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Ο άνεμος αλλαγής, η Αδελφότητα 
και η νεολαία!!!

Ήταν Φεβρουάριος του 2017, όταν ο υπογράφων, ο Βαγ-
γέλης Κώστας κι ο Ανδρέας Νάτσης, αποφασίσαμε από 

κοινού και μετά από πρόταση του τέως και επίτιμου πλέον 
Προέδρου της Αδελφότητας Αγναντιτών Αθήνας, κ. Τάκη Χρι-
στοδούλου να ενδώσουμε στην πρόσκληση που μας έγινε, 
ώστε να αναλάβουμε εξ΄ ολοκλήρου το δύσκολο έργο της 
διαχείρισης του συλλόγου. 

Με αίσθημα ευθύνης και 
χαράς, δίχως να το πολυσκε-
φτούμε μπήκαμε στο Δ.Σ της 
Αδελφότητας στις εκλογές 
του Φεβρουαρίου και από 
εκείνη τη στιγμή δεν κοιτά-
ξαμε πίσω μας, παρά μόνο 
μπροστά. Η αγάπη μας για την 
Άγναντα, μας ώθησε σε νέες 
περιπέτειες, ευχάριστες. 

Σε αυτά τα δύο χρόνια και 
παρά τις επαγγελματικές μας 
υποχρεώσεις, ξοδέψαμε αρ-
κετά από τον προσωπικό μας 
χρόνο για να μπορέσουμε και 
την Αδελφότητα Αγναντιτών 
Αθήνας να την κρατήσουμε 
σε ένα καλό επίπεδο, αλλά 
και πράγματα για την Άγναντα 
και στο μέτρο του δυνατού να 
κάνουμε. Δεν φοβηθήκαμε σε 
καμία των περιπτώσεων τις 
δυσκολίες. Άλλωστε για εμάς 
μέτρησε το μεράκι και η λα-
τρεία για τον τόπο μας. 

Από το 2017 και μέχρι σή-
μερα, η Αδελφότητα Αγνα-
ντιτών Αθήνας έχει σταθερά 
ανοδική τροχιά, με ωραία και 
ενδιαφέροντα πράγματα να 
λαμβάνουν χώρα. Εκδηλώ-
σεις, εκδρομές, συγκρότημα 
για παραδοσιακούς χορούς, 
γιορτή για τα 40 χρόνια της 
Εφημερίδας, άρρηκτη και στε-
νή συνεργασία με τον τοπικό 
σύλλογο των Αγνάντων, αλλά 
και με την αντίστοιχη Αδελφό-
τητα Αγναντιτών Ιωαννίνων, 
χοροεσπερίδα για τα 90 χρό-
νια της Αδελφότητας, οικονο-

μική ενίσχυση στους μαθητές 
Γυμνασίου και Λυκείου των 
Αγνάντων για την πενθήμε-
ρη εκδρομή του 2017. Αυτές 
είναι μερικές από τις δράσεις 
που έχουν γίνει από το Δ.Σ 
της Αδελφότητας σε αυτά 
τα δύο χρόνια και πραγματι-
κά είμαστε ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ που 
ο περισσότερος κόσμος των 
Αγνάντων έχει αγκαλιάσει 
όλη αυτή την προσπάθεια που 
έχει γίνει από το 2017. 

Σε δύο μήνες και συγκε-
κριμένα τον Φεβρουάριο του 
2019, η Αδελφότητα οδεύει 
σε εκλογές για την ανάδειξη 
νέου Δ.Σ. Είναι ηλίου φαει-
νότερο πως η παρουσία των 
Αγναντιτών είναι επιτακτική. 
Ιδιαίτερα, η παρουσία της νε-
ολαίας του χωριού αποτελεί 
σημαντικό κίνητρο και για 
εμάς, καθώς ο άνεμος αλλα-
γής που ήρθε πριν δύο χρόνια, 
πρέπει να συνεχιστεί σε όλα 
τα επίπεδα. Η Αδελφότητα 
χρειάζεται τις φρέσκες- καινο-
τόμες ιδέες των νέων ανθρώ-
πων και την κατάρτισή τους, 
για να μπορέσει να βρίσκε-
ται στη «ζωή» και τα επόμενα 
χρόνια. Η κληρονομιά που 
άφησαν οι πρόγονοί μας είναι 
τόσο «βαριά» και σημαντική, 
που για όλους εμάς αποτελεί 
ύψιστη τιμή να συνεχίσουμε 
το σπουδαίο έργο που ξεκίνη-
σαν πριν από πολλά χρόνια. 
Με τη νεολαία σύμμαχο, η 
«γιγάντωση» της Αδελφότητας 

δεν θα αργήσει να έρθει στα 
επόμενα χρόνια, με τους στό-
χους που έχουν τεθεί να είναι 
αρκετά υψηλοί. 

Αρχαιρεσίες και Γενική  
Συνέλευση της Αδελφότητας 

την Κυριακή 17/2/2019
Την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 10:30 στα 

γραφεία της Αδελφότητας (Σοφοκλέους 33, 5ος όροφος), 
θα λάβουν χώρα οι Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ, 
καθώς και η Γενική Συνέλευση με αρκετά ενδιαφέροντα θέ-
ματα. Σε περίπτωση, μη απαρτίας, οι Εκλογές και η Γενική 
συνέλευση θα μετατεθούν για την επόμενη Κυριακή στις 
24 Φεβρουαρίου 2019, στο ίδιο μέρος, την ίδια ώρα. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δ.Σ της Αδελφότητας Αγνα-
ντιτών Αθήνας: 

Το Δ.Σ της Αδελφότητας Αγναντιτών Αθήνας κάνει γνωστό 
ότι η Γενική Συνέλευση και οι Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη 
νέου Δ.Σ θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 
2019 στις 10:30 στα γραφεία του συλλόγου (Σοφοκλέους 33, 
5ος όροφος). 

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης θα είναι τα εξής: 
Εκλογή Προσωρινού Προεδρείου της Συνέλευσης 
Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός του Δ.Σ 
Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για τη διαχείριση
Συζήτηση για τα πεπραγμένα και ψήφιση αυτών
Εισηγήσεις- προτάσεις μελών
Εκλογή 3μελούς Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξα-

γωγή Αρχαιρεσιών
Αρχαιρεσίες για την εκλογή: 7μελούς Δ.Σ, Β)3μελούς Εξε-

λεγκτικής Επιτροπής, Γ) πέντε (5) Αντιπροσώπων στην 
Ομοσπονδία Τζουμερκιωτών και Δ) τριών(3) Αντιπροσώ-
πων στην Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος.

Σχετικά με τη διαδικασία της Συνέλευσης σημειώνουμε τα 
εξής: Οι υποψηφιότητες για τα όργανα της Αδελφότητας 
υποβάλλονται στα μέλη του Δ.Σ μέχρι και την έναρξη των 
εργασίων της Γ.Σ. Υποψήφιοι για το Δ.Σ δεν επιτρέπεται να 
είναι υποψήφιοι και για την Εξελεγκτική Επιτροπή , αλλά ούτε 
πρέπει να είναι υποψήφιοι για Αντιπρόσωποι στην Ομοσπον-
δία Τζουμερκιωτών, αφού πέντε από τα μέλη του είναι αυτο-
δικαίως και Αντιπρόσωποι στην Ομοσπονδία. Τα Μέλη, για 
να είναι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρωμένο το 18ο 
έτος της ηλικίας τους. Η ψηφοφορία θα λήξει στις 3 μ.μ. της 
ίδιας ημέρας. 

Εάν, δεν σχηματιστεί απαρτία, η Συνέλευση θα πραγματο-
ποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή (24 Φεβρουαρίου 2019), την 
ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα. 

Αθήνα 10-12-2018
Για το διοικητικό συμβούλιο 

 Ο Πρόεδρος  Ο Γεν Γραμματέας
 Ευάγγελος Κώστας  Γεώργιος Φίλος

Στις 25 Δεκεμβρίου η 
εκκλησία μας γιορτάζει 

το μεγάλο κοσμοσωτήριο 
γεγονός της Θείας ενανθρω-
πίσεως του Κυρίου μας. Θα 
ακούσουμε και πάλι τον αγ-
γελικό δοξαστικό ύμνο: 

«Δόξα εν υψίστοις Θεώ κι 
επί γης ειρήνη, εν ανθρώ-
ποις ευδοκία».

Στο δοξαστ ικό αυτόν 
ύμνο, πρώτα αναπέμπεται η 
δόξα στον ουράνιο Θεό και 
μετά γίνεται λόγος για ένα 
πολύτιμο αγαθό για τον άν-

θρωπο πάνω στη γη, την Ει-
ρήνη.

Νου δούμε ποια είναι η 
Ειρήνη αυτή. Είναι η ηρεμία 
της συνείδησης από έλλει-
ψη ελέγχου, ανησυχίας, 
φόβου και ταραχής. Είναι η 
γαλήνη της ψυχής που εί-
ναι απαλλαγμένη από μίση, 
εχθρότητες, πάθη και βιοτι-
κές μέριμνες.

Η ειρήνη γεμίζει την ψυχή 
μας με πραγματική χαρά, 
ανοίγει το δρόμο της αγά-
πης, προς το Θεό και τους 
ανθρώπους.

Ο ερχομός του Κυρίου στη 
γη, έφερε τη συμφιλίωση 
ανάμεσα στον αμαρτωλό 
άνθρωπο και τον Πανάγαθο 
Θεό μας.

Η Ειρήνη γεμίζει την ψυχή 
μας με πραγματική χαρά, 
ανοίγει το δρόμο της αγά-
πης, προς το Θεό και τους 
ανθρώπους.

Ο ερχομός του Κυρίου στη 
γη έφερε τη συμφιλίωση 
ανάμεσα στον αμαρτωλό 
άνθρωπο και τον Πανάγαθο 
Θεό μας.

Η Ειρήνη γεμίζει την ψυχή 
μας με την πραγματική 
χαρά. 

Και επί γης Ειρήνη!!
Σε κάθε εποχή παρα-

τηρούνται μεταξύ των 
ανθρώπων και εθνών 
διχόνοιες, εχθρότητες, 
διαμάχες και καταστρε-
πτικοί πόλεμοι με δυσά-
ρεστα αποτελέσματα, 
για τους ανθρώπους.

Τα φιλειρηνικά κινή-
ματα παγκοσμίως εκ-
φράζουν την αγωνία 

των λαών, για την ασταθή 
και υποκριτική ειρήνη που 
επικρατεί σήμερα.

Εξακολουθεί να είναι ισχυ-
ρό το δόγμα: Αν θέλεις ει-
ρήνη να προετοιμάζεσαι για 
πόλεμο.

Οι ισχυροί του πλανήτη 
επιβάλλουν ανάλογα με τα 
συμφέροντά τους, εκεί όπου 
θέλουν την ειρήνη, με την 
απειλή των όπλων κι εκεί 
που δε θέλουν αφήνουν να 
συνεχίζεται η αιματοχυσία 
με την δικαιολογία, ότι δεν 
απέδωσαν οι διαπραγματεύ-
σεις.

Η Βηθλεέμ τόπος γέννη-
σης του Θεανθρώπου, εξα-
κολουθεί να είναι τόπος αι-
ματηρών συγκρούσεων.

Η Ειρήνη φαίνεται άπιαστο 
όνειρο.

Η Ειρήνη είναι αγαθό και 
να το αποκτήσουμε χρειάζε-
ται αγώνας.

Με πολύ σοφία η εκκλησία 
μας δέεται «υπέρ της άνω-
θεν ειρήνης και της ειρήνης 
του σύμπαντος κόσμου».

