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Σε μια κατάμεστη αίθουσα του αμφιθεάτρου του Δημαρχείου Κ. Τζουμέρκων πραγματοποι-
ήθηκε στις 25 Αυγούστου η τελετή ορκωμοσίας του Δημάρχου, των Δημοτικών Συμ-
βούλων, των Προέδρων και Κοινοτικών Συμβούλων για την περίοδο 2019 – 2023. Ο Μα-
ρίνος Γαρνέλης αποχώρησε της ορκωμοσίας. Με πολιτικό όρκο, ορκίστηκαν ο δημο-

τικός σύμβουλος Χρήστος Λύκος και ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Λεπιανών Γιώργος Λύκος.   
Στην τελετή ορκωμοσίας, χαιρετισμό απεύθυνε ο επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης Παναγιώτης 
Σκαλτσογιάννης, που επεσήμανε ότι στις θετικές και χρήσιμες επιλογές της δημοτικής αρχής, θα είναι δί-
πλα της και απέναντί της, στις περιπτώσεις που διαπιστώνει ότι οι επιλογές, δεν είναι προς όφελος του 
Δήμου και των δημοτών. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν οι βουλευτές Γιώργος Στύλιος και Χρήστος Γκό-
κας, ο αντιπεριφερειάρχης Βασίλης Ψαθάς και εκπρόσωποι των μαζικών φορέων της περιοχής. 

Η ΟΜΙΛΙΑ
Kυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστούμε πολύ που πα-

ρευρεθήκατε σήμερα εδώ στην τελετή ορκωμοσί-
ας του Δημάρχου, των Δημοτικών Συμβούλων, των 
Προέδρων των Κοινοτήτων και των Συμβούλων των 
Κοινοτήτων. Μας τιμάτε με την παρουσία σας. Πριν 
από λίγο ο καθένας από εμάς που ορκιστήκαμε έδω-
σε όρκο ενώπιον του Ιερού Ευαγγελίου «ότι θα είναι 

πιστός στην πατρίδα, θα υπακούει στο Σύνταγμα και 
τους Νόμους και θα εκπληρώνει τίμια και ευσυνεί-
δητα τα καθήκοντά του». Ο όρκος δίνεται στο όνομα 
του Θεού αλλά είναι μία εσωτερική διαδικασία που 
αναφέρεται στην τιμή και την συνείδησή μας. Θα 
αναλύσω λίγο περισσότερο το νόημα των λέξεων 
του όρκου γιατί μπορεί να πει κάποιος ότι είναι σύ-
ντομος και αόριστος και χωρίς πολλές δεσμεύσεις. 
Πίστη στη πατρίδα σημαίνει να έχουμε εθνική συ-
νείδηση και οι πράξεις μας πρέπει να υπηρετούν το 
συμφέρον της πατρίδας. Πίστη στην πατρίδα σημαί-
νει να μην συμμετέχουμε σε αυτονομιστικά κινήμα-

τα που θα ακρωτηρίαζαν την πατρίδα μας. Ευτυχώς 
στην πατρίδα μας δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. 
Θα έχετε ακούσει όμως για αυτονομιστικά κινήμα-
τα σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Σε μία ανάλογη 
περίπτωση οι αιρετοί παραβαίνουν τον όρκο που 
έδωσαν. Ορκιζόμαστε υπακοή το Σύνταγμα και τους 
Νόμους. Η διοίκηση του Κράτους μας είναι οργανω-
μένη με το αποκεντρωτικό σύστημα και ο Δήμος 
μας είναι ένα περιφερειακό όργανο του Κράτους. 
Εμείς έχουμε αποφασιστικές αρμοδιότητες για τις 
τοπικές υποθέσεις, αλλά τα κεντρικά όργανα του 
Κράτους έχουν την γενική κατεύθυνση, τον συντονι-
σμό και τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεών μας. 
Τα άρθρα 101 και 102 του Συντάγματος αναφέρο-
νται στην οργάνωση της διοίκησης και στους ορ-
γανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το κράτος 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξασφαλίσει στους 
Δήμους τους αναγκαίους πόρους για την εκπλήρω-
ση της αποστολής τους και οι Δήμοι αναλαμβάνουν 
την υποχρέωση για την διασφάλιση της διαφάνειας 
κατά την διαχείριση των πόρων αυτών. Διεκδικού-
με τα δικαιώματά μας αλλά τηρούμε παράλληλα τις 
υποχρεώσεις μας. Ορκιζόμαστε να εκπληρώνουμε 
τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντα μας. Ο καθένας 
από εμάς που ορκιστήκαμε, από την 1η Σεπτεμβρίου 
2019 θα έχει διαφορετικά καθήκοντα. Διαφορετικά 
είναι τα καθήκοντα του Δημάρχου, των Αντιδημάρ-
χων, των Δημοτικών Συμβούλων, των Δημοτικών 
Παρατάξεων, των Προέδρων των Κοινοτήτων και 
των Κοινοτικών Συμβούλων. Όλοι μας όμως οφεί-
λουμε να ασκήσουμε τα καθήκοντα μας τίμια και 
ευσυνείδητα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εφαρμό-
ζουμε την αρχή της ισονομίας και της ισοπολιτεί-
ας όταν παίρνουμε αποφάσεις και όταν ερχόμαστε 
σε επαφή με τους Δημότες μας. Πρέπει στις συνε-

δριάσεις των οργάνων του Δήμου να θέτουμε το 
συμφέρον του Δήμου και των Δημοτών υπεράνω 
του ατομικού μας συμφέροντος ή του συμφέροντος 
της Δημοτικής Παρατάξεως που ανήκουμε. Πρέπει 
να προσπαθούμε να εξυπηρετούμε τον Δημότη που 
θα απευθύνεται προς εμάς. Εμείς είμαστε η πλη-
σιέστερη Αρχή στην οποία μπορεί να απευθυνθεί. 
Δεν πρέπει να του λέμε ψέματα, πρέπει να του λέμε 
την αλήθεια και να έχουμε το κινητό μας τηλέφωνο 
ανοιχτό και να ακούμε κάθε συμβουλή, αίτημα ή πα-
ράπονο. Μέχρι το σημείο αυτό της ομιλίας μου σας 
ανέπτυξα τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνουμε εμείς 
οι αιρετοί με τον όρκο που δώσαμε. Στο δεύτερο 
μέρος της ομιλίας μου θέλω να σας πω: Πως θα δι-
οικήσουμε. Και αν ήθελα να κλείσω σύντομα αυτό 
το κεφάλαιο της ομιλίας μου θα σας έλεγα : «Θα 
διοικήσουμε σύμφωνα με τον όρκο που δώσαμε. Θα 

πω όμως λίγα περισσότερα. Όπως γνωρίζετε η Δη-
μοτική Παράταξη που εκπροσωπώ εξέλεξε 7 Δημο-
τικούς Συμβούλους, η Παράταξη της αξιωματικής 
Αντιπολίτευσης 7 Δημοτικούς Συμβούλους, η τρίτη 
Δημοτική Παράταξη 5 Δημοτικούς Συμβούλους και 
από έναν Δημοτικό Σύμβουλο οι άλλες δυο Δημο-
τικές Παρατάξεις. Η Παράταξη στην οποία ανήκω 
θα έχει 7 συμβούλους στο Δημοτικό Συμβούλιο που 
θα αποτελείται από 21 μέλη. Κατά την πρώτη συ-
νεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα προταθεί 
ως υποψήφιος Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβου-
λίου από την Δημοτική μας Παράταξη,όπως εξ άλ-
λου προβλέπει ο Νόμος. Οι Αντιδήμαρχοι που θα 
οριστούν θα είναι τρεις της δικής μας Δημοτικής 
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Την Άγναντα των Τζουμέρκων με τα επιβλητικά τοπία και την εκκλησία 
της Παναγίας να δεσπόζει στην κεντρική πλατεία, επέλεξε η εκπομπή «Κυ-

ριακή στο Χωριό», για να πραγματοποιήσει τα γυρίσματα της για το γιορτα-
στικό επεισόδιο, που προβλήθηκε ανήμερα στις 15 Αυγούστου στην ΕΡΤ3. 
Ένα οδοιπορικό, που είχε σκοπό να μας ταξιδέψει σε όλη τη χώρα, με χορούς και 

τραγούδια από τις προηγούμενες εκπομπές, αλλά και εικόνες από πανηγύρια, που 
εκείνες τις μέρες έχουν την τιμητική τους. Το συνεργείο λοιπόν της Alfa Production 
γνώρισε για ακόμα μια φορά την ιδιαίτερη Τζουμερκιώτικη - Αγναντίτικη φιλοξενία 
και τα γυρίσματα γνώρισαν απόλυτη επιτυχία με την συμμετοχή όλων των συγχω-
ριανών μας κάτω από τις οδηγίες των ιθυνόντων. 

Έτσι από την οικοδεσπό-
τρια Άγναντα, τον Καταρράκτη 
Τζουμέρκων και την Κορωνη-
σία Άρτας μέχρι το Κισσάριο, 
το Πραγγί και την Κρωβύλη 
Θράκης και από το Μανωλιό-
πουλο και την Αργυρούπολη 
Κρήτης, μέχρι τη Νικιάνα Λευ-
κάδας, το Μακροχώρι Ημαθίας, 
την Κοπάνη Ιωαννίνων,το Νέο 
Πύργο Ευβοίας,το Τσοτύλι και 
το Εμπόριο Κοζάνης αλλά και την Επισκοπή Ημαθίας, την Κυπαρισσία Μεσσηνίας, 
τους Κάτω Ταξιάρχες Ηλείας, το Κάψια Αρκαδίας, την Κρανιά Καρδίτσας,τα Μεγάλα 
Καλύβια Τρικάλων, την Πύλη Βοιωτίας και τις Οινούσσες, η δίωρη εκπομπή γιόρτασε 
τον Δεκαπενταύγουστο με την 
Ελληνική λεβεντιά βιώνοντας 
τον πολιτισμό και την κουλτού-
ρα κάθε τόπου, μέσα από τους 
τοπικούς χορούς,

Κλείνοντας θα θέλαμε να 
συγχαρούμε και πάλι όλους 
όσοι συνετέλεσαν στην άρτια 
φιλοξενία του συνεργείου για 
την βοήθεια τους, όλους όσοι 
συμμετείχαν με την παρουσία 
τους στα γυρίσματα. Τέλος θα 
θέλαμε να ευχαριστήσουμε και τον Σύλλογο του χωριού για την συνεργασία που 
έχουμε όλο αυτό τον καιρό καθώς και για τις ενέργειες σαν αυτή, που σκοπό έχουν 
την καλύτερη δυνατή προβολή του χωριού μας.

