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40 χρόνια ιστορίας, 40 χρόνια αναμνήσεων,
40 χρόνια εφημερίδα «Άγναντα Άρτας»

Γ

εμάτη από ιστορικό περιεχόμενο, σεμνή και άκρως Τζουμερκιώτικη ήταν
η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε
από την Αδελφότητα Αγναντιτών Αθήνας για τη συμπλήρωση των 40 χρόνων από την πρώτη έκδοση της εφημερίδας «Άγναντα Άρτας».
Ήταν μια εκδήλωση που την τίμησαν άνθρωποι
των γραμμάτων και της τέχνης, άνθρωποι του πολιτικού χώρου, αρκετοί Ηπειρώτες και είχε να καταδείξει ουσιαστικά το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον
ενός ιστορικού εντύπου που βρίσκεται στα χέρια των
Αγναντιτών και που μας κρατάει συντροφιά εδώ και
40 χρόνια.
Μια εκδήλωση που έλαβε χώρα στην αίθουσα της
Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου, παρουσία αρκετών συγχωρια-

Αθήνας και ΔημοΓράφει ο
τικός Σύμβουλος
Χρήστος Αx. Λεμονιάς
Παύλος Μπούρης, η
Γενική Γραμματέας
της Ομοσπονδίας Τζουμερκιωτων Αθήνας Εριφύλη
Κίτση, ο Πρόεδρος Αδελφότητας Ρωμιάς Πρέβεζας
Χριστόφορος Ευθυμίου και η Ηπειρώτισα Συγγραφέας Χαρά Παπαβασιλείου-Κουμουλή.

Υπό τους παραδοσιακούς ήχους
των «ΛΑΛΗΤΑΔΩΝ»
Ο Πρόεδρος της Αδελφότητας Ευαγ. Κώστας
στο βήμα
πακίτσο, που έχει «φύγει» από τη ζωή τον Σεπτέμβριο
του 2015.

Συγκίνηση και ιστορικές αναδρομές

Διακρίνονται από αριστερά οι Χρ. Χριστοδούλου,
Ιω. Φίλος, Χρ. Τούμπουρος, Ευαγ. Κώστας,
Χρ. Λεμονιάς και Ανδ. Νάτσης
νών μας, αλλά με αισθητή την απουσία της νεολαίας,
η οποία σε αυτή την νέα προσπάθεια που έχει ξεκινήσει από τον περασμένο Φεβρουάριο το νέο και «διψασμένο» για έργα και πράξεις Δ.Σ της Αδελφότητας,
προφανώς και θέλει να τους έχει όλους δίπλα.
Στην εκδήλωση μίλησαν αρκετοί συγχωριανοί μας
οι οποίοι 40 χρόνια πριν, είχαν δουλέψει και τελικά
υλοποιήσει όλη αυτή την προσπάθεια. Το σεντούκι
των αναμνήσεων που άνοιξαν οι ιδρυτές της Εφημερίδας και τις ιστορικές αναδρομές που ειπώθηκαν
στην αίθουσα, μας έκαναν όλους να νιώσουμε από
περηφάνια και αγάπη προς την πατρίδα μας.
Δίχως φανφάρες και πολλά λόγια, στην αίθουσα
της Πανηπειρωτικής ακούστηκαν πολύ ωραίες ιστορίες από τους παλαιότερους, ενώ ξεχωριστή και ιδιαίτερα σημαντική στιγμή, ήταν, όταν ο πρώηv Πρόεδρος
της Αδελφότητας και μέλος της συντακτικής ομάδας
της Εφημερίδας, ο συγγραφέας Χρίστος Τούμπουρος,
έκανε ειδική αναφορά στον πρωτεργάτη, οραματιστή
και ιδρυτή όλου αυτού του εγχειρήματος, Χρίστο Πα-

Την εκδήλωση άνοιξε και συντόνισε ο Αντιπρόεδρος της Αδελφότητας και Υπεύθυνος Επικοινωνίας, Χρήστος Λεμονιάς. Στη συνέχεια τον λόγο πήρε
ο Πρόεδρος της Αδελφότητας κ. Βαγγέλης Κώστας,
όπου και ευχαρίστησε όλους όσους βρίσκονταν στην
αίθουσα, κάνοντας παράλληλα και μια αναφορά σ’
αυτούς που πριν από σαράντα χρόνια πρωταγωνίστησαν στην έκδοση της εφημερίδας.
Στη συνέχεια μίλησαν ο Αντιπρόεδρος της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας Κώστας Κωνής ο οποίος με λόγια θερμά συνεχάρη το Διοικητικό
Συμβούλιο της Αδελφότητας και τόνισε «πως στην
Πανηπειρωτική Συνομοσπονδίας Ελλάδας είμαστε
περήφανοι που τα ηνία στην Αδελφότητα Αγναντιτών κατέχουν πλέον νέοι άνθρωποι και αυτό δείχνει
την αγάπη τους για την ιδιαίτερη πατρίδα τους την
Άγναντα και περαιτέρω την ήπειρο. Είμαστε σίγουροι πως πρωτοπορείτε και θα αποτελέσετε οδηγό και
για τα άλλα Ηπειρώτικα Σωματεία». Ακολούθως ο
Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τζουμερκιωτών Χρήστος
Λαναράς απηύθυνε εγκάρδιο χαιρετισμό.
Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο βουλευτής Άρτας Βασίλειος Τσίρκας, ο πρώην δήμαρχος Αγνάντων Χρήστος Χασιάκος, ο αντιδήμαρχος Άρτας Ν. Χαρακλιάς,
και ο πρώην πρόεδρος της ΙΛΕΤ και εκπρόσωπος
πλέον, Κώστας Μαργώνης. Ακόμα παρευρέθηκαν οι
Κώστας Μάτσας- Έφορος Πολιτισμού της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, ο Πρόεδρος του
Συλλόγου Ηπειρωτών Χαϊδαρίου Δημήτρης Σούκης,
ο Πρόεδρος Ηπειρωτών Πετρούπολης Κώστας Παπαπάνος, ο Πρόεδρος της Αδελφότητας Λεπιανιτών

Προς το τέλος της εκδήλωσης τον λόγο πήραν οι
διατελέσαντες Πρόεδροι της Αδελφότητας Χρήστος
Χριστοδούλου, Γιάννης Φίλος και Χρίστος Τούμπουρος, ο οποίος ήταν και ο πρώτος υπεύθυνος ύλης της
εφημερίδας. Οι τρεις άνδρες αναφέρθηκαν, ο καθένας
με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο, για το πως πήρε
σάρκα και οστά όλη αυτή η προσπάθεια και από την
δική τους οπτική γωνία παρέθεσαν τα γεγονότα, καταλήγοντας πως ο άνθρωπος που τους ενέπνευσε
σε όλο αυτό ήταν ο Στέφανος Φίλος και ο Χρίστος
Παπακίτσος.
Φυσικά εκτός από τις ομιλίες και τις ιστορικές αναμνήσεις που ξεδιπλώθηκαν, η Αδελφότητα Αγναντιτών είχε προγραμματίσει να δώσουν το παρών σε
αυτή την όμορφη εκδήλωση, ένα συγκρότημα που
τα τελευταία χρόνια έχει κερδίσει το σεβασμό και την
αγάπη του κόσμου. Οι «Λαλητάδες» έδωσαν ξεχωριστό μουσικό Τζουμερκιώτικο χρώμα με τα τραγούδια
τους, ενώ ιδιαίτερη συγκίνησε υπήρξε στην αίθουσα,
όταν ο Χρίστος Τούμπουρος ανέφερε πως η έκδοση
της εφημερίδας και η λειτουργία της οφείλεται στον
Χρίστο Παπακίτσο. Γι αυτό το λόγο σε ένδειξη σεβασμού και αναγνώρισης της προσφοράς ακούστηκε το
«Τζουμέρκα μου περήφανα» το οποίο πάντα χόρευε
σε εκδηλώσεις.

Παραδοσιακές πίτες και τσίπουρο
Το τέλος της βραδιάς και της εκδήλωσης δεν άφησε
παραπονεμένους τους παρευρισκόμενους. Αποτυπώνοντας πλήρως τα όσα άκουσαν στην αίθουσα, γεύτηκαν την Ηπειρώτικη φιλοξενία, καθώς η Αδελφότητα
είχε φροντίσει να ετοιμάσει τα πάντα για την εκδήλωση, δείχνοντας πως με αγάπη και μεράκι γι’ αυτό
που κάνεις το αποτέλεσμα πάντα θα είναι πετυχημένο
στο κλείσιμο μιας όμορφης βραδιάς. Οι Τζουμερκιώτικες πίτες, το άφθονο Τζουμερκιώτικο τσίπουρο και
το κρασί κοσμούσαν το τραπέζι και όλοι γεύτηκαν τα
Ηπειρώτικα εδέσματα, κλείνοντας η βραδιά με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο.

Ο λόγος του Επίτιμου Προέδρου Χρ. Χριστοδούλου στην εκδήλωση

Σ

αράντα χρόνια ζωής, αγώνων, αγωνίας και δράσης
συμπληρώνει εφέτος η Εφημερίδα της Αδελφότητας Αγναντιτών
της Αθήνας «ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ»!
Ένα φιλόδοξο εγχείρημα με-

ρικών οραματιστών Αγναντιτών
καρποφόρησε, παρά τη διστακτικότητα των πολλών, λόγω των
πολύ δύσκολων οικονομικών και
άλλων συνθηκών της πριν από
σαράντα χρόνια. Ελάχιστοι τότε

Το Δ.Σ της Αδελφότητας
Αγναντιτών Αθήνας
εύχεται σε όλους τους απανταχού
Αγναντίτες, αλλά και σε όλο τον κόσμο,
Καλές Γιορτές, Καλά Χριστούγεννα
και Καλή χρονιά με Yγεία,
Αγάπη και Ειρήνη.

