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Κρίσιμη για το μέλλον της Άγναντας
η απογραφή του 2021

Τ

ο 2021, εκτός από τους εορτασμούς για την
επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821, είναι και έτος απογραφής του
πληθυσμού (απογραφής από ’δώ κι εμπρός).
Η απογραφή αυτή είναι κρίσιμης σημασίας για
το μέλλον της Άγναντας δεδομένων ότι από τα
αποτελέσματα της θα κριθεί μεταξύ άλλων και το
ύψος του πάγιου ποσού με το οποίο θα χρηματοδοτείται η Τοπική Κοινότητα Αγνάντων.
Η Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2021 είναι
προγραμματισμένη απογραφή στην Ελλάδα που
θα διεξαχθεί από την Ελληνική Στατιστική Αρχή,
ως μέρος της ευρύτερης απογραφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2021. Όπως και με την απογραφή του 2011, θα καταγράψει τον αριθμό των
κατοίκων στη χώρα, ερευνώντας επίσης για τα
δημογραφικά, οικονομικά και κοινωνικά στοιχεία
του πληθυσμού, καθώς και να εξακριβώσει τους
τύπους του κτιρίων που υπάρχουν στο διαθέσιμο
απόθεμα της χώρας.
Ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί λεπτομέρειες
σχετικά με τον χρόνο διεξαγωγής της απογραφής
και τον τρόπο που αυτή θα γίνει. Ωστόσο το Δ.Σ.
της Αδελφότητας θέλει να απευθύνει κάλεσμα
σε όλους τους Αγναντίτες και τις Αγναντίτισες να
απογραφούν στο χωριό όποτε και αν γίνει. Αυτό

μόνο καλά αποτελέσματα μπορεί να έχει για την
Άγναντα, αφού όσο περισσότεροι από εμάς απογραφούν τόσο μεγαλύτερη θα είναι η χρηματοδότηση της Τοπικής Κοινότητας , θα μπορούν να
γίνονται περισσότερες παρεμβάσεις στο χωριό
και βεβαίως η βαρύτητα της φωνής του τοπικού
συμβουλίου θα είναι μεγαλύτερη αφού θα φαίνεται πως εκπροσωπεί μία μεγάλη μερίδα του πληθυσμού του Δήμου. Πιστεύουμε ακόμη ότι η απογραφή στο χωριό εκπληρώνει και ένα ας το πούμε
πατριωτικό καθήκον μας και βοηθάμε κάπως στην
καλυτέρευση της θέσης του χωριού μας.
Επομένως το 2021 και η απογραφή του είναι
κομβική για την Άγναντα καθώς θα καθορίσει την
πορεία της Κοινότητας την επόμενη δεκαετία.
Το 2011 η Τοπική Κοινότητα Αγνάντων ήταν 6η
μεταξύ 22 Τοπικών Κοινοτήτων που αποτελούν
τον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων. Πιστεύουμε ότι
έχουμε δυνατότητες να απογραφούν περισσότεροι από 443 που απογράφησαν το 2011, στο χέρι
μας είναι και είναι πολύ απλό αφού δεν χρειάζεται η φυσική παρουσία ολόκληρης της οικογένειας, αρκεί και μόνο η παρουσία ενός, ο οποίος δηλώνει σχετικά και στον απογραφέα- τουλάχιστον
έτσι έγινε η προηγούμενη απογραφή.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2011
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ
5223 ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ (Έδρα:
Βουργαρέλι, το)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
5224
ΑΓΝΑΝΤΩΝ
5225 Τοπική Κοινότητα Αγνάντων
5226 Άγναντα, τα
5227 Άρτισσα, η
5228 Καταφύγιον, το
5229 Κονάκια, τα
5230 Παλαιοχώριον, το
5231 Φράστα, τα
5232 Τοπική Κοινότητα Γραικικού
Τοπική Κοινότητα
5239
Καταρράκτου
Τοπική Κοινότητα
5245
Κουκκουλίων
5247 Τοπική Κοινότητα Κτιστάδων
5249 Τοπική Κοινότητα Λεπιανών
Τοπική Κοινότητα
5253
Μικροσπηλιάς
5256 Τοπική Κοινότητα Ράμιας

6.945

5262
5263

2.101

5271

443
296
25
4
22
8
88
319

5273
5281
5286
5293

140

5296
5300
5307
5314

261
182

5320
5329

176

5340

301

279

5344

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ
Τοπική Κοινότητα Αθαμανίου
Τοπική Κοινότητα
Ανεμορράχης
Τοπική Κοινότητα
Βουργαρελίου
Τοπική Κοινότητα Διστράτου
Τοπική Κοινότητα Κάτω
Αθαμανίου
Τοπική Κοινότητα Κάτω
Καλεντίνης
Τοπική Κοινότητα Καψάλων
Τοπική Κοινότητα Κεντρικού
Τοπική Κοινότητα Κυψέλης
Τοπική Κοινότητα Μεσούντας
Τοπική Κοινότητα
Παλαιοκατούνου
Τοπική Κοινότητα Τετρακώμου
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΩΝ

4.120
546
174
622
309
343
96
59
290
462
321

Αρχαιρεσίες και
Γενική Συνέλευση της
Αδελφότητας για το 2021
Σύμφωνα με το καταστατικό της Αδελφότητας
Αγναντιτών Αθήνας η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής, οπότε το 2021 αποτελεί έτος αρχαιρεσιών. Παρόλα αυτά βρισκόμαστε σε μία περίοδο γενικών απαγορεύσεων και απαγόρευσης συνωστισμού
ατόμων, για οποιοδήποτε λόγο και προς αποφυγή της
διασποράς του COVID-19 . Με το άρθρο 54 του Νόμου 4753/20 Φ.Ε.Κ. 227Α ήρθε η πολιτεία να ρυθμίσει
αυτό το πρόβλημα, αφού παρατείνεται η θητεία των
οργάνων των συλλόγων που λήγει η θητεία τους, έως
31 Δεκεμβρίου 2020 και με νεότερη απόφαση μπορεί
να παραταθεί η θητεία ως τις 30 Απριλίου 2021.
Ως εκ τούτου για να μην τεθεί σε κίνδυνο η δημόσια
υγεία και για να μην παραβιαστούν οι απαγορεύσεις,
η Αρχαιρεσιακή Γενική Συνέλευση της Αδελφότητας θα
προγραμματιστεί ως τις 30 Απριλίου 2021 σε άγνωστο μέχρι στιγμής χρόνο, αφού πρώτα αναμένεται να
αρθεί κάθε απαγόρευση σχετικά με τις συγκεντρώσεις
ατόμων.
Εμείς πάντως από τη μεριά μας θα θέλαμε να απευθύνουμε κάλεσμα σε όλους τους εν Αθήναις Αγναντίτες και Αγναντίτισες τόσο για τη συμμετοχή στις
εκλογές, όσο και για την υποβολή υποψηφιοτήτων.
Θα θέλαμε αυτό που εμείς σαν νέοι ξεκινήσαμε πριν 4
χρόνια να συνεχιστεί και στο μέλλον, δηλαδή με τον
ολοένα και μεγαλύτερο εμπλουτισμό της Αδελφότητας με νέους αλλά και μεγαλύτερους, που έχουν όρεξη
να προσφέρουν. Η Αδελφότητα έχει ζωή και οφείλουμε όλοι μας να στηρίζουμε και να συμμετέχουμε στην
υλοποίηση του έργου της και των στόχων της.
Περιμένουμε την ανταπόκριση σας για ακόμη μία
φορά.
Υ.Γ. Για τυχόν ορισμό ημερομηνίας για τις Εκλογές
της αδελφότητας θα ενημερωθείτε μέσω της Σελίδας
της Αδελφότητας στο FACEBOOK, αν δεν έχει νωρίτερα κυκλοφορήσει το επόμενο Φύλλο Εφημερίδας.
Παρακαλούμε όσοι ενημερωθείτε να ενημερώσετε και
εκείνους που δεν είναι χρήστες των κοινωνικών Δικτύων.

491
407
219
505

Η κοπή Πίτας και ο Χορός
των Αγναντιτών για το 2021
Με τρεις επιτυχημένους χορούς, τα έτη
2018-2019-2020, υποδεχτήκαμε όλοι μαζί
την καινούρια χρονιά. Όμως από τα τέλη
Φλεβάρη του 2020, όπου η χώρα μας πλήττεται από την πανδημία του Κορονοϊού οι
πολιτιστικές εκδηλώσεις (Συναυλίες, Χοροί,
Πανηγύρια) έχουν περάσει διάφορες φάσεις.
Αυτή τη περίοδο βρίσκονται σε απαγόρευση
καθώς όλα τα Κέντρα Διασκέδασης βρίσκονται κλειστά και οι Ταβέρνες δεν εξυπηρετούν καθήμενους πελάτες, συνάμα απαγορεύεται και η συνάθροιση ατόμων δια ροπάλου. Με όλα αυτά τα μέτρα του Lockdown
(λοκντάουν) να μας διέπουν δυστυχώς δεν
μπορεί να οργανωθεί καμία εορταστική φιέστα αφού κανείς δεν γνωρίζει πότε θα γίνει η
άρση των μέτρων. Η κοινωνική ζωή έχει μπεί
σε δεύτερη μοίρα και οι διαπροσωπικές σχέ-

σεις όλων μας έχουν περιοριστεί στις απολύτως απαραίτητες και με τον ίδιο κύκλο επαφών όσο αυτό είναι δυνατόν. Μας έχει λείψει
ο αναστεναγμός του Ηπειρώτικου κλαρίνου,
οι παραδοσιακοί Τζουμερκιώτικοι χοροί, οι
μερακλήδες χορευτές και χορεύτριες με τα
τσαλιμάκια τους και τις παλικαρίσιες φιγούρες τους και η μεταξύ μας επαφή βεβαίως.
Αφήνουμε λοιπόν την ελπίδα ότι θα μπορέσουμε να ξαναζήσουμε στιγμές και συγκινήσεις παλαιότερων ετών και η Αδελφότητα
αν οι συνθήκες το επιτρέψουν θα οργανώσει
κατ' ελάχιστον μία εκδήλωση για την κοπή
της πίτας μας !!!
Υ.Γ. Για οποιαδήποτε σχετική εξέλιξη θα
ενημερωθείτε με ανακοίνωσή μας στη σελίδα της Αδελφότητας στο FACEBOOK.

ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ
Με την ευκαιρία των Χριστουγέννων και του
Nέου Έτους ευχόμαστε σε όλους τους όπου γης
Αγναντίτες υγεία, χαρά, προσωπική και οικογε
νειακή ευτυχία.
Ας γίνουν το νέο έτος όλες οι ευχές μας πραγ
ματικότητα και ας αποκτήσουμε την ψυχική δύ
ναμη να αντιμετωπίσουμε τις δύσκολες στιγμές
της ζωής με θάρρος, δύναμη και αισιοδοξία.
Και μην ξεχνάτε:
«ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ - ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ»
Το Δ.Σ.

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ
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Το παρόν με διώχνει...
Γυρίζω το Χρόνο στα περασμένα – αφού το έτος
2020 λυσσάει όλο και πιο
πολύ η κινέζικη πανούκλαγυρίζω το χρόνο το 2005,
και εγώ να τρέχω καλεσμένη
με τα βιβλία μου στον αγαπημένο μου κόσμο των σχολείων...
Όταν πήγαινα στα διάφορα σχολεία, φορτωμένη με
βιβλία, φυσικά έπαιρνα ταξί.
Και μου έτυχαν βέβαια πολλών ειδών άνθρωποι.
Ήταν παραμονές Χριστούγεννα, έτος 2005.
Ο νεαρός γύρω στα 35 που
με πήγαινε Καμίνια (Πειραιάς) αγανάκτησε. Είδε και
έπαθε να διασχίσει λεωφόρους και προάστια, παλιούς
στενούς δρόμους κ.τ.λ.
- «Πολιτικοί» σου λέει ο
άλλος! Άρχισε κάποια στιγμή. Άφησαν το κόσμου που
συνέρρεε μαζικά από την
επαρχία μετά το 1950...
Άφησαν το κόσμο και έχτιζε
όπου ήθελε ο καθένας. Και
οι αρμόδιοι; Άλλοι αδιαφορούσαν, άλλοι δεν έκοβε το
μυαλό τους, άλλοι τα 'παιρναν... Και έτσι ζούγκλα το
λεκανοπέδιο... Δεν μου αρέσει η δουλειά μου... Όταν τελείωσα το Λύκειο, πουθενά
δεν πέτυχα... ο πατέρας μου
ήταν ταξιτζής ... και ορίστε
εγώ μετά να κάνω τη δουλειά αυτή...
Άφησα να διεκτραγωδήσει
την μοίρα του και έπειτα :
- Δίκιο έχετε ! Του είπα.
Φρίκη ζωντανή... Ενώ μπορούσε η Αθήνα, με αυτά που
έχει γύρω, να είναι η ωραιότερη. Στις πλάτες της, πίσω,
χαμηλά βουνά – Υμηττός,
Πεντέλη, Πάρνηθα, Αιγάλεωκαι στα πόδια της ο Σαρωνικός, μία καταγάλανη ήσυχη
προστατευμένη θάλλασσα...
Εκείνος συνέχισε είπε και
άλλα πολλά.
- Έχετε δίκιο, έτσι είναι!
Εγώ πάλι. Έτσι και χειρότερα. Όμως, για να μην τρελαθούμε, πρέπει να βλέπουμε, όσο μπορούμε, όλες τις
πλευρές της πραγματικότητας...
Κοίταξε από τον καθρέφτη... και εγώ ήσυχα:
-Ιστορία ξέρετε. Λοιπόν

να θυμάστε, να σκέφτεστε,
ότι μέχρι το1950, 1960, ο πιο
πολύς Ελληνισμός ζούσε σε
χωριά χωρίς ... χωρίς... και
όλοι μεσ' στο πένθος, που
έφεραν την προσφυγιά και
οι μεγάλοι πόλεμοι: Βαλκανικοί, Α' Παγκόσμιος, Μικρασιατική κατασ τροφή,
Β' Παγκόσμιος, Εμφύλιος,
Δικτατορία (1967), Κύπρος
(1974)... Τώρα έχουμε, παρά
τα τόσα αρνητικά, Δημοκρατία και Ειρήνη. Ό,τι χτίζουμε
μένει στη θέση του. Τα παιδιά πάνε όλα στο Σχολείο.
Λειτουργούν οι φούρνοι, τα
φαρμακεία, τα μπακάλικα
... Και τόσα άλλα... Όσο δύσκολα και αν εξελίσσεται η
κάθε σας μέρα, να σκέφτεστε: «Επιτελώ κοινωνικό
έργο, εξυπηρετώ τους συνανθρώπους μου, τους βοηθώ και αμοιβαία με βοηθούν
και εκείνοι... Έχω ωραία
ρούχα, σπίτι, φαγητό... Δεν
με κυνηγάνε οι δικτάτορες...
Δεν μας βομβαρδίζουν αεροπλάνα... Δεν είμαστε πορεία
προς το Μέτωπο, όπως λέει
ο ποιητής,έχουμε Ειρήνη».
Πάνω από όλα θα έχετε στη
σκέψη σας αυτό. Και κάθε
καλοκαίρι θα αφήνετε για
λίγο το ταξί και να πηγαίνετε ένα ωραίο ταξίδι και στις
ομορφιές της Πατρίδας μας
και στο Εξωτερικό!
Αυτά εγώ. Και μου έκανε εντύπωση όλα τα άκουγε
προσεχτικά, άλλωστε πηγαίναμε σιγά, κάναμε μία ώρα
για να φτάσουμε. Και όταν
σταματήσαμε στην πελώρια
σιδερένια πόρτα – Γυμνάσιο
και Λύκειο Καμίνια – όπου
έμενα με περίμεναν οι καθηγητές:
-Εγώ, του είπα, πηγαίνω στα σχολεία αυτά με τα
βιβλία μου. Να σας χαρίσω
ένα;
Με κοίταξε, δεν ήξερε τι
είμαι, τι έχουν οι τσάντες
μου.
-Αλήθεια; είπε ξαφνιασμένος.
Κατεβάζουμε τις τσάντες,
βγάζω ένα βιβλίο «Αποχαιρετισμός» ... Το κοίταξε από
δω, το κοίταξε από κει ...
-Ευχαριστώ πάρα πολύ !
Μου είπε με ευγένεια. Το

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
Δικηγόρος

Ν. ΖΕΡΒΑ 2 - 3ος όροφος - Γραφ. 19 - Ιωάννινα - 45332
Τηλ. Γραφείο 26510-76827, Fax: 26510-76653
Kιν.: 697-4364003

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)

Ευχαριστήριο

Γράφει η
Αγγελική Ζολώτα
Καθηγήτρια - φιλόλογος

παίρνω, και εγώ σας επισ τρέφω τα χ ρήματα της
κούρσας ... (φυσικά δεν το
δέχτηκα), και θα προσπαθήσω – λέει, και με κοιτάζεινα βλέπω με άλλα μάτια την
ζωή ...
(Όσο για μένα, το «ταξίδι»
αυτό – Σχολεία, παιδιά, συνάδελφοι- ήταν πολύ ωραίο!
Παραμονές Χριστούγεννα
και έτος 2005)

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ
Το καλοκαίρι χάνει στα σημεία
με το πρωτοβρόχι.
Μισάνοιχτη η ξύλινη πύλη της
εξοχής
Φωνή ακούγεται, αν εδώ είναι
κανείς.
Στην αμμουδιά το κουβαδάκι
ξεχειλίζει βρόχινο νερό.
Το ψάθινο καπέλο στάζει θάλασσα.
KKK
Πριγκιπόπουλο στο χωριό κουβαλάει
στις ευλογημένες ώρες της συγκομιδής
τα φθινοπωρινά πλούτη στο αρχοντοκαλυβάκι του.
Μαζεύει σταφύλια ρόγες βουτυρίδια,
δαγκώνει μερικά και λιγώνεται.
Χνουδάτα ροδάκινα στο ένα
χώνει
χονδρή δαγκανιά μοβόρικη και
λιποθυμάει.
Δίφουρα σύκα τρώει και ξερά
καρύδια, το γλεντάει.
Κούμαρα, τζάνερα,αμούρες και
η κοιλίτσα του φουσκώνει.
Σιτάρι, καλαμπόκι, κριθάρι και
άλλα πολλά γεμίζει την αποθήκη.
Στο πανέρι μεταφέρει την μαρμαρυγή, τους κρόκους της αυγής.
Στο πλατύστομο δοχείο το κοβάλτιο του ουρανού,
τα εναποθέτει μπροστά στην
πόρτα.
Για πάντα καλά να τα έχει με
τον επιτρεπόμενο κυρίως
τον κύριο καιρό.
Τα αγαθά ετούτα το πριγκιπόπουλο τα μοιράζει στους ανθρώπους.
Λέει όχι στη φτώχεια.
Σε κάθε χώρα ένας πρίγκιπας
μικρός από χωριό,
ας ήταν τον κόσμο να κυβερνάει.
KKK
Μελωμένο φρούτο στο στόμα
μελιζόμενο στον ουρανίσκο
γράφεται

Πέρασαν 20 χρόνια από το Δεκέμβρη του 1999,
τότε που ο Κώστας ο Παπακίτσος του Αριστείδη μου
έδωσε το πρώτο «λάκτισμα» για να γράψω στην εφημερίδα.
Τον ευχαριστώ πολύ!
Ευχαριστώ τον Τάκη τον Χριστοδούλου, επίτιμο
Πρόεδρο της Αδελφότητας που με πρότεινε για αντιπρόεδρο με δημοκρατικές διαδικασίες. Τον Χρήστο
Τούμπουρο που μου έδινε ιδέες για να γράφω, τον
ευχαριστώ!
Τον αείμνηστο Χρήστο Παπακίτσο, δάσκαλο και
συγγραφέα που με διόρθωνε και με εμψύχωνε!
Αποχωρώ από την Αδελφότητα με ...πικρία! Δεν
αντέχω τα δικαστήρια, τους προπηλακισμούς και τους
εξευτελισμούς.
Κανένα παράπονο από το Δ.Σ. της Αδελφότητας.
Η μάνα μ’ μου ’λεγε:
–Όποιος ανακατώνεται με τα «πίτρα» τον τρώνε οι
κότες!
Και θα πείτε ό,τι έλεγε η βάβω η Αλέξω.
– Χέσκει η φοράδα στο «Γιανί Τζαμί»!
Χάρις Ζάχος - Σοβαρά και εύθυμα

Σταλαματιές φθινοπωρινές
«Εν τούτω νίκα» ή του παραδείσου η τόση γλύκα.
Διώχνει τη λύπη, την φθινοπωρινή
τη χυμένη μελαγχολία φθάνει,
να τη γλυκάνει.
KKK
Τα καρποφόρα δέντρα όλα τα
δόσανε
τη φορεσιά ρίχνουν στο χώμα
τελευταία προσφορά.
Τα γυμνά κορμιά, τα ολόγυμνα

