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Έχουμε εισέλθει την τελευταία 
δεκαετία σε μια άλλη εποχή. 
Στην εποχή της εξελιγμένης 

τεχνολογίας, των ιστοσελίδων, των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Πλέον όλα πραγμα-
τοποιούνται με ταχύτητα φωτός στο διαδίκτυο και η 
ενημέρωση έχει περάσει σε άλλη διάσταση. Το 2009 ο 
ξάδερφός μου Ευάγγελος Λεμονιάς αποφάσισε μαζί με 
τον Γιώργο Παπακίτσο να δημιουργήσουν μια ιστοσε-
λίδα για την Αδελφότητα Αγναντιτών Αθήνας, αντάξια 
του ονόματος και της ιστορίας του συλλόγου. Μια 
ιστοσελίδα που περιλάμβανε τις δράσεις του συλλό-
γου, έναν οδικό χάρτη για το χωριό μας και όλα όσα θα 
ήθελε να μάθει ο απλός τουρίστας που επιθυμούσε να 
επισκεφτεί τα μέρη μας. Το agnanta.com.gr που «γεν-
νήθηκε» πριν από έντεκα χρόνια δεν έγινε τυχαία. Είχε 
στόχο να αναδείξει τις ομορφιές του τόπου μας, αλλά 
και να διδάξει στις νέες γενιές την πλούσια κληρονομιά 
που έχει η Άγναντα.

Ήταν μια κίνηση πρωτοπόρα για την εποχή εκείνη, 
καθώς εκτός το «βαρύ» χαρτί που αποτελεί για την 
Αδελφότητα η εφημερίδα, θα είχε στα χέρια της και 
μια ιστοσελίδα που θα μπορούσε να χαράξει την δική 
της διαδρομή στο διαδίκτυο. Από το 2009 μέχρι και 
σήμερα πολλές φορές ακούστηκε από τα χείλη αρκε-
τών να αναβαθμιστεί με ακόμα πιο πλούσιο υλικό και 
θεματολογία η υπάρχουσα ιστοσελίδα. Έκτοτε κύλησε 
αρκετό νερό στο αυλάκι, ώσπου το τελευταίο διάστη-
μα η συντακτική ομάδα της Αδελφότητας έχει σηκώσει 
μανίκια και δουλεύει αρκετές ώρες για να παρουσια-
στεί σε λίγο καιρό, η νέα ανανεωμένη ιστοσελίδα της 
Αδελφότητας που μαζί με την εφημερίδα θα αποτελέ-
σει την ενημέρωση όλων των απανταχού Αγναντιτών.

 Η ιστοσελίδα μπορεί βρίσκεται υπό την σκέπη του 
συλλόγου, καθώς την διαχείριση της θα την αναλά-
βει η συντακτική ομάδα της εφημερίδας, ωστόσο η 
ιστοσελίδα αυτή θα είναι όλων των Αγναντιτών σε 
κάθε γωνία του πλανήτη, όπου κι αν βρίσκονται. Ο 
συγκεκριμένος διαδικτυακός ιστότοπος θα αποτελέ-
σει το πεδίο συνάντησης των συγχωριανών μας στο 
διαδίκτυο, δίνοντας έτσι την ευκαιρία όλες οι απόψεις, 
οι σκέψεις, οι προβληματισμοί να διαβάζονται και ηλε-
κτρονικά.

Από το 2017 που ψηφιστήκαμε από 
του χωριανούς μας για να αναλάβου-
με τις τύχες της Αδελφότητας, είχαμε 
θέσει σαν στόχο την ανανέωση της 

λειτουργίας του συλλόγου σε όλα τα επίπεδα και δη 
στο κομμάτι που άπτεται η ενημέρωση. Ξεκινήσαμε 
με την ολοκληρωτική αλλαγή της εφημερίδας, τόσο 
στην εξωτερική εμφάνιση, όσο και στο περιεχόμενό 
της. Εργαστήκαμε αρκετά για να προχωρήσουμε σε 
πλήρη ανανέωση του έντυπου τύπου του συλλόγου. 
Το καταφέραμε με δουλειά, κέφι και μπόλικη αγάπη 
για το χωριό. Επόμενος στόχος μας ήταν η πλήρης 
ανανέωση της ιστοσελίδας. Το ήδη υπάρχον υλικό μαζί 
με το φρέσκο που έρχεται θα δέσει την ιστοσελίδα και 
αναμένεται να φέρει στις οθόνες μας ένα εξαιρετικό 
αποτέλεσμα.

