ΚΚΑ
152

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 01-3734

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β΄
Τριμηνιαίο όργανο
της Αδελφότητας
Αγναντιτών

Γραφεία: Σοφοκλέους 33 - 5ος όροφος - Τ.Κ. 10552 - Τηλ. - Fax: 210-3313.067 – Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2017, Αρ. Φύλλου 198•www.agnanta.com.gr

ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ ΣΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΑΓΝΑΝΤΙΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Έ

νας νέος κύκλος άνοιξε για την Αδελφότητα Αγναντιτών Αθήνας, ύστερα
από την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη Νέου Δ.Σ. την Κυριακή
5/02/2017 στο ξενοδοχείο Crystal City, στο
Μεταξουργείο, παράλληλα με την εκδήλωση
της κοπής της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας για το
2017.
Η προαναγγελθείσα αποχώρηση του επερχόμενου
Προέδρου αλλά και άλλων μελών του Συμβουλίου
μετά την λήξη της θητείας τους, έκανε πρόδηλη την
ανάγκη ανανέωσης στη στελέχωση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Αδελφότητας, καθώς ο κίνδυνος
ακόμα και του κλεισίματος της ήταν ορατός. Ύστερα
λοιπόν από προτροπή του μέχρι πρότινος Προέδρου
κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Χρήστου όπως επίσης και άλλων
μελών αλλά και συγχωριανών μας, προβήκαμε από
κοινού στη συγκρότηση μιας ομάδας νέων ανθρώπων και θέσαμε εαυτούς ενώπιον του εκλογικού
σώματος, με κοινή αφετηρία και στόχους α) την συνέχιση λειτουργίας της Αδελφότητας, β) την περαιτέρω κινητοποίηση, προσέλκυση και ενεργοποίηση
νέων μελών, γ) τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας
της και εμπλουτισμό δράσεων και δραστηριοτήτων
καθώς επίσης και την δ) διατήρηση και μετάδοση
των «Ηθών» και των «παραδόσεων» που πρεσβεύει
η Αδελφότητα,από την ίδρυση της ως σήμερα, αλλά
και ο τόπος κοινής καταγωγής μας, η ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ. Εκ του αποτελέσματος των εκλογών φαίνεται
πως και οι εκλογείς έδειξαν την ίδια ανταπόκριση
που δείξαμε και εμείς στις ανωτέρω παροτρύνσεις,
υποστηρίζοντας στην πλειοψηφία τους τις υποψηφιότητες μας, τόσο την δικιά μου, όσο και του ΛΕΜΟΝΙΑ Χρήστου του Αχιλλέα αλλά και του ΝΑΤΣΗ
Ανδρέα του Χριστόφορου.

Το νέο Δ.Σ. της Αδελφότητας σε πλήρη παράταξη.
Από δεξιά Ευαγ. Κώστας, Αν. Νάτσης, Χρ. Λεμονιάς,
Χαρ. Ζάχος και Γ. Κοτσίνης

Έτσι λοιπόν την Κυριακή 19/02/2017, ύστερα από
τη συγκληθείσα Γενική Συνέλευση το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, αφού παρέλαβε από το προηγούμενο συγκροτήθηκε σε σώμα, αποτελούμενο από ένα
μείγμα νέων ανθρώπων αλλά και παλαιότερων, οι
οποίοι γεμάτοι από εμπειρίες και όρεξη για καθοδήγηση θα μας βοηθήσουν στην όσο το δυνατόν πιο
επιτυχημένη τέλεση του έργου μας στην Αδελφότητα.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τους
επερχόμενους συγχωριανούς μας του προηγούμενου Δ.Σ, κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Χρήστο πρ. Πρόεδρο
και ΚΩΣΤΑ Βασίλειο πρ. Ταμία, για την πολυετή προσφορά τους στην Αδελφότητα και για το επιτελές
έργο τους. Επίσης να συγχαρώ το νέο Συμβούλιο
για την επανεκλογή, όσοι διατηρήθηκαν, για την
εκλογή, όσοι για πρώτη φορά την κατάφεραν και
να ευχηθώ μια θητεία γεμάτη δημιουργία, μέσω της
καλής και αγαστής συνεργασίας όλων των μελών

εντός και εκτός Διοικητικού Συμβουλίου.
Επίσης θέλω να δηλώσω ότι είμαστε ανοιχτοί σε
κάθε είδους πρόταση για συνεργασία ή οτιδήποτε
άλλο είναι στα πλαίσια της αποστολής του Συλλόγου και μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση μας, καθώς πιστεύουμε ότι η δύναμη βρίσκεται στην ένωση
ΔΥΝΑΜΕΩΝ μεταξύ «σχηματισμών», «φορέων» και
«θεσμών», με απώτερο σκοπό την καλυτέρευση
του χωριού αφενός και της ζωής των συγχωριανών
μας αφετέρου, όπου και αν αυτοί βρίσκονται. Ελπίζουμε, ευχόμαστε και θα δουλέψουμε προς την
κατεύθυνση, ώστε ο νέος αυτός κύκλος που ανοίγει
για την Αδελφότητα να φέρει όχι μόνο το «ΝΕΟ»
αλλά και το «ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ» στα κοινωνικοπολιτιστικά δρώμενα που δραστηριοποιούμαστε και ακόμα
να συνεχίσουμε το ήδη επιτυχημένο έργο που παραλαμβάνουμε. Ως εκ τούτου ζητάμε την δικιά σας
ανταπόκριση και βοήθεια τόσο την υλική όσο και την
ηθική, για να υλοποιήσουμε τους σκοπούς μας, στο
βαθμό που είναι εφικτό, αναλογιζόμενοι τις συνθήκες κάτω από τις οποίες καλούμαστε να δράσουμε.
Συμπερασματικά η δράση της Αδελφότητας είναι
σαφές ότι στηρίζεται στην ιδέα της κοινωνικής αλληλεγγύης, στις καλές μας προθέσεις, στην συνέπεια και τον σεβασμό. Επομένως χρειάζεται εμείς
σαν ενεργά μέλη της να είμαστε ανοιχτοί σε νέες
ιδέες, να αξιοποιούμε την εμπειρία που αποκτούμε,
να αναγνωρίζουμε όσα καταφέρνουμε αλλά και να
μαθαίνουμε μέσα από τα λάθη μας, ώστε την ώρα
του τελικού απολογισμού να έχουμε αφήσει πίσω
μας ένα θετικό πρόσημο ως προς την δράση μας.
Με εκτίμηση,
ΚΩΣΤΑΣ B. Ευάγγελος

ΚΙΝΗΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ Η ΑΛΛΑΓΗ «ΦΡΟΥΡΑΣ»
Του Χρήστου Αχ. Λεμονιά
Νέα σελίδα, νέος κύκλος,
νέο... αίμα. Μετά από πολλά
χρόνια η Αδελφότητα Αγναντιτών Αθήνας ανοίγει νέο κεφάλαιο στη λειτουργία της και τη
δομή της και ατενίζει το μέλλον
το δικό της, αλλά και της Άγναντας με ακόμα μεγαλύτερη αισιοδοξία. Η αλλαγή «φρουράς»
που έγινε στην Αδελφότητα
στο πλαίσιο της κοπής πίτας τον
περασμένο Φεβρουάριο με την
διεξαγωγή εκλογών, ήταν το
πρώτο βήμα. Πλέον το «τιμόνι»
της Αδελφότητας έχει περάσει
σε νέα χέρια.
Νέα παιδιά, έχοντας όρεξη
για δουλειά και επιθυμία για
προσφορά στα κοινωνικά δρώμενα του χωριού, ανέλαβαν τις
τύχες της Αδελφότητας και σε
συνεργασία με τους τοπικούς
φορείς της Άγναντας, αλλά και
με τον Πολιτιστικό σύλλογο
του χωριού θα ξεκινήσει μια
προσπάθεια αναβάθμισης και
βελτίωσης του χωριού μας σε
διάφορους τομείς.
Ο τέως Πρόεδρος της Αδελφότητας Αγναντιτών Αθήνας κ.
Τάκης Χριστοδούλου, ο οποίος
επί σειρά ετών τίμησε με την
παρουσία του και προσέφερε
πολλά και σημαντικά πράγματα
στο χωριό, δεν έβαλε υποψηφιότητα στις εκλογές που έγιναν,
θέλοντας με αυτό τον τρόπο να

δώσει βήμα, σε νέους ανθρώπους να αναλάβουν το δύσκολο, αλλά και συνάμα όμορφο
και δημιουργικό κομμάτι της
καθοδήγησης της Αδελφότητας.
Ο Τάκης Χριστοδούλου έκανε μια αποτίμηση των πεπραγμένων και των όσων έγιναν επί
των ημερών του στην Αδελφότητα, δίνοντας παράλληλα
το σύνθημα για την αρχή μιας
νέας προσπάθειας που θα ξεκινήσει από το νέο... αίμα του
χωριού, έχοντας φυσικά και την
συμπαράσταση των παλαιότερων. Ο Τάκης Χριστοδούλου
φυσικά, μετά από απόφαση του
νέου Δ.Σ θα κατέχει πλέον τον
τίτλο του Επίτιμου Προέδρου
της Αδελφότητας και φυσικά οι
συμβουλές του, αλλά και η πολύχρονη εμπειρία του, θα αποτελούν οδηγό και πυξίδα για τα
εν δυνάμει Μέλη της Αδελφότητας.
Η αλλαγή στον προεδρικό
θώκο της Αδελφότητας έγινε
και επίσημα στις 19/2 του 2017,
όταν το νέο Δ.Σ που προέκυψε
από τις εκλογές 5ης Φεβρουαρίου αποφάσισε ομόφωνα να συνταχθεί σε σώμα για τα επόμενα δύο χρόνια, όπως και ορίζεται από το καταστατικό και ως
ώτου διεξαχθούν οι επόμενες
εκλογές το 2019.
Πιο συγκεκριμένα το τιμόνι

της Προεδρίας αναλαμβάνει
ο Ευάγγελος Κώστας, ενώ την
θέση του Αντιπροέδρου θα
κατέχει ο Χρήστος Λεμονιάς.
Γενικός Γραμματέας παραμένει
ο Γεώργιος Φίλος ο οποίος έχει
και την ευθύνη για τις Αθλητικές εκδηλώσεις που λαμβάνουν
χώρα κατά τους καλοκαιρινούς
μήνες στο χωριό, ενώ την θέση
του Ταμία ανέλαβε ο φέρελπις Ανδρέας Νάτσης. Τη θέση
των Μελών καταλαμβάνουν οι
αρχαιότεροι της Αδελφότητας
όπου με την προσφορά τους
όλα αυτά τα χρόνια, έδωσαν μια
ξεχωριστή νότα στην λειτουργία της Αδελφότητας.
Χαρίλαος Ζάχος, Χριστόφορος Παππάς, Γεώργιος Κοτσίνης βρίσκονται στο νέο Δ.Σ της
Αδελφότητας, όντας πανέτοιμοι
για να τείνουν «χείρα βοηθείας»
στο νέο και «διψασμένο» για
προσφορά και έργα Διοικητικό
συμβούλιο.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ
ΑΓΝΑΝΤΙΤΩΝ
ΑΘΗΝΑΣ
Το νεοεκλεγέν Δ.Σ της ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΑΓΝΑΝΤΙΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ που προέκυψε από τις
εκλογές της 5ης Φεβρουαρίου
2017 συνεδρίασε στις 19-022017 και με ομόφωνη απόφαση
συντάχθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Ευάγγελος Κώστας

