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Στις 5 Φεβρουαρίου του 2017 η Αδελφότητα 
Αγναντιτών Αθήνας είχε ανοίξει νέα σελίδα 
στην πολύχρονη - 91χρονη ιστορία της με την 

είσοδο νέων ατόμων που από την πρώτη στιγμή είχαν 
δείξει διάθεση και όραμα για να αναλάβουν τα ηνία. Ο 
δρόμος εκ προοιμίου, ήταν δύσκολος και δύσβατος. 
Δεν, είναι, δα και λίγο πράγμα από την μια στιγμή στην 

άλλη, να αναλαμβάνεις 
ένα τόσο βαρύ φορτίο, 
μια τόσο βαριά κληρο-
νομιά από τους προκα-
τόχους σου, οι οποίοι 
όλα αυτά τα χρόνια εί-
χαν επιτελέσει σπουδαίο 
έργο στην Αδελφότητα 
Αγναντιτών Αθήνας. Το 
στοίχημα ήταν μεγάλο, 
αλλά άξιζε τον κόπο και 
τελικώς πέτυχε και με το 
παραπάνω. 

Η αλλαγή φρουράς 
που έγινε στην Αδελφότητα τον Φεβρουάριο του 2017 
ήταν το πρώτο βήμα. Το «τιμόνι» είχε περάσει σε νέα 
– άφθαρτα χέρια και με την υποστήριξη των παλαιό-
τερων, όλα θα έπαιρναν τον δρόμο τους. Νέα παιδιά, 
έχοντας όρεξη για δουλειά και επιθυμία για προσφορά 
στα κοινωνικά δρώμενα, ανέλαβαν τις τύχες της Αδελ-
φότητας με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση σε διάφο-
ρους τομείς. 

Δύο χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα τον περα-
σμένο Φεβρουάριο, το χρίσμα που είχε πάρει το Δ.Σ 
το 2017 στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Το Δ.Σ της 

Αδελφότητας Αγναντιτών Αθήνας πέρα-
σε τις εξετάσεις των πρώτων δύο χρόνων 
και ανανέωσε το ραντεβού μέχρι και το 
2021. Η ψήφος εμπιστοσύνης που δόθη-
κε στις εκλογές και αρχαιρεσίες της 17ης Φεβρουαρίου 
του 2019, από τους Αγναντίτες, ήταν το δεύτερο βήμα, 
στην ολοκληρωτική αλλαγή που συντελέστηκε τον χει-

μώνα του 2017. 
Σε μια εκ βαθέων απολο-

γιστική Γενική Συνέλευση 
τα μέλη του Δ.Σ προεξάρ-
χοντος του Προέδρου της 
Αδελφότητας Αγναντιτών 
Αθήνας, ανέλυσαν τα πε-
πραγμένα και αποτίμησαν 
τα όσα έγιναν σε αυτά τα 
δύο χρόνια. Στην ανοιχτή 
συζήτηση που έλαβε χώρα 
στα γραφεία της Αδελφό-
τητας,  στην οποία συμμε-
τείχαν αρκετοί συγχωρια-
νοί μας, ανταλλάχθηκαν 
απόψεις, με στόχο την βελ-

τίωση της λειτουργίας της Αδελφότητας, ακούστηκαν 
προτάσεις για συνεργασία με απώτερο σκοπό την κα-
λυτέρευση του χωριού .   

Επίσης κατά τη διάρκεια της συζήτησης, πραγματο-
ποιήθηκε και ο οικονομικός απολογισμός της Αδελφό-
τητας , ενώ έγινε ενημέρωση για όλες τις δράσεις που 
έλαβαν χώρα, πολιτιστικές και αθλητικές σε αυτά τα 
δύο χρόνια. 

Στις 5 Μαρτίου του 2019 το νέο Δ.Σ που προέκυψε 

από τις εκλογές της 17ης Φεβρου-
αρίου συντάχθηκε σε σώμα, 
ομόφωνα για τα επόμενα δύο 
χρόνια, όπως και ορίζεται από το 

καταστατικό. Σε σχέση με τις 
εκλογές του 2017, δεν υπήρ-
ξαν πολλές αλλαγές όσον 
αφορά στην σύνθεση του 
Δ.Σ. Το νέο πρόσωπο που 
μπήκε στο Δ.Σ είναι η Δήμη-
τρα Καπέλη του Γεωργίου, 
ενώ όσον αφορά τον προε-
δρικό θώκο δεν υπήρξε κά-
ποια αλλαγή. 

Αναλυτικά το Δ.Σ που ανα-
νέωσε την θητεία του μέχρι 
τον Φεβρουάριο του 2021:

Πρόεδρος: Ευάγγελος 
Κώστας

Αντιπρόεδρος: Χρή-
στος Λεμονιάς

Γεν. Γραμματέας: Γεώρ-
γιος Φίλος

Ταμίας: Ανδρέας Νά-
τσης 

Μέλος: Δήμητρα Καπέ-
λη 

Μέλος: Χαρίλαος Ζάχος
Μέλος: Σταυρούλα Αη-

δονη 
Αναπληρωματικά μέλη: 

Γεώργιος Κοτσινης, Χριστόφορος Παππάς.

Ψήφος εμπιστοσύνης   
Ανανέωση της θητείας του Δ.Σ.  

Γιώργος Φίλος

Ανδρέας Νάτσης

Βαγγέλης Κώστας

Χρήστος Λεμονιάς

Παρουσία σύσσωμου του Δ.Σ της Αδελφότητας Αγναντιτών 
Αθήνας και με παρόντες εκπροσώπους της πολιτικής και 
πολιτιστικής ζωής των Αγνάντων, η Αδελφότητα Αγναντι-

τών Αθήνας πραγματοποίησε την Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2019, με 
κάθε επισημότητα στο Κέντρο Διασκεδάσεως «Αγρίμια» του συγ-
χωριανού μας Γιάννη Μπάρπα, την κοπή πίτας και τον ετήσιο χορό. 

Κι αν το 2018 ο χορός είχε 
στεφθεί με επιτυχία, το 2019 ξε-
πέρασε κάθε προηγούμενο και 
προσδοκία. Πλήθος Αγναντι-
τών, περίπου 230 άτομα αγκά-
λιασαν και φέτος με ιδιαίτερη 
θέρμη το Αγναντίτικο Αντάμω-
μα με την αίθουσα να κατακλύ-
ζεται, δίνοντας άπαντες τον κα-
λύτερο τους εαυτό. Ο Πρόεδρος 
της Αδελφότητας Αγναντιτών 
Αθήνας κ. Βαγγέλης Κώστας, ο 
Αντιπρόεδρος κ. Χρήστος Λε-
μονιάς, 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, δίνο-
ντας έτσι τη δυνατότητα στους 
Αγναντίτες να γιορτάσουν με 
την ψυχή τους, περνώντας ένα 
πολύ όμορφο μεσημέρι Κυρια-
κής. 

Τον χορό τίμησαν με την πα-
ρουσία τους αρκετοί θεσμικοί 
παράγοντες. Μεταξύ αυτών 
ο Δήμαρχος Κεντρικών Τζου-
μέρκων κ. Μαρίνος Γαρνέλης, 
ο Βουλευτής Άρτας κ. Γιώργος 

Στύλιος, η πολιτευτής της Νέας 
Δημοκρατίας κ. Εύη Καραμπίνα, 
ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού 
Συλλόγου των Αγνάντων κ. Δη-
μήτρης Φίλος, καθώς και αρκε-
τοί από άλλους συλλόγους. 

Την εκδήλωση άνοιξε και 
συντόνισε ο Αντιπρόεδρος της 
Αδελφότητας Αγναντιτών Αθη-
νών κ. Χρήστος Λεμονιάς, ενώ 
τον δικό του χαιρετισμό απηύ-
θυνε κι ο Πρόεδρος της Αδελ-
φότητας κ. Βαγγέλης Κώστας. 
Κατά τη διάρκεια της εκδήλω-
σης πραγματοποιήθηκε λαχειο-
φόρος αγορά και κληρώθηκαν 
αρκετά δώρα με τον κόσμο να 
δείχνει άμεση ανταπόκριση.

Τέλος, η Βασιλική Παπακί-
τσου του Ιωάννη (φωτό) ήταν η 
τυχερή της χρονιάς, καθώς στο 
κομμάτι της βρέθηκε το φλουρί 
της Βασιλόπιτάς μας. 
Της ευχόμαστε το 2019 
να είναι γούρικο για 
αυτήν και την οικογέ-
νειά της και να της φέ-
ρει ότι επιθυμεί.

Το δώρο που συνό-
δευσε το φλουρί ήταν 
ένα Γυάλινο Ρόδι χο-
ρηγία του χρυσοχοείου 
του συγχωριανού μας 
Μάκη Παπαδημητρίου, 
που βρίσκεται στο Μαρούσι επί 
της οδού Διονύσου αρ. 24. 

Παρακάτω η ανακοίνωση της 

Αδελφότητας Αγναντιτών για 
τον χορό:

Το Δ.Σ. της Αδελφότητας θα 
ήθελε να ευχαριστήσει για την 

πα ρ ο υ σ ί α  τ ο υ ς , 
όλους όσοι παρευ-
ρεθήκατε στον Ετή-
σιο χορό μας την Κυ-
ριακή 13/01/2019 
το μεσημέρι στο 
Κέντρο "Αγρίμια", 
του συγχωριανού 
μας  Γ .  Μπάρπα. 
Ήταν ιδιαίτερη τιμή 
για όλους εμάς να 
σας υποδεχτούμε 

και να διασκεδάσουμε όλοι μαζί 
υπό τους ήχους παραδοσιακής 
μουσικής. Η απήχηση στο κάλε-

σμα μας υπήρξε πολύ μεγάλη 
και μας δίνει δύναμη να συνε-
χίσουμε την παρουσία μας στο 
Σύλλογο. Για πολύ καιρό το Δ.Σ. 
και μέλη της αδελφότητας ερ-
γάστηκαν σκληρά, ώστε να κα-
ταφέρουμε να οργανώσουμε με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο και 
αυτό μας το αντάμωμα και ελ-
πίζουμε να τα καταφέραμε.

Επίσης άξιοι συγχαρητηρίων 
αλλά και ευχαριστιών εκ μέρους 
μας είναι τα μέλη του χορευ-
τικού συγκροτήματος μας, τα 
οποία υπό την καθοδήγηση της 
χοροδιδασκάλου μας Μαρία 
Πολύζου απέδωσαν τους παρα-
δοσιακούς χορούς του τόπους 

Κοπή πίτας και χορός Αγναντιτών για… Όσκαρ στα Αγρίμια!!!