Θα είναι μια ιστοσελίδα που θα έχει πολλές και δια-
φορετικές ενότητες, ενημέρωση για το χωριό μας, τις 
δράσεις της Αδελφότητας, την ιστορία του χωριού, τα 
αξιοθέατα, συνεντεύξεις, αφιερώματα, ποιήματα, λα-
ογραφικά κείμενα, αρθρογραφίες, απόψεις, αθλητικά. 
Θα είναι μια ιστοσελίδα που ο κάθε Αγναντίτης θα νιώ-
θει υπερήφανος για τον τόπο του και θα αποτελέσει 
γι αυτόν την καλύτερη συντροφιά του στο διαδίκτυο. 
Εφημερίδα και ιστοσελίδα θα είναι οι συνδετικοί κρίκοι 
της Αδελφότητας, δίνοντας το βήμα σε κάθε συγχω-
ριανό μας να εκφράσει τα συναισθήματα του.

Τις επόμενες εβδομάδες, η ιστοσελίδα του συλλόγου 
μπαίνει σε νέα εποχή. Σε μια εποχή που είναι απόλυτα 
εναρμονισμένη με τις ανάγκες του διαδικτύου και της 
νέας τεχνολογίας. Είμαστε αισιόδοξοι ότι το αποτέλε-
σμα θα μας αρέσει και φυσικά θα σας αρέσει και θα 
αγκαλιάσετε τη νέα προσπάθεια, όπως ακριβώς έχει γί-
νει όλα αυτά τα χρόνια με την έκδοση της εφημερίδας.

Η πανδημία φρέναρε… τις αρχαιρεσίες 
της Αδελφότητας

Η πανδημία του Covid -19 έχει σαρώσει τα πάντα 
στο πέρασμα του, με την καθημερινότητα των πολιτών 
να έχει αλλάξει άρδην τον τελευταίο χρόνο. Η κοινωνι-
κή αποστασιοποίηση, το κλείσιμο σημαντικών κλάδων 
που στηρίζουν την ελληνική οικονομία και η αποξέ-
νωση έχουν δημιουργήσει μια αβεβαιότητα σε όλη 

την ελληνική κοινωνία που περιμένει εναγωνίως να δει 
φως στην άκρη του τούνελ. Τα πάντα έχουν «παγώσει», 
καθώς όλα συμβαδίζουν με τις διαθέσεις του ιού.

Η κανονικότητα στη ζωή μας έχει μπει στο «ψυγείο». 
Όλες οι κοινωνικές συναναστροφές έχουν πάψει να 
υπάρχουν και τα πάντα παραμένουν στάσιμα. Το 2021 
αποτελεί χρονιά εκλογών για την Αδελφότητα Αγνα-
ντιτών Αθήνας. Περασμένες εποχές το νέο Δ.Σ θα είχε 
αναδειχθεί μέσα από ψηφοφορία, ωστόσο η πανδημία 
φρενάρει την συγκεκριμένη διαδικασία. Αν όλα πάνε 
καλά και τα επιδημιολογικά δεδομένα χαλαρώσουν 
τις επόμενες εβδομάδες, τότε πιθανότατα το Δ.Σ του 
συλλόγου θα ανακοινώσει τον τόπο και την ώρα διεξα-
γωγής των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Διοικη-
τικού Συμβουλίου.

Καλούμε όλους τους νέους και νέες να συνδράμουν 
και να αγκαλιάσουν όλη την νέα προσπάθεια που γί-
νεται τα τελευταία χρόνια στο Δ.Σ της Αδελφότητας. 
Ο σύλλογος έχει ανάγκη τον κάθε νέο Αγναντίτη- ίσα 
να βοηθήσει με τις γνώσεις του, ώστε να συνεχίζουμε 
να χαράζουμε τη δική μας διαδρομή στα δρώμενα του 
χωριού μας.

