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Ημέρα 1η : Σάββατο 5/08/2017
Η έναρξη των καλοκαιρινών εκδηλώσεων της Αδελφότη-

τας έγινε φέτος, το Σάββατο 5 Αυγούστου 2017 και περι 
ώρα 17:00 στις εγκαταστάσεις του Γυμνασίου- Λυκείου, με 

το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου 5Χ5 ηλικιών Δημοτικού- Γυ-
μνασίου. Τα παιδιά αφού χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες 
(Κόκκινη- Κίτρινη- Πράσινη) και παρέλαβαν τα μπλουζά-
κια-εμφανίσεις των ομάδων ρίχτηκαν στη μάχη των πρώ-
των δύο Αγωνιστικών. Παράλληλα και πριν την έναρξη του 
Τουρνουά, η υπάλληλος του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού 
Πάρκου Τζουμέρκων Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου 

Κωνσταντίνα Χούμη, μίλησε στα παιδιά για την χλωρίδα 
και την πανίδα της περιοχής και τους μοίρασε υλικά για να 
δημιουργήσουν χειροποίητες στάμπες από ζώα της πανί-
δας των Τζουμέρκων επάνω στις μπλούζες που τους μοι-
ράστηκαν για την συμμετοχή τους στις εκδηλώσεις. 

Ημέρα 2η : Κυριακή 06/08/2017 
Την δεύτερη ημέρα την σκυτάλη πήραν οι Νέοι του χω-

ριού με την έναρξη τουρνουά ποδοσφαίρου 5Χ5 Νέων –
Ανδρών και Παλαιμάχων με την συμμετοχή 6 ομάδων, εκ 

των οποίων οι 5 ομάδες προέρχονταν από την Άγναντα και 
μία από τους Κτιστάδες. Όσον αφορά το Πρωτάθλημα των 
παίδων, συνεχίστηκε με τους αγώνες της δεύτερης μέρας. 

Ημέρα 3η : Δευτέρα 7/08/2017

Το απόγευμα της Δευτέρας από τις 17:00 εώς και τις 
20:00 συνεχίστικαν τα τουρνουά ποδοσφαίρου 5Χ5 με 
τους αγώνες του προγράμματος της τρίτης ημέρας.

Ημέρα 4η: Τρίτη 8/08/2017
Τη Τρίτη το πρωί στις 10.00 π.μ συγκεντρωθήκαμε στη 

πλατεία Αγ. Γεωργίου στο κάτω μαχαλά για την διεξαγω-
γή των αγώνων τρεξίματος του «Τζούνιορ Άθλου». Στους 
αγώνες συμμετείχαν παιδιά 

Συνέπεια, οργάνωση, επιτυχία
Συνεπής με το ραντεβού της, για 14η συνεχόμενη χρονιά, η Αδελφότητα 

Αγναντιτών Αθήνας και φέτος οργάνωσε και πραγματοποίησε, πολιτιστικές 
και αθλητικές, εκδηλώσεις στο πλαίσιο του σκοπού των δράσεων της.

Με αισθητά λιγότερη προσέλευση επισκεπτών κύλησε το φετινό καλοκαίρι στο 
χωριό, με το πικ των αφίξεων να πραγματοποιείται κυρίως τα Σαββατοκύριακα του 
Ιουλίου και του Αυγούστου, αφού κατέφθαναν Αγναντίτες κυρίως από τις κοντινές 
πόλεις της Ηπείρου, γεμίζοντας μαγαζιά και πλατείες του χωριού. Ωστόσο το ενδια-
φέρον συμμετοχής στις εκδηλώσεις της Αδελφότητας υπήρξε αμείωτο, αφού σχεδόν 
στο σύνολο της τόσο νέοι και μικρά παιδιά  όσο και η μεγαλύτερης ηλικίας συγχω-
ριανοί μας δήλωσαν συμμετοχή σε αυτές.

Οι φετινές μας εκδηλώσεις αφορούσαν, την διεξαγωγή τουρνουά ποδοσφαίρου 
5Χ5 παιδικών ηλικιών από τη μία αλλά και Νέων- Ανδρών από την άλλη, στο γήπεδο 
του Γυμνασίου- Λυκείου Αγνάντων από τις  5/08/2018 εώς τις 10/08/2018. Στο ίδιο 
γήπεδο φιλοξενήθηκε και ένα δεύτερο τουρνουά ποδοσφαίρου 5Χ5 με αντιπροσω-
πευτικά συγκροτήματα από τα χωριά των Αγνάντων, του Καταρράκτη, των Κτιστά-
δων, της Μικροσπηλιάς, της Πλατανούσας και της Τσόπελας αντίστοιχα στις 11-12 
και 13 Αγυγούστου 2018. Παράλληλα με το τουρνουά ποδοσφαίρου είχαμε και αυτό 
του γυναικείου βόλεϊ, το οποίο συγκέντρωσε εξίσου αρκετές συμμετοχές. Ακόμα το 
πρωί της Τρίτης 08/08/2017 οι μικροί μας φίλοι συμμετείχαν στον Τζουνιορ  Άθλο 
Τζουμέρκων στη πλατεία Αγ. Γεωργίου στο κάτω μαχαλά. Επίσης την Δευτέρα 14 Αυ-
γούστου πραγματοποιήθηκε κατάβαση του Αράχθου με βάρκες και κανό (ράφτινγκ) 
με την συμμετοχή περίπου 50 ατόμων, υπό την καθοδήγηση έμπειρων οδηγών της 
Alpine zone.

Τέλος δεν έλειψαν ούτε και φέτος οι συνεργασίες της Αδελφότητας με Τοπικούς 
Φορείς και Επαγγελματίες. Με την αρωγή λοιπόν του Φορέα Διαχείρισης του Εθνι-
κού Πάρκου Τζουμέρκων, Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου για δεύτερη συνε-
χόμενη χρονιά πραγματοποιήσαμε τις εξής δύο εκδηλώσεις. Η πρώτη έλαβε χώρα 
στο Γυμνάσιο- Λύκειο Αγνάντων το Σάββατο 5 Αυγούστου 2017 παράλληλα με 
την έναρξη του παιδικού Τουρνουά ποδοσφαίρου 5Χ5, οπού οι μικροί μας φίλοι 
είχαν την δυνατότητα να ζωγραφίσουν στάμπες ζώων της πανίδας της περιοχής των 
Τζουμέρκων στις μπλούζες συμμετοχής τους, που τους είχαν δοθεί στην έναρξη της 
εκδήλωσης. Στη δεύτερη εκδήλωση αυτής της συνεργασίας το πρωί της Πέμπτης 8 
Αυγούστου 2017 στη πλατεία Κοιμήσεως Θεοτόκου του Πάνω Μαχαλά δόθηκαν από 
τον «Φορέα» στα παιδιά τρισδιάστατες χειροτεχνίες και μάσκες από την πανίδα της 
περιοχής. Συνέχεια των συνεργασιών δόθηκε με αυτή του Κέντρου Άθλησης και Ανα-
ψυχής (Tzoumerka Activities Center), όπου στις εγκαταστάσεις του εν λόγω κέντρου 
φιλοξενήθηκαν οι δραστηριότητες της ποδηλασίας και των παιχνιδιών στίβου μάχης 
(Survivor Night) την Τετάρτη 9 και Πέμπτη 10 Αυγούστου αντίστοιχα. Σε αυτό το ση-
μείο να ευχαριστήσουμε την Κωνσταντίνα Χούμη, υπάλληλο του Φορέα Διαχείρισης 
του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου καθώς και 

την Μαρίνα Αναστασίου και 
Γιάννη Θεοχαρόπουλου, ιδι-
οκτητών του T.A.C Αγνάντων, 
για την βοήθεια που μας πα-
ρείχαν στην άρτια διεξαγωγή 
των προαναφερθέντων δημι-
ουργικών απασχολήσεων των 
μικρών μας φίλων.

Σημαντικό να αναφέρουμε 
πως σε όλους τους συμμετέ-
χοντες δόθηκαν μπλουζάκια 
συμμετοχής (περί τα εκατό 
τριάντα (130) τον αριθμό), 
αναμνηστικά μετάλλια συμμε-
τοχής για το ποδόσφαιρο 5Χ5, 
την ποδηλασία και το τρέξιμο 
αντίστοιχα. Καθώς και Κύπελ-
λα στους νικητές και κυπελ-
λούχους των ποδοσφαιρικών 
τουρνουά και της βραδιάς 
των αθλημάτων στίβου μάχης 
κατηγορίας Junior (Survivor 
Night). Τέλος οι ανωτέρω πα-
ροχές οφείλονται αποκλειστι-
κά και μόνο στους χορηγούς 
μας, οι οποίοι ήταν για φέτος 
κατά αλφαβητική  σειρά οι 
εξης: i) Αποθήκη Night Zone- 
Άγναντα (Γεώργιος Μπάρπας) 
ii) ΓΑΛΑΝΗΣ BARBER SHOP, 
Κονδύλη 28 Τρίκαλα (Λάμπρος Γαλάνης) iii) Καφέ Λάμπρος, Κων/πόλεως 17 Απαλός 
Αλεξανδρούπολης (Λάμπρος Καράμπαλης) iv) THANASI COFEE BREAD PASTRY, Κό-
ρινθος- Λουτράκι- Αλμυρή(Ζωή Θανάση- Παναγιώτης Βαγγελής) v) Πρατήριο Άρτου 
‘’χάμπι’’, Εθνικής Αντιστάσεως 26 Κατσικάς Ιωαννίνων (Στέφανος Χαμπίπης),  τους 
οποίους και ευχαριστούμε θερμά για την σημαντική στήριξη που μας παρείχαν. Κλεί-
νοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι βρέθηκαν κοντά μας και μας στήριξαν 
με την εθελοντική τους εργασία, όλους του συμμετέχοντες κάθε ηλικίας, καθώς και 
τον Γενικό Γραμματέα της Αδελφότητας Γεώργιο Φίλο για την  εξαιρετική οργάνωση 
των αθλητικών εκδηλώσεων και την έγκαιρη προετοιμασία αυτών.

Ραντεβού του χρόνου λοιπόν για ένα ακόμα πιο συναρπαστικό καλοκαίρι.  

Στις 15 Νοεμβρίου  
η εκδήλωση για τα 40 χρόνια 
της εφημερίδας η «Άγναντα»

Στις 15 Νοεμβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 
19.00, θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση για 
τα 40 χρόνια της εφημερίδας η «Άγναντα». Ο 
χώρος διεξαγωγής δεν θα αλλάξει και θα γίνει 
κανονικά στην Αίθουσα της Πανηπειρωτικής 
στην Κλεισθένους που βρίσκεται στο κέντρο 
της Αθήνας πίσω από την Ομόνοια. 