Συνέχεια στη σελίδα 7 
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Εμείςοι παλιότεροι τηθυ
μόμαστε,οινεότεροιόχι,αλ
λάοινεότεροιέχουνκάποια
σχέσημαζίτης.Θατοδιαβά
σετεπαρακάτω.
ΗΚούλαήτανμιαγριούλα

στο χωριό που το κορμάκι
της είχε διπλώσει από κά
ποιαασθένειατωνκοκάλων.
Αδυνατούλα,ξεραγκινόπρό
σωποκαιμάτιαπουέβγαζαν
σπίθες.
Κάθε Σάββατο ετοίμαζε

τα τροβάδια της, έπαιρνε το
σκόπιτηςκαιοιδρόμοιανοι

χτοί. Περνούσεαπόσπίτι σεσπίτι, την ξέρανεοι
χωριανοί, δε ζητούσε, αλλά σ’ όποιο σπίτι κι αν
έμπαινεόλοκαικάτιτηςέδιναν.Αλλούλουκούμι,
αλλού γλυκό, λίγο ψωμάκι καθάριο, λίγη φακή,
λίγαρεβίθια,ροκίσιοαλεύρι,καμιάδεκαρούλακαι
γυρνούσετοβράδυστοσπίτιτης,μετατροβάδια
γεμάτα.
Τααπογεύματα,έβγαινεκάτωαπότηνκαρυδιά

καθόταν σε μια πέτρα κι εκεί...κουβέντιαζε μόνη
της. Ανάλογα με το θέμα που θα συζητούσε με
τον εαυτό της, έκανε και τις ανάλογες χειρονο
μίες.Δεξιά κιαριστερά τα χέρια της,πάνωκάτω,
γελούσε, έβαζε τα χέρια της στο πρόσωπο της,
δάκρυζε, έκλαιγε χτυπούσε ταπόδια της,λίκνιζε
τοκορμάκιτηςκιάλλατέτοια.
Τη συμπαθούσακαι ποιος δε τη συμπαθού

σεαλλάσαδιαβολάκοςπουήμουνα,έπρεπενα

μάθωτιλέει.ΠολλοίπροσπάθησανκαιοΓιάννης
οΜπάκος και ο αδελφός μου οΜήτσος, δεν τα
κατάφερανόμως.Τουςέπαιρνεπρέφακιέκανετο
σκαντζόχοιρο.!!!
Τακατάφεραβλέπετεδενείχαμετότεμαγνητό

φωνακιέμαθααπόπρώτοχέριτιλέει.
Γιαγάμοέλεγε,γιαβιολιά,γιαπροικιά,γιαχαλ

κώματα, για συμπεθέρους, για νυφικό, για φα
γητά,γιατραγούδια,κιόλααυτάταέλεγεκαιτα
ξανάλεγε,έκανεκαιτιςανάλογεςχειρονομίεςκαι
γινόταν χαμός κάτω από τη καρυδιά. Μια φορά
την έπιασα να χορεύει κι όταν κάποτε την κατα
φέραμε να χορέψει, τι νομίζετε ότι ζήτησε από
τονκλαρινίσταΠάνοΖέρβα;ΤοΑρβανίτικο,δηλα
δήτονΟσμάνΝτάκα,αντογράφωσωστά.Σήκωσε
το κορμάκι τηςψηλάπήρε και τοανάλογούφος
και χόρεψεστον τόπο κάνοντας τις ανάλογες κι
νήσεις.Μουείναιαδύνατοννασαςπεριγράψωτις
τραγικέςστιγμές της ζωής της.Ήταν τότεπουη
Αλεξάνδρα,ηκόρητηςπέταξεταπαιδιάτηςμέσα
στηννεροτροβιά,ναταπνίξεικαιναπνιγείκαιη
ίδια.ΚιόλααυτάγιατοχαμότουΧστόφορουαυ
τόςήτανέρωταςκαιηΚούλααπ’έξωαπότηνε
ροτροβιάνακλαίεικαιναφωνάζειγοερά.
ΗΣυνοδινούθα ‘βγαζετοκαπέλοτηςμπροστά

της.Τραγωδίαστ’αλήθεια!!!
ΗΚούλαείναιζωντανή!Τηβρήκαμιαμέραστο

παγκάκι της πλατείας, στη Νέα Ιωνία. Ήταν μια
όμορφη κοπελιά καλοχτενισμένη, ντυμένη μο
ντέρνα, με τα βαψίματα της, τα «σέα» της και τα
«μέα»της.Κουνούσεταχέριατης,γελούσε,έβρι
ζε,χτυπούσεταπόδιατης,μόνοπουδενχόρευε.

Νόμισαότιμουέκανενόημα.
Λέωμέσαμου.Κάποιαγνωστήθα‘ναι.Μουχα

μογελάει. Την πλησιάζω και προτού ανοίξω το
στόμαμου,μουλέει:
Δεμιλάωσεσαςκύριε!!!
Κόκαλο εγώ. Λες να ζωντάνεψε η Κούλα; Είδα

όμως ότι ήταν καλωδιωμένη, με μικρά ακουστι
κάστ’ αφτιά και μιλούσε και χειρονομούσε. Είδα
κι άλλους στους δρόμους να μιλούν μόνοι τους
κιάλλουςστοτρένο,στοασανσέρκαιλέωμέσα
μου:
Ητεχνολογίαμαςκατάντησε«ΚΟΥΛΑ».
Μακάριναμηνέχουμετοτέλοςτης...

ΧάριςΕ.Ζάχος

Σοβαρά κι εύθυμα

Γράφει ο 
ΧάριςΖάχος

Συντ/χος Δά σκα λος 
- Συγγραφέας

Η Κούλα

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)

Όταν φεύγουν οι νοικοκυραίοι,  
τα βατσούνια κάνουν πάρτυ.

Το σπίτι της Κούλας.

Θα σε πάμε... Θα σε φέρουμε...
Στις27ΦεβρουαρίουΠα

ρασκευήκάποιοιαπόταμέρη
μαςθασυγκεντρωθούνστη
ταβέρνα"Τζουμέρκα"στηΒα
ρυμπόμπη!Στοτηλέφωνοο
μικρόςμουαδερφός.
 Τ ι  δ ο υ λ ε ι ά

έχωεγώστιςτα
βέρνες,μεσ'στη
νύχτα, και τόσο
μακριά!
Πάψε να λες

συνέχειαΟΧΙ! Τί
γιορτάζεις; Την
28η Οκτωβρίου;
Θα σε πάμε, θα
σεφέρουμε...Θα
είναι οι . . . (όλοι
γνωστοίκαιπρο
σφιλείς).
Καιείπαναι,το

αποφάσισα.
Ήμασταν25άτομα.Ήτανη

πρώτηΠαρασκευήμετάτην
Αποκριά, και ηπελώρια τα
βέρναάδεια.Καιήτανεκείο
ΧάρηςΖάχος(δάσκαλος)μετη
γυναίκατου,οΝίκοςΜέγας
(ΦιλόλογοςστουΚωστέαΓεί
τονα),οΗλίαςΝάστος (Για
τρός)καιηΡίτατου,οΓιώργος
Καπέλης(Γυμναστής),ηΓιού
ληΚολιού(τράπεζα),ηΆννα
Χριστοδούλου,καιοιάλλοι.
Μιλήσαμεήσυχακαιόμορ

φαοέναςμετονάλλον,φά
γαμε... Και έπειταδημοτικά
τραγούδιαστοκασετόφωνο.
Μουέκανεεντύπωσηπόσο

ωραίακαιμεπόσοκέφιχόρε
ψανόλοιτους...Καιήξεραγια

τουςπερισσότερουςκαιγια
άλλουςταέμαθαεκείήξερα
ότιόλοιαυτοίείχανστηνκαρ
διάτουςτονθάνατο.Χορεύο
νταςανήξερεςτιείχανπάθει,
αντουςκοίταζεςκαλάήταν

σανναπάλευανστα
μαρμαρένιααλώνια
με τον Χάροντα...
Ήθελαννασυνεχί
σουν,έστωκαιέτσι
τηζωή.
Ο Νίκος Μέγας,

λεβέντης όμορφος
και πολύ σοβαρός,
χόρεψε ωραιότερα
απ'όλους.(Καιείχε
καιτονμεγαλύτερο
πόνο: Του διαπερ
νούσε την καρδιά
πέραπέραοΙανου
άριος2001...)

Στογυρισμό,τονΝίκοΜέγα
(πουμένειΠαλλήνη)κιεμέ
ναμαςέφερεστασπίτιαμας
οΗλίαςΝάστος  (μένειστη
γειτονιάμου).Μεπόσηευ
αισθησία μιλούσε ο Ηλίας.
Τονκοίταζακαθώςοδηγούσε
πολύ προσεχτικά μέσα στη
νύχτα.ΔίπλατουηΡίτακαι
πίσωοΝίκοςκιεγώ.Στοχωριό
μου,ήτανμαθητήςμουδεκα
τρίωχρονών,μαζίμετπνΧάρη
ΖάχοκαιτονΝίκοΜέγα!Και
τώραπουγράφω2005είναι
οΗλίαςΣτρατιωτικόςΓιατρός
καιΔιευθυντήςστοΝαυτικό
ΝοσοκομείοτηςΑθήνας.
ΞημέρωσεΣάββατο,28Φε

βρουαρίου2004.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΑΓΝΑΝΤΩΝ                           
«Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΟ Δ.Σ. του Πολιτιστικού 

Συλλόγου Παλαιοχωρίου 
Άγναντων «Η ΜΕΤΑΜΟΡ-
ΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ», ανή-
μερα της εορτής του Σωτή-
ρος στις 6 Αυγούστου, μέσω 
του πρόεδρου του Άγγελου 
Κορδαλή και παρουσία του 
νεοεκλεγέντα Δημάρχου 
Χρήστου Χασιάκου και του 
Προέδρου της Αδελφότητας 
Αγναντιτών Αθηνών Ευάγγε-
λου Κώστα, ανακοίνωσε τα 
παρακάτω:   

 Με την ευκαιρία της σημε-
ρινής εκδήλωσης θα θέλαμε, 
σαν Δ.Σ. του Συλλόγου μας, 
να αναφερθούμε στη σημα-
ντικότερη δραστηριότητα 
από την ίδρυσή του μέχρι 
σήμερα, η οποία ήταν και 
συνεχίζει να είναι η παρου-
σία των μελών και φίλων και 
όλων σας.

Ειδικότερα θα θέλαμε να 
ευχαριστήσουμε όλους και 
τα μέλη των εκάστοτε συμ-

βουλίων για την ανεκτίμητη 
προσφορά τους και να τους 
τιμήσουμε όλους ανεξαιρέ-
τως.

Όλοι μας διαπιστώσαμε 
ότι έχει γίνει σημαντικότατη 
προσπάθεια στην επισκευή 
και αναβάθμιση του Ιερού 
μας Ναού, η Μεταμόρφωση 
του Σωτήρος.

Επιτεύχθηκε ένας από τους 
σημαντικότερους σκοπούς 
όπως προβλέπεται από το 
άρθρο 2 παρ. ε του καταστα-
τικού του Συλλόγου μας.

Για την επίτευξη του πα-
ραπάνω σκοπού αφιέρωσαν 
χρήμα και χρόνο αρκετά 
μέλη του Συλλόγου μας.

Η σημαντικότερη προσφο-
ρά ήταν ενός μέλους  μας ο 

οποίος είχε την ιδέα, τη θέ-
ληση, την επιμονή και την 
προσφορά του αφιλοκερ-
δώς, με αρκετές δυσκολίες 
και προβλήματα, να καταφέ-
ρει να υλοποιήσει το στόχο 
μας.