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ της Αδελφότητας 
Αγναντιτών Αθήνας εύχονται 

σε όλους τους απανταχού  
Αγναντίτες και Αγναντίτισες,  

Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα. 
Το Φως της Ανάστασης να φωτίζει 

τις ζωές όλων σας και να σας χαρίζει 
υγεία, οικογενειακή ευτυχία και 

επαγγελματική προκοπή.

Η ιστοσελίδα της Αδελφότητας μπαίνει σε νέα εποχή!!

Μάχου υπέρ Πίστεως και Πατρίδος
1821 - 2021

Η ώρα ήλθεν, ω Άνδρες Έλληνες! Προ πολλού οι λαοί της 
Ευρώπης, πολεμούντες υπέρ των ιδίων Δικαιωμάτων 

και ελευθερίας αυτών, μας επροσκάλουν εις μίμησιν, αυτοί, 
καίτοι οπωσούν ελεύθεροι, επροσπάθησαν όλαις δυνάμεσι 
να αυξήσωσι την ελευθερίαν, και δι’ αυτής πάσαν αυτών την 
Ευδαιμονίαν.

Οι αδελφοί μας και φίλοι είναι πανταχού έτοιμοι, οι Σέρβοι, 
οι Σουλιώται, και όλη η Ηπειρος, οπλοφορούντες μας περιμέ-
νωσιν· ας ενωθώμεν λοιπόν με Ενθουσιασμόν! 

Η Π α τ ρ ί ς μ α ς π ρ ο σ κ α λ ε ί!
"Απόσπασμα από την Επαναστατική Προκήρυξη του Αλέ-

ξανδρου Υψηλάντη το Φεβρουάριο του 1821 στο Ιάσιο της 
Μολδοβλαχίας"

Και έτσι ξεκίνησε το ταξίδι 
για τον μεγαλύτερο αγώνα 
του Έθνους τον αγώνα για 
την Ελευθερία.

Την ημέρα του χαρμόσυ-
νου μηνύματος του Ευαγγε-
λισμού της Θεοτόκου οι Έλ-
ληνες ξεσηκώνονται για το 
δικό τους χαρμόσυνο γεγο-
νός την εθνική ανεξαρτησία!

Τα ιδανικά αυτού του αγώ-
να καλούμαστε να διαιωνί-
ζουμε, να φυλάττουμε και 
να υπερασπιζόμαστε έως και 
σήμερα δύο αιώνες μετά.

Χρόνια πολλά σε όλους 
τους Έλληνες και όλες τις 
Ελληνίδες!

Χρόνια πολλά σε όλους 
τους απανταχού Αγναντίτες 
και Αγναντίτισες

Χρόνια πολλά και σε όλους 
τους εορτάζοντες και τις 
εορτάζουσες

Ζήτω η 25η Μαρτίου
Ζήτω το Έθνος
Ζήτω τα 200 Χρόνια από 

την Εθνική παλιγγενεσία με 
περηφάνια και ευημερία σε 
όλους 

Από το Δ.Σ.  
της Αδελφότητας

200 χρόνια

Ελλάς, ιστορία και παράδοση
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Αναλαμβάνω παντός τύπου χωματουργικά έργα καθώς 
και καθαρισμούς οικοπέδων και αγροτεμαχίων. Στη διάθε-
σή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

Ένας Γάμος... Παναγία!
(Από το βιβλίο “Ο Δρόμος μου περνούσε από τα σχολεία”)

...Αρχές Νοέμβρη 1961, 
πήγαμε στο Υπουργείο Παι-
δείας, γιατί ξέραμε πως 
επρόκειτο πια να διοριστώ.

 – Κύριε Διευθυντά, ήρθα 
να σας πω, ότι εγώ θα πα-
ντρευτώ τον Λ. και γι'αυτό 
θα 'θελα να πάρω θέση στο 
Γυμνάσιο της Αμφίκλειας.