πίστευαν ότι η Αδελφότητα μας
είχε τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στις πολύπλευρες απαιτήσεις που έχει η έκδοση ενός σοβαρού και βιώσιμου εντύπου. Οι
περισσότεροι δεν έκρυβαν τους
ενδοιασμούς τους και, με αγαθές
πάντοτε προθέσεις, προσπαθούσαν να αποθαρρύνουν τους
πρωταγωνιστές του εγχειρήματος, για να προφυλάξουν τους
ίδιους και την Αδελφότητα από
οικονομικές, κυρίως, περιπέτειες. Οι ενδοιασμοί τους δεν ήταν
τελείως αδικαιολόγητοι. Η Αδελφότητα μας μόλις είχε αρχίσει
να κάνει τα πρώτα δειλά βήματα
της, ύστερα από πενταετή αδράνεια στην οποία, για διάφορους
λόγους, είχε περιπέσει, ενώ τα
ενεργά μέλη της δεν ξεπερνούσαν τα πενήντα.
Συνέχεια στη σελίδα 7

H κοπή πίτας και ο χορός
των Αγναντιτών
Το Δ.Σ της Αδελφότητας Αγναντιτών Αθήνας σας προσκαλεί στην κοπή πίτας και τον ετήσιο χορό των
Αγναντιτών, που επιστρέφει με τη συμπλήρωση των 90
χρόνων της Αδελφότητας, και θα πραγματοποιηθεί στις 4
Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 13.00,
στο κοσμικό κέντρο διασκεδάσεως «ΑΓΡΊΜΙΑ», του
συγχωριανού μας Γιάννη Μπάρπα.
Τιμή πρόσκλησης: 20 ευρώ κατ’ άτομο, με ζωντανή
μουσική, πλήρες μενού και απεριόριστο κρασί και αναψυκτικά.
Διεύθυνση: Λιοσίων 9 & Μάγερ, Αθήνα (κέντρο).
Τηλέφωνα κρατήσεων: 210-5244739, 6973815018,
6988255206 και 6947721931.
Σας περιμένουμε όλους για να στηρίξετε έμπρακτα την προσπάθεια που γίνεται από το νέο Δ.Σ.
Το Δ.Σ. της Αδελφότητας
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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α
ΓΕΝΝΉΣΕΙΣ
O Ευάγγελος Γιαννούλας και
η σύζυγός του Μαριάννα Κοντογιάννη απέκτησαν στις 24
Νοεμβρίου 2017 ένα υγιέστατο
αγοράκι.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
H Eυαγγελία Γεωργίου Κώστα
του Σπυρίδωνα και ο σύζυγος
της Σπύρος Κολιούλης, βάφτισαν το κοριτσάκι τους την Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2017 στον
Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Λιμίνης, και
το όνομα αυτής Ερασμία. Ανάδοχος της νεοφώτιστης η Ροζίνα
Καρκαμπούνα.

ΓΑΜΟΙ
Η Έλενα Γεωργίου Κώστα του
Ευαγγέλου και ο Διονύσης Θε-

οδόσης παντρεύτηκαν στον Ι.Ν
Αγίου Νικολάου Μώλου Ζακύνθου την Κυριακή 22 Οκτωβρίου
2017.
Τους ευχόμαστε να ζήσουν.

ΘΑΝΑΤΟΙ
• Απεβίωσε στις 30 Οκτωβρίου
και κηδεύτηκε την επομένη στα
Ιωάννινα, η Μηλιά Πολύζου, σύζυγος Σπύρου, ετών 73.
• Απεβίωσε στις 6 Νοεμβρίου και κηδεύτηκε την επόμενη
στην Άγναντα, ο Χριστόδουλος
Ζιάβρας του Λάμπρου, ετών 58.
• Απεβίωσε στις 8 Νοεμβρίου
και κηδεύτηκε στις 10 Νοεμβρίου στην Άγναντα, ο Χρήστος Σιαπάτης του Γεωργίου, ετών 77.
• Απεβίωσε στις 12 Νοεμβρίου και κηδεύτηκε την επομένη
στην Άγναντα, ο Χρήστος Αγό-
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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.
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.

Παρακαλούνται οι συγχωριανοί και φίλοι της
Αδελφότητας που επιθυμούν να αποστείλουν τη
συνδρομή τους να το κάνουν στον κάτωθι λογαριασμό της EUROBANK με αριθμό:
0026-0611-02-0102889910 και
i-ΒΑΝ : GR6202606110000020102889919
Το Δ.Σ.

ΔΙΕΥΚ
 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.

ρος του Ευαγγέλου, ετών 60.
• Απεβίωσε στις 28 Νοεμβρίουκαι κηδεύτηκε την επομένη
στο κοιμητήριο Αμαρουσίου, ο
Σαγανάς Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου, σύζυγος της χωριανής
μας Αγγελικής Ιω. Παπαδημητρίου, ετών 81.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
• Η οικογένεια της Δήμητρας
Χρ. Σιαπάτη προσέφερε το ποσό
των 50€ στην εφημερίδα «Άγναντα Άρτας» στη μνήμη του συζύγου και πατέρα Χρήστου Γ.
Σιαπάτη.
• Ο Δημήτριος Λέτσιος από τη
Μόλιστα Κόνιτσας Ιωαννίνων,
φίλος των Αγνάντων, προσέφερε το ποσό των 50€ στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου Αγνάντων, στη μνήμη του αδελφικού
του φίλου, Χρήστου Σιαπάτη.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ
1. Η οικογένεια του Κωνσταντίνου Μαυροπάνου του Σωτηρίου προσέφερε στην Αδελφότητα στη μνήμη της αδελφής
του Σοφίας Ρίζου συζ. Γεωργίου,
το γένος Σωτηρίου Μαυροπάνου, το ποσό των 50 Ευρώ.
2. Εκ παραδρομής αναφέρθηκε η Ολλανδία ως τόπο διαμονής
των Τάτση Κική του Βασιλείου
και Τάτση Μιχαήλ του Βασιλείου,
αντί του ορθού που είναι ο Καναδάς.
3. Οι Παπακίτσος Ευάγγελος
και Παπακίτσος Κωνσταντίνος
συνέδραμαν την Αδελφότητα με
το ποσό των 50 Ευρώ αντί των
20, που λανθασμένα είχε αναφερθεί στο προηγούμενο φύλλο.

Ευχαριστούμε όλα τα
μέλη και μη τα οποία μας
δίνουν πληροφορίες και
νέα από το χωριό είτε
τηλεφωνικώς είτε μέσω
fax είτε με επιστολές.

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
Κάντε like στη
σελίδα μας στο
facebook (Αδελφότητα Αγναντιτών Αθηνών)
για να μαθαίνετε τα τελευταία νέα της Αδελφότητας.
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Χρήστος Γ. Σιαπάτης (1939-2017)
Χρήστο,
ξαδέλφια γεννηθήκαμε,
όμως φίλοι γίναμε. Η φιλία
μας χτίστηκε βήμα-βήμα,
μέρα με τη μέρα, με ανοιχτές
τις καρδιές μας, με εμπιστο
σύνη και με αλληλοεκτίμηση.
Σ΄ αυτό βοήθησαν οι οικογέ
νειές μας, οι αγαπημένες μας
οικογένειες, οι δύο αδελφές η
Λόπη και η Λάμπρο και οι άν
δρες τους ο μπάρμπα Γιώργος
και ο Αριστείδης.
Από μικρός, Χρήστο, μπήκες
στον αγώνα της ζωής, μαζί με
τον πατέρα σου, το μεγαλύ
τερο αδελφό σου το Μήτσο,
αυτός κι αν έφυγε πρόωρα,
τους γαμπρούς σου και τους
συγγενείς σου.
Πολύ νέος παντρεύτηκες
την αγαπημένη σου Τούλα.
Εδώ, ας μου επιτραπεί να πω
ότι ξέρω πολύ καλά πόσο εσύ
και η Τούλα αγαπιόσασταν.
Θυμάμαι και την ημέρα του
γάμου σας, σα να είναι σή
μερα, σα να είναι τώρα, στην
αυλή του σπιτιού σου, Χρήστο, να κάθεσαι στην καρέκλα
και να περιμένεις να αρχίσει το
τραγούδι για το ξύρισμα του
γαμπρού κι εγώ μικρός τότε
να παίρνω οδηγία-εντολή από
τη θειάκου και τη μάνα μου
για να σου κάνω την πρώτη
ξυραφιά πριν κάνει ο κουρέας
τη δουλειά του. Είναι, έλεγαν,
γούρι για το γάμο, ένα παιδί,
αθώο πλάσμα, να αρχίσει το
ξύρισμα του γαμπρού. Κάτι
ήξεραν.
Χρήστο, έφυγες ήσυχος,
γεμάτος καλοσύνη. Εκπλή
ρωσες με απόλυτη επιτυχία
τους στόχους που είχες βάλει.
Αθόρυβος, ήπιος, συγκαταβα
τικός, οικογενειάρχης πρότυ
πο, αφοσιωμένος στην εργα
σία σου, στη δημιουργία, στο
καθήκον.
Άξιος συνεχιστής της οι
κογενειακής παράδοσης του
μέτρου, της καλοσύνης, της
αγάπης, της φροντίδας, της
περίσκεψης, της καταξίωσης.
Με περίσσια αγάπη φρόντι
σες τους γονείς σου, έμεινες
δίπλα τους μέχρι το τέλος,
πρόθυμος με αγάπη και με
αφοσίωση.
Μαζί με τη γυναίκα σου δη
μιουργήσατε μια άριστη οικο
γένεια. Μεγαλώσατε τα δύο
σας παιδιά, το Γιώργο και το
Φώτη, με πολλή φροντίδα και
με αγάπη, τα καθοδηγήσατε
στη ζωή τους, τα φτάσατε κα
ταξιωμένα στην κοινωνία για
να δημιουργήσουν κι αυτά τις
δικές τους οικογένειες. Σας
έκαναν τέσσερις φορές υπε
ρήφανους παππούδες. Ευ
τυχίσατε να δείτε τα εγγόνια
σας μεγάλα πλέον παιδιά, δύο
φοιτητές σε Πανεπιστήμια και
δύο που ακολουθούν τον ίδιο
δρόμο. Μιλούσες για τα παι
διά σου, για τα εγγόνια σου,
για τις νύφες σου με την ίδια
υπερηφάνεια.
Τα τελευταία χρόνια γυ
ρίσατε εδώ, στο χωριό μας,

στο σπίτι που γεννήθηκες και
μεγάλωσες. Κι εδώ πάλι δημι
ουργία. Φροντίσατε το σπίτι,
τα κτήματα, δείξατε γι' άλλη
μια φορά την αγάπη σας για
την πατρογονική εστία.
Με περίμενες παλιά για να
με καθοδηγήσεις, τότε που
εγώ 18χρονο παιδί έφτασα
στην Αθήνα.
Τα τελευταία χρόνια πάλι
με περίμενες, εδώ στο χωριό
κάθε φορά που ερχόμουν από
την Αθήνα. Με περίμενες στο
σπίτι σου, με περίμενες στην
αγορά, να κουβεντιάσουμε να
θυμηθούμε τα παλιά, να μιλή
σουμε για το σήμερα, για τις
οικογένειές μας, για τα παιδιά
μας, για τα εγγόνια μας.
Συγγενής αγαπητός, αλλά
και φίλος ανιδιοτελής και καρ
διακός.
Σε περίμενα κι εγώ, το κα
λοκαίρι που μας πέρασε, να
επιστρέψεις από το ταξίδι
των ολίγων ημερών που θα
έκανες στην Αθήνα. Όμως δε
γύρισες έτσι όπως μου είχες
υποσχεθεί.
Χρήστο, η δική μας φωνή
σήμερα μπερδεύεται με λυγ
μούς, με κόμπους που ανε
βαίνουν στο λαιμό και με δά
κρυα.
Όσο μπορώ θα προσπαθή
σω να ψελλίσω στους οικεί
ους σου, στη σύζυγό σου, στα
παιδιά σου, στα εγγόνια σου,
στις αδελφές σου, στα ανίψια
σου, σε όλους του συγγενείς
και στους φίλους σου, να κά
νουν κουράγιο, να νοιώθουν
υπερήφανοι για σένα, να ακο
λουθούν το δρόμο της αρετής
και της καλοσύνης που εσύ
χάραξες.
Τα λόγια ακόμα κι όταν εί
ναι γραμμένα, δεν είναι εύκο
λο να διαβαστούν. Τα δάκρυα
θολώνουν τα μάτια, αυλακώ
νουν το πρόσωπο και μου
σκεύουν το χαρτί.
Όσοι σε γνωρίσαμε από κο
ντά, όσοι ζήσαμε μαζί σου, θα
σε νιώθουμε ανάμεσά μας και
θα σε παρουσιάζουμε σε νε
ότερους ως παράδειγμα άμε
μπτου και ακέραιου ανθρώ
που- οικογενειάρχη.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα
του χωριού μας που θα σε
σκεπάσει.
Αιωνία η μνήμη σου Χρήστο.
Κώστας Αρ. Παπακίτσος