Καλά Χριστούγεννα.
Χάρις Ζάχος

Συντ/χος δάσκαλος –
συγγραφέας

Η κοπή πίτας και ο  
χορός των Αγναντιτών 

στα «ΑΓΡΙΜΙΑ» 
Όπως και πέρυσι, έτσι 

και φέτος, η Αδελφότη-
τα Αγναντιτών Αθήνας θα 
πραγματοποιήσει την ετή-
σια κοπή πίτας της, στο 
κοσμικό κέντρο διασκε-
δάσεως «ΑΓΡΙΜΙΑ» του 
συγχωριανού μας Γιάννη 
Μπάρπα. Η περσινή εκδή-
λωση η οποία συνδυάστη-
κε και με τα 90 χρόνια της 
ίδρυσης της Αδελφότητας, 
είχε εξαιρετική επιτυχία, με 
τους Αγναντίτες να δίνουν 
βροντερό παρών στην χο-
ροεσπερίδα και να αγκα-
λιάζουν την όλη προσπά-
θεια που έγινε. 

Η φετινή εκδήλωση θα 
πραγματοποιηθεί την Κυ-
ριακή 13 Ιανουαρίου 
2019 και ώρα 13:30 με 
τιμή πρόσκλησης 20 ευρώ 
κατ΄ άτομο, περιλαμβά-
νοντας ζωντανή μουσική, 
πλήρες μενού, απεριόριστο 
κρασί και αναψυκτικά. 

Διεύθυνση: Λιοσίων 9 & 
Μάγερ

Τ η λ έ φ ω ν α  κ ρ α τ ή -
σεων :  210-5244739, 
6973815018, 6988255206 
και 6947721931.

Το Δ.Σ της Αδελφότητας

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 Υγεία, Αγάπη,  
Τύχη και Ειρήνη
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17 Νοέμβρη 1973…45 χρόνια πριν…από σήμερα
Κάποιοι, που μέρες πριν εί-

χαν κλειστεί σ’ έναν απ’ τους 
ναούς της γνώσης, βρίσκονται 
σε κελιά, σ’ ασθενοφόρα, σε 
νεκροτομείο. Απροστάτευτοι 
νικητές!!!

Κάποιοι άλλοι, αυτοί που νι-
κήθηκαν είναι κρυμμένοι στα 
γραφεία τους και στο πρωϊνό 
τους προστατευμένοι και ητ-
τημένοι. Κι εκείνη η σιδερένια 
πόρτα που έπεσε, ήταν σαν ν’ 
άνοιξε διάπλατα για να περά-
σει η ελευθερία και η ιστορία.

Η ελευθερία για να τιμήσει, 
η ιστορία για ν’ αποτιμήσει 
όπως πάντα.

17 Νοέμβρη 2018 45 χρόνια 
μετά από τότε…

Η ελευθερία τίμησε μα δεν 
τιμήθηκε. Η ιστορία αποτίμη-
σε μα δεν αποτιμήθηκε. Και 
χρόνο με το χρόνο, όλο πιο 
βιαστικά, όλο και πιο βαριε-
στημένα, όλο και πιο ψιθυρι-
στά «γιορτάζουμε λέμε το Πο-
λυτεχνείο». Καθιερώθηκε και 
σαν αργία αυτή η μέρα.

Όχι όμως εθνική. Μάθαμε 
και στα παιδιά ότι: «Κάποιοι 

χούντες σκότωσαν κάποιους 
φοιτητές και ύστερα έπε-
σαν…». Έρχονται και τα δημό-
σια πρόσωπα και καμαρώνουν 
γιατί οι νεκροί του Πολυτε-
χνείου ζουν. Μετά έχουμε και 
τους άλλους εκείνους τους 
γνωστούς αγνώστους, έτσι 
τους ονομάσαμε αποτείνο-
ντας φόρο τιμής. Φροντίζουν 
να ανανεώνονται οι βιτρίνες 
στους γύρω από το Πολυτε-

χνείο καταστημάτων κάθε 
χρόνο.

Τέλος υπάρχουν κι εκεί-
νοι που βαφτίστηκαν με την 
ημερομηνία της 17 Νοέμβρη 
κι έχρησαν εαυτούς δικαστές 
τιμωρούς κι εξολοθρευτές.

Και το «ψωμί» που φώναζαν 
εκείνοι τότε ακόμα δε ζυμώ-
θηκε. Η «ελευθερία» που ζή-
ταγαν…υπάρχει λένε. Όσο για 
την «παιδεία» που απατούσαν; 

Αυτή η καημένη κάθε τόσο 
νοσεί βαρέως, πεθαίνει και 
ανασταίνεται.

Μα μετά από κάθε ανάνηψη 
μοιάζει σαν πιο βαρέως νο-
σούσα απ’ ότι πριν.

Συνηθίσαμε να λέμε: Η γε-
νιά του Πολυτεχνείου. Τότε 
ρίζωσαν τα πόδια στο χώμα, 
τότε έβγαλαν την καρδιά στα 
μάτια, τότε έβγαλαν την ψυχή 
στη φωνή και πάλεψαν και νί-
κησαν.

Τιμούμε τους νεκρούς!
Μα οι υπόλοιποι πού βρί-

σκονται;
Με ριζωμένα τα αβρά πια 

οπίσθιά τους σε υψηλόσχημες 

πολυθρόνες με την καρδιά 
βαρειά, από τη χολιστερίνη 
της καλοπέρασης, με τα μάτια 
άχρωμα και μια φωνή που θυ-
μίζει κενό. Βολεμένοι καλο-
περασάκηδες, ατσαλάκωτοι, 
ωχαδερφιστές οι περισσότε-
ροι.

Κι εμείς κλείνουμε τα μάτια. 
Σηκώνουμε τους ώμους αδι-
άφοροι, και μια φορά το χρό-
νο τιμούμε εκείνους τους νε-
κρούς, που μόνο εκείνοι ίσως 
ξέρουν τώρα πια γιατί πέθα-
ναν, και αναρωτιέμαι για άλλη 
μια φορά, γεμάτος ντροπή και 
όνειδος.

ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΖΕΙ;;;

1965, μαθητές τότε στο Γυ-
μνάσιο Αγνάντων, Τρίτη Λυκεί-
ου, από έκτη Γυμνασίου, σύμ-
φωνα με το νόμο.

Τότε ήταν που καταργήθηκε 
και το «πηλίκιο». Απρίλης ήταν. 
Μάης δε θυμάμαι! Άρπαξε φω-
τιά το σπίτ’ του Βασίλ’ Κράβ-
βαρ’.

Όλοι τρέξαμε, να βοηθήσου-
με. Δεκαοχτάρηδες τότε, ποιος 
λογάριαζε τη φωτιά!

Την άλλη μέρα μας δώσανε 
και «βραβείο».

Στο σπίτι ζούσαν και μερικοί 
μαθητές, ένας απ’ αυτούς ήταν και ο συμμαθητής μου 
και φίλος μου ο Ηλίας ο Νάστος από τη Σκούπα. Του 
είπα:

–Εκεί που είμαστε τέσσερις, έλα κι εσύ πέντε.
Ένα δωμάτιο όλο κι όλο.
Ο Φώτης ο Χαχούλης, ο Κώστας ο Στύπας, ο Βασί-

λης ο Νικολάου και ο αδελφός μου ο Λεωνίδας Ζά-
χος, μικρούλης τότε!

Κάθε απόγευμα παρόντες ο Κώστας ο Παπακίτσος, 
ο Μήτσο Καπέλης, ο Νίκος ο Γκούβας και το κορίτσι 
μας (αδελφή μας) η Ελένη η Φίλου.

Τραβούσαμε στα κρυφά και καμιά τσιγάρα!!
Ο Νάστος ήταν άριστος. Κοντά του έμαθα μαθημα-

τικά, μη αυτός ακόμη θα ‘μουν στο Γυμνάσιο Αγνά-
ντων χάρη στον Ηλία έβγαλα ένα εντεκάρι.

Ήρθε ο Ιούνιος, εγώ ήμουν «σφέλς» έπρεπε να πλη-
ρωθώ!!

Μάζεψαν τα πράγματά τους, τους έβαλε και η 
αδερφή μ’ η Μαρίκα στο τροβαδούλ’ φαγάκ’ απ’ το 
οικοτροφείο και φεύγοντας ο Νάστος γύρισε και μου 
‘πε:

–Το έθνος θα σε πληρώσει!!
Θυμήθηκα το Ναύαρχο τον Κανάρη, που έκανε πει-

ρατεία σε Αυστριακό πλοίο και πήρανε τυριά, ψωμί, 
νερό, παστές σαρδέλες και στο τέλος είπε στον κα-
πετάνιο:

–Το Έθνος θα σε πληρώσει!!
Σεπτέμβρης αποτελέσματα. Άλλος ακαδημία, η 

Ελένη Νηπιαγωγός ο Φώτης Νομική, ο Κώστας στα 
Ηλεκτρονικά, ο Βασίλης στην Τράπεζα, ο Κώστας σε 
αυτοκινητοβιομηχανία, ο Νάστος Στρατιωτική Ιατρι-
κή Θεσσαλονίκης. Ήταν και άριστος!!

Είπα μέσα μου:
Το Έθνος θα με πληρώσει. Πενηντάρι ήταν αυτό.
Χαθήκαμε, αλλά το χρέος χρέος. Τον συνάντησα 

στην Άρτα. Τον καμάρωνα με τη στολή του, αλλά από 
μέσα μου έλεγα:

Όταν γίνεις γιατρός…
Σα νεράκι περνάνε τα χρόνια. Έγινε γιατρός και μά-

λιστα του Ναυτικού.
Ήξερε μπάνιο, από το Μέγα, εδώ που τα λέμε δεν 

τον πήγαινε αντίθετα. Συναντηθήκαμε στην Αθήνα, 
με πήγε σε ρεστοράν στην Κηφισιά.

Πλήρωσε αλλά για το χρέος τίποτα. Είχα καταντή-
σει Λαγκάρτ καμιά διαγραφή.

–Λες να το ξέχασε;
Διευθυντής στο Ναυτικό Νοσοκομείο στην Αθήνα. 

Αστέρια και γαλόνια ένα σωρό.
Πήγα και τον βρήκα. Από μέσα μου έλεγα: Λες να 

θυμηθεί το πενηντάρι!!
Τι να σας πω και τι να μολογήσω. Στο γραφείο του 

γεμάτο σημαίες, έμπαιναν κι έβγαιναν αξιωματικοί, 
χαιρετούσαν «κλαρίνο» και λέγανε αυτά που ήθελαν 
κι εγώ από μέσα μου γελούσα κι έλεγα:

–Πού να ξέρετε, ότι ο κύριος με τα πολλά αστέρια 
μου χρωστάει ένα πενηντάρι. Πήγαμε και στο θάλα-
μο με τους αρρώστους. Εγώ καμάρωνα, τους κοιτού-
σε, τους χάϊδευε κι έδινε εντολές.

Κάποια στιγμή μο ‘ρθε να σκούξω, αλλά κρατήθη-
κα, θυμήθηκα τι πενηντάρι. Κάποτε έστειλα δύο μα-
θητές μου να τους εξετάσει, και του είπα:

–Δεν έχουν χρήματα. Απάντηση.
–Μήπως εγώ είχα;
Με κάψανε τα σμάδια, πάει το πενηντάρι.
Μού ΄ρθε αλατζούτσουρος όταν στο τηλ. μου ‘πε 

ότι έγινε, Διευθυντής Υγιειονομικών Υπηρεσιών των 
ενόπλων δυνάμεων.

Έχασα ένα νοσοκομείο και φίλο μου το γιατρό.
Έγινε Ναύαρχος, αληθινός Ναύαρχος.
Στην παράδοση, τι μουσικές, τι σημαίες, τι φαγη-

τά, γεμάτο γαλονάδες κι εγώ η «ψχούλα» έβλεπα κι 

έσκουζα.
Αλλά το πενηντάρι πενηντάρι, αυτό σκεφτόμουν 

και «λάρωνα».
Έλεγα: Τώρα θα το βάλει το χέρι στην τσέπη του. 

Αποστρατεύτηκε γιατί παραπάνω δεν είχε, όλοι οι 
φίλοι του κοντά του.

