκει στα αμερικάνικα είδη
αμπέλου που γενικά χρησιμοποιούνται ως υποκείμενα
και όχι σαν καλλιεργούμενα
είδη όπως αυτά της ευρωπαϊκής α μπέλου Vitis
Vinifera.
Στην Ελλάδα απαντάται
κατά κύριο λόγο στην περιοχή της Άρτας και δευτερευόντως στο Πήλιο και
στο Άγιο Όρος. Στην περιοχή
της Άρτας βρίσκετο κυρίως
στην ορεινή ζώνη αλλά και
μεμονωμένη στον κάμπο. Η
ποικιλία παρουσιάζει εξαιρετικές ιδιότητες που την
κάνουν να ξεχωρίζει με διαφορά από τις υπόλοιπες. Δίνει πολύ μεγάλες αποδόσεις
καθώς κάθε φυτό μπορεί
να δώσει μέχρι και 100 κιλά
σταφύλια.
Επίσης είναι η μοναδική
ποικιλία που παρουσιάζει

ανθεκτικότητα στις δύο σημαντικότερες ασθένειες του
αμπελιού, τον περονόσπορο
και το ωίδιο, γεγονός που
μηδενίζει τις ανάγκες σε φυτοπροστασία.
Τέλος παράγει με διαφορά
το καλύτερο ποιοτικά τσίπουρο από κάθε άλλη ποικιλία με χαρακτηριστικό άρωμα και γεύση.
Νομοθετικά, δεν αναγνωρίζεται στα καλλιεργούμενα είδη του αμπελιού λόγω
της προέλευσής της και ως
εκ τούτου η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επιτρέπει την καλλιέργειά της, με σκοπό παραγωγή κρασιού ή άλλων
προϊόντων. Αυτός είναι και
ο λόγος που μέχρι σήμερα
δεν έχει γίνει και τυποποίηση και συσκευασία τσίπουρου που παράγεται σε μεγάλες ποσότητες σε όλα τα
Τζουμέρκα. Αυτή η πραγματικότητα δεν επιτρέπει κατά
συνέπεια και την καλλιέργειά της σε μεγάλες εκτάσεις.
Επιπλέον πρόβλημα θεωρείται η αυξημένη παρουσία
«ξυλοπνεύματος» δη λαδή
μεθανόλης, προερχόμενο
από το κοτσάνι του σταφυλιού, αλλά αυτό πλέον με
την χρήση σύγχρονων σταφυλοπιεστηρίων που τα
απομακρύνουν από το αρχικό στάδιο του πατήματος,

πλέον δεν υφίσταται.
Δυστυχώς κανένας από
τους παράγοντες της Άρτας
όλα τα προηγούμενα χρόνια
δεν διεκδίκησε με νομικές
πρωτοβουλίες και επιχειρήματα την κατ’ εξαίρεση αδειοδότηση για καλλιέργεια και
εκμετάλ λευση των προϊόντων της.
Εάν αυτό συνέβαινε τότε
είναι βέβαιο ότι θα γινόταν
μια μικρή οικονομική «επανάσταση» σε όλη την περιοχή καθώς θα ήταν βασική πηγή εισοδήματος για
τους κατοίκους λόγω των
παραπάνω πλεονεκτημάτων
της ποικιλίας.
Σημειωτέον δε ότι από
το 2011 το ηπειρώτικο τσίπουρο που παράγεται στην
Ήπειρο από ποικιλίες εκτός
της ζαμπέλας έχει πάρει την
ένδειξη Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ).
Το όλο θέμα είναι καθαρά
νομικό και θα μπορούσαν οι
διοικούντες να διεκδικήσουν
τις όποιες πιθα νότητες
να λυθεί το όλο θέμα που
πραγματικά αποτελεί εμπόδιο στην ανάπτυξη ενός τομέα που θα μπορούσε να
φέρει θεαματικά οικονομικά
αποτελέσματα στην περιοχή.
Γιώργος Zoρμπάς
Γεωπόνος
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ΠΗΓΗ: Αετός των Τζουμέρκων

Ο Πρόεδρος της Αδελφότητας Χρ. Χριστοδούλου ενώ
βραβεύει τον πρών Πρόεδρο Κων. Αρ. Παπακίτσο για τη
λαμπρή θητεία του (1999-2003) στην Προεδρία της Αδελφότητας και τη μηχανοργάνωση των αρχείων και της εφημερίδας μας, κατά τη Γεν. Συνέλευση.

Από τον ετήσιο χορό της
Αδελφότητας Ιωαννίνων.
Από αριστερά διακρίνονται
ο Πρόεδρος της Αδελφότητας Αθηνών Χρ. Χριστοδούλου και η Πρόεδρος
της Αδελφότητας Αγναντιτών Ιωαννίνων Αλεξία
Μπόμπολη. Ο κ. Χριστοδούλου στο χαιρετισμό
του προς τους παρευρισκόμενους, επικεντρώθηκε στη σημασία της από
κοινού συμπόρευσης των
δύο Αδελφοτήτων καθώς
και του Εξωραϊστικού Συλλόγου Αγνάντων σε ότι
αφορά έργα και εκδηλώσεις για την ανάδειξη και
αποκατάσταση της παλιάς
αίγλης του χωριού μας.

Άγναντα 1962 πριν 52 χρόνια: Η φωτό είναι τραβηγμένη
από επαγγελματία φωτογράφο. Δεν είναι από ψηφιακή
μηχανή, ούτε από tablet. Δεν είχαν ακόμα(!!!) φτάσει στο
χωριό. Έτσι ο Νίκος, ο Γρηγόρης, ο Ηλίας, ο Σωτήρης(;),
ο Κώστας, ο Λεωνίδας και τρεις ακόμη καθιστοί, αποτυπώθηκαν ασπρόμαυρα μεν, αισιόδοξοι όμως για το μέλλον τους. Πόσους από αυτούς τους νέους αναγνωρίζετε;
Με τα μικρά τους ονόματα σας βοηθούμε.
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