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Αγναντίτικο αντάμωμα στα 90 χρόνια της Αδελφότητας
Κοπή πίτας και ετήσιος χορός
Π

αρουσία σύσσωμου του Δ.Σ. της Αδελφότητας
και με παρόντες εκπροσώπους της πολιτικής, και
πολιτιστικής ζωής των Αγνάντων, η Αδελφότητα Αγναντιτών Αθήνας γιόρτασε την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου
2018, με κάθε επισημότητα στο Κέντρο Διασκεδάσεως
«Αγρίμια» του συγχωριανού μας Γιάννη Μπάρπα, τα 90
χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου, συνδυάζοντας
παράλληλα και την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.
Παρά το συλλαλητήριο που λάμβανε χώρα εκείνη
την ώρα στο κέντρο της Αθήνας για το ζήτημα της
ονομασίας της «Μακεδονίας» στα Σκόπια, οι Αγναντίτες τίμησαν με την παρουσία τους, το νέο Δ.Σ της
Αδελφότητας αγκαλιάζοντας με ιδιαίτερη θέρμη τη

τικής Συνομοσπονδίας κ. Κωνσταντίνος Κονής, ο Υφυπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής και Αρτινός στην
καταγωγή κ. Ιωάννης Μπαλάφας, ο Βουλευτής Άρτας
κ. Γιώργος Στύλιος, ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού και
Εξωραϊστικού Συλλόγου των Αγνάντων κ. Δημήτρης
Φίλος, ο Εκπρόσωπος του χορευτικού συγκροτήματος

Αγναντίτες που διαΓράφει ο
μένουν στην Αττική
Χρήστος Αx. Λεμονιάς
να δίνουν βροντερό
παρόν στο χωριό, με
την Άγναντα να ζει παλιές καλές στιγμές.
Η δεύτερη και σημαντικότερη ίσως είδηση της εκδήλωσης, ήταν η ανακοίνωση που έκανε ο Εκπρόσωπος
του χορευτικού συγκροτήματος «Οι Μερακλήδες» κ.
Βασίλης Γκαρτσώνης, ο οποίος αποκάλυψε πως σε
συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο του χωριού,
την Αδελφότητα Αγναντιτών Αθήνας και αυτή των Ιωαννίνων, σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί η γνωστή σε
όλους εκπομπή «Κυριακή στο Χωριό» που προβάλλεται στο κανάλι της ΕΡΤ 3 και αναμένεται να αποτελέσει
μια εξαιρετική διαφήμιση για την Άγναντα.

Ευχαριστίες σε Γιάννη Μπάρπα
και Χορηγούς

νέα αυτή προσπάθεια που έχει ξεκινήσει το Δ.Σ από
τον Φεβρουάριο του 2017, όταν ανέλαβε και επίσημα
τα ηνία του συλλόγου.
Ο Πρόεδρος της Αδελφότητας κ. Βαγγέλης Κώστας,
ο Αντιπρόεδρος κ. Χρήστος Λεμονιάς, ο Γενικός Γραμματέας κ. Γιώργος Φίλος, ο Ταμίας κ. Ανδρέας Νάτσης,
καθώς και τα υπόλοιπα μέλη οργάνωσαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την όμορφη αυτή εκδήλωση, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους Αγναντίτες να γιορτάσουν με την ψυχή τους, περνώντας ένα πολύ όμορφο
μεσημέρι Κυριακής.
Ο χορός και η κοπή πίτας της Αδελφότητας Αγναντιτών συνδυάστηκε τη φετινή χρονιά με την ίδρυση των
90 χρόνων του συλλόγου. 90 χρόνια Ζωής, Σεβασμού,
Προσφοράς και Αλληλεγγύης. Η συγκεκριμένη εκδήλωση χαρακτηρίστηκε επετειακή και θα μείνει στην

«Οι Μερακλήδες» κ. Βασίλης Γκαρτσώνης και αρκετοί
ακόμα από άλλους συλλόγους, απηύθυναν με την σειρά τους χαιρετισμό, δίνοντας τα εύσημα για την άρτια
οργάνωση της εκδήλωσης, ενώ έθιξαν την αγάπη και
το πάθος που διέπει το νέο Δ.Σ, για έργα και δράσεις.
Την εκδήλωση άνοιξε και συντόνισε ο Αντιπρόεδρος
της Αδελφότητας κ. Χρήστος Λεμονιάς, ενώ τον δικό
του χαιρετισμό απηύθυνε και ο Πρόεδρος της Αδελφότητας κ. Βαγγέλης Κώστας. Μεταξύ άλλων στο βήμα
για την κοπή πίτας σηκώθηκαν οι πρώην Πρόεδροι της
Αδελφότητας οι κ.κ. Χρίστος Χριστοδούλου και Κώστας Παπακίτσος, εκφράζοντας και αυτοί με την σειρά
τους την αμέριστη συμπαράσταση και εμπιστοσύνη
στο νέο Δ.Σ.

Την κοπή της πίτας έκανε ο Πρόεδρος της Αδελφότητας κ. Βαγγέλης Κώστας, ενώ βοήθησαν στο κόψιμο
οι κ.κ. Κωνής, Παπακίτσος, Χριστοδούλου, Γκαρτσώνης
και Φίλος. Ο τυχερός της πίτας ήταν ο Αχιλλέας Λεμονιάς, ο οποίος κέρδισε ένα αντρικό άρωμα, προσφορά
της συγχωριανής Σπυριδούλας Αηδόνη.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε λαχειοφόρος αγορά και κληρώθηκαν αρκετά δώρα,
με τον κόσμο να δείχνει άμεση ανταπόκριση.

ιστορία για την ζεστασιά και την θερμή φιλοξενία που
παρείχε στους Αγναντίτες.
Τον χορό τίμησαν με την παρουσία τους αρκετοί θεσμικοί παράγοντες. Ο Αντιπρόεδρος της Πανηπειρω-

Ο Πρόεδρος, το Διοικητικό
Συμβούλιο και τα μέλη
της Αδελφότητας Αγναντιτών
Αθήνας εύχονται σε όλους
τους απανταχού Αγναντίτες,
Καλή Ανάσταση, Καλό Πάσχα
με υγεία και φώτιση.

Εκδρομή το τριήμερο της Αποκριάς
και «Κυριακή στο Χωριό»
Από την εκδήλωση βγήκαν αρκετές ειδήσεις. Μια
από αυτές ήταν φυσικά η ναύλωση λεωφορείου από
την Αδελφότητα για το χωριό, το τριήμερο της Αποκριάς (17/19/2), όπου και πραγματοποιήθηκε με τους

Στην άρτια οργάνωση της εκδήλωσης μερίδιο επιτυχίας δεν θα μπορούσε να μην έχει ο ιδιοκτήτης του
Κέντρου «Αγρίμια» Γιάννης Μπάρπας ο οποίος έκανε
τα αδύνατα δυνατά προκειμένου όλα να είναι στην
εντέλεια. Η συνεργασία που υπήρξε με το Δ.Σ της
Αδελφότητας ήταν εξαιρετική και φυσικά το Δ.Σ τον
ευχαριστεί για την φιλοξενία του και την βοήθεια του
σε όλους τους τομείς.
Επίσης μεγάλη ήταν η συμβολή και η προσφορά
των Δωρoθετών - Χορηγών στην πραγματοποίηση της
λαχειοφόρου αγοράς. Τόσο η Αδελφότητα Αγναντιτών
Αθήνας, αλλά και πολλοί συγχωριανοί μας ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και βοήθησαν ούτως ώστε να μαζευτούν αρκετά δώρα τα οποία κατέληξαν στα χέρια
των Αγναντιτών.
Το Δ.Σ της Αδελφότητας Αγναντιτών Αθήνας ευχαριστεί την κ. Σταυρούλα Αηδόνη, την κ. Σπυριδούλα
Αηδόνη, τον κ. Αλέξανδρο Μαυροπάνο (Φαρμακείο
Πέραμα-Ιωαννίνων), τον κ. Χρήστο Δ. Ζιάβρα ΕΜΦΑΣΗ ΑΕ, Κατάστημα Ειδών Οικιακής Χρήσεως, Οικιακά
Είδη & Σκεύη, Δερβενίων 30, Μεταμόρφωση 144 51),
τον κ. Γεράσιμο Παπαδημητρίου (Κατάστημα Κοσμημάτων – Μαρούσι Διονύσου 24, 151 24 Μαρούσι
Αττικής), τον κ. Γεώργιο Αηδόνη (Hotel Antonios /
Αρχαία Ολυμπία), τον κ. Γεώργιο Χριστοβασίλη και
την ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννινα, την Κα Βασιλική Κωστούλα
και το Τουριστικό Γραφείο Μαυρογιάννης Travel. Η
προσφορά τους ήταν κάτι παραπάνω από πολύτιμη
και συνέβαλλαν τα μέγιστα.
Τέλος να ευχαριστήσουμε τον Θανάση Θανάση και
τον γιό του Γεώργιο Θανάση για την Βασιλόπιτα που
προσέφεραν παραγωγής των Φούρνων ΘΑΝΑΣΗ (Ίλιον
Πλ. Ιλίου 28).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Δ.Σ. της Αδελφότητας Αγναντιτών Αθήνας
αποφάσισε την έκδοση επετειακού Ημερολογίου για το 2018, χρονιά συμπλήρωσης 90 χρόνων
από την ίδρυσή της.
Το Ημερολόγιο έχει ήδη διατεθεί στον Ετήσιο
χορό μας στο κέντρο ΑΓΡΙΜΙΑ, καθώς και στην εκδρομή που πραγματοποιήσαμε στην Άγναντα,
για τον εορτασμό του τριήμερου της Καθαράς
Δευτέρας 17-19/02/2018, στις εκδηλώσεις του Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου των Αγνάντων.
Για όσους το επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται στα Μέλη του Δ.Σ., στο e-mail info@agnanta.com.gr, στη Σελίδα της Αδελφότητας στο
FACEBOOK (Αδελφότητα Αγναντιτών Αθηνών)
καθώς και στα Καφενεία του Χωριού (Ν. Μπάρπα,
Ανθούλα Χουλιάρα-Κώστα, Δημήτριος Μήτσος
και Νίκο Κράββαρη) και στην Kαφετέρια MONT
CAFÉ.
ΚΟΣΤΟΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 5
ΕΥΡΩ.
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Το Φιλότιμο!

ΕΚΕΙ ΣΤ’ ΑΠΟΣΚΙΑ ΤΟΥ... ΧΩΡΙΟΥ

Οι άπαιχτοι

Π

ρωί-πρωί, πριν ακόμα ο
ήλιος ανατείλει, ο Βασίλης ο Γκιμάζης, ο ένας απ’
τους δυο αγροφύλακες του
χωριού, βρισκόταν στο κτήμα του Αντώνη του Στημόνη,
πίσω και κάτω χαμηλά απ’
το εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής, πλάι ακριβώς στο
ποτάμι, όπου μαζί με άλλους
εργάτες μάζευε ελιές.
Θα είχαν περάσει πια δυοτρεις ώρες και, καθώς η συλλογή του ελαιοκάρπου συνεχιζόταν κανονικά, ακούγεται
ξαφνικά μια φωνή ψηλά απ’
τον αμαξιτό δρόμο:
-Ε, Βασίλη Γκιμάζη! Έλα
λίγο πάνω, που σε θέλω!
-Έλα εσύ κάτω! Εγώ δεν
μπορώ ν’ αφήσω τη δουλειά
μου. Ο άνθρωπος με πληρώνει! του απαντάει ο Αγροφύλακας.
-Έλα γρήγορα απάνω και
σε θέλει ο Αγρονόμος!
Στο άκουσμα της τελευταίας φράσης τού κόβονται τα
γόνατα και μονολογεί:
-Κι ω, καλά λέει!
Και αντιλαμβανόμενος τη
δύσκολη θέση, στην οποία
βρέθηκε, παίρνει αργά-αργά
την ανηφόρα προσπαθώντας
να βρει κάποια δικαιολογία
προς τον προϊστάμενό του, να
συμμαζέψει τ’ ασυμμάζευτα
ύστερα απ’ την ανόητη ομολογία του, γιατί γνώριζε πολύ
καλά ότι οι αγροφύλακες απαγορευόταν να εργάζονται σε
ξένα κτήματα πέρα από τα
δικά τους.
Ο Αγρονόμος, καλά ενημερωμένος για τις εν γένει κινήσεις τους εκείνων των ημερών, είχε φροντίσει να περάσει πρώτα από τα σπίτια τους
στο χωριό.
Του μεν Μπάρδα το σπίτι το
βρήκε κλειστό, ενώ στο σπίτι
του Γκιμάζη βρήκε τη σύζυγό
του, η οποία τον διαβεβαίωσε
ότι ο άντρας της είχε αναχωρήσει, πριν ακόμα ξημερώσει,
για το Πάνω Χωριό.
Αφού τελικά παρουσιάστηκε στον Αγρονόμο κι έδωσε
τις απαραίτητες εξηγήσεις:

Γράφει ο
Γιάννης Κατσικογιώργος
Συνταξιούχος δάσκαλος

-Για πες μου τώρα. Ο άλλος
ο Αγροφύλακας πού είναι σήμερα;
-Πήγε στο Πάνω Χωριό, του
απαντά αμέσως ο Γκιμάζης.
-Α, πήγε στο Πάνω Χωριό!
Για έμπα μέσα στο αυτοκίνητο και πήγαινέ μας στο κτήμα
του γαμπρού του, στην περιοχή της Μυρτιάς.
Θέλοντας και μη μπαίνει ο
Βασίλης στο αυτοκίνητο και
σε λίγη ώρα φτάνουν κάτω
ακριβώς από το κτήμα, όπου ο
Μπάρδας μάζευε ελιές με τη
γυναίκα του, την κόρη του και
το γαμπρό του.
Κατέβηκαν απ’ το αυτοκίνητο κι ο Αγρονόμος:
-Φώναξέ τον να κατέβει
κάτω.
-Βασίλη Μπάρδα! Έλα για
λίγο κάτω!
-Έλα εσύ απάνω! του απαντά νωθρά ο Μπάρδας.
-Έλα κάτω γρήγορα! Σε θέλει ο Αγρονόμος!
Κατεβαίνει ο Μπάρδας χωρίς χρονοτριβή, παρουσιάζεται στον Αγρονόμο και δίνει κι
αυτός τις απαραίτητες εξηγήσεις.
Τελικά, αφού άκουσαν με
σκυμμένο κεφάλι τα σχετικά
τους απ’ τον Αγρονόμο, έφαγαν κι οι δυο για την παρανομία τους από ένα γερό πρόστιμο.
Γιάννης Κατσικογιώργος
Συνταξιούχος Δάσκαλος
katsikogiorgos.webnode.com

Υ.Γ.: Η παρούσα εργασία μου είναι η τελευταία. Τα θέματά
μου έχουν πλέον εξαντληθεί. Θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω, τόσο την Αδελφότητα, όσο και τους αναγνώστες, για την
επταετή φιλοξενία των εργασιών μου και να ευχηθώ ολόψυχα
η διακεκριμένη αυτή Εφημερίδα να συνεχίσει την επιτυχημένη
της πορεία και στο μέλλον.
Ο ίδιος

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)
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Ή

ταν ένα υπέροχο καλοκαιρινό πρωινό εκείνο τον
Ιούνιο του 1961 που, αφού χαιρέτησα τους δικούς μου, πήρα
το δρόμο για την Πάτρα για να
καταταγώ στην Ελληνική Αεροπορία σαν εθελοντής στρατιώτης.
Εκείνη την άνοιξη τελείωνα το
Λύκειο και επειδή δεν είχα και τίποτε καλύτερο να κάνω σκέφτηκα να υποβάλω τα χαρτιά μου
για να υπηρετήσω την στρατιωτική μου θητεία και μετά βλέπουμε… Οι συμμαθητές μου είχαν
αποφασίσει να πάνε να δώσουν
εξετάσεις στην Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία η να γίνουν
δασικοί υπάλληλοι στην Δασική
Σχολή Αγυιάς Λάρισας, κάτι πού
εγώ δεν το ήθελα χωρίς ουσιαστικά να ξέρω και τι θέλω.
Μαζί μου κατά την αναχώρηση, θυμάμαι, ήταν και ο συμμαθητής μου από το Δημοτικό
Σχολείο Δημητράκης Κ… που και
αυτός θα υπηρετούσε τη θητεία
του στην Αεροπορία. Οι γονείς
μας, λοιπόν, αφού μας έδωσαν
τις τελευταίες συμβουλές και μας
φίλησαν με δάκρυα στα μάτια
γύρισαν για τα σπίτια τους. Τότε
ο Δημητράκης είπε να γυρίσω
να δω μια ακόμη φορά τη μάνα
μου …ποιος ξέρει αν θα την ξαναδώ……
Από τότε και για μερικές εβδομάδες δεν ξαναείδα το φίλο μου
το Δημητράκη. Εγώ πήγα στα
Γιάννενα και με ένα άθλιο λεωφορείο την άλλη μέρα κατέβηκα
στην Πάτρα και από εκεί στο Αεροδρόμιο του Αράξου που ήταν
και η Μονάδα μου…. ΄Έκανε μια
πνιγηρή ζέστη που σου έκοβε την
ανάσα αλλά το καινούριο τοπίο
και κυρίως η θάλασσα με εντυπωσίασαν τόσο που δεν χόρταινα να απολαμβάνω διαρκώς καινούρια πράγματα και καταστάσεις. Στο στρατόπεδο του Αράξου η επαφή με την στρατιωτική
ζωή, μου γέμισε τόσο την κάθε
μου στιγμή που δεν μπορούσα
να σκεφθώ τίποτε. Τον Δημητράκη, τον έβλεπα κάπου - κάπου
τα βράδια στον κινηματογράφο.
Βλέπαμε, θυμάμαι υπέροχα έργα
με την Liz Tailor και τον Richard
Barton, ξαπλωμένοι επάνω στα
κοφτερά χαλίκια και φορώντας
τη στολή αγγαρείας…
Το Φθινόπωρο με πήγαν στο
Καβούρι της Αττικής σε ένα παραμυθένιο τοπίο (υπέροχος συνδυασμός πεύκου και θάλασσας
σε καινούρια αστραφτερά κτίρια) για ειδίκευση στους ασυρμάτους των αεροσκαφών και την
άνοιξη της επόμενης χρονιάς με
έστειλαν στο Αεροδρόμιο Δεκελείας στο Τατόι, στο στρατόπεδο της Πολεμικής Αεροπορίας.
Εκεί με πολλούς άλλους ταλαίπωρους σμηνίτες ετοιμάζαμε τα
αεροπλάνα HARVARD κάτι μονοκινητήρια διθέσια θηρία για
τους μαθητές της Σχολής Ικάρων
από τις 6 το πρωί μέχρι τις 12 το
μεσημέρι και 2-3 ώρες ακόμη ο
απόγευμα Είχα τόση κούραση και
ταλαιπωρία που όταν έφυγα από
το στρατό κοιμόμουν συνέχεια 3
ημερόνυχτα για να συνέρθω…..
Εκεί ξαναβρήκα και το Δημητράκη Κ.. που εργαζόταν στην πυροσβεστική Υπηρεσία οδηγώντας
ένα όχημα και για μεγάλη του
χαρά την περνούσε « ζάχαρη».
Καθόταν με τις ώρες αυτός και
η ομάδα του, σε ένα υπόστεγο
περιμένοντας να πάρει κανένα
αεροπλάνο φωτιά κατά την προσγείωση η απογείωση (πράγμα
που δεν συνέβη ποτέ) και τις άλλες ώρες ήταν ελεύθερος.
Όμως ένα απόγευμα του Ιούνη εκείνης της χρονιάς συνέβη

κάτι το τραγικό για το Δημητράκη
όπως θα δούμε στη συνέχεια.
Ήταν μια μέρα κρύα και φυσούσε δυνατός αέρας. Εμένα με
είχαν βάλει να φυλάω σκοπός
κοντά στο δρόμο που οδηγούσε
στη Σχολή Ικάρων, δίπλα από τον
Πύργο Ελέγχου του Αεροδρομίου
και δεν ήξερα πώς να προφυλαχτώ από το κρύο…
Σε κάποια στιγμή πέρασε με το
πυροσβεστικό του όχημα ο Δημητράκης και αφού με χαιρέτησε
χάθηκε στο βάθος του δρόμου.
Προς στιγμή αναρωτήθηκα που
να πηγαίνει τέτοια ώρα αλλά στο
στρατό πολλά ήταν ανεξήγητα
που να βρεις άκρη …. Το βράδυ
έμαθα το συνταρακτικό νέο, ότι
κάποιος σμηνίτης σκοτώθηκε στη
Σχολή Ικάρων πέφτοντας από τον
ιστό της σημαίας…. και ο σμηνίτης αυτός δεν ήταν άλλος από το
Δημητράκη….
Ακόμη και τώρα που το σκέφτομαι (μετά από 45 ολόκληρα
χρόνια )βουρκώνω, τι κακοτυχία
ήταν εκείνη…. Όπως μου εξήγησαν και εμένα αργότερα, η ιστορία άρχισε από τη σημαία της
Σχολής. Κάθε βράδυ γινόταν υποστολή της σημαίας με όλους τους
μαθητές της Σχολής παραταγμένους. Αφού έδιναν αναφορά και
η τρομπέτα έπαιζε τον εθνικό

Γράφει ο Θοδωρής Ζολώτας
ύμνο κατέβαζαν τη σημαία για
την επόμενη μέρα. Εκείνο όμως
το απόγευμα όπως προανέφερα
φυσούσε δυνατός αέρας, μπλέχτηκε το καρούλι, δεν κατέβαινε
η σημαία και έτσι κάλεσαν την
πυροσβεστική Υπηρεσία. Το όχημα που οδηγούσε ο Δημητράκης
δεν ήταν ακριβώς πυροσβεστικό,
δεν είχε σκάλα ακριβώς αλλά η
ουσία είναι πως ο Δημητράκης
προθυμοποιήθηκε να ανέβη επάνω να το ξεσκαλώσει. Εκείνη την
διαολεμένη στιγμή ο συνοδηγός
του Δημητράκη μη έχοντας τι να
κάνει ασυναίσθητα ίσως, έβαλε
το πόδι του στο σε ένα μοχλό του
οχήματος και αυτό μετακινήθηκε λίγο τόσο όμως που ο Δημητράκης έχασε την ισορροπία του
και έπεσε από 20 μέτρα περίπου
στο τσιμέντο και τραυματίστηκε
βαρύτατα. Η συνέχεια σε αυτές
τις περιπτώσεις είναι πάντοτε η
ίδια….Νομίζω πως στους γονείς
του έδωσαν μια μικρή σύνταξη
για να απαλύνουν τον δυσβάστακτο πόνο τους που γινόταν
ακόμη μεγαλύτερος κάθε φορά
που έβλεπαν εμένα.
Τελειώνοντας αγαπητέ αναγνώστη, θα αναρωτηθείς γιατί
έβαλα αυτόν τον τίτλο στην πέρα
για πέρα αληθινή ιστορία μου,
αυτό το αφήνω στην κρίση σου.

H ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΙΤΑ
ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΗ 2018

Στην Πίτα του Ηπειρώτη της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος παρευρέθηκε αντιπροσωπεία της Αδελφότητας,
αποτελούμενη από Μέλη του Δ.Σ και άλλα μέλη της, τιμώντας
έμπρακτα το μεγαλύτερο πολιτιστικό γεγονός των Απόδημων
Ηπειρωτών. Μαζί μας πλήθος κόσμου καμάρωσε Ηπειρώτες,
από όλη την Ελλάδα, να χορεύουν με
πλήρη αρμονία σε
παραδοσιακούς ρυθμούς και σκοπούς,
συνοδευμένοι από
τους καλύτερους
Ηπειρώτες Καλλιτέχνες της Δημοτικής
μουσικής.
Συγχαρητήρια σε
όλους τους συντελεστές της διοργάνωσης και σε όσους
Αγναντίτες μικρούς
και μεγάλους, συμμετείχαν με τη σειρά
τους, τόσο σε χορευτικά συγκροτήματα Συλλόγων όσο και στη
χορωδία της Π.Σ.Ε.. Επίσης Ιδιαίτερα συγχαρητήρια στον δικό
μας Χρήστο Τούμπουρο, ο οποίος επιμελήθηκε τα κείμενα της
εκδήλωσης με ιδιαίτερη επιτυχία.
Και του χρόνου λοιπόν, Καλώς να ανταμωθούμε, να γιορτάσουμε και πάλι Ηπειρώτες, και κατά τη διάρκεια της χρονιάς ας
είναι η επαφή μας με την πατρογονική γη της Ηπείρου, όλο και
συχνότερη.
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Μ

Με την Τζουμερκιώτικη λαλιά

πορούμε…Πάντοτε ήμουν αισιόδοξος.
Μπορούμε να αναστρέψουμε το κλίμα που,
χωρίς καμία υπερβολή «παγιώθηκε» στο
χωριό μας. Και είναι από όλους κοινά αποδεκτό πως η
Άγναντα συνεχώς «καταβυθίζεται». Και βέβαια αυτή η
καταβύθιση δεν αντιμετωπίζεται ούτε με τα μπράτσα
κι ούτε με φωνές και αποκλεισμούς. Θέλει δουλειά.
Πολύ δουλειά, με μεθοδικότητα και αυταπάρνηση. Και
βεβαίως χρειάζεται πρόγραμμα και συνεργασία όλων
τουλάχιστον των χωριανών μας. Όσοι εν πάση περιπτώσει έχουν τη θέληση και την έδειξαν να συνδράμουν… Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα είναι λόγια…
Και τα λόγια είναι ανεμομαζώματα. Και ενίοτε «σπασμένα τηλέφωνα».
Θα έλεγα ακόμη πως γίνεται μια κάποια προσπάθεια- αξιέπαινη από κάθε άποψη- από τους Συλλόγους, Αδελφότητα Αθήνας και Πολιτιστικό Σύλλογο
στο χωριό, διαφόρων πολιτιστικών παρεμβάσεων με
εξαιρετικά αποτελέσματα. Έχω τη γνώμη πως πρωτεύει να περιέλθει στο Δήμο πλέον το κληροδότημα
του μακαρίτη του καθηγητή μας Χρήστου Μπονιάκου.
Πλέον εκεί που έφτασαν τα πράγματα, με ενέργειες
κλπ. χωριανών μας μπορεί άμεσα να επιτευχθεί κάτι
τέτοιο. Ας ενεργοποιηθούν οι Σύλλογοι. Εγώ δηλώνω
πως είμαι στη διάθεσή τους. Το γνωρίζω, το κυνήγησα,
το έσπρωξα το θέμα. Δεν διοικώ όμως εγώ…
Μπορεί και να με είπαν τοπικιστή. Δεν με ενδιαφέρει. Είχα την τύχη να γράψω τα κείμενα για τη γιορτή

«Πίτα του Ηπειρώτη 2018» που αξιοποιήθηκαν από
τους ηθοποιούς Νίκο Βερλέκη και Γεωργία Ζώη. Σ’
αυτή λοιπόν τη μεγαλύτερη Ηπειρώτικη γιορτή έβαλα
και το όνομα του χωριού μας, έτσι για να ακουστούν
τα Άγναντα σε εκδήλωση με πάνω από οκτώ χιλιά-

δες Ηπειρώτες και ενώπιον όλων των Aρχών και των
Δημάρχων. (Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων, εκπροσωπήθηκε μόνο από τον κ. Φώτη Χαχούλη). Για δημοσιότητα σε άλλα έντυπα «δεν βρίσκω, δεν βλέπω»,
κανέναν εκπρόσωπο. Ένα ποίημα-αριστούργημα που
αναφέρεται στην απελευθέρωση των Ιωαννίνων.
Προσευχή για τα Γιάννενα
Το δρυ τ’ αρχαιομίλητο κι αν θρόισε στη Δωδώνη
για τον ποιητή πολεμιστή˙ κι αν σείστηκαν τα φύλλα
γι’ αυτόν, στου Δία τη μαντική πλατιάν ανατριχίλα˙
κοίτα: η καθάρια γέμιση του φεγγαριού σιμώνει,
KKK
σφίγγουν τα χιόνια στ’ Άγναντα, κ’ η δύναμη του Ονείρου
δένει τα πάντα πιο σφιχτά, απ’ τα γλυκά ακρογιάλια
ως τα βαθιά, τα ευωδερά περβόλια της Ηπείρου
‘που’ αστράφτουνε στα σκοτεινά κλαδιά τα πορτοκάλια˙
KKK
και να: ο χειμώνας άξαφνα μ’ όλο τον ήλιο λάμπει,
φωτάει διαμάντι τα βουνά, κ’ ο αέρας τα ζυγώνει,
κ’ ειν’ απλωτός χορότοπος, βελούδο κάτου οι κάμποι,
π’ ακόμα η εχτρική φωτιά καπνίζει αργά κι οργώνει˙
KKK
στα ρημαγμένα τα χωριά, και στο ήσυχο λιοπύρι

–τώρα οι αρνάδες γέννησαν- και στη θαμπή γλυκάδα
του ωραίου Δεκέμβρη, μακρινό φαντάζει πανηγύρι,
μ’ όλα τα αριά βελάσματα, η ελπιδοφόρα Ελλάδα!
KKK
(…)Ιερή θυσία πάει ο στρατός, σε εαρινόν αέρα…
Τα Γιάννενα! Τα Γιάννενα! Τα πόθησε η ψυχή μας˙
Τα Γιάννενα! Τα Γιάννενα! Γονατιστή η Ελλάδα,
μες στης θυσίας τους καπνούς, γειρμένη πέρα ως πέρα
(…) γυρεύει νύχτα – μέρα,
να σμίξουνε σ’ Ανάσταση τα πικραμένα χείλη.
Άγγελος Σικελιανός

«Η Ηπειρώτισσα γυναίκα.
Μια διαρκής παρακαταθήκη αξιών»
(Με αφορμή τη γιορτή της Γυναίκας
8 Μαρτίου 2018)
Σμιλευμένη με την τραγικότητα του τόπου και της
ιστορίας της βίωσε σ’ όλο το μεγαλείο το νόστο, τον
έρωτα, τον πόνο και το θάνατο.
Επιβίωσε και γαλούχησε το δικό της κόσμο, τον κόσμο των γυναικών της Ηπείρου.
Ηπειρώτισσα μάνα, λεβέντισσα που καβάλ’σε τη
φτώχια, την ορφάνια, την ξενιτιά.
Που αμπήδ’σε βάσανα πίκρες και στενοχώριες.
Που πάλεψε και νίκησε τον φασισμό και τον έστειλε
στα γκρεμοτσακίδια.
Που πίστεψε στον τόπο της και μεγάλωσε τη φαμπλιά της με αξιοπρέπεια ήθος και φιλότιμο.
Που το πλατύ σαν ήλιος χαμόγελό της και η φεγγαροστόλιστη ματιά της δεν μπορεί να συγκριθεί με όλο
το χρυσάφι του ντουνιά.
Ηπειρώτισσα !!!
Η γυναίκα που αγκομαχώντας στις γιδόστρατες,
κρεμασμένη στα καταράχια,
ανηφορίζοντας χωρίς σταματημό,
με ρυτιδιασμένο, αλλά καθάριο πρόσωπο
κι ολάνθιστη την καρδιά της -πάντα με χαμόγελο
αισιοδοξίαςκράτησε αλύγιστη και ατόφια την ΗΠΕΙΡΟ.
Αυτή είναι η Ηπειρώτισσα γυναίκα.
KKK
Αυτός ο κακόπαθος αλλά περήφανος τόπος, η Ήπειρος, κρατάει στον κόρφο του μια αληθινή και ατόφια
παράδοση. Την παράδοση αυτή έχουμε χρέος να τη
διατηρήσουμε και να την κληροδοτήσουμε ακέραια
στις ερχόμενες γενιές.
Κι όταν μιλούμε για ακεραιότητα της παράδοσης
εννοούμε, φυσικά, πρώτα να μπορέσουμε να την προσαρμόσουμε στα σημερινά δεδομένα. Διαφορετικά
αναιρούμε το κύριο χαρακτηριστικό της, τη ζωντάνια
της.
Η ζωντάνια, η δυνατότητα της παράδοσης να προσλαμβάνει, να αποβάλει και να μεταπλάθει παραδοσιακά στοιχεία προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνικής πραγματικότητας.
Και για να πετύχουμε κάτι τέτοιο είναι ανάγκη να επικοινωνήσουμε με τα πρόσωπα που τη δημιούργησαν
και να αφομοιώσουμε τις αξίες πάνω στις οποίες αυτή
θεμελιώθηκε.
Ηπειρώτισσα μάνα και Ηπειρώτικος πολιτισμός ταυτίζονται ΑΠΟΛΥΤΑ!!!
Αν έζησε η Ήπειρος και έθρεψε γενιές ολόκληρες
και απόδιωξε όλους τους σιαταναρέους, φασίστες επιδρομείς και κατακτητές, εντός και εκτός εισαγωγικών,
έβαλε πλάτη η Ηπειρώτισσα μάνα.
Όμορφη, αγία και σεπτή αντιμετώπισε και ξεπέρασε
τις δοκιμασίες και τις περιπέτειες ψύχραιμα, αξιόπρεπα, με άγρυπνη τη συνείδησή της, που όριζε το ύψος
και το ήθος της ύπαρξής της.
Κράτησε τα μυστικά της ψυχής του λαού μας, τα σμίλεψε με ομορφιά και τα βάφτισε στη γλύκα που εκπέμπει ο αντίλαλος της Ηπειρώτικης φυσικής μελωδίας.
Μπροστά στην πανδαισία της φυσικής και μελωδικής
χαρμονής του τόπου τους, στάθηκαν οι Ηπειρώτισσες
παντεπόπτριες και διαφεντεύτρες της ολόφωτης και
απρόσμενης ομορφιάς.
Αυθεντική, ατόφια, αφκιασίδωτη και αγνή και με το
άρωμα της ελληνικής λεβεντιάς στην καρδιά και στο
κορμί της εξέπεμψε έναν αυτογενή δυναμισμό ανθρωπισμού και μάγεψε φανερώνοντας την ακμή και την
αρχοντιά της Ηπειρώτικης ψυχής.
Με ψυχή αγνή, ταπεινή και άδολη σε φύση πλανεύτρα και γη σκληρή, ιδιότροπη και ανυπάκουη στο
αλέτρι και στο τσαπί μπάζωσε τις ρίπες κι έφκιαξε τα
χωραφάκια της, με σεβασμό στη φύση και στην Δημιουργία.

Και με όλα αυτά και άλλα
αναρίθμητα προβλήματα
άντεξε, δόμησε την Ηπειρώτικη κοινωνία, αντιμεΓράφει ο
τώπισε εισβολείς -παντός
Χρίστος Α. Τούμπουρος
είδους- και δίδαξε ανθρωπισμό, ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΙ
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΗΘΟΣ.
Τα χέρια της ήταν πάντα χρυσωμένα και το τίμιο
πρόσωπό της λαμπερό και χαρούμενο.
Αν τιμάμε την Ηπειρώτισσα γυναίκα είναι γιατί η
ιστορία και το παράδειγμά της, έχει πολλά να μας προσφέρει.
Αδούλωτες, ασκλάβωτες, ελεύθερες! Ξεδίπλωσαν
όλες τις δυνάμεις και ρίχτηκε στον αγώνα για τη ζωή,
τη λευτεριά.
Γυναίκες που όρθωσαν το ανάστημά τους και την
ψυχή τους και έδωσαν τον δικό τους αγώνα, ακούραστες και περήφανες. Η γυναίκα της Πίνδου έγινε
θρύλος. Ανυπέρβλητο το μεγαλείο των γυναικών της
Ηπείρου, ανυπέρβλητη και η δύναμη της ψυχής τους.
Υπερήφανες για την μοναδική ταυτότητά τους.
Τα δάκρυα των γυναικών που κύλησαν μαζί με τον
ιδρώτα, οι σταλαγματιές από το αίμα τους, τα χνάρια
τους και οι πατημασιές τους ρίζωσαν βαθιά στης γης
τα σωθικά, μα έμειναν αθάνατα και μέσα στις καρδιές
μας.
Η σημερινή πραγματικότητα στην Ήπειρο είναι τουλάχιστον καταθλιπτική.
Η εσωτερική μετανάστευση και η πλειοδοσία των
πολιτικών στον διορισμό, ερήμωσαν την Ήπειρο. Ερημιά παντού.
Και αυτή η ερημιά έχει και τη μετενέργειά της στον
πολιτισμό.
Δεν κατοικούνται πλέον τα χωριά από παραγωγικές
ηλικίες και ως εκ τούτου δεν παράγεται και δεν προάγεται τοπικός πολιτισμός. Πολιτιστικά άφωνα και άλαλα υπέκυψαν στον Αρμαγεδώνα του υλοζωισμού, που
χτύπησε την πόρτα συλλήβδην της ελληνικής κοινωνίας και την παραβίασε με το αποκριάτικο προσωπείο
της δήθεν προοδευτικότητας και του ξενότροπου και
ξενόφερτου μιμητισμού.
Οι σημερινοί καιροί έχουν χάσει κάθε γεύση από το
παρελθόν, η αξία του οποίου δεν αναγνωρίζεται .
Αγωνίζονται και αντιστέκονται οι πολιτιστικοί σύλλογοι, για να σώσουν πολιτιστικά ό,τι σώζεται.
Στις σημερινές δύσκολες -απαράδεκτα δύσκολεςσυνθήκες, εάν δεν νοηματοδοτήσουμε τη ζωή μας
πάνω σε ακέραιες και δοκιμασμένες αξίες και αρχές,
θα μας πνίξει η κατεβασιά, που ασφαλώς είναι απείρως χειρότερη κι από αυτή του Αράχθου. Εάν δεν αντιΣυνέχεια στη σελίδα 5
σταθούμε και δεν
Αθήνα 26 Φεβρουαρίου 2018