Πώς να μην καμαρώνω!
Έλεγα μέσα μου θα πάρει το εφάπαξ και θα πάρω 

τα λεπτά μ’.
Αμ δε, αυτός έφτιαξε θέατρο στο χωριό του το 

«Αράχθειο» και κάθε καλοκαίρι κάνει εκδηλώσεις.
Έφερε και την «Μπάντα» του Πολεμικού Ναυτικού. 

Καθόλου παράξενο να δούμε στο Μέγα και καμιά…
κανονιοφόρο. Εβδομήντα τόσο εγώ. Με στομαχική 
ανωμαλία. Τώρα ο γιατρός μου ο Νάστος ο γαστρε-
ντερολόγος παρέα με την κόρη του Δέσποινα, απάν 
κατ’ απάν. Εξετάσεις, φάρμακα, ακτινογραφίες, συ-
νταγές.

Τα είχα όλα, ήρθε και αυτό, κόψε το ένα κόψε τ’ 
άλλο, να δούμε.

–Δεν περνάει εύκολα, αλλά καταπολεμιέται.
Φεύγοντας απ’ το ιατρείο του είπα:
–Το Έθνος θα σε πληρώσει.
Πατσίσαμε!!!
Υ.Γ.: Οι αχρείαστοι: 
Νάστος Ηλίας Ναύαρχος Π.Ν. γαστρεντερολόγος
τηλ. 6944-780018
Κωνσταντίνος Νάστος χειρουργός ενδοκρινών αδέ-

νων, Επίκουρος καθηγητής χειρουργικής ιατρικής σχο-
λής Πανεπιστημίου Αθηνών, τηλ. 6944-711362

Ν ά σ το υ  Δ έ σ πο ι ν α  γ α σ τρ ε ν τ ε ρ ο λό γ ο ς ,  τ ηλ . 
6944574888

Μιζαμτζίδη - Νάστου Μαρία ενδοκρινολόγος-διαβη-
τολόγος, τηλ. 6944463502

Σοβαρά κι εύθυμα

Γράφει ο 
ΧάριςΖάχος

Συντ/χος Δά σκα λος 
- Συγγραφέας

Πατσίσαμε! !

Ο αγώνας συνεχίζεται...

Ο Τζουμερκιώτης φίλος μου ναύαρχος και γιατρός 
Ηλίας Νάστος, από τη Σκούπα.

Χάρις Ζάχος, Ηλίας Νάστος και Φώτης Χαχούλης, 
Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου Κεντρικών Τζουμέρκων 

και δικηγόρος.

ΚΑΦΕ – ΨΗΣΤΑΡΙΑ  
“Ο ΜΕΡΑΚΛΗΣ»

Νίκος Μπάρπας

Άγναντα Άρτας – Τηλ. 26850-31207
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ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΙΚΑ - ΑΓΝΑΝΤΙΤΙΚΑ

Στις 28 Νοεμβρίου παρουσιάστηκε στην Άρτα, στην 
αίθουσα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Άρτας, το 
βιβλίο του Χρήστου Α. Τούμπουρου «Με την Ηπει-
ρώτικη λαλιά». Την συζήτηση διηύθυνε η Κατερίνα 
Σχισμένου, η οποία είχε και την επιμέλεια του βιβλίου. 
Παρουσίασαν οι Ρένα Τριχιά και Βασιλική Παππά.

Η παρουσίαση του βιβλίου μου «Με την 
Ηπειρώτικη λαλιά» στο Επαγγελματικό 

Επιμελητήριο Άρτας (28 Νοεμβρίου 2018)
Γλώσσα, λαλιά και ηπειρώτικο βίωμα συνυπάρχουν 

και με μετεωρίζουν… Στέκεσαι έκπληκτος και ενεός. 
Μόνο μια ΚΡΗΝΗ σε οδηγεί κι αν θέλετε σε καθοδη-
γεί κατευθείαν σε σπίτια Τζουμερκιώτικα πέτρινα και 
σε αξίνες που χαρακώνουν την αφή και την σκάβουν 
βαθιά σαν το υνί την σκληρή γη. Η ροή και η πνοή του 
νερού και του καημού, της αγάπης και της αναπνοής, 
που μελώνει τα κορμιά και γλυκαίνει την καρδιά. Έρω-
τας εξουσία και επανάσταση. Εξουσιάζεσαι, κατακτιέ-
σαι και κατακτάς, πλαντάζεσαι και απιδρομάς. Άλλης 
γλώσσας, άλλου ήλιου, άλλου στεναγμού κι άλλης φω-
τιάς προσάναμμα. Αυτό έπαθα …Ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣ-
ΤΩ. Ήταν όλοι τους εκεί...

KKK

Όσο περνούν τα χρόνια νιώθεις απόλυτα τις ρίζες 
σου και θέλεις να κρατηθείς με κάθε τρόπο στον 

τόπο σου˙ στον τόπο που γεννήθηκες. Κάπως έτσι δι-
καιολογείται και το γεγονός ότι παλεύεις να κρατήσεις 
όλα τα μέλη της οικογένειάς σου να ψηφίζουν στο χω-
ριό. Και το κατάφερα μέχρι σήμερα. Λέω μέχρι σήμερα 
γιατί σήμερα ακριβώς το ένα μέλος κατέθεσε αίτηση 
μεταδημότευσης. Προσπάθησα, αλλά δεν μπόρεσα. 
Μού απάντησε με τετοιον τρόπο που, αλήθεια με πεί-
ραξε. «Σιγά βρε πατέρα, εδώ έκρυψαν και τα κομπιού-
τερ στον Δήμο για να μην τα χρησιμοποιήσεις -εντο-
λή αιρετού,- και συ μου μιλάς για συναίσθημα; Μείνε 
μόνος σου». Θα μείνω… Και το καλοκαίρι θα πάω να 
ξαναγράψω. Ας με αποκλείσουν οι τότε αιρετοί… Για 
την Άγναντα έχω γράψει τρία βιβλία, θεατρικά έργα 
και χιλιάδες άρθρα… Και πού δεν ακούστηκε… Άμα με 
αποκλείσουν δεν πειράζει… Έχω και δικό μου υπολογι-
στή. Έμαθα να γράφω με το χέρι… 

KKK

Ο ΝΗΦΩΝ ΕΙΣ ΕΞΟΡΙΑΝ. Ο εκ του Αρεταιείου νοσο-
κομείου συλληφθείς ιερομόναχος Νήφων ωδη-

γήθη, ως εγράφομεν χθες, εις την Αστυνομίαν παρόλας 
τας διαμαρτυρίας του ότι είναι ασθενής και εκρατήθη 
υπό περιορισμόν. Ως εμάθομεν, εις τον Νήφωνα, ζη-
τήσαντα όπως ιδή πρόσωπα τινα, φιλικώς διακείμενα 
προς αυτά, ουδεμία επιτράπη επικοινωνία, επί τω λόγω 
ότι ώφειλε αμέσως να αναχωρήσει δια την Μονήν εις 
ην τον είχε καταδικάσει η απόφασις της Ιεράς Συνόδου. 
Ούτω ο συλληφθείς ασθενής ιερομόναχος υπό την 
οδηγίαν χωροφυλάκων μετεφέρθη χθες εις Πάτρας, 
οπόθεν αναχωρεί δι’ Άρταν και εκείθεν εις τινα Μονήν 
των Αγνάντων, ένθα θέλει εκτίσει την υπό της Ιεράς Συ-
νόδου επιβληθείσα αυτώ ποινή». ΕΜΠΡΟΣ 20/2/1902

Το Μοναστήρι αυτό ήταν ο Άι Λιας. 

KKK

Η δασκάλα μου 
(Ο μόνος άνθρωπος που «με έβαλε  

σε στράτα» στη ζωή μου)
Κι ας περνούν τα χρόνια, ακόμη κι ας πέρασαν -φυ-

σιολογικό φαινόμενο- ο άνθρωπος πάντα και πάντοτε 
θα γυρνά, θα στέκεται, θα αναπολεί, θα μνημονεύει και 

θα επιθυμεί τα παιδικά του χρόνια. Τα χρόνια, τα ανε-
ξίτηλα, που είναι βαθιά και πλατιά εγκατεστημένα στο 
είναι μας, στην ύπαρξή μας. Ήρθαν, πέρασαν, μα δεν τα 
ξεχάσαμε. Δεν μπορούμε να τα ξεχάσουμε…

Δεν ξεχνιούνται… Εκεί στο χωριό, εκεί όπου αρχικά 
συντάξαμε τον γλωσσικό μας κώδικα και κυριαρχήσα-
με στο γλωσσικό μητρικό μας όργανο, την Τζουμερ-
κιώτικη λαλιά, την ατόφια και αμόλυντη λαλιά, και που 
με αυτήν συνειδητά ή ασυνείδητα βιοπορευόμαστε. 
Δεν ξεχνιούνται και τα πρόσωπα που μας δίδαξαν, μας 
καθοδήγησαν και μας «άνοιξαν τα στραβά μας» για να 
διαβούμε ύστερα τις λεωφόρους της μάθησης και της 
σκέψης. Λέω γι’ αυτούς που μας «έκαναν ανθρώπους» 
και δεν «μείναμε κούτσουρα απελέκητα», ώστε «να μας 
φάει το σκοτάδ’ και να μας κοροϊδεύει ο κάθε σιακα-
τρύπας». 

Μιλάω δηλαδή για τους δασκάλους και τις δασκά-
λες μας που διέθεσαν περίσσευμα ψυχής, δούλεψαν 
με χίλιες δυο αντιξοότητες και τα κατάφεραν απόλυτα. 
Δύσκολες οι συνθήκες, με ελλιπή υλικοτεχνική υποδο-
μή, αλλά πλημμυρισμένοι με ατσαλωμένη θέληση. Και 
πέτυχαν… Μεγαλούργησε πνευματικά το Τζουμέρκο 
και αυτό το οφείλει σ’ αυτούς τους σκαπανείς της μά-
θησης. 

Είναι άλλο να τα αναπολείς κι άλλο να τα ζεις. Μιλάω 
φυσικά για την σημαδιακή για μένα Τετάρτη (28 Νοεμ-
βρίου 2018) στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Άρτας, 
όταν παρουσίαζα το βιβλίο μου «Με την Ηπειρώτικη 
λαλιά» και βρισκόταν ακριβώς από κάτω η δασκάλα 
μου. Ειρήνη Φλούδα Κράββαρη. Απίστευτη ΔΑΣΚΑΛΑ! 
Όλα με κεφαλαίο. Άνθρωπος, Παιδαγωγός, Εργάτης, 
Κοινωνός και Ορθοστάτης …. 

Ήταν σπουδαία δασκάλα. Και τι δε ν θυμάμαι. Μετά 
από πενήντα οκτώ (58) χρόνια! Ήταν ένας Δεκέμβρης 
βροχερός. Πολύ βροχή. Κάθε μέρα «έχανε ο Θεός τον 
κόσμο!». Σταμάταγε για λίγο και μετά «προς τη δόξα 
τραβούσε…». Κόντευαν να φτάσουν τα Χριστούγεννα. 
Και εκεί που λέγαμε ότι «πού θα πάει θα σταματήσει και 
θα κάνει καλό καιρό τα Χριστούγεννα», άλλαξε ρότα. 
Το έκλεισε από παντού το απόγευμα και ήταν καθα-
ρό πλέον πως το βράδυ θα ρίξει χιόνι. Χαρούλες εμείς. 
Αύριο γιοκ μάθημα. Διατυπώναμε μάλιστα και επιθυ-
μίες. «Μακάρι Παναγίτσα μου να το παγώσει να μην 
κάνουμε μάθημα μέχρι τα Χριστούγεννα!» Καθόμουν 
στο παράθυρο και είχε φτάσει μεσάνυχτα. Κοίταζα μή-
πως ασπρίσει η περιοχή. Ξαφνικά άκουσα τη φωνή της 
μάνας μου, «Άντε πήγαινε να γκλιορέψεις. Δεν ρίχνει 
χιόνι απόψε». 