Αναφερόμαστε όπως έχε-
τε αντιληφθεί στο ιδρυτικό 
μέλος του Συλλόγου μας ΠΑ-
ΝΑΓΙΩΤΗ ΝΤΟΥΒΑΛΗ.

Το ΔΣ ως ελάχιστη αντα-
μοιβή για την προσφορά 
του αυτή αποφάσισε να του 
απονείμει τιμητική πλακέτα.

Τον ευχαριστούμε θερμά 
και του ευχόμαστε να είναι 
πάντα γερός και δυνατός και 
να συνεχίσει να είναι κοντά 
μας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Εκκλησιαστικό Συμ-

βούλιο του Ι.Ν. Μεταμορ-
φώσεως του Σωτήρος 
Παλαιοχωρίου Αγνάντων 
θα ήθελε να ευχριστήσει 
θερμά τον πρώην Δήμαρ-
χο Κεντρικών Τζουμέρ-
κων κ. Μαρίνο Γαρνέλη 
και τον πρώην Αντιδήμαρ-
χο Βασίλειο Καρύδη για 
την δωρεά στον Ιερό Ναό 
των απαραίτητων υλικών 
για την κατασκευή στεγά-
στρου.
Εκ μέρους του Εκκλησια-

στικού Συμβουλίου
Παναγιώτης Ντούβαλης

Γράφει η  
Αγγελική Ζολώτα

Καθηγήτρια - φιλόλογος
Τηλ. 210-6396642

ΚΑΦΕ – ΨΗΣΤΑΡΙΑ  
“Ο ΜΕΡΑΚΛΗΣ»

Νίκος Μπάρπας

Άγναντα Άρτας – Τηλ. 26850-31207
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Συμπληρώθηκαν τέσσερα χρόνια  από το θάνα-
το του Χρίστου Παπακίτσου. (16 Σεπτεμβρίου 

12015). Η προσφορά του Χρήστου για την Άγναντα και 
τα Τζουμέρκα είναι γνωστή. Δεν θα βρεθεί κανένας 
που να υπηρετήσει τόσο ολοκληρωμένα και επάξια 

την Τζουμερκιώτικη λαλιά. Την ήξερε πέρα ως πέρα, ως 
την πιο παράμερη γωνιά της, σε κάθε της απόχρωση, 
σε κάθε της τόνο. Και την προσέφερε απλόχερα με το 
έργο του: «Από την Τζουμερκιώτικη Λαλιά στη Λαϊκή 
μας Παράδοση». Έργο - δώρο σε κάθε Τζουμερκιώ-
τη, καθρέφτης του Τζουμερκιώτικου Πολιτισμού, της 
Τζουμερκιώτικης προκοπής. Ακόμη και η εφημερίδα 
«Τα Άγναντα Άρτας», στην ουσία δικό του δημιούργημα 
είναι.  Αιωνία η μνήμη του. 

Καλή δουλειά κ. Δήμαρχε
Ανέλαβαν πλέον τα καθήκοντά τους ο Δήμαρχος 

Χρήστος Χασιάκος και οι αιρετοί άρχοντες του Δήμου. 
Από βάθους καρδιάς να ευχηθώ και εγώ κάθε επιτυχία 
στο έργο τους.

Μέσα στα πλαίσια της οικονομικής στενότητας-μέ-
χρι ασφυξίας- που επέβαλε η Κεντρική Διοίκηση με 
νόμους, απαγορεύσεις και κυρίως με το κλείσιμο της 
«οικονομικής κάνουλας», σ’ αυτή λοιπόν την πραγματι-
κότητα που πορεύονται πλέον οι Δήμοι και ενεργούν-
δραστηριοποιούνται-αποφασίζουν-προγραμματίζουν 
και υλοποιούν είμαστε υποχρεωμένοι να αιτήσουμε-
απαιτήσουμε-κρίνουμε-συγκρίνουμε και προτείνου-
με… 

Άλλωστε ο διάλογος είναι η ουσία της δημοκρατίας. 
Τώρα, αν τον γευτήκαμε αυτό το διάλογο ή αν τον επι-
δίωξαν οι μέχρι πρότινος αιρετοί άρχοντες, είναι άλλη 
υπόθεση. Επομένως, κε δήμαρχε ας ακούτε και καλά θα 
κάνετε να ακούτε.  Δεν δίνονται λύσεις με τα μπράτσα 
και με ύβρεις. Αυτοί είναι αυτοί. Γνωστό ότι τους γυρίζει 
την πλάτη  ο λαός. Αυτά…

KKK

Είχα την τύχη να γνωρίσω και να συζητήσω διεξο-
δικά με τον αρχιμάστορα της αναστήλωσης του 

γεφυριού της Πλάκας, τον Θανάση Πόραβο. Σπουδαίος 
τεχνίτης και με εξαιρετικές γνώσεις τεχνικής. Εσείς οι 

Αγναντίτες μού είπε έχετε γνώση της δικής μου τεχνι-
κής. Και μού ανέφερε πως αυτός έχει φτιάξει το πέτρινο 
του Γιάννη Μπάρμπα στην Ανθούσα. Ένα πραγματικό 
κομψοτέχνημα. 

KKK

Η πολιτιστική δράση, ολόκληρο το καλοκαίρι, ήταν 
μηδαμινή.  Δεν παράγεται και ούτε περισσότερο 

προάγεται πολιτισμός όταν με τη μέθοδο της διαίρε-
σης, στην ουσία ισοπέδωσης, μοιράζονται στα διάφο-
ρα σωματεία τα χρήματα με τη μορφή επιχορήγησης 

και με καθαρό κριτήριο το κάθε χωριό  έχει ή δεν έχει 
πολιτιστική δράση. Και επιτέλους ας το καταλάβουμε. 
Δεν εκπληρώνει ο κάθε σύλλογος τα πολιτιστικά του 
καθήκοντα όταν διοργανώσει μια ή δυο κλαρινοκατα-
στάσεις.  Και μάλιστα, το σπουδαιότερο όταν αυτές –τις 
περισσότερες φορές- παίρνουν τη μορφή βάρβαρης 
ακουστικής κατάχρησης. Υποψιάζομαι πως κάτι τέτοιο 
σκέφτεται και ο κ. Δήμαρχος και γι’ αυτό ανέλαβε ως 
πρόεδρος ο ίδιος τον  «Πολιτιστικό και Αθλητικό Κέ-
ντρο του Δήμου». Θα δούμε…

KKK

Ο φίλος Κώστας Τσουμάκας, συμμαθητής και φί-
λος αληθινός, που διαπρέπει στην Ακαδημαϊκή 

Κοινότητα, Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του  Πανε-
πιστημίου Αθηνών, με ένα σωρό τίτλους και το σπου-
δαιότερο «γιομάτος Τζουμέρκο» όπου βρεθεί και όπου 
σταθεί τα καλύτερα θα πει και για την Άγναντα και για 
το Γυμνάσιο Αγνάντων. Παραθέτω ένα απόσπασμα 
από την ομιλία του με θέμα «Η πνευματική ζωή των 
Αγνάντων» που εκφώνησε στη συνάντηση Πανεπιστη-
μιακών Άρτας η οποία και αναγνώστηκε  στη συνά-
ντηση των αποφοίτων του Γυμνασίου Αγνάντων.  «Για 
πολλούς  Τζουμερκιώτες που «δεν είχαμε πού την κε-
φαλήν κλίναι», που δεν υπήρχε καμιά δυνατότητα να 
μετακομίσουμε στην Άρτα και στα Γιάννενα, το Γυμνά-
σιο- Λύκειο Αγνάντων ήταν η σανίδα της σωτηρίας μας 
και αν δεν υπήρχε, αν οι Αγναντίτες με την προσωπική 
εργασία και τους εράνους που έκαναν δεν είχαν κτίσει 
το 1952 και αν οι Καθηγητές που δίδασκαν σε αυτό δεν 
έδιναν όλο τον εαυτό τους, σήμερα θα μας συναντού-
σατε λιπόσαρκους και ρακένδυτους στις βουνοκορφές 
παρέα με τα γιδοπρόβατα.  Ό,τι κάναμε στη ζωή μας το 
οφείλουμε στα Άγναντα, στο Γυμνάσιο- Λύκειο Αγνά-
ντων». Αληθινός πατριώτης με εξαιρετική προσφορά 
στα Τζουμέρκα. 

Γέφυρα της Πλάκας
Τώρα, παράλληλα με τις εργασίες για την αναστήλω-

ση της γέφυρας της Πλάκας, μας ήρθαν και τα ευχάρι-
στα μαντάτα: 

«Με 8 εκατ. ευρώ χρηματοδοτείται το τμήμα της 
επαρχιακής οδού, από «Πηγάδια έως Πράμαντα» 
που αποτελεί συνέχεια του άξονα που ήδη κατασκευ-
άζεται «κόμβος Ιόνιας οδού- Γέφυρα Πλάκας», ενός ση-
μαντικού έργου για την ενδοπεριφερειακή σύνδεση 
των Π.Ε. Ιωαννίνων και Άρτας (…) Το φυσικό αντικεί-

μενο περιλαμβάνει και νέα γέφυρα επί του ποταμού 
Αράχθου στην περιοχή Πλάκας. 

Όσοι μεγάλωσαν  εκεί και όσοι ζουν είναι απόλυτα 
συνδεδεμένοι με την γέφυρα μπέιλι που τοποθετήθηκε 

το 1961 και εξυπηρετεί τα 
χωριά των Τζουμέρκων. 

Περνάς αυτή τη γέφυρα 
και νιώθεις…  Θα χρησιμο-
ποιήσω τα λόγια του βάρ-
δου της Τζουμερκιώτικης  
ομορφιάς, πνοής και λα-
λιάς του Χρήστου Παπακίτσου που συμπληρώθηκαν 
τέσσερα χρόνια από τον θάνατό του. «Γέφυρα προς 
ανοιχτούς ορίζοντες, προς το αμόλυντο, το άφθαρτο, 
το αγέρωχο, το περήφανο, το ελεύθερο, το ονειρώδες.  
Γέφυρα προς τον Παράδεισο της ζωής!!! Αυτός είναι ο 
προορισμός σου! Να εύχεσαι νά 'ναι ατέλειωτη η εκεί δι-
αμονή σου!!!». 

Το δικό μου σημείωμα 
 «Ελάκτιζεν αρειμανίως…»

Είχα γράψει κάποτε, μαθητής ων, σ’ ένα τετράδιο 
πως «έρωτας είναι η πρόσαψις δύο επιδερμίδων». 

Δε θυμάμαι πού το είχα διαβάσει και μού έκανε τέτοια  
εντύπωση, ώστε να το αντιγράψω στο τετράδιο των 
αρχαίων ελληνικών. Αυτό ήταν μέγα λάθος. Το διάβασε 
ο καθηγητής μου και μού απάντησε μειδιώντας… « 
Ποια επιδερμίδα. Η δική σου είναι από καλώδιο και δεν 
επηρεάζεται στο συναίσθημα. Κακός, κάκιστος αγω-
γός». Παράλληλα μού άστραψε κάτι χαστούκια που 
μού «ήρθε ο ουρανός σφοντύλ’». Παραλίγο να ξεκολ-
λήσ’ το κεφάλ’. 