Συνέχεια στη σελίδα 4

Ο Πρόεδρος, το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη 
της Αδελφότητας Αγναντιτών Αθήνας  

εύχονται σε όλους τους απανταχτού Αγναντίτες-σες,  
Καλή Ανάσταση, Καλό Πάσχα με υγεία και φώτιση 
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Στη μνήμη του παιδικού μου φίλου Γιώργου της Θυμίας
Το πα τί νι

Από το βιβλίο Αγναντίτι-
κα Λυχνίσματα του Χάρι Ζά-
χου, Χρήστου Τούμπουρου. 

Α φού χορ τά σα με την “κρε
μα τζού λα” στους καρ νά βα λους 
του Λε μο νιά και του Κα ρα κώ
στα, εί πα με και μεις να γί νου με 
ο δη γοί…πα τι νιών. Το πο δή λα το 
μό νο σε φω το γρα φί α, ά πια στο 
ό νει ρο. 

 Χρεια ζό ταν, πρό γκες, λά στι
χα, λα μα ρί νες και…σα νί δια. Ό χι 
και τό σο δύ σκολα για μας.

 Στον πλά τα νο α πό κά τω εί
χε το υ παί θριο μα γα ζά κι του ο 
θε ο σε βού με νος –εί χε πά ει και 
στα Ιε ρο σό λυ μα, ο μπάρ μπα 
Γιώρ γος ο Πα πα γιάν νης. Κά θε 
πρω ί έστρω νε τρεις σει ρές α πό 
πλα τιές σα νί δες κι ε πά νω την 
πρα μά τεια του.

Αυ τές βά λα με στο μά τι, ό χι 
την πρα μά τεια, αλ λά τις σα νί
δες.

 Το σχέ διο πραγ μα το ποι ή θη
κε και α πό τις τρεις σα νί δες, 
έ μει νε μί α. 

 Το ά φκια χτο σπί τι του Γιαν
να κό που λου το στέ κι μας. Ε κεί, 
κά θε α πό γευ μα, το ό νει ρό μας 
σι γά σι γά γι νό ταν πραγ μα τι κό
τη τα, χω ρίς να σκε φτό μα στε 
τον μπάρ μπα Γιώρ γο και την 
τα λαι πω ρί α του. 

 Ό λα κα λά και ό λα ω ραί α! Το 
πά τω μα, το τι μό νι και οι ρό

δες. Μια μπρο στά, μια πί σω. 
Η μπρο στι νή με γα λύ τε ρη, α πό 
την πί σω. Βά λα με γύ ρω γύ ρω 
λά στι χο, για να μη φα γώ νε ται 
το ξύ λο και να τρέ χει πιο πο λύ.

 Η δυ σκο λί α μας ή ταν η τρύ
πα στη μέ ση της ξύ λι νης ρό
δας!!!

 Καί γα με έ να σί δε ρο και σι γά 

σι γά προ σπα θού σα με να κά
νου με την τρύ πα. Η μέθο δος 
αυ τή δεν εί χε α πο τέ λε σμα. Τη 
λύ ση την εί χε, ο μπάρ μπαΧρή
στος ο Χα μπίπης. Ε κεί μέ σα στο 
μύ λο του εί χε ό λων των ει δών 
τις πλά νες και μά λι στα α ραδια
σμέ νες στα ρά φια, ό πως τα βι

βλί α στη βι βλιο θή κη.
 Ή ταν ά ρι στος τε χνί της του 

ξύ λου. Εί χε ό μως και α ρί δα. Θα 
πη γαί να με τις ρό δες να τις τρυ
πή σει.

Αν, ό μως, μας ρω τού σε για 
τις σα νί δες!!!, τι θα του λέ γα με;

 Δε γι νό ταν δια φο ρε τι κά, 
έ πρε πε να τρυ πη θούν οι ρό

δες. Πή ρα με την α πό φα ση και 
βρε θή κα με στο μύ λο, ό λο χα
μό γε λο.

 Ο κα λό καρ δος μπάρ μπα 
Χρή στος δεν εί πε ό χι και ως εκ 
τού του το πα τί νι έ τοιμο. 

Το νέ ο εί χε μα θευ τεί στον 
έ να μα χα λά, για τί ο μπάρ μπα 
Γιώρ γος, σ’ ό ποιον περνού σε 
έ λε γε και το πα ρά πο νό του. 

 Η κα τη φό ρα στο Σαλ τς ι δα
νι κός τό πος για μά θη μα ο δή γη
σης. Κώ δι κας ο δι κής κυ κλο φο
ρί ας δεν χρεια ζό ταν.

 Η πρώ τη βόλ τα ε πι τυ χη μέ νη, 
η δεύ τε ρη κα λύ τε ρη. Στην τρί τη 
α πο φα σί σα με να α νε βού με και 

οι τρεις…ο δη γοί. Στη μέ ση της 
δια δρο μής το κα κό έ γι νε!!!

 Αλ λού οι ρό δες, αλ λού το 
πά τω μα, αλ λού το τι μό νι, αλ
λού οι ο δη γοί. Κα τα λή ξαμε και 
οι τρεις στο για τρό, τον κ. Μα
λά μο.

 Μα θεύ τη κε το νέ ο και μα
θεύ τη κε ποιος πή ρε τις σα νί δες 
του μπάρ μπα Γιώρ γου και ως 
θε ο σε βού με νος εί πε στους γο
νείς μας.

 Παι διά εί ναι, θα με γα λώ
σουν!!!

Και με γα λώ σα με. Α να πο
λού με τα χρό νια ε κεί να, αν 
και δύ σκο λα. Τα παι διά μας τα 
έ χουν…ό λα!!!

 Και αυ τό εί ναι δυ στυ χί α με 
άλ λη μορ φή….

Υ.Γ. Γιώργη, και φέτος 
θα ανθίσουν οι αμυγδαλιές 
πίσω από το παλιό Δημοτικό 
Σχολείο. Και φέτος θα ανθί-
σουν οι κερασιές του Γιώρ-
γου Ματζούτσου και του 
Γρίβα και φέτος θα βγάλουν 
«γάτες» οι καρυές του Νικο-
λού.

Και φέτος θα φυτρώσουν 
οι χαμοκερασιές στο λαγκά-
δι.

Και φέτος θα βγάλει λου-
λούδια η μηλιά του Καφα-

ντάρη.
Και φέτος θα γίνουν κόκ-

κινα τα κράνα της χοντρής 
της Βασίλως!!

Δε θα πετάξουν αετό ούτε 
θα παίξουν σκλέτζα στην 
Αγία Φανερωμένη τα παιδιά!

Θα πάμε και στο Λάζαρο 
τη Παρασκευή και στα πάθη 
τη Μ. Παρασκευή…

Μου ‘λεγες τον πόνο σου.
–Συγγραφέα, πάω κι έρχο-

μαι.
–Τώρα έμεινες εκεί. Έχεις 

παρέα. Το Μήτσο Ζάχο, το 
Γιάννη τον Καραμάνη, το 
Μήτσο Φράγγο, το Λάκη τον 
Γκουρή, τον Κώστα τον Κα-
ραμάνη, τον Παπάκια…τον, 
τον, τον…

Μάθε και το νέο.
Ο Μήτσο Λεμονιάς άνοιξε 

«Πουτσαρείο» στον Παρά-
δεισο.

Άντε, πιες ένα τσίπρο εσύ, 
που θα ‘σαι από δρόμο και 
μια μπίρα στον αδελφό μου 
το Μήτσο.

Πες στο Μήτσο Λεμονιά 
να με πιστώσει…

Αντίο παιδικέ μου φίλε 
Γιώργο της Θυμίας.
Ο φίλος σου συγγραφέας

Χαρίλ Π…

Κυρα – Ρίνα, ου, ου, ου…
Τώρα και να φωνάξω μ’ όλη 

μου τη δύναμη της ψυχής, δε 
θα μ’ ακούσεις!

Δε θα ακούσω εκείνον τον 
χαρακτηριστικό χαιρετισμό.

– Καλώς ήρθες Χαριλάκ’, 
καλό καλοκαίρι να ‘χουμε!!!

Έφυγε η φωνή της δε θα 
ακουστεί. Έφυγε κι αυτή, 
πάει καλιά της. Καλά είπα μια 
φορά.

– Μόνο τα έλατα θα μεί-
νουν.

Έρχεται η άλλη γενιά. 
Ο Σπύρος, η Βασίλω, η Σταυρούλα, ο Μήτσος, ο 
Οδυσσέας, ο, ο, ο, η, η, η, από τώρα κάνουν την 
παρέα τους. Δε θα ερημώσει ποτέ η Σκέζα!

Διαφορετικά είχα μάθει, παρέα με το Μήτσο Κα-
πέλη, το Χρήστο, το Γιώργο Χριστοβασίλη, τον Κώ-
στα…Τώρα, πάει και η Κυρία – Ρίνα. Έφυγε μέσα 
από την αγκαλιά των δικών της.

«Δωρική μορφή». Σοβαρή, με μετρημένες κουβέ-
ντες, καλοσυνάτη.

Με τον πηγαιμό μου στη Σκέζα, ήταν η πρώτη 
γειτόνισσα που με το «σκόπ’», όχι μπαστουνάκι στο 
χέρι, με την ποδιά γεμάτη καλούδια, απ’ αυτά που 
είχε.

Τρία αυγά, πέντε πατατούλες, μια φέτα μπομπό-
τα, λίγα σύκα, πέντε καρύδια. Η ποδιά της γεμάτη 
καλοσύνη.

Τώρα κυρα – Ρίνα και να φωνάξω, θα περιμένω ν’ 
ακουρμάξω τη φωνή σου. Απολογία δε θα πάρω.

Έφυγε κι εσύ. Ο αντίλαλός μου θα ακουστεί 
Κυρά – Ρίνα ου, ου, ου.

Θυμάμαι, όταν με φώναζες σιγά, για να μην 
ακούσουν οι γειτόνοι, αλλά από την απέραντη 

ησυχία άκουγαν όλοι.
–Χαριλάκ’, έλα, έχω βράσει γάλα και λίγη κλού-

ρα, να τρίψεις, φέρε και την τσανάκα δώθε.
Κι ερχόμουν και μου ‘λεγες:
–Δώσε και στη Βάνα, που δεν ξέρει απ’ αυτά.

Κυρα –  Ρ ίνα , 
ήθελες ν’ ακού-
σεις  εκε ίνο το 
«φχαριστώ πολύ» 
και ύστερα χαμο-
γελούσες.

Κ α θ ό μ α σ τ α ν 
στο μπαλκόνι του 
σπιτιού σου και 
βλέπαμε το βου-
νό και μου έλεγες 
για τον πεθερό 
σου, την πεθερά 
σου και τους κα-
θημερινούς αγώ-
νες που έδινες με 

τα χωράφια. Μόνη σου, γιατί ο κυρ Χρήστος θα 
‘ταν στ’ Αγρίνιο για δ’ λειά. Πάλευες με το χώμα, 
με τα στοιχειά της φύσης, με τις κατσικούλες και 
τώρα τελευταία με τα ασβούδια και τα αγριογού-
ρουνα.