Επιστολή Ενημέρωσης –
Πρόσκλησης
Αγαπητοί φίλοι-φίλες, μαθητές-μαθήτριες του
ιστορικού Γυμνασίου Αγνάντων
Με τις ευχαριστίες μας προς τον κ. πρόεδρο και
την Συντακτική Επιτροπή της εφημερίδας « Άγναντα
Άρτας» που πρόθυμα δέχτηκαν να φιλοξενήσουν
την επιστολή μας προσθέτουμε και την Ανακοίνωση
ότι φέτος πλέον μετά από απουσία τριών ετών, με
τον φίλο Κώστα Νικολό και την αγάπη όλων σας
σκοπεύουμε -θεού θέλοντος- να συναντηθούμε στα
ΑΓΝΑΝΤΑ για να «πάμε σαν άλλοτε» στον Πνευματικό Φάρο, στους δρόμους, στα Καφενεία και να καταλήξουμε στην πλατεία για το καθιερωμένο γεύμα μας
και τα ευχάριστα συνεπακόλουθα.
Βέβαια ο πλάτανος έφυγε, αλλά οι αναμνήσεις, η
φιλία και η μαθητική αλυσίδα μας κρατά ζωντανούς,
και «το πνεύμα τ’ ακαπίστρωτο μας σέρνει ο καβαλάρης (δες)».
Η επιστολή μας έχει ενημερωτικό χαρακτήρα για
την πρόθεσή μας να οργανώσουμε τη 18η συνάντησή
μας στην οποία προσδοκούμε τη φιλική και καθολική
συμμετοχή σας. Στο επόμενο τεύχος θα δημοσιεύσουμε και μαζί και με άλλους φίλους το πρόγραμμα
της συνάντησής μας (ημερομηνία κ.λπ.) όπως θα καθορισθεί από αυτή την Οργανωτική Επιτροπή.
Ως τότε ευχόμαστε σε όλους Υγεία και καλό Πάσχα.
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Ναπολέων Κατσούλης 6973-022010
Κώστας Νικολός 6973-971996
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ματιές

της κόσμου. Η Άρσεναλ αποτελεί τον επόμενο σταθμό του Αγναντίτη ποδοσφαιριστή, από τον οποίο
οι άνθρωποι του συλλόγου περιμένουν ουκ ολίγα
πράγματα.

ποδοσφαιρική Ακαδημία του ΠΑΣ Γιάννινα
στην Αθήνα έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα
της την Δευτέρα 29 Ιανουαρίου, με κάθε επισημότητα!
Παρόντες ήταν ο κ. Χριστοβασίλης με τον γιο του
Παναγιώτη, ο διευθυντής ποδοσφαιρικού τμήματος
της ΠΑΕ, Δημήτρης Νιαρχάκος, ο τεχνικός διευθυντής των ομάδων υποδομών, Δημήτρης Τερεζόπουλος, ο υπεύθυνος ασφαλείας της ΠΑΕ, Φώντας Βρόσγος, καθώς επίσης και τα εκατοντάδες παιδιά, οι
γονείς και οι προπονητές τους, που προπονούνται
με τον ταύρο στη φανέλα στις εγκαταστάσεις του
Orion στη Γλυφάδα!
Η ομάδα του θα εισπράξει ένα ποσό γύρω στα 2,5
εκατ. ευρώ, αυτός θα βρει ένα πολυετές -μάλλον πενταετές- συμβόλαιο και το ταξίδι θα ξεκινήσει. Ως
τώρα δεν έχει ξεκαθαρίσει αν ο Μαυροπάνος θα
δοθεί δανεικός ώς το καλοκαίρι ή αν θα μείνει στο
«Εμιρεϊτς». Υπάρχουν πληροφορίες πως ενδέχεται
να πάει στη γερμανική Βέρντερ Βρέμης, αλλά ίσως
μείνει στα χέρια του Βενγκέρ, παίζοντας έστω στη
δεύτερη ομάδα των Λονδρέζων.
Γεννημένος στην Αθήνα στις 11 Δεκεμβρίου του
1997, ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος έπαιζε από μικρό παιδί στα τμήματα υποδομής του Απόλλωνα.
Όταν, όμως, ήρθε η ώρα να υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο, έκανε πίσω προτιμώντας να ψάξει
για άλλη ομάδα. Και τη βρήκε στον ΠΑΣ Γιάννινα,
στον οποίον πήγε τον Γενάρη του 2016.
Πέρα από το ελκυστικό project -για έναν πιτσιρικά- του ηπειρώτικου συλλόγου, ίσως έπαιξε ρόλο ότι
κατάγεται από το χωριό Άγναντα όπως και ο πρόεδρος Γιώργος Χριστοβασίλης.
Με ύψος 1,92 και πολύ καλό κορμί, ο νέος παίκτης
της Άρσεναλ «γυάλισε» στον Γιάννη Πετράκη. Αν και
μέσα στο 2016 είχε έναν τραυματισμό στον μηνίσκο,
από τα τέλη του έτους άρχισε να παίρνει δειλά δειλά
συμμετοχές με την πρώτη ομάδα. Τέσσερις συνολικά
σ’ εκείνη τη σεζόν. Δύο για το Κύπελλο και άλλες τόσες για το πρωτάθλημα.
Φέτος, τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Ο Πετράκης αποφάσισε να του δώσει με το «καλημέρα» φανέλα βασικού στον ΠΑΣ και ο Μαυροπάνος άρπαξε
την ευκαιρία. Αγωνίστηκε βασικός στα 14 από τα 15
ματς του πρώτου γύρου, έχοντας πολύ καλή απόδοση στα περισσότερα, ενώ σημείωσε και τρία γκολ.
Η μετακίνησή του -συγκεκριμένα- στην Αρσεναλ
είναι μάλλον συγκυριακή. Διότι υπεύθυνος είναι ο

Βαφτίσια!

Κωνσταντίνος Μαυροπάνος:
Ο «Λονδρέζος» Αγναντίτης

Ό

ταν άφηνε τις ακαδημίες του Απόλλωνα Σμύρνης για ν’ ανέβει στα Γιάννινα, ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος ούτε που φανταζόταν πως μέσα
σε δύο χρόνια θα φορούσε τη φανέλα της Αρσεναλ!
Κι όμως, είναι ένα όνειρο κάθε παιδιού που παίζει
μπάλα και για τον 20χρονο στόπερ από σήμερα θα
γίνει πραγματικότητα.
Ο παίκτης-αποκάλυψη του ΠΑΣ εδώ και δύο μήνες
έχει ενσωματωθεί σε μια από τις κορυφαίες ομάδες

Μέχρι πριν από μερικά χρόνια οι
νονοί έδιναν στο παιδί το όνομα
που αυτοί ήθελαν.
Και το κρατούσαν μυστικό μέχρι
την τελευταία στιγμή. Δηλαδή,
στην εκκλησία (οι μανάδες απαγορευόταν να παρευρίσκονται!)
Έλεγε ο παπάς: Και το όνομα αυτής... ή αυτού... Και ο νονός ξεφούρνιζε το όνομα! Κάποια παιδάκια έτρεχαν στο σπίτι της μάνας
για τα συχαρίκια και το φίλεμα!
Και εδώ κάποιες περιπτώσεις που
εγώ προσωπικά έχω υπόψη μου:
Συνοικισμός στα βουνά. Ένα
εκκλησάκι. Ο νονός, φοιτητής της
Νομικής, βαφτίζει το πρώτο παιδί – κοριτσάκι – της οικογένειας
τάδε.
- Και το όνομα αυτής? Ο παπάς.
- ... Ο νονός.
Τρέχουν τα παιδάκια στο σπίτι:
- Το παιδί το είπαν Νέρη!
Τρελάθηκε η μάνα, τρέχει στην
εκκλησία.
- Τι όνομα είναι αυτό, κουμπάρε?
-Μαρία!
-Εμένα μου είπαν Νέρι!
-Το είπα στα Αγγλικά: Μαίρη!
Όμως και έτσι η οικογένεια
απογοητεύτηκε, γιατί έπρεπε να
βγει το όνομα της μάνας του πατέρα: Δήμητρα.
Σε κάποιο άλλο χωριό:

Σβεν Μίσλιντατ, ο
νέος αρχι-σκάουτερ των «κανονιέρηδων». Ο Γερμανός εργαζόταν από
το 2006 στην Ντόρτμουντ και αποχώρησε μόλις τον
Νοέμβριο του 2017,
έπειτα από διένεξη
με τον προπονητή
Τόμας Τούχελ.
Γράφει ο Χρήστος Αχ. Λεμονιάς
Στα έντεκα χρόΣυντάκτης στην αθλητική
ν ι α τ η ς θ η τ ε ί ας
ιστοσελίδα των ακαδημιών
newsacademies.gr
του, απέκτησε το
παρατσούκλι «Το
Διαμαντένιο Μάτι»,
επειδή αυτός ανακάλυψε και έφερε στην Μπορούσια
παίκτες σαν τον Λεβαντόφσκι, τον Ομπαμεγιάνγκ
και τον Καγκάουα!
Θα ήταν πιθανό να πήγαινε και τον Μαυροπάνο
στη Γερμανία, αλλά η αλλαγή περιβάλλοντος οδήγησε τον 20χρονο Έλληνα αμυντικό στο Λονδίνο. Ο Μίσλιντατ παρακολουθεί εδώ και αρκετούς μήνες τον
παίκτη, έχοντας ήδη καλές σχέσεις με τον ατζέντη
του, Κώστα Φάρρα.
Οι δυο τους γνωρίστηκαν κατά τη διάρκεια της
μεταγραφής του Σωκράτη Παπασταθόπουλου, ο
οποίος επίσης έχει μάνατζερ τον Φάρρα. Η συνεργασία συνεχίστηκε το καλοκαίρι, όταν η Ντόρτμουντ

πήρε από τους ερασιτέχνες του Ολυμπιακού τον επιθετικό Αργύρη Καμπέτση.
Ο Μαυροπάνος θα είναι ο δεύτερος Έλληνας που
φορά τη φανέλα της Άρσεναλ. Πριν από 16 χρόνια,
στους «κανονιέρηδες» έπαιξε ο Στάθης Ταυλαρίδης,
ένας ακόμη στόπερ δηλαδή που μετακινήθηκε από
τον Ηρακλή την περίοδο του Ιανουαρίου.
Παίκτης της Άρσεναλ για δύο χρόνια (2014-2016)
ήταν και ο χαφ Σάββας Μούργος, αλλά ουδέποτε
έπαιξε με την πρώτη ομάδα.