Έρωτας!  Απαγορευμένη λέξη στην κοινωνία των 
Τζουμέρκων. Ειδικότερα οι μαθητές και περισσότερο 
οι μαθήτριες. Απαγορεύονταν. Κι αν τυχόν ζευγαρώνο-
νταν, εκεί να δεις σκουσμός, κατάρες, αναθέματα και 
ουρλιάσματα. «Μωρή παλιοσουλτούκου. Δεν έχω μού-
τρα να βγω στην κοινωνία». Και επακολουθούσαν χίλια 
δυο ανείπωτα. Πέρα από το μπερντάκι είχε και ανα-
γκαστικό εγκλεισμό  κατ’ οίκον η διάρκεια του οποίου 
ποίκιλε ανάλογα με το «ύψος του αμαρτήματος» και 
«την ηθική της οικογένειας». Να πούμε ακόμη πως οι 
τιμωρίες αφορούσαν το γυναικείο φύλο. Σκληρές, πολύ 
σκληρές, αδιανόητες για τη σημερινή κοινωνία.  

Το σκίρτημα, ο πόθος, το καρδιοτσίμπημα γινόταν 
συνεχώς, αλλά «το πίναμε με το ζουμί μας» ή επιδι-
δόμασταν σε ατέλειωτη χειράντληση, όπως  μας είπε 
κάποιος καθηγητής μας. «Γι’ αυτό πάθατε άμβλυνση 
εγκεφάλου, δηλαδή μαλάκυνση». Και με σχετική ή όχι 
άμβλυνση εγκεφάλου, όταν βλέπαμε θηλυκό νιώθαμε 
έντονα πως αποπνέει έρωτα, μοναδικό και ανεπανάλη-
πτο και κυρίως ακατανίκητο. Και γράφαμε, και γράφα-
με αβέρτα ερωτικές επιστολές, αφού νομίζαμε πως μας 
πλήγωσαν κατακρίκελα τα βέλη του ΄Ερωτα,  που όλες 
τελείωναν με τον όρκο: «Μέχρι τον τάφου σ’ αγαπώ» 
που σήμαινε πως και τη ζωή μας δίναμε γι’ αυτήν. Δεν 
ήταν να μας χαμογελάσει μια κοπελιά. Την κίνηση εμείς 
τη μεταφράζαμε, όπως θέλαμε, πως δήθεν ένιωθε για 
μένα έντονη αγάπη, επιθυμία για ερωτική συνεύρεση. 
Ατέλειωτη ονειροφαντασία.  Και το ρίχναμε στο γράψι-
μο ερωτικών επιστολών και στην αυτοδιαχείριση.

Πολλές φορές, αν καταλαβαίναμε πως κάποιος ήταν 
αρκούντως τσιμπημένος -οργίαζε η φαντασία-  δεν 
τον αφήναμε σε ησυχία. Ολόκληρες ερωτικές επιστο-
λές, με αποστολέα δήθεν την «καψούρα» του, έφταναν 
ταχυδρομικώς ή δια αγγελιοφόρου στα χέρια του και 
μάλιστα του δίναμε και ραντεβού στο ποτάμι. Και πή-
γαινε ο κακόμοιρος άγρια μεσάνυχτα και  περίμενε. Και 
όσοι ξέρουν από ποτάμι το χειμώνα καταλαβαίνουν 
πως πούντιαζε και  «έπεφτε δερμάτ’ στο κρεβάτ’ απ’ 
την πούντα». 

Για τυχόν ερωτική πράξη δραστηριοποιούνταν και 
ο Σύλλογος Καθηγητών και έπεφταν κάτι αποβολάρες 
«Παναγία βόηθα»…

«[…] , κατά το προεκτεθέν ιστορικόν της υποθέσε-
ως, προκύπτουν πλείστα όσα ελαφρυντικά υπέρ του 
μαθητού στοιχεία,(…) πράγμα το οποίον αποτελεί 
σκανδαλώδη προκλητικότητα, προ της οποίας δεν θα 
ηδύνατο να αντιδράση, ούτε ώριμος ανήρ, όχι εις έφη-
βος 18ετής, ευρισκόμενος, ως γνωστόν, εις ψυχικήν και 
σωματικήν επανάστασιν. (…)»

Εις ψυχικήν και σωματικήν επανάστασιν συνελήφθη 
μαθητής και απεβλήθη επί οκταήμερον! Η αιτιολογία 
της αποβολής του δικαιολογεί τον επαναστατικόν χα-
ρακτήρα. «Αποβάλλεται διότι συνελήφθη να λακτίζει 
αρειμανίως το πέος…» 

Άλλαξαν οι καιροί… Η Λαογραφία καταγράφει η Κοι-
νωνιολογία τα ερμηνεύει. Εμείς τα ανασκαλεύουμε… 
Πρόοδος!!!

Νέα Μάκρη 29/9/2019

Μια γέφυρα με προορισμό τα Τζουμέρκα..! 
Όσοι τα έχουν επισκεφθεί ξέρουν !!!

(Από τα εγκαίνια της γέφυρας της Πλάκας. 1961)

ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΙΚΑ - ΑΓΝΑΝΤΙΤΙΚΑ
Με την Τζουμερκιώτικη λαλιά

Γρά φει ο  
Χρί στος Α. Τού μπου ρος
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Και το φετινό καλοκαίρι 
όλα τα βλέμματα στράφη-
καν στην διεξαγωγή των 
αθλητικών εκδηλώσεων 
που έλαβαν χώρα τις πρώ-
τες εβδομάδες του Αυγού-

στου στην Άγναντα. Για 
ακόμα μια χρονιά η Αδελφό-
τητα Αγναντιτών Αθήνας με 
μεράκι, αγάπη και σεβασμό 
διοργάνωσε με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο τις καλοκαιρι-
νές αθλοπαιδιές, στις οποί-
ες συμμετείχαν πλήθος παι-
διών, αλλά και μεγάλων. 

Οι αθλητικές εκδηλώσεις 
είναι συνυφασμένες κάθε κα-
λοκαίρι με το χωριό και φέτος 
δεν θα μπορούσαν να απου-
σιάζουν από το χωριό. Το φε-
τινό… μενού είχε από όλα. 
Τουρνουά ποδοσφαίρου, 
τουρνουά Μπάσκετ, άθλος 
junior, ράφτινγκ, ενώ το πάρτι 
Νεολαίας, έκλεψε την παρά-
σταση στο πλαίσιο των πολι-
τιστικών εκδηλώσεων. Ήταν 
ένα καλοκαίρι, γεμάτο, πλού-
σιο που γέμισε… τον χρόνο 
και την ημέρα των παιδιών, 
αλλά και των γονέων. 

Φυσικά την παράσταση 
έκλεψε ο άθλος junior που 
έλαβε χώρα στην πλατεία του 
Κάτω Μαχαλά. Παιδιά όλων 
των ηλικιών, διαγωνίστηκαν 
στο τρέξιμο και το χάρηκαν 
με την ψυχή τους. Μετά το 
πέρας της εκδήλωσης, οι λι-
λιπούτειοι, παρέλαβαν τα με-
τάλλια τους, ενώ βγήκαν και 
οι καθιερωμένες αναμνηστι-
κές φωτογραφίες. 

Μεγάλη συμμετοχή, είχε 
και το τουρνουά Μπάσκετ 
το οποίο διεξήχθη για πρώ-
τη φορά με τη συμμετο-
χή δέκα ομάδων. Νικήτρια 
αναδείχθηκε η ομάδα της 
Ζαρβουνιάς η οποία νίκη-
σε στον τελικό τους Λεμονί-
ερς με 14-11,παίρνοντας το 
τρόπαιο. 

Κλασική αξία και το Τουρ-
νουά ποδοσφαίρου 5χ5, 
όπου συμμετείχαν τρεις 
ομάδες στο παιδικό (έως 12 
ετών) και στο εφηβικό - αν-
δρικό 6 ομάδες, με νικήτρια 
την ομάδα των «Χακί». με 
τον Γενικό Γραμματέα της 
Αδελφότητας Γιώργο Φίλο να 
συντονίζει και να οργανώνει, 
όπως μόνο αυτός ξέρει καλύ-
τερα τέτοιου είδους event. 

Ευχάριστη έκπληξη απο-
τέλεσε η μεγάλη συμμετοχή 
στο ράφτινγκ στον Άραχθο.

Άπαντες ανανέωσαν το ρα-
ντεβού τους για το καλοκαίρι 
του 2020, με την Αδελφότητα 
να καταστρώνει ήδη τα πλά-
να για τις επερχόμενες εκδη-
λώσεις. 

Οι αθλητικές εκδηλώσεις σήμα κατατεθέν του καλοκαιριού

 Γράφει ο  
Χρήστος Αx. Λεμονιάς

Οι «χακί» πανηγυρίζουν τη νίκη τους στο τουρνουά  
ποδοσφαίρου 5Χ5 ανδρών

Οι φιναλίστ του τουρνουά μπάσκετ πριν τον τελικό

H ομάδα της Ζαρβουνιάς σηκώνει το τρόπαιο  
του 1ου τουρνουά μπάσκετ 3on3
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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

Βάσια & Λέλα Χρηστίδη

Αγναντίτικα με τον Χρήστο Λεμονιά 

Την 1η Σεπτεμβρίου του 2019, ανέλαβε καθήκο-
ντα ο νέος Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων κ. 
Χρήστος Χασιάκος. Μετά την νίκη στις εκλογές του 

περασμένου Μαΐου απέναντι στον τέως Δήμαρχο Μαρίνο 
Γαρνέλη, ο Χρήστος Χασιάκος μπαίνει στον στίβο… της Αυ-
τοδιοίκησης με στόχο αυτά τα τέσσερα χρόνια να αποδει-
χθούν δημιουργικά για το καλό του τόπου μας, αλλά και της 
ευρύτερης περιοχής. Μπαρουτοκαπνισμένος… στην μάχη 
αυτή, καθότι έχει βρεθεί στην ίδια θέση και στο παρελθόν, 
ο κ. Χασιάκος έχει μπροστά του μια δύσκολη αποστολή σε 
αυτή την τετραετία. Με έμπειρους Δημοτικούς συμβούλους 
στο πλάι του, ο κόσμος των Κεντρικών Τζουμέρκων έδωσε 
ψήφο εμπιστοσύνης στον νεοεκλεγέντα Δήμαρχο για να 
μπορέσει να δώσει λύσεις, να διεκπεραιώσει καταστάσεις 
και να πάρει αποφάσεις που ίσως οι προκατοχοί του δεν το 
τόλμησαν. 