Και μου ‘λεγες:
–Μωρέ να φάνε κι αυτά δε λέω, αλλά τα ρίχνουν 

κάτ’ και «χορεύουν» απάν’ στα καλαμπόκια. Τα 
βλέψ’ το πρωί και σε πιάν’ αγκούσα. Όλη τη νύ-
χτα με το φακό αναμμένο μέσα στις καλαμποκιές, 
στις ντοματιές, στις φασουλιές, χούγιαζες με τον 
τρόπο σου, να μην ξυπνήσουν τα παιδιά. Και σα 
χάραζε, άντε και πάλι απ’ την αρχή.

Δε λέω κατέβαινες και στο χωριό, ποδαράτ’. 
Άκου λέει αυτοκίνητο, ο Θεός μας έδωσε τα πο-
δαράκια μας.

Πήγαινες και στο πανγύρ’, με το Χρήστο, τους 
γαμπρούς και τα εγγόνια σου. Να σου πω την αλή-
θεια δε σε είδα ποτέ να χορεύεις.

Φρόντιζες τα κ’ πάρια, το νερό να μη χάνεται, και 
πηγαίν’ ίσια στ’ αυλάκ’!! Πάντα περίμενες τα παιδιά 
και τα εγγόνια να ‘ρθουν απ’ την Αθήνα.

Έλα, τώρα κυρα – Ρίνα, ξέρω το γαμπρό σου το 
Βασίλη το Δρογγίτη τον ξεχώριζες. Ήταν πάντα 
κοντά σου. Πότε με το αλυσοπρίονο, πότε με την 
κοσιά, πότε με το τσαπί. Σ’ άκουγε. Άντε και τούτο 
Βασίλη, άντε και τα’ άλλο. Όπως έμαθα, όταν έφυ-
γες ήταν κοντά σου, δίπλα σου. Αυτό κι αν είναι 
ευτυχία.

Είχες και την άλλη χάρη. Όταν μ’ έβλεπες να 
παιδεύομαι, μου ‘λεγες:

–Κάτσε να φωνάξω το Βασίλη να σε βοηθήσει.
Ξέρω, αγαπούσες τη γιατρό την πνευμονολόγο 

που την κάναμε νύφη στο χωριό την Κυρία Μπέτυ 
Νούσια, που ήταν στο Κ.Υ.! Πάντα έλεγες.

– Θα με γιάνει αυτή η κοπέλα.
Όμως Κυρά – Ρίνα καμιά φορά και οι γιατροί ση-

κώνουν τα χέρια ψηλά και λένε: Ό,τι πει ο Θεός. 
Και ο Θεός είπε: Μαζί μου στον Παράδεισο!!!

Λες να ‘ναι κι εκεί όμορφα όπως στη Σκέζα;
Θα δανειστώ τους στίχους από το ποίημα του 

Κώστα Κρυστάλλη, «Ηλιοβασίλεμα».
…Καλότυχοί μου χωριανοί
ζηλεύω τη ζωή σας, την απλοϊκή σας
τη ζωή, που ‘χει περίσσιες χάρες.
Μα πλιό πολύ το μαγικό
ζηλεύω γυρισμό σας, όντας
η μέρα σώνεται και βασιλεύει ο ήλιος.
Κυρα - Ρίνα, εσύ δεν έχεις γυρισμό, ο ήλιος σε 

πήρε και βασίλεψες μαζί του.
Στο καλό!!!

Χαρίλαος Ζάχος

Σοβαρά κι εύθυμα

Γράφει ο 
ΧάριςΖάχος

Συντ/χος Δά σκα λος 
- Συγγραφέας

Κυρα-Ρίνα, ου,ου,ου. . .

Oι δράστες, μετά από 50 χρόνια.  
Χαρίλης Ζάχος, Γιώργος Ζάραγκας και Τάκης Κωστάκης.

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΚΩΣΤΑΣ

Άγναντα Άρτας - Τηλ. 6974792759

ΚΑΦΕ – ΨΗΣΤΑΡΙΑ  
“Ο ΜΕΡΑΚΛΗΣ»

Νίκος Μπάρπας

Άγναντα Άρτας – Τηλ. 26850-31207
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ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΙΚΑ - ΑΓΝΑΝΤΙΤΙΚΑ

Σε όλους τους υποψηφίους στις προσεχείς Δημο-
τικές Εκλογές  εύχομαι καλή επιτυχία. Ο αγώνας 

βέβαια είναι γνωστό πως αρχίζει μετά τις εκλογές. Να 
το θυμόμαστε αυτό…

KKK

Πιστεύουμε πως φέτος θα τα καταφέρουμε να 
ανεβάσουμε στην Άγναντα το θεατρικό έργο «Η 

Ηπειρώτισσα Γυναίκα». Όλες οι δυσκολίες νομίζουμε 
πως θα αρθούν. 

KKK

Καλό είναι να αρχίσουμε και να οργανώσουμε μια 
«βιβλιοθήκη φωτογραφιών» για το χωριό μας. Οι 

φωτογραφίες νομίζω πως πρέπει να αφορούν όλη τη 
ζωή των Αγνάντων. Εγώ  είμαι στη διάθεση όλων. Όσοι 
θέλουν ας τις στείλουν στο email: pasias1952@gmail.
com.Υπόσχομαι πως θα  αξιοποιηθούν κατάλληλα. 

KKK

Επειδή βρίσκομαι στο στάδιο συγγραφής ενός  
βιβλίου «Τραγουδώντας την ξενιτιά» και « Γάμος 

στην Ήπειρο» παρακαλώ τους χωριανούς μου να με 
βοηθήσουν με φωτογραφικό υλικό. (Παλιές φωτογρα-
φίες). Επαναλαμβάνω μπορούν να τις αποστείλουν 
σκαναρισμένες στο  email : pasias1952@gmail.com

KKK

Μαθητικές εκδηλώσεις στην κεντρική πλατεία 
Αγνάντων. (25η Μαρτίου 1961)

KKK

Η ΑΓΝΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 21
«…Έτος 1821…θύμηση του χαλασμού, όντας επά-

τησαν οι Τούρκοι όλο το Τζουμέρκο και πήραν το βιο 
του κόσμου όλο. . Είχαν τους Αγναντίτες κλεισμένους 

στο βουνό και πολέμαγαν μέρες τρεις. Και τους έβγα-
λαν οι Σουλιώτες και γλίτωσαν τον κόσμο ούλον…» 
(Ιστορικόν Ενθύμιον που βρέθηκε γραμμένο σ εξώ-
φυλλο εκκλησιαστικού βιβλίου του Μοναστηριού της 
Παναγίας των Γουριανών Άρτας).

KKK

Έφτακαν Θειάκω… Έφτακαν»
Ήταν τότε που εκτελούσα χρέη ταχυδρόμου. Στημέ-

νος στη ράχη του χωριού, έξω στην Αγία Παρασκευή, 
κοίταγα όλη τη δημοσιά προς την Πλάκα, για να δω 
πότε θα ξεκαμπίσει  «ο βουλευτής με τη συνοδεία του». 
Με είχε στείλει η θεια μου να δω αν έρχονται  και να την 
ειδοποιήσω  για να «γαστρίσει» την πίτα. «Ώσπου να 
φτάσ’, να χαιρετίσ’, να μιλήσ’, να πιουν δυο τσίπρα και 
μετά να παρακάτσ’ στο τραπέζ’ εγώ θα την έχω ψήσει, 
και θα τη φάει ζεστή». Αυτά ήταν τα λόγια της και συ-
νέχισε: «Φεύγα, τι χασομεράς. Το νου σου μη δεν τους 
καταλάβεις…».

Προεκλογική εκστρατεία είχαμε και ο καθένας συ-
νέφερε με τον τρόπο του στον προεκλογικό αγώνα. 
Άλλοι με πίτες, άλλος τάζοντας ψήφους, «έχω τέσσερις 
φέτος» κ.ο.κ. Ντόρος γινόταν, ο βουλευτής ερχόταν και 
απίθωνε στο τραπέζι υποσχέσεις και ταξίματα. Τώρα 
θυμάμαι και δικαιολογώ τον παππού που σε τέτοιες 
περιστάσεις ούτε που ξερω πόσες φορές τραγουδού-
σε: «Τζουμέρκα μου τι πάθατε/γιατί πενθοφορείτε/και 
με χαρά την  Άνοιξη/φέτος δεν καρτερείτε./Κλείσαν 
τα σπίτια στα χωριά,/τα τζάκια δεν καπνίζουν/τι έχουν 
ντα Τζουμερκόπουλα/και δεν ξαναγυρίζουν;/Μείναν οι 

γέροι μοναχοί,/ μακριά από τα παιδιά τους…» Και δεν 
πήγαινε, «δεν πάταγε το πόδι του» καθόλου στο καφε-
νείο. Τέτοιες μέρες ήταν  «χωμένος μέσα στο τζάκ’».

Ήταν τότε, λοιπόν, που περιμέναμε τον βουλευτή.  
Είχε βάλει τα συγύρια -τα καλά- στο καφενείο η θεια 
μου, τραπεζομάντηλα κεντητά, λουλουδιασμένα, πε-
τσέτες κεντημένες με βελονάκι, κρασοπότηρα κολο-
νάτα, χλίδα αληθινή. Και μαζί με όλα αυτά δυο ταψιά 
που τα γάστρισε πρωί πρωί που περιείχαν κατσικάκια 
ψημένα. Το ένα με πατατούλες και το άλλο με λαχανά-
κια, άγρια, ζωχούς του βουνού. Τα πήγε στο καφενείο, 
επιμελήθηκε αυτοπροσώπως τη μεταφορά και τα απί-
θωσε σε μια γωνιά, αφού τα τλούπωξε με μεταξωτά 
σεντόνια. Τα έβλεπα και… άστα να πάνε…      Ακόμα 
«γεύομαι» την υποτιθέμενη νοστιμιά!