στο κορίτσι του για την οικογένειά του.
Μόλις αυτή άκουσε το
-Και το όνομα
όνομα της μάνας του: «
αυτού? Ο παπάς.
Αν τον παντρευτώ, αν
- Παύλος! Ο βασιαποχτήσω κοριτσάκι, θα
λόφρων γραμματιπρέπει να το ονομάσω...
σμένος νονός.
Ωχ!» (Το όνομα αυτό το
Το όνομα αυτό
είχε μόνο μία, και ήταν η
δεν το είχε κανέπιο αντιπαθητική γυναίκα
νας στο χωριό. Και στο μικρό χωριό της. Τι
εκτός αυτού - ακούηθική! Έπρεπε να δοθούν
Γράφει η
στηκε « Πάφλος»!
στα πρώτα παιδιά του
Αγγελική
Ζολώτα
Δηλαδή τενεκές! Η
- φιλόλογος ζεύγους τα ονόματα των
οικογένεια χτυπιό- Καθηγήτρια
Τηλ. 210-6396642
γονέων του πατρός!)
ταν. Κάποτε έμαθαν
Έγινε ο γάμος, γεννήτην πραγματικότητα, όμως ποτέ
δεν συνήθισαν το όνομα. Και φώ- θηκε κοριτσάκι, οι νονοί έτοιμοι.
ναζαν το παιδάκι με κάποιο άσχε- Η νεαρή μάνα ανέβαλλε συνεχώς
τη βάφτιση, μολονότι η πεθερά
το υποκοριστικό.
Άλλο: Η κυρία Δ. ( χωρική) υπέ- και όμορφη και καλός άνθρωπος
φερε φοβερά από την πεθερά της ήταν. Και το κοριτσάκι βαφτίστη- ας πούμε ότι την έλεγαν Κοντή- κε τελικά δυο χρονών. Και μέχρι
τεσσάρων, η μαμά το φώναζε «
λω.
Μπέμπα»!
Το πρώτο της κοριτσάκι:
Ώσπου επινόησε ένα όμορφο
-Κοντήλω πρέπει να το ονομάμοναδικό δισύλλαβο υποκοριστισω! Η νονά.
κό,
που κανένας - πέρα από την
-Ποτέ! Η μάνα.
Και, παρόλο που απαγορευό- οικογένεια - δεν υποπτεύεται,
ταν, πήγε κι αυτή στην εκκλησία. δεν πετυχαίνει την προέλευσή
Βουτάνε το μωρό στην κολυμπή- του!
Όμως αυτά ανήκουν πια στο
θρα, «Κοντήλω!» φωνάζει η νονά.
Μπαμ! Λιποθυμάει και πέφτει παρελθόν, όπως και τόσες άλλες βαρβαρότητες της ανθρώπικάτω η μάνα.
Το όνομα δεν το άλλαξαν. Στα νης ζωής. Λατρεύω τη σύγχρονη
χαρτιά γραφόταν πάντοτε έτσι. ζωή, που την απελευθέρωσαν η
Όμως η μάνα επέβαλε το «Χρυ- παιδεία, η επιστήμη, η τεχνολογία
σούλα»!
και το να μένουμε σχεδόν όλοι σε
Κάτι ακόμα: Ο νεαρός μιλάει πόλεις!
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ΑΓΝΑΝΤΙΤΙΚΑ με τον Χρήστο Αχ. Λεμονιά
Όσκαρ... οργάνωσης – Σταθμός για την Άγναντα η εκπομπή «Κυριακή στο χωριό»

Ο

μολογώ πως πρώτη φορά ανέβηκα τις Απόκριες στην Άγναντα. Λόγω επαγγελματικών
υποχρεώσεων δεν είχα την τύχη να ζήσω από κοντά το σκηνικό που διαμορφώνεται στο χωριό μου,
την περίοδο της Αποκριάς και την Καθαρά Δευτέρα.
Φέτος ήταν η τυχερή χρονιά και ομολογώ πως
όλοι μας, φύγαμε «γεμάτοι» από συναισθήματα. Η
Άγναντα στις φετινές αποκριάτικες – πολιτιστικές
εκδηλώσεις όχι μόνο κέρδισε τις εντυπώσεις, αλλά
πήρε με διαφορά το Όσκαρ καλύτερης οργάνωσης.
Ήταν ένα διήμερο αξέχαστο. Ένα διήμερο που θα
μείνει χαραγμένο στη μνήμη αρκετών συγχωριανών μας, για την ζεστασιά, την φιλοξενία και την
αγάπη που προσέφεραν οι εκδηλώσεις.
Ήταν ένα εκπληκτικό διήμερο, με το χωριό μας
να παίρνει άριστα σε όλα τα επίπεδα. Πόσα να γράψεις και πεις και για πόσους. Τα «συγχαρητήρια»
δεν αρκούν μπροστά σε όλα όσα διαδραματίστηκαν. Με κύριο εκφραστή τον Πολιτιστικό Σύλλογο
των Αγνάντων και με την πολύτιμη βοήθεια της
Αδελφότητας Αγναντιτών Αθήνας και Ιωαννίνων,
το αποτέλεσμα που βγήκε από τις εκδηλώσεις ήταν
υπέροχο, κάτι μοναδικό. Συντονισμός άψογος, συστηματική δουλειά, συνεργασία στο ακέραιο. Όλα
αυτά ήταν αρκετά για να διασκεδάσει ο κόσμος με
την καρδιά του και να ζήσει παλιές καλές εποχές,
όταν το χωριό μας έσφυζε από ζωή και νιάτα.
Η Αδελφότητα Αγναντιτών Αθήνας από την πλευρά της έκανε αυτό που έπρεπε. Οργάνωσε με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο την διήμερη εκδρομή για
το χωριό, ναυλώνοντας λεωφορείο, δίνοντας έτσι
τη δυνατότητα στους Αγναντίτες που κατοικούν
στην Αθήνα να ζήσουν από κοντά τη μαγεία των
Αποκριάτικων εκδηλώσεων. Το πρόσημο ήταν κάτι
παραπάνω από θετικό. Στις φετινές πολιτιστικές
εκδηλώσεις δείξαμε γιατί εμείς οι Αγναντίτες ενωμένοι και μονοιασμένοι μπορούμε να προσφέρουμε
και να ανεβάσουμε το χωριό μας πολλά επίπεδα
πάνω. Να το φτάσουμε στα υψηλά στρώματα, με
γνώμονα πάντα την ομαδική δουλειά. Το «εμείς»
υπερίσχυσε του «εγώ» και το αποτέλεσμα που
προέκυψε, άγγιξε την τελειότητα.

Η επιτυχία των εκδηλώσεων αποτυπώθηκε ξεκάθαρα και στα social media, facebook, twitter.
Ακόμα και οι τοπικές ιστοσελίδες της περιοχής δεν
μπορούσαν να μην κάνουν αναφορά στα όσα έλαβαν χώρα στο χωριό μας. Ήταν λογικό. Το να μαζεύεις κοντά στα 300 άτομα την Καθαρή Δευτέρα,
δείχνει και το ενδιαφέρον που υπήρξε από πλευράς
κόσμου, ερχόμενος από άλλα χωριά των Τζουμέρκων, καθώς και από την Άρτα, τα Ιωάννινα και την
Πρέβεζα.
Αυτή ήταν μόνο η αρχή. Η συνεργασία που έχει
ξεκινήσει ανάμεσα στον Πολιτιστικό Σύλλογο του
χωριού και των Αδελφοτήτων Αθήνας και Ιωαννίνων, είναι ικανή να οδηγήσει και πάλι την Άγναντα
στην κορυφή του ενδιαφέροντος. Την ίδια ώρα
που κάποιοι προσπαθούν να υποβαθμίσουν την εικόνα του χωριού με τις πρακτικές «μοναρχίας» που
ακολουθούν, οι τρεις αυτοί Σύλλογοι έχοντας τη
συμπαράσταση όλων των χωριανών μας, έχουν τη
δυνατότητα να επαναφέρουν την κανονικότητα και
την οργάνωση στο «ταλαιπωρημένο» από πολλά –
τα τελευταία χρόνια- χωριό μας.
Συνοψίζοντας, πιστεύω ακράδαντα, ότι εξαιρετική διαφήμιση για την Άγναντα θα αποτελέσει η
προβολή της εκπομπής «Κυριακή στο χωριό» από
την ΕΡΤ 3. Μια εκπομπή που χρόνια τώρα, δίνει τη
δυνατότητα στα χωριά να προβάλουν τον πολιτι-

Η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ
Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Αδελφότητας συζητήθηκαν όλα τα προ Η/Δ Θέματα ως
εξής:
Έγινε ο ετήσιος Διοικητικός απολογισμός,
που αφορούσε την δράση της Αδελφότητας κατά
το έτος 2017 (την συμμετοχή της Αδελφότητας
στο Τουρνουά Ποδοσφαίρου 5Χ5 των Απόδημων
Ηπειρωτών, τις καλοκαιρινές αθλητικο-πολιτιστικές εκδηλώσεις στο χωριό, την εκδήλωση για τα
40 χρόνια της Εφημερίδας κ.ά.).
Ο Οικονομικός απολογισμός, όπου βρήκε το
ταμείο της Αδελφότητας με έλλειμμα, καθότι τα
ετήσια πάγια και ανελαστικά έξοδα της Αδελφότητας είναι υψηλά (έκδοση και αποστολή εφημερίδας, λογαριασμοί Δ.Ε.Κ.Ο., Ε.Ν.Φ.Ι.Α., εφορία
και κοινόχρηστα των ιδιόκτητων γραφείων στο
κέντρο της Αθήνας) και τυχόν έκτακτα έξοδα
αποτελούν βαρίδι στην λειτουργία της και την
δράση της, και από την άλλη η δεξαμενή Συνδρομών, όλο και μικραίνει αφού όλο και λιγότεροι συγχωριανοί, λόγω της οικονομικής κρίσης αλλά και άλλων παραγόντων καταβάλουν
τη συνδρομή τους. Γι’ αυτό βρίσκουμε την ευκαιρία να απευθύνουμε σε όλους έκκληση να
συνδράμουν με το υστέρημά τους το Σύλλογο,
για να μπορεί να λειτουργεί και να οργανώνε-

ται καλύτερα και να μπορεί, να ανταποδίδει την
χρηματική προφορά όλων σας, μέσω κοινωνικού
χαρακτήρα δράσεων.
Προτάθηκαν νέες δράσεις, τόσο για την
πολιτιστική δραστηριότητα της Αδελφότητας(εκδρομές, χορευτικό, εκσυγχρονισμό του
site της Αδελφότητας στο ίντερνετ, εμπλουτισμό
καλοκαιρινών εκδηλώσεων με νέες), όσο και για
την οικονομική της ενίσχυση, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων της και των
δράσεων της.
Ανακοινώθηκαν οι ήδη προγραμματισμένες
δράσεις για το 2018,που αφορούσαν την Κοπή
της Πίτας τον μήνα Φεβρουάριο και την παρουσίαση του εκδοθέντος επετειακού Ημερολογίου της Αδελφότητας για τα 90 χρόνια. Ακόμη
εκφράστηκε η διάθεση από την Αδελφότητα για
διερεύνηση και πραγματοποίηση εκδρομής, με
ναύλωση πούλμαν, το τριήμερο της Καθαράς
Δευτέρας 17-19/2/2018 στην Άγναντα (η εκδρομή έγινε εν τέλει και είχε μεγάλη επιτυχία, περισσότερες λεπτομέρειες σε άλλη ανακοίνωση σε
αυτό το Φύλλο).
ΤΕΛΟΣ ανακοινώθηκαν οι Εκδηλώσεις του
τοπικού Συλλόγου, για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας και του Πάσχα. Όπως επίσης
και η πρόθεση των Συλλόγων να υποβάλλουν
αίτημα, στην ΕΤ3, για φιλοξενία στο χωριό,
της εκπομπής «ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ»(εκτενής
αναφορά σε άλλη μας ανακοίνωση).
Η Γενική Συνέλευση έκλεισε με κάλεσμα των
παρευρισκομένων από το Δ.Σ. στο κέντρο Αγρίμια (Βατσαξη 5,Αθήνα), την 4η Φεβρουαρίου
2018 ημέρα Κυριακή ώρα 13.00, να στηρίξουν
την προσπάθεια που γίνεται για την ανασυγκρότηση και τον ανανέωση του Συλλόγου και να
δώσουν την ώθηση στους Νέους του χωριού να
προχωρήσουν στο τιμόνι της Αδελφότητας!!!