– Να φέρετε χαρτί του 
γάμου!

Τι γίνεται τώρα;
Ενημερώνουμε τους φί-

λους- ζέυγος φιλολόγων- 
στην Αθήνα, που θα μας 
κουκουλώσουν, ετοιμάζου-
με τα σχετικά χαρτιά, σιδε-
ρώνω ένα μπλέ ταγιέρ που 
είχα, παίρνουμε λίγες μέρες 
άδεια και πάμε με το τραίνο 
στην Αθήνα.

Ήταν Σάββατο, 25 Νο-
εμβρίου.

– Που θα παντρευτού-
με; Ρωτάμε τους κουμπά-
ρους μας.

– Τα κανονίσαμε! λέει ο 
Σπύρος. Ο γάμος θα γίνει 

στο εκκλησάκι...(πως το λέ-
γαν) κοντά στον Άγιο Λουκά. 
Ξέρω τον παπά- έχω τον γιο 
του μαθητή- θα σας ψάλει 
ζωηρά!

– Τι λέτε ρωτάει ο άντρας 
μου. Να καλέσουμε κανέναν;

– Ε, ναι! Δεν πρέπει να εί-
μαστε και μόνοι μας!

Έτσι ο άντρας μου ειδο-
ποίησε τρία πρώτα του ξα-
δέρφια και τον φίλο του τον 
Μάρκο, και γίναμε οχτώ( και 
τι κρίμα!- κανείς δεν είχε 
φωτογραφική μηχανή...).

Η κουμπάρα μας η Β. Σο-
λωμού- Ξανθάκη, έκανε κα-
λοπροαίρετο χαριτωμένο 
«πνεύμα»:

– Άντε! Μετά των άλλων κι 
εσείς... θα μετανοήσετε πι-
κρώς, και θα έχω τύψεις που 
συντέλεσα!...

Την άλλη μέρα το πρωί 

κατά τις έντεκα ήμασταν 
στο Εκκλησάκι. Είχε ωραίο 
καιρό, καθήσαμε απ'εξω 
στα παγκάκια στην σκιά των 
δένδρων και περιμέναμε. - τι 
άλλο;- τον παπά.(εγώ φο-
ρούσα ταγιέρ).

Σε λίγο ρωτάει κάποιος 
από μας την καθαρίστρια, 
που μπαινόβγαινε:

– Πότε θά 'ρθει ο παπάς;

– Ο παπάς μέσα είναι! 
Εσείς πότε θα φέρετε την 
νύφη;(!)

Ο παπάς μας έστησε στα 
δύο μέτρα και είπε όλα τα 
«γράμματα» αργά και καθα-
ρά, και μας κοίταζε στα μά-
τια σαν να μας έλεγε:

– «Καταλάβατε τί πάθατε;»
Μετά το «Μυστήριο» ορ-

μήσαμε για διασκέδαση- Οι 
κουμπάροι είχαν ένα θεό-
παλιο αμαξάκι, του η πίσω 
πινακίδα, έτριζε και αγκο-
μαχούσε και κάθε τόσο του 
'σβηνε η μηχανή. Και σαν να 
μην έφταναν αυτά: Τα φρέ-
να του δεν έπιαναν! Γι'αυτό, 
όποτε χρειαζόταν να σταμα-
τήσει ο Σπύρος, άνοιγε την 
πόρτα αριστερά και στύλω-
νε το μακρύ του πόδι την 
άσφαλτο, για να συγκρα-
τήσει τον «Αβραάμ»- όπως 

ονόμαζε το όλο... νιάτα αυ-
τοκίνητο του!

Είχε και ο Κώστας ο Σκου-
ρογιάννης αυτοκίνητο- κα-
λύτερο αυτό.