κλωνάργια σε βαθειά σιωπή,
παρίστανται στην νεκρική κλίνη.
Συμπαρίστανται τα οκτωμβριανά πένθιμα χρυσάνθεμα.
Τιμητικοί κανονιοβολισμοί πέφτουν των αστραπόβροντων.
Σμήνη τα πουλιά περάσαν, χαιρετισμό στέλνουν κι’ αυτά
στη μητέρα φύση στις ιερές
στιγμές της κοίμησής της.
Μητσάκης Αγνάντιος

Φθινόπωρο

ανάμνηση - υπόμνηση
Φθινόπωρο,
μυρωδιά βρεγμένου χώματος
ανάμνηση προέλευσης
υπόμνηση επιστροφής
χαρμολύπης νοσταλγία.
Φθινόπωρο,
οσμή σταφυλιών σε αποσύνθεση
ανάμνηση τρύγου
υπόμνηση Διόνυσου που γέρασε
τα κοφίνια μας άδεια από σταφύλια
ελπίδα σταγόνας κρασιού καμιά
πώς να μεθύσεις πια
τα χείλη σκασμένα από τη δίψα.
Φθινόπωρο,
άρωμα χρυσανθέμων
εκπαιδευμένη η όσφρηση αφουγκράζεται
τα συνωμοτικά τους αγγίγματα
τα ψιθυρίσματά τους τυπώνουν
στο μυστικολόγιο της ζωής
ανάμνηση νιότης
υπόμνηση ωριμότητας.
Φθινόπωρο,

φύλλα στη γης πεσμένα
πόθησαν ελεύθερα να χορέψουν
το κρίμα τους το πλήρωσαν με
τη ζωή τους
ανάμνηση του πράσινου της
υπόσχεσης,
υπόμνηση λαθραίου καλοκαιριού,
χειμώνα που καλπάζει.
Φθινόπωρο,
καρύδια στους πάγκους της λαϊκής
συγκομιδή Οκτωβριανής Επανάστασης,
μικροί εγκέφαλοι αχαρτογράφητοι
ανάμνηση «Αιολικής γης»
υπόμνηση θανάτου.
Φθινόπωρο,
χρυσάνθεμα, κυκλάμινα
χρωμάτων παρανάλωμα
ανάμνηση ανατολής
υπόμνηση δύσης.
Φρειδερίκη Ι. Χαλκιά
Φιλόλογος

ΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ πέτρινο
σπίτι στον οικισμό του
Αγίου Γεωργίου.
Τηλ. 27410-84933 &
6976-614351.

Αναλαμβάνω παντός τύπου χωματουργικά έργα καθώς
και καθαρισμούς οικοπέδων και αγροτεμαχίων. Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.
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Έγιναν κάποτε στα Τζουμέρκα

Πώς και πότε καταστράφηκαν
ολοκληρωτικά τα αμπέλια στην Άγναντα

Γράφει ο
Χρίστος Α. Τούμπουρος

Μαρτυρίες ορίζουν ότι κατά τη δεκαετία 18701880 στην Άγναντα ενέσκηψε φυλλοξήρα στα αμπέλια, τα οποία και καταστράφηκαν. Η μαρτυρία αυτή
δεν ελέγχεται ιστορικά.
Πάντως οριστικά και ολοκληρωτικά τα αμπέλια
στην Άγναντα καταστράφηκαν το 1902 από περονόσπορο. Τη χρονιά αυτή «ανεφάνη» περονόσπορος
σε αμπέλια σε πολλά μέρη της Ελλάδας και στην
Άγναντα. Παραθέτουμε δημοσίευμα της ημερήσιας
εφημερίδας ΕΜΠΡΟΣ (11/5/1902), το οποίο αναφέρεται και στα αμπέλια της περιοχής μας.

: 31/8/1904, Σελίδα: 4 ΣΚΡΙΠ

Ήρθε ο βουλευτής στο χωριό

ΕΜΠΡΟΣ 11.5.1902

Και εις την Άρταν περονόσπορος
"Ο Νομάρχης Άρτης αναφέρει επίσης εις το
Υπουργείον, ότι εις τας αμπελώνας του δήμου Αρταίων ανεφάνη περονόσπορος, ουχ ήττον οι αμπελοκτήμονες ενεργούσι γενικόν δια θεϊκού χαλκού
ψεκασμό. Εις τον δήμον Πέτα ο περονόσπορος ανεφάνη σποραδικώς εις διαφόρους θέσεις των κτηματικών περιφερειών Μπαρτσούκι και Τσέλκα και
εις το Κομπότι και Σελλάδες, όπου εγένετο ράντισις
δια θεϊκού χαλκού η νόσος εμφανίζεται ασθενής και
ακίνδυνος, όπου δε δεν εγένετο τοιαύτη, ο περονόσπορος ενέσκηψεν ακράτητος. Εις τον δήμον Αγνάντων, ενέσκηψε νόσος άγνωστος εις τας αμπέλους
Αγνάντων, Ραφταναίων, Σκλούπου και Κουσοβίστη.
Ο δήμαρχος Αγνάντων ζητεί την αποστολή γεωπόνων προς διάγνωσιν της νόσου".

Επιδημία στα Τζουμέρκα

Φύλλο: 22/2/1902, Σελίδα: 2 ΣΚΡΙΠ

Η ίδρυση Ταχυδρομείου στους
Ραφταναίους και τη Χώσεψη

Φύλλο: 20/11/1910, Σελίδα: 4 ΕΜΠΡΟΣ

Η πρώτη μεγάλη ευεργεσία
στα Τζουμέρκα
Φύλλο: 22/2/1902, Σελίδα: 2 ΣΚΡΙΠ
Οι δύο από τις τέσσερις βρύσες λειτουργούν
στον συνοικισμό Παναγία και υπάρχει η μαρμάρινη
πλάκα. Οι άλλες δύο ήταν στην Κολοσβάρα, που
παλιά ήταν εμπορικό σημείο. (Δεν υπάρχουν σήμερα). Η πηγή της Κρύας Βρύσης τροφοδοτεί και
αυτή (σήμερα)\ με νερό το χωριό. Θα μεριμνήσω να
αναρτηθούν οι φωτογραφίες. Το δημοσίευμα έχει
ως εξής: "Άγναντα Νοέμβριος (ανταποκριτού μας)
Προ τινων ημερών παρεδόθη υπό του εργολάβου
Κωνσταντίνου Μασσιαλή εις την Κοινότητα Αγνάντων το κατασκευασθέν υδραγωγείον δαπάνη του
κ. Αποστόλου Κωνσταντίνου ή Τουμπουρουπούλου.
Επί τη ευκαιρία ταύτη εγένετο αγιασμός εις την
πλατείαν της συνοικίας η Παναγία εις την εκεί βρύσιν και εψάλη δοξολογία υπέρ της ευημερίας και
πολυχρονιότητας του ευεργέτου κ. Αποστόλου
Κωνσταντίνου ή Τουμπουρουπούλου και της οικογενείας αυτού.
Εις τον αγιασμόν παρέστησαν άπαντες οι ιερείς του χωρίου, το κοινοτικόν συμβούλιον, άπασαι αι ενταύθα αρχαί και πλήθος λαού.
Ο λαός των Αγνάντων και των περιχώρων ευγνωμωνών τον μέγαν ευεργέτην ιδιαιτέρως οι Αγναντίται πανηγυρίζουν υπερηφανευόμενοι δια τον μέγαν
πατριώτην των.
Ο κύριος Απόστολος Κωνσταντίνος Τουμπουρόπουλος εγεννήθη εν Αγνάντη και εγκαταστάθη εις
Buda Palaga Ρουμανίας από τριακονταετίας αποκτήσας δια της εργασίας του ικανήν περιουσίαν δεν
Συνέχεια στη σελίδα 4
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Πώς και πότε καταστράφηκαν
ολοκληρωτικά τα αμπέλια στην Άγναντα
έπαυσε δε ενθυμούμενος
την ιδιαιτέραν αυτού πατρίδα τα Άγναντα ευεργετών εκείθεν συγγενείς και
πατρτιώτας ποικιλοτρόπως.
Κατά το έτος 1904 εκαλλώπισεν δι εικόνων τον
ιερόν ναόν «η Παναγία» προσενεγκών πεντήκοντα
εικοσόφραγκα. Το δε 1908 επεσκέφθη διαφόρους
πόλεις της Ελλάδος ως και την Άρταν πρωτεύουσαν
του νομού Άρτης, εις ην υπάγονται τα Άγναντα η ιδιαιτέρα αυτού πατρίς την οποίαν επροίκισε με το ανωτέρω υδραγωγείον πρωτοφανούς κατασκευής δια
τον Νομόν Άρτης καταναλώσας προς τούτο 13,500.
Την κατασκευήν του υδραγωγείου τούτου ανέλαβεν
ο εξ Αγνάντων έντιμος και ρέκτης εργολάβος δημοσίων έργων Κωνσταντίνος Μασσιαλής, υπό την επίβλεψιν επιτροπής αποτελουμένης εκ των κ.κ. Βασιλείου Τούμπουρου δικολάβου και πρωτοξαδέλφου
του ευεργέτου, Κ. Ευταξίου κτηματίου εξ Αγνάντων,
Ιωάννου Ζάρα εμπόρου εξ Άρτης, Ιωάννου Γ. Μπανιά κτηματίου εκ Μελισσουργών και Γεωργίου Γούλα ιερέως εξ Αγνάντων.
Η κατασκευή του έργου ήρξατο τον Μάιον του
1909 παρεδόθησαν δε εις χρήσιν τέσσερες βρύσες
εις την συνοικίαν η Παναγία με άφθονον νερόν και
διαυγές και με καλλιτεχνίαν των στηλών, επί του
μετώπου των οποίων χρυσοίς γράμμασι επί μαρμαρίνης πλακός σημειούται το όνομα του ευεργέτου
Απόστολος Κωνσταντίνου ή Τουμπουρόπουλος". Τα
Άγναντα είναι χωριό εις το οποίον εδρεύει Δημαρχία, Ειρηνιδικειο, Ελληνικός και Δημοτικόν Σχολείον, Τηλεγραφείον, Αστυνομία κλπ., εστερείτο όμως
ποσίμου ύδατος ήδη δε απέκτησεν τοιούτον και μάλιστα εκ της πηγής Κρύα Βρύση το καλλίτερον νερό
των Τζουμέρκων. Οι πάντες αποθαυμάζουν την γενναιοδωρίαν του ανθρώπου τούτου. Οι δε Αγναντίτες
μετά το τέλος του Αγιασμού εφώναζαν ενί στ΄'οματι είθε ο Θερός να δώση χρόνους πολλούς εις τον
Απόστολον και την οικογένειάν του. Τολμώ ειπείν
ότι απεθεώθη ο άνθρωπος ούτος καθ' όλον τον Νομόν Άρτης και είθε διά της αρχής ήν έκαμεν ευεργετών τον απροστάτευτον τούτον τόπον φιλοτιμιθώσι
και άλλοι πατριώται προς κατασκευήν κοινοφελών
έργων".
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άρεστος την θέαν η κώμη Αγνάντων, από δύο κεχωρισμέρνων συνοικιών αποτελούμενη, και διχοτομούμενη κατά μέσον από ευρύ χάσμα, κατάφυτον
εναχού, ζευγνύμενον διά λιθίνης γεφύρας, και εις
το βάθος του οποίου κυλίεται ρεύμα, μορφούμενον
από των πέριξ ρεόντων, και προς τα βάθη καταρρεόντων υδάτων".
Πώς και πότε καταστράφηκαν ολοκληρωτικά τα
αμπέλια στην Άγναντα
Μαρτυρίες ορίζουν ότι κατά τη δεκαετία 18701880 στην Άγναντα ενέσκηψε φυλλοξήρα στα
αμπέλια, τα οποία και καταστράφηκαν. Η μαρτυρία
αυτή δεν ελέγχεται ιστορικά.
Πάντως οριστικά και ολοκληρωτικά τα αμπέλια
στην Άγναντα καταστράφηκαν το 1902 από περονόσπορο. Τη χρονιά αυτή «ανεφάνη» περονόσπορος
σε αμπέλια σε πολλά μέρη της Ελλάδας και στην
Άγναντα. Παραθέτουμε δημοσίευμα της ημερήσιας
εφημερίδας ΕΜΠΡΟΣ (11/5/1902), το οποίο αναφέρεται και στα αμπέλια της περιοχής μας.