σμό τους, τα ήθη, τα έθιμα τους, τις δράσεις τους
και τις φυσικές ομορφιές τους. Όπως δείχνουν τα
πράγματα, η 27η Μαϊου θα αποτελέσει ημερομηνία
– σταθμό για την Άγναντα, καθώς ο Πολιτιστικός
Σύλλογος του χωριού σε συνεργασία με τις Αδελφότητες Αγναντιτών Αθήνας, Ιωαννίνων, αλλά
και το Χορευτικό συγκρότημα οι «Μερακλήδες»,
συναινούν στο να ξεκινήσουν τα γυρίσματα της
εκπομπής την εν λόγω ημερομηνία, προκειμένου το
χωριό να προσελκύσει όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο. Περισσότερες ανακοινώσεις εντός των
επόμενων εβδομάδων.
Υ.Γ.: Για τον Πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Δημήτρη Φίλο τι να πω. Οι πράξεις μίλησαν
από μόνες τους. Επί δύο συνεχόμενες ημέρες,
οργάνωσε με κάθε λεπτομέρεια τις εκδηλώσεις.
Αεικίνητος, οργανωτικός, ευγενικός. Παρά την
κούραση του, το χαμόγελο δεν έφευγε από τα
χείλη του. Με λίγα λόγια έδωσε και την ψυχή
του για να μπορέσει η Άγναντα να οργανώσει
τις καλύτερες πολιτιστικές εκδηλώσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια. Ως Αντιπρόεδρος της
Αδελφότητας Αγναντιτών Αθήνας τον ευχαριστώ
για την στήριξη και την συνεργασία που έχουμε
ξεκινήσει.
Υ.Γ.1: Το φωτορεπορτάζ που έγινε από την
Αδελφότητα Αγναντιτών Αθήνας για το θέμα της
καθαριότητας του χωριού και που ανέβηκε στα
social media, είχε σκοπό να αποτυπώσει ξεκάθαρα την αδιαφορία που υπάρχει. Δεν είχε σκοπό,
ούτε να αμαυρώσει την εικόνα του χωριού, ούτε
να κάνει «πόλεμο» στους γνωστούς – αγνώστους.
Ένα τέτοιο ζήτημα πρέπει να μας ευαισθητοποιήσει όλους. Ακόμα και εθελοντικά, πρέπει να υπάρξει κινητοποίηση, έτσι ώστε να εξαλειφθεί αυτό το
μεγάλο «αγκάθι» το οποίο ταλαιπωρεί χρόνια το
χωριό μας. Η Αδελφότητα Αγναντιτών Αθήνας από
την πλευρά της και ότι περνάει από το χέρι της, θα
κάνει ότι καλύτερο για να μπορέσει η Άγναντα να
έχει μια πιο αξιοπρεπή εικόνα και φυσικά να μην
γίνεται περίγελος ΚΑΝΕΝΟΣ.

Με την Τζουμερκιώτικη λαλιά

δώσουμε απάντηση ουσιαστική
και με περιεχόμενο, θα ωχριά η
κατεβασιά του Ταμερλάνου και του Τσέγκις Χαν μπροστά στην
επαπειλούμενη καταστροφή.
Η Ηπειρώτισσα γυναίκα μας δείχνει το δρόμο.
Μέσα στη φθισικιά «ενεργητικότητα» της Αθήνας, παρέα με
τον πανζουρλισμό που μεταφράζεται σε χαράτσια, δόσεις, κουτσουρεμένες συντάξεις, ενέργειες, μετενέργειες και προβλήματα
μέχρι «τω δόξα πατρί», καλούμαστε να χαμογελάσουμε, να «βιοπαλέψουμε με το βίο της ζωής», να ονειρευτούμε· τουτέστιν να
ζήσουμε.
Στην ηπειρώτισσα γυναίκα κλίνουμε ευλαβικά το γόνυ και απολογούμαστε.
Συνέχεια στη σελίδα 5

ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Είσαι πάντα κοντά μας.
Σε νιώθουμε, σε ακούουμε και σε βλέπουμε!
Είσαι κοντά μας.
Σε είδαμε στα πετρωμένα τα χωριά να κρατάς την Ελλάδα ζαλίκα
στην κυρτωμένη ράχη σου, Ηπειρώτισσα γυναίκα.
Μνήμη παρούσα, θαλερή κι όχι σακάτισσα.
Αρτιμελής, όχι παραμορφωμένη.
Ατόφια, χωρίς τρύπες και μπαλώματα.
Ιερή και αγία για τις Ηπειρώτισσες
που δημιούργησαν και άφησαν παρακαταθήκη^
μια ελεύθερη Ελλάδα.

ΜADEL A.E.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ
ΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ & ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
10ο χιλ. Ιωαννίνων - Αθηνών
Τηλ.: 26510 94581 - 2, Fax: 26510 94582
www. madel.gr, e-mail: info@madel.gr

Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2018

Τα αγριογούρουνα

Μέρα και νύχτα κάθονται
και πιάνουν τα σημεία,
απ’ όπου υποτίθεται
παιρνούνε τα θηρία.
Πρέπει πολύ προσεκτικά
οι κυνηγοί να δρούνε,
αν δεν πετύχει ο στόχος τους
το διάολο θα βρούνε.

Γράφει η
Αριστέα
Γιαννούλα
Πρέντζα
Κάτι μεγάλα ζωντανά
που μοιάζουν σαν δαμάλια,
κατέβηκαν απ’ τα βουνά
τα κάνανε σμπαράλια.
Είναι τ’ αγριογούρουνα
και είναι πεινασμένα,
κάνουνε τα χωράφια μας
να είναι οργωμένα.
Το χρώμα είναι καφετί
έχουν μεγάλη χαίτη,
μουσαφιρέοι πάντοτε
στο κρύο και στη ζέστη.
Έχουν μεγάλη αντοχή
ατσάλινη μουσούδα,
μ’ αυτή παίρνουν τη τροφή
ανοίγοντας λακούβα.
Βγαίνουνε όλα μαζί
και δρούνε στο σκοτάδι,
έχουν και όραση καλή
τα κάνουν όλα σιάδι.
Οι κυνηγοί τα κυνηγούν
δύσκολο το θήραμά τους,
γιατί είναι ζώα γρήγορα
και μπαίνουν στη φωλιά τους.

Είναι εκδικητικά πολύ
και όντως λαβωμένα,
σε ξεγελάνε στην αρχή
κι αλοίμονο σ’ εσένα.
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ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ, ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟ
ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΜΟΡΦΗ ΑΓΝΑΝΤΑ

Τ

ο Δ.Σ της Αδελφότητας Αγναντιτών Αθήνας
οργάνωσε και πραγματοποίησε εκδρομή
στην Άγναντα για τον εορτασμό του τριήμερου
της τελευταίας αποκριάς και τα Κούλουμα της Καθαράς Δευτέρας από 17-19/2/2018. Οι εκδηλώσεις στέφθηκαν με απόλυτη επιτυχία και η επισκεψιμότητα στο χωριό, τόσο από κοντινές πόλεις
όσο και από πιο μακρινές, έφτασε τα επίπεδα των
καλοκαιρινών εκδηλώσεων.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
Με το χαμόγελο στα χείλη και με μια δόση νοσταλγίας αποχώρησαν οι εκδρομείς για την Αθήνα, δίνοντας ραντεβού για την επόμενη ομαδική

Όλος ο τόπος γέμισε
σε όλη την Έλλαδα,
μέσα στους δρόμους περπατούν
και κάνουν περαντζάδα.
Κάνουν και ατυχήματα
και προξενούν θανάτους,
κυκλοφορούν στην Εθνική
και χάνονται στο δάσος.
Τώρα που αρχίζει η σπορά
μεγάλος είναι ο φόβος,
τρώνε το σπόρο γρήγορα
είναι χαμένος κόπος.
Έχει παραγίνει το κακό
ο κόσμος δεν έχει λύση,
στο δέντρο δίπλα το σκυλί
φοβάται να γαβγίσει.

Το Δ.Σ. ευχαριστεί προσωπικά τον Πρόεδρο
του Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού συλλόγου Δημήτρη Φίλο και όλους τους συγχωριανούς μας,
που διαμένουν στο χωριό, για την υποδοχή και
την φιλοξενία, που είχαμε και τους συγχαίρει για
την άρτια διοργάνωση των Δρώμενων της Κυρια-

μας εξόρμηση στο χωριό. Ενθουσιασμένοι με τα
όσα είδαν και σε όσα συμμετείχαν όλοι, συμφώνησαν πως άξιζε τον κόπο αυτή μας η κίνηση. Πώς
να μην το πιστεύει κανείς αυτό αφού όλα ήταν με
το μέρος μας, ο άριστος για την εποχή καιρός, το
εορταστικό κλίμα άκρη σ’ άκρη του χωριού αλλά

Κάθε χρονιά αυξάνονται
όλοι σε απελπισία,
και δε φυτεύουν τίποτα
κι αυτά είναι η αιτία.
Στους κήπους μέσα μπαίνουνε
χαλάνε και τους φράχτες,
τρώγοντας ζαρζαβατικά
κολοκυθιές και μάπες.
Κάποτε πήγαινες χωριό
χόρτα για να μαζέψεις,
παντού υπάρχει η βρομιά
από τους επισκέπτες.
Είναι μεγάλο πρόβλημα
να χάνεις τη σοδιά σου,
που τόσο κόπο έκανες
να θρέψεις τα παιδιά σου.
Πρέπει κι εκεί περίφραξη
σε στύλους σιδερένιους,
με συρματόπλεγμα χοντρό
και τοίχους τσιμεντένιους.

κής των Αποκριών και της εορτής των Κούλουμων της Καθαράς Δευτέρας.
Ως Αδελφότητα Αγναντιτών Αθηνών θα συνεχίσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, προκειμένου οι Αγναντίτες που κατοικούν στην Αθήνα
να χαίρονται και να επισκέπτονται το αγαπημένο
τους χωριό όσο το δυνατόν συχνότερα μέσα στο
χρόνο.
Στις εορταστικές εκδηλώσεις του διημέρου,
ΔΕΙΞΑΜΕ γιατί εμείς οι Αγναντίτες ΕΝΩΜΕΝΟΙ

Έτσι μας καταντήσανε
όμηρους μες στα σπίτια,
και στην Αθήνα φυλακή
και στο χωριό τα ίδια.

ΚΑΦΕ – ΨΗΣΤΑΡΙΑ
“Ο ΜΕΡΑΚΛΗΣ»
Νίκος Μπάρπας
Άγναντα Άρτας – Τηλ. 26850-31207

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ
ΤΗΣ «ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ
ΑΓΝΑΝΤΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»
μπορούμε να βγάλουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ουραγοί των εκδηλώσεων αλλά και της
εκδρομής υπήρξαν οι καταστηματάρχες του χωριού (Ταβέρνα Μερακλής - ΜΠΑΡΠΑΣ Ν./ΚΑΦΕ
Ψησταριά ΧΟΥΛΙΑΡΑ-ΚΩΣΤΑ Ανθούλα/ Αρχοντικό Των Τζουμέρκων – ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ Ιωάννης),οι οποίοι προσέφεραν φαγητό και διαμονή
στον οδηγό του Τουριστικού μας Λεωφορείου.

Νικόλαος Θ. Μπάκος
Χειρουργός οδοντίατρος

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

και η άψογη οργάνωση των εκδηλώσεων από
μεριάς του Συλλόγου, μας γέμισαν με αξέχαστες
στιγμές ξεγνοιασιάς και γλεντιού, καθώς και επιθυμίας για συμμετοχή σε ανάλογες εκδηλώσεις
στο μέλλον.

Η ύλη του επόμενου φύλλου θα κλείσει
στις 25 Ιουνίου 2018.
Περιμένουμε έγκαιρα τις συνεργασίες σας.

Το ΔΣ της "ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΑΓΝΑΝΤΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ" ευχαριστεί θερμά όλους
τους Αγναντίτες και ιδιαιτέρως τους Φίλους Αυτών οι οποίοι τίμησαν με την αθρόα
προσέλευση και παρουσία τους την εκδήλωση που έχει καθιερωθεί (εδώ και τρεις δεκαετίες τουλάχιστον) να διοργανώνεται κάθε
χρόνο κοντά ή ταυτόχρονα με τις Απόκριες.
Η εκδήλωση έλαβε χώρα το μεσημέρι της
4ης Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Κυριακή και
περιελάμβανε: την κοπή βασιλόπιτας, λαχειοφόρο αγορά με έπαθλο τρία αξιόλογα
δώρα οικιακής χρήσης τα οποία κληρώθηκαν και απονεμήθηκαν αμέσως στους θαμώνες της εκδήλωσής μας, δώρα για τα παιδιά
και άφθονο γλέντι.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΗΝ «ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΑΓΝΑΝΤΙΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΑΡΕΙΧΕ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ
ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΕYΧΟΜΑΣΤΕ ΣΕ
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΑΓΝΑΝΤΙΤΕΣ
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΑ ΝΑ ΑΝΤΑΜΩΣΟΥΜΕ ΣΤΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΧΩΡΙΟ
ΤΟ Δ.Σ.
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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α
ΒΑΦΤΙΣΗ
Η Ρούλα Παπαθεοδώρου (κόρη
της Μαίρης Αρ. Στάμου και του
Χρήστου Παπαθεοδώρου) και ο
σύζυγός της Περικλής Μακρής,
την 7η Ιανουαρίου 2018, βάφτισαν στον Ιερό Ναό Αγ Νικολάου
Αγοράς Ιωαννίνων το τρίτο τους
αγοράκι. Η Νονά του Ανδρονίκη
Γκατζιάνη του έδωσε το όνομα
Μάριος.
Τους ευχόμαστε να τους ζήσει ο
νεοφώτιστος.