Γιώργος Φίλος
Μέλος: Χαρίλαος Ζάχος
Μέλος : Χριστόφορος Παππάς

Ανδρέας Νάτσης

Αντιπρόεδρος : Χρήστος Λεμονιάς
Γεν. Γραμματέας: Γεώργιος Φίλος
Ταμίας: Ανδρέας Νάτσης

Μέλος: Γεώργιος Κοτσίνης
Αναπληρωματικά Μέλη: Κωνσταντίνος Χριστογεωργάκης,
Σταυρούλα Αηδόνη
Αθήνα 19-02-2017
Το νέο Δ.Σ ευχαριστεί τα μέλη
της Αδελφότητας που συμμε-
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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Η Μαριάνθη Κατσούδα και
ο Σπύρος Κυριαζής έφεραν στον
κόσμο, στις 29 Μαΐου 2016 στην
Αθήνα, ένα υγιέστατο κοριτσάκι.
• Ο Λάμπρος Γαλάνης και η
Κατερίνα Σιάχαλου έφεραν στον
κόσμο, στις 19 Οκτωβρίου 2016
στη Λάρισα, ένα υγιέστατο κοριτσάκι.
• Η Ευαγγελία Κώστα του Γεωργίου και ο σύζυγός της Σπύρος Κολιούλης, έφεραν στον
κόσμο, στις 5 Νοεμβρίου 2016
στα Ιωάννινα, ένα υγιέστατο κοριτσάκι.
Ευχόμαστε να τους ζήσουν.

Άγναντα, ο Γεώργιος Δ. Ζιάβρας, ετών 75.
• Aπεβίωσε στις 26 Σεπτεμβρίου 2016 στην Αθήνα όπου
και κηδεύτηκε, ο Παναγιώτης

ώργου, χήρα Ιωάννη, ετών 86.
• Απεβίωσε στις 25 Ιανουαρίου 2017 στην Πρέβεζα όπου και
κηδεύτηκε την επομένη, ο Γεώρ-

ΓΑΜΟΙ
• Στις 17 Σεπτεμβρίου του
2016 παντρεύτηκαν στην Αθήνα
η συγχωριανή μας Σοφία Μαυροπάνου με τον εκλεκτό της καρδιάς της Βασίλη Μπαλοπίτα.
• Στις 4 Φεβρουαρίου 2017
ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στη Φιλοθέη Αττικής, ο συγχωριανός μας Μάκης Παπαδημητρίου με την εκλεκτή της καρδιάς του Ηρώ Φουτζοπούλου.
Ευχόμαστε βίον ανθόσπαρτον.

Κων. Χουλιάρας, ετών 65.
• Aπεβίωσε στις 26 Ιανουαρίου 2017 στα Ιωάννινα και κηδεύτηκε στην Άγναντα, η Μαριάνθη

γιος Λ. Κοτσίνης, ετών 74.
• Aπεβίωσε στις 11 Φεβρουαρίου 2017 στην Αθήνα και κηδεύτηκε στην Άγναντα, η Χρυ-

Τα έθιμα του Πάσχα
Το Πάσχα αποτελεί μια σπουδαία
γιορτή για τους Χριστιανούς καθώς
γιορτάζουν το χαρμόσυνο γεγονός
της Ανάστασης του Ιησού Χριστού.
Το γεγονός αυτό γιορτάζεται κάθε
χρόνο την πρώτη Κυριακή μετά την
πανσέληνο της Εαρινής Ισημερίας.
Μέχρι την Κυριακή αυτή του Πάσχα
όλη την Μεγάλη Εβδομάδα οι Χριστιανοί κάθε χρόνο τηρούν με ευλάβεια κάποια όμορφα έθιμα.
Επιμέλεια: Κωνσταντίνα
Τη Μεγάλη Δευτέρα και τη ΜεγάΑντωνοπούλου, Φιλόλογος
λη Τρίτη οι πιστοί πραγματοποιούν (εγγονή
Κώστα Γιαννακόπουλου
ετοιμασίες στα σπίτια τους για τον
και Αγλαϊας)
επερχόμενο εορτασμό του Πάσχα.
Επιπλέον, το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης ψέλνεται στην εκκλησία το
τροπάριο της Κασσιανής. Έπειτα, έρχεται η Μεγάλη Τετάρτη όπου
τελείται στην εκκλησία το Μυστήριο του Ευχελαίου. Μετά, έπεται
η Μεγάλη Πέμπτη. Τότε, οι νοικοκυρές ζυμώνουν τα τσουρέκια,
πλάθουν τα πασχαλινά κουλουράκια και βάφουν τα αυγά κόκκινα.
Το αυγό συμβολίζει την ανανέωση της ζωής ενώ το κόκκινο χρώμα
συμβολίζει το αίμα του Χριστού. Το βράδυ της ίδιας ημέρας στην
εκκλησία ψέλνονται τα Δώδεκα
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ΘΑΝΑΤΟΙ
• Aπεβίωσε στις 23 Ιανουαρίου 2017 στην Αθήνα και κηδεύτηκε στην Άγναντα, ο Φώτης Γ.
Πάνος, ετών 79.
• Aπεβίωσε στις 26 Φεβρουαρίου 2017 και κηδεύτηκε στην
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Παπακίτσου, το γένος Κοντογε-

Δ Ι Ε Υ Κ Ρ Ι Ν Ι Σ Ε Ι Σ
1. Στη στήλη “Κοινωνικά” δημοσιεύονται όσα γεγονότα
υποπίπτουν στην αντίληψή μας και όσα μας γνωστοποιούν
με επιστολές ή FAX οι ενδιαφερόμενοι.
2. Νεκρολογίες και φωτογραφίες των χωριανών μας που
απεβίωσαν, δημοσιεύονται μόνο εφόσον μας αποστέλλο
νται από συγγενείς και φίλους αυτών.

σάνθη Γ. Κοντογιώργου, χήρα
Ευαγγέλου, ετών 93.
• Aπεβίωσε στις 7 Ιανουαρίου
2017 στο Βανκούβερ του Καναδά και κηδεύτηκε στις 11 του
ίδιου μήνα στην Πρέβεζα, ο Χρήστος Κων. Παπαγιάννης, ετών
75.
• Aπεβίωσε στις 26 Ιανουαρίου 2017 στην Αθήνα όπου
και κηδεύτηκε στις 30 του ίδιου
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Η ΔΙΚΙΑ ΣΑΣ ΜΙΚΡΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΜΑΣ.
ΜΗΝ ΤΗΝ ΑΜΕΛΕΙΣ.
ΒΟΗΘΗΣΕ ΜΑΣ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ. ΣΤΕΙΛΕ ΤΩΡΑ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΟΥ ΕΙΤΕ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΜΑΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ, ΕΙΤΕ ΜΕΣΩ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΛΤΑ, ΕΙΤΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΑ
ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.
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.

μήνα, ο Κων/νος Σπυρόπουλος,
ετών 68.
• Aπεβίωσε στις 7 Φεβρουαρίου 2017 στα Ιωάννινα και
κηδεύτηκε στην Άγναντα, η ΧρυΣυνέχεια στη σελίδα 7

Κάντε like στη
σελίδα μας στο
facebook (Αδελφότητα Αγναντιτών Αθηνών)
για να μαθαίνετε τα τελευταία νέα της Αδελφότητας.
Παρακαλούνται οι
συγχωριανοί και φίλοι της Αδελφότητας που επιθυμούν
να αποστείλουν τη
συνδρομή τους να το
κάνουν μόνο στο λογαριασμό της Εθνικής
τράπεζας με αριθμό
081/754481-28 και όχι
σ’ αυτόν της Eurobank
- Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.
Το Δ.Σ.

τείχαν στη Γενική Συνέλευση
και τις Αρχαιρεσίες. Θα κάνει ότι
είναι δυνατόν για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες όλων και να
φέρει σε αίσιο πέρας το έργο
που επωμίστηκε. Ευχαριστεί δε,
το απερχόμενο Δ.Σ για την πολύτιμη προσφορά και συμβολή
του στην Αδελφότητα και καλεί
τον Πολιτιστικό Σύλλογο και την
αντίστοιχη Αδελφότητα Αγναντιτών Ιωαννίνων σε στενή συνεργασία μαζί τους.
Από το Δ.Σ της Αδελφότητας
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ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΙΚΑ - ΑΓΝΑΝΤΙΤΙΚΑ
Με την Τζουμερκιώτικη λαλιά
Τα μηνύματα
της Επανάστασης του 1821
«Ο κόσμος μας έλεγε τρελούς. Ημείς,
αν δεν είμεθα τρελλοί, δεν εκάναμε την
επανάσταση, διατί ηθέλαμε συλλογισθεί
πρώτον δια πολεμοφόδια, καβαλλαρία
μας, πυροβολικό μας, πυροτοθήκες μας,
τα μαγαζιά μας, ηθέλαμε λογαριάσει τη
δύναμη την εδική μας, την τούρκικη δύ-

ναμη. Τώρα όπου ενικήσαμε, όπου ετελειώσαμε με καλό τον πόλεμό μας, μακαριζόμεθα, επαινόμεθα.» Θεόδωρος
Κολοκοτρώνης
Αυτά έγραψε κάποτε, «κάποιος Θεόδωρος Κολοκοτρώνης». Πίστευε στο «μακαριζόμεθα, επαινόμεθα».
Κάπως αλλιώς έχουν τα πράγματα σήμερα. Ο ορισμός του δούλου!
«Μάθε˙ η προκοπή δεν είναι για τους

25η Μαρτίου 1961.