ΤΟ Δ.Σ της Αδελφότητας Αγναντιτών Αθή
νας αποφάσισε μετά από 40 χρόνια να προβεί 
στην πραγματοποίηση εκδήλωσης για να τι
μήσει και να δώσει το βήμα στους ανθρώπους 
που ουσιαστικά δημιούργησαν αυτό το σπου
δαίο εγχείρημα για τον τόπο μας, την έκδοση 
της εφημερίδας. Έτσι την Τετάρτη 15 Νοεμ
βρίου του 2017 και στην αίθουσα της Πανη
πειρωτικής Συνομοσπονδίας (Κλεισθένους 15, 
7ος όροφος) θα λάβει χώρα μια πραγματικά 
υπέροχη γιορτή που θα ξυπνήσει μνήμες του 
παρελθόντος, ενώ θα δώσει τη δυνατότητα 
στα νέα παιδιά να μάθουν την ιστορία της 
Εφημερίδας και το πως φτάσαμε στο σήμερα. 

Μετά το πέρας της εκδήλωσης θα ακολου
θήσει γλέντι με ζωντανή μουσική και θα προ
σφερθούν τοπικά εδέσματα με άφθονο τσί
πουρο.

Το ημερολόγιο των αθλητικών εκδηλώσεων

Συνέχεια στη σελίδα 5 
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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α

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

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

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

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

ΓΕΝΝΉΣΕΙΣ
Η Ρούλα Παπαθεοδώρου (κόρη 

της Μαίρης Στάμου και του Χρή-
στου Παπαθεοδώρου) και ο σύ-
ζυγός της Περικλής Μακρής απέ-
κτησαν στις 27 Μαΐου 2017 ένα 
υγιέστατο αγοράκι.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
• Ο Άγγελος Γούλας και η σύ-

ζυγος του Χριστοδούλα Δοβώνη, 
βάφτισαν το κοριτσάκι τους  στις 
09/07/2017 στον Ι.Ν Αναλήψεως 
Αγνάντων, και το όνομα αυτής 
Ιωάννα . Ανάδοχος της νεοφώτι-
στης η Βασιλική Δασκάλου. Μετά 
το μυστήριο ακλούθησε γεύμα στο 
προαύλιο χώρο του Ναού .

• Ο Λάμπρος Γαλάνης και η 
Κατερίνα Σιάχαλου, βάφτισαν το 
κοριτσάκι τους στις 27 Αυγούστου 
2017 στα Τρίκαλα, και το όνομα 
αυτής Αλεξάνδρα.

ΘΑΝΑΤΟΙ
• Στις 17/7/2017 απεβίωσε η 

Βασιλική Βανικιώτη - Κώνστα,  

κόρη του Κωνσταντίνου Κώνστα - 
Παπανικολάου, ετών 80 και ετάφη  
την 19/7/2017 στο κοιμητήριο των 
Αγίων Αναργύρων  Αττικής.

• Απεβίωσε στις 26 Αυγούστου 
2017 σε ηλικία 71 ετών, ο Φα-
ρούκ-Παύλος Ταχάς, σύζυγος της 
Ναυσικάς Ευαγ. Παπακίτσου και 
κηδεύτηκε στις 29 Αυγούστου στο 
Νεκροταφείο Ιλίου στην Αθήνα. 

• Απεβίωσε στις 24 Ιουλίου 
2017 η Σοφία Ρίζου σύζυγος Γε-
ωργίου και κηδεύτηκε στην Άγνα-
ντα, ετών 90.

• Απεβίωσε στις 9 Αυγούστου 
2017 ο Περικλής Χριστοβασίλης 
του Δημητρίου και κηδεύτηκε στις 
11 Αυγούστου 2017 στο Μαρούσι 
Αττικής, ετών 71.

• Απεβίωσε στις 24 Αυγούστου 
2017 η Ελπινίκη Κρεμπούνη σύζυ-
γος Νικολάου και κηδεύτηκε στην 
Αθήνα.

• Απεβίωσε στις 24 Αυγούστου 
2017 ο Αλέξανδρος Ζιάβρας του 

Νικολάου  και κηδεύτηκε στην 
Άγναντα.

• Απεβίωσε στις 28 Αυγούστου 
2017 ο ΘΩΜΑΣ Αναστασίου του 
Δημοσθένη και κηδεύτηκε την 
επομένη στην Άγναντα, ετών 87.

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ-ΟΥΣΕΣ 
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2017

• Η Κωνσταντίνα Ράγγου, κόρη 
της Μαρίνας Γεωργίου και της 
Λούλας Κωστάκη, πέτυχε στη Σχο-
λή Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Δι-
ακόσμησης και Σχεδιασμού Αντι-
κειμένων στο ΤΕΙ Μακεδονίας.

• Η Σοφία Κούκου, του Χρή-
στου Κούκου και της Ευαγγελής 
Γεωργονίκου, πέτυχε στο Τμήμα 
Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής 
και Αγροτικού Περιβαλλοντος του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

• Ο Σωκράτης Χριστάκης, του 
Αλέξη Χριστάκη και της Αλίκης Ευ-
ταξία, πέτυχε στο Τμήμα Ηλεκτρο-
λόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Η/Υ της Πολυτεχνικής σχολής του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

• Η Δήμητρα Κράββαρη, του 
Γεωργίου και της Σωτηρίας, πέ-
τυχε στη Σχολή Αστυφυλάκων της 
Αστυνομικής Ακαδημίας.

• Η Ζαΐρα Αντωνάτου του Ιω-
άννη πέτυχε στο τμήμα Τμήμα 
Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ 
Ηπείρου.

• Ο Χρήστος Μπιθηκούκης, του 
Νικολάου, πέτυχε στην Ανωτέρα 
Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης 
Ρόδου.

• Η Χρυσάνθη Θανάση, του 
Αθανασίου, πέτυχε στο Τμήμα Δη-
μόσιας Διοίκησης του Παντείου 
Πανεπιστημίου.

• Η Μαρία Χριστοβασίλη του 
Στέφανου και της Άννας Μπασού-
κα πέτυχε στο Τμήμα Λογιστικής 
και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ 
Χαλκίδας. 

• Ο Κωνσταντίνος Κώστας του 
Ιωάννη πέτυχε στο Τμήμα Ιερατι-
κών Σπουδών της Ανωτάτης Εκ-
κλησιαστικής Ακαδημίας  Αθηνών.

• Ο Εμμανουήλ Κώστας του 
Ιωάννη πέτυχε στο Μηχανολόγων 
Μηχανικών του Πανεπιστημίου 
Πατρών.

• Η Μυρτώ Κωστούλα του Ευ-
άγγελου Κωστούλα  και της  Αικα-
τερίνης Κατσάνου πέτυχε στο Τμή-
μα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
Στις 16 Ιουνίου 2017 ο Ηρα-

κλής Φράγκος του Δημητρίου  
πήρε το πτυχίο του από το τμή-
μα Φυσικοθεραπείας του Queen 
Margaret University of Endiburg.

• Ο Επαμεινώνδας  Τριαντα-
φύλλου  γιος του Δημήτρη  Τρι-
ανταφύλλου  και της Λαμπρινής 
Χρήστου Αρ.Παπακίτσου έλαβε 
μέρος στο πανελλήνιο  πρωτά-
θλημα εφήβων και κατέκτησε  την 
πρώτη θέση. Το χρυσό μετάλλιο 
του δίνει το εισιτήριο για την Κύ-
προ  όπου θα εκπροσωπήσει  τη 
χώρα μας στο πανευρωπαϊκό  
πρωτάθλημα εφήβων  στην κατη-
γορία  των -48 κιλών.

Καλή επιτυχία στην εθνική ομά-
δα!!!

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Η Αριστέα Αρ. ΣΤΑΜΟΥ προσέ-

φερε το ποσό των 50 Ευρώ στην 
εφημερίδα «Άγναντα Άρτας» στη 
μνήμη του συζύγου της Αριστοτέλη 
Στάμου, του αδελφού της Χρήστου 
Παπακίτσου και των γονέων της 
Λαμπρινής και Αριστείδη Παπακί-
τσου.

• Η οικογένεια της Σοφίας Ρί-
ζου συζ. Γεωργίου, το γένος Σω-
τηρίου Μαυροπάνου, προσέφερε 
στην Αδελφότητα στη μνήμη της το 
ποσό των 50 ευρώ.

• Η οικογένεια του Χριστόφο-
ρου Νάτση του Ανδρέα, πρόσφερε 
30 ευρώ στην Αδελφότητα και 100 
ευρώ στον Ι.Ν. Αγ. Δημητρίου, στη 
μνήμη των Χριστόφορου και Αν-
δρέα Νάτση.

Κάντε like στη 
σελίδα μας στο 
facebook (Αδελ-

φότητα Αγναντιτών Αθηνών) 
για να μαθαίνετε τα τελευ-
ταία νέα της Αδελφότητας.
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ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΙΚΑ - ΑΓΝΑΝΤΙΤΙΚΑ

Ο Πλάτανος στην πλατεία Αγνάντων
Στην άκρη της πλατείας, της κεντρικής πλατείας των 

Αγνάντων, στέκει περήφανα και αρχοντικά, ο γέρο πλά-
τανος, που σε καθημερινή βάση κουνάει ανάρια και 
καμαρωτά τα κλωνάρια του και «σειέται και λυγιέται και 
αχολογάει και τρίζει». 

Εκατόν τριάντα έξι (136) χρόνια εκεί, φυτεμένος το 
1881 -με την απελευθέρωση των Τζουμέρκων- σημά-
δι και σηματωρός της τζουμερκιώτικης ύπαρξης και 
ιστορίας. Σημείο αναφοράς για τους Αγναντίτες και τό-
πος προσδιορισμού για όλους όσοι επισκέφτηκαν την 
Άγναντα. «Από την Άγναντα είσαι, με τον πλάτανο στην 
πλατεία;»

Αυτός, λοιπόν, ο πλάτανος, που ταυτίστηκε με τη ζωή 
των Αγναντιτών, τελειώνει. Χτυπήθηκε από την ασθέ-
νεια των πλατάνων, «το μεταχρωματικό έλκος» και δια-
πιστωμένα πλέον «διάγει το τέλος της ζωής του». Τόσο 
απλά και τόσο περιγραφικά! Θα μού πει κάποιος: «Έλα, 
μωρέ τώρα. Πλατάνι είναι, όλα έχουν κάποιο τέλος. Εδώ 
τελειώνουμε εμείς. Ο πλάτανος σε μάρανε;» 

Σωστά, με μια απλή παρατήρηση. Εμείς τον πλάτανο 
δεν τον είδαμε και δεν τον νιώσαμε ποτέ γέρο, αλλά 
τον ζήσαμε ακμαίο και ζωντανό που έλουε φυσομα-
νούσε στην ψυχή μας και άλλοτε δρόσιζε τη σκέψη 
μας. Κι όσο κι αν θέλουμε να το αποφύγουμε η σκέψη 
μας στροβιλίζεται σε γεγονότα, καταστάσεις, επεισό-
δια, γιορτές, πανηγύρια, γάμους, γιατί αληθινά σ’ όλα 
αυτά «έβαζε τη σφραγίδα του» ο πλάτανος. 