Βασιλική Μαλάμου – Μήτση στα
Ιωάννινα και κηδεύτηκε την επομένη στην Άρτα.
• Απεβίωσε στις 9 Φεβρουαρίου
2018 η Ζάραγκα Φωτεινή σύζυ-

• Απεβίωσε στις 17 Φεβρουαρίου 2018 η Τσιάρα Σπυριδούλα σύζυγος Βασιλείου και κηδεύτηκε
την επομένη στα Φράστα, ετών
98.
• Η Αγγελική Κολιού το γένος
Μάντζου απεβίωσε στις 7 Φε-

ΘΆΝΑΤΟΙ
• Απεβίωσε στις 12 Δεκεμβρίου
2017 η Καπέλη Γιούλα σύζυγος
Θωμά και κηδεύτηκε την επομένη
στην Άγναντα, ετών 87.
• Απεβίωσε στις 8 Ιανουαρίου
2018 η διακεκριμένη Ομότιμη Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομίας

γος Χαρίλαου και κηδεύτηκε την
επομένη στην Άγναντα, ετών 98.
• Απεβίωσε στις 14 Φεβρουαρίου 2018 η Κούκου Χαριτίνη, σύζυγος Ευαγγέλου και κηδεύτηκε την
επομένη στην Άγναντα, ετών 87.
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Η ΔΙΚΙΑ ΣΑΣ ΜΙΚΡΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΜΑΣ. ΜΗΝ ΤΗΝ ΑΜΕΛΕΙΣ.
ΒΟΗΘΗΣΕ ΜΑΣ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ. ΣΤΕΙΛΕ ΤΩΡΑ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΟΥ ΕΙΤΕ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΜΑΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ, ΕΙΤΕ ΜΕΣΩ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΛΤΑ, ΕΙΤΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.
Αν κάποιος δε δει το όνομά του γραμμένο στις συνδρομές, να
περιμένει και το επόμενο φύλλο της εφημερίδας. Αν δεν υπάρχει
και τότε, ας επικοινωνήσει με την Αδελφότητα.

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.

βρουαρίου στα Χανιά, σε ηλικία
94 ετών.
• Απεβίωσε στις 24 Φεβρουαρίου 2018 ο Πριτσιβέλης Στέφανος
του Αθανασίου και κηδεύτηκε την
επομένη στην Αθήνα, ετών 83.
• Απεβίωσε στις 25 Φεβρουαρίου 2018 η Αηδόνη Αικατερίνη,
σύζυγος Ευαγγέλου, και κηδεύτηκε την επομένη στα Φράστα, ετών
94.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
4 Η Ζωή Μπάκου προσφέρει το
ποσό των 50 Ευρώ στην εφημερίδα « Άγναντα Άρτας», στη μνήμη
του συζύγου της Ηλία Μπάκου.
4 Η Μαίρη Λεμονιά, σύζυγος
Βασιλείου, προσφέρει το ποσό
των 50 Ευρώ στην εφημερίδα «
Άγναντα Άρτας» στη μνήμη της
μητέρας της Φωτεινής Ζάραγκα.

ΝΕΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ
4 Στις 15 Ιανουαρίου 2018 η
Ανδρονίκη Ζαχαριά του Δημητρίου πήρε το πτυχίο της από το
τμήμα Οικονονικών Επιστημών
του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών.
4 Στις 29 Σεπτεμβρίου 2017 ο
Χρήστος Καπέλης του Νικολάου
πήρε το πτυχίο του από το τμήμα
Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Εκπαιδευτικών
Ηλεκτρονικών Μηχανικών της
Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής
και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε).
Τους συγχαίρουμε και τους ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία.

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
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ
ο Δ.Σ της Αδελφότητας σας ανακοινώνει ότι, με την
Τ
συνεργασία του ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΑΓΝΑΝΤΙΤΩΝ, ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

και του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ-ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΜΕΡΑΚΛΗΔΕΣ», δήλωσαν στην ΕΡΤ 3 έτοιμοι για την εκπομπή
«ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ».
Επιθυμία μας η 27η Μαΐου για να έλθουν περισσότερα άτομα στο χωριό,
να το χαρούν ζωντανά.
Ως εκ τούτου η Αδελφότητα από μεριά της
ζητά από όλους τους
Αγναντίτες να στηρίξουν
την προσπάθεια μας με
κάθε δυνατό μέσο και
όλες μας τις δυνάμεις, ώστε να αποτυπωθεί στη διάρκεια
του γυρίσματος το καλό πρόσωπο του χωριού, να αναδειχθούν οι φυσικές του ομορφιές, τα ήθη και έθιμα του τόπου και η εξαιρετική μας φιλοξενία.
ΧΡΕΟΣ όλων μας να δώσουμε το παρόν, όταν και όποτε
αποφασιστεί αυτό, και με τους Συλλόγους, τους τοπικούς
φορείς, τους επιχειρηματίες αλλά και τους εθελοντές να
μην αφήσουμε την ευκαιρία, για την πανελλήνια προβολή του
χωριού μας, να πάει χαμένη.
Για οποιαδήποτε εξέλιξη υπάρχει πάνω στο θέμα θα σας ενημερώσουμε διαδικτυακά από την σελίδα της Αδελφότητα στο
FACEBOOK: Αδελφότητα Αγναντιτών Αθηνών.

Οικονομική ενίσχυση στη Γ΄ Λυκείου
Το Δ.Σ. της Αδελφότητας Αγναντιτών Αθήνας, ύστερα
από σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου και από σχετικό αίτημα που υποβλήθηκε, αποφάσισε την οικονομική ενίσχυση
της Πενθήμερης Εκδρομής της Γ’ Λυκείου, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 14/2 – 18/2 στο Βερολίνο της Γερμανίας, με το ποσό των 250 (διακοσίων πενήντα) Ευρώ, που αντιστοιχεί στο ποσό που συλλέξαμε από συνδρομές συγχωριανών μας στην πρόσφατη εκδήλωση για την Κοπή Βασιλόπιτας.
Αναλογιζόμενοι το έκτακτο των γεγονότων, της έλλειψης χρόνου
από πλευράς των συμμετεχόντων για τη δημιουργία ταμείου της
Πενθήμερης εκδρομής, την σημαντικότητα της πραγματοποίησής
της (επαφή των παιδιών με άλλους πολιτισμούς και κοινωνίες, την
εξωστρέφειά τους και την όποια διεύρυνση των οριζόντων των μαθητών) και το υψηλό κόστος της, αποφασίσαμε να διαθέσουμε και
εμείς από την πλευρά μας, παρόλη την οικονομική στενότητα του
Συλλόγου, αυτό το συμβολικό ποσό.

Κάντε like στη
σελίδα μας στο
facebook (Αδελφότητα Αγναντιτών Αθηνών)
για να μαθαίνετε τα τελευταία νέα της Αδελφότητας.

ΠΩΛOYNΤΑΙ
• Στον οικισμό ΠΑΝΑΓΙΑ
ΑΓΝΑΝΤΩΝ (κοντά στο πρώην Ειρηνοδικείο): Οικία διώροφη 131 τ.μ. (78 τ.μ. ισόγειο και 53 τ.μ. 1ος όροφ.,
ανεξάρτητα μεταξύ τους
λειτουργικά.) ΤΙΜΗ: 60.000
ευρώ.
Πληροφoρίες
στα
τηλ. 69.86.76.76.11 και
210.86.58.995.
• Στον οικισμό ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΓΝΑΝΤΩΝ (κοντά στο
πρώην Ειρηνοδικείο): Οικία
ισόγειος 38 τ.μ., στέγη από
μπετό. ΤΙΜΗ: 20.000 ευρώ.
Πληροφoρίες
στα
τηλ. 69.86.76.76.11 και
210.86.58.995.
• Στον οικισμό ΠΑΝΑΓΙΑ
ΑΓΝΑΝΤΩΝ στη θέση «Γερογιάννια» οικόπεδο εντός του
οικισμού εμβαδού 2.586,00
τ.μ. με παλαιό κτίσμα 31
τ.μ. ΤΙΜΗ: 10.000 ευρώ.
Πληροφoρίες
στα
τηλ. 69.86.76.76.11 και
210.86.58.995.

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

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΑΓΝΑΝΤΩΝ
«Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ
ΣΩΤΗΡΟΣ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας κάνουμε γνωστό ότι
στις 4/8/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00, σε
συνεδρίαση του νεοεκλεγέντος Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Παλαιοχωρίου «η Μεταμόρφωση του
Σωτήρος» συγκροτήθηκε
σε Σώμα το νέο Δ.Σ. ως
εξής.
ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Πρόεδρος
ΧΡΥΣΗ ΑΓΑΘΗ Αντιπρόεδρος
ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γενικός Γραμματέας
ΖΟΛΩΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ταμίας
ΜΠΑΖΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κοσμήτορας
ΚΑΡΝΟΥΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Αναπληρωματικό μέλος

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.