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

Τ

ην Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 18.30
το Δ.Σ της Αδελφότητας Αγναντιτών Αθήνας
οργάνωσε και πραγματοποίησε την εκδήλωση για την επέτειο των 40 χρόνων από την έκδοση της
Εφημερίδας «Άγναντα Άρτας». Μια σωστή και επαινέσιμη πράξη από το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητας. Τέτοιες πράξεις είναι ανάγκη να αγκαλιάζονται και
να προωθούνται από όλους τους χωριανούς μας. Είναι γνωστό πως από τη συλλογική προσπάθεια πολλά
οφέλη έχει να αποκομίσει το χωριό μας. Αυτό δείχνει η
90άχρονη ιστορία της Αδελφότητάς μας. Και το σπουδαιότερο! Έχουμε νέα παιδιά, με κέφι, εργατικότητα και
ιδέες. Μαζί τους…
Στην εκδήλωση αυτή θυμήθηκα την προσφορά του
Χρήστου Παπακίτσου στην εφημερίδα μας. Στη μνήμη
του δημοσιεύω ένα ποίημά του με εξαιρετικό περιεχόμενο και γεμάτο επικαιρότητα.
«Αμφιλογίες»
«Μα ούτε και το μάρμαρο, το κρύο, το αθώο,
μου απάντησε ξεκάθαρα σε τούτα που ρωτούσα:
Πού ένιωθε καλύτερα, μέσα στη γη ατόφιο
ή τώρα απέξω σμιλευτό, γυαλιστερό και ακριβό,
σκεπάζοντας τα λείψανα και ιδεών και ύλης;
Και ούτε ποιοι του δίνουνε την πιο πολλή κρυάδα:
Οι από μέσα, οι άπραγοι ή οι απέξω, οι «άρπαγοι»;»
Την εκδήλωση πλαισίωσε το Συγκρότημα Παραδοσιακής Μουσικής «ΛΑΛΗΤΑΔΕΣ» και ο Τραγουδιστής
Δημήτρης Αχνούλας. Θα ήθελα και εγώ τουλάχιστον
από τη στήλη αυτή να τους ευχαριστήσω, γιατί εγώ
τρόπον τινά ήμουν ο διαμεσολαβητής. Οι Λαλητάδες,
όπου υπάρχει Ηπειρώτικη εκδήλωση κοινωνικού περιεχομένου συμμετέχουν πάντα αφιλοκερδώς. Και εδώ
το ίδιο έκαναν. Προσωπικά τους ευχαριστώ.
Κοντεύουν τριάντα χρόνια από τότε που πέθανε ο
Χρήστος Μπονιάκος. Καθηγητής σπουδαίος, άνθρωπος αληθινός που αγάπησε το χωριό και το απέδειξε
με τη διαθήκη του. Το σπίτι του το κληροδότησε στην
Άγναντα. Τόσα χρόνια και, δυστυχώς οι αρμόδιοι είτε
δεν ασχολήθηκαν είτε ασχολήθηκαν και δεν τα κατάφεραν, το σπίτι όμως παραμένει «κληρονομιά» στο Δημόσιο και καταρρέει πλέον ανεκμετάλλευτο. Κάτι θα
γίνει. Έτσι, αν παραμείνει, θα καταρρεύσει. Ο δήμος
δεν ξέρω αν ενδιαφέρεται. Ξέρω όμως πως άρχισαν να
δραστηριοποιούνται χωριανοί, μαθητές του Μπονιάκου και όχι μόνο για την «τακτοποίηση» του θέματος.
Στη μνήμη του.
Στο πρώτο φύλλο της εφημερίδας μας δημοσιεύτηκε
το ποίημα που μου αφιέρωσε ο Γιώργος Θεοφανόπουλος, για το χωριό μας. (Ο Γιώργος Θεοφανόπουλος δολοφονήθηκε 1/4/1984 από τη 17η Νοέμβρη)
Άνοιξη στα Άγναντα
Αύρα γλυκιά κι ανάσασμα στου λόγγου τη δροσάδα
του χαροκόπου ανασασμός, γλυκολαλεί η φλογέρα

Τ

Το καφενείο

ο καφενείο, κάθε καφενείο, σε κάθε χωριό έχει
αφήσει τη δική του ιστορία και τη δική του παρακαταθήκη όχι μόνο στον τοπικό, αλλά και
στην ελληνικό εν γένει πολιτισμό.
Ήταν ο μοναδικός χώρος συγκέντρωσης και ασφαλώς ο μοναδικός χώρος της όποιας διασκέδασης των χωριανών. Και βέβαια
μιλάμε για χωριανούς… Για τους
άντρες, για τα σερκά του χωριού.
Οι γυναίκες απαγορεύονταν. Η
θέση τους εντός οικίας. Στο «παζάρ’» μόνο στο μπακάλικο για να
αγοράσουν τρόφιμα. Στο μπακάλικο και πουθενά αλλού. Αλλού ήταν απαγορευμένο και ηθικώς αξιόμεμπτο! Είναι
γνωστό πως, αν κάποια χ’στιανή ήθελε να
φωνάξει τον άντρα της για κάποια δουλειά,
δεν έμπαινε μέσα στο καφενείο. Περίμενε
υπομονετικά έξω μήπως βγει κάποιος ή
μήπως μπει κάποιος καινούριος και τον
παρακαλέσει να ειδοποιήσει τον άντρα της,
«να βγει για λίγο όξω».
Κάπως έτσι εξηγείται και το περιστατικό
που έγινε σε κάποιο χωριό των Τζουμέρκων, όταν μια νύφη, αρραβωνιασμένη η

κι ανατριχιάζει σύγκρομα η λαγκαδιά. Παστάδα
της Άνοιξης νυφιακή η φουντωμένη η φτέρα
….
οι ρεματιές αχολογάν, μοσχοβολούν τα πλάγια∙
ψαλμός τα κυπροκούδουνα στης φύσης το γιορτάσι∙
των κοπαδιών βελάσματα ταράζουνε τα μάγια
κι η Παναγιά χαμογελά στο έρμο εικονοστάσι.
….
Κι απέ σα λεβεντόκορμοι σκληροί πολεμιστάδες,
που πίνουν τ’ ακροούρανα, τα σύννεφα φιλάνε,
βουνοκορφές ξανοίγονται Τζουμέρκων ομορφάδες,
δροσιές ελατομύριστες νερά κατρακυλάνε.
…
Και στα ριζά, στην αγκαλιά του έλατου πνιγμένα
άσπρα πουλιά τα Άγναντα νωχελικά κουρνιάζουν
και ξαστοχάνε τους καημούς του νου, στα περασμένα
σε δόξες που στραφτάλισαν, σε σπιτικά π’ αδειάζουν.
…
Λίγοι οι λεβέντες και οι κυρές λίγες κι οι κοπελούδες
κ’ οι γέροντες βιγλάτορες τη δημοσιά βιγλίζουν
μ’ απαντοχή και καρτεριά κι οι σκέψεις πεταλούδες
στους πλάνους τόπους, πού ‘φυγαν τα νιάτα φτερουγίζουν.
…
Άγναντα, Πράμαντα χωριά, στον έλατο λουσμένα,
τραχειά αγριοπερίστερα, του γένους καντηλέρια
στα τιμημένα κι’ άγονα τα χώματα σπαρμένα,
Τζουμέρκα μου περήφανα, σταυραετών λημέρια.
Γιώργος Θεοφανόπουλος
Δεν πάει παρακάτω…

Δήμος Γ. Καραϊσκάκη
και Κεντρικών Τζουμέρκων
(Πολλοί «φεύγουν», κανένας δεν γεννιέται)

«Τ

ον κώδωνα του κινδύνου για επικείμενη
δημογραφική κατάρρευση κρούει, με ανακοίνωσή της που απευθύνεται προς κάθε
κατεύθυνση, η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων
Ελλάδος (ΑΣΠΕ), ζητώντας ουσιαστικά μέτρα στήριξης
της οικογένειας.» Αυτά έγραφε ο «Ταχυδρόμος» την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου. Δεν ξέρω, αν τα διάβασε κανένας
αρμόδιος, το μόνο που ξέρω είναι αυτό που θα έλεγαν
εκεί κατά Τζουμέρκα μεριά. «Σιγά το νέο!»
Για ποια κατάρρευση μιλάμε. Εδώ φαίνεται καθαρά
η καταστροφή. Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων. Μέση
ηλικία 57,9 έτη. Πρωταθλητής Ελλάδας. Δήμος Καραϊσκάκη. Μέση ηλικία 53,3 έτη. Όγδοος κατά σειρά σε
ολόκληρη την Ελλάδα. (Πηγή. ΕΛΣΤΑΤ)
Δεν χρειάζονται πλέον στατιστικές, διαπιστώσεις
κλπ. Η ζημιά έγινε. Τώρα, αν θα αρχίσει το κλάμα, τα