δούλους,/Κι όσο θένε οι δούλοι αφέντη
ας έχουν/τον αφέντη κάθε πλούτου και
ομορφιάς˙/ μάθε˙ η προκοπή για τους
ελεύθερους,/για μας». Κ. Παλαμάς , «Ο
Δωδεκάλογος του Γύφτου»
Το «για μάς» έφυγε οριστικά. Η ατομική
βούληση χάθηκε. Παρασύρθηκε από την
κατεβασιά της «μοδάτης», αφασικής και
αποχαυνωτικής μαζοποίησης. Την «Πολιτεία» την αποτελούν όχι πολίτες με σκέψη, αλλά ευνούχοι υπηρέτες του αξιώματος: «έρποντας και γλύφοντας φτάνεις
παντού».
Κι αν ασχολείται κάποιος με την πολιτική, τον έπνιξε η πλημμύρα της εμπορευματοποίησης της πολιτικής και του υπηρέτη της, του πολιτικού.
«Το παραστράτισμα του εμπόρου, ο πολιτευόμενος˙/που την έχει την πολιτική
επάγγελμά του» Κ. Παλαμάς
Η πολιτική συνείδηση ανύπαρκτη!
Η πολιτική κουβέντα : «αμούρες και φιστούρες»!
Οι πελατειακές σχέσεις και οι ψευτιές,
σε ημερήσια διάταξη!
Και εμείς, απλά δικαιολογούμαστε,
αφού «αυτοί τους ψηφίσανε…»!
«...Δειλοί, μοιραίοι και άβουλοι αντάμα...»
Και οι άλλοι να αλληλοξεκατινιάζονται
νυχθημερόν στο χαζοκούτι. Να «πιάνουν
στασίδ’», από βαθέος όρθρου στα αιμολάγνα, αιδοιόφρονα και σπερμοβόρα
ΜΜΕ (Μέσα Μαζικής Επιβολής), εκστομίζοντας ένθεν κακείθεν ανεπανάληπτες
λεκτικές στοκιές, ευνουχίζοντας τη γλώσσα και αποπατώντας στη σκέψη.
Και όλοι «αραχτοί και λάιτ», υπνώττουμε. Φάγαμε το « Αυγουστιάτικο βραστόγαλο», ήπιαμε και νερό και ρεκλιαστήκαμε στον ύπνο. Γέμισε ο τόπος από
τους αδιάφορους και αλλοτριωμένους
ανθρώπους που «πάντα βιαστικοί μέσα
στους άσκοπους δρόμους προφασιζόμενοι κάποιο μεγάλο σκοπό» (Μανόλης
Αναγνωστάκης), ανήμποροι να νιώσουν
τον συνάνθρωπό τους, να αναπτύξουν
κοινωνική συνείδηση και να αγωνιστούν…
συναγελαζόμενοι ενίοτε και στα διάφορα κομματικά γραφεία, (μαντριά), όπου
αναπτύσσονται τα πολιτικά βιλαέτια προς
«εξυπηρέτηση των ψηφοφόρων μας».
Και οι επί της γης αργυραμοιβοί, πουλώντας τη «βασιλεία των ουρανών» ξεπούλησαν το όραμα και την ελπίδα των
Ελλήνων, για να σκαρφαλώσουν στα
απάτητα κορφοβούνια της θεαματικότητας και να στεριώσουν την πολιτική τους
θέση.
«Δεν είναι τούτος τώρα ο τόπος μας/
μια συνοικία από κουρέλια και μπαλώματα/εκεί π’ αλώνιζε η λεβεντιά τα μάτια
δακρύζουν (...)»
Και οι εναπομείναντες, χειροκροτητές,
τυμπανοκρούστες, συναγελαζόμενοι αγεληδόν στα κομματικά μαντριά, χωρίς σκέψη, χωρίς αιδώ και χωρίς τσίπα -όπως
θα έλεγε και η γιαγιά μου- οι κολαούζοι,
τα ενεργούμενα, οργανέτα και υποπόδια
των «κατακτητών» και «εξυγιαντών» της
χώρας, αυτοί που θέλουν να κάνουν τον
Έλληνα σαν την αφεντομουτσουνάρα
τους.
Παράγωγα πολιτικής αφασίας που
μέχρι σήμερα μας έζωσαν και μας έπνιξαν τα ζουμιά της πολιτικής ψευτιάς και
του αμοραλισμού . Βόθροι υπερχείλισαν
και τα λύματα «έκοψαν κατά διαόλ’»
και κοντεύουμε όλοι να πνιγούμε μέσα
σε «γαλατένιους τροϊκανικούς δυσώδεις
αφρούς».
Μια μπόχα μουλιασμένη λερώνει ανθρώπους και ψυχές. Και η βρώμα αποπνικτική, απέπνιξε δυσσωδώς κάθε έννοια
αρετής, εθνικής ανεξαρτησίας και εδαφικής ακεραιότητας.

Πάει κατά
διόλου η
Επανάσταση…

Γράφει ο

4 Με ένα
Χρίστος Α. Τούμπουρος
εκπληκτικό
–αριστουργηματικό ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ από τον
χωριανό μας, Χρίστο Τούμπουρο, ξεκίνησε η «Πίτα του Ηπειρώτη 2017».
Δημοσιεύεται «Το Καλωσόρισμα»
που απηύθυνε ο Χρήστος Α. Τούμπουρος στην εκδήλωση «Η ΠΙΤΑ
ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΗ 2017» και με το
οποίο ξεκίνησε η γιορτή.
« Η μέρα που ψυχορραγούσε, ήταν γεμάτη κάμα.
Τα υστερνά σύννεφα «χίλιες βαφές αλλάζουν,/ πράσινες, κόκκινες, ξανθές, ολόχρυσες, γαλάζες».
Κατάπεσε ο νυχτιάς. Άρχισε να χαράζει.
Βάρεσε ο σήμαντρος.
Ξημέρωσε στον τόπο μας.
Μεγάλη συναπάντηση σήμερα, μεγάλο
γιορτάσιο, στο χοροστάσι, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
Εκεί, στον «τόπο» μας. (Εκεί όπου ) του
λόγγου τα πουλιά με τον κελαϊδισμό τους
(μάς) κοιμίζουν το βραδύ, και (μάς) ξυπνούν το τάχυ.
«Γεια και χαρά στον κόσμο μας, στον
όμορφό μας κόσμο!». Στον κόσμο μας,
στον ηπειρώτικο κόσμο. «Φτενά χωράφια
κρατημένα σε πεζούλια».
Σ’ αυτό τον κόσμο που το πάθος το ακαπίστρωτο μας σέρνει συνεχώς…
Νερά καθάρια, δροσερά, γάργαρα, διαβαίνουν τα φαράγγια.
Γεφύρια, πετρογέφυρα που ζώνουν τα
ποτάμια..
Και να ο Αώος, ο Καλαμάς και ο Άραχθος. Ο Άραχθος, σα να τινάχτηκε κάτω
από μια πέτρα της Πίνδου.
Κι έδωσε χρησμό το Μαντείο της Δωδώνης.
Ο μύθος, εδώ, πάντα θα ενώνεται με την
ιστορία.
Τίποτε δεν θα πεθάνει.
Η ζωή θα συνεχιστεί με τον τρόπο που
αυτή θα διαλέξει, ατσαλωμένη με τον καημό του ηπειρώτη και χιλιοτραγουδισμένη
με την ηπειρώτικη λαλιά.
Εδώ, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, για
να γευτούμε την Ήπειρο.
«Αυτός ο κόσμος ο μικρός, ο μέγας».
Ο κόσμος της Ηπείρου που ο καπνός της
θυσίας καίει ολημερίς και ολονυχτίς ακόμα.
Ο Ηπειρώτικος κόσμος.
«Τ’ ουρανού το πρόσωπο γυρίζει κι οι
εχθροί μου έφυγαν μακριά.
Μνήμη του λαού μου σε λένε Πίνδο» .
Μνήμη παρούσα, θαλερή κι όχι σακάτισσα.
Αρτιμελής, όχι παραμορφωμένη.
Ατόφια, χωρίς τρύπες και μπαλώματα.
Ιερή και αγία για τις Σουλιώτισσες και
τις γυναίκες της Πίνδου που δημιούργησαν και άφησαν παρακαταθήκη μια ελεύθερη Ελλάδα.
Για τις ηρωίδες αυτές που η ψυχούλα τους δεν έχει ανάγκη από μνημόσυνα,
κοπετό και κλάματα ούτε μοιρολόγια και
κόλλυβα.
Θέλει τραγούδι και μουσική για να αντηχήσει η Πίνδος, το Πωγώνι, η Παραμυθιά,
το Τζουμέρκο, το Σούλι , η Μυρσίνη.
Όλη η Ήπειρος. Κι ο αχός να ανεβεί μέχρι τον ουρανό. Θέλει, απλά και ξάστερα,
μια Ελλάδα Ελεύθερη!
Και μια Ήπειρος χιλιοτραγουδισμένη,
που είμαστε μαζί της δεμένοι με «χίλιες
χρυσές λιανωκάμωτες αλυσίδες».
Χίλια Καλώς ορίσατε.»
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ματιές

ΦΑΚΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ: Ο ΠΑΣ, η σφραγίδα και η Ευρώπη!
Εννιά χρόνια στον προεδρικό θώκο
του ΠΑΣ Γιάννινα συμπληρώνει το φε
τινό καλοκαίρι και συγκεκριμένα στις
3 Ιουλίου του 2017 ο συγχωριανός
μας και πετυχημένος επιχειρηματίας,
Γιώργος Χριστοβασίλης που δραστηρι
οποιείται στην παραγωγή-διανομή των
αμερικανικών οικοδομικών χρωμάτων
Benjamin Moore.

Το ημερολόγιο έδειχνε 3 Ιουλίου
του 2008, όταν ο Ηπειρώτης ισχυ
ρός άνδρας του «Άγιαξ της Ηπείρου»
αποφάσιζε να αναλάβει τα ηνία της
αγαπημένης του ομάδας, όπως είχε
δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξη.
Πριν όμως αποκτήσει το πλειοψηφικό
πακέτο των μετοχών, ο πρόεδρος του
ΠΑΣ, είχε προηγηθεί μια σκληρή δια
πραγμάτευση ανάμεσα στον ίδιο και
τον πρώην πρόεδρο του «Άγιαξ» και
γνωστό ποινικολόγο Αλέξη Κούγια.
Τελικώς όλα πήγαν όπως έπρεπε, οι
δύο πλευρές βρήκαν κοινή συνιστα
μένη και στις 3 Ιουλίου του 2008,οι
δύο άνδρες άνοιγαν μια νέα εποχή στα
διοικητικά δρώμενα της Ηπειρωτικής
ομάδας.