Η ΑΓΝΑΝΤΑ ΤΟΠΟΣ ΕΞΟΡΙΑΣ
ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΩΝ
Ο ΝΗΦΩΝ ΕΙΣ ΕΞΟΡΙΑΝ

ΕΓΙΝΑΝ ΚΑΠΟΤΕ

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

Η γέφυρα που αναφέρεται στο δημοσίευμα "μη
αντισχούσα εις την ροήν του ρεύματος" βρισκόταν
στο ίδιο ακριβώς σημείο που είναι η σημερινή γέφυρα που ενώνει τους δύο μαχαλάδες.
Η σημερινή γέφυρα κατασκευάστηκε το 1969. (Να
σημειώσω πως για τη συγκεκριμένη γέφυρα (την
"μη αντισχούσα") γράφει και ο Σπύρος Παγανέλης
στο βιβλίο του "Πάρεργα φύλλα", 1904. " Είναι ευ-
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(Οι μαθητές/ες του Γυμνασίου Αγνάντων
με τους καθηγητές τους. 1956)
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Το δεύτερο κύμα, η καραντίνα
κι ο άνθρωπος!

Δ

εν πέρασαν λίγοι μήνες και η χώρα μας,
όπως και η υπόλοιπη Ευρώπη, μπήκε και
πάλι σε καθεστώς καραντίνας. Το δεύτερο κύμα της πανδημίας του Covid-19 σαρώνει τα
πάντα στο πέρασμα του και εξαίρεση δεν αποτελεί
ούτε η Ελλάδα μας,
που βρίσκεται σε
Γράφει ο
πιο δύσκολή κατάΧρήστος Αx. Λεμονιάς
σταση τόσο στον
αριθμό των διασωληνωμένων στις ΜΕΘ, όσο και
στον αριθμό των θανάτων, σε σχέση με το πρώτο
κύμα της πανδημίας τον περασμένο Μάρτιο. Το
Εθνικό Σύστημα Υγείας πιέζεται ασφυκτικά από τις
αρχές Νοεμβρίου, μετά την μεγάλη διασπορά του
ιού που έγινε στην κοινότητα τον Οκτώβριο, με
αποτέλεσμα το μεγαλύτερο μέρος της οικονομίας
να έχει μπει στον πάγο… για δεύτερη φορά και το
μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων να βρίσκεται
από τις 7 Νοεμβρίου στα σπίτια του.
Έχοντας βιώσει για σχεδόν δύο μήνες την καραντίνα της Άνοιξης, οι περισσότεροι από εμάς γνωρίζουμε πλέον πως ο δεύτερος εγκλεισμός στο σπίτι είναι πιο προσιτός. Σε καμία περίπτωση δεν είναι
εύκολος, αλλά πάντα η πρώτη φορά είναι και η
πιο δύσκολη. Προσωπικά για μένα ο δεύτερος γύρος της καραντίνας και δεν θα κρυφτώ πίσω από
το δαχτυλό μου είναι σαφέστατα πιο ευχάριστος
σε σχέση με τον πρώτο. Το πως επιλέγει να «σκοτώσει» ο καθένας τον «εγκλεισμό» είναι δικό του
θέμα. Το παν σε όλη αυτή την δύσκολη εποχή που
περνάμε ειδικότερα στο οικονομικό κομμάτι, καθώς οι περισσότεροι βρίσκονται σε αναστολή από
τις δουλειές τους, είναι ο παράγοντας ψυχολογίας.
Άπαξ και σε πάρει από κάτω δύσκολα ξανασηκώνεσαι. Γι αυτό το παν είναι η θετική σκέψη και πως
τα πράγματα μπορούν να εξελιχθούν ευχάριστα σε
λίγες εβδομάδες από τώρα.
Δεν μπορώ να πω ότι δεν είμαι άνθρωπος της
ψυχολογίας. Ίσα ίσα που είμαι και με το παραπάνω
και επηρεάζομαι αρκετά αν κάτι δυσάρεστο μου
βρεθεί στον δρόμο. Ωστόσο το σημαντικό είναι να
σηκώνεις το κεφάλι και να βγάζεις από το μυαλό
σου όλες τις κακές σκέψεις, όλο τον αρνητισμό.
Όλο αυτό που ζούμε από την περασμένη Άνοιξη
και συνεχίζεται ακόμα και σήμερα είναι μια δοκιμασία. Έτσι το έχω δει εγώ και έτσι το βιώνω. Ο
άνθρωπος γεννήθηκε για να περνάει δοκιμασίες,
παγίδες και σκοπέλους. Άλλωστε τι νόημα θα είχε
η ζωή, αν όλα έρχονταν στο διάβα μας με τον
εύκολο τρόπο. Έτσι και η πανδημία που βιώνουμε
είναι μια δοκιμασία που επηρεάζει τα επαγγελματικά μας, τις διαπροσωπικές σχέσεις μας και
δοκιμάζει καθημερινά την ψυχολογία μας. Όλοι
μας είμαστε φτιαγμένοι για να προσαρμοζόμαστε
σε ότι εμπόδιο κι αν παρουσιάζεται. Οπότε θεωρώ
χρέος όλων, να μπορούμε να ξεπερνάμε τα πάντα
ακόμα και όταν βρισκόμαστε σε υπό του μηδενός
καταστάσεις.
Όταν δεν αφορά θέμα υγείας που και εκεί ο
άνθρωπος είναι δυνατός και ξεπερνάει ιούς, αρρώστιες και όλα τα συναφή, όλα έρχονται με τον
σωστό τρόπο σκέψης και την θετική προσέγγιση
των πραγμάτων. Σε κανέναν από εμάς δεν αρέσει
να μας κλείνουν στα σπίτια, να μας επιβάλουν
περιορισμό της κυκλοφορίας και να βρισκόμαστε
υπό την «Δαμόκλειο σπάθη» ενός sms για να διεκπεραιώσουμε κάποιες από τις ανάγκες μας. Είναι
κουραστικό και ψυχοφθόρο. Όμως είναι αναγκαίο
να το περάσουμε και να σταθούμε στα πόδια μας,
ευελπιστώντας ότι πολύ σύντομα αυτή η περιπέτεια θα έχει τελειώσει με την έλευση εμβολίων που
θα αρχίζουν να χτίζουν την ανοσία στον συγκεκριμένο ιο.
Το δεύτερο κύμα της πανδημίας είναι πιο δύσκολο, καθώς υπάρχει ήδη η κούραση από την έλευση
του πρώτου κύματος. Η καραντίνα ήρθε στη ζωή
μας για δεύτερη φορά (ας μη κρυβόμαστε όλοι
γνωρίζαμε ότι θα κλειστούμε μέσα), όμως με αισιοδοξία ο καθένας από εμάς μπορεί να εκμεταλλευτεί
την θαλπωρή του σπιτιού και να κάνει δημιουργικά πράγματα που ίσως με την καθημερινότητα,
το άγχος και το στρες της δουλειάς ούτε που είχε
φανταστεί να τα κάνει.
Πάντα με το πέρασμα της καταιγίδας έρχεται η
νηνεμία. Ας αισιοδοξούμε όλοι ότι σιγά, σιγά με
την έλευση του νέου έτους θα επανέλθουμε στην
κανονικότητα μας επαναφέροντας κάποιες από τις
συνήθειες μας που αυτή η πανδημία μας στέρησε
τόσο πολύ.
Καλές γιορτές και καλά Χριστούγεννα σε όλο τον
κόσμο με υγεία και χαμόγελο.
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Άγναντα και ρομποτική
«πάνε πακέτο»!
Με δημοσίευση στον προσωπικό του λογαριασμό στο
facebook ο Μηνάς Λιαροκάπης (εγγονός του Στέφανου Φίλου), έκανε γνωστή μια ακόμα επιτυχία του (σε συνεργασία
με την ομάδα που συμμετέχει στον τομέα της ρομποτικής).
Η ομάδα λοιπόν κέρδισε το πρώτο βραβείο στο διαγωνισμό
“Τhe Assistive Devices open challenge of the 2020 Hackaday
Prize” με το ρομποτικό εξωσκελετικό γάντι, που βοηθάει τον
χρήστη να μιμηθεί με την εφαρμογή του γαντιού κινήσεις
της παλάμης του χεριού.
Είναι μία ακόμα επιτυχία που σημειώνει ο συχωριανός μας
στον τομέα της καινοτομίας και συγκεκριμένα σε αυτόν της
ρομποτικής και της δημιουργίας τεχνητών μελών υψηλών
προδιαγραφών σε προσιτό budget για κάθε ενδιαφερόμενο.
Με τη σειρά μας θα του ευχηθούμε να συνεχίσει τις επιτυχίες και να εξελιχθεί ακόμα περισσότερο.
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Έργα κ’ αναβάθμιση στις υποδομές
της Τ.Κ. Αγνάντων
Απολογισμός του προέδρου της Κοινότητας Κώστα Παππά