Η καρέκλα του Δημάρχου θέλει δύναμη, εμπειρία και 
αποφασιστικότητα. Ο Χρήστος Χασιάκος είναι από τους αν-
θρώπους που και την εμπειρία διαθέτει και την θέληση έχει 
για να μπορέσει αυτός ο τόπος να πάρει τα πάνω του. Από 
την πλευρά μου ως Αντιπρόεδρος της Αδελφότητας Αγνα-
ντιτών Αθήνας, αλλά και ολόκληρο το Δ.Σ, προεξάρχοντος 
του Προέδρου είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή και στον 
βαθμό που μας αναλογεί και σε συνεργασία με την τοπική 
Κοινότητα των Αγνάντων, για προτάσεις, λύσεις και ιδέες. 
Σε αυτά τα δυόμιση χρόνια που βρισκόμαστε στο τιμόνι της 
Αδελφότητας, έχουμε δείξει ότι είμαστε ανοιχτοί σε οποια-
δήποτε συνεργασία που έγκειται για το καλό του χωριού και 
την αναβάθμιση του.

Το Δ.Σ της Αδελφότητας απαρτίζεται από νέα, άφθαρτα 
και ικανά άτομα που μπορούν να σηκώσουν στις πλάτες 
τους οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει. Από την πλευρά 
μου και εκ μέρους της Αδελφότητας, εύχομαι καλή θητεία 
στον κ. Χασιάκο και στους Δημοτικούς συμβούλους του, 
καθώς και στον Πρόεδρο της Κοινότητας των Αγνάντων 
Κώστα Παππά.

   Για άλλη μια χρονιά, την 8η 
κατά σειρά, πραγματοποιήθη-
κε το πάρτυ νεολαίας Αγνά-
ντων που έχει εδραιωθεί στο 
πρόγραμμα των εκδηλώσεων 
τα τελευταία χρόνια. Μάλι-
στα τη χρονιά αυτή, λόγω 
της περιορισμένης νυχτερινής 
ζωής που διέθετε το χωριό 
μας αλλά και τα γύρω κοντι-
νά χωριά των Τζουμέρκων, η 
προσμονή για το συγκεκριμέ-
νο πάρτυ ήταν μεγαλύτερη. 
Φέτος, υπήρξαν και πολλές 
καινοτόμες ιδέες, από την.... 
εισβολή των ληστών της γνω-

στής ξένης σειράς “La Casa de 
Papel” μέχρι και τη διάθεση 
Hot Dog για τη διατήρηση της 
νηφαλιότητας σε επιτρεπτά 
επίπεδα, κατά τη διάρκεια 
του πάρτυ. Κάτι τέτοιο έκανε 
τη γιορτή να είναι πιο διασκε-
δαστική από κάθε άλλη φορά.  
   Επιπλέον, η οργανωτική 
ομάδα εξασφάλισε εκσυγχρο-
νισμένα ηχεία καθώς και τον 
έμπειρο DJ LOCO JFB, που 
έδωσε τον ρυθμό στα ντεκ. 
Ακόμη μία επιπλέον παρο-
χή στο εν λόγω πάρτυ ήταν 
η πώληση των cocktails (τα 

οποία παρασκευάζονταν και 
σερβίρονταν από επαγγελμα-
τίες του είδους, και πιο συγκε-
κριμένα των Mojito και Cuba 
Libre, όπου σε ταξίδευαν σε 
παραθαλάσσια μέρη, κάτι που 
δεν υπήρχε σε προηγούμενα 
πάρτυ. 

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε 
να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα 
τον κ. Γιάννη Μπάρπα, όπου 
προσφέροντας την συνδρο-
μή των 50 Ευρώ συνείσφερε 
τα μέγιστα για την οργάνωση 
της καθιερωμένης εκδήλωσης. 
Επίσης τους συγχωριανούς 
Δημήτρη Τσιάρα και Σπύρο 
Κώστα, όπου ο μεν πρώτος με 
το πλούσιο φωτογραφικό του 
υλικό απαθανάτισε τις στιγμές 
του πάρτυ, ο δε δεύτερος με 
τις εξειδικευμένες του γνώσεις 
παρασκεύασε τα πιο δροσερά 
και γευστικά κοκτέιλ.  

Ακόμη, θα θέλαμε να ευχα-
ριστήσουμε τα μέλη της Αδελ-
φότητας Αγναντιτών Αθήνας 
που χωρίς την αρωγή τους 

δεν θα μπορούσε να στηθεί το 
πάρτυ με τόσο μεγάλη επιτυ-
χία, καθώς και τα πιο μικρά σε 
ηλικία παιδιά συμπεριλαμβα-
νομένων και των παιδιών του 
σχολείου.
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΤΥ

8ο ΠΑΡΤΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

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

Οι χορηγοί αρωγοί  
στο έργο μας

Σημαντική ήταν και φέτος 
η συμβολή των χορηγών μας 
στις εκδηλώσεις της Αδελφό-
τητας. Συνέβαλλαν τα μέγι-
στα στην οργάνωση και την 
άρτια διεξαγωγή τους με την 
παροχή αθλητικού υλικού, 
μεταλλίων και τροπαίων, 
δείχνοντας έμπρακτα τη στή-
ριξή τους στο εγχείρημα της 
Αδελφότητας. 

Τους ευχαριστούμε θερμά 
και τους περιμένουμε στο 
μέλλον να σταθούν ξανά στο 
πλευρό μας στηρίζοντας τις 
προσπάθειες μας.

Αναλυτικότερα, θέλουμε 
να ευχαριστήσουμε τους:

• Vodafone shop, Πατησί-
ων 165 (Ιωάννης και Μάριος 
Καπέλης)

• Pizza Milaneza, 25ης 
Μαρτίου 69, Πετρούπολη 
(Χρήστος Γραβιάς)

• Mont Cafe, Άγναντα (Δη-
μήτριος Κώστας)

• Αποθήκη, Night Zone 
(Γιώργος Μπάρπας)

• Μοtosporting, Λ. Λαυρί-
ου 8 (Απόστολος Καπέλης)

• Blind Alley escape 
rooms, Ιπποκράτους 20-22, 
Νίκαια (Γιάννης Γιαννάκης)

• Γαλάνης barber shop, 
Κονδύλη 28, Τρίκαλα (Λά-
μπρος Γαλάνης)
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ Αυτοί που φεύγουν

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
 £ Η Ευαγγελία Κώστα του Γε-

ωργίου και ο σύζυγος της Σπυ-
ρίδωνας Κολιούσης απέκτησαν 
στις 26 Αυγούστου 2019 ένα 
υγιέστατο κοριτσάκι.

Τους ευχόμαστε να τους 
ζήσει.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
 £ Ο Χρίστος Τσέκας και η 

Χαρά Μπουρνά βάπτισαν το 
κοριτσάκι τους, στις 24 Αυγού-
στου, στο ξωκλήσι του Προφή-
τη Ηλία στην Άγναντα. Και το 
όνομα αυτής Ιωάννα.

Να τους ζήσει. 

ΓΑΜΟΙ
 £ Ο Αντιπρόεδρος της Αδελ-

φότητας Αγναντιτών Αθήνας 
Χρήστος Λεμονιάς, του Αχιλλέα 
και της Ιωάννας Σφαέλου, ήρθε 
σε γάμου κοινωνία με την εκλε-
κτή της καρδιάς του Αικατερίνη 
Κακοσίμου, του Παναγιώτη Κα-
κοσίμου και της Μαρίνας Χήρα, 
στις 26 Ιουλίου 2019 ημέρα Πα-
ρασκευή, στον Ι.Ν. Ζωοδόχου 
Πηγής Μπιζανίου Ιωαννίνων. 
Ακολούθησε δεξίωση στο κτή-
μα ΘΕΟΧΑΡΗ.

 £ Η Ανασ τασία Αηδόνη, 
του Παναγιώτη Αηδόνη και της 
Αλεξίας Αποστόλου, ήρθε σε 
γάμου κοινωνία με τον εκλεκτό 
της καρδιά της Γεώργιο Σα-
λαμούρα, στις 24 Αυγούστου 
2019 ημέρα Σάββατο, στον Ι.Ν. 
Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγνά-
ντων. Ακολούθησε δεξίωση στο 
Καταρράκτη Άρτας. 

Ευχόμαστε στους νεόνυμ-
φους βίον ανθόσπαρτο.

ΘΑΝΑΤΟΙ
 £ Απεβίωσε στις 14 Απρι-

λίου 2019 στην Αθήνα η Αικα-
τερίνη Σιαπάτη το γένος Δημ. 
Φάκου, σύζυγος του Γεωργίου 
Δημ. Σιαπάτη σε ηλικία 64 ετών. 
Η εξόδιος ακολουθία εψάλει 
στον Ι.Ν. Αγίων Θεοδώρων Παι-
ανίας στις 11.30 της 16/4/2019 
και η ταφή της έγινε στο Κοιμη-
τήριο της Παιανίας Αττικής.

 £ Απεβίωσε στις 19 Mαΐου 
2019 η Σιαπάτη Παρασκευή, το 
γένος Γεωργίου Μαυροπάνου, 
και κηδεύτηκε την επομένη στο 
Αγρίνιο, ετών 89.

 £ Απεβίωσε στις 11 Ιουλί-
ου 2019 ο Σιαπάτης Χρήστος 
του Στέφανου και κηδεύτηκε 
την επόμενη στην Άγναντα, 
ετών 88.

 £ Απεβίωσε στις 15 Ιουλί-
ου 2019 ο Φίλος Αθανάσιος 
του Δημητρίου και κηδεύτηκε 
την επομένη στην Άγναντα, 
ετών 88.

 £ Απεβίωσε στις 27 Αυγού-
στου 2019 η Βρόντου Αγλαΐα το 
γένος Ιωάννη Φίλου και κηδεύ-
τηκε την επόμενη στην Αθήνα.

 £ Απεβίωσε στις 28 Αυγού-
στου 2019 η Χριστοβασίλη 
Αθηνά, χήρα Χρήστου Χριστο-
βασίλη του Στέφανου, και κη-
δεύτηκε στις 4 Σεπτεμβρίου 
στο Ίλιον Αττικής.

 £ Απεβίωσε σ τις  10 Σε-
πτεμβρίου 2019 η Κράββαρη 
Ευφροσύνη, το γένος Ζαχαρή, 
σύζυγος Κωνσταντίνου Κράβ-
βαρη και κηδεύτηκε στις 12 Σε-
πτεμβρίου 2019 στην Άγναντα.

 £ Απεβίωσε στις 17 Σεπτεμ-
βρίου 2019 η Σοφία Ι. Κοντο-
γιώργου και κηδεύτηκε την 
επομένη στην Άγναντα.

 £ Απεβίωσε στις 23 Σεπτεμ-
βρίου 2019 ο Βασίλης Σάκ-
καρης, γιος της Ευτυχίας Κα-
τσούδα, και κηδεύτηκε στις 26 

Σεπτεμβρίου στο νεκροταφείο 
του Κόκκινου Μύλου, σε ηλικία 
39 ετών.

 £ Σε διόρθωση από τη δη-
μοσίευση του προηγούμενου 
φύλλου ο Ιωάννης Παπακίτσος 
του Κωνσταντίνου απεβίωσε 
στις 4 Μαϊου 2019 αντί 5 Μαϊου 
2019 που λανθασμένα είχαμε 
αναφέρει.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
 £ Η Κωστάκη Παναγιώτα 

του Δημητρίου και της Βιβής 
πέτυχε στο Παιδαγωγικό Τμήμα 
Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανε-
πιστημίου Ιωαννίνων.