Υπάκουσα, τι να έκανα στις εντολές της μάνας μου. 
Το πρωί με ξύπνησε ο παππούλης μου. «Ξύπνα να δεις 
το χιόνι». Πραγματικά το είχε στρώσει για τα καλά. Ου, 
χαρές και πανηγύρια. Δεν θα πάμε Σχολείο και μακάρι 
να το παγώσει να κάνουμε από τώρα Χριστούγεννα. 
Αυτές ήταν οι πρώτες σκέψεις μου. Τόλμησα να τις εκ-
μυστηρευθώ στον παππού. «Ετοιμάσου εσύ για καλό 
και κακό και βλέπουμε», ήταν η απάντησή του. Με 
βαριά καρδιά και καθαρά νωχελικές κινήσεις ετοιμά-
στηκα. Περίμενα. Είχαν περάσει δέκα λεπτά από την 
καθορισμένη ώρα της αναχώρησης και άρχισα να βε-
βαιώνομαι πως δεν θα πάω Σχολείο. Ευχόμουν μάλιστα 
μέσα μου: Καλά Χριστούγεννα. Ευχόμουν... Γιατί δεν 
πρόλαβα να τελειώσω την ευχή και χτύπησε η πόρ-
τα. Ήταν η δασκάλα με συμμαθητές και συμμαθήτριες. 
Περνούσε όλα τα σπίτια και στην ουσία μας μάζεψε. 
Υπό την καθοδήγησή της «μην γλιστρήσει κανένα παιδί 
και τσακιστεί», μπροστά δηλαδή αυτή και πίσω όλοι/ες 
μας φτάσαμε στο Σχολείο. Και όχι μόνο «κάναμε μάθη-
μα» αλλά και παραπάνω, «για να συμπληρώσουμε το 
κενό, αφού καθυστερήσαμε να αρχίσουμε». Τόσο απλά. 
Το καταθέτω τώρα μετά από πενήντα οκτώ ακριβώς 
χρόνια. Τέτοιοι άνθρωποι κράτησαν όρθιο, μα ποτέ 

ορθούμενο το Τζουμέρκο! 
Αυτοί μας «ξετύφλωσαν και 
μας έκαναν ανθρώπους». 

Έγραψαν για το 
βιβλίο του Χρήστου 

Τούμπουρου «Με την 
Ηπειρώτικη λαλιά»

«Φίλε μου αυτό το πολύτιμο και περισπούδαστο 
έργο σου, μαρτυράει όχι μόνο αγάπη για τον γενέ-

θλιο τόπο , όχι μόνο ευρύτατη μάθηση, αλλά και μεθο-
δολογική ,δηλ. Επιστημονική κατάρτιση και φιλοπονία. 
όσοι τα εννοούν αυτά, αισθάνονται πολλή ευγνωμο-
σύνη, όπως αυτήν που εκφράζω κι εγώ , μαζί με την 
απεριόριστη εκτίμηση μου προς την καθολική πνευμα-
τική παρουσία σου. Η εργασία σου αυτή σε κατατάσσει 
στην κορυφή της πυραμίδας των αξίων σκαπανέων της 
Ηπείρου αλλά και ανάμεσα στους εκλεκτούς του ευρύ-
τερου Ελλαδικού χώρου. Θερμά συγχαρητήρια. Πάντα 
με υγεία και έμπνευση». 

Γεώργιος Οικονόμου, πρώην πρόεδρος  
της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας

Ο Ηπειρώτικος Πολιτισμός
Της Κατερίνας Σχισμένου  

Φιλολόγου-Μεταφράστριας 
«Κοντά σε τρεχούμενα νερά και κρήνες σε ψηλά βου-

νά και όρη σε αστραφτερά φυλλώματα και τον γαλάζιο 
ξάστερο ουρανό ειπώθηκαν ίσως τα πρώτα λόγια λα-
τρείας του ανθρώπου μετά απ’ τον μακρύ του ύπνο του 
ά-λογου. Μέσα σε μια τζουμερκιώτικη ορεινή φύση δι-
αμορφώνεται ένα υψηλό ήθος και ύφος που κουβαλά 
τις μακριές αλυσίδες των λέξεων και των φωνημάτων 
των προγόνων του. Το θαύμα σήμερα, όσο σπάνιο και 
ελλιπές κι αν είναι, δεν παύει να υπάρχουν μέσα του τα 
στοιχεία που το δημιουργούν και το εκφράζουν. 

Η ηπειρώτικη λαλιά, το ηπειρώτικο ήθος που δεν εί-
ναι τα νταούλια και η ηπειρώτικη πανουργία και αξιο-
σύνη αλλά το επίπεδο των νοημάτων που βγαίνει απ’ 
τη γραμμή των βουνών και τα βαριά χέρια των κατοί-
κων τους που δημιουργούν και αντιστέκονται όπως 
μπορούν.

Ο ηπειρώτικος πολιτισμός δεν έχει μόνο έκταση και 
διαβαθμίσεις εκτάσεως και εκφράσεως. Έχει και ιστο-
ρία, έχει και παρελθόν, έχει και παράδοση και λαογρα-
φία έχει και ιδίωμα και λέξεις που χάνονται –έχει και 
ενέχει τη συλλογικότητα. Δεν είναι μόνο ο κύκλος των 
παρόντων αλλά και οι κύκλοι του παρελθόντος και 
μέλλοντος, μια συνέχεια που διαμορφώνεται από τις 
γενιές που περάσανε στις παροντικές γενιές και έτσι 
στα οράματα των μελλοντικών γενιών. 

Νομίζω πως μόνο γι’ αυτό αξίζει να ευχαριστήσουμε 
το Χρήστο Τούμπου-

Με την Τζουμερκιώτικη λαλιά

Ο χωριανός μας Χρήστος Α. Τούμπουρος με την  
Κατερίνα Σχισμένου στην εκδήλωση της παρουσίασης 

του βιβλίου του,  Άρτα 28/11/2018

Συνέχεια στη σελίδα 4 

Γρά φει ο  
Χρί στος Α. Τού μπου ρος
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ρο γι’ αυτό του το εγχείρημα-με την 
Ηπειρώτικη λαλιά.....

KKK

Η παράδοση! Αληθινός ζευγίτης που μεταφέρει από γενιά σε 
γενιά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της φυλής μας. Αυτή που 

περιντύνει η γλώσσα μας, η Ηπειρώτι-
κη λαλιά. «Χίλια λαλήματα κι ο αυλός 
ο λυγερός κυλάει». Κωστής Παλαμάς. 
Αυτή περιμαζεύει, αυτή διαφυλάσσει 
κι αυτή γίνεται ιερουργός και διαλα-
λητής του εθνικής μας δημιουργίας.  
Η Ηπειρώτικη λαλιά. Ακρίβεια, σαφήνεια, 
καθαρότητα. Γλώσσα της ελευθερίας, 
του αδέσμευτου ανασασμού και του ξε-
σιουμπέιαστου Ηπειρώτικου λογισμού… 
Μ’ αυτή πορευόμαστε, με ολόλευκα χρυ-
σά φτερά κι ολογλυκαίνουμε τη στράτα 
μας. Με αυτή καβαλάμε το όνειρο και 
περιδιαβαίνουμε…

Υπηρετώ «τη γνήσια Ηπειρώτικη λα-
λιά που δεν έχει αλλοτριωθεί από τις αφ’ υψηλού γλωσσικές σι-
αμουνίκλες. Το μνημόσυνό μου κάνω και τη συνείδησή μου τη 
διατηρώ αλώβητη και συνεπώς ήσυχη με αναμμένο το κεράκι της 
ευθύνης».

ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΙΚΑ - ΑΓΝΑΝΤΙΤΙΚΑ

ΠΩΛOYNΤΑΙ
• Στον οικισμό ΠΑΝΑΓΙΑ 

ΑΓΝΑΝΤΩΝ (κοντά στο πρώ-
ην Ειρηνοδικείο): Οικία διώ-
ροφη 131 τ.μ. (78 τ.μ. ισό-
γειο και 53 τ.μ. 1ος όροφ., 
ανεξάρτητα μεταξύ τους 
λειτουργικά.) ΤΙΜΗ: 60.000 
ευρώ. 

Πωλούνται και χωριστά 
30.000 ευρώ το ισόγειο και 
30.000 ευρώ ο όροφος.

Π λ η ρ ο φ o ρ ί ε ς  σ τ α 
τηλ. 69.86.76.76.11 και 
210.86.58.995.

• Στον οικισμό ΠΑΝΑ-
ΓΙΑ ΑΓΝΑΝΤΩΝ (κοντά στο 
πρώην Ειρηνοδικείο): Οικία 
ισόγειος 38 τ.μ., στέγη από 
μπετό. ΤΙΜΗ: 20.000 ευρώ. 

Π λ η ρ ο φ o ρ ί ε ς  σ τ α 
τηλ. 69.86.76.76.11 και 
210.86.58.995.

• Στον οικισμό ΠΑΝΑΓΙΑ 
ΑΓΝΑΝΤΩΝ στη θέση «Γερο-
γιάννια» οικόπεδο εντός του 
οικισμού εμβαδού 2.586,00 
τ.μ. με παλαιό κτίσμα 31 
τ.μ. ΤΙΜΗ: 10.000 ευρώ. 

Π λ η ρ ο φ o ρ ί ε ς  σ τ α 
τηλ. 69.86.76.76.11 και 
210.86.58.995.

ΤΟ ΨΩΜΙ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

Το ψωμί, όλοι ξέρουμε, εί-
ναι βασική τροφή. Όλα μπο-
ρεί να τα βαρεθούμε- το 
ψωμί ποτέ. Στο χωριό μου 
τα χρόνια εκείνα όλοι ζύ-
μωναν, φυσικά. Οι φούρνοι 
ήρθαν αργότερα. Μέχρι το 
1972, που υπηρετούσαμε – ο 
άντρας μου Λουκάς Κούσου-
λας κι εγώ- στην Ελάτεια Λο-
κρίδας, τρώγαμε ψωμί που 
μας φίλευαν οι νοικοκυρές 
ολόγυρα (η κουνιάδα μου 
και άλλες…)

Το 1972 μετάθεση στην 
Αγία Παρασκευή (Αθήνα) 
και έπεσα φυσικά στο ψωμί 
του φούρνου, με το οποίο 
όμως ποτέ μου δεν συμφι-
λιώθηκα. Έπειτα από μερικά 
χρόνια έφερα προζύμι από 
το χωριό και άρχισα να ζυ-
μώνω. Γύρω στα 1980 είχαν 
οι φούρνοι απεργία διαρκεί-
ας, εγώ όμως- τι καλά!- δεν 
τους είχα ανάγκη!

-Κυρία δεν Βρίσκουμε 
ψωμί! Μου έλεγαν εκείνες τις 
μέρες οι μαθητές μου (Αγία 

Παρασκευή, Αθήνα). Κι εγώ 
κατέβασα την φαεινή ιδέα: 

-Παιδιά ανοίξτε ένα τετρά-
διο!

Και τους έγραψα τον τρό-
πο να ζυμώνεις, και μερικές 
μανάδες, άρχισαν- όπως οι 
ίδιες μου έλεγαν αργότερα- 
να κάνουν πότε πότε και 
ψωμί δικό τους.

Τα τελευταία χρόνια ορ-
γανώθηκα ακόμα πιο πολύ: 
Ζυμώνω μπόλικο ψωμί- δύο 
ταψιά- το ψήνω στην ηλε-
κτρική κουζίνα μου και όταν 
κρυώσει τελείως το κόβω σε 
μεγάλα κομμάτια, τα κλείνω 
σε πλαστικά σακουλάκια και 
έπειτα στην κατάψυξη. Και 
κάθε πρωί κατεβάζω ένα 
κομμάτι να ξεπαγώνει κτλ.

-Πολύ ωραίο είναι το ψωμί 
σου, όμως πότε πότε να 
παίρνεις και κανένα φρατζο-
λάκι από το φούρνο! Έτσι για 
ποικιλία, για αλλαγή! Είπε ο 
άντρας μου.