Λ

ίγες εβδομάδες πριν εκπνεύσει το 2020 και η εικόνα
των ευρύτερων οικισμών της Άγναντας αλλά και του
κέντρου του χωριού άλλαξε ριζικά προς το καλύτερο.
Με την πολύτιμη αρωγή της Κοινότητας Αγνάντων και του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, μια σειρά από έργα και αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων έλαβαν χώρα όλους τους
προηγούμενους μήνες και παρά την πανδημία του covid-19,
αρκετά πράγματα ολοκληρώθηκαν, δίνοντας μια νέα πνοή,
καθοριστική στην εικόνα του χωριού.
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας, Κώστας Παππάς σε συνεργασία
με τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου αλλά και με προσωπικές
ενέργειες διευθέτησε τα περισσότερα έργα που πραγματοποιήθηκαν, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην ποιοτική αναβάθμιση
της Άγναντας.
Ο Πρόεδρος μίλησε στην εφημερίδα των Αγνάντων και έκανε το δικό του απολογισμό για τα έργα που πήραν σάρκα και
οστά.
Διαβάστε τα όσα δήλωσε ο ίδιος, δίνοντας παράλληλα και τις
ευχές του ενόψει των Χριστουγέννων.
«Αγαπητές - αγαπητοί φερθώ σε ένα έργο μείζοσυγχωριανοί και φίλοι του νος σημασίας για την Τ.Κ

Απόδοση κειμένου:
Χρήστος Αx. Λεμονιάς
ύδρευσης με την επισκευή
μεγάλου αριθμού φθορών
σε αυτό και την κατασκευή
μίας νέας υδρομάστευσης
στην Κρύα Βρύση, για τον
εμπλουτισμό νερού του δικτύου ύδρευσης. Αυτά είχαν
ως αποτέλεσμα, να καταφέρουμε για πρώτη φορά να
μην μείνει καμία γειτονιά της
Κοινότητας χωρίς νερό.

+ Ηλεκτροφωτισμός: Επισκευές σε ντουί, φωτοκύτταρα, αντικατάσταση λαμπτήρων led και έλεγχος καλής
και ασφαλούς λειτουργίας
του δικτύου φωτισμού από
το κέντρο του χωριού έως
και τον πιο απομακρυσμένο
οικισμό.
+ Καθαρισμός παρτεριών, πέριξ και εσωτερικά
της πλατείας Αγίου Γεωργίου.
+ Βιοκ λιματική αναβάθμιση δημοτικού κτιρίου
Αγνάντων (πρώην Δημαρχείο). Το έργο περιλαμβάνει
αντικατάσταση κουφωμά-

όμορφου και φιλόξενου χωριού μας, σας στέλνω μέσα
από την καρδιά μου θερμές
ευχές για υγεία και προκοπή,
για τις γιορτές των Χριστουγέννων που έρχονται και για
το νέο έτος 2021. Εύχομαι
να ξεχάσουμε γρήγορα τις
αλλαγές στη ζωή μας, που
έφερε το 2020, ελπίζοντας σε

Αγνάντων, αλλά και για την
ευρύτερη περιοχή της Δ.Ε
Αγνάντων, την επισκευή της
στέγης του Κέντρου Υγείας
Αγνάντων.
Σε αίτημά μου προς τον
Περιφερειάρχη Ηπείρου κ.
Α λέξανδρο Καχριμάνη, η
ανταπόκρισή του ήταν άμεση με αποτέλεσμα την αντι-

των και μόνωση εσωτερικά
του κτιρίου. Το έργο βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο της
παράδοσης.

+ Κατασκευή παιδικής
χαράς με όργανα από ανακυκλωμένα υλικά, περιορισμένης ενεργειακής κατανάλωσης. Το μεγαλύτερο κομμάτι του έργου έχει γίνει και
ευελπιστούμε αρχές του νέου
έτους να έχει ολοκληρωθεί.
Το πυροσβεστικό όχημα που
παραχώρησε η Πυροσβεστική
Υπηρεσία στο Δήμο
μία νέα αρχή τον καινούριο
χρόνο! Σκέφτομαι όμως ότι
τελικά η αποστασιοποίηση
στην οποία βρεθήκαμε όλοι
μας, έγινε αφορμή να καταλάβουμε την έλλειψη της
επαφής μεταξύ μας, με τα
καλά και τα στραβά μας, και
ότι τελικά γίναμε σοφότεροι,
αφήνοντας στο παρελθόν τις
όποιες μικρότητες, γιατί αξία
έχει η ανθρώπινη επαφή και
η συλλογική προσπάθεια!
Σας παρακαλώ όλους να
προσέχετε την υγεία σας
και τους διπλανούς σας. Οι
μέρες οι καλές βρίσκονται
μπροστά μας.
Ξεκινώντας θέλω να ανα-

κατάστασή της.

+ Σημαντικές παρεμβάσεις έγιναν στο δίκτυο

+ Κατασκευή πέτρινου
τοιχίου με σιδηρά κιγκλιδώματα από την πλατεία του
Αγίου Γεωργίου προς το κέντρο του οικισμού.
+

Δημοπράτηση, με απόΣυνέχεια στη σελίδα 8
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Ο Ταμίας της Αδελφότητας
Αγναντιτών Αθήνας Νάτσης
Ανδρέας του Χριστόφορου
και της Φρειδερίκης Καινούργιου και η σύζυγός του
Μελίσσα Βράπη απέκτησαν
στις 26 Οκτωβρίου 2020 ένα
κοριτσάκι και προσφέρουν
στον Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου
Αγνάντων το ποσό των 100
Ευρώ. Ευχόμαστε να τους
ζήσει!

Ντούβαλης Παναγιώτης του
Γεωργίου, ετών 74.
 Απεβίωσε στις 30 Οκτωβρίου 2020 στα Ιωάννινα η
Μήτση Ελένη σύζυγος Άγγελου Γεωρ. Ευταξία.
 Στις 30/10/2020 απεβίωσε στο Γαλάτσι και κηδεύτηκε στα Άγναντα Άρτας, ο

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
Η Ελευθερία - Ηρώ Λαγού του Βασιλείου, κόρη της
Κατερίνας Χρ. Αναστασίου,
ολοκλήρωσε τις σπουδές
της και ορκίστηκε πτυχιούχος Γαλλικής Γλώσσας και
Φιλολογίας Α.Π.Θ. Συνεχίζει
με μεταπτυχιακές σπουδές
στο Ε.Κ.Π.Α. και παράλληλα
εργάζεται.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Η Ελένη Κώστα του Βασιλείου και της Μαρίας και ο
σύζυγος της Παναγιώτης Ευσταθίου βάπτισαν το κοριτσάκι τους τέταρτο κατά σειρά, στις 4 Οκτωβρίου 2020
στον Ι.Ν. Αγίας Βαρβάρας Ιλίου με νονό τον Κωνσταντίνο
Κώστα. Και το όνομα αυτής
Ειρήνη. Ευχόμαστε να τους
ζήσει!

ΘΑΝΑΤΟΙ

 Απεβίωσε στις 7 Οκτωβρίου 2020 ο Σκουλικαρίτης
Κωνσταντίνος του Ιωάννη
στην Ακροποταμιά Άρτας, σε
ηλικία 85 ετών.
 Απεβίωσε στα Ιωάννινα
στις 25 Οκτωβρίου 2020 ο

 Απεβίωσε στις 7 Νοεμβρίου 2020 η Κοντογιώργου
Λαμπρινή σύζυγος Χρήστου
στα Γιάννενα και κηδεύτηκε
την επομένη στην Άγναντα,
ετών 96.
 Απεβίωσε στις 11 Νοεμβρίου 2020 στο Λουτράκι
ο Χασαλεύρης Χρήστος του
Γεωργίου.
 Απεβίωσε στις 25 Νοεμβρίου 2020 στην Αθήνα η
Μαυροπάνου Λεμονιά σύζυγος Βασιλείου Μαυροπάνου.

Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος του Αποστόλου και της
Ελένης, 86 ετών.
Η οικογένεια προσφέρει
200 ευρώ στην Αδελφότητα
στη μνήμη του συζύγου, πατέρα και παππού.
 Απεβίωσε στις 3 Νοεμβρίου 2020 ο Καπέλης Αθανάσιος του Θεοφάνη και κηδεύτηκε την επομένη στην
Άγναντα, ετών 56.

Προσφορά
Η συνταξιούχος δασκάλα
Σταυρούλα Χάρου, προσφέρει το ποσό των εκατό ευρώ
(100) στη μνήμη της αδελφής
της Ανθούλας και στη μνήμη
του αδελφού της Κώστα Χάρου, στην Αδελφότητα.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΛΙΤΣΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΑΓΝΑΝΤΑ
Τηλ.: 6977-076267

ΚΕΝΤΡΟ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ
Θα βρείτε ψητά στα
κάρβουνα, παραδοσιακές
χωριάτικες πίττες και διάφορα ορεκτικά.
ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Σε διόρθωση του προηγούμενου φύλλου της
εφημερίδας σχετικά με την αναγγελία θανάτου του συγχωριανού μας Κωστάκη Γεώργιου του Σωτηρίου εκ παραδρομής αναφέρθηκε ως ημέρα θανάτου η 13η Αυγούστου
2020 με ορθή την 14η Αυγούστου 2020. Ζητούμε συγγνώμη από την οικογένεια του εκλιπόντος και μεταφέρουμε τα
θερμά μας συλλυπητήρια.

Νικολέττα Κωστούλα
26850-31.000
και για όλες τις εκδηλώσεις σας στο τηλέφωνο

697.32.90.852

ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ
ΑΓΝΑΝΤΙΤΩΝ
ΑΘΗΝΑΣ
Γραφ. Σοφοκλέους 33
Τ.Κ. 105 52 ΑΘΗΝΑ
Tηλ. - Fax: 210-3313067
www.agnanta.com.gr

Βάσια & Λέλα Χρηστίδη

Ε-mail:
info@agnanta.com.gr
Εκδότης:
Ευάγγελος Β. Κώστας
Πρόεδρος της Αδελφότητας

Αν κάποιος δεν δει το όνομά του γραμμένο στις συν
δρομές, να περιμένει και το επόμενο φύλλο της εφημε
ρίδας. Αν δεν υπάρχει και τότε, ας επικοινωνήσει με την
Αδελφότητα.