Εμπόδια, συγκρούσεις,
δυσπιστία και Koriopolis!
Σε αυτά τα εννιά χρόνια το έργο του

Γιώργου Χριστοβασί
το 2015, «πάγωσε» τις
λη στον προεδρικό
σχέσεις κόσμου και
θώκο του ΠΑΣ Γιάννι
Χριστοβασίλη, ο οποί
να μόνο εύκολο δεν
ος ωστόσο όλα αυτά
μπορούσε να χαρα
χρόνια μέχρι και το
κτηριστεί. Η πρώτη
καλοκαίρι του 2016,
χρονιά της προεδρί
δεν σταμάτησε ΠΟΤΕ
ας κύλησε ομαλά. Η
να παλεύει για να τα
ομάδα ανέβηκε τρένο
κτοποιήσει όλα όσα
στη Super League με
είχαν δημιουργηθεί
προπονητή τον Γκι
την διετία 2009-2011.
Γράφει ο Χρήστος Α. Λεμονιάς
γιέρμο Όγιος ύστερα
Βγήκε από τα
έξι χρόνια, ωστόσο τα
«μνημόνια», Ευρώδύσκολα άρχισαν στο
πη με Όντ και Άλκμααρ!
τέλος του 2010 όταν κι η ομάδα υπο
Φυσικά η αδειοδότηση του ΠΑΣ Γιάν
βιβάστηκε ξανά, πληρώνοντας ακόμα
και σήμερα τις «αμαρτίες» εκείνης της νινα το καλοκαίρι του 2016 ήταν μια
περιόδου (2009-10) με τις μεταγραφές προσωπική επιτυχία του Γιώργου Χρι
«αεροδρομίου», αφήνοντας στην ομά στοβασίλη και της διοίκησης, καθώς
δα αρκετά χρέη, την οποία έβαλαν σε όλα αυτά τα χρόνια με επιμονή και
υπομονή κατάφεραν να δουλέψουν
«μνημονιακό καθεστώς».
Η 9ετία του Χριστοβασίλη στον ΠΑΣ σκληρά σε ένα πλάνο το οποίο περι
συνοδεύτηκε από πολλές σπουδαίες ελάμβανε οικονομική λιτότητα σε όλα
αγωνιστικές επιτυχίες, ανάδειξη πολ τα επίπεδα. Το πιο σημαντικό από όλα
λών νέων παικτών και κυρίως ανάδει ήταν ότι ο ΠΑΣ, καθότι είχε «μνημόνιο»,
ξη προπονητών. Κυρίως αυτή του Γιάν αγωνιστικά όχι μόνο δεν επηρεάστηκε,
νη Χριστόπουλου ο οποίος οδήγησε αλλά η αγωνιστική σταθερότητα που
την ομάδα το 2013 για πρώτη φορά τον διακρίνει στη Super League από
στην έξοδο στην Ευρώπη. Ο Γιώργος το 2012 μέχρι και σήμερα είναι αξιο
Χριστοβασίλης του έδωσε την ευκαι ζήλευτη.
Αναμφίβολα ο Γιώργος Χριστοβασί
ρία να ξεδιπλώσει το προπονητικό του
ταλέντο. Το έπραξε επιτυχώς οδηγώ λης, αμφισβητήθηκε όσο κανένας άλ
ντας τον κόσμο στους δρόμους, όμως λος στα Γιάννινα. Οι  επιλογές  όμως
στο τέλος εκείνης της σεζόν, με την που έκανε τον δικαίωσαν σε πολύ
ομάδα να μην παίρνει την άδεια για να μεγάλο βαθμό. Τα αποτελέσματα μι
συμμετάσχει στην Ευρώπη, ο Καλαμα λούν από μόνα τους. Ο ΠΑΣ είναι στα
τιανός κόουτς κούνησε μαντίλι για το θερά στην πρώτη πεντάδα της Super
εξωτερικό και συγκεκριμένα για την League. Πρόκειται για μια από τις πιο
καλοδουλεμένες ομάδες του πρωτα
Ταβρίγια.
Υπήρξαν όμως και πολλά εμπόδια, θλήματος με έναν εξαιρετικό προπό
συγκρούσεις και ρήξη με τον φίλαθλο νητή τον Γιάννη Πετράκη, ο οποίος κι
κόσμο της πόλης. Από όλα δηλαδή αυτός  αμφισβητήθηκε, αλλά πλέον
είχε ο μπαξές. Η πιο δύσκολη στιγ είναι ο πιο μακροβιότερος προπονητής
μή του Γιώργου Χριστοβασίλη αναμ του ΠΑΣ. Το σημαντικότερο από όλα
φίβολα ήταν το σκάνδαλο Κoriopolis είναι ότι ο ΠΑΣ Γιάννινα, το περασμένο
το 2011 στο οποίο ΦΥΣΙΚΑ αθωώθη καλοκαίρι συμμετείχε για πρώτη φορά
κε, αλλά κι η κόντρα με την Εφορία στην ιστορία του στα προκριματικά
Σταδίου των «Ζωσιμάδων», την διετία του Europa League, αντιμετωπίζοντας
2011-2013. Φυσικά η μη αδειοδότη κατά σειρά την Νορβηγική Όντ Γκρέν
ση της ομάδας από το 2012 μέχρι και λαντ και την Ολλανδική Άλκμααρ. Ο

απολογισμός; Μια νίκη και τρεις ήτ
τες, ωστόσο το πρόσημο μόνο θετικό
μπορεί να χαρακτηριστεί, καθώς ο ΠΑΣ
επέδειξε αγωνιστική σοβαρότητα απέ
ναντι σε δύο ομάδες σαφέστατα πιο
έμπειρες και περπατημένες στην συ
γκεκριμένη διοργάνωση.

Ο πιο πετυχημένος πρόεδρος
του ΠΑΣ!
Ο Γιώργος Χριστοβασίλης είναι ο
πιο πετυχημένος πρόεδρος του ΠΑΣ
Γιάννινα. Δεν το λέμε εμείς, το λένε οι
αριθμοί και η στατιστική.  Οι επόμενες
σελίδες του κεφαλαίου «Χριστοβασί
λης», που φαίνεται να είναι αρκετές
ακόμα, δεν μπορεί κανείς να προβλέ
ψει τι μας επιφυλάσσουν.Το σίγουρο
είναι ότι ο Αγναντίτης επιχειρηματίας
και πρόεδρος του ΠΑΣ με τον ήπιο χα
ρακτήρα του και την έξυπνη στρατηγι
κή που ακολουθεί, έχει βάλει φαρδιά
πλατιά την σφραγίδα του στον ΠΑΣ και  
έχει να δώσει πολλά ακόμα σε αυτό το
δύσμοιρο και ταλαιπωρημένο ελληνι
κό ποδόσφαιρο.

Υπό το βλέμμα του Χριστοβασίλη
το Τουρνουά
Στις εγκαταστάσεις του Orion Sports
Club βρέθηκε  κι ο Πρόεδρος του ΠΑΣ
Γιάννινα Γιώργος Χριστοβασίλης. Ο
ισχυρός άνδρας του «Άγιαξ της Ηπεί
ρου» παρακολούθησε διά ζώσης τις

αναμετρήσεις του τουρνουά, ενώ
στήριξε την προσπάθεια που έκανε  η
ομάδα της Άγναντας καθ΄ όλη την δι
άρκεια των αγώνων.

Φουλ δράση στο 2ο Τουρνουά Απόδημων Ηπειρωτών
Με επιτυχία και πλήθος αθλητών διεξήχθη για δεύτερη συνεχή χρονιά το 2ο Τουρνουά Απόδημων Ηπειρών που έλαβε χώρα για ένα μήνα στις εγκαταστάσεις

του Orion Sports Club στη Γλυφάδα, με τη συμμετοχή
εικοσιτεσσάρων Αδελφοτήτων και σύλλογων. Όλοι
οι αγώνες έγιναν σε πολύ καλό κλίμα και οι αθλητές
διακρίθηκαν για το ήθος και την αγωνιστικότητα του.
Φυσικά από την εν λόγω διοργάνωση δεν θα μπο-

Διακρίνονται από αριστερά: Ηρ. Φράγκος,
Αν. Νάτσης, Απ. Κοντογόνας, Χρ. Λεμονιάς,
Γ. Παπακίτσος και Κ. Κώστας.

ρούσε να λείψει και η ομάδα της Άγναντας η οποία
πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις σε όλες τις

Μέλη της ομάδας της Ένωσης Ηπειρωτών Ιλίου

αναμετρήσεις έφτασε μέχρι τα ημιτελικά της διοργάνωσης, όπου και γνώρισε την ήττα από την αντίστοιχη

Ομοσπονδία της Λιβαδειάς με 7-5. Οι Τελικοί και οι
Μικροί Τελικοί διεξήχθησαν την Κυριακή 2 Απριλίου,
με την Άγναντα να αντιμετωπίζει στον Μικρό Τελικό
την Πλατανούσα.
Οι ομάδες που συμμετείχαν στο Τουρνουά ήταν οι
εξής:
Δαφνωτή Άρτας
Ρωμανό Λάκκας Σουλίου
Πλατανούσα Άρτα
Ένωση Ηπειρωτών Ιλίου
Θεοδώριανα Άρτας
Πέτα Άρτας
Ιερομνήμη Ιωαννίνων
Εκκλησοχώρι Ιωαννίνων
Αετόπετρα Ιωαννίνων
Άγναντα Άρτας
Ομοσπονδία Λιβαδειάς (Β. Σύλλογος Ηπειρωτών ΑρΉπειρος)
γυρούπολης
Ηπειρωτική Εστία Κορυ- Σύλλογος Ηπειρωτών Γλυδαλλού - Νίκαιας - Αγ. φάδας
Βαρβάρας
Σίδερη Θεσπρωτίας
Δολιανά Ιωαννίνων
Λίππα Λάκκας Σουλίου
Καλλιθέα Φιλιατών
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Νίκου Β. Καρατζένη
Με τους ποιμένες στην Πίνδο την αρχέγονη
εστία του Νομαδισμού

Γράφει η
Αγγελική Ζολώτα
Καθηγήτρια - φιλόλογος

Δ

ιάβασα μέσα στον Νοέμ
βριο 2016 το καινούριο
βιβλίο του Νίκου Καρατζένη.
Συγκινήθηκα βαθιά, ταξίδεψα
μαζί του στα μοναδικά σε με
γαλοπρέπεια ορεινά υψώματα
του Νομού Ιωαννίνων και γει
τονικά εκεί, Πίνδος πάντοτε…
Εκεί όπου ο Ν.Κ. από μικρό
παιδί περπάτησε –γεννημένος
ποιμένας!– μαζί με την οικογέ
νειά του και άλλους συγγενείς

σκέψη και αγωνιστικότητα,
που τον χαρακτηρίζουν.
Τα μέρη αυτά είναι μοναδικά
διεθνώς και παγκοσμίως (όπως
πολύ σωστά τονίζει) για την
ανάπτυξη της κτηνοτροφίας
αλλά και από άποψη μεγαλο
πρέπειας, όπως λέει η Γεω
γραφία. Κυριαρχεί το ευλογη
μένο πρόβατο: Ήμερο, σκύβει
το κεφάλι, αρκείται στο χορ
ταράκι και δίνει στον άνθρωπο

Ο ποιμενικός του Περικλή Παλαιοπάνου στη Χρυσοβίτσα Μετσόβου

ή συντοπίτες…με αγάπη για
τον σκληρό τσοπάνικο βίο…
και μας τα δίνει τώρα πάλι με
τα βαθιά αισθήματα, γνώση,

όλα τα βασικά για επιβίωση:
γάλα, τυρί, βούτυρο, κρέας,
μαλλιά.
Αισθάνομαι πως ό,τι και να