κοπέλα -βέρα Αθηναία όπως έλεγε η μάνα
της- κάθισε στο καφενείο του χωριού μαζί
με τον αρραβωνιαστικό της. Ήπιε μάλιστα
και καφέ. Παρήγγειλε «καπουτσίνο». Γούρλωσαν τα μάτια του καφετζή. «Για κάτσε
καλά, φαίνεσαι σοβαρή γυναίκα. Μη λες
αφ’σ’κόλογα.» Το έμαθαν οι χωριανές κι
άρχισε το πανηγύρ’. «Έφερε ο Χρήστος εδώ
μια σιακαφλόρα. Δεν μπορεί να την μαζέψ’.
Διάβ’κε στο καφενείο. Θα μας αποδοκιμάσ’
ο Θεός.»
Μαζί με το θεό αποδοκίμασε «τα τοιαύτα» και η πεθερά και απόρησε. «Δεν γίνονται τοιαύτα. Οπισθοδρομικά γεγονότα. Ανάξια της τάξης μας!» Ανάξια ή όχι,
συμφωνούσε ή διαφωνούσε ο Χρήστος
της έδωσε τα παπούτσια στο χέρι και την
έστειλε εκεί στην τάξη της, «στον αγύριστο!» Έτσι της είπε… Κι όχι πως αποδέχτηκε αυτή την κατάσταση. Ήξερε πολύ καλά
ότι τα καφενεία ήταν ανδροκρατούμενα.
Υπόθεση ανδρών. Γι’ αυτό μια γιαγιά ευφυέστατα έδωσε στο καφενείο του χωριού το
προσωνύμιο «Το πουτσαρείο». Βαθιά και
απόλυτα φιλοσοφημένη λέξη…
Στο καφενείο λοιπόν, με παρέα ή όχι, ο
καφές πίνονταν με ευχαρίστηση, γλύκα και
ηδονή. Το έγραψε άλλωστε τόσο ωραία

ρακουμάνισμα των υπευθύνων ή μη, το τάξιμο και
οι Ερωτήσεις και οι Επερωτήσεις, οι Αναφορές και
Γράφει ο
οι Ανακοινώσεις στα μέσα
Χρίστος Α. Τούμπουρος
δικτύωσης, τι να κάνουμε
τη δουλειά τους κάνουν οι
αρμόδιοι. Σιαλακάς να γίνεται…
Γιατί περί σιαλακά πρόκειται, αφού χρόνια τώρα τα
ορεινά της Ηπείρου, οι κάτοικοι, αυτοί δηλαδή που
«φυλάνε Θερμοπύλες», εκεί στα άγρια ψωμοτόπια, βιώνουν την απόλυτη εγκατάλειψη και χίλια άλλα δυο
… Δεν έχω καμιά διάθεση να μοιρολογώ και να περιγράφω παγιωθείσες καταστάσεις, αλλά όταν μιλάμε
στα μισά του Νοεμβρίου (χάθηκαν δυόμισι μήνες εκπαίδευσης) για να επιλυθεί το «πρόβλημα», αν θα πάει
ή όχι ο δάσκαλος στην Άγναντα, τότε το μόνο που έχει
να κάνει αυτός ο γονιός είναι να «κόψει το κεφάλι του»
και να πάρει τα παιδάκια του και να εγκατασταθεί «εκεί,
όπου υπάρχει σχολείο.» Τόσο απλά!
Τόσο απλά, γιατί η Τζουμερκιώτικη προσμονή για
μια κάποια ανάπτυξη «π’ όλο την περιμένουμε, κι όλο
κινάει νάρθη, κι όλο συντρίμμι χάνεται στο πέρασμα
των κύκλων!...», μας τελείωσε πριν από πολλά χρόνια.
Δεν θα γράψω για το γενικότερο μεταπολεμικό κλίμα
-πόσους Τζουμερκιώτες έδιωξαν- ούτε για την μετανάστευση στο εξωτερικό ούτε ακόμη και για την εσωτερική μετανάστευση. Αυτά τα έζησε όλη η Ελλάδα. Εδώ
όμως στα Τζουμέρκα έπεσε Αρμαγεδδών.
Μέχρι σήμερα, δεν παρουσιάστηκε κανένα σχέδιο,
ανάπτυξης των Τζουμέρκων. Εδώ και πενήντα χρόνια.
Όχι λόγια. Πρόγραμμα. Μη βιαστεί κανείς. Να θυμηθούμε Άντε το Ενεργειακό χωριό στο Αθαμάνιο; Θα
ήταν το μοναδικό έργο ανάπτυξης των Τζουμέρκων.
Το έφαγαν!
Κι άλλα πολλά, μα πάρα πολλά που έγιναν στα Τζουμέρκα -χρόνια τώρα- απόδιωξαν την παραγωγική ηλικία. Αυτό θα γίνει με όλα τα χωριά της Ηπείρου. Έτυχε
να πρωτοστατούν σ’ αυτό τα χωριά των Τζουμέρκων.
(Όλο αρνητικές πρωτιές έχουν αυτά τα Τζουμέρκα!).
Τι γίνεται σήμερα στα Τζουμέρκα; Και σήμερα ακόμη
τα περήφανα Τζουμέρκα, πολιορκούνται ποικιλότροπα
και ανηλεώς.
Μιλάμε για απίστευτη πολιορκία. Νερά, αέρας, βουνά, ποτάμια, ρυάκια, ραχούλες και ρεματιές υπό κατάληψη. Τύφλα να ‘χει ο Ταμερλάνος και ο Τσενγκίς Χαν.
Έτσι έχουν τα πράγματα και αδιαφορώ για τις αναλύσεις των ειδικών και των γραμματιζούμενων. Πολύ περισσότερο για τις κουβέντες των πολιτικών… Πώς να
το κάνουμε. Δεν θα βαρεθούμε όμως να προσμένουμε.
Κι ας είναι κι έτσι: «Σε ό,τι προσμένουμε είναι η αλήθεια,
όχι σε ό,τι αποχτάμε. Γι’ αυτό είν’ έτσι ωραία η αυγή∙
προσμένει την ημέρα». Κωστής Παλαμάς
Θα προσμένουμε να φέξει, να ξημερώσει στα Τζουμέρκα!!!

και ο Σουρής. «…Ω βαρύ γλυκέ καφέ μου/
και σαν είμαι με παρέα/και σαν έχω μοναξιά/κάθε μια σου ρουφηξιά/είναι μια ψηλή
ιδέα.» Το καφενείο, ο χώρος συγκέντρωσης
των χωριανών και το μοναδικό, ας το πούμε μέσον ψυχαγωγίας. Γιορτές, Απόκριες,
Χριστούγεννα, τραπεζώματα στο καφενείο.
Δεν υπήρχαν τότε καφεκοπτεία ούτε και
καφέδες πολλών ειδών. Ένας και μοναδικός. Τον έπαιρνε σπυρί ο καφετζής και τον
άλεθε στον μύλο του. Εκεί, επί τόπου. Και
ύστερα στη χόβολη. Κι ήταν πεντανόστιμος! Σκεφτόμουν κάποτε πως ο Γάλλος μυθιστοριογράφος Ονορέ ντε Μπαλζάκ που
λέγεται πως έπινε σαράντα καφέδες ημερησίως, εκεί στο καφενείο του χωριού θα τους
διπλασίαζε. Και ασφαλώς θα έγραφε και
άλλα τόσα αριστουργήματα!
Το Καφενείο λοιπόν του χωριού με την
απλή, λιτή και ανθρώπινη διακόσμηση. Η
ξυλόσομπα, στη μέση, απλά ξύλινα τραπεζάκια, ψάθινες οι καρέκλες. Υπήρχαν και
μερικοί ξύλινοι πάγκοι. Αυτή ήταν όλη κι
όλη η επίπλωση του χώρου. Το Λουξ που
κρέμονταν από το κέντρο του ταβανιού
έριχνε άπλετο φώς… Ο πάγκος του καφετζή με τον νιπτήρα, τα νεροπότηρα και τα
κρασοπότηρα, τα ρακοπότηρα, τα καφό-

μπρικα και τα φλιτζάνια. Αργότερα εμφανίστηκε και το πετρογκάζ.
Τι προσέφερε; Αναψυκτικά, ούζο, τσίπουρο σκέτο ή με μεζέ, στραγάλια στη χούφτα. Κάποτε κάποτε είχε και καμιά ελίτσα.
Ο χώρος κοινωνικής εκδήλωσης αλλά και
κοινωνικής παρουσίας. Όταν άκουγες «αυτός χάθ’κε από το καφενείο» σήμαινε πως
απουσίαζε καθολικά από την κοινωνική
ζωή. Γιατί το καφενείο ήταν η ίδια η κοινωνική ζωή. Εκεί οι πολιτικές συζητήσεις,
εκεί η επίλυση κοινωνικών προβλημάτων,
εκεί οι ομιλίες των πολιτευτών, εκεί οι διαπραγματεύσεις για την αγορά και πώληση
των «ζωντανών», εκεί τα σεβάσια, εκεί ο κανονισμός της προίκας, εκεί ο Ταχυδρόμος
μοίραζε τα γράμματα, εκεί τα πάντα…
Δεν πιστεύω πως σήμερα μπορούν να
λειτουργήσουν τέτοια καφενεία. Όση προσπάθεια και αν καταβληθεί, όσο μεράκι και
αν βάλουν οι σχεδιαστές. Καφενείο γιοκ.
Δεν υπάρχει πλέον διαπροσωπική σχέση,
δεν ακούς καλημέρα. Οι σχέσεις μας δεν
εκπέμπουν αισιοδοξία, δεν τονίζουν το νόημα της επικοινωνίας, κι επομένως αραχτοί
στην τηλεόραση και στον καναπέ ιδιωτεύουμε. Το καφενείο ήταν ο αληθινός χώρος
της δημοκρατίας!
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Εικόνες από την επέτειο «40 χρόνια Εφημερίδα Άγναντα»
Με τον φωτογραφικό φακό του Χριστόφορου Ευθυμίου

Τ

ο Δ.Σ της Αδελφότητας Αγναντιτών Αθηνών πιστό στις πα
ραδόσεις και δίχως να ξεχνάει την ιστορία, οργάνωσε και
έφερε εις πέρας μια εξαιρετική εκδήλωση γιορτάζοντας τα
40 χρόνια από την ίδρυση τη ιστορικής εφημερίδας της Άγναντας.
Στην αίθουσα της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας, παραβρέθη
καν αρκετοί συγχωριανοί μας, καθώς και αρκετοί Ηπειρώτες από

Ο Αντιπρόεδρος της Πανηπειρωτικής
Συνομοσπονδίας κ. Κων. Κωνής

άλλα χωριά, τιμώντας την παράδοση και την ιστορία μας. Ο φωτο
γραφικός φακός του Ηπειρώτη Χριστόφορου Ευθυμίου, τον οποίο
και ευχαριστούμε για την κάλυψη της εκδήλωσης ήταν παντού.
Σε αυτή την στήλη μπορείτε να δείτε πλούσιο φωτογραφικό υλι
κό από την εκδήλωση των 40 χρόνων, με τον Χριστόφορο Ευθυμί
ου να κάνει μια εξαιρετική δουλειά.