Τέλος, πάντων φτάσα-
με σε μια παραλία -Βούλα; 
Βουλιαγμένη; Δεν ξέρω, 
τότε ήταν όλα εξοχές- κα-
θήσαμε σε μια ταβέρνα, είχε 
ήλιο, έλαμπε η θάλασσα, οι 
άλλοι μιλούσαν ζωηρά μετα-
ξύ τους, για μένα όμως ήταν 
ακόμη όλοι ξένοι, άκουγα 
χωρίς να συμμετέχω- σαν να 
είχα πιεί το «αμίλητο νερό»...

Πήγαμε πάλι στο Υπουρ-
γείο μας με το χαρτί του 
γάμου.

– Παντρευτήκαμε! Λέω 
στον Διευθυντή Μέσης. Θα 
μου δώσετε θέση οργανική 
στην Αμφίκλεια;

Και εκείνος τότε άστραψε 
και μου 'ρριξε τον κεραυνό:

– Αλίμονο! Πως σκέφτεστε 
έτσι; Δηλαδή, άλλες αυλές 
να υπερποτίζονται και άλλες 
να ξεραίνονται; Όχι κυρία 
μου! Όχι! Θα σε τοποθετή-
σουμε στον Αϊ- Γιώργη Τυμ-
φρηστού!... Ή μήπως προτι-
μάς τον Δομοκό;

Απελπίστηκα. Θα πήγαι-
να πάλι στην «εξορία του 
Αδάμ»...(χωριά της επαρχί-
ας).***

Μετά τις γιορτές των 
Χριστουγέννων ήρθε ο δι-
ορισμός μου, και στις 15 
Φεβρουαρίου (1962) πήγα 
στην Επιθεώρηση στην Λα-
μία για να ορκιστώ.

(Πήγα και γύρισα με το 
τραίνο- μόνη μου. Εκείνη 
η μέρα για μένα σταθμός 
στη ζωή μου. Τη θυμάμαι 
ολοκάθαρα, σαν να ήταν 
σήμερα. Ταξίδεψα με ανά-
λαφρη ψυχή- μπορώ να πω: 
Ευτυχισμένη. Ένιωθα μέσα 
μου μια βαθειά ανακούφιση, 
γιατί θα είχα πλέον μόνιμη 
θέση στα Σχολεία- και το 
μόνο βάσανο που εγώ έβλε-
πα τότε, πως είχε η ζωή, 
ήταν το να είσαι φτωχός, το 
να μην έχεις χρήματα).

Η οργανική μου θέση ήταν 
τελικά στον Άγιο Γεώργιο, 
και γι' αυτό είπα στον Επιθε-
ωρητή Τυμφρηστού:

– Σας παρακαλώ να μου 
δώσετε απόσπαση για την 
Αμφίκλεια, όπου υπηρετεί ο 
άντρας μου.

– Α! Πετάγεται ένας βοη-
θός από απέναντι. Δεν φτά-
νει που έχεις άντρα, τον θέ-
λεις και στην τσέπη σου!(!!) 

Εγώ όμως επέμεινα, και 
τελικά μου έδωσαν απόσπα-
ση έξι μηνών για την Αμ-
φίκλεια.

(Και μέσα σε ένα μήνα το 
Υπουργείο Παιδείας έστειλε 
εκεί ούτε ένα ούτε δύο αλλά 
τρεις Φιλόλογους!...

Αυτή ήταν η... δικαιοσύνη 
του διευθυντή Μέσης Εκ-
παιδεύσεως, ο οποίος εκό-
πτετο τόσο πολύ για τις αυ-
λές, που υπερποτίζονταν και 
εκείνες που ξεραίνονταν, και 
«έφριττε» ο άνθρωπος για 
την δική μου... αναισθησία!)

Μάλιστα!
Όμως καλύτερα να μην 

θυμάται κανείς πολλά ! Σας 
Χαιρετώ!

Ανακοίνωση- Μήνυμα  
Εκπολιτιστικού- Εξωραϊστικού 
Συλλόγου  “Τα Άγναντα Άρτας”

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος του Χωριού μας θέλει να 
ευχαριστήσει την Αδελφότητα της Αθήνας για την πρω-
τοβουλία να ανεβάσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
τα κομμάτια από τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του χω-
ριού μας.