Έτσι έγινε και φέτος που απ’ ό,τι φαίνεται ήταν το τε-
λευταίο πανηγύρι που μας συνόδευσε. Κι όλους τους 
συμπανηγυριστές κυρίευσε μια άφατη νοσταλγία και 
μια ονειρική αναπόληση και δίχως να το καταλάβουν 

ξεκίνησαν το πανηγύρι με το τραγούδι «κάτω από το 
γέρο πλάτανο έγειρα να πλαγιάσω». Και λες πως συμ-
μετείχε κι αυτός με πανηγυριάτικη ψυχή και μεράκι 
αληθινό και συνοδεύοντάς μας φυσομανούσε ασταμά-
τητα θέλοντας να μας πει πως ούτε γέρος είναι, παρά 
τα εκατόν τριάντα έξι χρόνια του (136), ούτε πλάγιασμα 
ανέχεται, αλλά θέλει ζωντάνια, δράση και ζωή. Κι ένας 
αέρας φύσαγε δυνατός που τριζοκοπούσε τα κλώνάρια 
του και μας συνόδευε στο καγκελάρι. «Τέτοια ώρα ήταν 
εψές, τέτοια και παραπροψές». Και συμμετείχε, λες και 
ήταν πρωτοχορευτής, μπαϊρακτάρης του χορού, κι έκα-
νε διπλο και τριπλοκάγκελα, ώσπου στο τέλος έδωσε 
εντολή «στο χορό να μπουν οι ξένοι». Και μπήκαν οι 
ξένοι και χόρεψαν και συμπανηγύρισαν. Έτσι ένιωσαν 
την ηπειρώτικη φιλοξενία. 

Και συνειρμικά όλους μας οδήγησε σε γάμους-τό-
σους και τόσους συνόδευε εκεί στην πλατεία- στο πα-
ραθύρι της περδικομάτας – νύφης «Ξύπνα περδικο-
μάτα μου κι ήρθα στο παραθύρι» και στον ύμνο της 
Τζουμερκιώτισσας. «Μια κόρη Τζουμερκιώτισσα…». 
Σε γιορτές και γιορτάσια. Κι αχολόγαγε όλη η περιοχή 
με τον Ύμνο των Τζουμέρκων, «Τζουμέρκα μου περή-
φανα» και κανένας δεν έλεγε να αποσχιστεί, να φύγει 
από το πανηγύρι. Δεν μέτρησε μόνο τόσα πανηγύρια 
ο πλάτανος. Εκδηλώσεις, επέτειοι, Απόκριες, Ομιλίες 

εθνοσωτήρων, έμπλεοι εθνικής υπερηφάνειας (ε, όχι ο 
πλάτανος δεν ντροπιάζεται με τίποτε, μόνο -πιστεύω- 
πως αν μπορούσε τι ξύλο θα ‘ριχνε δε μολογιέται). Και 
παρά το κρύο –πρωτόφαντο τέτοια εποχή- ως και η 
φύση μοιρολογούσε με τον τρόπο της και αυτή «το θά-
νατο του πλατάνου». Κι όλοι μας ανέκφραστοι, συμπα-
νηγυρίζοντες, νιώθαμε πως η ζωή προχωράει, πάντοτε 
με περηφάνια και αξιοπρέπεια. Το θέμα, λοιπόν, είναι 
ο αξιοπρεπής θάνατος! Με ίσιο κορμί, όρθιος και όχι 
ορθούμενος, παραδειγματιζόμενοι από τη λεβέντικη 
κορμοστασιά και περισσότερο από τον πανάξιο θάνα-
το. Αληθινή ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ!, αληθινό δίδαγμα ζωής. 

Μαζί μ’ αυτά και μ’ άλλα τόσα μού ήρθε στο μυαλό 
μου και σιγοαπήγγειλα κείνο το εξαιρετικό σονέτο του 
Λορέντζου Μαβίλη «Η ελιά», μόνο που αντί για ελιά 
έβαλα τη λέξη «ο πλάτανος». 

Ἡ Ἐλιά
Στὴν κουφάλα σου ἐφώλιασε μελίσσι, 
γέρικη ἐλιά, ποὺ γέρνεις μὲ τὴ λίγη 
πρασινάδα ποὺ ἀκόμα σὲ τυλίγει 
σὰ νἄθελε νὰ σὲ νεκροστολίσει. 
Καὶ τὸ κάθε πουλάκι στὸ μεθύσι 
τῆς ἀγάπης πιπίζοντας ἀνοίγει 
στὸ κλαρί σου ἐρωτάρικο κυνήγι, 
στὸ κλαρί σου ποὺ δὲ θὰ ξανανθίσει. 
Ὢ πόσο στὴ θανὴ θὰ σὲ γλυκάνουν, 
μὲ τὴ μαγευτικὴ βοὴ ποὺ κάνουν, 
ὁλοζώντανης νιότης ὀμορφάδες 
ποὺ σὰ θύμησες μέσα σου πληθαίνουν· 
ὢ νὰ μποροῦσαν ἔτσι νὰ πεθαίνουν 
καὶ ἄλλες ψυχὲς τῆς ψυχῆς σου ἀδερφάδες.

Έτσι κατανοήσαμε το φευγιό του πλατάνου μας, χαι-
ρετίσαμε το θάνατό του και νιώσαμε τι πα να πει ΕΥΘΑ-
ΝΑΣΙΑ! 

Ο θαυμασμός της δύναμης
Πανάρχαιο το φαινόμενο. Μετά την αγροτική κοινω-

νία η εμφάνιση της ιδιοκτησίας και η γέννηση των τά-
ξεων παρήγαγε -χοντρικά- το δουλοκτητικό σύστημα, 
που καθορίζεται κυρίως από τη δύναμη. Η δύναμη του 
κυρίου, του δουλοκτήτη και -ενίοτε του ιδιοκτήτη. Οι 
Λατίνοι καθιέρωσαν το jus vitae et necis, δηλαδή δικαί-
ωμα ζωής και θανάτου. Εξουσία, δύναμη και επιβολή 
ταύτης επί του αδυνάτου, του θηλυκού, του μαύρου, 
του μπλε και κάθε, ας το πούμε διαφορετικού… Αφαι-
ρούμε και χαρίζουμε ζωή. Εμείς, οι δυνατοί, οι κατέχο-
ντες την εξουσία, δηλαδή τα μέσα παραγωγής. 

Αυτή τη δύναμη την «αγάπησαν» πλείστοι και εξαιτί-
ας της η ανθρωπότητα καταταλαιπωρήθηκε και συνε-
χώς ταλαιπωρείται. Η δύναμη της αρχαίας Αθήνας που 
επέπεσεν επί των Μηλίων και τόσων άλλων μέχρι τη 
δύναμη του κατακτητή, που τόσο βαριά και απάνθρω-
πα κατέπεσε στους Έλληνες, επί Κατοχής. Και για να 
είμαστε και λίγο αληθινοί, ας ομολογήσουμε πως δεν 
είναι αποκλειστική υπόθεση ενός ατόμου. Το σύστημα 
παράγει βία, επιθετικότητα, πόλεμο και καταστροφή. 
Μια λέξη. Η εκμετάλλευση.

Δεν έφτανε αυτό. Η δύναμη αυτή επικάθησεν επί της 
πνευματικής αδυναμίας των ανθρώπων και κατακά-

θισε στην ψυχή τους, απο-
διώχνοντας κάθε έννοια 
ατομικού δικαιώματος και 
κάθε προσπάθεια σεβα-
σμού της προσωπικότητας 
του καθενός. Δεν χρειάζε-
ται ιστορική αναδρομή. 
Επιβολή δύναμης δεν είναι η παραπληροφόρηση; 
Σκόπιμη διάδοση ψευδών ειδήσεων προκειμένου να 
πετύχουμε την ετεροκατεύθυνση των πολιτών. Η δύ-
ναμη του μέσου ασύγκριτη… Ισοπεδώνει συνειδήσεις, 
πεποιθήσεις, ιδεολογίες, ανθρωπισμό…

Η δύναμη του ισχυρού, η δύναμη του οικονομημέ-
νου και φυσικά των αρίστων. Η δύναμη δυστυχώς του 
άντρα-δυνάστη, αιματοπότη, που σε καθημερινή βάση 
χειροδικεί σε βάρος της γυναίκας και παιδιών. Πλείστα 
τα παραδείγματα. Άλλες πέφτουν από τις σκάλες κι άλ-
λες «το πίνουν με το ζουμί τους». Απιθώνουμε τη δύνα-
μη κατά των γυναικών και των παιδιών, των φτωχών, 
των προσφύγων, των αποκλεισμένων, τν εξαρτημένων 
και όσους/όσες εμείς θεωρούμε δευτεράτζες.

« Θηρίο τον λένε τον άνθρωπο. Κολοκύθια. Ποιο θη-
ρίο, μωρέ; Έχει το θεριό μαχαίρια; Φκιάνει σκοτώστρες 
και τουφεκάει;» Μενέλαος Λουντέμης

Χρειάζεται να πάμε εκεί κατά Πακιστάν Συρία, Ιράκ 
κλπ για να επαληθεύσουμε τον Λουντέμη; Τη δύναμή 
τους «οι ισχυροί» την μετέτρεψαν σε μπόμπες και τις 
έριξαν… Τη δύναμή τους λογάριασαν, και την οικο-
νομική τους επάρκεια, διάρκεια κλπ. Τη δύναμή τους 
χρησιμοποιούν και μας ταΐζουν πλαστικές τροφές, τρε-
λαίνουμε τα ζώα (τρελές αγελάδες) και μας τρελαίνουν 
κι αυτά.

Μετά ταύτα η δύναμη της ιδεολογικής αφασίας και 
του εκκολαπτόμενου φασισμού. Εδώ κι αν γίνεται η 
θεοποίηση της δύναμης για να περάσει «νικητής και 
τροπαιούχος» η προσωποποίηση της φασιστικής θεω-
ρίας και πράξης, μαζί με τον συρφετό της φασιστικής 
συμμορίας, που στο διάβα τους «κυνηγούν» τους φτω-
χοδιαβόλους μετανάστες διακηρύσσοντας την καθα-
ρότητα του αίματός τους και την μολυσματική λειτουρ-
γία της σκέψης τους.

Και το χειρότερο: ΔΟΛΟΦΟΝΩΝΤΑΣ …
Χρειάζεται επιμύθιο; Αν, ναι ας πούμε και τούτο. Στην 

ιστορία της ανθρωπότητας, ό,τι έγινε υπέρ του ανθρώ-
που δεν δόθηκε δωρεάν. Χρειάστηκαν αγώνες και πάλι 
αγώνες καθημερινών ανθρώπων, με πρωτοπορία τα 
νιάτα, χρειάστηκε θυσία αίματος. Ακόμη και το ηλιο-
βασίλεμα σήμερα έχει μέσα του ως υδατογραφία, ένα 
κόμπο αίμα… Χρειάζεται να κατανοήσουμε καλά τα 
λόγια του Μπρεχτ ο οποίος όταν είδε τον κόσμο στις 
πλατείες των πόλεων να πανηγυρίζει για το τέλος του 
Β’ Παγκόσμιου Πολέμου είπε: Μην χαίρεστε που σκοτώ-
σατε το κτήνος. Η σκύλα που το γέννησε ζει και είναι πάλι 
σε οργασμό».