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τζουμερκιωτών
κ. Χρ. Λαναράς

Ο Αντιδήμαρχος Αρταίων κ. Κων. Χαρακλιάς

Ο καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου
κ. Ιωαν. Φίλος

Ο πρώην Δήμαρχος Αγνάντων κ. Χρ. Χασιάκος

Οι «Λαλητάδες» με τον Δημ. Αχνούλα
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Διακρίνονται από αριστερά: Ο βουλευτής Άρτας
του ΣΥΡΙΖΑ κ. Βασ. Τσίρκας, ο πρ. Δήμαρχος Αγνάντων Χρ. Χασιάκος, ο Πρόεδρος της Αδελφότητας
Λεπιανιτών Π. Μπούρης, ο Κ. Μαργώνης και ο
Αντιδήμαρχος Αρταίων Κ. Χαρακλιάς

Διακρίνονται από αριστερά οι Χρ. Λαναράς,
Κ. Μαργώνης και Εριφύλλη Κίτση (Γραμματέας
της Ομοσπονδίας Τζουμερκιωτών)
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Το Πολυτεχνείο το σύμβολο
της Δημοκρατίας

Σ

τις 17 Νοέμβρη κάθε χρόνο όλοι
οι Έλληνες τιμούν και γιορτάζουν
το Πολυτεχνείο. Το Πολυτεχνείο για
τον ελληνικό λαό συμβολίζει την αντίσταση ενάντια στον φασισμό και τον
ολοκληρωτισμό. Οι Έλληνες με αυτόν
τον τρόπο τιμούν όλους εκείνους τους
ανθρώπους που αγωνίστηκαν για την
απόκτηση της ελευθερίας και συνεπώς την καθιέρωση των δημοκρατικών
θεσμών. Με άλλα λόγια, υμνούν την
ελευθερία και τη Δημοκρατία.
Με τη λέξη «Δημοκρατία» εννοούμε την πολιτική κατάσταση κατά την
οποία ο λαός, ο δήμος κυριαρχεί, δηΕπιμέλεια: Κωνσταντίνα
λαδή κυβερνά κατά κάποιον τρόπο την
Αντωνοπούλου, Φιλόλογος
πολιτεία και καθορίζει σημαντικά τις
(εγγονή
Κώστα Γιαννακόπουλου
αποφάσεις που λαμβάνονται γι’ αυτή.
και Αγλαϊας)
Στον αντίποδα της Δημοκρατίας βρίσκεται η Δικτατορία. Στη Δικτατορία παραγκωνίζεται το δίκαιο, οι νόμοι
και οι κοινοβουλευτικοί θεσμοί. Αυτοί που εξουσιάζουν αποφασίζουν
και διατάζουν αγνοώντας τον λαό ο οποίος δεν έχει το παραμικρό δικαίωμα λόγου για τα θέματα που ταλανίζουν την πολιτεία μέσα στην
οποία ζει.
Ο λαός όμως, πάντα θα αγωνίζεται προκειμένου να αποκτήσει την
ελευθερία του. Κληρονόμησε από τους προγόνους του την τόλμη, την
ανδρεία, την επιμονή και την υπομονή προκειμένου να πετύχει αυτόν
τον σκοπό. Αυτή τη γραμμή διατήρησαν και οι φοιτητές εκείνον τον
Νοέμβρη του 1973 ώστε να κάνουν φανερή την πίστη τους στην ιδέα
ότι όλοι μαζί ενωμένοι μπορούν να πολεμήσουν τους δυνατούς για να
κερδίσουν την ελευθερία τους και να διατηρήσουν την αξιοπρέπειά
τους. Οι φοιτητές αγωνίστηκαν για τις ακαδημαϊκές τους ελευθερίες
σε ένα πολιτισμένο κλίμα και άοπλοι με το σύνθημα «Ψωμί-ΠαιδείαΕλευθερία».
Αυτό αποτέλεσε το τέλος της Δικτατορίας. Οι φοιτητές μαζί με όλον
τον λαό ως Έλληνες ενωμένοι φώναζαν συνθήματα υπέρ της Δημοκρατίας και κατά της Δικτατορίας. Φώναζαν με υψωμένη τη σημαία και
νομίζοντας ότι τα τανκς δε θα τους χτυπήσουν καθώς υπερασπίζονταν
την ελευθερία τους. Όμως, ενώ οι φοιτητές τραγουδούσαν τον Εθνικό
Ύμνο το τανκ γκρεμίζει την πύλη του Πολυτεχνείου. Μετά από αυτό το
τραγικό συμβάν επικράτησε η απόλυτη σιγή. Με αυτόν τον τρόπο, το
Πολυτεχνείο θυσιάστηκε ώστε να περάσει και στις επόμενες γενιές το
μήνυμα της ελευθερίας και την ιδέα του αντιφασισμού. Ένας λαός ενωμένος κινήθηκε προκειμένου να διακηρύξει το όραμα της ελεύθερης
ζωής.
Δεν είναι λίγα αυτά που μας έχουν διδάξει οι αγωνιστές του Πολυτεχνείου, φοιτητές και λαός μαζί υπερασπιζόμενοι την ελευθερία και τη
Δημοκρατία. Είναι χρέος όλων μας να θυμόμαστε εκείνον τον Νοέμβρη
του 1973 και να τιμούμε και να δοξάζουμε εκείνη τη μέρα ως ιστορική
επέτειο στις 17 Νοέμβρη κάθε έτους. Αξίζει να υμνούμε και να τραγουδούμε τον Εθνικό Ύμνο όπως τον τραγούδησαν τότε οι αγωνιστές του
Πολυτεχνείου διεκδικώντας την ελευθερία. Ευλογημένοι οι άνθρωποι
εκείνοι που στάθηκαν δυνατοί στοχεύοντας στην αποκατάσταση της
ειρήνης και στην εδραίωση της Δημοκρατίας. Ας γίνουν παράδειγμα
για όλους εμάς.

Στην κορυφή της Ευρώπης ο Αγναντίτης

Επαμεινώνδας Τριανταφύλλου
(εγγονός του Χρήστου Παπακίτσου)

Ασημένιος στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα Tae Kwon Do εφήβων

Μ

αθητής της Γ΄ Λυκείου και με υψηλούς πανεπιστημιακούς στόχους, ο Επαμεινώνδας Τριανταφύλλου
«έλαμψε» με την παρουσία του στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα εφήβων/νεανίδων που διεξήχθη στην
Κύπρο. Κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο της κατηγορίας των
-48 κιλών, ολοκληρώνοντας με μια σπουδαία διάκριση τον
αγωνιστικό κύκλο του στην κατηγορία των εφήβων, δεδομένου ότι από το 2018 θ' αγωνίζεται πλέον σε αυτή των ανδρών.
Ο νεαρός αθλητής του ΑΣ Περιστερίου, ο οποίος στοχεύει
στην είσοδό του στο Τμήμα Βιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μίλησε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) για τη
διάκριση επί κυπριακού εδάφους, το ταεκβοντό αλλά και τους
μελλοντικούς στόχους του εντός κι εκτός αθλητισμού.

 Φαντάζομαι ότι το μετάλλιο αυτό θα σε βοηθήσει
ώστε να «κλειδώσεις» το πανεπιστήμιο που θέλεις να εισαχθείς...
«Σίγουρα θα με απαλλάξει
από το άγχος των πανελληνίων
εξετάσεων. Θα μπορώ να συνεχίσω τις προπονήσεις παράλληλα με το διάβασμα. Στοχεύω να
σπουδάσω Βιολογία στην Αθήνα. Μια σχολή με πολλές απαιτήσεις, αλλά που είναι το όνειρό μου. Γι' αυτό και χαίρομαι
διπλά που τη δεδομένη χρονική
στιγμή, ήρθε αυτό το μετάλλιο».
Σε μια τόσο δύσκολη χρονιά, όμως, δείχνεις να είσαι
συνεπής σε όλες τις δραστηριότητες: ταεκβοντό και διάβασμα. Πόση προσπάθεια χρειάζεται ένας αθλητής της δικής
σου ηλικίας για να μπορέσει
να δείχνει συνέπεια απέναντι
στις υποχρεώσεις του;

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)

ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

LOLLIPOPS
Η χωριανή μας

ΜΑΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓ. ΚΩΣΤΑΚΗ
οδός Φώτου Τζαβέλλα 3
πλησίον Ιπποκράτειου Διαγνωστικού Κέντρου

Τηλ. 26514-02239 – ΙΩΑΝΝΙΝΑ

το εθνόσημο στο στήθος και
να εκπροσωπώ επάξια τη χώρα
μας. Αυτό εξακολουθεί να είναι
το όνειρό μου. Να έχω στο στή-

θος το εθνόσημο όσο το δυνατόν περισσότερες φορές».

Βασίλης Ελ. Λαγός
££
££
££
££
££
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«Η αλήθεια είναι ότι η κούραση είναι μεγάλη και απαιτούνται
πολλές θυσίες. Για να μπορέσει
κανείς να αντεπεξέλθει σε όλες
του τις υποχρεώσεις, πρέπει να
δεχτεί πως κάποια πράγματα θα
μείνουν πίσω, όπως οι βόλτες
και η διασκέδαση, έως έναν
βαθμό πάντα, γιατί και αυτά
είναι απαραίτητα. Αν πραγματικά σου αρέσει κάτι, βρίσκεις
χρόνο για αυτό. Άλλωστε, το
ταεκβοντό είναι για εμένα τρόπος ζωής και δεν θεωρώ τόσο
μεγάλες τις θυσίες που προανέφερα».

 Από ποιά ηλικία ασχολείσαι με το ταεκβοντό; Σκοπεύεις να συνεχίσεις και σαν
φοιτητής; Κι αν ναι, ποιό
είναι το μεγάλο όνειρό σου
πάνω στο ταεκβοντό;
«Ξεκίνησα παραδοσιακό ταεκβοντό από τα έξι μου χρόνια.
Το αγωνιστικό, το ξεκίνησα στα
13 μου. Εννοείται ότι θα συνεχίσω να ασχολούμαι με αυτό
και ως φοιτητής... Όνειρό μου
ήταν πάντα να αγωνίζομαι με

 Πότε κατάλαβες ότι
δεν θα έχανες με τίποτα το
μετάλλιο; Δεν είναι λίγοι οι
αθλητές που από τον πρώτο
κιόλας αγώνα διαισθάνονται πως «αυτή είναι η μέρα
τους». Συνέβη κάτι σχετικό
και με σένα;
«Κοίταγα κάθε αγώνα και
κάθε αντίπαλο ξεχωριστά. Σαν
να ήταν τελικός. Ένιωσα έτοιμος σε όλους τους αγώνες και
ήμουν προετοιμασμένος ψυχολογικά γι' αυτούς».

 Τι πιστεύεις ότι έφταιξε και δεν ήρθε το χρυσό μετάλλιο; Ανώτερος αντίπαλος;
Κούραση; Απειρία; Αν παίζατε αντίπαλοι αύριο, θ' άλλαζες κάτι στο παιχνίδι σου;
«Το μετάλλιο δεν ήρθε, γιατί άξιζε στον αντίπαλό μου.
Ήταν πολύ καλός αθλητής και
τη συγκεκριμένη στιγμή δεν
μπορούσα να τον κερδίσω. Οι
Ρώσοι έχουν πολύ καλό αγω-

νιστικό ταεκβοντό. Εάν έπαιζα
πάλι μαζί του, θα προσπαθούσα
να μην παρασυρθώ στο παιχνίδι
του».