 £ Ο Ιάσωνας Φίλος του Γε-
ωργίου και της Σταυρούλας 
πέτυχε στο Τμήμα Ναυτιλιακών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Πειραιά.

 £ Η Ροδάνθη (Ροδή) Αλεξ. 
Λιόκα - κόρη της συγχωριανής 
μας Κωνσταντινιάς Αθαν. Μπα-
ζούκα – επέτυχε στη Νομική 
Σχολή του Δημοκρίτειου Πανε-
πιστημίου Θράκης (Κομοτηνή).

 £ Η Σοφία – Αναστασία Γκα-
βαλέκα του Χρήστου και της 
Βασιλικής Ιωάννου Παπακί-
τσου, πέτυχε στο Τμήμα Οικο-
νομικής Επιστήμης του Οικονο-
μικού Πανεπιστημίου Πειραιώς.

 £ Η Ιφιγένεια Φωτίου του 
Κωνσταντίνου και της Αναστα-
σίας Ιωάννου Παπακίτσου, πέ-
τυχε ως έβδομη την εισαγωγή 
της στο Τμήμα Διοίκηση Γεωρ-
γικών Επιχειρήσεων και Συστη-
μάτων Εφοδιασμού του Γεωπο-
νικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 £ Ο Παύλος Βασιλάκης γυι-
ός της Ευφροσύνης Ζάχου, 
εγγονός του Μήτσου Ζάχου, 
πέρασε στο Πολυτεχνείο Ιω-
αννίνων στο Τμήμα Μηχανι-
κών, Ηλεκτρονικών Υπολο-
γιστών και Πληροφοριακών 
Συστημάτων.

Η Αδελφότητα του εύχεται 
καλή σταδιοδρομία.

 £ Η Σταυρούλα Φωτίου του 
Κωνσταντίνου και της Αναστα-
σίας Ιωάννου Παπακίτσου, πέ-
τυχε ως όγδοη την εισαγωγή 
της στη Σχολή Γαλλικής Γλώσ-
σας και Φιλολογίας του Εθνικού 
Καποδιστριακού Πανεπιστημί-
ου Αθηνών.

 £ Η Όλγα Μαραγκού, εγγο-
νή της Χριστίνας Καπέλη πέρα-
σε στο Πανεπιστήμιο του Ρε-
θύμνου, στο Τμήμα Πολιτικών 
Επιστημών.

 £ Η Χριστίνα Κανταρέλη, 
εγγονή της Χριστίνας Καπέλη, 
πέρασε στο Πάντειο Πανεπι-
στήμιο, στο Τμήμα Διοίκηση 
Επιχειρήσεων.

Η Αδελφότητα τους εύχεται 
καλή σταδιοδρομία.

ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ 
ΑΓΝΑΝΤΙΤΩΝ  

ΑΘΗΝΑΣ
Γραφ. Σοφοκλέους 33

Τ.Κ. 105 52 ΑΘΗΝΑ 
Tηλ. - Fax: 210-3313067

www.agnanta.com.gr

Ε-mail:  
info@agnanta.com.gr

Εκδότης:
ΕυάγγελοςΒ.Κώστας

ΠρόεδροςτηςΑδελφότητας

Συντακτική ομάδα:
ΧρήστοςΑ.Λεμονιάς
ΧρίστοςΤούμπουρος

Κωδικός: 3734

Yπεύθυνος  
τυπογραφείου:

ΑΦΟΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ Ο.Ε.

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

Ε-mail: costaszl@yahoo.gr

«Στου κουφού την πόρτα,  
όσο θέλεις βρόντα»

Αυτό το όμορφο χωριό
που Άγναντα το λένε,
όλοι το παρατήσαμε
τη μοίρα του θα κλαιμε.

Χρόνια τώρα οι Δήμαρχοι
ξένοι και Αγναντίτες,
ντόπιοι Αντιδήμαρχοι
σ’ άλλους ζουν πλανήτες.

Τάζουν στην αρχή λαγούς
τάζουν και πετραχήλια,
και όταν τους ψάξεις να τους 
βρεις
εξαφανίζονται με χίλια.

Τίποτε προς το καλύτερο
δεν άλλαξε στην πλατεία,
έμεινε πάντα έρημη
γεμάτη δυσοσμία.

Μόνο οι κάδοι σταθεροί
και πάντοτε γεμάτοι,
το μόνο που έχουνε βαφτεί
να μην τους πιάνει μάτι. 

Σ’ αυτό το μέρος έπρεπε
να δώσουν σημασία,
γιατί είναι η μόνη είσοδος
που πάει στα καφενεία.

Είναι το κέντρο του χωριού
του δώθε μαχαλά μας,
είναι για όλους μας ντροπή
χάσαμε τα μυαλά μας.

Εάν εσείς που έχετε
πάνω σας εξουσία,
πηγαίνετε στα Πράμαντα
βγάλτε φωτογραφία.

Από ‘κει θα πάρτε συνταγή
να κάνετε κι εσείς κάτι,
μήπως κι εσείς ξυπνήσετε
τους μπούμε και στο μάτι.

Πού είναι αυτός ο φωτισμός
πόσο πολύ κοστίζουν,
να βάλτε λάμπες δυνατές
το δρόμο να φωτίζουν;

Μπροστά στη καφετέρια

στο μαγαζί της Λίτσας,
σκοτάδι απερίγραπτο
κατά τις ώρες της νύχτας.

Κάθε χρόνος που περνά
όλο χειροτερεύει,
η Άγναντα συρρικνώνεται
κι αρχίζει να πεθαίνει.

Για όλα ευθυνόμαστε εμείς
χάσαμε την ανθρωπιά μας,
την αγάπη για τον τόπο μας
για τα συμφέροντά μας.

Φουρτουνάκηδες, Βροντάκηδες
πανωχωρίτες και κατωχωρίτες,
Μακρυκώστηδες, Κοντογιώργη-
δες
Θωδουλιώτες, Παλαιοχωρίτες.

Αυτά μας φάγανε όλους μας
τί κάνει αυτός κι ο άλλος,
ποιός πήγε στο άλλο μαγαζί
μέσα καημός μεγάλος.

Γι’ αυτούς τους λόγους σήμερα
πήραμε την κατηφόρα,
ενώ τα άλλα τα χωριά 
βγήκαν στην ανηφόρα.

Ας προσπαθήσουμε όλοι μας
να ενώσουμε τους μαχαλάδες,
να γίνουμε όλοι μια γροθιά
μην έχουμε μπελάδες.

Κι εσύ Δήμαρχε παλιέ
που ήρθες ξανά στην εξουσία,
άφησε την σφραγίδα σου
σ’ αυτή σου τη θητεία.

Κι αν σου επιτρέπει Δήμαρχε
κάποια νομοθεσία,
βάλε και τάξη στον παπά
σ’ αυτήν την ενορία.

Γράφει η
Αριστέα
Γιαννούλα
Πρέντζα

Συμφωνίες
Αφιέρωμα στην Ιερή μνήμη
προσώπων αγαπημένων
εγκώμια ευσεβείας
ωραιολόγια ακριβείας.

Ω! μάνα γλυκιά, της τρυφερότη-
τάς σου
το βλέμμα, τα γαληνεμένα του 
δειλινού,
της ίριδας τοξοβολίες με το ψι-
λοβρόχι,
μια του βοριά μια του νοτιά.

Πατέρα κι’ εσύ της προστασίας 
το χέρι σου
ακατανίκητο, βραχίονας αμετα-
κίνητος.

Ω! γιαγιά καθαγιασμένη,
της καρτερίας φόρεσες το φωτο-
στέφανο,
νικήτρια δακρυσμένη.

Παππού κι’ εσύ στη ζωή σου
Αιθέρας ο ευγενής.

Ω! παππού – παππουλάκο, το 
ράσο, το σχήμα
Άθικτο εφύλαξες, χελιδόνι πέ-
ταξε.

Γιαγιά κι’ εσύ, στην «Αγία Φανε-
ρωμένη»

κόρη, σάλπιγγα της ευτεκνίας
ευλογημένη, της πολυτεκνίας 
σκεύος ιερό.

Ω! φίλε, εξ απαλών ο νύχων
επιστήθιε, τέσσερα ρούπια αντί-
περα
από τον λόφο του Προφήτη 
Ηλία,
στην πλαγερή καθέδρα των 
Τζουμέρκων,
η ομιλία περί της φιλίας, η φυ-
σική
μας, η χημεία.

Ω! αγάπη, πηγή, περιρρέουσα 
τη γη,
αριστερά στο στέρνο νερόμυλος
η καρδιά λειτουργεί, στις πα-
λάμες
οι θάλασσες ανοικτές,
στα κύματα χορεύουν αισθήμα-
τα,
Ωκεανίδες πανέμορφες.

Ω! να ήταν ποτές να ιδώ, στα
αληθινά και στο όνειρο
μια φορά και χίλιες δέκα δυό
τα λατρεμένα μου πρόσωπα
στο φως λουσμένα και να ήσαν
τα βλέφαρά μου λαχτάρησαν.

Μητσάκης Αγνάντιος

Ο Λουκάς Κούσουλας γεν-
νήθηκε το 1929 στο Πολύδρο-
σο (Σουβάλα) Παρνασσίδος. 
Φοίτησε στο εξατάξιο Γυμνά-

σιο της Αμφικλείας. Αμέσως 
έπειτα πέτυχε στη Φιλοσοφική 
Σχολή της Αθήνας. Εργάστη-
κε ως Φιλόλογος στη Δημόσια 
Μέση Εκπαίδευση: Ήπειρος, 
Ευρυτανία, Αμφίκλεια, Ελάτεια 
Λοκρίδας, Αγία Παρασκευή 
Αθήνα. Φοίτησε στη Μετεκ-
παίδευση. Έγινε Διευθυντής 
Σχολείων (Ζωγράφου, Ν. Ψυ-
χικό, Χαλάνδρι). Υπηρέτησε 
ως Σύμβουλος των Φιλολόγων 
στα Σχολεία της Ανατολικής 
Αττικής. Πήρε μέρος σε Φιλο-
λογικά Σεμινάρια σε όλη την 
Ελλάδα. Ήταν μέλος της Πα-
νελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων.

Άρχισε να γράφει και να 
δημοσιεύει σε Φιλολογικά πε-
ριοδικά από την αρχή της Φι-
λολογικής του ζωής. Με το πέ-
ρασμα των χρόνων έγραψε και 
εξέδωσε βιβλία: ποίηση, πεζο-
γραφία, δοκίμια, μεταφράσεις 
Αρχαίων Ελλήνων. Κείμενα του 
-πεζά και ποιήματα- περιελή-
φθησαν και σε Σχολικά βιβλία 
(Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια 
και Λύκεια). Ήταν φανατικός 
αναγνώστης και της Ελληνικής 
και της Παγκόσμιας Λογοτεχνί-
ας: ποίηση, μυθιστόρημα, διή-
γημα, Ιστορία, Φιλοσοφία, με-
λέτες-όλα! Ως εκπαιδευτικός 
αγάπησε βαθιά τη ζωή του στα 
σχολεία. 