Ο φασισμός δεν είναι δίπλα μας. Είναι μέσα μας!

«Εγὼ μὲν ὁ αὐτός εἰμι καὶ οὐκ ἐξίσταμαι…» 
(Θουκυδίδης)

Γράφει η Κατερίνα Σχισμένου
«Εγὼ μὲν ὁ αὐτός ειμί καὶ οὐκ ἐξίσταμαι ...» είχε πει 

κάποτε, δια στόματος Θουκυδίδη, ο μεγάλος πολιτικός 
Περικλής, όταν οι Αθηναίοι τόσο εύκολα- αφού ταλαι-
πωρήθηκαν σ’ έναν παρανοϊκό εμφύλιο πόλεμο, ενώ οι 
ίδιοι τον επέλεξαν- τελικά τον κατηγόρησαν, λόγω της 
ήττας, που έβλεπαν να έρχεται.

Λίγοι εμμένουν και υπερασπίζονται τη γνώμη τους, 
όταν αυτή πλησιάζει σε άκρα γκρεμών, έτοιμοι να πη-
δήξουν μέσα στο ηφαίστειο, σαν τον Εμπεδοκλή. Λίγοι 
πλέον με εμφανή χαρακτηριστικά ήθους μπορούν να 
υπερασπιστούν τα λόγια που εκστομίζουν. Βέβαια τα 
λόγια είναι πουλιά και τα πουλιά πετάνε σ’ ελεύθερους 
ουρανούς και σύννεφα αφού εγκαταλείψουν τη φωλιά 
τους, όμως, πάλι λίγες φορές αυτή η φωλιά έχει σταθε-
ρά ερείσματα και όχι σαθρό υπόβαθρο να καταρρεύ-
σει, όταν ο άνεμος ρωτά, το ‘πες ή δεν το πες;

Και τότε έρχεται όπως και τονίζει ο μεγάλος Αλεξαν-
δρινός...» Σε μερικούς ανθρώπους έρχεται μια μέρα-που 
πρέπει το μεγάλο Ναι ή το μεγάλο Όχι-να πούνε.» Φανε-
ρώνεται αμέσως όποιος τόχει-έτοιμο μέσα του το Ναι, και 
λέγοντας το πέρα-πηγαίνει στην τιμή και στην πεποίθησί 
του….

Τι λέω; Τι μουρμουρίζω; Τι μουγκρίζω; Και τι ξαμο-
λάω; Αναλόγως φυσικά με την ιδιότητα. Αν είσαι βόδι, 
μουγκρίζεις, αν είσαι μύγα φτύνεις, αν είσαι κουνούπι 
τσιμπάς και αν είσαι Περικλής μεγαλουργείς…. Έχεις 
το πλαίσιο της δη-

Με την Τζουμερκιώτικη λαλιά

Συνέχεια στη σελίδα 6 

Γρά φει ο  
Χρί στος Α. Τού μπου ρος
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Θερμές ευχαριστίες στους χορηγούς  
των Αθλητικών Εκδηλώσεων

Το καλοκαίρι που μας 
αποχαιρέτησε πριν από 

μερικές εβδομάδες έδωσε τη 

δυνατότητα για ακόμα μια 
φορά στα νέα παιδιά να συ-

ναντηθούν στο χωριό και να 
συμμετάσχουν με ιδιαίτερη 
επιτυχία στις Αθλητικές και 

Πολιτιστικές εκδηλώσεις που 
διοργάνωσε η Αδελφότητα 
Αγναντιτών Αθήνας για ακό-

μα μια χρονιά. 
Ήταν πραγματικά μια ξε-

χωριστή εμπειρία τόσο για 
την νεολαία, όσο και για 
τους γονείς καθώς είδαν τα 

παιδιά τους να χαίρονται 
με τη ψυχή τους και να δια-
σκεδάζουν την κάθε μορφής 
δραστηριότητα. 

Οι Αθλητικές και Πολιτι-
στικές εκδηλώσεις που διορ-
γανώνονται κάθε καλοκαίρι 
στην Άγναντα εδώ και κά-
ποια χρόνια έχουν ιδιαίτερη 
απήχηση και δίνουν μια δι-
αφορετική νότα στο χωριό 
μας τον μήνα Αύγουστο. 
Κοντά σε αυτή την μεγάλη 
προσπάθεια βρίσκονταν και 

οι χορηγοί μας που συνέβαλ-
λαν στην επιτυχημένη διεξα-
γωγή των εκδηλώσεων. 

Πέντε επιχειρήσεις συμπα-
ραστάθηκαν και βοήθησαν 

τα μέγιστα ούτως ώστε για 
ακόμα μια χρονιά οι Αθλητι-
κές και Πολιτιστικές εκδηλώ-
σεις του χωριού να έχουν ένα 
πετυχημένο αποτέλεσμα. Ευ-
χαριστούμε τους χορηγούς 

μας Lampros Galanis (Κομ-
μώσεις- Λ. Γαλάνης στα Τρί-
καλα), Αποθήκη night zone 
(Κέντρο διασκέδασης στην 
Άγναντα Άρτας του Γ. Μπάρ-
πα), Thanasi coffee bread 
pastry (Φούρνοι Θανάση 
Λουτράκι - Κόρινθο των Zoi 

Thanasi- Panos Vaggelis), το 
Λάμπρος Καφέ ( Καφετέρια 
στον Απαλό Αλεξανδρούπο-
λης του Λ. Καράμπαλη)και το 
Πρατήριο άρτου ΧΑΜΠΙ του 
Stefanos Xabipis στο Κατσικά 
Ιωαννίνων, για την βοήθεια 
τους στην υλοποίηση των 
εκδηλώσεων μας.

Πέντε χορηγοί από πέντε 
διαφορετικά μέρη της Ελλά-
δος με κοινό παρονομαστή 
το χωριό και την αγάπη τους 
για αυτό. Τους ευχαριστούμε 
θερμά και ελπίζουμε να γί-
νουν παράδειγμα για ακόμα 
περισσότερους τα επόμενα 
έτη!!!

Το Δ.Σ της Αδελφότητας 
Αγναντιτών Αθήνας εκφρά-
ζει τις πιο θερμές του ευχα-
ριστίες προς όλους.Ελπίζου-
με να τους έχουμε κοντά μας 
και τα επόμενα χρόνια, στη-
ρίζοντας και βοηθώντας οι-
κονομικά τα δρώμενα Αθλη-
τικά και μη του χωριού. 

Δεν ξεχνάμε την στήριξη 
σας, από εσάς αντλούμε δύ-
ναμη να συνεχίσουμε και μεί-
νετε μαζί μας στην μεγάλη 
προσπάθεια που γίνεται για 
να εξελίξουμε ακόμα περισ-
σότερο το αγαπημένο μας 
χωριό. 
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Κωνσταντίνος Μαυροπάνος:  
Το Αγναντίτικο...διαμάντι του ΠΑΣ Γιάννινα
Ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος ήρθε στον ΠΑΣ 

Γιάννινα τον Ιανουάριο του 2016 ως μια επένδυ-
ση μελλοντική για την ομάδα της Ηπείρου και με 
στόχο την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής. Ενάμι-
ση χρόνο μετά, ο Αγναντίτης ποδοσφαιριστής του 

«Άγιαξ της Ηπείρου» γίνεται βασικό στέλεχος από 
τον προπονητή Γιάννη Πετράκη και ντεμπουτάρει 
στην αρχική ενδεκάδα του ΠΑΣ στο παιχνίδι της 
πρεμιέρας με τον Αστέρα στην Τρίπολη τον περα-
σμένο Αύγουστο. 

Το πρόσημο; Θετικότατο καθώς ο Αγναντίτης 
αμυντικός του ΠΑΣ σκοράρει με κεφαλιά πετυχαί-
νοντας το πρώτο γκολ με την φανέλα της ομάδας 
των Ιωαννίνων και συμβάλει τα μέγιστα στη νίκη 
των Ηπειρωτών. 

Η Εφημερίδα «Άγναντα» γράφει για το νέο δια-
μάντι του συγχωριανού μας Γιώργου Χριστοβασίλη. 

Ο ΠΑΣ Γιάννινα ταξιδεύει στην Τρίπολη για την 
πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Ο Γιάννης Πετράκης 
ανακοινώνει την ενδεκάδα των Ηπειρωτών και μέσα 
σε αυτή βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος. 
Αρκετοί εξεπλάγησαν με την επιλογή Πετράκη να 
ρίξει στα βαθιά τον νεαρό αμυντικό, όμως ο Κρητι-
κός προπονητής έχει δείξει όλα αυτά τα χρόνια πως 
δεν διστάζει να δίνει ευκαιρίες σε άγουρους παίκτες. 

Ο Μαυροπάνος αρπάζει την ευκαιρία από τα μαλ-
λιά και στον αγώνα με τον Αστέρα ήταν εξαιρετικός. 
Δεν έχασε ούτε μια μονομαχία, ενώ το γκολ που 
σημείωσε έδωσε την ευκαιρία στον ΠΑΣ να ανοίξει 
το σκορ και να βάλει τις βάσεις για μια σπουδαία 
νίκη. Η εμφάνιση του κόντρα στον Αστέρα αμέσως 
κίνησε τα βλέμματα της ποδοσφαιρικής Ελλάδας 
και ήδη οι μεγάλες ομάδες όπως η ΑΕΚ ορέγονται 

τ η ν  α π ό κ τ η σ η 
του.  Και σε αυτή 
την περίπτωση ο 
μεγαλομέτοχος 
του ΠΑΣ Γιώργος 
Χρ ι σ τ οβασ ί λ η ς 
είχε πετύχει διά-
να φέρνοντας τον 
στα Γιάννινα. 

Κα ι  όμως  τα 
πράγματα θα μπο-
ρούσαν να ήταν 
διαφορετικά για 
τον Μαυροπάνο, αλλά κυρίως για την προηγούμενη 
ομάδα του, τον Απόλλωνα στην οποία βρισκόταν 
από δέκα ετών. Ο Ηπειρώτης αμυντικός μετά από 
οκτώ χρόνια παρουσίας στις ακαδημίες της «Ελα-
φράς Ταξιαρχίας», αποφασίζει να μην υπογράψει 
επαγγελματικό συμβόλαιο και να αποχωρήσει ως 
ελεύθερος εκμεταλλευόμενος τον κανονισμό περί 
μετοίκησης που αφορά ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές 
λόγω σπουδών. 