ειπώ είναι λίγο. Το βιβλίο αυτό
είναι μοναδικό και σαν ντο
κουμέντο, αλλά και σαν έκ
φραση τόσης αγάπης από τον
συγγραφέα. Ο λόγος πλούσι
ος, παραστατικός. Ουσιαστικές
λεπτομέρειες ζωντανεύουν
την κάθε κίνηση στα κακο
τράχαλα βουνά, τον υπεράν
θρωπο κόπο, τους κινδύνους,
τα στοιχεία της φύσης…Η συ
μπεριφορά, η «ψυχολογία των
ζώων»! Η παντοδύναμη φύση
κάτω από τις συνθήκες των αι
ώνων εκείνων. Η φύση με την
οποία πάλευαν οι λεβέντες
εκείνοι! Οι κατσίκες, τα πρό
βατα, τα αρνιά, οι μπροστάρη
δες (τα γκεσέμια) με τα βαριά
κουδούνια…Τα τσοπανόσκυ
λα που εκτελούν το καθήκον
τους με απίστευτη νοημοσύνη
και ευσυνειδησία! Οι λύκοι, τα
ποτάμια, τα χιόνια, οι βροχές…
τα φορτηγά ζώα ελάχιστα. Οι
γυναίκες φορτωμένες διπλά –
τριπλά…Να γεννιούνται μωρά,
να μεγαλώνουν, στα βουνά το
καλοκαίρι τον χειμώνα στους
κάμπους: Αιτωλοακαρνανία,
Ηγουμενίτσα, Πρέβεζα, Τρίκα
λα…Ο τόπος αυτός είναι πράγ
ματι η πρωταρχική εστία, το
λίκνο του ποιμενικού βίου σ’
όλη την οικουμένη!
Και ο συγγραφέας –με το
ποιμενικό ραβδί και τη μάλλι
νη κάπα ανάρριχτα– και πίσω
του και γύρω του τα αγα
πημένα «ζωντανά» σε τόσες
φάσεις…κοντά ή μακριά στα
ορεινά της Πίνδου σ’ αυτόν
τον συγκεκριμένο τόπο…Ο
συγγραφέας μεγαλοπρεπής,
σοβαρός, ωραίος –ίδιος ο Δίας
στον Όλυμπο!– και εν τω με
ταξύ το βοσκόπουλο, ο Νίκος
Καρατζένης, έγινε φιλόλογος,
οδήγησε και την ελληνική νε
ολαία στην ομορφιά και την
ευγενική δύναμη της εργασίας
και της γνώσης!
Το βιβλίο –πολύ ωραία τύ
πωση– περιέχει και εκατόν
εξήντα φωτογραφίες, αληθι
νά έργα τέχνης, από διάφορες
εποχές και τόπους. Και τα
ξιδεύεις νοερά μαζί τους, σε
συνεπαίρνουν στις στρούγκες,
στα βουνά, στα καλύβια, στα
βοσκοτόπια, στις πανύψηλες
ράχες της Πίνδου, της αρχέγο
νης εστίας του Νομαδισμού!
Το βιβλίο αυτό είναι μοναδι
κό: το θέμα του (τα κοπάδια,
πηγή ζωής), ο υπεράνθρωπος
αγώνας των ανθρώπων, ο γε
μάτος πνοή τρόπος έκφρασης
του συγγραφέα, ο οποίος με
γενναιότητα αγωνίζεται και
συμπάσχει.
Θερμά συγχαρητήρια.
Αγγελική Ζολώτα
Φιλόλογος – συγγραφέας
Τηλ. 210-6396642
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Πέρα και Δώθε Μαχαλάς των Αγνάντων
Στο Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της
Αδελφότητας Αγναντιτών Αθήνας
που προέκυψε από τη Γενική
Συνέλευση, στις 5 του Φλεβάρη
2017, θερμά συγχαρητήρια και από
μένα - ένα μέλος της Αδελφότητάς
μας. Σε μένα τα μέλη αυτά δεν είναι
και πολύ γνωστά προσωπικά γιατί
αφ’ ενός μεν είναι πολύ μικρότερα
της ηλικίας μου –αν και μερικά είναι
συγγενικά μου πρόσωπα– και αφ’
ετέρου κατοικούμε μακριά ο ένας
από τον άλλον, λόγω της δουλειάς
μας και των υποχρεώσεών μας.
Γράφει ο
Όπως όμως μαθαίνω από πολλούς
Ευάγγελος Γιαννούλας
χωριανούς μας ότι είναι τόσο
του Κων/νου
καταρτισμένα σ’ όλα τα θέματα,
Εκπαιδευτικός (Σ.Δ.)
που ο σύλλογός μας όχι μόνο θα
διατηρηθεί και θα ανταποκριθεί –όπως και από τα προηγούμενα
Διοικητικά Συμβούλια,– αλλά και από αυτά τα μέλη του Δ.Σ. η
λάμψη του θα φανεί στη συνέχεια. Τους ευχόμαστε ολόψυχα.
Ας μου επιτραπεί και μένα να κάνω μια συμβουλή που έχει ως
θέμα την επικεφαλίδα των δύο (2) Συνοικισμών του χωριού
μας. (Πέρα και Δώθε Μαχαλάς).– Αφορμή παίρνω από το
πανηγύρι του χωριού μας στο Παλαιοχώρι Αγνάντων στις 5 και
6 Αυγούστου του 2016 που συνεχιζόταν η διαφήμισή του από
το Ράδιο Ήπειρος σε συνεχείς εκπομπές πολλές ημέρες πριν και
πολλές φορές την ημέρα.
Την ίδια όμως μέρα οργανώθηκε στην πλατεία του χωριού
μας η λαϊκή βραδιά. Η νοοτροπία αυτή έρχεται σαν συνέχεια
των παλαιότερων γνωμών των αρχόντων του χωριού μας με
αποτέλεσμα να καλλιεργηθεί διχόνοια μεταξύ των δύο (2)
Συνοικισμών με τα σημερινά γνωστά της αποτελέσματα. Όλα
αυτά γράφονται και νομίζω ότι το νέο αίμα των μελών του
Δ.Σ. της Αδελφότητάς μας θα ‘ναι σε θέση (κατά τη θητεία
του και μετά) να σβηστεί από τα χείλη μας ο Πέρα και Δώθε
Μαχαλάς (κατά την προηγούμενη έννοια) γιατί και οι δύο είναι
μια Κοινότητα με τους ίδιους καημούς και τις ίδιες προοπτικές.
Ύστερα από αυτά το χωριό μας θα ‘ναι όπως και η πρώτη
του παλαιά λάμψη του (όχι όμως στα χαρτιά αλλά και στη
συνείδησή μας). «Άγναντα Τζουμέρκων».
Ζητεί συγγνώμη για τη συμβουλή της Ομόνοιας του χωριού
μας.
Όποιος τη μελετήσει και θέλει κάτι να ακούσει και να
ενεργήσει, ας έχει υπ’ όψιν του (αφορά όλα τα μέλη του
Συλλόγου) τα κάτωθι.
α) Τη σωστή επικοινωνία μέσω όλων των μελών της
Αδελφότητάς μας με πρωτοβουλία των μελών του Δ.Σ.
β) Μεγάλο και σιδερένιο στομάχι με κλειδαριά ασφαλείας και
γ) Όλοι καλοί – κανένας καλός.
Ευχαριστώ πολύ.

Με στυλ Αποκριάτικο ο χορός
του Πολιτιστικού συλλόγου Αγνάντων

Την Κυριακή 26/2 ο τοπικός Εκπολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος «Τα «Άγναντα» διοργάνωσαν με ιδιαίτερη επιτυχία στο πρώην κτίριο ΚΕΓΕ, νυν Πολιτιστικό Κέντρο Αγνάντων γλέντι για τον
εορτασμό των τελευταίων Αποκριών. Όσοι συγχωριανοί μας παρευρέθηκαν είχαν την τύχη να απολαύσουν αποκριάτικα δρώμενα (γαϊτανάκι), πλούσιους μεζέδες καλή και ζωντανή μουσική από
τους Αδελφούς Παύλο και Χρήστο Στούπα, οι οποίοι τυγχάνουν και
συγχωριανοί μας. Ευχόμαστε σε όλους και του χρόνου με Υγεία και
πολλά μασκαρέματα.

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ
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«ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ»
«Η δική μου η Άγναντα»
Η δική μου η Άγναντα
είναι, το δικό μου το λιμάνι
είναι, η δικιά μου η πατρίδα.
Το δικό μου το λιμάνι
όνειρο, κύμα πιάνει,
με τραβάει, με σκορπάει,
να με τρελάνει πάλι, πάει
στο ντουμάνι τούτου του κόσμου
φως μου, λαμπιόνι, πυροφάνι
το λιμάνι το σωστικό το δικό
μου,
το λιμάνι σεργιάνι μαγικό.
Η δικιά μου η πατρίδα
δαχτυλιά και σφραγίδα
με γεννάει, με πονάει,
θερμοκοιτίδα με κρατάει,
αλυσίδα και χαρακιά μου,
κατοικιά μου, σταλιά σταλίδα,
η πατρίδα ηλιαχτίδα η δικιά
μου,
η πατρίδα κυψελίδα γλυκιά.
Η δική μου η Άγναντα
στα μάτια μου για πάντα
μου γελάει, μου μιλάει,
και για τα’ ασήμαντα ρωτάει

ακράδαντα η μοναδική μου,
η σκεπή μου και τα σύμπαντα,
η Άγναντα η φτωχική, η δική
μου,
η Άγναντα μπαλάντα ερωτική.
Εκδοχή 2η
«Η Άγναντα η δική μου»
Ευωδιάζει στ’ ολάνθιστό μου
περιβόλι
η Άγναντα η δική μου,
γύρα
–
γυροβολιά
μια
δρασκελιά όλη,
ολόγυρα – τρόγυρα έγειρα
βρέφος
στο πλάι τώρα μόλις.
Μύρο τα’ αγιάζι,
η ολόδροσή μου η νησίδα,
η Άγναντα η δική μου,
κόλπος Αμβρακικού, Αράχθου
βαλβίδα,
εγκόλπιο, Ιωλκός,
κι’ είδα στα μάτια,
την Έλλη, την Κολχίδα.
Μητσάκης Αγνάντιος