Τη δεκαετία 1998-2008 υπη-
ρέτησε ως σύμβουλος των Φι-
λολόγων στην Εράσμειο Σχολή 
Αθηνών. Δίδαξε στη Σ.Ε.Λ.Μ.Ε. 
Ταξίδεψε σε όλη την Ελλάδα 
και την Ευρώπη.

Έφυγε ήσυχα μέρα Τετάρτη 
15 Μαΐου 2019.

Εκφράζουμε τα συλλυπητή-
ριά μας στη σύζυγό του συ-
νάδελφο Φιλόλογο Αγγελική 
Ζολώτα-Κούσουλα, και στην 
κόρη τους, φιλόλογο επίσης, 
Σύνια Κούσουλα.

Η πανελλήνια Ένωση  
Φιλολόγων
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Παράταξης και ένας από άλλη 
Δημοτική Παράταξη αν δεχτεί 
με δήλωσή του να συμπράξου-
με. Κατά την λειτουργία του 
Δημοτικού Συμβουλίου θα 
επιδείξουμε πνεύμα συναίνε-
σης. Θα κάνουμε ως Συνδυα-
σμός τις εισηγήσεις μας αλλά 
θα ακούμε και τις απόψεις 
των άλλων Συμβούλων και θα 
προσπαθούμε η τελική από-
φαση να είναι η συμφέρουσα 
για τον Δήμο. Δεν μας φοβί-
ζει ότι δεν έχουμε την πλειο-
ψηφία στο Δ. Σ. γιατί δεν θέ-
λουμε να αποφασίζουμε βα-
σιζόμενοι στην υπεροχή των 
αριθμών αλλά στην υπεροχή 
των καλών προτάσεων. 

Και το τρίτο θέμα με το 
οποίο θέλω να κλείσω την 
ομιλία μου είναι : Το τι θα 
κάνουμε στην διάρκεια της 
θητείας μας. Θα ολοκληρώ-
σουμε τα έργα που είναι σε 
εξέλιξη από την προηγούμενη 
Δημοτική Αρχή, θα δρομολο-
γήσουμε τις διαδικασίες για 
την υλοποίηση των έργων 
που έχουν εγκριθεί οι σχετι-
κές πιστώσεις. Θα συντάξου-
με μελέτες με προδιαγραφές 
ώστε να μπορούν να εντα-
χθούν σε διάφορα Ευρωπαϊκά 
Προγράμματα. Θα ξεκινήσου-
με να υποβάλλουμε τις δη-
λώσεις ακινήτων του Δήμου 
στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Θα 
ζητήσουμε από το Υπουργείο 
Εσωτερικών την έγκριση για 
να γίνουν προσλήψεις στο 
Δήμο κυρίως σε απαραίτητο 
επιστημονικό προσωπικό. 
Είναι πολλές οι ανάγκες του 
Δήμου μας και σε πολλούς 
τομείς. Στην ύδρευση, την 
οδοποιία, στο περιβάλλον, 
τον πολιτισμό, την καθαρι-
ότητα. Με το αναπτυξιακό 
σχέδιο που θα καταθέσουμε 

θα δείξουμε πως πιστεύουμε 
ότι πρέπει να αναπτυχθεί η 
περιοχή μας. Η προσπάθεια 
θέλουμε να είναι κοινή. Ο 
καθένας από εμάς μπορεί να 
συμβάλλει με τις δικές του 
δυνάμεις. Το αποτέλεσμα θα 
είναι για το καλό των Δημο-
τών μας και του Δήμου μας. 
Εύχομαι σε όλους τους αιρε-
τούς καλή επιτυχία στο έργο 
ευθύνης που έχουν αναλάβει 
ή θα αναλάβουν. Και σε όλους 
εσάς που μας ακούτε θέλω να 
υποσχεθώ ότι θα ανταποκρι-
θούμε στις προσδοκίες σας, 
και θα δουλέψουμε για ένα 
καλύτερο αύριο. Θέλουμε να 
πάμε τον Δήμο μπροστά και 
θα το πετύχουμε». 

• Το μεσημέρι της Κυριακής 
8 Σεπτεμβρίου, στην αίθουσα 
του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Κεντρικών Τζου-
μέρκων πραγματοποιήθηκαν 
οι διεργασίες εκλογής του 
νέου Προεδρείου του Δημο-
τικού Συμβουλίου, καθώς και 
των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής

Προεδρείο Δημοτικού Συμ-
βουλίου Κεντρικών Τζουμέρ-
κων

Πρόεδρος Ιωάννης Χάιδος
Αντιπρόεδρος Απόστολος 

Καψάλης
Γραμματέας Δημήτριος Κα-

ραβασίλης
Μέλη Οικονομικής Επιτρο-

πής
Χρήστος Χασιάκος, Δήμαρ-

χος Γεώργιος Στασινός, Αντι-
δήμαρχος

Νικόλαος Τζουμάκας, Αντι-
δήμαρχος Παναγιώτης Ριζά-
κης, Δημοτικός Σύμβουλος 
Παράταξης Τζουμερκιώτικη 
Δημοτική Πορεία Απόστολος 
Τυρολόγος,Δημοτικός Σύμ-
βουλος ΠαράταξηςΤζουμερ-

κιώτικη Δημοτική Πορεία 
Κωνσταντίνος Γκίζας, Δημο-
τικός Σύμβουλος Παράταξης 
Πατριωτικός Υπερκομματι-
κός Συναγερμός Κεντρικών 
Τζουμέρκων Λεωνίδας Τσί-
πρας, Δημοτικός Σύμβουλος 
Παράταξης Δημοκρατικής Συ-
νεργασίας Αλλαγής

Αντιδήμαρχοι Γεώργιος 
Στασινός, Νικόλαος Τζουμά-
κας, Ευάγγελος Τσιάτσιος, 
Δημήτριος Κανής

Ο Δήμαρχος Χρήστος Χα-
σιάκος τόνισε μεταξύ άλλων 
ότι η συνεργασία όλων είναι 
το ζητούμενο για την ανάπτυ-
ξη των Τζουμέρκων. Ζούμε 
σε μια ευλογημένη περιοχή 
της Ηπείρου και χρειάζεται 
πολύ δουλειά, ώστε να βρει 
τον δρόμο της προς την ανά-
πτυξη. 

Στη συνέχεια ευχήθηκε στο 
Προεδρείο του Δημοτικού 
Συμβουλίου, στα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής και 
σε όλους τους Δημοτικούς 
Συμβούλους καλή δύναμη και 
συνεργασία, για μια γόνιμη και 
παραγωγική θητεία. 

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.
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Προσφορές στον ι.Ν 
Αγίας Φανερωμένης
Η Βαΐτσα Κώστα πρόσφερε 50 

Ευρώ στη μνήμη των γονέων της 
Ιωάννη και Χαρίκλεια.

Η Βαΐτσα Φ. Πάνου πρόσφερε 
100 Ευρώ στη μνήμη των γονέων 
της, της αδελφής της και του συ-
ζύγου της.

Ο Κουτσός Νικόλαος προσέφε-
ρε 50 Ευρώ.

Η Βασιλική Β. Αναστασίου Προ-
σέφερε 50 Ευρώ.

Ο κ. Δρόσος προσέφερε 100 
Ευρώ.

Η Αλεξάνδρα Τσιάκου σύζυγος 
Γεωργίου Τσαγκαράκη προσέφε-
ρε 200 Ευρώ.

Ανώνυμη προσέφερε 100 Ευρώ.
Η Βούλα Ανδρέα Κοντογιώργου 

προσέφερε 30 Ευρώ.
Η Νίκη Κ. Ζαχαριά προσέφερε 

20 Ευρώ.
Ο Ιωάννης  Σ. Χριστοβασίλης 

προσέφερε 20 Ευρώ. 
Η Νικολέτα Κ. Κωστούλα προσέ-

φερε 20 Ευρώ.
Η Αικατερίνη Δ. Φράγκου προ-

σέφερε 50 Ευρώ.
Ο Βασίλης και η Όλγα Καρύδη 

προσέφεραν εθελοντική εργασία.
Ο Νικόλαος Κ. Κώστας (Στρανά) 

προσέφερε 50 Ευρώ.
Ο Χρήστος και η Σοφία Λεμονια 

προσέφεραν 50 Ευρώ.
Ο Ιωάννης Βρόντος (ΙΑΤΡΟΣ) 

προσέφερε 50 Ευρώ.
Ο Βασίλειος και η Νίκη Τσώλη 

προσέφεραν 20 Ευρώ.
Ο Γεώργιος Χριστοβασίλης του 

Ιωάννη προσέφερε διάφορα χρώ-
ματα για τον χρωματισμό της Εκ-
κλησίας.

Η Βασιλική Ζιάβρα-Γυφτοκώ-
στα προσέφερε 20 Ευρώ.

Η Γεωργία Αυγέρη- Στούπα 
προσέφερε 20 Ευρώ.

Ο Γκουβάς Δημήτριος του Κων-
σταντίνου προσέφερε 30 Ευρώ.

Ο Δημήτριος και η Βασιλική Κω-
στα του Ιωάννη προσέφεραν 100 
Ευρώ.

• Ευχαριστούμε όλους όσοι 
προσέφεραν και όσοι τυχόν επι-
θυμούν να προσφέρουν για τον 
Ι.Ν. Αγίας Φανερωμένης. Έγιναν 
οι παρακάτω εργασίες:

Γενικός Εσωτερικός Χρωματι-
σμός, Τοιχία, Νταβάνια, Πόρτες, 
Τέμπλο, Δάπεδο.

Τοποθετήθηκαν μερικά και-
νούρια στασίδια και υπολείπο-
νται κάποια ακόμα.
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  Σε συνέχεια των επιτυ-
χημένων διοργανώσεων των 
προηγούμενων ετών, πραγ-
ματοποιήθηκε και φέτος το 
πανηγύρι του Προφήτη Ηλία 
στο ομώνυμο εξωκλήσι στις 
20 Ιουλίου 2019. Το παρόν έδωσαν 
πολλοί συγχωριανοί μας, οι οποίοι 

μετά το πέρας της Θείας Λειτουργί-
ας διασκέδασαν σε παραδοσιακούς 
ρυθμούς. (Φωτογραφίες Θανάσης Νι-
κολός)

 Την Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019 
ανήμερα της εορτής της Αγίας Παρα-

σκευής τελέσθηκε Θεία Λειτουργία 
στο Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Αγνά-
ντων. (Φωτο Σπύρος Χαλκιάς)

 Φιλοξενώντας το εξωτερικό συ-
νεργείο της Alfa Production, το οποίο 
βρισκόταν στην Άγναντα για τις ανά-
γκες των γυρισμάτων της εκπομπής 
της Ερτ3 ‘’Κυριακή στο χωριό’’, έλα-
βε χώρα και φέτος το παραδοσιακό 

Καγκελάρι στη Πλατεία Κοιμήσεως 
Θεοτόκου. Με την προσέλευση του 
κόσμου να είναι συγκινητική, αποδό-
θηκαν οι στίχοι του τραγουδιού από 
συγχωριανούς όλων των ηλικιών, συ-
νεχίζοντας την παράδοση του. Μετά 

το πέρας του εθίμου ακολούθησε πα-
ραδοσιακό πανηγύρι με την συμμε-
τοχή όλων και τον χορό ελεύθερο.
(Φωτό Σπύρος Χαλκιάς- Θανάσης Νι-
κολός)

 Στο περιθώριο του εορτασμού 
της εορτής της Μεταμόρφωσης του 
Σωτήρος στον Ι.Ν. Μεταμόρφωσης 
του Σωτήρος στο Παλαιοχώρι Αγνά-
ντων τιμήθηκε από τον Πολιτιστικό 
Σύλλογο Παλαιοχωρίου Αγνάντων για 
την προσφορά του στον Ι.Ν. ο συγχω-
ριανός μας Παναγιώτης Ντούβαλης. 
Ακολούθησε παραδοσιακό πανηγύρι 
αφού χορεύτηκε στο προαύλιο του 
ναού ως είθισται το Καγκελάρι.