Συντακτική ομάδα:
Χρήστος Α. Λεμονιάς
Χρίστος Τούμπουρος
Κωδικός: 3734

Παρακαλούνται οι συγχωριανοί και φίλοι της
Αδελφότητας που επιθυμούν να αποστείλουν τη
συνδρομή τους να το κάνουν στον κάτωθι λογαριασμό της EUROBANK με αριθμό:
0026-0611-02-0102889919 και
i-ΒΑΝ : GR6202606110000020102889919
Το Δ.Σ.

Yπεύθυνος
τυπογραφείου:
ΑΦΟΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ Ο.Ε.
Γερανίου 7 - 2ος όροφος
Τηλ. - Fax: 210-52.38.107
Ε-mail: costaszl@yahoo.gr
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 Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Παλαιοχωρίου «Η
Μεταμόρφωση του Σωτήρος» για την απώλεια του χωριανού
μας και φίλου Παναγιώτη Ντούβαλη εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια του. Ο Θεός να τον αναπαύσει.
 Με βαθειά θλίψη υποδεχθήκαμε την είδηση του θανάτου του Κώστα Μπατσή, στις 6 Οκτωβρίου 2020. Αποτίουμε φόρο τιμής στον
ακούραστο αυτό Πλατανουσιώτη - Τζουμερκιώτη - Ηπειρώτη για την
πολυετή προσφορά του
στον Ηπειρώτικο πολιτισμό εν γένει. Ζηλευτή η
σταδιοδρομία του και η
μακροχρόνια ενασχόλησή του με την παράδοση.
Θα τον θυμόμαστε ακούραστο, ευγενή και πάντα
χαμογελαστό.
Κύριε Κώστα καλό σου
Ταξίδι.
Θα σε θυμόμαστε για πάντα. Έφυγες εκεί στον τόπο σου,
που τόσο αγαπούσες.
Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ την υποδοχή που μας έκανες όταν
για πρώτη φορά, στην αρχή της θητείας μας, οργανώσαμε
εκδήλωση της Αδελφότητας στα γραφεία της Πανηπειρωτικής. Με χαμόγελο και ένα βλέμμα που έλαμπε από υπερηφάνεια αλλά και ανακούφιση, που νέοι άνθρωποι δραστηριοποιούνται και ασχολούνται με τον τόπο τους, μας κατατόπισες σαν να ήμασταν παιδιά σου, παίρνοντας από πάνω
μας κάθε άγχος. Από τότε έδινες το παρόν σε όλες μας τις
εκδηλώσεις στα γραφεία της ΠΣΕ, βοηθώντας μας όπως μπορούσες και με κάθε τρόπο. Μεγάλη σου η προσφορά μέχρι το
τέλος με ευρεία αποδοχή από όλους τους Ηπειρώτες, όπως
επίσης μεγάλη και η παρακαταθήκη που αφήνεις πίσω σου.
Δέξου λοιπόν το τελευταίο μεγάλο αντίο και από εμάς. Συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους συγγενείς!
Το Δ.Σ. της Αδελφότητας Αγναντιτών Αθήνας
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Η δικιά σας μικρή βοήθεια αποτελεί μια μεγάλη και σημαντική
βοήθεια για εμάς. Μην την αμελείτε.
Βοηθήστε μας να συνεχίσουμε την έκδοση της εφημερίδας. Στείλτε τώρα τη συνδρομή σας είτε μέσω κατάθεσης στον τραπεζικό
μας λογαριασμό, είτε μέσω ταχυδρομικής επιταγής στα ΕΛΤΑ, είτε
απευθείας στα μέλη του Δ.Σ.
Όσοι από τους καταθέτες επιθυμείτε να δημοσιεύονται τα στοιχεία
σας στη στήλη των συνδρομητών, παρακαλείστε να αναγράφεται το
ονοματεπώνυμό σας και κατά περίπτωση και το πατρώνυμο -σε τυχόν συνωνυμίες στην κατάθεσή σας. Ευχαριστούμε εκ του Δ.Σ.

Οι άνθρωποι που
ζουν με HIV
ζουν όπως κάθε
άνθρωπος
Η άγνοια είναι
μεταδοτική
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60 χρόνια Αναγέννηση Άρτας!

να αφιέρωμα ωδή στην ιστορική
ομάδας της Αναγέννησης Άρτας που
έγινε στην εφημερίδα «ΦΩΣ», από
τον έγκριτο δημοσιογράφο Βαγγέλη Γυφτόπουλο που ζει και εργάζεται στα Ιωάννινα.
Τα 60 χρόνια από την ίδρυσή της γιορτάζει φέτος η Αναγέννηση Άρτας. Αφετηρία της το έτος
1960, όταν είχαν συγχωνευτεί τα τρία σωματεία
της περιοχής, Αετός, Παναμβρακικός, Ολυμπιακός Άρτας, και προέκυψε το νέο σωματείο με
σήμα το ξακουστό γεφύρι.
Το όνομα «Αναγέννηση» συμβόλιζε την αναγέννηση του ποδοσφαίρου της περιοχής, καθώς
σταμάτησαν οι τοπικοί ανταγωνισμοί που δίχαζαν τον κόσμο, έγινε συνένωση δυνάμεων και
ανοίχθηκαν νέοι ορίζοντες. Στα χρόνια που ακολούθησαν, η Άρτα μεγαλούργησε ποδοσφαιρικά.
Η θρυλική Αναγέννηση στο τέλος της δεκαετίας
του ’60 και αρχές της δεκαετίας του ’70 πάλεψε
με αξιώσεις για άνοδο στην Α’ Εθνική. Ειδικά την
αγωνιστική σεζόν 1969-70, λίγες αγωνιστικές
πριν από τη νήμα του τερματισμού, ήταν πρώτη
στο πρωτάθλημα Β’ Εθνικής.

Τελικά τερμάτισε στην 3η θέση, μετά τον Απόλλωνα Αθηνών και την Κόρινθο. Το ίδιο και στις
άλλες δύο αγωνιστικές σεζόν που ακολούθησαν.
Διεκδικούσε θέση ανόδου, αλλά έχανε έδαφος
στα κρίσιμα παιχνίδια της τελικής ευθείας. Είτε
για αγωνιστικούς λόγους είτε για εξωαγωνιστικούς. Η Άρτα ήταν έξω από τα κέντρα λήψης
των αποφάσεων και από τα «διευθυντήρια» που
υπήρχαν τότε στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
Η Αναγέννηση πάλευε μόνη της με τον σταυρό
στο χέρι, σε έναν χώρο όχι και τόσο… ορθόδοξο!
Μοναδικό όπλο της ο ηρωικός φίλαθλος κόσμος
που ήταν στο πλευρό της. Το γήπεδό της ήταν μικρό για να χωρέσει τους φιλάθλους. Τα εισιτήρια
ανάρπαστα. Ο κόσμος για να βολευτεί πήγαινε
στις ταράτσες των διπλανών πολυκατοικιών και
στον λόφο που είναι δίπλα στο στάδιο. Στα εκτός
έδρας παιχνίδια, δεκάδες λεωφορεία και εκατοντάδες ΙΧ ακολουθούσαν την Αναγέννηση όπου
και αν έπαιζε. Το όραμα της Α’ Εθνικής έμεινε τελικά απραγματοποίητο.
Όσοι έζησαν εκείνες τις εποχές κάνουν λόγο
για μια σούπερ ομάδα, με σπουδαίους παίκτες
που απέδιδαν καταπληκτικό ποδόσφαιρο. Σήμερα η Αναγέννηση είναι στη Γ’ Εθνική και γίνεται
στην Άρτα συντονισμένη προσπάθεια να μπουν
οι βάσεις, με στόχο σε λίγα χρόνια η ιστορική
ομάδα να πάρει τη θέση που ταιριάζει στο όνομα
και την ιστορία της. Προπονητής είναι η παλιά
δόξα της ομάδας Τάσος Νταλάκας και πρόεδρος
ο Τάκης Παπαβασιλείου. Η διοίκηση σε συνεργασία με τον σύλλογο βετεράνων ποδοσφαιριστών
έχει προγραμματίσει η επέτειος των 60 χρόνων
από την ίδρυση του σωματείου να γιορταστεί με
σειρά εκδηλώσεων στην πόλη και σε άλλες περιοχές.
Να αναδειχτεί η μεγάλη ιστορία της Αναγέννησης, όχι μόνο για να θυμίσει τα παλιά στους
μεγαλύτερους, αλλά περισσότερο αυτή να γίνει
γνωστή στα παιδιά, στη νέα γενιά των φιλάθλων.
Τις ημέρες των Χριστουγέννων, στην αίθουσα
«Σκουφάς» της Άρτας, στην παρουσίαση του αξι-

όλογου βιβλίου «Μια ζωή Αναγέννηση» του Ντίνου Γιώτη, αναβίωσαν στιγμές από το παρελθόν.
Βοήθησε σε αυτό και η παρουσία παλιών παικτών της χρυσής εποχής στη δεκαετία του ’70.
Το ακροατήριο πυκνό. Όλοι είχαν κάτι να πουν,
κάτι να θυμηθούν από τα παλιά ωραία χρόνια.
Ιστορίες για τις εξορμήσεις σε άλλες περιοχές,
για τα εκτός έδρας παιχνίδια της Αναγέννησης.
Όταν ερήμωνε η Άρτα, γιατί ο κόσμος ακολουθούσε την αγαπημένη ομάδα του. Παράλληλα
στον ίδιο χώρο λειτούργησε και έκθεση φωτογραφίας του ιστορικού ερευνητή και ένθερμου
φίλου της ομάδας Κώστα Μπανιά. Εμβληματική
μορφή στην κοινωνία της Άρτας ο Κώστας Μπανιάς, έζησε από κοντά τη διαδρομή της «Θεάς
Αναγέννησης» όπως ο ίδιος την αποκαλεί. Μέσα
στο 2020 θα γίνουν και άλλες εκδηλώσεις, ενώ
η τωρινή ομάδα αγωνίζεται με την επετειακή
ασπρόμαυρη φανέλα των παλιότερων χρόνων.
Η ίδρυση της Αναγέννησης το 1960 συνέπεσε
με σημαντικές αλλαγές που σημειώθηκαν στον
χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Το 1959
ιδρύθηκαν ο ΟΠΑΠ και η Α’ Εθνική Κατηγορία.
Το 1961 ξεκίνησε πειραματικά η λειτουργία του
πρωταθλήματος Β’ Εθνικής, που από το 1964 έγινε εθνικό πρωτάθλημα στην τελική του μορφή.
Το 1960 ήταν χρονιά-ορόσημο για το ποδόσφαιρο στη νύμφη του Αμβρακικού. Μετά από απανωτές συσκέψεις, αποφασίστηκε τα σωματεία
Παναμβρακικός, Αετός, Ολυμπιακός να αφήσουν
στην άκρη τους τοπικούς ανταγωνισμούς, να
συγχωνευτούν και να γίνει μια νέα δυνατή ομάδα, η οποία θα συσπειρώσει τον κόσμο και θα
εκπροσωπεί στη συνέχεια το ποδόσφαιρο της
περιοχής. Σύμφωνα με τον Κώστα Μπανιά, στην
αρχή ήθελαν να πουν τη νέα ομάδα «Πύρρος»,
από τον βασιλιά της Ηπείρου. Μετά είπαν για
«Αμβρακία». Ιστορικό όνομα, αλλά ήθελαν κάτι
πιο ποδοσφαιρικό. Τελικά συμφώνησαν να δοθεί το όνομα «Αναγέννηση», με ασπρόμαυρες
φανέλες και σήμα το ιστορικό γεφύρι της Άρτας.