Και εκεί που ήμουν χωμένος στις τσιοπόρες είδα 
κάτω στις Κερασιές τέσσερα αυτοκίνητα να ανεβαί-
νουν, να ανεβαίνουν, αγκομαχώντας… Ακούγονταν 
μέχρι εκεί το γκουσουμάνημά τους. Φεύγω και με μια 
ανάσα έφτασα. «Θειάκω έφτακαν. Έφτακαν».  Στον 
αέρα η θεια. Και όχι μόνο αυτή. Όλο το χωριό στο κα-
φενείο. Εκεί να χορτάσει η ψυχούλα του καθενός βυ-
ζαντινισμούς. Γιαγιούλες να του φιλούν το χέρι, φιλιά 
εδώ, φιλιά εκεί, (πλάτσα-πλούτσα), χαιρετούρες και χα-
ριεντισμοί. Άλλο πράμα. Μπήκε στο καφενείο. Ακολού-
θησαν οι αρχές κι απέξω κόσμος, όλο σχεδόν το χωριό. 
Να ακούσουν τι θα πει…

Φαίνεται πως ο κύριος βουλευτής ζαλίστηκε από  
τη μυρωδιά του κατσικιού, γαστρισμένο κατάλληλα 
και «γλυκοσοροπιάζονταν» από την, έστω και νοητικά 
απίστευτη γεύση του, κι  άρχισε την ομιλία του με ένα 
ύμνο στο Τζουμερκιώτικο κατσίκι… 

«Αγαπητοί πατριώτες. Η περιοχή των Τζουμέρκων, 
άγρια, όμως  κατάλληλη για την  εκτροφή κατσικιών, 
που θα τροφοδοτούσαν ολόκληρη την επικράτεια εί-
ναι κρίμα να είναι τόσο παραμελημένη, χωρίς ουσια-
στικά συγκοινωνία και έργα υποδομής άτινα θα προω-
θήσουν σ’ ολόκληρο το Τζουμέρκο την ανάπτυξη και 
την προκοπή. Οι Τζουμερκιώτες αγωνισταί και αχθο-
φόροι της ελευθερίας του τόπου…» Έλεγε, έλεγε και 
σταματημό δεν είχε. Δεν καταλάβαινε βέβαια κανένας 
τίποτε. Κάτι γριούλες σταυροκοπιόντουσαν και δακρυ-
σμένες μονολογούσαν… «Τι καλά που τα λέει. Μορφω-
μένος άνθρωπος!». Κάποτε σταμάτησε. Κάθισε για να 
γευτεί τα εδέσματα. Κι άρχισε το φαγοπότι. 

Αναστέναξαν τα κατσίκια… Ένα τάκα τάκα άκουγες. 
Ήταν τα πιρούνια. Ασταμάτητο κροτάλισμα. Πάνε και 
οι πίτες, πάνε και τα κατσίκια, πάνε όλα. Η σύζυγος του 
κυρίου βουλευτού  είχε ματιάσει τις πετσέτες, κεντητές 
με σταυροβελονιά, τα μεσάλια και τα κεντητά σεντό-
νια… Τα πήρε όλα  μαζί της ως «ενθύμιον της Τζουμερ-
κιώτικης φιλοξενίας!» Ο κύριος βουλευτής με μπουκω-
μένο το στόμα και  «σφόδρα συγκινημένος» αποχωρώ-
ντας ανακοίνωσε και τούτα. «Αγαπητοί μου πατριώτες. 
Το φιλότιμό σας είναι απερίγραπτο και επειδή με κατα-
συγκινήσατε θα σας επιλύσω άμεσα το πρόβλημά σας. 
Το γάλα θα το μεταφέρετε πλέον με σωλήνες που θα 
τοποθετηθούν σ’ όλο το δημόσιο δρόμο και θα φτάνει  
στην Πλάκα που θα είναι σταθμός περισυλλογής».  Η 
Πλάκα απέχει 8 χιλιόμετρα. Ακόμα μπαίνουν αυτοί οι 
σωλήνες… Ο βουλευτής «έφτακε»!!! Οι σωλήνες ανα-
μένονται… 

«Γερνάει και η Ήπειρος»
Αφορμή για τα παρακάτω στάθηκε ένα δημοσίευμα 

στον Ταχυδρόμο με τον τίτλο: «”Γερνάει” και η Ήπειρος 
- Στην Άρτα γεννήθηκαν 441 και πέθαναν 973». Αυτό 
ακριβώς σημαίνει πως  «βάρεσαν για τα καλά τα όρ-
γανα». 

«Σοκ και δέος προκαλούν τα στατιστικά στοιχεία 
περί γεννήσεων και θανάτων το 2017 στην Ελλάδα. 
Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ το 2017 γεννήθη-
καν 88.553 λιγότερα κατά 4,7% σε σχέση με την προη-
γούμενη χρονιά. Αντίθετα οι θάνατοι αυξήθηκαν κατά 
4,8% και ανήλθαν σε 124. 501 περιστατικά. Συνεπώς το 
2017 πέθαναν περίπου 36 χιλ άτομα σε σχέση με αυτά 
που γεννήθηκαν. Απελπιστικά είναι τα στοιχεία και για 
την Ήπειρο. Οι θάνατοι είναι κατά 1739 περισσότεροι 
από τις γεννήσεις την προηγούμενη χρονιά. Συγκεκρι-
μένα το 2017: -στην Άρτα γεννήθηκαν 441 και πέθαναν 
973, -στη Θεσπρωτία γεννήθηκαν 296 και πέθαναν 515 
-στα Γιάννενα γεννήθηκαν 1228 και πέθαναν 1821 και 

-στην Πρέβεζα γεννήθηκαν 
372 και πέθαναν 767». Πόση 
αλήθεια δεν περιέχουν 
αυτά λόγια. Και πόση ανα-
τριχίλα δεν προκαλούν!  

Όχι πως δεν γνώριζαν οι 
αρμόδιοι και οι υπόλοιποι, 
ο πάσα ένας πως υπάρχει πρόβλημα υπογεννητικό-
τητας και μάλιστα σοβαρό. Πέρασαν  χρόνια, πολλά 
χρόνια που έχει αναστραφεί η ηλικιακή πυραμίδα στη 
χώρα μας. Τα γερόντια στη βάση, στην κορφή οι νέοι, η 
παραγωγική ηλικία. Ποιος να παράγει και πού να παρά-
γει; Το αίτιο μου το είχε πει η γιαγιά μου πριν από πολλά 
χρόνια, στα τελειώματά της. «Ουχ παιδάκι μ’. Ποιος να 
σπειρ’ παιδιά. Δεν ξαδειαζ’ το σνιέλ’ απ’ τα προβλήμα-
τα να βολέψ’ τον μπράνο…»  Και έτσι για να το πούμε 
μορφωμένα: «Το υψηλό κόστος ανατροφής των παι-
διών είναι η βασική αιτία της υπογεννητικότητας».    

Κι όπως και να το πούμε κι όπου να ρίξουμε το φταί-
ξιμο, το πρόβλημα είναι καθαρά εθνικό. Βέβαια κιν-
δυνεύω άμεσα να χαρακτηριστώ εθνικιστής κλπ. , 
αλλά  «μου’νί   αδιάφορον». Αδιαφορώ και αρνούμαι 
να εμπλακώ σε αμπελοφιλοσοφίες όταν πρώτη είδηση 
είναι αν «βρήκαν θέση σε παιδικούς σταθμούς» όλα τα 
παιδάκια, γιατί απλούστατα τα παιδιά δεν είναι αυτο-
κίνητα «να βρούμε  θέση για “παρκάρισμα”». Κι άντε 
μέτρα τόσο το εισόδημα και βάλε τα τεκμήρια και τις 
δαπάνες και το φορολογικό χτίσιμο και τον «όξω από 
δω» και τούτα και κείνα και «υπέβαλε την αίτησή σου 
και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις «μακροσκο-
πικά» θα τα ελέγξουμε καταλλήλως και, υπό την προϋ-
πόθεση ότι θα υπάρχουν χρήματα και θα εκταμιευθούν 
τα κονδύλια, θα γίνει σε πρώτη φάση δεκτή η αίτησή 
σας». 

Α, ξέχασα. «Η κρίση δεν μείωσε μόνο τα ελληνικά 
εισοδήματα αλλά απειλεί και την ελληνική οικογένεια. 
Αυτό επισημαίνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, επι-
σημαίνοντας ότι η οικονομική κρίση, περιόρισε σημα-
ντικά τον δείκτη γονιμότητας». «Να σε κάψω Γιάννη, 
να σ’ αλείψω μέλι». Άρα, μόλις θα περάσει η κρίση, 
παιδομάν’ παντού. Ποδοβολητό θα ακούς σε κάθε 
γειτονιά, φωνές παιδιών, τραγούδια και χαρές. Οι 
σαρμανίτσες θα βγουν απ’ την αποθήκ’ και το τρυ-
ποτσάκωμα θα πάει σύννεφο. Σε κάθε γειτονιά θα 
βάλουμε παιδονόμο και παιδοφύλακα! 

Επιπροσθέτως πρέπει να θυμηθούμε πως οι αναλυ-
τές του Ταμείου εκτιμούν ότι ο περιορισμός του δείκτη 
οφείλεται και σε κοινωνιολογικούς παράγοντες, όπως 
η μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά 
εργασίας και η επιθυμία για οικογένειες μικρότερου 
μεγέθους. Φταίω εγώ τώρα να θυμηθώ τον ποιητή;

«Πλανόδιοι αργυραμοιβοί στους δρόμους/παζάρευ-
αν τις μέρες μας/με αμφίβολα νομίσματα/από μελλο-
ντικές αβέβαιες εποχές»

(Τάσος Λειβαδίτης)

KKK
ο χωρια νό ς 

μ α ς  Γι ά ν ν η ς 
Μπάρμπας ,  ο 
ο π ο ί ο ς  ε ί ν α ι 
Αν τιδήμαρχος 
στον Δήμο Παλ-
λήνης κατέρχε-
ται ως υποψήφι-
ος στις δημοτι-
κές εκλογές στο 
Δήμο Παλλήνης 
με το ψηφοδέλ-
τιο του νυν Δη-
μάρχου.

Ο Γιάννης άριστος στα καθήκοντά του και αγαπητός 
από όλους, χαίρει της εκτίμησης των δημοτών , οι οποί-
οι αναγνωρίζουν το έργο του.

Όλα αυτά μας κάνουν περήφανους και αφού τον 
αγαπάμε ας τον σταυρώσουμε για να προσφέρει πε-
ρισσότερα.

KKK
Ο χωριανός μας Χρήστος Τούμπουρος εκλέχθηκε 

Έφορος Δημοσίων Σχέσεων στην Πανηπειρωτική Συ-
νομοσπονδία Ελλάδας. 

Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο του.

Μαθητικές εκδηλώσεις στην κεντρική πλατεία  
Αγνάντων. (25η Μαρτίου 1961)

Με την Τζουμερκιώτικη λαλιά

Γρά φει ο  
Χρί στος Α. Τού μπου ρος
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Συνέχεια από τη σελίδα 1

μας, μετά από πολλές πρόβες 
και μαθήματα παραδοσιακών 
χορών, που πραγματοποιού-
νται στην Αίθουσα Ηπειρωτών 
Γαλατσίου Καποδιστρίου 1 και 
Ρεθύμνης κάθε Τετάρτη από 
8.0010.00 μ.μ., ύστερα από συ-

νεργασία της Αδελφότητας με 
του Ηπειρώτες Γαλατσίου.(Σας 
περιμένουμε να μεγαλώσει η 
παρέα για το ταξίδι, που γίνεται 
στη παράδοση μας).