Εγώ σπάνια έδειχνα υπα-
κοή!

Τον τελευταίο καιρό (Δε-
κέμβριος 2005) επέμεινε ιδι-
αίτερα: -Μα γιατί δεν παίρ-
νεις ένα φρατζολάκι; Τόσο 
σπουδαίο είναι τέλος πά-
ντων;

Ήταν  Παρασκευή 16 Δε-
κεμβρίου. Εγώ εκείνο το 
πρωί είχα πολλή δουλειά στο 
σπίτι, δεν είχα έξοδο- κάτι 
που γίνεται σχεδόν κάθε 
μέρα

-Βγαίνω! μου λέει ο άντρας 
μου κατά τις δέκα και μισή. 

Στην πιο πολυτελή καφε-
τέρια της γειτονιάς μας, στο 
Φλό-Καφέ, συγκεντρώνεται 
η παρέα- όλοι φιλόλογοι και 
πολύ διαβαστεροί- και λένε… 
λένε… Δεν ξέρω τι λένε.

Επειδή εκείνες τις μέρες με 
είχε ζαλίσει ιδιαίτερα με το 
ψωμί του φούρνου:

-Όταν θα επιστρέψεις, του 
είπα, πάρε από το φούρνο 
ένα ψωμί και απ’ τα ψιλι-
κά δίπλα, όπου θα πάρεις 
την εφημερίδα σου, ένα λί-
τρο γάλα. Σου τα ‘γραψα και 
στο χαρτί, ορίστε! Του είπα. 
Ψωμί, γάλα, εφημερίδα!

-Ωραία! είπε (για το ψωμί).
Βάζει το χαρτί στη τσέπη 

και φεύγει.
Στη μιάμιση βάζω πάνω 

στο τραπέζι  κατσαρόλα 
με ψαρόσουπα. Έρχεται ο 
άντρας μου κουνώντας μια 
πλαστική τσάντα, βγάει το 
παλτό, πλένει τα χέρια… 
Στρώνεται! Κοιτάζω στην 
τσάντα: Η Εφημερίδα και το 
γάλα.

-Που είναι το ψωμί; είπα 
εγώ, που φυσικά εκείνο το 
πρωί δεν είχα κατεβάσει 
κομμάτι από την κατάψυξη.

-Πω – πω, το ξέχασα! Είπε 
και με κοίταξε (Αυτό πια και 
αν ήταν!)

-Μα μόνο τρία πράγματα 
ήταν! Σου τα ‘γραψα και στο 
χαρτί!

Κι όσο για το ψωμί του 
φούρνου, τον τελευταίο και-
ρό…

Αυτός έσκυψε στο πιάτο.

-Τουλάχιστον, είπε, έχεις 
να δώσεις μια- δύο φρυγα-
νιές;

-Μα έμεινα και εγώ χωρίς 
ψωμί! Και οι φρυγανιές δεν 
μου αρέσουν!

-Όλα τα έκαμα! Είπε πάλι- 
(Ποια όλα;). Μόνο που δεν 
έφερα ψωμί.. (Δεν ξέρω για-
τί, θυμήθηκα τα παρακάτω:

Στο μυθιστόρημα «Ο καλό 
στρατιώτης Σβέικ» ο συγ-
γραφέας Γιάροσλαβ Χάσεκ 
έχει κάπου το εξής περιστα-
τικό: ένας λοχαγός έχει σαν 
ορντινάτσα- υπηρέτη- στο 
σπίτι του το στρατιώτη Σβέ-
ικ. Μια μέρα:

-Σβέικ! Του λέει, εγώ θα λεί-
ψω τρεις τέσσερις μέρες σε 
γυμνάσια. Εσύ εδώ στο σπί-
τι να κάμεις αυτό.. να προ-
σέχεις εκείνο (κτλ.) και πάνω 
απ’ όλα να προσέχεις το 
αγαπημένο μου καναρίνι. Εί-
δες ο γάτος πως το κοιτάζει 
λαίμαργα, πως το τριγυρίζει, 
και αν του δινόταν η ευκαι-
ρία, μια μπουκιά θα το έκανε 
το ωραίο καναρίνι μου!

-Μην ανησυχείτε, κυρ-
Λοχαγέ μου! Θα είμαι πολύ 

προσεκτικός!
Πέρασαν τρεις τέσσερις 

μέρες, επιστρέφει ο Λοχαγός, 
μπαίνει κουρασμένος μεσ’ 
στο σπίτι, ρωτάει με αγωνία:

-Σβέικ , τι γίνεται; Όλα 
εντάξει εδώ μέσα;

-Ναι κύριε Λοχαγέ! Όλα 
εντάξει! Μόνο που ο γάτος 
και το καναρίνι… είπα να τα 
συμφιλιώσω αυτά τα δύο, 
τα ‘βαλα μαζί… Όλα εντάξει, 
όλα! Μόνο που ο γάτος έφα-
γε το καναρίνι!...)

Γράφει η  
Αγγελική Ζολώτα

Καθηγήτρια - φιλόλογος

ΤΖΟΥΜΈΡΚΑ: Το ακατέργαστο 
διαμάντι του ελληνικού τουρισμού

Θα μπορούσε να γίνει “τεύχος”- ωραίες ιστορίες, ενδιαφέ-
ροντες άνθρωποι, φύση αλήστου μνήμης, έκπαγλη, μια 

ομορφιά που σήμερα, συχνά, φαντάζει μνημειακή... Τα Τζουμέρ-
κα- όπως ανεβαίνει ο δρόμος απ’ την Άρτα προβάλλουν σα λαξε-
μένος γρανίτης, άγριο αλλά στιλπνό διαμάντι στον ορίζοντα. Ο 
ορεινός όγκος των Τζουμέρκων, για την Ήπειρο, είναι τ’ ανέγγι-
χτο, αυθεντικό πετράδι στο στέμμα της.

Τα έργα υποδομών της τελευταίας 15ετίας έχουν βγάλει την 
περιοχή από την διαχρονική της απομόνωση: το πρώτο “boom” 
έγινε με την Εγνατία και τα τελευταία χρόνια η Ιονία Οδός και 
τα αεροδρόμια Ακτίου και Ιωαννίνων έχουν ολοκληρώσει ένα 
σύγχρονο επικοινωνιακό και μεταφορικό δίκτυο, πρωτόγνωρο 
για την περιοχή. Η διαδρομή από την Αθήνα ή την Θεσσαλονί-
κη μέχρι τα Τζουμέρκα οριακά ξεπερνά τις 4 ώρες, ενώ ολοένα 
αυξάνονται οι καλοκαιρινοί επισκέπτες που επιλέγουν να βρε-
θούν- ακόμα και σαν μονοήμερη εκδρομή- από τις παραλίες της 
Λευκάδας, ή τα Σύβοτα, στα αλπικά Τζουμερκοχώρια.

Το Συρράκο και οι Καλαρρύτες, αυτά τα πέτρινα «Τολέδο» 
που σα να τα ζωγράφισε ο Ελ Γκρέκο στο ηπειρώτικο τοπίο, 
τα Πράμαντα, το μεγαλύτερο 

Κουϊάσα- Πουλιάνα, ανάμεσα στο Συρράκο και τους Καλαρρύτες, 
ο «Χρούσιας», παραπόταμος του Αράχθου, δημιουργεί τον μικρό 

καταρράκτη και την βάθρα

Συνέχεια στη σελίδα 6

Συνέχεια από τη σελίδα 3

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
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ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
LOLL IPOPS

Η χωριανή μας
ΜΑΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓ. ΚΩΣΤΑΚΗ

οδός Φώτου Τζαβέλλα 3
πλησίον Ιπποκράτειου Διαγνωστικού Κέντρου

Τηλ. 26514-02239 – ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Η κοπή πίτας  
και ο χορός των 
Αγναντιτών στα 

Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 13:30 
Tιμή πρόσκλησης 20 ευρώ κατ΄ άτομο

Πίτα του Ηπειρώτη 2019 

Κυριακή 3 Φεβρουαρίου, ώρα 10.00’  
στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας,  

στο Νέο Φάληρο, με ελεύθερη είσοδο,  
το μεγάλο αντάμωμα  

της Ηπειρώτικης αποδημίας.

Τον Μάρτιο ξεκινούν οι έρευνες 
των ΕΛΠΕ στην Ήπειρο

Το 2022 οι γεωτρήσεις- 5% των εσόδων θα αποδίδεται 
ως ενίσχυση στην Περιφέρεια Ηπείρου!

Έντεκα ενημερωτικές Hμερίδες σε Δήμους όπου αναμένεται 
να ξεκινήσει η πρώτη ερευνητική περίοδος –διάρκειας τρι-

ών ετών*– πραγματοποίησε κλιμάκιο της επιτελικής ομάδας της 
ΕΛΠΕ UPSTREAM «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Έρευνα και Παραγωγή 
Υδρογονανθράκων Α.Ε.». Οι ημερίδες, που στέφθηκαν με επιτυχία, 
έγιναν στο πλαίσιο των δράσεων ενημέρωσης από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για την ουσιαστική πληροφόρηση της τοπικής κοινω-
νίας και των Φορέων αναφορικά με το...
πρόγραμμα γεωφυσικών κα-
ταγραφών που θα λάβει χώρα 
στην χερσαία περιοχή παρα-
χώρησης «Άρτα – Πρέβεζα», 
για τον εντοπισμό κοιτασμά-
των πετρελαίου.Συγκεκριμένα, 
ενημερώθηκαν οι πολίτες και 
τοπικοί φορείς στην Δωδώνη, 
στα Πράμαντα Ιωαννίνων, στο 
Βουργαρέλι, στη Φιλιππιάδα, 
στο Κομπότι, στην Άνω Καλε-
ντίνη Άρτας, στο Καναλλάκι, 
στην Παραμυθιά, στην Ηγου-
μενίτσα, στην Πρέβεζα και στην 
Άρτα. Κατά τη διάρκεια των 
Ημερίδων υπήρξε τεκμηριωμέ-
νη και αναλυτική παρουσίαση 
του προγράμματος, καθώς και 
διεξοδικός διάλογος με τους 
παρευρισκόμενους, αναφορι-
κά με τον τρόπο διεξαγωγής 
των εργασιών και τα οφέλη 
που μπορούν να προκύψουν.Οι 
έρευνες -σε αυτό το στάδιο που 
θα διαρκέσει μέχρι το 2021- θα 
επαναλάβουν και επεκτείνουν 
γεωφυσικές μετρήσεις που γί-
νονται από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕ-
ΤΡΕΛΑΙΑ (παλαιότερα ΔΕΠ και 
ΔΕΠ ΕΚΥ) στην περιοχή από τις 
αρχές της δεκαετίας του 1980, 
χωρίς καμία επιβάρυνση της 
τοπικής κοινωνίας και του περι-
βάλλοντος.

-Σε περίπτωση επιτυχίας, δι-
ευκρινίστηκε ότι ποσοστό 5% 
θα αποδίδεται ως ενίσχυση 
στην Περιφέρεια, από το 25% 
συνολικά που επιβάλλει το Ελ-
ληνικό Δημόσιο ως φόρο στα 
έσοδα του αναδόχου.