Η δημιουργία της μεγάλης ομάδας
Μέχρι το 1969 η Αναγέννηση προσπαθούσε να
βρει τον δικό της δρόμο και τις ισορροπίες που
ψάχνει κάθε νέα ομάδα, όταν ανοίγει τα φτερά να
πετάξει ψηλότερα. Είχε ανόδους και καθόδους
μεταξύ ερασιτεχνικής κατηγορίας και Β’ Εθνικής.
Σημαντική δουλειά έκανε αυτά τα χρόνια ο προπονητής Κώστας Σωτηριάδης, ο γνωστός και ως
«Κωστάρας», παλιός διεθνής άσος του Πανιωνίου στη δεκαετία του ’50. Παράλληλα με τους
παίκτες από την παλιά φρουρά, βγήκαν και νέα
ταλέντα από ομάδες της περιοχής. Στο δυναμικό
προστέθηκαν αξιόλογοι παίκτες όπως οι Σιακούφης, Κουτσογιώργος, Ευταξίας, Χρηστάκης, Μπασούκας, Χουλιάρας, Πέτσας, Τσίτσικας, Τσιάφης,
Κλάρας, Τζιομάκης, Νίκου, Λάιος και άλλοι. Την
αγωνιστική σεζόν 1968-69 επιστρέφει πανηγυρικά στη Β’ Εθνική όχι απλώς για να μείνει αλλά να
πρωταγωνιστήσει.
Πανηγυρικά πρωταθλήτρια στην Α’ Κατηγορία
της ΕΠΣΗΠ, έκανε επίδειξη ισχύος και στο ειδικό
ερασιτεχνικό πρωτάθλημα την άνοιξη του 1969
με πρωταθλητές άλλων ενώσεων όπως Καλλιθέα, Κορωπί, Ηρόδοτο, Παναιγιάλειο, Σαρωνικό, ΑΕ Μυτιλήνης, Ανταγόρα Κω, Παναρκαδικό.
Το μεγάλο ντέρμπι ανόδου στη Β’ Εθνική με την
Καλλιθέα έγινε τη Δευτέρα του Πάσχα, 14 Απριλίου 1969, στο γήπεδο του Πανιωνίου στη Νέα
Σμύρνη, παρουσία 12.000 θεατών με τους Αρτινούς να κερδίζουν τη μάχη της εξέδρας. Στο 31’
προηγήθηκε 1-0 η Καλλιθέα με γκολ του Μάρκου
και ισοφάρισε στο 52’ η Αναγέννηση με τον Κουτσογιώργο, όταν έκλεψε την μπάλα από τον Κυριαζή. Η αρτινή ομάδα από το 43’ έπαιζε με 10
παίκτες λόγω αποβολής του Κοντογιώργου.

Τα μεγάλα ντέρμπι με τον ΠΑΣ Γιάννινα

Σε αυτήν τη χρυσή για την Αναγέννηση και το
αρτινό ποδόσφαιρο πενταετία (1969-74) ξεχώρισαν και τα μεγάλα ντέρμπι με τον ΠΑΣ Γιάννινα.

Τα ντέρμπι αυτά προκαλούσαν πανελλήνιο ενδιαφέρον και καλύπτονταν με απεσταλμένους
από τις αθηναϊκές εφημερίδες. Δύο θηρία στην
ίδια αρένα. Από τη μια πλευρά ο ΠΑΣ με τους
Σιόντη, Τσουρλίδα, Παστερνάκη, Κοντογιωργάκη, Γκλασμάνη, Λίσα, Αλβαρέζ, Γραμμενιάτη,
Βέργο, Χατζηκαπετάνη, Μοντέζ και από την άλλη
η Αναγέννηση με τους Σιακούφη, Νίκου, Βάσιο,
Παπαδιώτη, Ευταξία, Κουτσογιώργο, Χρηστάκη,
Πέτσα, Κοντογιώργο και άλλους.
Σε ένα ματς που έγινε την Κυριακή 12/11/1972
για το πρωτάθλημα Β’ Εθνικής, η Αναγέννηση
κέρδισε με σκορ 1-0 με γκολ του Κουτσογιώργου, αλλά σημειώθηκαν μεγάλα επεισόδια που
έσβησαν λόγω της ξαφνικής νεροποντής που ξέσπασε! Ενόψει της ρεβάνς του β’ γύρου στα Γιάννινα και του αγώνα Κυπέλλου τον Ιανουάριο του
1973, ο Διοικητής Χωροφυλακής Ηπείρου κάλεσε
σε γεύμα συμφιλίωσης τις δύο ομάδες στα Γιάννινα και ζήτησε από τους νομάρχες και δημάρχους να συνδράμουν για να πέσουν οι τόνοι και
να υπάρξει συμφιλίωση. Υποχρεώθηκε ο μεγάλος Ηπειρώτης τραγουδιστής Αλέκος Κιτσάκης
να γράψει και τραγούδι για τον σκοπό αυτόν.

Ο Νικοπολίδης και οι άλλοι
μεγάλοι παίκτες
Η Άρτα είναι «ποδοσφαιρομάνα» και κανείς δεν
μπορεί να το αμφισβητήσει. Αρκετοί αγωνίστηκαν σε μεγαλύτερες ομάδες, όπως ο Αμβράζης
στην Παναχαϊκή, ο Σιακούφης στον Παναιτωλικό, ο Δημήτρης Νταλάκας στην Παναχαϊκή, ο
Αντώνης Νικοπολίδης σε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ο Λάμπρος Γεωργιάδης στην ΑΕΚ, ο Γιώργος
Βαΐτσης στον Ολυμπιακό, ο Δημήτρης Θώδης
στον Ηρακλή, ο Περικλής Σπυράκος στον Πανηλειακό. Ο Νικοπολίδης είναι γέννημα θρέμμα
της Αναγέννησης, με μεταγραφή από τη Βίγλα.
Είναι ο παίκτης που έκανε τη μεγαλύτερη καριέρα απ’ όσους φόρεσαν τη φανέλα της Αναγέννησης, με αποκορύφωμα το Euro 2004 στα γήπεδα
της Πορτογαλίας. Σημειωτέον ότι και ένας ακόμη
«ευρωεστεμμένος», ο Μιχάλης Καψής, φόρεσε τη
φανέλα της Αναγέννησης στις αρχές της δεκαετίας του ‘90.
Στην Αναγέννηση, κυρίως στις δεκαετίες ’80 και
’90, αγωνίστηκαν και άλλοι σημαντικοί παίκτες
που για διάφορους λόγους δεν πήγαν στην Α’
Εθνική, όπως οι Δημητρίου, Γούλας, Ζυγουβέλης,
Παλιάτσος, Τάσος Νταλάκας, Ντόβας, Μπούρας,
Στράτος, Μπουλιέρης, Δήμας, Αναγνωστάκης,
Μαγκάκης, Μητσαράς, Ζήσης, Τσόγκας, Ζάχος,
Βλάχος, Αθανασόπουλος, Ρώσσιος, Στασινός, Βέτσιος, Σφήκας, Μήτσιος, Ζαπαντώτης, Χρηστιάς
και άλλοι. Με την Αναγέννηση κατά καιρούς
αγωνίστηκαν και δανεικοί παίκτες από τον ΠΑΣ,
όπως οι Λαδιάς, Κλείτσας, Χαρίσης, Κατσίφας,
Καλούδης.

«Ολημερίς το χτίζανε,
το βράδυ γκρεμιζόταν…»
Σήμα της Αναγέννησης το θρυλικό γεφύρι της
Άρτας στον ποταμό Άραχθο, που είναι στις παρυφές της πόλης, στην είσοδο της πόλης από
την πλευρά της Φιλιππιάδας. Η παράδοση θέλει
να θυσιάζεται η γυναίκα του πρωτομάστορα καΣυνέχεια στη σελίδα 8
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Από τον λογαριασμό του Βουλευτή
Άρτας Γιώργου Στύλιου στο
facebook αντλήσαμε την είδηση ότι xρηματοδοτούνται οι
Δήμοι Κεντρικών Τζουμέρκων
και Γ. Καραϊσκάκη από το Υπουργείο
Εσωτερικών.
Με 500.000 € επιχορηγείται ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων, απότοκο
σε ένα βαθμό και της επίσκεψης του
Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη το καλοκαίρι του 2020.
Η επιχορήγηση δίνεται για την αποκατάσταση σχολικών μονάδων, την
προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού, την ανέγερση (παραδοσιακών
και μη) οικίσκων, την προώθηση τοπικών προϊόντων καθώς και την τουριστική προβολή της περιοχής. Πρόκειται για χρήματα τα οποία προέρχονται
από το ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης
των Δήμων “Έργα και Επενδυτικές
Δραστηριότητες των Δήμων όλης της
χωράς”.
Το πλήρες κείμενο της απόφασης είναι αναρτημένο στη Διαύγεια με ΑΔΑ:
6ΣΜΜ46ΜΤΛ6-ΕΡΕ
Ο Δήμος Γ. Καραϊσκάκη επιχορηγείται με 430.900 € μέσω του προγράμματος Φιλόδημος ΙΙ για την κατασκευή, συντήρηση και αποκατάσταση
αθλητικών εγκαταστάσεων. Το ευχάριστο είναι ότι έγινε αύξηση του ποσού
από 150.000 € σε 430.900 €, οπότε
θα κατασκευαστούν γήπεδα 5χ5 σε
περισσότερα χωριά του Δήμου.
Το πλήρες κείμενο της απόφασης είναι αναρτημένο στη Διαύγεια με ΑΔΑ:
ΩΜΜΜ46ΜΤΛ6-ΗΟ8.