Ακόμα σημαντική ήταν και η 
βοήθεια των χορηγών μας (1)
Ηotel Antonios Αρχαία Ολυ-

μπία (ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΗΔΟΝΗΣ) (2) 
Ξενοδοχείο Ακτή ΤΑΥΓΕΤΟΣ 
Καλαμάτα (Σταυρούλα Αηδόνη) 
(3) ΕΜΦΑΣΗ ΑΕ (Ζιάβρας Δημή-
τριος Χ.) Κατάστημα Ειδών Οι-
κιακής Χρήσεως Δερβενίων 30, 
Μεταμόρφωση, 14451, ΑΤΤΙΚΗΣ 
(4) IMS DENTAL Οδοντιατρείο 
– Οδοντίατροι – Ορθοδοντικοί 
– Γναθοχειρουργοί  Αισθητική 
Οδοντιατρική – Εμφυτεύματα 
– Προσθετική – Ενδοδοντία – 
Περιοδοντολογία – Λεύκανση 
 Εφαρμογές LaserΠλάτωνος 
8, πεζόδρομος, 1ος όροφος, 
Χαλάνδρι, 15234 ΑΤΤΙΚΗ τηλ.  
2106828072 (5)ΚΑΤΙΑ ΚΑΚΟ-
ΣΙΜΟΥ Χειροποίητες Τσάντες 
(6) ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Μαυροπάνος 
Αλέξανδρος28ης Οκτωβρίου 
9Α, Πέραμα Ιωαννίνων, 45500, 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ τηλ.  2651081667, 
(7) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙ-
ΜΟΣ Κατάστημα Κοσμημάτων 
 ΜαρούσιΔιονύσου 24,151 24 
Μαρούσι τηλ. 2108066109, (8) 
GNS NAILS AND HAIR SPA Βε-
νιζέλου Ελ. 14, Γαλάτσι, 11147, 
ΑΤΤΙΚΗΣ τηλ. 2102223619, (9) 
ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΡΙΜΙΑ (Μπάρμπας 
Ιωάννης), τους οποίους και ευ-
χαριστούμε για τις σημαντικές 
προσφορές τους στη λαχειοφό-
ρο μας αγορά. 

Η Βασιλόπιτα καθώς και τα 
κομμάτια που μοιράστηκαν στα 
τραπέζια ήταν προσφορά των 
Φούρνων του Θανάση ΘΑΝΑΣΗ 
και του γιου του Γιώργου ΘΑ-
ΝΑΣΗ, που βρίσκονται (α) Ιλί-
ου 28,131 22 Ίλιον Αττικής τηλ.  
2102615253 και (β) Θηβών 508 
και Πατρόκλου 131 22 Ίλιον Ατ-
τικής.

Τέλος να ευχαριστήσουμε το 
συγχωριανό μας Γιάννη Μπάρ-
πα, ο οποίος ακόμα μια χρονιά 
μας φιλοξένησε θερμά και με 
μεγάλη χαρά στο Κέντρο Αγρί-
μια, το προσωπικό για την εξαί-
ρετη εξυπηρέτηση των παρευρι-
σκομένων, τους Μουσικούς και 
Τραγουδιστές της ορχήστρας 
του μαγαζιού που απογείωσαν 
το κέφι ως αργά το βράδυ.

Κοπή πίτας και χορός Αγναντιτών για… Όσκαρ στα Αγρίμια!!!

ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Όπως όλη η χώρα κι-

νείται σε προεκλογικούς 
ρυθμούς για την τοπική 
Αυτοδιοίκηση, έτσι και η 
Άγναντα δεν θα μπορού-
σε να λείπει από τις πυ-
ρετώδεις διεργασίες, με 
τους κατοίκους να αγω-
νιούν για την επόμενη 
μέρα. Εδώ οφείλουμε να 
επισημάνουμε ότι υπάρ-
χει και ένα ιδιαίτερα ελπι-
δοφόρο νέο για τις προ-
οπτικές της περιοχής. 
Μια ομάδα νέων ανθρώ-
πων, οι οποίοι αγαπούν 
πολύ το χωριό. όπου δι-
αμένουν στην Άγναντα 
ή κάθε Σαββατοκύριακο 
δεν χάνουν την ευκαιρία 
να την επισκέπτονται, 
αποφάσισε να συστήσει 
ανεξάρτητο τοπικό ψηφο-
δέλτιο, έχοντας ως μόνο 
γνώμονα την πρόοδο του 
τόπου. Τόπο στα νιάτα 
που λένε, μακριά από μι-
κροκομματικές σκοπιμό-
τητες και κοντά με όλους 
τους κατοίκους που αγα-
πούν την Άγναντα.

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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Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Αδελφότητα ταξί-
δεψε το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας 8-11 Μαρ-

τίου 2019, στην Άγναντα. Εκεί μας περίμενε η ζεστή φι-
λοξενία του Συλλόγου του χωριού, όπου με την άφιξη 
μας αργά τα ξημερώματα του Σαββάτου, εθελοντές του 
Συλλόγου μας ανέμεναν και μετέφεραν τους εκδρομείς, 
που δεν είχαν μέσον να μετακινηθούν και των οποίων τα 
σπίτια βρίσκονται σε απομακρυσμένη τοποθεσία.

Με τέλεια οργάνωση και 
συγχρονισμό το χωριό έβαλε 
τα γιορτινά του. Τα ξύλα για 
τη φωτιά της αποκριάς στή-
θηκαν, σημαίες κρεμάστηκαν 
στις πλατείες και στους δρό-
μους μεταδίδοντας την καρνα-
βαλική διάθεση σε όλους τους 
επισκέπτες. 

Έτσι από το  βράδυ του 
Σαββάτου οι λιλιπούτειοι, και 
όχι μόνο, επισκέπτες συγκε-
ντρώθηκαν στην πλατεία του 
επάνω μαχαλά και υπό τους 
ήχους καρναβαλικής μουσι-
κής άναψαν φαναράκια-αε-
ρόστατα, τα οποία αφέθηκαν 
και στόλισαν τον Αγναντίτικο 
ουρανό. Η έναρξη των εκδη-
λώσεων έγινε και με την ανά-
λογη ρίψη πυροτεχνημάτων 
κάνοντας την ατμόσφαιρα να 
μοιάζει φαντασμαγορική. Μετά 

το “event” το γλέντι συνεχί-
στηκε, ως αργά, στα μαγα-
ζιά(καφετέριες-ταβέρνες) του 
χωριού με μπόλικο φαγητό, 
ποτό,χορό και μασκαρέματα.

Με μια τέτοια καλή αρχή 
δεν θα μπορούσε η ημέρα της 
αποκριάς να μην είναι και αυτή 
εξίσου ξεσηκωτική και δια-

σκεδαστική. Με τον καιρό τον 
καλύτερο σύμμαχο μας πάνω 
από 150 καρναβαλιστές ξεκί-
νησαν την παρέλαση από την 
πλατεία του επάνω μαχαλά 
στον κάτω καταφέρνοντας να 
ξεσηκώσουν τους πάντες στο 
πέρασμά τους. Φτάνοντας στη 
πλατεία και αφού συγκεντρώ-
θηκε ο κόσμος,έγινε ο σχετι-
κός σοκολατοπόλεμος μεταξύ 
καρναβαλιστών και μη, άναψε 
η ΤΖΑΜΑΛΑ, και το Γαϊτανάκι 
είχε σειρά να μας διασκεδάσει. 

Η Νεολαία του χωριού χόρεψε 
λοιπόν το Γαϊτανάκι και παρου-
σιάστηκαν κάποια παραδοσια-
κά δρώμενα της αποκριάς από 
το χορευτικό των Αγνάντων, 
καθώς και άλλα χιουμοριστικά 
σκετς, που επιμελήθηκαν οι 
κεφάτοι μας καρναβαλιστές. 
Ακολούθησε ξέφρενο γλέντι 
ως αργά τα μεσάνυχτα συνο-
δεία μουσικής, μεζέδων και 
κρασιού, προσφορά του Τοπι-
κού Συλλόγου.

Την Καθαρά Δευτέρα τα 
πράγματα εξελίχθηκαν ακό-
μα πιο ωραία, πλήθος κόσμου 
κατέφθασε στη πλατεία του 
κάτω μαχαλά, στην οποία 
πραγματικά δεν έπεφτε καρ-
φίτσα. Ο Σύλλογος με ιδιαίτε-
ρη φροντίδα ετοίμασε όλα τα 
Σαρακοστιανά με τον αρχιμά-
γειρα Νίκο Αποστόλου (φωτό)
να βάζει την υπογραφή του 

στην πεντανόστιμη φασολάδα 
(κόκκινη και άσπρη ανάλογα 
τα γούστα). Σε όλους μοιρά-
στηκαν χαλβάδες, λαγάνες, 
τουρσί, σαλάτα πιάζ (σαλάτα 
μαυρομάτικα-κρεμμύδι κλπ.) 
και κρασί. Παράλληλα με την 
κατανάλωση των εδεσμάτων 
και ποτών, κάτω από τους 
ήχους ζωντανής παραδοσιακής 
μουσικής,  το γλέντι άρχιζε να 
ανάβει και πολλούς από τους 
παρευρισκόμενους να μερα-
κλώνουν με τους όμορφους 
χορούς τους.

Και όπως όλα τα όμορφα κά-
ποτε τελειώνουν έτσι και εμείς 
λίγο πριν σουρουπώσει γεμί-
σαμε το πούλμαν με τις απο-
σκευές μας και τις όμορφες 
μνήμες μας από το τριήμερο, 
που μόλις είχε περάσει δίνο-
ντας την υπόσχεση και του 
χρόνου να το επαναλάβουμε. 
Ζητώντας και από τον Πρόε-
δρο του Συλλόγου Δ. Φίλο 
να μην σταματήσει αυτό που 
κάνει, αφού μας γεμίζει όλους 
με ευχαρίστηση, μας ξεπροβό-
δισε το κλαρίνο του γλεντιού 
τραγουδώντας σύσσωμο το 
πούλμαν τα ξεχωρίσματα, μια 
στιγμή που μας γέμισε όλους 
συγκίνηση. 

Είναι αλήθεια η σημαντική 
δουλειά που γίνεται στο χωριό 
από το Πολιτιστικό Σύλλογο, η 
συνεργασία και ο συντονισμός 
των εθελοντών, των Αδελφο-
τήτων και των κατοίκων, που 
θα είναι κρίμα να μην συνεχι-
στεί. Ως εκ τούτου θα θέλαμε 
σαν Αδελφότητα Αγναντιτών 
Αθήνας να απονείμουμε τα εύ-
σημα σε όλους όσοι βοήθησαν 
στην υλοποίηση όλων των εκ-
δηλώσεων, στους εμφανείς και 
αφανείς ήρωες, όπως συνηθί-

ζουμε να λέμε και να επισημά-
νουμε, ότι όλες οι εκδηλώσεις 
βρίσκονταν κάτω από την αιγί-
δα του Πολιτιστικού Συλλόγου 
του χωριού και  ήταν δωρεάν 
για όλο τον κόσμο. Πιστεύου-
με ότι πρέπει όλα αυτά να ανα-
φέρονται και να επαινούνται 
το λιγότερο, ειδικά σε αυτούς 
τους δύσκολους καιρούς και 
να μπορούν οι πάντες να γίνο-
νται κοινωνοί τέτοιων ενεργει-
ών-εκδηλώσεων.

ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
LOLL IPOPS

Η χωριανή μας
ΜΑΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓ. ΚΩΣΤΑΚΗ

οδός Φώτου Τζαβέλλα 3
πλησίον Ιπποκράτειου Διαγνωστικού Κέντρου

Τηλ. 26514-02239 – ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Βάσια & Λέλα Χρηστίδη

Απόκριες με εκδρομή στην Άγναντα 

Αγναντίτικο καρναβάλι

Καθαρά  Δευτέρα  2019

Βασίλης Ελ. Λαγός
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

££ Μελέτες – επιβλέψεις - 
££ Κατασκευές κτιριακών έργων
££ Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων
££ Ενεργειακά πιστοποιητικά 
££ Οικονομοτεχνικές μελέτες

Δωδώνης 11- Ιωάννινα
Τηλ.: 2651077000, 6944313051

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 30 Ιουνίου 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.

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.

Η Μάνα!!!
Μάνα - Μητέρα - Μαμά - Μα-
νούλα
όλες αρχίζουν από Μ,
μή τις πικράνετε ποτέ
γιατί σας χάρισαν ζωή.

Έχει αγάπη δυνατή
και μια αγκαλιά μεγάλη,
όπου βρίσκουν καταφύγιο
οι μικροί και οι μεγάλοι.

Αντέχει πόνους και καημούς
βάσανα, καρδιοχτύπια,
κι όταν γεννάει τα παιδιά
αρχίζουν τα ξενύχτια.

Η Μάνα δεν ηρεμεί ποτέ
σκέφτεται τα παιδιά της,
πως να περνάνε άραγε
τα βλέπει στα όνειρά της.

Οι έννοιες δεν τελειώνουνε ποτέ
ώσπου να μεγαλώσουν,
να γίνουνε και αυτά γονείς
να ζήσουν να στεριώσουν.

Μετά αρχίζει απ΄ την αρχή
να μεγαλώσει εγγόνια,
και απ΄ την πολλή αγάπη της
δωρίζει και τα χρόνια.

Μάνα, μια λέξη θεϊκή
βαθιά μας χαραγμένη,

είτε υπάρχει στη ζωή
είτε και πεθαμένη.

Πάντα σε όλες τις στιγμές
φωνάζουμε μανούλα,
κι εκείνη αποκρίνεται
«τί έπαθες καρδούλα;»

Ο γιος τη μάνα σκότωσε
και πήρε την καρδιά της,
σκοντάφτει, πέφτει κατά γης
χάνει τα λογικά της.

Τότε η καρδούλα απάντησε
στο χτυπημένο γιο της,
«τί έπαθες παιδάκι μου;»
μεγάλος ο καημός της. 

Δε σου ζητάει τίποτε
μόνο να δίνει θέλει,
αγάπη έχει μπόλικη 
θέλει να την ξοδεύει.

Όλους τους αγαπά πολύ
δεν κάνει διακρίσεις,
πολλές φορές ζηλεύουνε
οι γαμπροί και οι νύφες.

Ένας απέραντος μπαξές
με όλα τα καλούδια,
που τα σκορπά απλόχερα
σε όλα τα παιδούρια.

Και στη χαρά πολλές φορές
ακόμη και στη λύπη, 
είναι παρούσα πάντοτε
ακόμη κι αν μας λείπει.

Η μάνα κι αν φύγει απ’ τη ζωή
ποτέ της δε πεθαίνει,
και παραμένει ζωντανή
ποτέ της ξεχασμένη.

Σε κάθε δύσκολη στιγμή
φωνάζουμε μανούλα,
την έχουμε σαν φυλαχτό
δίπλα απ’ την καρδούλα.

Κανένας άλλος άνθρωπος
τη θέση της δεν παίρνει,
κι όταν μας φύγει απ’ τη ζωή

αυτή η πληγή μας καίει.

K K K

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ
Γεννήθηκε η εγγονούλα μου
Μυριάκριβη μονάκριβη νεράι-
δα 
ροβόλησε βιολέτα 
μυροβόλησε το σπίτι μου 
στόλισε
γεννήθηκε η εγγονούλα μου
βασιλικός μέλι νερό
ο κόσμος ο υλικός
ατλαντικός η αγάπη μου
Περίπλους Ειρηνικός
γεννήθηκε η εγγονούλα μου
στέμα στο κεφάλι μου
φως μέθη μαζί και ζάλη
έγνοια πού την έχω τρελή
γαρδένια μου εστάλη
γεννήθηκε η εγγονούλα μου
Προς την ανατολή κοιτώ
γλυκοχαράζει η αυγούλα
χοροπηδάει η καρδούλα μου
αιώνας η στιγμούλα
γεννήθηκε η εγγονούλα μου
Τ’ άστρο με τ’ άστρο μετριέται
χρυσή την άρκτο πιάνω
βρύση τρέχει η χαρά μου
άρπα την αύρα κάνω
γεννήθηκε η εγγονούλα μου
χιονολούλουδα 
θα σύρω έλκηθρο με τάρανδο
ροδανθό να μη μαραθώ
Εύρηκα τ’ αμάραντο
γεννήθηκε η εγγονούλα μου
ανάλαφρα λαφροπατώ
σαν λάφι λαφροπατώ
λαφρύτερα λαιλή λαιλά
τραυλά λωλά
Ποιος μιλάει γλυκύτερα
γεννήθηκε η εγγονούλα μου
γεννήθηκε η εγγονούλα μου
γεννήθηκε η εγγονούλα μου
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΟΝΤΟΣ
Γεννήθηκε στην Άγναντα το 
1866. Πατέρας του ήταν ο πα-
πάς και δάσκαλος Θανάσης 
Βρόντος.  
Σκοτώθηκε στην καταστροφή 
της  Σμύρνης το 1922.

Γράφει η
Αριστέα
Γιαννούλα
Πρέντζα



7 ΑΓΝΑΝΤΑ  ΑΡΤΑΣ Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2019

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

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

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
 £ Η Άννα Τσακαλοπούλου 

κόρη της Πηνελόπης Γιαννούλα 
και ο σύζυγός της Τόλης Κοκ-
κινίδης απέκτησαν στις 4 Δε-
κεμβρίου 2018 ένα υγιέστατο 
κοριτσάκι.

 £ Η Αικατερίνη Μάντζαρη 
του Αλέξανδρου και της Γιάν-
νας Κράββαρη και ο συζυγός 
της Μάξιμος Μαξιμιλιανός γιος 
της Αλεξάνδρας Τσώλη απέκτη-
σαν στις 21 Δεκεμβρίου 2018 
ένα χαριτωμένο κοριτσάκι.

 £ Η Μαριάνθη Κατσούδα 
του Δημητρίου και ο συζυγός 
της Σπύρος Κυριαζής απέκτη-
σαν στις 9 Ιανουαρίου 2019 ένα 
υγιέστατο κοριτσάκι.

 £ H Ελένη Καπέλη του Γεωρ-
γίου και ο σύζυγός της Γιάννης 
Γυφτόπουλος  απέκτησαν στις 
8 Φεβρουαρίου 2019 ένα υγιέ-
στατο κοριτσάκι.

Ευχόμαστε να τους ζήσουν!!!!

ΘΑΝΑΤΟΙ
 £ Απεβίωσε στις 21 Δεκεμ-

βρίου 2018 η Κράββαρη Γιάννα 
του Αριστοτέλη σύζυγος Αλέ-
ξανδρου Μάντζαρη και κηδεύ-
τηκε στην Πάτρα, ετών 60.

 £ Απεβίωσε στις 31 Δεκεμ-
βρίου 2018 στην Άρτα η Χρυ-
σαυγή Νίκου Παπαδημητρίου, 

σύζ. Χρήστου Κοντορίνη, σε 
ηλικία 91 ετών. Η κηδεία της 
έγινε στην Άρτα στις 2 Ιαν. 2019.

 £ Απεβίωσε στις 25 Ιανουα-
ρίου 2019 ο Λεμονιάς Δημήτρι-
ος του Γεωργίου και κηδεύτη-
κε την επομένη στην Άγναντα, 
ετών 80.

 £ Απεβίωσε στις 31.1.2019 η 
Αικατερίνη Σιαπάτη το γένος Σ. 
Τσαντή και κηδεύτηκε την επο-

μένη στο χωριό, ετών 86.
 £ Απεβίωσε στις  28.2.2019 

ο Γεώργιος Γιαννάκης του Χρή-
στου και κηδεύτηκε την επομέ-
νη στην Άγναντα, ετών 72.  

 £ Απεβίωσε στις 3 Μαρτίου 
2019 ο Ζάραγκας Γεώργιος του 
Χρήστου και κηδεύτηκε την 
επομένη στην Άγναντα, ετών 
74.

 £ Απεβίωσε στις 8.3.19 στην 
Αθήνα και κηδεύτηκε την επο-
μένη στον Ξηρόκαμπο Αρκαδί-
ας, η Φωτεινή Γιαννούλα, σύζυ-
γος Ευάγγελου Γιαννούλα.

 £ Απεβίωσε στις 26 Μαρ-
τίου 2019 ο Στέλιος Γραβιάς 
του Χρήστου και της Βασιλι-
κής Μπαλατσούκα -Γραβιά και 
κηδεύτηκε την επομένη στην 
Αθήνα, ετών 55.

 £ Απεβίωσε στις 27 Μαρ-
τίου 2019 η Ευαγγελία Κώστα, 

σύζυγος Σπυρίδωνα Κώστα και 
κηδεύτηκε την επομένη στην 
Άγναντα, ετών 88.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ:
 £ Η Λυδία Βαΐτση του Νικο-

λάου και της Σοφίας Νικολάου 
Κοντογεώργου πέτυχε ως δεύ-
τερη την εισαγωγή της στο Τμή-
μα Διοίκησης Επιχειρήσεων του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 

Την συγχαίρουμε και της ευ-
χόμαστε πάντα επιτυχίες.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Η σύζυγος του Δημητρίου Λε-

μονιά Ευαγγελή πρόσφερε το 
ποσό των 50 ευρώ στην εφημε-
ρίδα μας, στη μνήμη του συζύ-
γου της. 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

Κωδικός: 3734

Yπεύθυνος  
τυπογραφείου:

ΑΦΟΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ Ο.Ε.