Ειδικότερα, τόσο σε τοπικό 
όσο και εθνικό επίπεδο τα οφέ-

λη αναμένεται να είναι πολλα-
πλάσια:

-βελτίωση της απασχόλησης 
με έμφαση στην εντοπιότητα,

-απορρόφηση ανειδίκευτου 
εργατικού προσωπικού, αλλά 
και εξειδικευμένων εργαζομέ-
νων (π.χ. γεωλόγοι, μηχανικοί 
πετρελαίου, οικονομολόγοι, νο-
μικοί και άλλοι που τώρα μετα-
ναστεύουν)

-αύξηση της αυτοδυναμίας 
σε ενεργειακούς πόρους,

-εξασφάλιση της βιωσιμότη-
τας του Ασφαλιστικού συστή-
ματος της χώρας μέσω της λει-
τουργίας του Ταμείου Αλληλεγ-
γύης Γενεών, που θα εισπράττει 
τα κρατικά έσοδα,

δημιουργία ενός νέου τομέα 
της εθνικής οικονομίας, ενισχύ-
οντας σημαντικά τη θέση της 
Ελλάδας ως ενεργειακού κόμ-
βου, αλλά και της Εθνικής κυ-
ριαρχίας

Είναι χαρακτηριστικό ότι, 
η ενίσχυση της συμμετοχής 
υδρογονανθράκων ελληνικής 
προέλευσης στην κάλυψη των 
αναγκών της χώρας θα συντε-
λέσει στη βελτίωση του εμπο-
ρικού ισοζυγίου, με σημαντικά 
οφέλη για την ελληνική οικονο-
μία και την κοινωνία. Αξίζει να 
αναφερθεί ότι για το 2017, τα 
κόστη για την αγορά και εισα-
γωγή πετρελαίου και φυσικού 
αερίου κυμάνθηκαν στα ίδια 
περίπου επίπεδα με τα έσοδα 
του Τουριστικού τομέα (14 δις 
Ευρώ).Τέλος, έγινε αναφορά σε 
περιβαλλοντικά θέματα και δό-
θηκαν τεκμηριωμένες απαντή-

σεις στις απορίες και τις ανη-
συχίες των πολιτών αναφορικά 
με την έρευνα για την εξόρυξη 
υδρογονανθράκων. Απαράβα-
τη αρχή του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ είναι ο απόλυτος 
σεβασμός στο Περιβάλλον και 
στις υφιστάμενες δραστηριό-
τητες των τοπικών κοινωνιών. 
Δέσμευση του Ομίλου είναι η 
εφαρμογή όλων εκείνων των 
τεχνολογικών μεθόδων, που 
θα επιτρέψουν να εντοπιστούν 
εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα 
υδρογονανθράκων με μηδενι-
κό περιβαλλοντικό αποτύπω-
μα, διασφαλίζοντας, παράλλη-
λα, την ανεκτίμητη κληρονο-
μιά που έχουμε ως λαός, τον 
φυσικό πλούτο των θαλασσών 
μας και των βουνών μας που 
αιώνες τώρα συναποτελούν με 
τον άνθρωπο αυτό που είναι η 
Ελλάδα.

* Το πλαίσιο της Σύμβασης 
Μίσθωσης που υπεγράφη με-
ταξύ του Ελληνικού Δημοσίου 
και της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 
και κυρώθηκε ως Νόμος (Ν 
4526/18) για τη περιοχή Άρ-
τας –Πρέβεζας, με ισχύ από τις 
16/3/2018, προβλέπει ένα αρχι-
κό στάδιο ερευνών διάρκειας 7 
ετών και στη συνέχεια σε περί-
πτωση εντοπισμού οικονομικά 
εκμεταλλεύσιμων ποσοτήτων 
πετρελαίου προβλέπει στάδιο 
ανάπτυξης και παραγωγής του 
κοιτάσματος για 25 χρόνια. Το 
ερευνητικό στάδιο των 7 ετών 
χωρίζεται σε 3 φάσεις, η πρώ-
τη διάρκειας 3 ετών, η δεύτερη 
2 ετών και η τρίτη διάρκειας 
2 ετών. Στη πρώτη ερευνητι-
κή περίοδο των τριών ετών, με 
ακουστικές γεωφυσικές μεθό-
δους τελευταίας τεχνολογίας 
ερευνάται το υπέδαφος της πε-
ριοχής και θα χαρτογραφηθούν 
με μεγάλη ακρίβεια στόχοι που 
πιθανόν να έχει συγκεντρωθεί 
και αποθηκευτεί πετρέλαιο. 
Στην δεύτερη ερευνητική πε-
ρίοδο, εκτελούνται γεωτρήσεις 
(ερευνητικές γεωτρήσεις) για 
την επαλήθευση ύπαρξης κοι-
τάσματος υδρογονανθράκων. 
Αυτή η φάση θα διαρκέσει 2 
χρόνια, μέχρι την άνοιξη του 
2021. Θα συνεχιστεί η έρευνα 
και κατά την τρίτη ερευνητική 
φάση με πρόσθετες γεωτρή-
σεις για την περιχάραξη τυχόν 
ανακαλύψεων μέχρι την άνοιξη 
του 2023 και θα ακολουθήσει 
το στάδιο της ανάπτυξης, που 
συνήθως απαιτεί 4-5 χρόνια, 
ώστε να έχουμε το πρώτο βα-
ρέλι πετρελαίου.

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΚΩΣΤΑΣ

Άγναντα Άρτας - Τηλ. 6974792759

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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Η ύλη του επόμενου  
φύλλου θα κλείσει  

στις 31 Μαρτίου 2019.
Περιμένουμε έγκαιρα 
τις συνεργασίες σας. Απαλός Αλεξανδρούπολης

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

*ΔΥΟ ΕΚ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΜΑΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΠΕΔΩΣΑΝ 
ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥΣ ΑΞΙΑΣ 20 ΚΑΙ 20 ΕΥΡΩ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΣ 
ΣΤΟΝ ΕΠΙΤΙΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ Κο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 
ΧΡΗΣΤΟ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΜΑΣ. 
ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ 
ΑΝΑΛΟΓΟ ΠΟΣΟ ΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΙ ΜΕ ΤΟΝ Κο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, 
ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ

Η ΔΙΚΙΑ ΣΑΣ ΜΙΚΡΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙ ΣΗ-
ΜΑΝΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΜΑΣ. ΜΗΝ ΤΗΝ ΑΜΕΛΕΙΤΕ.

ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕ-
ΡΙΔΑΣ. ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΩΡΑ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΑΣ ΕΙΤΕ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΘΕ-
ΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΜΑΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ, ΕΙΤΕ ΜΕΣΩ ΤΑΧΥΔΡΟ-
ΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΛΤΑ, ΕΙΤΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΟΣΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ 
ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΣΤΗΛΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ, ΠΑΡΑΚΑ-
ΛΕΙΣΤΕ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ- ΣΕ ΤΥΧΟΝ ΣΥΝΩΝΥΜΙΕΣ- ΣΤΗΝ 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΑΣ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ.  

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

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

0026-0611-02-0102889919 και
i-ΒΑΝ : GR6202606110000020102889919 

Το Δ.Σ.

ΑΓΑΘΗ ΧΡΥΣΗ .............................................................................. 20

ΒΡΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ........................................... 10

ΓΙΑΝΝΑΡΑ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ .............................................. 30

ΚΑΠΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  .................................................................... 20

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΗΡΩ ......................................................................... 20

ΚΑΤΣΟΥΡΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ........................................................... 20

ΚΩΝΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ .............................................................. 20

ΚΩΣΤΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ..................................... 50

ΛΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΤΙΣΤΑΔΕΣ ................................................. 20

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΑΘΕΤΗ .................................. 30

ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ .................................................. 10

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΡΑΣΤΙΩΤΩΝ .................................. 20

ΣΑΜΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ..................................................................... 30

ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΙΤΗ-ΦΟΥΦΡΗ ΜΑΡΙΑ ............................................... 50

ΤΖΙΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ............................................................. 20

ΦΙΛΙΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ .................................................................... 30

ΧΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ .............................................................. 20

ΧΑΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ....................................................................... 20

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ «Ανεξάρτητη Ενωτική 
Πρωτοβουλία» και «Συνεργασία Πολιτών  

του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων» 

Οι Δημοτικές Παρατάξεις 
του Δήμου Κεντρικών Τζου-
μέρκων «Ανεξάρτητη Ενωτική 
Πρωτοβουλία» με επικεφαλής 
τον Παναγιώτη Σκαλτσογιάννη 
και «Συνεργασία Πολιτών Κε-
ντρικών Τζουμέρκων» με επι-
κεφαλής τον Λεωνίδα Τσίπρα, 
αποφάσισαν μετά από επανει-
λημμένες διαβουλεύσεις, δια-
προσωπικές, διαπαραταξιακές 
και συλλογικές, να συνεργα-
στούν στις Δημοτικές εκλογές 
του Μαΐου 2019 συμπορευόμε-
νοι με κοινό ψηφοδέλτιο με επικεφαλής τον 
Παναγιώτη Σκαλτσογιάννη (φωτό). Την κοι-
νή προσπάθεια και συνεργασία απαιτεί και 
η τοπική κοινωνία των πολιτών του Δήμου 

που ζητά την αλλαγή. Και οι 
δύο παρατάξεις έχουν δείξει με 
την παρουσία τους στο Δήμο ότι 
έχουν στελέχη με σύνεση, λογι-
κή και αξιοπρέπεια, που ενδια-
φέρονται για τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των δημοτών 
του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρ-
κων, μέσα από τη δημοκρατι-
κή λειτουργία του Δημοτικού 
Συμβουλίου, των Επιτροπών 
και των Τοπικών Κοινοτήτων. 
Η συνεργασία αυτή δημιουργεί 
πλέον μία εξόχως δυνατή δυ-

ναμική, διαμορφώνοντας στα Κεντρικά Τζου-
μέρκα αέρα νίκης και αλλαγής. Μπορούμε και 
θα πετύχουμε.

Συγκρότηση Δημοτικής Ομάδας-Πολιτικής Κίνησης  
στον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων 

Aγαπητές Συνδημότισσες 
και αγαπητοί Συνδημότες

Εδώ και δέκα οχτώ (18) μή-
νες ομάδα ενεργών πολιτών 
έχει συγκροτήσει Πολιτική 
Κίνηση για την διεκδίκηση 
της Δημοτικής Αρχής στον 
Δήμο Κεντρικών Τζουμέρ-
κων. Εφαλτήριο της Κίνησης 
αυτής είναι το τέλμα στο 
οποίο έχει περιέλθει η δυ-
ναμική του Δήμου μας όπως 
και οι αναχρονιστικές τακτι-
κές-πολιτικές που ακολου-

θούνται εδώ και σχεδόν εί-
κοσι (20) χρόνια. Στην ομάδα 
συμμετέχουν νέοι άνθρωποι, 
ενεργοί επαγγελματικά, που 
βιώνουν και μπορούν να 
καταλάβουν τα καθημερινά 
προβλήματα των συνανθρώ-
πων μας. Επίσης συμμετέ-
χουν ή στηρίζουν την Ομά-
δα μας, Συνδημότες μας, με 
αυτοδιοικητική εμπειρία και 
κοινωνική προσφορά. Επικε-
φαλής της Ομάδας μας είναι  
ο Κωνσταντίνος Χ. Τόσκας.

ορεινό χωριό της Ηπείρου (αν 
θεωρήσουμε Μέτσοβο και Κό-
νιτσα κωμοπόλεις σχεδόν) και 
δεκάδες ακόμα χωριά: ο Κα-
ταρράκτης, οι Μελισσουργοί, 
τα Άγναντα, τα Θεοδώριανα- 
μέσα στο δάσος και την πέτρα, 
ανάμεσα από ποταμούς και 
κάτω από νεφοσκεπείς ή κρυ-
στάλλινες κορφές-αναζωογο-
νούνται ήπια, αειφορικά. Αν-
θρωποκεντρικά πρωτίστως- το 
δημιουργικό σφρίγος και ο κα-
θημερινός παλμός των Τζου-

μερκιώτικων βουνών αργά 
αλλά σταθερά δυναμώνουν, οι 
τοπικές τους κοινωνίες μοιά-
ζουν να επανασυστήνονται.