Εναέρια Ρίψη Εμβολίων-Δολωμάτων Κατά Της Λύσσας
Στην Ήπειρο και την Άγναντα.

Από τις 5 και έως τις 10 Οκτωβρίου
πραγματοποιήθηκε εναέρια ρίψη εμβολίων κατά της λύσσας, με πτήσεις
που είχαν αφετηρία το αεροδρόμιο
Αγρινίου. Επισημαίνεται ότι το εμβόλιο- δόλωμα περιέχει ζωντανό ιό
ελαττωμένης λοιμογόνου δύναμης,
έχει σχήμα μικρού κύβου, χρώματος
λαδί- καφέ με οσμή ψαριού. Όσοι
τυχόν εντοπίσουν τέτοια δολώματα,
απαγορεύεται να τα ακουμπούν ή να
τα πατούν και γενικά να έρθουν σε
οποιαδήποτε επαφή με αυτά, ενώ επιβάλλεται η ενημέρωση των τοπικών
κτηνιατρικών αρχών.
Αν παρά ταύτα κάποιος έρθει σε
επαφή με εμβόλιο- δόλωμα, τότε
πρέπει αμέσως να επισκεφθεί γιατρό.
(Πηγή: https://ixotisartas.gr)

Αγναντίτικες... πινελιές
του ∆ία στην αρχαία ∆ωδώνη…
Το βιβλίο αποτελεί ένα χρονογρά-

φηµα του σκοτεινού µυστηρίου µιας
ολότελα άγνωστης Ηπείρου, που έχει
ακόµη πολλά να µας αφηγηθεί και
πολλά να φέρει στο φως.
Η συγγραφέας
Η Κατερίνα Σχισµένου γεννήθηκε
στην Άρτα το 1970 και µεγάλωσε στο
Βερολίνο, την εποχή που το τείχος χώριζε την πόλη. Συνέχισε τις σπουδές
της στην ψυχολογία, τη φιλοσοφία,
την προσχολική αγωγή, τη γερµανική
γλώσσα, καθώς και στην ειδική αγωγή. Για πολλά χρόνια ασχολείται µε τη
µετάφραση, την αρθρογραφία στον
Τύπο και τα περιοδικά, και τα πολιτιστικά δρώµενα. Η Ήπειρος, που είναι
και η πατρίδα της την οποία υπεραγαπά, δίνει πάντοτε πλούσιο υλικό
για την καλλιτεχνική ενασχόληση και
έκφραση. Ταξιδεύει πολύ, βλέπει και
ακούει ακόµα περισσότερο και προσπαθεί να κατανοήσει πολλές φορές
αυτό που προσπερνάται ή ακόµα δεν
εντοπίζεται µέσω της ρωγµής και της
ανίχνευσης.
Στοιχεία βιβλίου
Τίτλος: Στοιχειωμένη Ήπειρος
Συγγραφέας: Κατερίνα Σχισμένου
Εκδόσεις: Πηγή. Σελίδες: 80
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Στοιχειωμένη Ήπειρος: Διηγήματα Βασισμένα Στην Τοπική Παράδοση... της Κατερίνας Σχισμένου
Η Ήπειρος είναι γεµάτη ιστορίες που
δύσκολα µπορούν να βγουν στο φως.
Ιστορίες που έµειναν για πολύ καιρό
στις σκονισµένες γωνιές του χρόνου
και της µνήµης. Ιστορίες που χρειάζεται ιδιαίτερη τόλµη για να τις αφηγηθεί κάποιος. Ορισµένες κρύβουν
ανοµολόγητα µυστικά. Κάποιες πάλι
θέλουν να µας προειδοποιήσουν, ενώ
σχεδόν πάντα, αφορούν περίεργα,
ανεξιχνίαστα αινίγµατα, όπως εκείνη
η περίπτωση µε τη φωνή του νεκρού
πατέρα ή της Θεάς που προστάτευε τα
ευάλωτα παιδιά µπροστά στο σκοτάδι
της αβύσσου, ή του αρχαίου θησαυρού της πόλης, ή της γέφυρας που
πέφτει από την άδικη πράξη, αλλά και
της παράξενης δύναµης του µαντείου

Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2020

Καμία ανοχή στην παιδική κακοποίηση.



Με πρωτοβουλία του Δημάρχου Κεντρικών Τζουμέρκων
Κου Χρήστου Χασιάκου και του Δημοτικού Συμβούλου Κου Όμηρου Καπέλη έχουν γίνει οι εξής δύο προτάσεις
και βρίσκονται στο στάδιο διερεύνησης - υλοποίησης.
α) Την τοποθέτηση στην Άγναντα

Μχανηματος Αυτόματης Ανάληψης
(ΑΤΜ) της συνεταιριστικής Τράπεζας
Ηπείρου.
β) Την κατάθεση μελέτης για την
δημιουργία σταθμού ταχυφόρτισης
ηλεκτρικών αυτοκινήτων με τρεις κατ’
ελάχιστον θέσεις στάθμευσης σε δύο
σημεία στον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων, ήτοι την Άγναντα (στο παλαιό
Δημαρχείο) και το Βουργαρέλι.
Και οι δύο αυτές κινήσεις βρίσκονται σε μια πολύ καλή κατεύθυνση,
αφενός η τοποθέτηση ΑΤΜ θα διευκολύνει τις συναλλαγές όλων μας και
δεν θα χρειάζεται να μετακινούνται οι
κάτοικοι και επισκέπτες στις κοντινές
πόλεις ή χωριά για την πραγματοποίηση τραπεζικών συναλλαγών. Για αυτό
παροτρύνουμε όλους να ανοίξουμε
λογαριασμό στην εν λόγω Τράπεζα
και να την στηρίξουμε όπως αυτοί μας
στηρίζουν. Από την άλλη η δημιουργία σταθμού ταχυφόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων πέρα από το άνοιγμα προς την καινοτομία στο τομέα της
αυτοκίνησης και στο ολοένα αναπτυσσόμενο τομέα της ηλεκτροκίνησης είναι και μια πρωτοποριακή κίνηση που
θα ενισχύσει και την κυκλοφορία στο
χωριό με τους όλο και περισσότερους

ιδιοκτήτες ηλεκτρικών οχημάτων που θα βρίσκονται στην
ευρύτερη περιοχή, αφού ανά
τακτά χρονικά διαστήματα θα
επισκέπτονται το χωριό για
φόρτιση οπότε θα ενισχυθούν
και οι υπόλοιπες οικονομικές δραστηριότητες παράλληλα.
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Καμία γυναίκα μόνη, καμία γυναίκα
απροστάτευτη. Εάν υφίστασαι βία στο
σπίτι, επικοινώνησε τώρα, υπάρχουν
τρόποι:
http://www.astynomia.gr/
index.php?option=ozo_content&per
form=view&id=2030&Itemid=421&l
ang=

60 χρόνια Αναγέννηση Άρτας!
θώς το γεφύρι
«ολημερίς το
χτίζανε, το βράδυ γκρεμιζόταν…». Διακρίνεται για τη μοναδική αρχιτεκτονική
του αλλά και για τους θρύλους που έχουν
συνδεθεί με την κατασκευή του. Στη σύγχρονη εποχή η φράση «γεφύρι της Άρτας» χρησιμοποιείται για κάθε έργο που
συναντά δυσκολίες και αδυνατεί να ολοκληρωθεί. Χρονολογικά, το χτίσιμό του
δεν έχει καθοριστεί ακριβώς. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές. Φαίνεται ότι
είχε αρχικά θεμελιωθεί κατά τον 3ο π.Χ. αιώνα επί βασιλείας Πύρρου του
Α’. Κατά καιρούς έγιναν επισκευές και προσθήκες, με τελευταία εκείνη του
1612, που πιθανόν του έδωσε και τη σημερινή του μορφή.

Συνέχεια από τη σελίδα 7

Έργα κ’ αναβάθμιση στις υποδομές
της Τ.Κ. Αγνάντων
φαση δημοτικού
συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών
Τζουμέρκων, κατασκευή στέγης Λαογραφικού μουσείου Αγνάντων στην
πλατεία Κοιμήσεως Θεοτόκου.

Συνέχεια από τη σελίδα 5

νάκη Παναγιώτα και κ. Καπέλη Όμηρο, για τη στήριξή τους στις εισηγήσεις του Τοπικού Συμβουλίου στα
δημοτικά συμβούλια.
Εύχομαι και πάλι με τη βοήθεια
του Θεού και της επιστήμης από το
καλοκαίρι και μετά να βρεθούμε στο
χωριό μας, απελευθερώνοντας την
αγάπη μας για αυτό και με τη συσσωρευμένη ενέργεια που έχουμε
να πραγματοποιήσουμε όλα αυτά
που μας έλειψαν, τα οποία τώρα καταλαβαίνουμε πόσο αξία έχουν. Με
ευχές από καρδιάς για καλές γιορτές
και ευτυχισμένο το 2021!
Ο πρόεδρος
Κώστας Παππάς

+ Δωρεάν παραχώρηση πυροσβεστικού οχήματος από το αρχηγείο της Πυροσβεστικής στον Δήμο.
Εδώ θέλω να ευχαριστήσω τον χωριανό μας κ. Παπαγιάννη Βασίλη για
τις ενέργειές του που έκανε, να συντηρήσει το όχημα σε πολύ καλή κατάσταση, την δωρεάν παραχώρηση
σε ανταλλακτικά, καθώς και για την
συμβολή του σε έγγραφα που αφορούσαν την παράδοση του οχήματος στον
Δήμο.
Στο σημείο αυτό θα
ήθελα να τονίσω οτι
ουσιασ τική ήταν η
αρωγή και η αγαστή
συνεργασία με τον
Δήμαρχο κ. Χρήστο
Χασιάκο και τον Αντιδήμαρχο κ. Νικόλαο
Τζουμάκα.
Θα ήταν παράλειψή
μου να μην αναφερθώ στους δημοτικούς
Νέα υδρομάστευση στην Κρύα Βρύση
συμβούλους κ. Αντω-