Θωπείες λεμονανθών
Θύσανος από ηλιαχτίδες
του παραθύρου το σαθρό εξώφυλλο διεμβολίζει.
Η κάμαρα δεμάτια ολόχρυσα γεμίζει
τόσο φως τα μάτια δεν τ’ αντέχουν,
αναπάντεχη ήταν η εισβολή τούτη.
Την πόρτα ανοίγω,
μια ανάσταση ανοιξιάτικη και πάλι με προσμένει.
Κάθε αυγή και μια Ανάσταση ξεχωριστή,
κάθε σούρουπο κι ένας μικρός, πρόσκαιρος θάνατος.
Οι λεμονιές πνιγμένες στους ανθούς,
από το δικό τους τ' άρωμα μεθυσμένες,
τους τριζάτους καρπούς τους ονειρεύονται κιόλας.
Κι ο κότσυφας με ιδιόμελο πρελούδιο
τον ερχομό της καινούριας ημέρας γιορτάζει.
Να του παραβγεί σε ευτυχία ποιος τολμά;
Με το ταίρι του ελεύθερα πετά.
Τη φωλιά τους μ' αγάπη περισσή
βλωμό βλωμό, στάχυ το στάχυ 'χτισαν,
τη στέγη της πλέξαν με λεμονανθούς
κι οι νεοσσοί στων γονιών τη στοργή παραδομένοι.
Το θαύμα τούτης της αυγής
χαρά ανείπωτη μου δίνει.
Τα χρειώδη δε μου λείπουν,
τα περιττά δεν τα γυρεύω πια.
Οι μελωδίες π’ αγαπώ
την κάμαρα μου πλημμυρίζουν
κι ο αχνιστός καφές μ’ υπομονή
να τον γευτώ με προκαλεί.
Την κούπα του καφέ με απληστία στραγγίζω
τα χείλη πλαταγίζοντας ηδονικά από γεύση θεϊκή.
Το στόμα μου λεμονανθούς μοσχομυρίζει,
όλο το είναι μου λεμονανθούς οσφραίνεται.
Την ευτυχία τούτων των στιγμών,
δεν τη νερώνω με το θολό νερό
που ξεχειλίζει στην υδρία της καθημερινότητας.
Χαλκιά Φρειδερίκη
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Τα Λαζαρούδια
Θυμάμαι ένα γεγονός
που μ' έκανε να δακρύσω,
μου θύμισε τα νιάτα μου
μέσα μου να λυγίσω.

Τους βάζαμε άνθη κερασιάς
τα κάναμε νυφούλες,
κάτω στον πάτο στρώναμε
τριφύλλι απ' τις πεζούλες.

Ήτανε μέρα Σάββατο
ανήμερα Λαζάρου,
πήγαινα με τον σύζυγο
χωριό, Ανάσταση να κάνω.

Για να μην σπάσουν τα αυγά
κι ακούσουμε κατσάδες,
γιατί ήταν όλοι νευρικοί
μανάδες, πατεράδες.

Εκεί κοντά στα Πιστιανά
βλέπω ένα κοριτσάκι,
που κράταγε στο χέρι της
όμορφο καλαθάκι.

Όλοι μας δίνανε αυγά
ήταν και λίγα κλούβια,
γιατί οι κότες γένναγαν
στο λόγγο, στα σαούρια.

Μόλις τη συναντήσαμε
παρκάραμε στην άκρη,
κατέβηκα της έβαλα
χρήματα στο καλάθι.

Τις πόρτες, μας ανοίγανε
όλοι οι Παλαιοχωρίτες,
απ' την κορυφή αρχίζαμε
έως τους Σκουληκαρίτες.

Με πιάσανε τα κλάματα
έκλαιγα απ' την χαρά μου,
γιατί αυτή μου θύμισε
τα χρόνια τα δικά μου.

Μας φίλευαν κι άλλα πολλά
λουκούμια, καραμέλες,
καρύδια, σύκα νόστιμα
που είχαν στις κασέλες.

Έκλαιγα μέχρι το χωριό
με είχε συγκινήσει,
ο νούς μου πίσω γύρισε
τα νιάτα είχαν ξυπνήσει.

Ερχόντουσαν κι απ' τα Στρανά
κάτι μεγάλα αντράκια,
μετά από τα κάλαντα
πίνανε και τσιπράκια.

Τα κάλαντα τα λέγαμε κι εμείς
παλιά, όλα τα Γιαννουλάκια,
αποβραδίς στολίζαμε
όμορφα καλαθάκια.

Αυτοί δεν λέγαν Λάζαρο
μόν' του Χριστού τα Πάθη,
τη μαύρη αυτή Παρασκευή
πενθούσε όλη η Πλάση.

Γράφει η
Αριστέα
Γιαννούλα
Πρέντζα
Το καλάθι δεν ήτανε λευκό
ήτανε λυπημένο,
μαύρο πανί στην κορυφή
καλά σφιχτοδεμένο.
Τώρα υπάρχει ερημιά
σ' όλους τους μαχαλάδες,
κάποτε πλάκα κάναμε
ντυμένοι μασκαράδες.
Ευτυχώς που ζεί η Εκκλησιά
αυτή η Αγιά Σωτήρα,
αυτή που ενώνει όλους μας
τον όγδοο τον μήνα.
Στίς 6 Αυγούστου γίνεται
μεγάλο Πανηγύρι,
αυτή την όμορφη γιορτή
ο Ντούβαλης την κλείνει.
Την αγαπάμε όλοι μας
την έχουμε ανακαινίσει,
παρακαλάμε το Θεό
πάντα να μας βοηθήσει.

Τα έθιμα του Πάσχα
Συνέχεια από τη σελίδα 1

Ευαγγέλια και γίνεται η περιφορά του σταυρού με τον Ιησού.
Τη Μεγάλη Πέμπτη ακολουθεί η Μεγάλη Παρασκευή η
οποία είναι μια πολύ πένθιμη
μέρα καθώς είναι αφιερωμένη στην σταύρωση και έπειτα
στην ταφή του Χριστού. Την
ημέρα αυτή οι καμπάνες χτυπούν πένθιμα, η νηστεία γίνεται
αυστηρότερη και το έθιμο ορίζει οι νοικοκυρές να μην ασχοληθούν καθόλου με δουλειές
του σπιτιού. Από νωρίς το πρωί
όλοι οι πιστοί περνούν για να
προσκυνήσουν τον ανθοστόλιστο από γυναίκες επιτάφιο.
Το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής τελείται η περιφορά του
Επιταφίου στους δρόμους του

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:
Ευάγγελος Β. Κώστας
Πρόεδρος της Αδελφότητας
Συντακτική ομάδα:
Χρήστος Α. Λεμονιάς
Χρίστος Τούμπουρος
Χρήστος Χριστοδούλου
Κωδικός: 3734
Yπεύθυνος
τυπογραφείου:
ΑΦΟΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ Ο.Ε.
Γερανίου 7 - 2ος όροφος
Τηλ. - Fax: 210-52.38.107
Ε-mail: costaszl@yahoo.gr

χωριού.
Ύστερα, έρχεται το Μεγάλο
Σάββατο που είναι η μέρα της
Ανάστασης του Ιησού Χριστού
μας. Το Μεγάλο Σάββατο είναι
μια λαμπροφόρος ημέρα καθώς από παλιά οι πιστοί στόλιζαν λαμπρά τα σπίτια τους,
τους δρόμους, τις πλατείες και
τις εκκλησίες. Γι’ αυτό, η όμορφη αυτή ημέρα ονομάστηκε
Λαμπρή. Οι καμπάνες χτυπούν
και διαλαλούν την ανάσταση
του Χριστού και οι Χριστιανοί
κρατώντας ευλαβικά τις λευκές
λαμπάδες τους τραβούν για την
εκκλησία ώστε να γιορτάσουν
το γεγονός. Έτσι, η εκκλησία,
λαμπρή και φωτισμένη από το
φως των κεριών της γεμίζει από
πιστούς που φορούν τα γιορτινά τους ρούχα. Μέσα και έξω
από την εκκλησία ξεχύνεται μια
γαλήνια και απαστράπτουσα
λαοθάλασσα. Οι ψάλτες ψέλνουν και ο παπάς αφού ψάλει
το «Δεύτε λάβετε φως» μοιράζει το Άγιο φως και αμέσως με
έναν μαγικό τρόπο η εκκλησία

λούζεται με το φως της Ανάστασης. Τότε όλοι οι άνθρωποι ανταλλάζουν ευχές μεταξύ
τους. Οι Χριστιανοί μετά από
αυτό φωτισμένοι μέσα και έξω
γυρνούν στα σπίτια τους για να
φάνε την πατροπαράδοτη μαγειρίτσα που έχουν μαγειρέψει
οι νοικοκυρές από το πρωί και
για να τσουγκρίσουν τα πασχαλινά κόκκινα αυγά. Πριν περάσουν το κατώφλι της πόρτας το
σταυρώνουν τρεις φορές για
καλή τύχη.
Έπειτα από αυτό το όμορφο
βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου
ακολουθεί η Κυριακή του Πάσχα όπου οι πιστοί στήνουν ένα
πλούσιο λαμπριάτικο τραπέζι
με πρωταγωνιστή τον νόστιμο
οβελία. Η προετοιμασία της ψησταριάς και της σούβλας για το
αρνί ή το κατσίκι προετοιμάζεται από την προηγούμενη ημέρα. Την Κυριακή αυτή όλοι με
τις οικογένειές τους γιορτάζουν
το Πάσχα με γλέντια, τραγούδια και χορούς.

Βασίλης Ελ. Λαγός
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός
££
££
££
££
££

Μελέτες – επιβλέψεις Κατασκευές κτιριακών έργων
Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων
Ενεργειακά πιστοποιητικά
Οικονομοτεχνικές μελέτες
Δωδώνης 11- Ιωάννινα
Τηλ.: 26510-77000, 6944-313051
Email : blagos69@gmail.com
(Ο Βασίλης Λαγός είναι σύζυγος
της Κατερίνας Χρ. Αναστασίου)

ΕΚΕΙ ΣΤ’ ΑΠΟΣΚΙΑ ΤΟΥ... ΧΩΡΙΟΥ

Ο Αγροφύλακας - Τροχονόμος
Κόντευε μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής, όταν
ο Βασίλης ο Μπάρδας, ο
Αγροφύλακας, τελειώνοντας
την υπηρεσία του σε κτήματα του γειτονικού συνοικισμού κατέβαινε προς την
εθνική οδό για να επιστρέψει
στο χωριό.
Πλησιάζοντας προς το
εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής βλέπει ξαφνικά στα
δεξιά του, λίγα μέτρα πιο
πέρα απ΄την άκρη του δρόμου, να κρέμεται απ’ το κλωνάρι ενός δέντρου σαν τεράστιο τσαμπί σταφυλιού ένα
μελίσσι.
Κοντοστέκεται, πλησιάζει και καθώς παρατηρεί με
κάθε λεπτομέρεια τη συμπε-

Φτάνοντας λίγο πριν τη
δύση του ήλιου κάτω απ’
το δέντρο, που το μεσημέρι
κρεμόταν το μελίσσι, διαπιστώνει έκπληκτος ότι αυτό
είχε γίνει άφαντο.
-Τι να είχε συμβεί; αναρωτήθηκε. Μάλλον το μελίσσι
σε κάποια επόμενη στιγμή
άλλαξε θέση ή κάποιος κάτοικος του συνοικισμού εκείνου τον πρόλαβε.
Έψαξε για λίγο στη γύρω
περιοχή μήπως το πετύχει σε κάποιο άλλο δέντρο
και τελικά απογοητευμένος
παίρνει το δρόμο του γυρισμού.
Αφού διήνυσε περίπου ένα
χιλιόμετρο, φτάνει στην εθνική οδό και ακολουθεί την κα-