Ο ΠΑΣ ως γνωστόν τα τελευταία χρόνια δίνει 
μεγάλη βαρύτητα στην απόκτηση νέων και ταλα-
ντούχων παικτών. Και φυσικά την ευκαιρία δεν την 
άφησε ανεκμετάλευτη. Ο Γιώργος Χριστοβασίλης 
έδωσε άμεσα εντολή στους συνεργάτες του να φέ-
ρουν στα Ιωάννινα τον συγχωριανό του, Κωνστα-
ντίνο Μαυροπάνο και έτσι ο Ηπειρώτης αμυντικός 
υπογράφει για 3,5 χρόνια συμβόλαια. Αρχικώς θα 
ενταχθεί στην Κ-20 της ομάδας, όμως ο Γιάννης 
Πετράκης διακρίνοντας τον ταλέντο του, αποφα-
σίζει να τον έχει μαζί του και στις προπονήσεις της 
επαγγελματικής ομάδας. 

Ο τραυματισμός και το ντεμπούτο του
Ο τραυματισμός στον μηνίσκο δεν τον εμποδίζει 

να ντεμπουτάρει κόντρα στον Αγροτικό τον Νοέμ-
βριο του 2016 για τον θεσμό του κυπέλλου Ελλά-
δος. Ο Μαυροπάνος τα πηγαίνει εξαιρετικά, δείχνο-
ντας πως η βελτίωση και η καθιέρωση στην ομάδα 
δεν θα αργήσει να έρθει. Στις προπονήσεις τα δίνει 
όλα και απλά ήταν θέμα χρόνου να κερδίσει την 
εμπιστοσύνη του Πετράκη. Ο Γιάννης Πετράκης του 
εμπιστεύεται μια θέση στην αρχική ενδεκάδα και 
ο Μαυροπάνος κάνει ντεμπούτο στα γήπεδα της 
Super League στο ματς με την Βέροια. 

Επόμενη συμμετοχή κόντρα στην ΑΕΚ (1-1) στις 
Ζωσιμάδες και ο ίδιος ψηφίζεται MVP του αγώνα. 
«Είμαι πολύ χαρούμενος που η προσπάθεια και η 
απόδοσή μου ανταμείβεται με αυτό εδώ το βραβείο. 
Περίμενα όλη τη χρονιά να μου δοθεί η ευκαιρία, 
μου δόθηκε στο τελευταίο παιχνίδι και πιστεύω ότι 
η απόδοσή μου ήταν αρκετά καλή, με τη βοήθεια 
βέβαια και των συμπαικτών μου, την καθοδήγηση 

και τις οδηγίες που μου δώσανε», τονίζει ο ίδιος 
βγάζοντας το καπέλο σε συμπαίκτες και προπονητή. 
«Ήταν αυτό που περίμενα και ίσως πολύ καλύτερα 
γιατί με βοήθησαν και τα παιδιά να μπω κατευθείαν 
στο κλίμα της ομάδας. Μέσα από τους συμπαίκτες 
μου προσπαθώ να βελτιώνομαι και εγώ, οι προπο-
νητές ήταν πολύ καλοί μαζί μου».

Ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος είναι δεδομένο πως 
αν συνεχίσει με αυτό τον ρυθμό, πολύ σύντομα, 
ίσως και στην προσεχή μεταγραφή περίοδο του Ια-
νουαρίου να απασχολήσει τις μεγάλες ομάδες της 
Super League. Το μέλλον αναμένεται λαμπρό και 
ο Αγναντίτης ποδοσφαιριστής αν και νεαρός, δεί-
χνει πολύ συνειδητοποιημένος και συγκεντρωμένος 
στον στόχο του. 

Με ομάδα στη Β’ Εθνική η Άρτα – Ανέβηκε  
η ΑΕ Καραϊσκάκης

Μετά από κάτι λιγότερο από 40 χρόνια ο Νομός 
Άρτας θα έχει εκπρόσωπο στη Β’ Εθνική Επαγγελ-
ματική Κατηγορία! Ήταν η σεζόν 1978-1979 όταν η 
Αναγέννηση Άρτας έδωσε το τελευταίο της παιχνίδι 
στη Β’ Εθνική, σε μπαράζ παραμονής που διεξήχθη 
στη Ριζούπολη, όπου γνώρισε την ήττα και το υπο-
βιβασμό από τη Βέροια με σκορ 1-0. Σήμερα μία 
άλλη αρτινή ομάδα, η ΑΕ Καραϊσκάκης, μετά από 
τρεις συνεχόμενες σεζόν που για διάφορους λόγους 
δεν κατάφερε στο νήμα να κατακτήσει το πρωτά-
θλημα της Γ’ Εθνικής, ως δευτεραθλήτρια και μετά 
την αποχώρηση από τη Football League, πρώτα του 
Αγροτικού Αστέρα και σήμερα του Ηρακλή και επί-
σημα, κέρδισε την άνοδο στη δεύτερη σε τάξη κα-
τηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου!

Φέτος δικαιώθηκαν οι κόποι του βασικού χρημα-
τοδότη της ομάδας, Οδυσσέα Δράκου αλλά και των 
συνεργατών του, που σε καμία περίπτωση παρά την 
απογοήτευση τους τρεις συνεχόμενες σεζόν δεν τα 
παράτησαν και ακόμα και φέτος αν η ομάδα δεν 
δικαιωνόταν, είχαν καταφέρει να χτίσουν ακόμα μία 
ομάδα που στόχο θα είχε την άνοδο στη Football 
League. Από σήμερα μπορούν να ονειρεύονται το 
μέλλον της ομάδας σε μία επαγγελματική κατηγο-
ρία, η οποία όμως θα ξεκινήσει με αρκετές δυσκολί-
ες, καθώς θα πρέπει να οργανώσουν την ΠΑΕ και το 
ποδοσφαιρικό τμήμα σε σύντομο χρονικό διάστημα 
ώστε η ομάδα της Β’ Εθνικής να μπορεί να σταθεί 
με αξιώσεις στο πρωτάθλημα. Βέβαια όλα αυτά από 
αύριο, σήμερα έχουν δικαίωμα να πανηγυρίσουν για 
την επιτυχία της ομάδας τους.

Οι παίκτες και το τεχνικό τιμ ήταν στο γήπεδο για 
την καθιερωμένη προπόνηση και την προετοιμασία 
της ομάδας ενόψει του μπαράζ, όταν ανακοινώθη-
καν από τους υπεύθυνους της ομάδας τα χαρμόσυ-
να νέα.

Aθλητικές ματιές

από την ηλικία των 3 
ετών εώς και 15 ετών. 

Επίσης υπήρξε και μία έξτρα κατηγορία συμμετεχόντων 

κατόπιν επιθυμίας των παρευρισκομένων, όπου γονείς 
των παιδιών τέσταραν την φυσική τους κατάσταση τρέ-
χοντας το σπρίντ των 100 μ. Με το πέρας των αγώνων, 

στους συμμετέχοντες απονεμήθηκαν αναμνηστικά μετάλ-
λια συμμετοχής. Στο περιθώριο της εκδήλωσης το Δ.Σ της 
Αδελφότητας τίμησε για την 14χρονη συμβολή του στην 
πραγματοποίηση των αθλητικών εκδηλώσεων, τον πρώην 
πρόεδρο της Αδελφότητας κ. Χρήστο Χριστοδούλου.

Το απόγευμα της Τρίτης έλαβαν χώρα οι προγραμμα-
τισμένοι για την ημέρα αγώνες των προαναφερθέντων 
πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου 5Χ5.

Ημέρα 5η: Τετάρτη 9/08/2017 
Την Τετάρτη το πρωί στις 10:00 π.μ. προγραμματίστηκαν 

και πραγματοποιήθηκαν αγώνες ποδηλασίας στην ειδικά 
διαμορφωμένη πίστα του Κέντρου Άθλησης και Αναψυχής 
Αγνάντων. Οι μικροί μας φίλοι είχαν την ευκαιρία να αγω-
νιστούν και να απολύσουν την βόλτα τους με το ποδήλατο 
με ασφάλεια εντός της εγκατάστασης. Σε όλους τους πο-
δηλάτες μας απονεμήθηκε αναμνηστικό μετάλλιο.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων συνεχίστηκε με τους 

αγώνες της 4ης ημέρας των τουρνουά Ποδοσφαίρου.
Ημέρα 6η: 10/08/2017

Στις 10/8/2017 και ώρα 10:00 σε μια ακόμα συνεργασία 
με το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων 

Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου τα παιδιά του χωριού 
μαζεύτηκαν στην πλατεία Κοιμήσεως της Θεοτόκου στον 

Το ημερολόγιο των αθλητικών εκδηλώσεων

Συνέχεια στη σελίδα 7

Συνέχεια από τη σελίδα 1

Γράφει ο Χρήστος Α. Λεμονιάς 
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Ο Μύλος, η 
Νεροτριβή και το 

Αρχοντικό
Συγχαρητήρια στο χωριανό
τον Κώστα Μαυροπάνο,
που συντηρεί νεροτριβή
και μύλο από πάνω.

Αναβίωσε τον Μυλωνά
τον Χρήστο τον Χαμπίπη,
να γίνεται η άλεση
συγχρόνως και η πλύση.

Έρχονται από όλα τα χωριά
να πλύνουνε κουβέρτες,
εκεί είναι η αντάμωση
κι αρχίζουν οι κουβέντες.

Κάτω απ τον γέρο Πλάτανο
και στον βαθύ τον ίσκιο,
μες στον βαρύ τον καύσωνα
να παίρνεις λίγο ύπνο.

Ν’ ακούς τραγούδι τζίτζικα
να μην το σταματάει,
ν’ αφήνεσαι στη σκέψη σου
κι όπου αυτή σε πάει.

Δίπλα στο ρέμα το νερό
ν’ ακούς να τραγουδάει,
πάνω στις πέτρες τις υγρές
ο μπάκακας πηδάει.

Τσαλαβουτάει στο νερό
κι αρχίζει να φωνάζει,
τα βατραχάκια του καλεί
κι ύστερα βουτάει.

Πάνω από τη γέφυρα
υπάρχει καλντερίμι,
που πάει πάνω μαχαλά
κι ομορφιά σου δίνει.

Απέναντι το Αρχοντικό
Γιάννη και Νίκης Γιαννούλα,
που σου προσφέρει θέαμα
καφέ, ποτό και κούρα.

Είναι στολίδι του χωριού
φτιαγμένο με μεράκι,

απολαμβάνεις το καφέ
σ’ άνετο τραπεζάκι.

Τους μήνες τους καλοκαιρινούς
γεμίζει από παρέες,
όπου περνούν ευχάριστα
οι νέοι και οι νέες.

Η μπύρα συνοδεύεται
από μυρωδάτες πίτες,
τυρόπιτες, χορτόπιτες
σερβίρονται και πίτσες.

Όλα είναι χειροποίητα
με αγάπη ζυμωμένα,
με χόρτα από τους κήπους τους
μυρωδικά φτιαγμένα.

Πάνω απ’ την καφετέρια
είναι ξενοδοχείο,
δωμάτια ενοικιαζόμενα
και κάτω μαγειρείο.