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ

8
4 Με επιστολή του το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγνάντων
ευχαρίστησε δημόσια τον Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη για την
άμεση ανταπόκρισή του σε αίτημά του για την κοπή
τμήματος του πλατάνου στην πλατεία. Συγκεκριμένα
στο ευχαριστήριο αναφέρονται τα εξής:
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σμού 9.000.000 ευρώ, κρίνεται απόλυτα αναγκαία να υλοποιηθεί, ώστε να βελτιωθεί το
υφιστάμενο οδικό τμήμα το
οποίο συνδέει τον οικισμό Καταρράκτη με το Βουλγαρέλι
εξυπηρετώντας την τοπική κυκλοφορία και την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Στις υπόψη περιοχές
απαιτούνται εργασίες για την αποκατάσταση του
οδικού δικτύου, σε συνολικό μήκος 14km.
4 Οι συντελεστές
του 3ου Tzoumerka
Ski and climb Festival
ευχαριστούν πολύ για
την υποστήριξη τον
δήμο Βορείων Τζουμέρκων, ιδιαίτερα τον
κ. Δήμαρχο και τους
αντιδημάρχους που
αγκάλιασαν αυτή την
πρωτοβουλία σε όλα τα
επίπεδα, την παραχώρηση τη συνεδριακής
αίθουσας του δημαρχείου για την ενημέρωση της Παρακευής, την υποστήριξη με οχήματα
για την μεταφορά αθλητών, το γλέντι με φαγητό
και ζωντανή μουσική σε παραδοσιακή ταβέρνα των Πραμάντων, καθαρισμό του δρόμου από
το χιόνι για την ασφαλέστερη πρόσβαση με οχήματα των συμμετεχόντων στο σημείο εκκίνησης.
Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στους επιχειρηματίες
και κατοίκους που αγκάλιασαν την διοργάνωση.
Τέλος ευχαριστούν την ομάδα διάσωσης ΕΔΟΠΑ
Λ.Ε.Κ. για την παρουσία της.
4 Το Σάββατο 3 Μαρτίου 2018 διοργανώθηκε από
την Ομοσπονδία Τζουμερκιωτών Αθήνας, δημοτική
βραδιά, στη Μουσική σκηνή «ΧΑΜΑΜ» (Δημοφώντος
97, Πετράλωνα), για την συμπλήρωση των 100χρόνων από την ίδρυση της. Σε μία άκρως Τζουμερκιώτικη βραδιά, που κυριάρχησαν ήχοι και σκοποί των
Τζουμέρκων , η μουσική ζυγιά των «ΛΑΛΗΤΑΔΩΝ»
διασκέδασε τους παρευρισκόμενους, με την επίσης
φιλική συμμετοχή του Σάββα Σιάτρα.
4 Ως Αγναντίτες νιώσαμε υπερήφανοι για τις Πολιτιστικές εκδηλώσεις που οργανώσαμε το τριήμερο
της Αποκριάς. Ενωμένοι δείξαμε ότι μπορούμε να
καταφέρουμε πολλά. Ως Αγναντίτες όμως ντραπήκαμε για την εικόνα αποσύνθεσης που παρουσίασε το
χωριό μας στο κομμάτι της καθαριότητας. ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ εικόνες που δεν μας τιμούν. Το θέμα αυτό απασχολεί εδώ και πολλά χρόνια την Άγναντα και δεν
είναι τωρινό. Η Δημοτική Αρχή ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΙ παντελώς
και με την στάση της, δείχνει ότι δεν ενδιαφέρεται
στο ελάχιστο για τα προβλήματα που υπάρχουν. Ένα
απλό θέμα, όπως είναι η καθαριότητα, τείνει να εξελιχθεί σε «γάγγραινα» για το χωριό.
4 Η Αδελφότητα Αγναντιτών Αθήνας και τα Μέλη
του Δ.Σ κατέγραψαν το πιο σημαντικό πρόβλημα που
ταλαιπωρεί το χωριό και είναι η καθαριότητα, αναδεικνύοντας με τον πιο πειστικό τρόπο, το μεγάλο
ζήτημα που συνεχίζει να υφίσταται. Οι φωτογραφίες
που ανέβηκαν κατέδειξαν ότι ΟΥΔΕΙΣ από την Δημοτική Αρχή δεν ενδιαφέρεται για την εικόνα του χωριού,
παρά την μαζική συμμετοχή και επίσκεψη που καταγράφηκε στην Άγναντα το τριήμερο της Αποκριάς.
4 Ο διευθυντής της εφημερίδας «Γνώμη» της Άρτας, κ. Κώστας Γκέτσης, επισκέφτηκε το χωριό μας
την Καθαρά Δευτέρα παρακολουθώντας από κοντά
τις πολιτιστικές εκδηλώσεις της Άγναντας. Ο Αρτινός
δημοσιογράφος έμεινε εντυπωσιασμένος από την
αρτιότητά τους, κάνοντας αναφορά στην εφημερίδα
του. Μάλιστα δεν δίστασε να κριτικάρει την απαθή
και αδιάφορη στάση που έχει η Δημοτική Αρχή σε
βασικά θέματα της καθημερινότητας στην Άγναντα.
4 Ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου των
Αγνάντων κ. Δημήτρης Φίλος από τη πρώτη στιγμή «αγκάλιασε» με ιδιαίτερη θέρμη την προσπάθεια
που έχει ξεκινήσει η Αδελφότητα Αγναντιτών Αθήνας
για την ποιοτική αναβάθμιση του χωριού. Ένας έξυπνος και χαρισματικός άνθρωπος, εκπαιδευτικός στο
επάγγελμα, άνοιξε δίαυλο επικοινωνίας τόσο με την
Αδελφότητα της Αθήνας, όσο και με αυτή των Ιωαννίνων, προκειμένου στα επόμενα χρόνια, η Άγναντα
να επιστρέψει εκεί που ανήκει. Στην ελίτ των πιο
ελκυστικών ταξιδιωτικών προορισμών τόσο για τον
χειμώνα, όσο και για το καλοκαίρι.
4 Η εφημερίδα της Αδελφότητας έκλεισε τον περασμένο Νοέμβριο 40 χρόνια ζωής. 40 χρόνια προσφοράς και αναφοράς στα του τόπου μας. Επειδή όμως η
τεχνολογία προχωράει, η Αδελφότητα αναμένεται να
βγάλει στον αέρα και τη νέα ιστοσελίδα της, πιστοποιώντας έμπρακτα τους στόχους που έχει θέσει και
τις φρέσκες ιδέες που θέλει να περάσει στα κοινά.
Περισσότερα θα ανακοινωθούν προς τα τέλη του
Μαΐου. Μέχρι τότε υπομονή...

Αγναντίτικες... πινελιές

«Κύριε Περιφερειάρχη, θα θέλαμε να σας εκφράσουμε τις θερμές ευχαριστίες τόσο των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Συλλόγου
Αγνάντων, όσο και του
συνόλου των κατοίκων
του χωριού μας, για την
άμεση ανταπόκρισή σας
στο αίτημά μας σχετικά με
την εξεύρεση λύσης, που
αφορούσε την κοπή και
απομάκρυνση τμημάτων
του πλατάνου της κεντρικής πλατείας του χωριού
μας και για τον οποίο η
Διεύθυνση Δασών Άρτας
είχε αποφανθεί με σχετικό έγγραφό της προς τον
Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων, ότι τα ξερά κλωνάρια
του εγκυμονούσαν κινδύνους τόσο για τα υφιστάμενα κτίρια πέριξ της πλατείας όσο και για τους επισκέπτες και τα διερχόμενα αυτοκίνητα.
Με τιμή
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγνάντων»
Σημειώνουμε ότι την όλη διαδικασία της κοπής του
πλατάνου συγκεντρώθηκαν και παρακολούθησαν
οι κάτοικοι του χωριού, οι οποίοι με ανάμικτα αισθήματα έβλεπαν το "σημείο αναφοράς" που ήταν γι
αυτούς ολόκληρες γενιές αυτό το δένδρο... να χάνει
το μεγαλύτερο τμήμα του !!
4 Ο τοπικός Πολιτιστικός Σύλλογος Αγνάντων
πραγματοποίησε την Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης
Πίτας στο Κέντρο Πανόραμα την 6.00 μ.μ. ώρα το
Σάββατο 6/01/2018. Η εκδήλωση είχε μεγάλη επιτυχία αφού το παραπάνω κατάστημα κατακλύσθηκε
από συγχωριανούς, όπου όλοι μαζί με εορταστική
διάθεση υποδέχθηκαν το νέο έτος.
4 Φτωχότεροι είναι ο ιατρικός κόσμος και το Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων, καθώς έφυγε από τη
ζωή, μετά από σκληρή
μάχη με τον καρκίνο, η
διακεκριμένη Ομότιμη
Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομίας Βασιλική
Μαλάμου – Μήτση.
Η εξόδιος ακολουθία
για την εκλιπούσα εψάλει την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2018, ώρα 11
π.μ. στο Ναό Κοιμήσεως
της Θεοτόκου Περιβλέπτου, ενώ η ταφή της έγινε στο νεκροταφείο της
γειτονικής Άρτας.
Τη θλίψη τους για τον θάνατο της Βασιλικής Μαλάμου – Μήτση εξέφρασαν η Ιατρική Σχολή Ιωαννίνων,
ο τοπικός Ιατρικός Σύλλογος, στέλεχος του οποίου
υπήρξε η εκλιπούσα επί σειρά ετών, η βουλευτής
Ιωαννίνων Μερόπη Τζούφη αλλά και ο Σοροπτιμιστικός Όμιλος.
Σημαίνων μέλος επί σειρά ετών της Ιατρικής Σχολής Ιωαννίνων, με αξιόλογο ερευνητικό και ακαδημαϊκό έργο σε όλη την πανεπιστημιακή της πορεία,
η Βασιλική Μαλάμου – Μήτση με καταγωγή από τα
Άγναντα Τζουμέρκων, υπήρξε ιδιαίτερα αγαπητή
στους συναδέλφους και τους φοιτητές της, στους
οποίους ο θάνατός της σκόρπισε θλίψη. Σε ανακοίνωσή τους τα μέλη του Τμήματος Ιατρικής εκφράζουν
την οδύνη τους για τον χαμό της, κάνοντας λόγο για
μία «αγαπητή συνάδελφο και εξαίρετη γιατρό και
επιστήμονα».

4 Το Δ.Σ της Αδελφότητας Αγναντιτών συγχαίρει
τον ταλαντούχο ποδοσφαιριστή και συγχωριανό μας
Κωνσταντίνο Μαυροπάνο για την μεταγραφή του
στην ομάδα της Άρσεναλ
του Λονδίνου στην Αγγλία. Ο Αγναντίτης ποδοσφαιριστής έκανε το
όνειρο του πραγματικότητα, καθώς πλέον έχει
τη δυνατότητα να αγωνιστεί στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου. Ο
πρώην παίκτης του ΠΑΣ
Γιάννινα ποζάρει στην
φωτογραφία με τον Αλσατό τεχνικό των "κανονιέρηδων" Αρσέν Βενγκέρ,
αμέσως μετά την επίτευξη της μεταγραφής
4 Πρόγραμμα εκδηλώσεων 2018 ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (T.A.C). Τζουμέρκα ski and climb
festival 2018, 3-4 Μαρτίου 2018.
Δρόμος του Ταχυδρόμου, Κυριακή 18 Μαρτίου
2018.
Άθλος Τζουμέρκων mountain running, Κυριακή 22
Απριλίου 2018.
Kids adventure camp.
Για τις ηλικίες από 8-12 χρονών οι ημέρες είναι Α΄περίοδος 16-23 Ιουνίου 2018 και Β΄περίοδος
7 – 14 Ιουλίου 2018.
Για τις ηλικίες 13-16 ετών οι ημέρες είναι Α΄περίοδος 14-21 Ιουλίου 2018 και Β΄περίοδος 21-28 Ιουλίου
2018.
Άθλος Τζουμέρκων mountain Bike 22-23 Σεπτεμβρίου 2018.
Επικοινωνήστε με το Κέντρο Άθλησης και Αναψυχής –Άγναντα άρτας, στα τηλέφωνα 6945247715 και
6947634197 για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας.
4 Σοβαρές ζημίες στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής
Πραμάντων, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί μνημείο,
προκάλεσε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της
Δευτέρας, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Η φωτιά κατέστρεψε μεγάλο τμήμα από ξυλόγλυπτο τέμπλο του ναού και προκάλεσε και άλλες μικρότερες
φθορές. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στην πλατεία του
χωριού, και μόλις έγινε αντιληπτή η πυρκαγιά από
τους κατοίκους, με ότι μέσο διέθεταν επιχείρησαν να
την σβήσουν και ειδοποίησαν την Πυροσβεστική η
οποία όμως έφτασε μετά από αρκετή ώρα, λόγω της
μεγάλης απόστασης.
4 Στην θέση του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ παρέμεινε για
τρίτη χρονιά, ο Ραφτανίτης Κωνσταντίνος Τσουβάλας, ύστερα από συνεδρίαση του ΚΥ.Σ.Ε.A. υπό την
προεδρία του πρωθυπουργού και με την υπ’ αριθ.
1/2018 απόφαση του, προτάθηκε από τον αναπληρωτή υπουργού Προστασίας
του Πολίτη, η παράταση
της θητείας ως Αρχηγού
της Ελληνικής Αστυνομίας
του Αντιστράτηγου Τσουβαλά Κωνσταντίνου του
Βασιλείου, για ένα ακόμη
έτος». Σκορπώντας την ικανοποίηση στις τάξεις του
προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Του ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή επιτυχία στη συνέχιση των
καθηκόντων του.
4 Με την υπογραφή του Γενικού Γραμματέα Υποδομών Γιώργου Δέδε και του Δημάρχου Κεντρικών
Τζουμέρκων Μαρίνου Γαρνέλη έκλεισε η Προγραμματική Σύμβαση δύο πολύ σημαντικών έργων για το
οδικό δίκτυο της περιοχής που αποτελούσε πάνδημο
και διαρκές αίτημα των κατοίκων. Πρόκειται για την
Προγραμματική Σύμβαση που αφορά την υλοποίηση
των έργων: α) «Βελτίωση και άρση επικινδυνότητας
Παράκαμψης Αθαμανίου και Οδικός Άξονας Αθαμανίου – Θεοδωριάνων» και β) «Βελτίωση και άρση
επικινδυνότητας οδού Καταρράκτη – Βουλγαρέλι».
Η πλήρης ωρίμανση των μελετών των δύο έργων,
η υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης και η
δρομολόγηση της δημοπράτησής της αποτελεί καρπό
της πολύμηνης συνεργασίας ανάμεσα στην πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών, την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης.Όλγα Γεροβασίλη, τον
Βουλευτή του Νομού Άρτας Βασίλη Τσίρκα, το Δήμο
Κεντρικών Τζουμέρκων και των τοπικών φορέων.
Με την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης
δρομολογούνται οι διαδικασίες για τη δημοπράτηση
των δύο έργων των Απρίλιο του 2018.
Η βελτίωση και άρση επικινδυνότητας οδού Καταρράκτη – Βουλγαρέλι, έργο συνολικού προϋπολογι-