«Πριν 15 χρόνια στα Τζου-
μέρκα υπήρχαν περίπου 250 
κλίνες, σήμερα είναι 683», λέει 
ο Γιώργος Γκιόκας, διευθυντής 
της Περιφερειακής Υπηρεσίας 
Τουρισμού Ηπείρου. «Η περιο-
χή αναπτύσσει ένα τουριστικό 
προϊόν με ποιοτικά χαρακτη-
ριστικά: επισκεψιμότητα όλες 
τις εποχές του χρόνου, μεγάλη 
γκάμα εναλλακτικών δραστη-
ριοτήτων στο βουνό, σοβαροί 
επιχειρηματίες και “επαναλαμ-

βανόμενοι” τουρίστες, που έρ-
χονται ξανά και ξανά».

«Τα καταλύματα είναι στη 
μεγάλη τους πλειοψηφία νε-
όδμητα και καλαίσθητα, με 
μικρό οικολογικό αποτύπω-
μα- δεν υπάρχουν τεράστιες 
μονάδες αλλά διάσπαρτα, μι-
κρά συγκροτήματα», σχολιά-
ζει ο Βαγγέλης Σταμάτης, που 
μαζί με τον αδερφό του Βα-
σίλη, λειτουργούν τους “Ορί-
ζοντες Τζουμέρκων”, μια από 
τις (βραβευμένες) τουριστικές 
επιχειρήσεις που δίνουν νέα 
πνοή στην ευρύτερη περιοχή.

Αναδημοσίευση από  
www.huffingtonpost.gr

ΤΖΟΥΜΈΡΚΑ: Το ακατέργαστο διαμάντι 
του ελληνικού τουρισμού

Φθινόπωρο στο δάσος του Προφήτη Ηλία,  
πάνω από τα Άγναντα

Συνέχεια από τη σελίδα 4

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



7 ΑΓΝΑΝΤΑ  ΑΡΤΑΣ Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2018

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α

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

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

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

Νεκρολογίες

ΤΑΒΕΡΝΑ 
«ΤΑ  

ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ»
ΜΗΤΣΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Άγναντα Τηλ. 
26850-31163

ΘΑΝΑΤΟΙ
 £ Απεβίωσε στις 15 Οκτω-

βρίου 2018 ο Παπακίτσος Βασί-
λειος του Νικολάου και κηδεύ-
τηκε την επομένη στην Άγνα-
ντα, ετών 88.

 £ Απεβίωσε στις 26 Οκτω-
βρίου 2018 ο Λιόντος Νικόλαος 
του Χρήστου και κηδεύτηκε την 

επομένη στο νεκροταφείο του 
Αγ. Κωνσταντίνου στα Φράστα, 
ετών 79.

 £ Απεβίωσε στις 4 Νοεμ-
βρίου 2018 η Όλγα Καρύδη το 
γένος Χ. Πολύζου και κηδεύτη-
κε την επομένη στην Άγναντα, 
ετών 93.

 £ Απεβίωσε στις 17 Νοεμβρί-
ου 2018 ο Κωνσταντίνος Αηδό-
νης του Δημητρίου και κηδεύτη-
κε την επομένη στην Άγναντα, 
ετών 88.

 £ Απεβίωσε στις 1 Δεκεμβρί-

ου 2018 ο Ευάγγελος Καπέλης 
του Γεωργίου και κηδεύτηκε την 
επομένη στην Άρτα, ετών 76.

 £ Απεβίωσε στις 2 Δεκεμ-
βρίου 2018 ο Ιωάννης Κώστας 
του Γεωργίου και κηδεύτηκε την 
επομένη στην Άγναντα, ετών 
102.

 £ Απεβίωσε στις 20.11.18 
στα Φράστα και κηδεύτηκε την 
επομένη, ο Δημοσθένης Αγγέ-
λης του Βασιλείου, ετών 90.

 £ Απεβίωσε στις 17 Νοεμβρί-
ου 2018 ο Κωνσταντίνος Αηδό-

νης του Δημητρίου και κηδεύτη-
κε την επομένη στην Άγναντα, 
ετών 87.

 £ Στις 24/10/2018 απεβίωσε 
η Σταματία Ηλιάδη το γένος Λια-
γκοπούλου, ετών 86. Η κηδεία 
της έγινε στην Ελευσίνα.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ:
 £ Ο Επαμεινώνδας Δημ. 

Τριανταφύλλου, γιος της Λα-
μπρινής Χρήστου Παπακίτσου 
πέτυχε στην Ιατρική σχολή του 
Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών.

 £ Η Χριστίνα Δημ. Τριαντα-
φύλλου, κόρη της Λαμπρινής 
Χρήστου Παπακίτσου πέτυχε 
στο Παιδαγωγικό Δημοτικής εκ-
παίδευσης του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου. 

 £ Η Λύρου Ανδρονίκη κόρη 
της Δημητρίου και Βίκυς Μανού-
ση και εγγονή της Ανδρονίκης Χ. 
Παππά και Τηλέμαχου Μανούση  
πέτυχε στην Ιατρική σχολή του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Τους συγχαίρουμε και τους 
ευχόμαστε πάντα επιτυχίες.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 £ Από τις καλοκαιρινές συν-

δρομές αξίας 20 ευρώ έκαστη, 
που είχαν δοθεί στον επίτιμο 
Πρόεδρο της Αδελφότητα Κο 
Χρ. Χριστοδούλου, δεν έχουν 
αναφερθεί τα στοιχεία των δύο 
συνδρομητών . Όποιος δεν έχει 
δει το ονοματεπώνυμο του στο 
στον κατάλογο των συνδρομη-
τών, του προηγούμενου φύλλου 
Ιουλίου- Αυγούστου- Σεπτεμ-
βρίου, να επικοινωνήσει με την 
Αδελφότητα.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 £ Η σύζυγος του Στέφανου 

Αθανασίου Πριτσιβέλη προσφέ-
ρει στην Αδελφότητα 50 ευρώ 
εις μνήμην του συζύγου της.

 £ Ο Κώστας Σπυρίδωνας 
προσφέρει 50 ευρώ στον Ιερό 
Ναό φανερωμένης Αγνάντων 
εις μνήμην του αδερφού του Ιω-
άννη Κώστα.

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

Γιάννης Γεωρ. Κώστας
13-04-1916 – 02-12-2018 

Ένας αιώνας και πλέον ζωή. 
Πολυτάραχη, αγώνες για επιβί-
ωση στα χρόνια του πολέμου, 
οικογένεια, θάνατος. Έλαβες μέ-
ρος στο αλβανικό μέτωπο, έπα-
θες κρυοπαγήματα στα πόδια, 
επέζησες και έφτασες μέχρι την 
Γερμανία για μικρό χρονικό διά-
στημα. Ασχολήθηκες με διάφορα 
επαγγέλματα διαμένοντας στο 
χωριό (καφεπώλης, παντοπώλης, 
μανάβης, εστιάτορας). Υπήρξες 
μετριόφρων, δεν επιδίωξες τον 
πλούτο, το κέρδος. Τάισες εκα-
τοντάδες παιδιά των γύρω χω-
ριών που φοιτούσαν στο Γυμνά-
σιο Αγνάντων, πολλές φορές και 
δωρεάν με ελάχιστο κέρδος γιατί 
ήξερες ότι οι γονείς των παιδιών αυτών αναζητούσαν το μεροκά-
ματο όπως και εσύ. Την καλοσύνη αυτή σου την αναγνώρισαν οι 
μετέπειτα επιστήμονες που σε συναντούσαν στα καφενεία του 
χωριού.

Υπήρξες ο δημιουργός του Γεωργικού Πιστωτικού Συνεταιρισμού 
Αγνάντων, στον οποίο διετέλεσες πρόεδρος σαράντα και πλέον 
χρόνια. Ποιος ξεχνάει στις δεκαετίες των 1960 και 1970 τις διανο-
μές (αλεύρι, ζάχαρη, λάδι, μακαρόνια κ.λπ.) του Γ.Π.Σ., καθώς επί-
σης και της αποθήκης στο Σάλτσι με τις ζωοτροφές για τα κοπάδια 
του χωριού και των άλλων περιοχών. Πάλι εσύ φρόντισες να λει-
τουργήσει για αρκετά χρόνια και το SUPER MARKET με αποτέλεσμα 
να υπάρχει ο σχετικός ανταγωνισμός στις τιμές με τα υπόλοιπα 
παντοπωλεία του χωριού.

Δημιούργησες μια υγιή οικογένεια (δύο κορίτσια, ένα αγόρι), 
απέκτησες εγγόνια και δισέγγονα. Υπήρξες καλόγαθος και έντιμος, 
δεν εκστόμισες πικρά λόγια για συμπολίτες μας, έφυγες όρθιος και 
νηφάλιος μέχρι το τέλος. Εκεί που πήγες, θα συναντήσεις όλα τα 
αγαπημένα σου πρόσωπα (την μάνα μας, τον θείο Μήτσο, τη θεία 
Χριστίνα). Θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη, καλοσύνη και σεβα-
σμό. Καλό ταξίδι.

 Ο γιός σου Τάκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Λαογραφικού  
Μουσείου Τζουμέρκων

Καλούνται όσοι έχουν δωρίσει αντικείμενα 
στο Μουσείο της ΙΛΕΤ / Άγναντα ή συγγενείς 
τους να επικοινωνήσουν στο τηλ. που ακο-
λουθεί καθώς χρειαζόμαστε κάποιες επιπλέ-
ον πληροφορίες γι’ αυτά.

Κα Κωνσταντίνα Χούμη, υπεύθυνη διαχεί-
ρισης Λαογραφικού Μουσείου Τζουμέρκων, 
τηλ. 6970373378.

ORION SPORTS CLUB - ΑΠΕΙ ΡΩΤΑΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Οι ακαδημίες μας ξεκινή-
σαν για τους επίδοξους μι-
κρούς μας αθλητές, ηλικίας 
από 5 έως 18 ετών, δινοντάς 
τους την ευκαιρία να προπο-
νηθούν στις ακαδημίες ποδο-
σφαίρου μας σε μια νέα συ-
νεργασία με τον ΠΑΣ ΓΙΑΝ-
ΝΙΝΑ . Οι έμπειροι διπλωμα-
τούχοι προπονητές μας είναι 
έτοιμοι να καθοδηγήσουν με 
κάθε ευθύνη τους μικρούς 
φίλους του ποδοσφαίρου με 
κατεύθυνση την εξέλιξη τους 
σε ολοκληρωμένους αθλητές, 
με πρωταρχικό σκοπό την 
διασκέδασή και την ανάπτυ-
ξη της φυσικής τους κατά-
στασης σε σύγχρονα γήπεδα 
ποδοσφαίρου, διαστάσεων 
5x5 και 8x8 με χλοοτάπητα 
που δεν καταπονεί τα πόδια 
των αθλητών.

Στην ακαδημία μας λειτουρ-
γούν τα κάτωθι τμήματα : 

• ΕΦΗΒΙΚΟ

• ΠΑΙΔΙΚΟ
• ΠΑΜΠΑΙΔΙΚΟ
• ΤΖΟΥΝΙΟΡ
• ΠΡΟ – ΤΖΟΥΝΙΟΡ 
• ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ 

Παροχές : 
• Αθλητική Παιδεία- Καλλι-

έργεια ομαδικού πνεύματος
• Βελτίωση της φυσικής κα-

τάστασης
• Ατομική προπόνηση πο-

δοσφαιριστών και τερματο-
φυλάκων

• Εργομετρικά Τέστ για την 
παρακολούθηση της εξέλιξης 
των αθλητών μας

• Συμμετοχές σε τουρνουά
• Παιδαγωγικά και ψυχαγω-

γικά Event και εκδρομές
• Εκδηλώσεις Φιλανθρωπι-

κού χαρακτήρα
• Καλοκαιρινό Camp
• Επιμορφωτικά Σεμινάρια 

για τους γονείς από διατρο-
φολόγους και ψυχολόγους

ΔΗΜΕΛΑ 14 & ΑΝΘΕΩΝ 2Α, ΓΛΥΦΑΔΑ
ΤΗΛ.: 210 9613332 - 210 9613337
EMAIL: info@orionsportsclub.eu

ΜΑΡΙΑ Δ. ΚΟΡΟΜΗΛΑ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Σκουφά & Νόρμαν 18 Άρτα
Τηλ.: 6972 333244

Ε-mail: koromila.m@gmail.com
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 Συστάθηκε και λειτουρ-
γεί  κάθε Τετάρτη από 8.00 
μ.μ.- 10.μ.μ. στην Αίθουσα 
Ηπειρωτών Γαλατσίου (Κα-
ποδιστρίου 1 και Ρεθύμνης, 
Γαλάτσι Αττικής ) χορευτική 
ομάδα ελληνικών παραδοσιακών χορών της Αδελ-
φότητας Αγναντιτών Αθήνας, υπό την καθοδήγηση 
της πολύπειρης χοροδιδασκάλου Μαρίας Πολύζου. 
Σας περιμένουμε να γνωριστούμε, να μάθουμε την 
παράδοση μας και να ταξιδέψουμε σε αυτή. Η συμ-
μετοχή σας θα μας χαροποιήσει ιδιαιτέρως.