ριφορά των μελισσών, που
κρέμονταν απ’ το κλωνάρι,
αλλά και των άλλων που πετούσαν τριγύρω, του γεννιέται η ιδέα να το μαζέψει και
να το μεταφέρει στο σπίτι
του.
Έλα όμως που ούτε πού
να το βάλει είχε τη στιγμή εκείνη, ούτε και η ώρα
ήταν κατάλληλη με ένα μεγάλο μέρος του μελισσιού
να πετά γύρω απ’ τον κύριο
όγκο του.
Η πιο κατάλληλη ώρα να
το μαζέψει ήταν η ώρα της
δύσης του ήλιου.
Απομακρύνεται αργά-αργά σκεφτικός και παίρνοντας
την απόφαση να επιστρέψει
με τη δύση του ήλιου συνεχίζει το δρόμο του.
Επιστρέφει στο σπίτι του
και μετά το μεσημεριανό φαγητό ξαπλώνει στο κρεβάτι
του να κοιμηθεί.
Η έγνοια του όμως για το
μελίσσι δεν τον άφηνε να
κλείσει μάτι, παρ’ όλη την
κούραση που ένοιωθε απ’
την πρωινή πεζοπορία.
Απόγευμα πια σηκώνεται,
φοράει τη στολή του, πίνει
τον απογευματινό του καφέ
με τη σύζυγό του, «τη Βασίλω τη δική του» όπως την
αποκαλούσε, και παίρνοντας
μαζί του διπλωμένο ένα μεγάλο άσπρο σεντόνι για ν’
αποθηκέψει και να μεταφέρει το μελίσσι, ακολουθεί το
δρόμο της επιστροφής.

τεύθυνση προς το χωριό.
Σ΄όλη τη διάρκεια της πορείας του πρόσεχε μην περάσει κάποιος γνωστός με
το αυτοκίνητό του και τον
απαλλάξει απ’ την πεζοπορία, αλλά αυτό παρουσιαζόταν απίθανο για την εποχή
εκείνη, που η κίνηση στους
δρόμους ήταν περιορισμένη.
Εξ’ άλλου σ’ όσους-ελάχιστους- επιχείρησε να κάνει
ωτοστόπ, όλοι τους τον προσπερνούσαν αδιάφοροι.
Έχει ήδη σκοτεινιάσει.
Κατάκοπος πια ανεβαίνει με
δυσκολία τη μικρή ανηφόρα
της εθνικής οδού αρκετά
έξω απ’ το χωριό και ξαφνικά το πρόσωπό του φωτίζεται:
Ξεδιπλώνει το σεντόνι που
είχε μαζί του, το ξαναδιπλώνει προσεκτικά μετατρέποντάς το σε μια άσπρη ταινία,
στέκεται στην άκρη του δρόμου και περιμένει.
Σε λίγο το πρώτο Ι.Χ. αυτοκίνητο με κατεύθυνση προς
το χωριό εμφανίζεται χαμηλά στη στροφή του δρόμου.
Τοποθετεί γρήγορα-γρήγορα πλάγια μπροστά στο
στήθος του το σεντόνι-ταινία
και κρατώντας το από πίσω
με το αριστερό του χέρι κάνει σινιάλο στον οδηγό να
σταματήσει.
Ο οδηγός μέσα στο σκοτάδι εξαπατήθηκε νομίζοντάς
τον για πραγματικό τροχονόμο και προσπερνώντας

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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Γιάννης Κατσικογιώργος
Συνταξιούχος δάσκαλος

τον σταμάτησε λίγα μέτρα
πιο πάνω.
Ο Αγροφύλακας, όταν είδε
ότι το αυτοκίνητο σταμάτησε, τότε κατάλαβε το ανόητο εγχείρημα, που διέπραξε
και φοβούμενος τις πιθανές
άσχημες συνέπειες βγαίνει
τρέχοντας έξω απ’ το δρόμο
και κρύβεται στους θάμνους.
Ο οδηγός του Ι.Χ. περιμένει για λίγο και αφού δε
βλέπει κανέναν να πλησιάζει προς το αυτοκίνητο,
συνεχίζει την πορεία του,
ενώ ο Βασίλης ο Μπάρδας
ακούγοντας το αυτοκίνητο
ν’ απομακρύνεται βγαίνει
αργά-αργά ανακουφισμένος
απ’ την κρυψώνα του μονολογώντας:
-Βρε, τι πήγα να πάθω στα
καλά καθούμενα!
Και τοποθετώντας ξανά το
σεντόνι κάτω απ’ τη μασχάλη του συνεχίζει την πορεία
προς το χωριό ταχύνοντας
όσο πια μπορεί το βήμα του
μήπως και προλάβει την περιφορά του Επιταφίου.
Γιάννης Κατσικογιώργος
Συνταξιούχος Δάσκαλος
Katsikogiorgos.webnode.com

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Συνέχεια από τη σελίδα 7

σάνθη Γ. Τάτση, χήρα Γεωργίου,
ετών 91.

Απόκτηση Μεταπτυχιακού
Η Λίντα Κοπελιά - Αγγελοπούλου του Παντελή και της Αρετής
Αρ. Παπακίτσου, απέκτησε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
στην Βιοστατιστική, που απονέμει η Ιατρική Σχολή και το Τμήμα Μαθηματικών του Εθνικού &
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών.
Η Λίντα στην παρακάτω φράση - αφιέρωση συμπύκνωσε την
αγάπη και τη συμβολή της οικογενείας της, για την στήριξη και
την συμπαράσταση που της παρείχε στην επίπονη προσπάθειά
της:
«…στη μητέρα μου, στη θεία
μου, στον Κώστα, στο Θάνο,
στον Παντελή…».

Επιτυχίες
Στις 8 Μαρτίου 2017 η Ιωάννα Βασ. Κώστα, πήρε το πτυχίο
της από το τμήμα Λογιστικής &
Χρηματοοικονομικής του ΑΤΕΙ
Πειραιώς.
Καλή σταδιοδρομία.

Προσφορές
Η οικογένεια της Μαριάνθης
Ι. Παπακίτσου, στη μνήμη της,
πρόσφερε διακόσια τριάντα
(230,00) Ευρώ στον Ι.Ν Αγίας
Φανερωμένης, για έργα της Εκκλησίας.

Εφημερίδα Άγναντα Άρτας
Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος 2008

Σοβαρά και εύθυμα
Η βάβω η Αλέξω
Ψηλή. Γεμάτη, γαλανομάτα,
στρογγυλοπρόσωπη. Τσιμπεροσκέσ πασ τη,
πάντα με την ποδιά στη μέση, η
βάβω η Αλέξω!!
Απ' όσο τη
θυμάμαι πάντα
φορούσε μαύρα.
Είχε χάσει το παιδί της το Μήτσο
στην Αλβανία.
Αν και συνταξιούχος -θύμα
πολέμου- ποτέ
της δεν το πίστεψε.
Έλεγε και ξανάλεγε:
– Ακούστε τι
σας λέω εγώ!
Ποια ώρα θα 'ναι
που θα παρουσιαστεί, θα γυαλίζουν τα κουμπιά
και θα 'χει και
γαλόνια!!
– Είχε του Μήτσου και μεγάλη φωτογραφία στο σπίτι και κάθε
πρωί πήγανε μπροστάτης, έκανε το σταυρό της κι έλεγε:
– Θα σε φερ’ η Κυρα μ’ Ανάληψ’! Είχε μπερδέψει το γεγονός με
κάποια Αγία της εκκλησίας μας.
Ο Μήτσος δε γύρισε ποτέ, έμεινε στα βουνά της Αλβανίας. Θα
'ναι θαμμένος σε κάποιο τάφο που θα λέει: «Στρατιώτης Αγνώστου
ονόματος.
Ιάσονα, η πατρίδα σε επέλεξε πρώτα για το ήθος σου και ύστερα
για την κορμοστασιά, να φυλάς και να τιμάς το μνημείο αυτών που
δώσανε τη ζωή τους για την πατρίδα και τη λευτεριά μας.
Δεν ήταν μόνο ο Μήτσος της βάβως της Αλέξως, αλλά και ο Κώστας, ο Λάμπρος, ο Βασίλης....
Ξεκινάμε από τον Πόντο, πάμε στην Μ. Ασία, πάμε στην Αλβανία, πάμε στην Κύπρο. Στο Ρούπελ...στην Κρήτη...
Σε καμαρώνουμε όλοι μας, δεν είχαμε δει ποτέ Αγναντίτη στο
Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.
Τιμή στο μπαμπά σου το Νίκο το Χαμπίπη και στη μάνα σου Ελένη Γιαννακοπούλου.
Καλή θητεία.
Υ.Γ. Ο Ιάσονας είναι δάσκαλος.
Χάρις Ζάχος