 Η βασική φωτογραφία
του προφίλ σου στο fb περιέχει μια φράση για την υπομονή που πρέπει να έχει κάθε
αθλητής, έως ότου έρθει η
διάκριση. Αυτό είναι τελικά
το μυστικό για να μπορέσει
ένας αθλητής να φτάσει στην
κορυφή;
«Θεωρώ πως η υπομονή είναι το κλειδί της επιτυχίας. Θα
έρθουν πολλές αποτυχίες, έως
ότου έρθει μια και μόνο επιτυ-

χία. Μέσα από τις ήττες θα πρέπει να μαθαίνουμε και να μην
τις αντιμετωπίζουμε ως κάτι
απαραίτητα κακό. Με υπομονή
και δουλειά σίγουρα θα έρθει
το επιθυμητό αποτέλεσμα».

 Εκτός από υπομονή,
τι άλλο πρέπει να έχει ένας
αθλητής που κάνει πρωταθλητισμό και τι θα πρέπει να
περιμένουμε από εσένα την
επόμενη χρονιά;
«Να έχει δίπλα του άτομα
που μπορούν να τον στηρίξουν
και να τον ενθαρρύνουν, όπως
γονείς και φίλους. Για εμένα η

επόμενη χρονιά είναι μια χρονιά
προσαρμογής, γιατί ανεβαίνω
κατηγορία (σ.σ. -54 κιλά) και
ξεκινάω κάτι καινούργιο στην
κατηγορία των ανδρών πλέον».

 Εσένα ποιά άτομα σε
έχουν στηρίξει και σε ποιούς
θα ήθελες να πεις «ευχαριστώ»;
«Ευχαριστώ πάρα πολύ τους
γονείς μου που όλα αυτά τα
Συνέχεια στη σελίδα 7
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ΑΓΝΑΝΤΙΤΙΚΑ με τον Χρήστο Αχ. Λεμονιά
Ο

Χρίστος Τούμπουρος τον οποίο και εκτιμώ
απεριόριστα για την προσφορά του στην
Αδελφότητα, αλλά και για τα όσα έχει κάνει
για το χωριό τα προηγούμενα χρόνια, είπε μια μεγάλη κουβέντα η οποία πρέπει να κρατηθεί από όλους
μας: «Η συλλογική προσπάθεια έχει πολλά οφέλη
για το χωριό μας».
Πολλοί μπορεί να διαφωνήσουν, πολλοί μπορεί
και να συμφωνήσουν. Άλλωστε ο καθένας έχει την
άποψη του και δεν γίνεται ΟΛΟΙ να βρίσκουν κοινό
σημείο επαφής. Αξίζει όμως να υπάρξει μαζική συσπείρωση για το καλό του χωριού μας.
Ενός χωριού, το οποίο τα τελευταία χρόνια δείχνει
σημάδια «αποσύνθεσης», σε όλους τους τομείς.
Παραδομένο στην μοίρα του κι ας μην κρυβόμαστε
πίσω από το δάχτυλο μας. Θα συμφωνήσω με τον
Χρίστο Τούμπουρο για την κριτική που έχει κάνει
κατά καιρούς για την εικόνα διάλυσης που παρουσιάζει το χωριό μας σε όλα τα επίπεδα. Οι αρμόδιοι
φορείς δεν έχουν σκύψει ούτε ένα χιλιοστό για να
επιλύσουν τα πολλά και δεδομένα προβλήματα που
υπάρχουν. Που θέλετε να αναφερθώ; Στο κομμάτι
των υποδομών; Στην καθαριότητα; Στο πρόβλημα
παρκαρίσματος τους γεμάτους μήνες τους καλοκαιριού; Στην μόνιμη ραστώνη σε καίρια ζητήματα
όπως, πολιτιστικά θέματα; Είναι πολλά και μέχρι
στιγμής άλυτα αυτά τα προβλήματα και πολλά ακό-

μα. Ως Αδελφότητα εγώ και οι συγχωριανοί μου,
εκλεγήκαμε από τους Αγναντίτες στο Δ.Σ για να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Έχουμε ξεκινήσει ήδη
μια μεγάλη προσπάθεια για να φέρουμε πιο κοντά
τον Αγναντίτη και να κάνουμε ακόμα περισσότερα
πράγματα. Δεν είμαστε όμως ΣΩΤΗΡΕΣ.
Η γκρίνια, τα πισώπλατα μαχαιρώματα, η εσωστρέφεια που διέπει το χωριό μας αποτελούν δεδομένα την μεγαλύτερη «γάγγραινα» που τρώει τα
«σωθικά» της Άγναντας. Η Αδελφότητα Αγναντιτών
Αθήνας αποδεδειγμένα έχει δείξει έργο και θα συνεχίζει να παράγει και τα επόμενα χρόνια. Δεν μπορεί
όμως μόνη της. Θέλει σύμπνοια, αλληλοστήριξη και
βοήθεια. Ο υπογράφων, ο Βαγγέλης Κώστας, ο Ανδρέας Νάτσης, ο Γιώργος Φίλος είμαστε άνθρωποι
που έχουμε ιδέες και μπορούμε να υλοποιήσουμε
αρκετά πράγματα, αρκεί να υπάρχει μια αχτίδα φωτός.
Η απουσία της νεολαίας από την εκδήλωση των
40 χρόνων σαφώς και με πείραξε. Κατανοώ ότι πολλοί εκείνη την ημέρα εργάζονταν και δεν μπορούσαν να έρθουν. Υπήρχαν όμως και πολλοί που δεν
δούλευαν και προτίμησαν να κάνουν κάτι άλλο. Δικαίωμα τους και σεβαστό. Όμως το πρόβλημα δεν
ήταν ούτε η ημέρα που έγινε η εκδήλωση, ούτε η
ώρα. ΔΥΣΤΥΧΩΣ το «αγκάθι» είναι η νοοτροπία.
Λογικά πολλοί μπορεί να μην ενδιαφέρονται για την

Ο λόγος του Επίτιμου Προέδρου Χρ. Χριστοδούλου
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Μολαταύτα, η αρχή έγινε. «Ο
κύβος ερρίφθη» από τους λίγους, από τους τολμηρούς και το
πρώτο φύλλο της μηνιαίας τότε
εφημερίδας μας κυκλοφόρησε
την 31-5-1977 από το Δ. Σ. της
Αδελφότητας μας, τη σύνθεση
του οποίου, για ιστορικούς λόγους, παραθέτουμε: Στέφανος
Μ. Φίλος (Πρόεδρος), Πανταζής
Κ. Τούμπουρος (Αντιπρόεδρος),
Χρήστος Αρ. Παπακίτσος (Γεν.
Γραμματέας), Δημήτριος Γ. Σιαπάτης (Ταμίας), Χρήστος Αρ.
Τούμπουρος (Ειδ. Γραμματέας)
και μέλη οι Δημήτριος Ε. Λεμονιάς και Γεώργιος Δ. Σκουληκαρίτης.
Μήνα με το μήνα η Εφημερίδα μας στέριωνε καλύτερα, οι
συνδρομητές της πλήθαιναν, οι
συνεργάτες της αυξάνονταν και
τα μέλη της Αδελφότητας πολλαπλασιάζονταν. Οι διστακτικοί
λιγόστευαν και όλοι σιγά-σιγά
συνειδητοποιούσαν ότι η Εφημερίδα, σαν όργανο της Αδελφότητας, θα αποτελούσε τον καλύτερο και τον ισχυρότερο συνδετικό
ιστό που θα ένωνε όλους τους,
όπου γης, συγχωριανούς μας
και θα αναδεικνυόταν σε μοχλό
πίεσης των αρμοδίων προς βαθ-

μιαία επίλυση των σωρευμένων
από χρόνια βασικών προβλημάτων του τόπου μας, με στόχο την
προοδευτική βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ανθρώπων της περιοχής μας.
Όλα τα μετά το 1977 Δ.Σ. της
Αδελφότητας μας έβαλαν το
«λιθαράκι» τους και με την πολύπλευρη βοήθεια και τη στήριξη των συνεχώς αυξανόμενων
συνδρομητών, η Εφημερίδα μας
κατάφερε να αποκτήσει σήμερα
περισσότερους από 1.500 αναγνώστες, ο αριθμός των οποίων
αυξάνεται συνεχώς. Το γεγονός
δεν είναι τυχαίο. Οφείλεται στην
ποιότητα, τη σοβαρότητα και τα
επιμελημένα κείμενα των συνεργατών της, αλλά και στην ποικίλη
θεματογραφία της Εφημερίδας

Νικόλαος Θ. Μπάκος
Χειρουργός οδοντίατρος

Χριστιανουπόλεως 55 (3ος όρ.), Λαμπρινή - Αθήνα
Τηλ. 210 2138238 - Κιν.: 699 2138238
Email: drbrakos@gmail.com

μας, που δεν αναφέρεται μόνο
σε θέματα ανάπτυξης του τόπου
μας, αλλά και στην Ιστορία, τη
Λαογραφία, τη Λογοτεχνία, την
πολιτιστική και πολιτισμική, εν
γένει, κληρονομιά μας, καθώς
και σε θέματα ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος και προβληματισμού.
Στα ως τώρα 201 φύλλα της
Εφημερίδας μας αποθησαυρίζονται οι γνώσεις, οι εμπειρίες, το
πνεύμα, η ψυχή και η προσφορά
πολλών πνευματικών ανθρώπων, χωριανών και φίλων συνεργατών της. Ας μας επιτραπεί να
αναφερθούμε εδώ, με τον προσήκοντα σεβασμό, ονομαστικά
μόνο στους αείμνηστους Γιώργο Στεργίου, Στέφανο Φίλο
και Χρήστο Παπακίτσο που
λάμπρυναν τις σελίδες της Εφημερίδας μας και, με την αγάπη
τους για το χωριό μας, κατέθεταν
με τη χρυσή τους γραφίδα στην
Εφημερίδα μας τις γνώσεις, την
εμπειρία και τη σοφία τους, για
να ρέουν από αυτήν κρουνηδόν
«εις το διηνεκές»!
Αυτού του είδους τους ανεκτίμητους πνευματικούς θησαυρούς, απαυγάσματα σοφίας και
εμπειρίας όλων των, κατά καιρούς, συνεργατών της Εφημερίδας μας, αξιολόγησαν σωστά ο
Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Αδελφότητάς μας (Χρ. Χριστοδούλου Πρόεδρος, Χαρ. Ζάχος Αντ/
δρος, Αντ. Σαλούρου Γ. Γραμμ.,
Κώστας Βασίλης Ταμίας, Κων.
Βρόντος Ειδ. Γραμ. και Γ. Φίλος
και Γ. Κοτσίνης μέλη) και έσπευσαν να τους συγκεντρώσουν
και να τους διαφυλάξουν με τη
βιβλιοδεσία της Εφημερίδας μας
και με την εγγραφή όλων των ως
τώρα τευχών της σε ηλεκτρονική
μορφή (DVD), για να τους παραδώσουν ακέραιους και αναλλοίωτους στις μέλλουσες γενεές
των Αγναντιτών, στους χωριανούς και φίλους μας, αλλά και
στους ερευνητές και μελετητές
της τοπικής ιστορίας και του τοπικού μας πολιτισμού. Τους συγχαίρουμε και τους ευχαριστούμε.
Είναι βέβαιο πως οι μέλλουσες
γενεές των χωριανών μας θα
τους ευγνωμονούν.