Γερανίου 7 - 2ος όροφος
Τηλ. - Fax: 210-52.38.107

Ε-mail: costaszl@yahoo.gr

Αποχαιρετισμός στον 
αγαπημένο μας παππού 
Δημήτρη ΛΕΜΟΝΙΑ

1939-2019
Ο καθένας από εμάς ξέρει 

πως μια μέρα θα χρειαστεί 
να αποχαιρετήσει ένα δικό 
του άνθρωπο, έναν άνθρωπο 
που αγαπά πολύ, γιατί αυτός 
είναι ο κύκλος της ζωής. Αν 
και ποτέ δεν είσαι προετοιμα-
σμένος να αφήσεις κάποιον 
να γίνει απλά μια ανάμνηση, 
στις 25 Ιανουαρίου 2019 ήρθε 
η σειρά σου να γίνεις για μας 
μια γλυκιά ανάμνηση ενός 
καλού πατέρα και παππού. 
Έφυγες ξαφνικά αγαπημέ-
νε μας παππού και καθώς το 
δάκρυ κυλά ζεστό στα μά-
γουλα, νοιώθω την ανάγκη να 
πάρω χαρτί και μολύβι και να 
γράψω όσα έχω στην καρδιά 
μου για σένα. Πέρασες δύσκο-
λα παιδικά χρόνια, μεγάλωσες 
στην κατοχή με στερήσεις και 
πείνα. Από δέκα χρονών στο 
μόχθο και στη σκληρή δου-
λειά, στο καφενείο με τον 
πατέρα σου. Τίποτα δεν σου 
δόθηκε απλόχερα και όμως 
τα κατάφερες. Πάντα ακούρα-
στος και δυνατός.

Συνοδοιπόρος σου για πε-
ρισσότερο από μισό αιώνα, η 
Βαγγελιώ σου, που σε αγα-
πούσε, τόσο στα καλά, όσο και 
στα δύσκολα, που σε στήριζε 
σε κάθε σου απόφαση, που 
δεν σε εγκατέλειψε ούτε μια 
μέρα. Βράχος ακλόνητος κο-
ντά σου, παρά τα στερημένα 
χρόνια που περάσατε. Δημι-
ουργήσατε μια ζηλευτή οικο-
γένεια που αν και οι συνθήκες 
ήταν δύσκολες ήσασταν πά-
ντα ενωμένοι και αγαπημένοι.

Επιστρατεύτηκες να υπηρε-
τήσεις πατρίδα και θρησκεία 
στο πραξικόπημα με την Κύ-

προ. Άφησες πίσω γυναίκα 
και παιδιά και ας μην είχες 
ούτε παπούτσια να φορέσεις. 
Σαν πατέρας ήσουν αυστη-
ρός, σκληρός με τους κανό-
νες. Στα παιδιά σου δίδαξες 
να παλεύουν στη 
ζωή με νύχια και 
με δόντια για να 
κερδίζουν αυτό 
που θέλουν, τους 
έμαθες την αγά-
πη, τον σεβασμό, 
την αξιοπρέπεια, 
την τ ιμ ιότητα. 
Δ η μ ι ο ύ ρ γ η σ ε ς 
μαχητές της ζωής 
όπως ήσουν και 
εσύ παππού. Και 
σ α ν  π α π π ο ύ ς 
ήσουν ο πιο γλυ-
κός, όσο κανένας 
άλλος. «Του παιδιού μου το 
παιδί είναι δυο φορές παιδί 
μου» έλεγες. Σε ευχαριστού-
με για όλη σου την αγάπη που 
μας χάρισες, όλα αυτά τα χρό-
νια. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τα 
καλοκαίρια που περνούσαμε 
μαζί σου στην Άγναντα. Μας 
έπαιρνες πάντα μαζί σου στο 
χωριό, παρά την κούραση και 
την σκληρή δουλειά που έκα-
νες. Θα θυμόμαστε τις συμ-
βουλές σου « να σπουδάσετε 
έλεγες, να ζήσετε μια καλύ-
τερη ζωή απ’ την δική μου», 
τα παιχνίδια σου στην αυλή 
του σπιτιού σου, την υπομονή 
που είχες όταν ήμασταν μικρά, 
αλλά και την σοφία σου «όλα 
θα γίνουν αρκεί να είμαστε 
καλά, με υπομονή και επιμονή 
στη δουλειά όλα τα καταφέρ-
νει ο άνθρωπος».

Μας δίδαξες να λυγίζουμε 
αλλά να μην σπάμε, να πέ-
φτουμε αλλά να ξανασηκω-

νόμαστε. Μας μιλούσες για 
την αγάπη σου για το δημοτι-
κό χορό και την μουσική. Δεν 
θα ξεχάσω ποτέ το απέραντο 
πράσινο των ματιών σου, 
που έλαμπαν από χαρά κάθε 

φορά που μας 
έβλεπες. Ήσουν 
περήφανος για 
εμάς, όπως και 
εμείς για σένα, 
για όλο το έργο 
σ ο υ  π ο υ  μ α ς 
άφησες κληρο-
νομιά.  Όλα τα 
είχες σε τάξη, 
αρμονία και τε-
λειότητα. Η καρ-
διά σου, αν και 
πληγωμένη, ήταν 
γεμάτη αγάπη για 
όλους μας. Και να 

χορεύεις παππού, να χορεύεις 
με τους αγγέλους, τώρα δεν 
μπορεί να στο στερήσει κανείς. 
Θα σε θυμόμαστε πάντα λεβέ-
ντη, πάντα χαμογελαστό, μο-
ναδικό τίμιο, αναντικατάστατο 
και άξιο. Στη γη ήσουν φύλα-
κας άγγελος μας, ελπίζουμε 
να μας προσέχεις και από κει 
ψηλά.

Ο Λιασίδης λέει «καλότυχοι 
που της ζωής το φώς θωρούν 
πριν φύγουν». Καλοτύχησες 
παππού μου, μεγάλωσες τα 
παιδιά σου με αξιοπρέπεια 
και θυσίες, τα είδες να παίρ-
νουν τη ζωή στα χέρια τους, 
απέκτησες τρία εγγόνια και 
ένα δισέγγονο. Να ξέρεις πως 
η αγάπη μας είναι απέραντη 
και δεν θα σε ξεχάσει ποτέ 
κανείς. Καλό ταξίδι, καλό πα-
ράδεισο, να είναι ελαφρύ το 
χώμα που σε σκεπάζει.

Θα σε θυμόμαστε και θα σε 
αγαπάμε για πάντα, πολυαγα-
πημένε μας παππού.

Αφιερωμένο στη μνήμη του παππού μας
Έφυγες παππούλη μου χωρίς να με φιλήσεις 
δίχως αντίο να μου πεις, να μ’ αποχαιρετήσεις. 
Έφυγες μα δε σκέφτηκες προτού αποχωρήσεις 
πως ήθελα να σ’ αγκάλιαζα για να με χαιρετήσεις. 
Παππού απ’ όπου πέρασες έμεινε τ’ όνομα σου 
με το κεφάλι τους ψηλά άφησες τα παιδιά σου. 
Παππούλη μου σε αγαπώ κι’ ας είσαι μακριά μου 
σ’ ένα σημείο μου κρυφό, σ’ έχω μες στην καρδιά μου. 
Πάλεψες μα δε μπόρεσες το χάρο να νικήσεις 
κι αφού δεν τα κατάφερες είπες να μας αφήσεις. 
Τα χρόνια σου να πάρουμε και το θυμητικό σου 
τη λογική την άπειρη και το σοφό μυαλό σου. 
Κι όταν σε μνημονεύω εγώ μέσα στην προσευχή μου 
σκύψε το κεφαλάκι σου και δός μου την ευχή σου. 
Καλό ταξίδι θα σου πω, μέσα από την ψυχή μου 
θα είσαι μες στη σκέψη μου, παντοτινά μαζί μου.

Τα εγγόνια σου Αικατερίνη ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ, Δήμητρα ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ,  
Δημήτριος ΛΕΜΟΝΙΑΣ
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  Μ ε  θ ρ η -
σκευτική κατάνυ-
ξη εορτάστηκε, 
η καθαγίαση των 
υδάτων, την ημέ-
ρα των Θεοφανεί-
ων 6/01/2019, για 
πρώτη στον Αγνα-

ντίτη ποταμό, που διασχίζει το χωριό.(Φωτογραφίες 
Μαίρη Παππά)

 5ος σε αποτελεσματικότητα ο Δήμος Κ. Τζου-
μέρκων σε έρευνα του ΚΕΦίμ. Ο Δείκτης Αποτελε-
σματικότητας των Δήμων που συνέταξε πιλοτικά 
και παρουσιάζει για πρώτη φορά φέτος το ΚΕΦίΜ 
«Μάρκος Δραγούμης» αξιολογεί τις δημοτικές αρχές 
της χώρας βάσει των επιδόσεών τους σε τρία βασικά 
πεδία: την Οικονομική Διαχείριση, τη Διαφάνεια και 
Λογοδοσία, και τις Υπηρεσίες προς τους Δημότες. Ο 
Δήμος Κ. Τζουμέρκων αναδείχτηκε 5ος ως προς την 
συνολική αποτελεσματικότητα του στους μικρούς 
ορεινούς & Νησιώτικους Δήμους, 5ος στο πεδίο της 
οικονομικής διαχείρισης από όλους τους Δήμους της 
Ελλάδος και 3ος στο πεδίο οικονομικής διαχείρησης 
σε Μικρούς Ορεινούς /Νησιωτικούς Δήμους.

 ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ. Ο Πολιτιστι-
κός Σύλλογος των Απανταχού Αγναντιτών 
έκοψε την Κυριακή 3 Φλεβάρη 2019 και ώρα 12:00 

το μεσημέρι, την καθιερωμένη Πρωτοχρονιάτικη 
Πίτα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Άγναντα 
στην ταβέρνα «Ο Μερακλής». Ακολούθήσε γλέντι με 
λαϊκοδημοτική ορχήστρα.