Στον πρώτο όροφο, αίθουσα
μεγάλη για εκδηλώσεις,
με όμορφο τζάκι στη γωνιά
να πιεις και να ξεδώσεις.

Κάτω βογκάει το θεριό
είναι το παλιό αυλάκι,
που κατεβαίνει απ’ το βουνό
με δροσερό νεράκι.

Καλά είναι όλα στο χωρίο
αν έλειπε η σκνίπα,
η μύγα – σφήκα - τάβανος
που τα γεννάει η ρίπα.

Παρόλ’ αυτά είναι όνειρο
το καλοκαίρι θαύμα,
εκεί κάνουμε διακοπές
σας λέω, άλλο πράγμα!!!

Συνέχεια από τη σελίδα 3

ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΙΚΑ - ΑΓΝΑΝΤΙΤΙΚΑ

μοκρατίας, όπου μπορείς να 
υποστηρίξεις πως η γη είναι 
τετράγωνη- έως στρογγυλή, 
όχι πια με το φόβο να καείς σε 
μεσαιωνικά καζάνια και φωτιές 
ιεροεξεταστών- κατάκτηση του 
ελληνικού πνεύματος.

Έχεις τη δυνατότητα να εκ-
φρασθείς το ίδιο- λόγω πάλι 
της ισονομίας, ισότητας και δι-
καιοσύνης, αφού αυτό το πολί-
τευμα υπηρετείς, αλλά άλλο η 
δημοκρατία στην Ελλάδα όπου 
πέθαινες για το ήθος σου και 
την λαμπρότητα του πνεύμα-
τός σου και άλλη η ρωμαϊκή 
διάσταση του αυτοκράτορα 

και αυλοκολάκων που πάλι ο 
Αλεξανδρινός με το μεγάλο 
του ποίημα Δαρείος ανατολι-
κής χροιάς μας περιέγραψε... 
«Και νάταν μόνο αναβολή, πάλι 
καλά. Αλλά να δούμε αν έχουμε κι 
ασφάλεια στην Aμισό. Δεν είναι 
πολιτεία εκτάκτως οχυρή...»

Έχεις μια γνώμη ή πολλές σε 
κάθε συρταράκι; Μια αναλόγως 
την περίσταση και την πονη-
ρή περίπτωση; Είσαι Ανατολή 
ή Δύση, παραμύθι ή λόγος, 
ανδρικού ήθους ή μειράκιον, 
καθαρού πνεύματος ή υπερμε-
γεθών βούρλων που αναπτύσ-
σονται σε λάσπες και λιμνάζο-
ντα νερά; Άλλο το ‘πα κι άλλο το 

ξείπα, άλλο ο όμορφος κόσμος 
ηθικός αγγελικά πλασμένος κι 
άλλο η διαφάνεια και ο πόνος 
του να υπερασπίζεσαι και να 
μάχεσαι γι όσα λες. Φαντάσου 
να έλεγε και να ξέλεγε ο Σω-
κράτης που έμεινε παρέα με το 
κώνειο, ο Καποδίστριας παρέα 
με τη δολοφονία, ο Τζορντάνο 
Μπρούνο με την πυρά...Να κά-
ψεις δε σημαίνει πως διαψεύδεις.

Αγαπάς το φως ή το λυκόφως 
που όλα βρίσκονται αγκαλιά σε 
μια γλυκιά ροζ αχλή σαν αυτή 
που σκορπούν τα παραμύθια 
της Χαλιμάς και κοιμούνται τα 
παιδιά στις μητρικές αγκαλιές 
ευτυχισμένα... Υπηρετείς το λαό 
σου μικρό η μεγάλο πληθυσμι-
ακά –δεν έχει σημασία ή τον 
όχλο της σκέψης σου και χά-
νεσαι στον λαβύρινθο του ψέ-
ματός σου μην μπορώντας να 
σ’ αγαπήσει μια Αριάδνη και να 
σου χαρίσει ένα μίτο μπας και 
δεις μια χαραμάδα φως;

Αγαπάς τον Περικλή ή τον 
Νέρωνα και καις την πόλη σου 
για να δοξάσεις με τη συνοδεία 
της λύρας την ματαιοδοξία και 
άγνοιά σου;

 Είσαι εσύ ένα μεγάλο ναι ή 
ένα μεγάλο όχι ή ένα μεγάλο 
Τίποτα….

ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
LOLL IPOPS

Η χωριανή μας
ΜΑΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓ. ΚΩΣΤΑΚΗ

οδός Φώτου Τζαβέλλα 3
πλησίον Ιπποκράτειου Διαγνωστικού Κέντρου
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Αν κά ποιος δε δει το ό νο μά του γραμ μέ νο στις συν δρο μές, να 
πε ρι μέ νει και το ε πό με νο φύλ λο της ε φη με ρί δας. Αν δεν υ πάρ χει 
και τό τε, ας ε πι κοι νω νή σει με την Α δελ φό τη τα.

Η ΔΙΚΙΑ ΣΑΣ ΜΙΚΡΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑ
ΝΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΜΑΣ.

ΜΗΝ ΤΗΝ ΑΜΕΛΕΙΣ.
ΒΟΗΘΗΣΕ ΜΑΣ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕ

ΡΙΔΑΣ. 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.  

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Παρακαλούνται οι συγχωριανοί και φίλοι της 
Αδελφότητας που επιθυμούν να αποστείλουν τη 
συνδρομή τους να το κάνουν στον κάτωθι λογαρια-
σμό της EUROBANK με αριθμό: 

0026-0611-02-0102889910 και
i-ΒΑΝ : GR6202606110000020102889919 

Το Δ.Σ.

Οι εργασίες των τελευταίων ετών  
στον Ι.Ν. Αγίας Φανερωμένης 

• Αντικατάσταση μερικών ξύ-
λων από τη στέγη.

• Τοποθέτηση ίσιου ανοξείδω-
του τσίγκου πάνω στα πέταυρα, 
καδρονιάστηκε και πεταυρώθη-
κε ξανά και σκεπάστηκε με παρα-
δοσιακή μαύρη πλάκα από την 
Αλβανία, κατόπιν υποδείξεως 
της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.

• Αμμοβολή στα εξωτερικά 
τοιχία και διάφορες άλλες επι-
διορθώσεις, κατόπιν υποδείξεως 
της Αρχαιολογικής υπηρεσίας.

• Επιδιόρθωση μερικών μέ-
τρων τοίχου αντιστήριξης, ο 
οποίος είχε καταρρεύσει επί του 
δρόμου.

• Κατασκευή τουαλέτας, η 
οποία ήταν απαραίτητη.

Διάφορες άλλες μικροεργασί-
ες.

Αγορά δύο (2) για τις εικόνες 
του Ναού.

Αντικατάσταση των εικόνων 
του Αγίου Γεωργίου και της Αγί-
ας Φανερωμένης, δωρεά της οι-
κογένειας Σπυρίδωνος Κώστα. Οι 
παλιές εικόνες του Αγίου Γεωργί-
ου και της Αγίας Φανερωμένης 
βρίσκονται στην Κεντρική εκκλη-
σία του χωριού.

Αντί επιλόγου.
Η Αγία Φανερωμένη έχει ελ-

λείψεις. Χρειάζονται αντικα-
τάσταση τα παλαιά, και σάπια 
πλέον, στασίδια με καινούρια ή 
με καρέκλες. Επίσης χρειάζονται 
εργασίες ελαιοχρωματισμού.

Όποιος επιθυμεί να συνεισφέ-
ρει παρακαλώ να απευθυνθεί 
στους κάτωθι:

ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΑΓΝΑΝΤΙΤΩΝ 
ΑΘΗΝΑΣ

Κα ΤΣΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κα ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Κο ΚΩΣΤΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Επίσης ευχαριστούμε την κ. 

Κοντογεώργου Βούλα, η οποία 
προσέφερε 100 Ευρώ εις μνήμην 
του συζύγου της Ανδρέα για τις 
ανάγκες του Ιερού Ναού Αγίας 
Φανερωμένης.

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)

Γράφει η
Αριστέα  

Γιαννούλα  
Πρέντζα
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Νωρίς νωρίς το πρωί, πριν 
ακόμα ανατείλει ο ήλιος, οι ερ
γάτες, που κατασκεύαζαν τον 
αγωγό του υδραγωγείου, που 
θα μετέφερε το νερό απ’ το 
βουνό στο χωριό, είχαν φτάσει 
στον τόπο της δουλειάς τους, 
αρκετά έξω απ’ το χωριό.

Κρέμασαν τα σακούλια και 
τις τσάντες τους με το λιτό 
μεσημεριανό στους γύρω θά
μνους και ρίχτηκαν στη δου
λειά.

Είχε περάσει αρκετή ώρα και 
καθώς η εργασία συνεχιζόταν 
κανονικά, ξαφνικά ο Βαγγέλης 
ο Λουμπάρης  βλέπει ένα σκύ
λο όρθιο στα πίσω του πόδια 
να προσπαθεί να αρπάξει το 
σακούλι με το φαγητό του, 
που ήταν κρεμασμένο σ’ ένα 
χαμηλό θάμνο εκεί κοντά.

Αμέσως αφήνει κάτω το 
σκαμπάνι, σκύβει, αρπάζει μια 
πέτρα και την πετάει με δύ
ναμη καταπάνω του. Η πέτρα 
βρίσκει το σκύλο στο ριζάφτι κι 
ο σκύλος πέφτει αμέσως κάτω 
και μένει ασάλευτος.

Τρέχει ο Βαγγέλης γρήγορα 
προς το μέρος του και εξετά
ζοντάς τον διαπιστώνει πως 
ο θάνατός του απ’ το δυνατό 
χτύπημα ήταν ακαριαίος. Τον 
πιάνει απ’ την ουρά, τον σέρ
νει λίγο πιο κάτω, πίσω απ’ 
τους θάμνους κι επιστρέφει 
στη δουλειά του.

Φτάνει πια μεσημέρι και οι 
εργάτες διακόπτουν  την ερ
γασία για φαγητό και λίγη ανά
παυση.

Και ξαφνικά, μετά το φαγη
τό, τη στιγμή που ανάβει το 
τσιγάρο του ο Βαγγέλης,  του 
κατεβαίνει η ιδέα:

Σηκώνεται, βγάζει ένα σου
γιά από την τσέπη του, τον 
ανοίγει και κατευθύνεται προς 
το νεκρό σκύλο. Σκύβει, αφαι
ρεί προσεκτικά απ’ το νεκρό 
αρσενικό σκύλο τους δυο γεν
νητικούς του αδένες (αμελέ
τητα) κι επιστρέφει. Τους τυ
λίγει στην πετσέτα, που είχε 
πριν  το ψωμί του, τους τοπο
θετεί στο σακούλι του και το 
κρεμάει πάλι στη θέση του.