 Με την καθιερωμένη μαθητική παρέλαση και 
κατάθεση στεφάνων ολοκληρώθηκαν και φέτος οι 
εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο του «ΟΧΙ» 
της 28ης Οκτωβρίου 1940.

 Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων οικονομικής 
ενίσχυσης των οικογενειών ορεινών περιοχών. 
Οι δικαιούχοι μπορούν να προσκομίσουν την αίτηση 
τους στα ΚΕΠ του Δήμου έως 31/12/2018 μαζί με τα 
παρακάτω δικαιολογητικά. 

1) ΑΦΜ και Ταυτότητα 
2) Βιβλιάριο Τραπεζικού Λογιαριασμού (IBAN )
3) Βασική προϋπόθεση χορήγησης της ενίσχυσης 

είναι η οικογένεια 
4) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας επί διετή (2 χρό-

νια) συνεχή μόνιμη κατοικία. 
5) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
6) Τα μεμονωμένα άτομα ακόμη και αν διαμένουν 

μόνοι τους δεν αποτελούν οικογένεια (απαιτούνται 
τουλάχιστον δύο μέλη)

Το ποσό των 600 € δικαιούνται όσοι δεν υπερβαί-
νουν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 3.000 € μαζί 
με το Τεκμαρτό. 

Ενώ το ποσό των 300 € δικαιούνται όσοι έχουν 
ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 4.700 € μαζί με 
το Τεκμαρτό. 

 Στις 10 Δεκεμβρίου ξεκινάει η διαδικασία της 
υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας και θα διαρκέσει 
για τρεις μήνες. Η συμμετοχή των πολιτών είναι 
υποχρεωτική, άλλως επέρχονται οι κατά το νόμο 
προβλεπόμενες κυρώσεις. Τα ακίνητα τα οποία δεν 
θα δηλωθούν κατά τη διάρκεια της κτηματογράφη-

σης, θα καταγραφούν στις Αρχικές Εγγραφές ως 
«αγνώστου ιδιοκτήτη» και εφόσον δεν πραγματο-
ποιηθούν οι σχετικές διορθώσεις στις προβλεπόμε-
νες προθεσμίες, θα περιέλθουν στο Ελληνικό Δημό-
σιο.

Οι πολίτες :
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΝ τα απαραίτητα δικαιολογητικά
Τίτλους κτήσης (συμβολαιογραφικές πράξεις, δι-

καστικές αποφάσεις, πιστοποιητικά μεταγραφής, 
έγγραφα χρησικτησίας, πιστοποιητικά κληρονο-
μιάς), αστυνομική ταυτότητα, έγγραφο αποδεικτι-
κό ΑΦΜ,  όλα σε μορφή απλού φωτοαντίγραφου

ΕΝΤΟΠΙΖΟΥΝ το ακίνητό τους (τοπογραφικό δι-
άγραμμα ή δωρεάν υπηρεσία θέασης ορθοφωτο-
γραφιών της ΕΛΛ. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ή gps χειρός ή 
υπόδειξη στο Γραφείο Κτηματογράφησης)

ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ τη δήλωση ιδιοκτησίας έγκαιρα στο 
αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης ή ηλεκτρονικά

Ωράριο λειτουργίας Γραφείων Κτηματογράφη-
σης: Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή από 8:00 
έως 16:00 και κάθε Τετάρτη από 8:00 έως 20:00.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ,
ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 31 ΑΡΤΑ
Ζήση Ευαγγελία: 6985846356
Γραφείο στην Άρτα: 2681075914

 Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι εργασίες 
αναστήλωσης του γεφυριού της Πλάκας.  Τα συνερ-
γεία προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τις καλές και-

ρικές συνθήκες και να τρέξουν τις εργασίες. Στο 
σημείο των εργασιών - όπως βλέπετε και στις  φω-
τογραφίες, έφτασαν και... τοποθετούνται οι πυλώ-
νες που θα  χρησιμοποιηθούν την άνοιξη, σύμφωνα 
με τον προγραμματισμό, για να στηριχθεί η νέα 
γέφυρα...

 Την καταστροφική επέλαση του μεταχρωματι-
κού έλκους του πλάτανου στην Ελλάδα επιβεβαίω-
σε κατά τη διάρκεια ημερίδας που πραγματοποιή-

θηκε πρόσφατα στην Αθήνα ο δρ. Δασολόγος-Φυ-
τοπαθολόγος Παναγιώτης Τσόπελας. Ο κ.Τσόπελας 
αναφερόμενος στον καταστροφικό μύκητα που έχει 
«αποδεκατίσει» χιλιάδες πλατάνια σε ολόκληρη την 
Ήπειρο και ειδικότερα στην περιοχή της Πρέβεζας 
(Αχέροντα, Λούρο και πολλά ακόμη σημεία όπου 
υπάρχουν συστάδες με τα συγκεκριμένα δέντρα) 
τόνισε η... νόσος ήρθε από το εξωτερικό και εμφα-
νίστηκε στη χώρα μας για πρώτη φορά το 2003 
στην Πελοπόννησο και στην συνέχεια στην Ήπειρο, 
ενώ αυτή την στιγμή εξαπλώνεται σε Θεσσαλία και 
Στερεά Ελλάδα. Τα τελευταία έξι χρόνια υπήρχε 
ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης το οποίο όμως ολο-
κληρώθηκε και τώρα,σύμφωνα με τον κ.Τσόπελα 
γίνεται προσπάθεια να βρεθούν κονδύλια για να 
συνεχιστεί. Εξάλλου σύμφωνα με τον υπουργό Πε-
ριβάλλοντος κ. Αραχωβίτη τις επόμενες μέρες θα 
πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο ΥΠΑΑΤ τις επόμενες 
ημέρες με στόχο να βρεθούν κονδύλια για να «δι-

ευρυνθεί» το πρόγραμμα 
αντιμετώπισης της ασθένει-
ας.Ο κ.Τσόπελας υπογραμμί-
ζει ότι ο αποτελεσματικότε-
ρος τρόπος της ασθένειας εί-
ναι η πρόληψη (αφού η ασθέ-

νεια μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά αν 
διαπιστωθεί στα πρώτα στάδια προσβολής). Τα 
εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την υλοτομία ή 
κλάδευση των δέντρων θα πρέπει να απολυμαίνο-
νται πριν από τη χρήση. Επίσης τα εκσκαπτικά μη-
χανήματα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ή 
έχουν χρησιμοποιηθεί σε περιοχές με πλατάνια θα 
πρέπει να απολυμαίνονται.

 Η Ορθοπαιδική Κλινική του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων και η Ιατρική Υπηρεσία του Πανεπιστη-
μιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων εκφράζει τα θερμά 
της συγχαρητήρια στον Ορθοπαιδικό ιατρό Ιωάν-
νη Κώστα- Αγνάντη Επιμελητή Α΄ της Πανεπιστη-
μιακής Ορθοπαιδικής κλινικής για την παμψηφεί 
εκλογή του ως Προέδρου της Ελληνικής Εταιρείας 
Χειρουργικής Χεριού και Ανω Ακρου, μιας ιδιαίτερα 
καταξιωμένης επιστημονικής εταιρείας και η οποία 
υπό την υψηλή επιστημονική καθοδήγηση του κου 
Ιωάννη Κώστα- Αγνάντη διοργανώνει το ετήσιο συ-
νέδριο της 6 – 8 Δεκεμβρίου 2018 στη Θεσσαλονίκη 
με συμμετοχή πολλών Ελλήνων και ξένων ομιλη-
τών. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία.

Αναστάσιος Β. Κορομπίλιας  
Καθηγητής – Διευθυντής Ορθοπαιδικής  

Κλινικής ΠΓΝΙ
Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας ΠΓΝΙ

 Με ανακοίνωση της στο λογαριασμό της στο 
facebook  η Ομάδα Διοργάνωσης του φετινού πάρτι 
νεολαίας, που έγινε τον Αύγουστο του 2018, απο-
φάσισε να διαθέσει τα κέρδη του πάρτι για τις ανά-
γκες της πενθήμερης της Γ’ Λυκείου των Λ.Τ. Αγνά-
ντων, ύστερα από σχετικό αίτημα των μαθητών, 
που θα πραγματοποιηθεί από 10-14 Δεκεμβρίου 
στην Θεσσαλονίκη. Τους ευχόμαστε να περάσουν 
το καλύτερο δυνατό, με πολλές αναμνήσεις, κάθε 
επιτυχία στη φετινή απαιτητική σχολική χρονιά και 
στις πανελλαδικές εξετάσεις που θα ακολουθήσουν 
την άνοιξη.

 Επιλέχθηκαν οι δήμοι που θα έχουν τη δυνα-
τότητα να εγκαταστήσουν δωρεάν σημεία Wi-Fi σε 
δημόσιους χώρους, όπως δημαρχεία, βιβλιοθήκες, 
μουσεία, πάρκα, πλατείες και άλλους χώρους δη-
μόσιου ενδιαφέροντος. Πρόκειται για πρόγραμμα 
της ΕΕ και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται 
σε 42 εκατ. ευρώ.

Η Επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 
κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ εξέφρασε την ικανοποίησή 
της με την ακόλουθη δήλωση:

«Χάρη στην πρώτη πρόσκληση WiFi4EU, 2.800 
δήμοι θα μπορούν να παρέχουν σε χιλιάδες Ευ-
ρωπαίους και 
επισκέπτες δω-
ρεάν πρόσβαση 
στο διαδίκτυο 
σε δημόσιους 
χ ώ ρ ο υ ς ,  σ ε 
ολόκληρη την 
ΕΕ, προσφέρο-
ντας μεγαλύτε-
ρη συνδεσιμό-
τητα στην κα-
θημερινότητα 
των πολιτών. 
Οι εν λόγω δή-
μοι βρίσκονται σε κάθε γωνιά της Ευρώπης. Η 
βελτίωση της συνδεσιμότητας στην ΕΕ αποτελεί 
βασικό στοιχείο της στρατηγικής μας για την ψη-
φιακή ενιαία αγορά και η πρωτοβουλία WiFi4EU 
είναι ένα ακόμη απτό βήμα που θα την καταστή-
σει πραγματικότητα για όλους».

Όπως ανακοινώθηκε θα υπάρξουν τρεις επιπλέον 
προσκλήσεις για τις οποίες μπορούν να υποβάλουν 
αίτηση οι δήμοι που δεν έλαβαν κουπόνι. Η δεύτε-
ρη πρόσκληση θα ξεκινήσει στις αρχές του 2019. 
Συνολικά, περίπου 8.000 δήμοι θα μπορέσουν να 
επωφεληθούν από αυτό το καθεστώς έως το 2020.

Οι πρώτοι Δήμοι της Ηπείρου που θα προσφέρουν 
δωρεάν wifi είναι:

- ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ-Municipality 
of Kentrika Tzoumerka

- ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ-Municipality of Arta
- ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ-Municipality of Ioannina
- ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ-Municipality of Pogonio

Αγναντίτικες... πινελιές