ιστορία της Εφημερίδας. Δεκτό. Όμως αυτή είναι
η κληρονομιά μας. Η κληρονομιά που μας άφησαν οι παλαιότεροι για να μπορούμε ΟΛΟΙ μας να
αποτυπώνουμε τις σκέψεις, τους προβληματισμούς
μας,τις χαρές, τις λύπες. Την ίδια στιγμή άλλα χωριά τέτοιους είδους Εκδηλώσεις το πάνε ένα βήμα
παραπέρα. Και πιστέψτε με. Η συμμετοχή είναι καθολική. Οπότε όλα ξεκινούν από την νοοτροπία που
έχουμε σαν χωριό.
Εκτιμώ απεριόριστα τα όσα έχει ξεκινήσει να κάνει
ο Εξωραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού
μας. Και με τον τέως πρόεδρο Γιώργο Κώστα, αλλά
και το νυν Δημήτρη Φίλο, υπάρχει διάθεση συνεργασίας για τα κοινά της Άγναντας. Ο δίαυλος επικοινωνίας έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό και
αυτό είναι ένα θετικό σημάδι για να μπορέσουμε να
οργανώσουμε και να πραγματοποιήσουμε δράσεις.
Όλα θέλουν τον χρόνο τους. Όπως και να προσελκύσεις την νεολαία θέλει δουλειά και υπομονή.
Όμως και η ίδια η νεολαία πρέπει να πιστέψει σε
αυτή την προσπάθεια που κάνουμε, να μας δώσει
δύναμη και εμείς φυσικά ΟΛΟΙ σαν μια γροθιά θα
κάνουμε το καλύτερο δυνατό για μια Άγναντα που
δεν της αξίζει να είναι τόσο «θλιμμένη», «μίζερη»
και παρατημένη στην τύχη της. Όρεξη υπάρχει, αρκεί να το θέλουμε ΟΛΟΙ ΜΑΣ.

Στην κορυφή της Ευρώπης ο Αγναντίτης

Επαμεινώνδας Τριανταφύλλου
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χρόνια ήταν δίπλα μου, καθώς και τους δασκάλους μου,
Κυριάκο Παρασίδη και Χάρη
Μπαλάσκα. Ακόμα θέλω να
ευχαριστήσω και την ελληνική
ομοσπονδία που στέλνει ολόκληρη ομάδα στο Πανευρωπαϊκό αυτό. Τέλος, θα ήθελα να

Αίτηση
Ζάχου Χαρίλαου του
Ευστ., κατοίκου
Ν. Ιωνίας, οδός
Αλ. Παναγούλη 1 Τηλ. 210 2790355
Προς τον κο Πρόεδρο
Αδελφότητας
Αγναντιτών
της Αθήνας - Αθήνα
Θέμα: Παραίτηση
από μέλος της
Αδελφότητας
Αγναντιτών της Αθήνας
Αθήνα 21-11-2017
Παρακαλώ δεχθείτε την
παραίτησή μου από μέλος του Δ.Σ. της Αδελφότητας, για προσωπικούς λόγους.
Ο αιτών
Η ύλη του επόμενου
φύλλου θα κλείσει στις
1 Μαρτίου 2018.
Περιμένουμε έγκαιρα τις
συνεργασίες σας.

ευχαριστήσω και τους προπονητές της εθνικής στην αποστολή αυτή που με βοήθησαν με
τις οδηγίες τους καθ' όλη την
διάρκεια των αγώνων».

 Ένα μήνυμα στα παιδιά της ηλικίας σου ή μικρότερα από σένα που θα ήθελαν
να ασχοληθούν με το ταεκβοντό;
«Το ταεκβοντό είναι μια ολοκληρωμένη πολεμική τέχνη, με
την οποία αξίζει να ασχοληθεί
κανείς. Διδάσκει την πειθαρχία
και τον σεβασμό και μέσα από
τους αγώνες μαθαίνει στον
αθλητή να ελέγχει τον εαυτό
του, τα συναισθήματά του, βοηθώντας τον έτσι κι εκτός αγωνιστικού χώρου».

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ

8

  Ο τρόπος με τον οποίο
θα δρομολογηθεί το έργο
βελτίωσης του τμήματος της
2ης επαρχιακής οδού «Πλάκα
-Άγναντα – Πράμαντα», καθορίστηκε σε συνάντηση που είχε
ο Δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων Γιάννης Σεντελές
με τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών Γιώργο Δέδε στην
Αθήνα.
Στη συνάντηση του Δημάρχου με τον Γενικό Γραμματέα αποφασίστηκε να εκπονηθεί άμεσα η Τεχνική Μελέτη του έργου, με χρηματοδότηση από το Υπουργείο
Υποδομών και με τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου, της Περιφέρειας Ηπείρου
και του Δήμου.
Με την ολοκλήρωση της μελέτης τους πρώτους
μήνες του 2018, θα αποφασιστεί το ύψος χρηματοδότησης από το Υπουργείο, ώστε το έργο να μπει στη
συνέχεια σε φάση δημοπράτησης.
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ευρώ για τη χρηματοδότηση
του έργου από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων».
Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη οι συνεδριάσεις της Κοινής
Επιτροπής Παρακολούθησης
-στην οποία προεδρεύει και συντονίζει η υπουργός
Πολιτισμού- και της Επιστημονικής Επιτροπής, υπό
την προεδρία του ομότιμου καθηγητή ΕΜΠ, Μανόλη Κορρέ, «οι οποίες έχουν συγκροτηθεί στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Σύμβασης, με στόχο αφενός, τον προσδιορισμό των προδιαγραφών
που θα πρέπει να πληρούν οι μελέτες για την αποκατάσταση του γεφυριού και τα κριτήρια επιλογής
του αναδόχου και αφετέρου, τον καλύτερο συντονισμό και επιτάχυνση των διαδικασιών του έργου».
Τέλος, το ΥΠΠΟΑ ενημερώνει για τις επόμενες ενέργειες που έχουν προγραμματιστεί για τους επόμενους
μήνες, οι οποίες είναι: α) η έγκριση από το ΥΠΠΟΑ
των οριστικών μελετών που έχουν ήδη κατατεθεί, β) η
εκπόνηση των μελετών εφαρμογής και η σύνταξη των
τευχών δημοπράτησης, γ) η διακήρυξη του διαγωνισμού και η επιλογή του αναδόχου του έργου από το
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, που είναι ο φορέας υλοποίησης της νέας Προγραμματικής Σύμβασης.

Αγναντίτικες... πινελιές

  Μεγάλη επιτυχία σημείωσε το 6ο πανελλήνιο
συνέδριο Τουρισμού Υπαίθρου – Αγροτουρισμού που
έγινε στα Τζουμέρκα στην Ήπειρο στις 23,24,25 Οκτωβρίου.
Με τη βοήθεια του περιφερειάρχη Ηπείρου κου
Καχριμάνη, ο οποίος παρευρέθη, χαιρέτησε και παρακολούθησε τους ομιλητές την τελευταία ημέρα στο
δημαρχείο της Πράναντα μαζί και με όλους τους δημάρχους από το Βουργαρέλι αλλά και τα βόρεια και
κεντρικά Τζουμέρκα και την Πράναντα.
Το συνέδριο οργανώθηκε από τον ΣΕΑΓΕ (Σύνεσμος Ενώσεων Αγροτουρισμού Ελλάδος) μαζί με την
περιφέρεια Ηπείρου και την Ένωση Αγροτουρισμού
Ηπείρου και ήταν υπό την αιγίδα των υπουργείων Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Στο συνέδριο αναπτύχθηκαν καίρια θέματα που απασχολούν σήμερα τους επιχειρηματίες του είδους αυτού
αλλά και τις τοπικές κοινωνίες που δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις τους.
Με τους νέους οδικούς άξονες (Εγνατία-Ιονία Οδός)
οι αποστάσεις έχουν μικρύνει και περιοχές όπως το
Μέτσοβο, τα Ζαγοροχώρια, τα Τζουμέρκα για τους φυσιολάτρες είναι προορισμοί πρώτης προτεραιότητος.
Το διαδίκτυο πλέον με τη σειρά του, φέρνει αυτούς
τους μαγικούς τόπους στο »σαλόνι» του καθενός. Οι
μισοί ομιλητές του συνεδρίου μίλησαν για τις ιστοσελίδες των επιχειρήσεων και πόσο σημαντικό είναι
να μεταφέρουν την πραγματικότητα και όχι εικονική
φαντασίωση.
Ο κάθε τόπος μέσω των δημοτικών αρχών του,
αλλά και οι επαγγελματίες είναι πλέον απαραίτητο να
φροντίσουν να προβληθούν και μέσα από αυτόν τον
τρόπο, διαφορετικά δεν θα τους μάθει κανείς.
Ο τουρισμός υπαίθρου – αγροτουρισμός είναι ένα
δύσκολο είδος τουρισμού και δεν μπαίνει εύκολα σε
τυποποιημένες φόρμουλες, επειδή ο κάθε επαγγελματίας δημιουργεί ένα »ξεχωριστό» πακέτο για τον επισκέπτη τουρίστα. Το πακέτο αυτό αποτελείται από όλα
τα χαρακτηριστικά του τόπου ( προιόντα, πολιτισμός,
δρώμενα).
Στον αγροτουρισμό ο επισκέπτης επιλέγει με βάσει
τις εμπειρίες που του υπόσχονται ότι θα ζήσει και με
ποιους. Ξέρει ότι στην αγροτουριστική μονάδα τον
υποδέχονται σαν φίλο και όχι σαν πελάτη.(συνήθως
είναι οικογενειακή επιχείρηση. Ο ρεσεψιονίστ είναι
ο ιδιοκτήτης). Ξέρει ότι αυτά που θα φάει δεν έχουν
ταξιδέψει 2-3000 μίλια, ότι διατηρούν όλα τα χαρακτηριστικά του τόπου (οσμή, γεύση,όψη ) και όχι καμιά
δεκαριά Ε για να συντηρηθούν μέχρι να καταναλωθούν. Έχουν δε μαγειρευτεί με χαμόγελο και αγάπη
μια και θα φάει αυτός και η οικογένεια του από το
ίδιο φαγητό. Ξέρει ότι το χαμόγελο της νοικοκυράς
είναι αυθεντικό και όχι υποχρέωση που του θυμίζει
γκριμάτσα. Ξέρει πως αν βρεθεί σε δρώμενο, αυτό θα
γινόταν έτσι και αλλιώς και είναι παρατηρητής και όχι
πρωταγωνιστής σε στημένο για τουρίστες γεγονός. Οι
δήθεν ελληνικές βραδιές δεν είναι ούτε αυθεντικές,
ούτε πηγαίες.
Στο συνέδριο μίλησαν σημαντικοί επιστήμονες από
το πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης καθώς και επιχειρηματίες
και πρόεδροι περιφερειακών ενώσεων.
Ακόμη έγιναν δύο σημαντικά γεγονότα που είναι
απαραίτητο να αναφερθούν γιατί θα καθορίσουν και
τη μελλοντική σχέση των μελών των ενώσεων μας.
α. Ιδρύθηκε εμπορικός φορέας – σύλλογος που θα
αντικαταστήσει την ΑΓΡΟΞΕΝΙΑ και που στόχο θα έχει
την προβολή παρουσίαση και προώθηση καθώς και εκμετάλευση των σπουδαίων προϊόντων και υπηρεσιών
που παράγονται από τους συναδέλφους από όλη την
Ελλάδα.
β. Ολοκληρώθηκε η ίδρυση της Ένωσης Ξενώνων
Νέων Ελλάδος η οποία θα ενσωματωθεί στον πανευρωπαϊκό φορέα και θα αρχίσουν να ενεργοποιούνται
προγράμματα νέων από την Ε.Ε. και τον υπόλοιπο κόσμο και προς την χώρα μας.