Ο φίλος του ο Λάμπρος ο 
Δούνακας, που τρώγανε πα
ρέα και παρακολούθησε όλες 
του τις ενέργειες, απορημένος 
του λέει:

 Ανάθεμα και καταλαβαίνω 
κάτι απ’ όλα αυτά, που κάνεις. 
Τι τα θέλεις αυτά; Δεν τα σιχαί
νεσαι;

 Θα σου εξηγήσω αργότερα, 
του απαντάει μ’ ένα αινιγματι
κό χαμόγελο ο Βαγγέλης.

Ξαναπιάνουν πάλι δουλειά 

και το απόγευμα, που σχόλα
σαν κι επέστρεφαν στο χωριό, 
ο Βαγγέλης αποκαλύπτει στο 
φίλο του το Λάμπρο το σχέδιό 
του.

Φτάνουν στο χωριό και μπαί
νουν στο καφενείο του Γρηγο
ριά του Ζαντραβέλη.Κάθονται 
σ’ ένα τραπέζι και ο Βαγγέλης 
καλεί τον καφετζή και του δί
νει την πετσέτα με τους «με
ζέδες»:

 Φτιάξε μας καφέ και βάλε 
αυτά στα κάρβουνα. Μόλις ψη
θούν, μας φέρνεις κι από ένα 
ούζο. 

(Ήταν εποχή, που δεν υπήρ
χε ακόμα υγραέριο ή ηλεκτρι
κό ρεύμα στο χωριό. Ακόμα 
κι οι καφέδες ψήνονταν στη 
φωτιά, που πάντα έκαιγε στο 
μικρό, υπερυψωμένο και χω
νευτό τζάκι του καφενείου).

Οι δυο φίλοι έπιναν το καφε
δάκι τους, ξεκουράζονταν και 
δεν άφηναν από τα μάτια τους 
τον καφετζή.

Μετά από αρκετή ώρα τον 
βλέπουν να βγάζει τον έναν 
απ’ τους δυο «μεζέδες» απ’ τα 
κάρβουνα, να τον βάζει γρή
γορα γρήγορα, καυτόν όπως 
ήταν, στο στόμα  του και να 
τον μασάει.

 Μηηη!!!  Μην το τρως, 
φτύσ’ το! Είναι από σκύλο. 
Μηηη!!! Βγάλ’ το! του φωνά
ζουν κι οι δυο μαζί και τρέχουν 
γρήγορα προς το μέρος του, 
αλλά εκείνος το είχε ήδη κα
ταπιεί.

Κι όταν πια συνειδητοποίησε 
αυτά, που του έλεγαν ξέσπασε 
σε ακατάσχετο εμετό μπροστά 
στα μάτια όλων των θαμώνων 
του καφενείου βγάζοντας τε
λικά ό,τι  είχε φάει.

Από τότε ο λαίμαργος Γρη
γοριάς έκοψε οριστικά την 
κακή του συνήθεια. Πού να 
ξανατολμήσει  να βάλει ξένο 
μεζέ στο στόμα του!

Γιάννης  Κατσικογιώργος
Συνταξιούχος Δάσκαλος

katsikogiorgos.webnode.com

Γιάννης Κατσικογιώργος
Συνταξιούχος δάσκαλος

ΕΚΕΙ ΣΤ’ ΑΠΟΣΚΙΑ ΤΟΥ... ΧΩΡΙΟΥ

O «μεζές»

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Πωλείται οικόπεδο 866 τ.μ στο κέντρο της Άγναντας, στο 

συνοικισμό Αγίου Γεωργίου (Κάτω Μαχαλάς), εντός σχεδίου, 
άρτιο οικοδομήσιμο. Επί του οικοπέδου υπάρχει παλαιά πε
τρόκτιστη οικία. 

Τιμή πώλησης 60.000 ευρώ.
Πληροφορίες 6937615191 και 2109704435

Νικόλαος Θ. Μπάκος
Χειρουργός οδοντίατρος

Χριστιανουπόλεως 55 (3ος όρ.), Λαμπρινή - Αθήνα
Τηλ. 210 2138238 - Κιν.: 699 2138238

Email: drbrakos@gmail.com

επάνω μαχαλά και 
ζωγράφισαν στάμπες 

στην αναμνηστική μπλούζα του Φορέα αλλά και στις 
δικές τους, όσοι το επιθυμούσαν. Έπειτα επέλεξαν 
να δημιουργήσουν τρισδιάστατες χειροτεχνίες με-
ταξύ πολλών ζώων της πανίδας του τόπου μας. 

Το απόγευμα συνεχίσαμε με τους τελικούς των 
πρωταθλημάτων των τουρνουά στο γήπεδο του Γυ-
μνασίου-Λυκείου. Πρωταθλήτριες ομάδες τόσο 
στους μικρούς όσο και στους μεγάλους ήταν οι 
«Κόκκινοι».

Το βράδυ στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Αναψυ-
χής και Άθλησης Αγνάντων δόθηκε το ραντεβού για 
μια συναρπαστική βραδιά με αθλήματα στίβου μά-
χης «Junior Survivor Night». Περί των εξήντα (60) 

συμμετεχόντων, τα παιδιά αγωνίστηκαν σε ζευγάρια 
σε αθλήματα του στίβου μάχης μέχρι την τελική 
φάση του τελευταίου ζευγαριού, όπου νικητής ανα-
δείχτηκε, ο Θοδωρής Μπάκος.

Ημέρα 7η, 8η, 9η Παρασκευή, Σαββάτο, 
Κυριακή 11-12-13/08/2017

Στις 11-12-13 Αυγούστου και τις απογευματινές 
ώρες των ημερών αυτών στο γήπεδο 5Χ5 του Γυμνα-
σίου-Λυκείου Αγνάντων πραγματοποιήθηκε ένα 

ακόμα τουρνουά ποδοσφαίρου με την συμμετοχή 
αυτή την φορά ομάδων των γειτονικών χωριών του 
Καταρράκτη, με δύο ομάδες, των Κτιστάδων, της 
Μικροσπηλιάς, της Πλατανούσας και της Τσόπελας 
Πραμάντων, με μία ομάδα αντίστοιχα, αλλά και της 
Άγναντας με δύο ομάδες. Μετά από κλήρωση δημι-
ουργήθηκαν δύο όμιλοι και τη Παρασκευή δόθηκε 

το εναρκτήριο λάκτισμα των αγώνων και παίχτηκαν 
οι τρείς πρώτες αγωνιστικές. Ύστερα από την βαθμο-
λογία που υπήρξε μετά το πέρας των αγώνων της 
Παρασκευής περάσαμε στην φάση των ημιτελικών 

του Πρωταθλήματος και του Κυπέλλου. Την Κυριακή 
έγιναν οι τελικοί, στο πρωτάθλημα αντιμέτωποι βρέ-
θηκαν στον Τελικό η Ομάδα της Άγναντας και του 
Καταρράκτη με νικήτρια αυτού του αγώνα την Άγνα-
ντα. Στο Τελικό Κυπέλλου είχαμε την αναμέτρηση 
μεταξύ της Μικροσπηλιάς και της Πλατανούσας με 
νικήτρια την ομάδα της Πλατανούσας. Ακολούθησε 

η καθιερωμένη απονομή Μεταλλίων και Κυπέλλων 
στους νικητές.

Ημέρα 10η : Δευτέρα 14/08/2017
Την Δευτέρα 14 Αυγούστου και περί ώρα 16:00 

μ.μ. κλείσαμε τις φετινές μας εκδηλώσεις με αυτή 

του ράφτινγκ. Από τις εγκαταστάσεις της Alpine zone 
στη γέφυρα Πλάκας με τον απαραίτητο εξοπλισμό 
κατευθυνθήκαμε με μέσα της εταιρείας στο σημείο 
εκκίνησης, μετά το χωριό του Καλλεντζίου Ιωαννί-
νων. Οι πενήντα (50) συμμετέχοντες επιβιβάστηκαν 
στις βάρκες του αλλά και στα κανό και απόλαυσαν 
την τρίωρη κατάβαση του ποταμού μέσα από ση-
μεία που ανεβάζουν την αδρεναλίνη, μέσα από κα-
ταρράκτες αλλά και μικρούς κόλπους πρόσφορους 
για μπάνιο. 

Το ημερολόγιο των αθλητικών εκδηλώσεων
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• Την Πέμπτη 20 Ιουλίου 
2017, ημέρα εορτασμού του 
Προφήτη Ηλία τελέστηκε Θεία 
Λειτουργία στο Εξωκλήσι του Αϊ 
Λια στο χωριό μας. Μεγάλος ο 
αριθμός των παρευρισκομένων 
συγχωριανών μας, οι οποίοι μετά το πέρας της Λειτουρ-
γίας διασκέδασαν με ζωντανή μουσική στο προαύλιο 
χώρο του Ναού. Τα έσοδα από το Πανηγύρι θα διατε-
θούν για τις ανάγκες της Εκκλησίας.

• Την Τετάρτη 26 Ιουλίου 2017 με την ευκαιρία της 
εορτής της Οσιομάρτυρος Αγίας Παρασκευής τελέστηκε 
θεία λειτουργία στον ομώνυμο μικρό και γραφικό ξω-
κλήσι. Συγχωριανοί όλων των ηλικιών συνέρευσαν στον 
Ναό για να προσευχηθούν και να προσκυνήσουν την 
χάρη της θαυματουργής Αγίας.  

• Την Πέμπτη 27 Ιουλίου 2017 πραγματοποιήθηκε, 
για ακόμη μια χρονιά, το παραδοσιακό Καγκελάρι στην 
πλατεία της Παναγίας στον επάνω μαχαλά. Πλήθος 

Αγναντιτών, τόσο ντόπιων όσο και αποδημούντων, κα-
τέφθασε στην πλατεία και συμμετείχαν στον χορό, με 
τον προβληματισμό για την κακή κατάσταση του 
130ετους και πλέον  «Γερο Πλάτανου» να είναι διάχυ-
τος και να αποτελεί ίσως και το κεντρικό θέμα συζήτη-
σης όλων των παρευρισκομένων. Ακολούθησε πανηγύ-

ρι με ζωντανή παραδοσιακή  μουσική, φαγητό, ποτό και 
χορό. 

• Η Ομοσπονδία Αδελφοτήτων Τζουμερκιωτών, με 
αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων ζωής και δράσης 
της Ομοσπονδίας, πραγματοποιήσε δύο μουσικές βρα-
διές, στις 4 και 5 Αυγούστου 2017, στην Γέφυρα της 
Πλάκας, για να εκφράσει προς την πολιτεία το αίτημα 
για την έγκαιρη αναστήλωση του Ιστορικού Γεφυριού. 
Τις εκδηλώσεις διοργάνωσε από κοινού με την Περιφέ-
ρεια Ηπείρου και το Δήμο Βορείων Τζουμέρκων.

Συμμετείχαν ο Δημήτρης Υφαντής, ένας Ηπειρώτης 
τραγουδοποιός, ο οποίος προσεγγίζει και επικοινωνεί 
την παραδοσιακή μουσική μ’ έναν ιδιαίτερο τρόπο αγ-
γίζοντας και τις νέες γενιές, ακολούθησε ο Γιώργος Κω-
τσίνης. Μαζί του οι καλύτεροι ερμηνευτές της τοπικής 
παράδοσης, Σάββας Σιάτρας, Γιάννης Παπακώστας κα-
θώς και η Βασιλική Καρακώστα. 