Απόκριες στα Τζουμέρκα
Νοσταλγία και βουβός, αλλ’ ασίγαστος
Γράφει ο
πόθος, δεμένα μ’ ένα απροσμέτρητο σε βάΧΡ. ΤΟΥΜΠΟΥΡΟΣ
θος συναισθηματικό εθιμικό αποθησαύρισμα, αναμοχλεύουν στο νου και στην ψυχή
μας, με κάποιο απαλό κι ολόγλυκο αναπλαστικό σκίρτημα, ημέρες,
ώρες, εικόνες, αναμνήσεις από την αλλοτινή παραδοσιακή γιορταστική ζωή στα Τζουμέρκα κατά τις Αποκριές της Μεγάλης Σαρακοστής.
Αναζητάμε τέτοιες μέρες με ανύσταχτη προσδοκία την παλιά
χαρά, που ξαλαφρώνει την καρδιά, καθώς κυλάει βιαστική και
φευγαλέα μαζί με την τρεχάτη ζωή μας στην ασάλευτη και ατάραχη κοίτη του χρόνου. Έτσι η δίμορφη θεά των αρχαίων Ελλήνων η
ωραία «Μνημοσύνη», ή ξανθή «Αρμονία» μπαίνει στον λαβύρινθο
του χρόνου κι ελευθερώνει απ’ το παραδοσιακό σεντούκι της την
ταπεινή κι ολόκαρδη χαρά, για να πετάξει πάνω απ’ την πικρή καθημερινότητά μας.
Τη χαρά της Αποκριάς. Με την φτωχική, απλοϊκή, όμως τόσο
γραφική αχαμνοσύνη της ασουλούπωτης μεταμφίεσης, τα μαντιλομπουμπουλώματα μικρών και μεγάλων, με τα χοντροκομμένα,
αλλά έκαναν, αστεία και πειράγματα. Με τις παρέες των προσωπιδοφόρων και τα έξυπνα λογοπαίγνια και καμώματα στους δρόμους. Με τα ευτράπελα και σκωπτικά τραγούδια των μασκαράδων
στις γειτονιές και τα κρασονυχτικά χωρατά και χαροκόπια. Οι
ολάνοιχτες πόρτες των σπιτιών βροντούσαν κι έτρεμαν απ’ τα χτυπήματα των μασκαρεμένων επισκεπτών ως αργά το βράδυ κι ήταν
όλοι καλόκαρδοι, καλοπροαίρετοι, καλοδεχούμενοι.
Οι νοικοκυρές, για το καλό του σπιτιού, πρόθυμα πρόσφεραν
στους μασκαρεμένους κρασί, κρεατόπιτα ή τυρόπιτα ή γαλατόπιτα,
από παχύ γάλα όψιμης γέννας ζωντανών τους, την «κλαστρόπιτα»
και ακολουθούσαν χοροί, πηδήματα, σπαρταριστά αποκριάτικα
παιγνιδίσματα, γανώματα, πειράγματα, γέλια. Μετά το τελετουργικό τους αποκαλύπτονταν, αντάλλαζαν θερμές ευχές και έφευγαν
για άλλη επίσκεψη, άλλο ξεφάντωμα, φαγοπότι και Διονυσιακό
μασκαρομεθύσι.
Αναδημοσίευση από: http://romiazirou.blogspot.gr/
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 20 – 21 Ιανουαρίου 2017
διεξήχθη με μεγάλη επιτυ
χία το 2ο Tzoumerka ski and
climb festival, μια εκδήλωση
του Tzoumerka Activities Cen
ter (T.A.C). Οι συμμετέχοντες
μπόρεσαν να πραγματοποι
ήσουν διαδρομές με ορειβα
τικά σκι σε κορυφές και πλα
γιές των Αθαμανικών Ορέων
(Τζουμέρκα), σε οργανωμένες
παρέες, ή να σκαρφαλώσουν
στις απότομες παγωμένες
ορθοπλαγιές τους. (πηγή:
https://www.facebook.com/
events/389265778130152/)
 Την κοπή Πρωτοχρονιά
τικης βασιλόπιτας πραγμα
τοποίησαν την Παρασκευή

Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2017

Αγναντίτικες... πινελιές
10/02/2017 με τη σειρά τους
Νεολαίοι του χωριού στην
Αθήνα, στο Μικρασιάτικο Με
ζεδοπωλείο, Προύσης 12 και
Ιωνίας στη Νέα Φιλαδέλφεια,
με συνοδεία ζωντανής μου
σικής και ενός πλούσιου Με
νού, που επιμελήθηκε ο Σεφ
του καταστήματος, καθώς και
άφθονου κρασιού. Τυχεροί
της βραδιάς η ΝΑΤΣΗ Άννα, η
οποία κέρδισε το Φλουρί και
μια δωροεπιταγή των 30 Ευρώ
από τα καταστήματα Public

ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΧΑΡΑΔΡΑΣ ΑΡΑΧΘΟΥ
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ιωάννινα, 17 Μαρτίου 2017

και η ΑΗΔΟΝΗ Ρούλα, η οποία
ύστερα από κλήρωση μεταξύ
των παρευρισκομένων κέρδι
σε ένα δείπνο αξίας 25 Ευρώ,
χορηγία του μαγαζιού.
 Την Κυριακή 12 Φεβρου
αρίου 2017 και ώρα 10.00
πραγματοποιήθηκε η εκδήλω
ση της Πανηπειρωτικής Συνο

index.php/2015-09-08-1210-48/2015-10-05-22-3711/209-2017-02-03-11-4744)
 Στις 2 Απριλίου 2017 στη
Μύκονο θα διεξαχθεί ο ανα
βαθμισμένος πλέον, αφού
εντάσσεται στο καλεντάρι του
ΣΕΓΑΣ, 2ος Αγώνας Δρόμου με

μοσπονδίας Ελλάδας «Η Πίτα
του Ηπειρώτη» στο Σ.Ε.Φ αφι
ερωμένη στα 80 Χρόνια από
την ίδρυση της, με πλήθος κό

την Επωνυμία ‘’Ευρυπίδια Δια
δρομή’’, στην μνήμη του συγ
χωριανού μας και Παγκόσμιου
Πρωταθλητή, με τα χρώματα

σα Φυσικής του σχολείου ο
οποίος συνδέεται με υπολο
γιστή. Με ειδικό πρόγραμμα
το οποίο αναλύει τους σει
σμούς παγκοσμίως, τα παι
διά θα μπορούν να εκδίδουν
στατιστικές αναφορές και να
επικοινωνούν με άλλα σχο
λεία που έχουν ενταχθεί στη
δράση καθώς και να ανταλ
λάσουν πληροφορίες. (πηγή:
http://dhmosktzoumerkwn.
gr/enhmerwsh/deltia-typou/
item/276
 Ο Άθλος Τζουμέρκων
mountain running, θα γίνει
την 8η και 9η Απριλίου 2017
για δέκατη έκτη χρονιά στον
ομώνυμο ορεινό όγκο, στα
Τζουμέρκα. Θα διοργανωθεί
υπό την αιγίδα του δήμου Κε
ντρικών Τζουμέρκων. Αφετη
ρία και τερματισμός των αγώ
νων θα είναι το Κέντρο Άθλη
σης και Αναψυχής (T.A.C.), δί

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: Νέος Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης του
Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Περιστερίου
και χαράδρας Αράχθου ο κ. Σεραφείμ Φελέκης.
Με την υπ΄αριθ. οικ. 12136/9-32017 απόφαση του Υπουργού και
του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 119
ΥΟΔΔ/14-3-2017) ορίζεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Περιστερίου και χαράδρας
Αράχθου ο κ. Σεραφείμ Φελέκης
(φωτό), Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης με μεταπτυχιακό στη Διαχείρισης Έργων (MSc), ως Ειδικός
Επιστήμονας και ως Πρόεδρος

του Δ.Σ. του Φ.Δ..
Την Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Φορέα στα Ιωάννινα συνάντηση γνωριμίας – συζήτησης του νέου Προέδρου του Δ.Σ. του Φ.Δ. κ. Σεραφείμ Φελέκη
με τον κ. Δημήτρη Βαρέλη, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του Φ.Δ., την
κ. Κέλλυ Καραμάνη Γραμματέα του Δ.Σ. του Φ.Δ. καθώς και
με το προσωπικό του Φορέα, οι οποίοι τον καλωσόρισαν και ευχήθηκαν καλή σταδιοδρομία στα καθήκοντα που αναλαμβάνει.
Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση επί διαφόρων θεμάτων του
Φορέα Διαχείρισης.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΖΙΑΒΡΑ - ΚΑΣΤΑΝΙΟΥΔΑΚΗ ΝΑΥΣΙΚΑ

Η ιατρός Ν. Ζιάβρα - Καστανιουδάκη είναι κόρη
της χωριανής μας Κλεονίκης Ιωάν. Μπαζούκα.

σμου να δίνει το παρόν, πολ
λών χορευτικών συγκροτημά
των να συμμετέχουν με πάνω
από 2.5ΟΟ χορευτές, πλήθους
κομπανιών, χορωδίας και πο
λυφωνικού ομίλου.
 Πληροφορούμαστε την
υπό ίδρυση Αναπτυξιακής
Τζουμέρκων, η οποία βρίσκε
ται σε προχωρημένο στάδιο
σχεδιασμού, ακολουθώντας
τις κατευθύνσεις που προω
θεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για
Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτο
βουλία των Τοπικών Κοινοτή
των. Πρωτεύων στόχος είναι
η εκπόνηση ενός διαχειριστι
κού σχεδίου ολοκληρωμένης
ανάπτυξης Τζουμέρκων, που
θα συμπεριλαμβάνει την πε
ριοχή των δήμων Βορείων και
Κεντρικών Τζουμέρκων, ένα
σχέδιο που θα γίνει με την
συμμετοχή όλων των ενδια
φερομένων υπό την καθοδή
γηση ειδικών επιστημόνων.
Στη συνέχεια σκοπεύει να
προσφέρει υποστήριξη σε
κάθε επιχειρηματία, κάτοικο ή
φορέα που εδρεύει στην πε
ριοχή, αναζητώντας χρηματο
δοτήσεις, σχεδιάζοντας και δι
αχειριζόμενη τοπικά αναπτυ
ξιακά προγράμματα για κάθε
είδους οικονομική δραστηρι
ότητα, πρωτογενή παραγωγή,
μεταποίηση, τουρισμό κλπ.
Απώτερος στόχος είναι να
ζωντανέψουν ξανά τα Τζου
μέρκα, να δοθεί η ευκαιρία
σε νέους ανθρώπους να επι
χειρήσουν αποτελεσματικά,
δημιουργώντας τις συνθήκες
εκείνες που θα φέρουν νέο
κόσμο πίσω στα χωριά των
Τζουμέρκων.( πηγή: http://
www.voreiatzoumerka.gr/

το Ν.Ο Ιωαννίνων στο άθλη
μα της Κωπηλασίας, Ευριπίδη
Σκλιβανίτη.
 Μ ε μ ε γ ά λ η ε π ι τ υ χ ί α
στέφθηκε η ημερίδα με θέμα
«Όταν η γη μας μιλάει» που
διεξήχθη την Παρασκευή
10/03/17 στο Γυμνάσιο Αγνά
ντων σε συνεργασία με τον
Δήμο Κ. Τζουμέρκων, το Γεω
δυναμικό Ινστιτούτο του Εθνι
κού Αστεροσκοπείου Αθηνών
και του Κέντρου Πληροφο
ρικής & Νέων Τεχνολογιών
Νομού Άρτας. Στο τέλος της
εκδήλωσης τοποθετήθηκε
σεισμογράφος στην αίθου

πλα στο γυμνάσιο/λύκειο, στο
χωριό Άγναντα Άρτας. (πηγή:
http://romiazirou.blogspot.
gr/2017/03/2017-8-9-2017.
html ).
 Στην όγδοη θέση κατα
τάχτηκε η μελέτη του Δήμου
Κεντρικών Τζουμέρκων «Βιο
κλιματική αναβάθμιση πρώην
Δημαρχείου Αγνάντων και προ
σθήκη παιδικής χαράς με ανα
κυκλωμένα υλικά εκπαιδευτι
κού χαραχτήρα», στον προσω
ρινό πίνακα 80 αξιολογημένων
προτάσεων του προγράμματος
ΕΣΠΑ 2014-2020 του Υ.ΜΕ.
ΠΕΡ.Α.Α. Ο προϋπολογισμός
του έργου αφορά το ποσό των
391.492.20 ευρώ και οι εργα
σίες του καταμερίζονται σε
πέντε υποέργα. (πηγή: http://
dhmosktzoumerkwn.gr)
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Ευχόμαστε σ’ όλους
τους χωριανούς και φίλους μας
Καλή Ανάσταση
και Χαρούμενο Πάσχα