 Την σκυτάλη των εορτασμών 
πήρε ο 15Αύγουστος με την γιορτή 
της Παναγίας να εορτάζεται με την 
προσήκουσα θρησκευτική ευλάβεια 

στον Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
Αγνάντων. Ακολούθησε το 2ο αντά-

μωμα Μακρυκαμπιωτών Αγνάντων, 
το οποίο σημείωσε μεγάλη επιτυχία.

 Τη χρηματοδότηση ενός σημα-
ντικού έργου για την ενδοπεριφε-
ρειακή σύνδεση των Π.Ε. Ιωαννίνων 
και Άρτας, εξασφάλισε η Περιφέ-
ρεια Ηπείρου. Πρόκειται για το τμήμα 
της επαρχιακής οδού, από «Πηγάδια 
έως Πράμαντα» που αποτελεί συνέ-
χεια του άξονα που ήδη κατασκευά-
ζεται «κόμβος Ιόνιας οδού- Γέφυρα 
Πλάκας».Συγκεκριμένα με απόφαση 
που υπέγραψε σήμερα ο Υφυπουρ-
γός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ιω-
άννης Τσακίρης η χρηματοδότηση του 
έργου, «αποκατάσταση – βελτίωση 
της 2ης επ. Οδού» με το ποσό των 
8.080.000 ευρώ εντάχθηκε στο Πρό-
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Το 
φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει και 
νέα γέφυρα επί του ποταμού Αράχθου 
στην περιοχή Πλάκας. 

 Στην τελική ευθεία βρίσκεται 
η αναστήλωση και αποκατάστα-
ση του Γεφυριού της Πλάκας στον 
ποταμό Άραχθο στην περιοχή των 
Τζουμέρκων, έργο δύσκολο και 
για πολλούς πρωτόγνωρο, καθώς 
δεν έχει γίνει κάτι αντίστοιχο στην 
Ευρώπη...  Για την αναστήλωσή του 

αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί κο-
νίαμα χωρίς τσιμέντο, κι αυτή ήταν η 
μεγαλύτερη δυσκολία, καθώς χρειά-
στηκαν περίπου έξι μήνες δοκιμαστι-
κά μέχρι να καταλήξουν οι ειδικοί στο 
πλέον κατάλληλο υλικό, με τη σωστή 
σύνθεση, που θα διασφαλίσει στο 
έργο τη μεγαλύτερη δυνατή αντοχή 
στον χρόνο και τις καιρικές συνθή-
κες. Εξαρχής, όμως, ο στόχος ήταν 
το Γεφύρι της Πλάκας να γίνει όπως 
ήταν πριν από την κατάρρευσή του 
το απόγευμα της 1ης Φεβρουαρίου 
2015 εξαιτίας τρομερής κακοκαιρίας. 
Σήμερα, όποιος επισκέπτεται την πε-
ριοχή των Τζουμέρκων στο σημείο του 

ποταμού Αραχθου, όπου εκτελούνται 
οι εργασίες αναστήλωσης και απο-
κατάστασης του ιστορικού γεφυριού, 
βλέπει ότι το δύσκολο αυτό έργο –
για πολλούς πρωτόγνωρο καθώς 
δεν έχει γίνει κάτι αντίστοιχο στην 
Ευρώπη–, βρίσκεται πλέον στην τελι-
κή του ευθεία. Και σύμφωνα με τους 
υπεύθυνους οι εργασίες εκτελούνται 
κανονικά, εντός του χρονοδιογράμ-
ματος που αναφέρεται στη σύμβαση, 
με παράδοση στις 28 Φεβρουαρίου 
2020. Κοντά σ’ αυτήν την ημερομηνία 
θα τοποθετηθεί η τελευταία πέτρα. 
Υπολογίζεται ότι θα χρειαστούν πε-
ρίπου 1.200 κυβικά συνολικά, μέχρι 
το εμβληματικό μονότοξο γεφύρι μή-
κους 40 μέτρων και ύψους 19 μέτρων 
να ξαναπάρει την αρχική του μορφή. 
Η ομάδα των έμπειρων μαστόρων που 
εργάζεται στο γεφύρι, μεταξύ των 
οποίων και ντόπιοι τεχνίτες, «πάτη-
σε» στο δυτικό βάθρο που άντεξε στην 
κακοκαιρία, ώστε να ακολουθηθεί η 
ίδια τεχνική και το Γεφύρι της Πλάκας 
να γίνει ακριβώς όπως ήταν και πριν. 
Μόνη διαφορά ότι τώρα θα είναι πολύ 
πιο ανθεκτικό, καθώς θεμελιώθηκε 
σε πασσάλους που βρίσκονται σε βά-
θος 12 μέτρων μέσα στο ποτάμι. Όταν 
θα αφαιρεθούν και τα ικριώματα που 
στηρίζουν το καλούπι πάνω στο οποίο 
χτίζεται η πέτρα, η Ήπειρος θα έχει 
κερδίσει ξανά πίσω, ένα κομμάτι της 
ιστορίας της. Χτισμένο το 1866 από 
τον φημισμένο Πραμαντιώτη πρωτο-
μάστορα Κώστα Μπέκα και με χρήμα-
τα Ηπειρωτών επιχειρηματιών, όπως 
ο Γιάννης Λούλης, το Γεφύρι της 
Πλάκας από το 1881 έως το 1913 συ-
νέδεε την Ελλάδα με την οθωμανική 
αυτοκρατορία και στις δύο πλευρές 
του υπήρχαν στρατιωτικά φυλάκια. 
Στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο βομβαρ-
δίστηκε από τους Γερμανούς, αλλά 
άντεξε παρά τις ζημιές που υπέστη. 
Το 1944 ο Βελουχιώτης με τον Ζέρ-
βα υπέγραψαν εκεί συμφωνία κοινής 
δράσης των δυνάμεων του ΕΛΑΣ και 
του ΕΔΕΣ. Μέχρι την κατάρρευσή του 
ήταν το μεγαλύτερο μονότοξο γεφύρι 
στα Βαλκάνια και το τρίτο μεγαλύ-

τερο στην Ευρώπη, μοναδι-
κό δείγμα της ηπειρώτικης 
αρχιτεκτονικής παράδοσης 
και του νεοελληνικού πολι-
τισμού. Για την αναστήλωση 
και αποκατάσταση του Γε-

φυριού της Πλάκας, υπήρξε από την 
πρώτη στιγμή μεγάλη κινητοποίηση, 
ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, 
ιδιαίτερα στην περιοχή της Ηπείρου 
και αυξημένο ενδιαφέρον από την 
επιστημονική κοινότητα. Στην επι-
τροπή που έχει συσταθεί για το έργο, 
συμμετέχουν τα υπουργεία Υποδο-
μών και Μεταφορών, και Πολιτισμού, 
το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, η 
Περιφέρεια Ιωαννίνων. Και παρά τις 
αρχικές καθυστερήσεις φαίνεται ότι 
σήμερα όλα βαίνουν καλώς για το Γε-
φύρι της Πλάκας. 

Πηγή:  kathimerini.gr

 Το Μέγαρο Μαξίμου ανακοί-
νωσε τους 28 Γενικούς και Ειδι-
κούς γραμματείς της νέας κυβέρ-
νησης εκ των οποίων και ένας 
Τζουμερκιώτης... Ο λόγος για τον 
Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης 
Κων/νο Τσουβάλα. Ο Κων/νος Τσου-
βάλας.  Γεννήθηκε στους Ραφταναί-
ους Τζουμέρκων του Νομού Ιωαν-
νίνων, το έτος 1962. Αποφοίτησε 
από το Πρότυπο Λύκειο Πατρών το 
έτος 1980. Κατατάχθηκε στο Σώμα 

της πρώην Ελληνικής Χωροφυλα-
κής, το έτος 1981 και αποφοίτησε 
από τη Σχολή Αξιωματικών της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας, το έτος 1986. 
Είναι πτυχιούχος της Μαρασλείου 
Παιδαγωγικής Ακαδημίας Αθηνών 
(1988). Παρακολούθησε το Τμήμα 
Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης 
Επιτελών Στελεχών της Αστυνομικής 
Ακαδημίας (1999). Την 16/02/2016 
επελέγη απο το ΚΥ.Σ.Ε.Α. ως Αρ-
χηγός της Ελληνικής Αστυνομίας. 
Διετέλεσε Αρχηγός της Ελληνικής 
Αστυνομίας έως την 05-08-2018.  

  Εκδηλώσεις μνήμης και τιμής 
των θυμάτων της ναζιστικής θη-
ριωδίας και της πυρπόλησης του 
μαρτυρικού χωριού «Καταρρά-
κτης» του Δήμου Κεντρικών Τζου-
μέρκων, παρουσία του Προέδρου 
της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλό-
πουλου, θα πραγματοποιηθούν στις 
2 Νοεμβρίου.

 Ο σύλλογος Φραστιωτών  «Ο 
ΑΡΑΧΘΟΣ» θα πραγματοποιήσει 
και φέτος την καθιερωμένη γιορτή 
τσίπουρου  το Σάββατο 9/11/2019 
την επομένη της εορτής των Παμε-
γίστων Αγίων Ταξιαρχών Γαβριήλ και 
Μιχαήλ.

Vodafone Shop
Πατησίων 165 Αθήνα

Η Vodafone πλατεία Αμερικής 
στελεχώνει την μεγαλύτερη ομά-
δα εξωτερικών πωλήσεων και 
προσφέρει εργασία σε άτομα νε-
αρής ηλικίας με φιλοδοξίες και 
όρεξη για δουλειά..

Προσφέρεται σταθερός μισθός, 
ασφάλιση και bonus!

Με προοπτικές εξέλιξης.
Υπεύθυνοι του project είναι οι 

Αγναντίτες Γιάννης και Μάριος 
Καπέλης.

Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς :  T η λ . : 
2108668400, email: vf164@
knet.gr

ΤΑΒΕΡΝΑ 
«ΤΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ»
ΜΗΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Άγναντα  
Τηλ. 26850-31163

Αγναντίτικες... πινελιές