Τη δεύτερη βραδιά, άνοιξε ο Μίλτος Πασχαλίδης με 
την ορχήστρα του, ένας από τους πιο σημαντικούς και 
αγαπητούς τραγουδοποιούς της γενιάς του. Επίσης το 
ίδιο βράδυ ακούσαμε τραγούδια και από έναν νέο τρα-
γουδοποιό, τον Θανάση Σκαριώτη από το Μονολίθι.

• Το πρωινό της Κυριακής, 6 Αυγούστου 2017, ανήμε-
ρα της μεγάλης Δεσποτικής εορτής της Μεταμορφώσε-
ως του Κυρίου μας, τελέσθηκε στον ομώνυμο  Ιερό Ναό 

Παλαιοχωρίου Αγνάντων, Θεία Λειτουργία. Όπως κάθε 
χρόνο η προσέλευση των πιστών ήταν μεγάλη. Με το 
πέρας του μυστηρίου της Θείας Λειτουργίας ακολούθη-
σε Πανηγύρι, το οποίο ξεκίνησε με το καθιερωμένο πια 
χορό του Καγκελαριού.  

• Την Παρασκευή 
11 Αυγούστου ορ-
γανώθηκε και πραγ-
ματοποιήθηκε για 
π ρ ώ τ η  φ ο ρ ά  σ το 
Νερόμυλο στις κο-
δέλες, η Γιορτή της 
Κουλούρας, όπου ο 
τοπικός Πολιτιστικός 
Σύλλογος έψησε, σε 
γάστρες, και μοίρασε 
δωρεάν στους παρευρισκόμενους Κουλούρα συνοδευ-
μένη με τυρί φέτα και ελιές. Στο σημείο στήθηκε ένα 
όμορφο γλέντι με ζωντανή μουσική από τις 11.00 π.μ. 
εώς αργά το απόγευμα. Την εκδήλωση άνοιξε ο χορευ-

τικός σύλλογος «Μερακλήδες» και χορευτικό τμήμα 
του χωριού, με την παρουσίαση παραδοσιακών χορών. 
Την ίδια ημέρα στον ίδιο χώρο στις 23.00 η νεολαία 

τ ο υ  χ ω ρ ι ο ύ 
μας οργάνωσε, 
για 6η χρονιά, 
το πετυχημένο 
κ α λ ο κ α ι ρ ι ν ό 
Πάρτι Νεολαί-
ας. Παρά την 
δίωρη διακοπή 
ρεύματος, σε 
όλη στην ευρύ-
τερη περιοχή 
των Τζουμέρ-
κων, στο πάρ-
τι επικράτησε 
α ρ κ ε τ ό  κ έ φ ι 
και διάθεση για διασκέδαση. Την μουσική επιμέλεια 
της βραδιάς ανέλαβαν οι Dj Vasilis Lettas και Dj Ermis 

Theoharopoulos, με σύγχρονα αλλά και παλαιότερα 
μουσικά κομμάτια της ξένης και εγχώριας μουσικής 
σκηνής-βιομηχανίας.

• Στις 13 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές 
του τοπικού Εξωραϊστικού - Πολιτιστικού Συλλόγου 
όπου αναδείχτηκε το νέο Δ.Σ. το οποίο αποτελείται 
από τους: Δημ. Φίλο Πρόεδρο, Γεωργ. Κώστα Αντιπρό-
εδρο, Κων/να Καπέλη Γραμματέα, Γ. Ζιάβρα Ταμία και 
μέλη τους Δημ. Κούκο και Κ. Μαυροπάνο.

• Mε εκκλησιαστική λαμπρότητα αλλά και βαθιά κα-
τάνυξη πανηγύρισε και φέτος ο Μητροπολιτικός Ναός 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αγνάντων την εορτή της Κοι-
μήσεως της Θεοτόκου την Τρίτη 15 Αυγούστου 2017. 

Της Ιεράς Δοξολο-
γίας ακολούθησε η 
περιφορά της εικό-
νας, στην πλατεία 
του επάνω μαχαλά. 
Το πλήθος των πι-
στών ήταν, και φέ-
τος όπως και κάθε 
χρόνο άλλωστε, με-
γάλο.  

• Διοργανώθηκε για τέταρτη χρονιά, υπό την αιγί-
δα του δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, την Κυριακή 
27/08/2017, ο μαραθώνιος αγώνας δρόμου 44,3 χι-
λιομέτρων, με την ονομασία ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟ-
ΜΟΥ. Ακόμη έγινε ημιμαραθώνιος αγώνας 25,3 χιλιο-
μέτρων καθώς επίσης και μικρός αγώνας (fun race) 8,5 
χιλιομέτρων, με κοινή εκκίνηση και τερματισμό το Κέ-
ντρο Άθλησης και Αναψυχής στο χωριό Άγναντα Άρ-
τας. Σαράντα  αθλητές και αθλήτριες, βρέθηκαν στις 
08:30 το πρωί της Κυριακής, στην εκκίνηση μέσα σε ένα  
ζεστό Αυγουστιάτικο σκηνικό. Είναι μια προσπάθεια 
ανάδειξης της φυσικής ομορφιάς της περιοχής και αφι-
ερώνεται  στη μνήμη του Κώστα Κώστα και των άλλων 
ταχυδρόμων της περιοχής που διέσχιζαν παλαιά όλα 
αυτά τα χωριά.

Η Α΄ διαδρομή ήταν μαραθώνιος αγώνας 44,3 χιλιο-
μέτρων και 1265 μ.υψομετρικής διαφοράς.

Ο  ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ έφτασε πρώ-
τος στην γραμμή τερματισμού, με χρόνο 4:10:08.77.

Η Β΄ διαδρομή, ήταν ημιμαραθώνιος αγώνας 25,3 χι-
λιομέτρων και 683μ. υψομετρικής διαφοράς. Με αφε-
τηρία τα Άγναντα οι δρομείς ακολουθούσαν ασφάλτινη 
διαδρομή περνούσαν από τα χωριά και τους οικισμούς, 
Σγάρα, Καταρράκτη, για να τερματίσουν στα Άγναντα. 
Πρώτος πέρασε την γραμμή τερματισμού ο ΗΛΙΑΣ ΝΑΤ-
ΣΙΑΣ  με χρόνο 1:52:43.26.Στις γυναίκες πρώτη τερμάτι-
σε η ΑΘΗΝΑ ΜΠΟΥΖΑΝΗ  με χρόνο 2:28:57.06.

Η  Γ΄ διαδρομή (fun race) περιελάμβανε 8,5 χιλιόμε-
τρα και 210μ. υψομετρικής διαφοράς και στην ουσία 
ήταν ένας πανέμορφος γύρος των Αγνάντων. Πρώτος 
έκοψε το νήμα του τερματισμού ο ΚΩΣΤΑΣ ΠΡΩΤΟΓΕ-
ΡΟΣ με χρόνο 0:37:15.40.Στις γυναίκες πρώτη τερμάτι-
σε η ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΛΟΚΩΣΤΑ με χρόνο 0:42:04.06.

Υπήρχαν σταθμοί ανεφοδιασμού με νερά, ισοτονικά, 
φρούτα, μπισκότα, λουκούμια και μπάρες ενέργειας 
WISH BAR που ανέβαζαν τα γλυκογόνα δίνοντας ενέρ-
γεια σε όσους τα γευόντουσαν.

Ένα πλούσιο τραπέζι με παραδοσιακές πίτες περίμενε 
τους αθλητές στον τερματισμό. Στη συνέχεια το μεση-
μέρι της Κυριακής ακολούθησαν οι απονομές στο Κέ-
ντρο Άθλησης και Αναψυχής σε ένα κεφάτο πανηγυρι-
κό κλίμα.Οι πρώτοι νικητές βραβεύτηκαν με ξεχωριστά 
έπαθλα και σε όλους δίδονταν ένα ξεχωριστό μετάλλιο 
τερματισμού σαν μικρή επιβράβευση της μεγάλης τους 
προσπάθειας.IMG_4449

• Ο Αθλος Τζουμέρκων mountain bike, έγινε για δέκα-
τη έκτη χρονιά  στον ομώνυμο ορεινό όγκο, στα Τζου-
μέρκα, την Κυριακή 17  Σεπτεμβρίου 2017. 

Αυτή τη φορά για πρώτη χρονιά, η διοργάνωση έγι-
νε  από τον  Δήμο Βορείων Τζουμέρκων. Αφετηρία και 
τερματισμός των αγώνων ήταν  η κεντρική πλατεία των 
Πραμάντων. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε  αγώνας 
75 χιλιομέτρων,  με 2500μ συνολική υψομετρική, με την 
ονομασία Athlos Tzoumerkon 2017 MTB Marathon race 
75 km, ο οποίος είναι κυριολεκτικά ο γύρος του βουνού 
των Τζουμέρκων. Σε κοινή εκκίνηση έγινε  και μικρότε-
ρος αγώνας με την ονομασία Athlos Tzoumerkon 2017 
mtb fun race 27 km, με 950μ συνολική υψομετρική. Ο 
καιρός ήταν ιδανικός και θεατές και αθλητές απόλαυ-
σαν την μαγευτική φύση των Τζουμέρκων.

Νικητής στον αγώνα Athlos Tzoumerkon 2017 MTB 
Marathon race 75 km ήταν ο Χρήστος Μυλωνάς με χρό-
νο 4:45:03,  με δεύτερο τον Γιώργο Φλαριώτη με  χρόνο 
4:45:58  και τρίτο τον Χρήστο Μπαταλογιάννη. με χρόνο  
4:53:03.

• Χρήματα μέσω των λογαριασμών ρεύματος παίρ-
νουν πίσω 507 οικιακοί καταναλωτές στην Άγναντα Άρ-
τας. Πρόκειται για ποσά που δικαιούνται κάτοικοι των 
περιοχών όπου φιλοξενούν ανανεώσιμες πηγές ενέρ-
γειας και δίνονται ως ανταποδοτικό τέλος μέσω των 
λογαριασμών της ΔΕΗ είτε άλλου παρόχου με τον οποίο 
ο δικαιούχος μπορεί να έχει συνάψει σύμβαση. Σύμφω-
να με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ήδη ο 
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε έχει αναρτήσει, για λόγους διαφάνειας, τον 
πίνακα των αριθμών παροχής των δικαιούχων οικιακών 
καταναλωτών στην ιστοσελίδα του.

Οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας άρχισαν να πι-
στώνουν μέσω του λογαριασμού που εκδίδεται στους 
δικαιούχους το ποσό με την ένδειξη «Έκπτωση στο ηλε-
κτρικό ρεύμα λόγω σταθμών ΑΠΕ στην περιοχή σας».

Αγναντίτικες... πινελιές