 Το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Εκπαί-
δευσης (ΜΕΚΔΕ) και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
του Ε.Μ.Π. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών 
Περιοχών» για δέκατη συνεχή χρονιά «υιοθετεί» μια 
ορεινή περιοχή της Ηπείρου, με στόχο την ενίσχυ-
ση των προοπτικών των τοπικών κοινωνιών. Την 
εβδομάδα, από τις 28/1 έως την 01/02, μία ομάδα 
20 μεταπτυχιακών σπουδαστών και ερευνητών του 
Ε.Μ.Π., με επικεφαλής τον Καθηγητή Δ. Καλιαμπά-
κο, συντονιστή του μεταπτυχιακού προγράμματος 
και διευθυντή του ΜΕ.Κ.Δ.Ε., βρέθηκε στο Δήμο Κε-
ντρικών Τζουμέρκων που αποτελεί για την τρέχουσα 
ακαδημαϊκή χρονιά την περιοχή μελέτης του μετα-
πτυχιακού προγράμματος και του ΜΕΚΔΕ.Η συνεχής 
βροχή και το χιόνι, οι δύσκολες καιρικές συνθήκες, 
δεν πτόησαν την ομάδα του Πολυτεχνείου. Έγιναν 
πολλές διαδρομές στην περιοχή, συναντήσεις με 
φορείς και κατοίκους καθώς και επισκέψεις σε μνη-
μεία και σημεία ενδιαφέροντος. Οι σημαντικότερες 
στιγμές της επίσκεψης στα Κεντρικά Τζουμέρκα πε-
ριγράφονται στη συνέχεια. Η αποστολή ξεκίνησε 
το βράδυ της Δευτέρας 28/1 στο Ορειβατικό Κα-
ταφύγιο Μελισσουργών, όπου και εγκαταστάθηκε 
εξοπλισμός ενεργειακών και μετεωρολογικών με-
τρήσεων. Στόχος της ομάδας είναι να καταστήσει 
το Ορειβατικό Καταφύγιο Μελισσουργών πλήρως 
τροφοδοτούμενο από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 
Το πρωί της επόμενης μέρας η ομάδα επισκέφθηκε 
το Γεφύρι της Πλάκας, ώστε να δει από κοντά την 
πρόοδο των εργασιών αναστήλωσης. Από εκεί η 

πορεία συνεχίστηκε προς Άγναντα, με επίσκεψη στο 
λαογραφικό μουσείο, συζήτηση με τους κατοίκους 
του χωριού στο καφενείο και επίσκεψη και συζήτηση 
στο χώρο γυμναστηρίου/ προπόνησης αναρριχη-
τών που λειτουργεί στο χωριό. Κατόπιν, η ομάδα 
επισκέφτηκε το χωριό Καταρράκτης και ειδικότερα 
το σημείο όπου εκδηλώθηκαν οι μεγάλες χιονοστι-
βάδες τις προηγούμενες ημέρες. Η μέρα έκλεισε με 
ανοιχτή, εκτενή συζήτηση για τα προβλήματα και τις 
προοπτικές του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, στο 
Βουργαρέλι, ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου 
και του Δημάρχου κ. Μαρίνου Γαρνέλη.Την Τετάρτη 
30/1, η ερευνητική ομάδα ξεκίνησε από το Βουρ-
γαρέλι, με περιήγηση στο χωριό, επίσκεψη στην 
Ι.Μ. Αγίου Γεωργίου, την Κόκκινη Εκκλησία και το 
χώρο τέχνης «Κύτταρο», μια εξαιρετική πολιτιστική 
πρωτοβουλία. Η ομάδα του Ε.Μ.Π. είχε την ευκαιρία 
να ενημερωθεί για το Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων, 
Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου, στο κέντρο 
πληροφόρησης Βουργαρελίου. Κατόπιν, πραγμα-
τοποιήθηκε περιήγηση στο Αθαμάνιο και συζήτηση 
με τους κατοίκους του χωριού στο καφενείο. Στη 
συνέχεια, μέσα από μια εντυπωσιακή, χιονισμένη 
διαδρομή έγινε ξενάγηση στις εγκαταστάσεις του 
εμφιαλωτηρίου «Κωστηλάτα» στα Θεοδώριανα. Το 
βράδυ βρήκε την ομάδα στο χωριό Καταρράκτης, 
όπου κατά τη διάρκεια του δείπνου συνεχίστηκε η 
συζήτηση για θέματα της περιοχής με κατοίκους 
και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.Το πρωί της 
Πέμπτης 31/1, η ομάδα του Ε.Μ.Π. συνομίλησε με 
τα παιδιά του Λυκείου Βουργαρελίου. 

 Την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019 ήταν η σει-
ρά της Αδελφότητας Αγναντιτών Ιωαννίνων να κό-
ψει την Βασιλόπιτα της νέας χρονιάς. Σε ένα κατά-

μεστο μαγαζί με Αγναντίτες από τα Γιάννενα, το 
χωριό και την υπόλοιπη Ήπειρο έλαβε χώρα ένα 
ακόμα παραδοσιακό γλέντι. Τον χορό πλαισίωσε 
χορευτικό από την Άγναντα.

 Ξεκίνησε την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019, η 
λειτουργία του Κεντρικού Γραφείου Κτηματογρά-
φησης, το οποίο στεγάζεται στα Ολυμπιακά Ακίνη-
τα Γαλατσίου (Λεωφόρος Βεϊκου 137 Γαλάτσι) και 
εξυπηρετεί 32 Περιφερειακές Ενότητες της χώρας 
και πάνω από 3.000 προκαποδιστριακούς Ο.Τ.Α. 
της χώρας, όπως ανακοίνωσε το Ελληνικό Κτημα-
τολόγιο. Στο Κεντρικό Γραφείο Κτηματογράφησης 
το οποίο θα λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια της 
συλλογής δηλώσεων οι πολίτες μπορούν να πλη-
ροφορηθούν για ό,τι αφορά τη διαδικασία δήλω-
σης της ακίνητης περιουσίας τους, τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά, τις προθεσμίες ανά περιοχή, τους 
τρόπους εντοπισμού του ακινήτου τους μέσω των 
εφαρμογών του Ελληνικού Κτηματολογίου, τα τέλη 
κτηματογράφησης και ό,τι άλλο χρειαστεί για την 
ορθή υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας τους και φυ-
σικά, να εντοπίσουν τα ακίνητά τους στους ψηφια-
κούς χάρτες του Κτηματολογίου και να υποβάλλουν 
τη δήλωση ιδιοκτησίας τους. Το Κεντρικό Γραφείο 
Κτηματογράφησης είναι στελεχωμένο με έμπειρα 
και καταρτισμένα στελέχη (δικηγόρους και τοπο-
γράφους μηχανικούς) τα οποία θα παρέχουν διαρ-
κώς και δωρεάν τις υπηρεσίες τους στους πολίτες. 
Το ωράριο λειτουργίας του Κεντρικού Γραφείου Κτη-
ματογράφησης είναι: από Δευτέρα έως Παρασκευή 
από τις 8 το πρωί μέχρι τις 16:00 και την Τετάρτη 
από τις 8 το πρωί μέχρι τις 20:00.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Συνιστούμε στους πολίτες να έχουν μαζί τους απλά 

φωτοαντίγραφα του τίτλου τους (π.χ. συμβόλαιο), 
του πιστοποιητικού μεταγραφής, του τοπογραφικού 
(εάν υπάρχει), του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας 
ή του Διαβατηρίου τους καθώς και εγγράφου με τον 
ΑΦΜ τους (πχ εκκαθαριστικό εφορίας, λογαριασμός 
ΔΕΗ).

 Ο Δρόμος του Ταχυδρό-
μου 2019, έγινε για έκτη χρο-
νιά, υπό την αιγίδα του Δή-
μου Κεντρικών Τζουμέρ-
κων ,  την  Κυριακή στ ις 
17/03/2019. Ένας απαιτητι-

κός μαραθώνιος αγώνας δρόμου 44,5 χιλιομέ-
τρων, με την ονομασία ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟ-
ΜΟΥ. Παράλληλα έγιναν και ο ημιμαραθώνιος αγώ-
νας 25,5 χιλιομέτρων καθώς επίσης και ο μικρός 

αγώνας (fun race) 8,5 χιλιομέτρων, με κοινή εκκίνη-
ση και τερματισμό το Κέντρο Άθλησης και Αναψυ-
χής στο χωριό Άγναντα Άρτας. Μεγαλύτερη η συμ-
μετοχή των αθλητών φέτος, ειδικότερα στην από-
σταση των 44,5 χιλιομέτρων που ξεπέρασε τους 25 
αθλητές. Ο καταπληκτικός καιρός ήταν σύμμαχος 
αυτή την χρονιά και οι 96 αθλητές που βρέθηκαν την 
γραμμή της εκκίνησης πραγματικά απόλαυσαν έναν 
πολύ όμορφο αγώνα. Tις απονομές για τις βραβεύ-
σεις των αθλητών έκαναν ο Αντιπεριφερειάρχης της 
Π. Ε. Άρτας B. Ψαθάς, ο Περιφερειακός Σύμβουλος 
κ. Βαρέλης Δ., ο Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων 
Μ. Γαρνέλης, οι Αντιδήμαρχοι Κεντρικών Τζουμέρ-
κων κύριοι Αλυμάρας Κ. και Β. Καρύδης, καθώς και 
υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι η κυρία Έ. Μπασια-
δήμα και ο κ. Γ. Κώστας.

 Ο Άθλος Τζουμέρκων mountain running, θα 
γίνει για δέκατη όγδοη χρονιά στον ομώνυμο ορει-
νό όγκο, στα Τζουμέρκα, την Κυριακή 21 Απριλίου 
2019. Θα διοργανωθεί υπό την αιγίδα του δήμου 
Κεντρικών Τζουμέρκων. Αφετηρία και τερματισμός 
των αγώνων θα είναι το Κέντρο Άθλησης και Ανα-
ψυχής (T.A.C.), δίπλα στο γυμνάσιο/λύκειο, στο 
χωριό Άγναντα Άρτας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαδρο-
μή αλλά και δηλώσεις συμμετοχής στη παρακάτω ηλε-
κτρονική διευθυνση http://www.mountain-sports.
gr/athlos-tzoymerkon-2019-mountain-runnning/

 Ένα ευχάριστο γεγονός επιφύλασσε ο μήνας 
Μάρτιος για την Άγναντα. Κι αυτό διότι εγκρίθηκε 
από την Περιφέρεια Ηπείρου και δόθηκε κατευθείαν 
σε ανάθεση σε εργολάβο, η κατασκευή του μονοπα-

τιού που οδηγεί στις «Κολυμπήθρες». Κατόπιν μελέ-
της που έγινε από τον Πρόεδρο του Πολιτιστικού 
συλλόγου κ. Δημήτρη Φίλο την οποία υπέγραψαν οι 
Αδελφότητες Αγναντιτών Αθήνας και Ιωαννίνων το 
έργο αυτό αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα, με τους 
Αγναντίτες, αλλά και τους τουρίστες που θα επισκε-
φθούν την Άγναντα, να έχουν τη δυνατότητα να θαυ-
μάσουν αυτό το πανέμορφο αξιοθέατο. 

 Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να παρευ-
ρεθούν στο γλέντι που θα διοργανώσει ο Πολιτιστι-
κός Σύλλογος Αγνάντων την Κυριακή του Πάσχα να 
δηλώσουν συμμετοχή όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα, 
καθώς θα τοποθετηθεί σκέπαστρο στην Πλατεία του 
Πάνω Μαχαλά και για την καλύτερη εξυπηρέτηση, 
θα χρειαστεί ο Σύλλογος να διαμορφώσει τον χώρο. 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοι-
νωνήστε με τον κ. Δημήτρη Φίλο (6988388023). 

Αγναντίτικες... πινελιές