Το συνέδριο παρακολουθούσε ομάδα Ελλήνων και
ξένων δημοσιογράφων και φωτογράφων με υπεύθυνο τον Θύμιο Κάκκο οι οποίοι κατέγραψαν με το δικό
τους τρόπο το καταπληκτικό τοπίο των Τζουμέρκων
και την ιδιαιτερότητα του Αγροτουρισμού και Τουρισμού Υπαίθρου και των ανθρώπων του.
Εξαιρετική κάλυψη είχε το συνέδριο από το ΑΡΤ ΤV
και τον Γιώργο Λιαπάτη ο οποίος έχει ανεβάσει στο
YOU TUBE σχεδόν όλες τις ομιλίες. Μπορείτε να τις
παρακολουθήσετε αναζητώντας τες σαν 6ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ – ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ
2017(πηγή: http://kefalonianmantata.gr)

  Στα γραφεία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων
Ηπείρου (ΠΕΔ) πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση
εργασίας για τους Ορεινούς Δήμους της Ηπείρου. Ο
Πρόεδρος της ΜΟΔ Α.Ε. παρουσίασε την στρατηγική
ανάπτυξης της δομής και λειτουργίας του μηχανισμού
υποστήριξης και τόνισε ιδιαίτερα την σημασία της συνεργασίας των Δήμων με την ΜΟΔ Α.Ε. και την ΕΕΤΑΑ
Α.Ε.. Τα στελέχη στη συνέχεια, αναφέρθηκαν διεξοδικά
στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση της συνεργασίας
και ειδικότερα για τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία των Ορεινών Δήμων της χώρας
και την ανάγκη δημιουργίας του μηχανισμού υποστήριξης στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των αναγκαίων
έργων τους. Τα προβλήματα των Δήμων τους καθώς
και προτάσεις άμεσης διαχείρισης και επίλυσης αυτών
κατέθεσαν όλοι οι Δήμαρχοι των Ορεινών Δήμων καθώς και υπηρεσιακά τους στελέχη που συμμετείχαν και
συνέβαλαν στην ουσιαστική συζήτηση και ανταλλαγή
απόψεων. Από τους Δήμους: ο Δήμαρχος Κόνιτσας κ.
Ανδρέας Παπασπύρου, ο Δήμαρχος Μετσόβου κ. Κωνσταντίνος Τζαφέας, ο Δήμαρχος Πωγωνίου κ. Κωνσταντίνος Καψάλης, ο Δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων κ.
Ιωάννης Σεντελές, ο Δήμαρχος Ζαγορίου κ. Βασίλειος
Σπύρου, ο Δήμαρχος Γεωργίου Καραισκάκη κ. Περικλής Μίγδος, ο Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων
κ. Μαρίνος Γαρδέλης και από Φιλιάτες, υπηρεσιακό
στέλεχος. Συμμετείχε επίσης και η Δήμαρχος Σουλίου,
κ. Σταυρούλη Μπραίμη-Μπότση. Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ
Ηπείρου με την υποστήριξη της οποίας έγινε η συνάντηση εργασίας, Δήμαρχος Ηγουμενίτσας, κ. Ιωάννης
Λώλος, αναφέρθηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας
και τόνισε την σημασία έναρξης αυτών των συναντήσεων, από εδώ, την Ήπειρο, μια κατ’ εξοχήν ορεινή
περιοχή, εστιάζοντας στην αναγκαιότητα άμεσης λειτουργίας του υποστηρικτικού μηχανισμού από την
ΜΟΔ Α.Ε. και την ΕΕΤΑΑ Α.Ε.. Στη συνάντηση αυτή, η
οποία έγινε μετά το συνέδριο της Επιτροπής Ορεινών
Δήμων της ΚΕΔΕ στην Κόνιτσα, ο Δήμαρχος της Κόνιτσας και μέλος της ως άνω Επιτροπής, στην τοποθέτησή του μετέφερε και τον χαιρετισμό της Προέδρου
της Επιτροπής, Δημάρχου Παρανεστίου Δράμας, κας
Αλίκης Σωτηριάδου. (πηγή: epirusgate.blogspot.gr)
  Το ιστορικό Γεφύρι της Πλάκας, στα Τζουμέρκα,
που κτίστηκε το 1866 και κατέρρευσε εξαιτίας της
κακοκαιρίας τον Φεβρουάριο του 2015 θα σταθεί και
πάλι στο μεγαλοπρεπές ύψος του –των 21 μέτρων.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού: «Ολοκληρώθηκαν εγκαίρως και με επιτυχία, οι επείγουσες και απαραίτητες
εργασίες Στερέωσης και Προστασίας του ανατολικού και δυτικού βάθρου του Γεφυριού της Πλάκας
στον Άραχθο, αποτέλεσμα συντονισμένων ενεργειών και συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, την Περιφέρεια Ηπείρου,
τον δήμο Βορείων Τζουμέρκων, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος- Τμήμα Ηπείρου, στο πλαίσιο της αρχικής Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης».
Οι εργασίες που ολοκληρώθηκαν αφορούσαν την
πλήρωση της υποσκαφής της θεμελίωσης του δυτικού μεσόβαθρου, την προστασία και συγκράτηση του δυτικού τμήματος της γέφυρας με αγκύρια και τένοντες, καθώς και την περισυλλογή και
διάσωση του αυθεντικού υλικού του μνημείου.
«Οι συγκεκριμένες εργασίες» συνεχίζει η ανακοίνωση
«ήταν οι απαραίτητες πρόδρομες εργασίες, ώστε το
έργο της Στερέωσης, Αποκατάστασης, Αναστήλωσης
και Ανάδειξης του Γεφυριού της Πλάκας να μπορέσει
να εκκινήσει άμεσα, στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης ανάμεσα στο
Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, το Υπουργείο
Πολιτισμού και Αθλητισμού, το Υπουργείο Υποδομών
και Μεταφορών, την Περιφέρεια Ηπείρου, το Δήμο Βορείων Τζουμέρκων, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος - τμήμα Ηπείρου,
η οποία υπογράφτηκε τον Ιούνιο του 2017 μετά από
πολύμηνη προετοιμασία μαζί με όλους τους συμβαλλόμενους φορείς και μετά την εξασφάλιση 5,5 εκατ.

  Με αποφάσεις που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, μετά την
εξουσιοδότηση που του παρασχέθηκε από τη Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, κηρύχθηκαν μεταξύ
άλλων σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης και οι εξής
περιοχές της Π.Ε. Άρτας που αφορούν Τ.Κ. , Ράμιας,
Λεπιανών, Μικροσπηλιάς, Καταρράκτη, Αγνάντων της
Δημοτικής Ενότητας Αγνάντων του Δήμου Κεντρικών
Τζουμέρκων για την αντιμετώπιση των αναγκών και
τη διαχείριση των συνεπειών από τις καταστροφές
που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα
που εκδηλώθηκαν από 30 Νοεμβρίου μέχρι 3 Δεκεμβρίου 2017. Η εν λόγω κήρυξη ισχύει από την ημέρα
εκδήλωσης του καταστροφικού φαινομένου, δηλαδή
από 30-11-2017 και για τρεις μήνες, ήτοι έως και 1
Μαρτίου 2018. Μετά το πέρας του καθορισθέντος
χρόνου, θα γίνει δίχως νέο έγγραφο, άρση της παραπάνω κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.
  Σε σύσκεψη υπηρεσιακών παραγόντων στο
Υπουργείο Υποδομών και συγκεκριμένα στο γραφείο
του Γενικού Γραμματέα Γεωργίου Δέδε, υπό την προεδρεία του, στην οποία παρέστησαν οι Δήμαρχοι
Κεντρικών και Βορείων Τζουμέρκων Μαρίνος Γαρνέλης και Γιάννης Σεντελές καθώς και ο Πρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου Κ. Τζουμέρκων Φώτης Χαχούλης, παρουσιάστηκαν διεξοδικά οι δράσεις και
ο τρόπος κατασκευής του Πάρκου Ορεινών Δραστηριοτήτων που ...πρόκειται να δημιουργηθεί στη θέση
Σταυρός στο Λιβάδι Θεοδωριάνων.
Προβλέπεται η κατασκευή πίστας χιονοδρομίας (δύο
πίστες, μία για ενήλικες και μία για ανήλικους), στίβος
εκμάθησης ιππασίας μετά των απαραίτητων ζώων και
στάβλων, Τοξοβολία, Paintball και αγορά εξοπλισμού
για ορεινές δραστηριότητες καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου. Επίσης προβλέπεται η λειτουργία εστιατορίου για πρόχειρα εδέσματα και υπάρχει δυνατότητα να
προστεθούν κι άλλες δράσεις σε ένα συνολικό χώρο
εμβαδού 200 στρεμμάτων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ
ΑΓΝΑΝΤΙΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Καλούνται
τα μέλη της Αδελφότητας Αγναντιτών Αθη
νών στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
στις 21 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Κυριακή και
ώρα 10.30 π.μ., στα γραφεία της Αδελφό
τητας, Σοφοκλέους 33, 5ος όροφος, με τα
παρακάτω θέματα Η/Δ:
1) Διοικητικός απολογισμός
2) Πρόγραμμα δράσης
3) Οικονομικός απολογισμός
4) Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
5) Έκθεση πεπραγμένων
6) Εισηγήσεις - προτάσεις
Παρακαλούνται όλοι οι συγχωριανοί για
την παρουσία τους στην εκδήλωση.
Το Δ.Σ.