Εκδηλώσεις που προβάλλουν και κάνουν ευρύτερα 
γνωστό το χωριό μας,

Θερμά  Συγχαρητήρια!
Σας πληροφορούμε επίσης ότι ο Σύλλογος μας με την 

βοήθεια των συγχωριανών μας, που μένουν στο χωριό, 
συνέδραμε την προσπάθεια του Δήμου μας και συγκέ-
ντρωσε είδη πρώτης ανάγκης για τους σεισμόπληκτους 
της Θεσσαλίας.

Σας κανουμε επίσης γνωστό ότι η χορωδία του χω-
ριού μας με τον δάσκαλο Βαγγέλη Κώτσου παίρνει μέ-
ρος στα γυρίσματα ντοκυμαντέρ για τα χωριά μας με 
τρία τραγούδια της περιοχής μας και ένα πολυφωνικό 
τραγούδι.

Ελπίζοντας ότι το Πάσχα θα έχουμε την χαρά να σας 
υποδεχτούμε ευχόμαστε στους Απανταχού Αγναντίτες 
υγεία και καλή απελευθέρωση.

Ο Πρόεδρος ΚΩΣΤΑΣ Γεώργιος

Βασίλης Ελ. Λαγός
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

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

Δωδώνης 11- Ιωάννινα
Τηλ.: 26510-77000, 6944-313051

Email : blagos69@gmail.com
(Ο Βασίλης Λαγός είναι σύζυγος  
της Κατερίνας Χρ. Αναστασίου)
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Στο 17,2% η ανεργία στην Ήπειρο

Τον Νοέμβριο του 2020 πραγματοποιήθηκε η 
Παγκόσμια Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτι-
κής στον Καναδά, όπου η χώρα μας κατάκτησε 

τη 2η θέση στην κατηγορία OPEN (16-19). Με χαρά 
πληροφορηθήκαμε ότι ο Δημήτριος Κράββαρης του 
Ευαγγέλου εκπαιδευτικός πληροφορικής με καταγωγή 
από την Άγναντα είναι ο άνθρωπος πίσω από τη διε-
θνή αυτή επιτυχία. Έχοντας το ρόλο του προπονητή 
εκπαιδευτικής ρομποτικής και μέντορα της ομάδας που 
διακρίθηκε, κατάφερε μέσα στους δύσκολους καιρούς 
της πανδημίας να υποστηρίξει τους μαθητές εκπαιδευ-
τικά και οργανωτικά για να ολοκληρώσουν με επιτυχία 
το έργο τους. Προσθέτοντας νέες τεχνολογίες, όπως 
η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική όραση, αλλά 
και στηριζόμενοι στην ομαδική δουλειά, κατασκεύα-
σαν ένα ευφυές ρομποτικό σύστημα, το οποίο είναι σε 
θέση να φυτεύει, να καλλιεργεί και να συλλέγει φυτά 
αυτόματα, αναγνωρίζοντας διακριτά κάθε κατάσταση, 
όπως την αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος. Πολλά συγχα-
ρητήρια σε όλη την ομάδα και πάντα επιτυχίες.

Επιστολή παραίτησης

Ο τοπικός σύμβουλος Αγνάντων κ. Ηλίας Κωστού-
λας απέστειλε επιστολή παραίτησης προς τον Δή-

μαρχο Κεντρικών Τζουμέρκων κ. Χρήστο Χασιάκο, την 
οποία και δημοσιεύουμε παρακάτω.

Με την σειρά μας το Δ.Σ. της Αδελφότητας τον συγ-
χαίρει για την υπευθυνότητα που επέδειξε και του εύχε-
ται καλή συνέχεια και επιτυχία σε ότι κάνει!

Τη θέση του στο τοπικό συμβούλιο πήρε η Σωτηρία 
Μασιαλή του Γεωργίου. Το Δ.Σ. τη συγχαίρει και της 
εύχεται καλή επιτυχία στο έργο της.

Άγναντα 20/01/2021
ΠΡΟΣ: Τον Δήμαρχο Κεντρικών Τζουμέρκων, κ. Χρή-

στο Χασιάκο
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
α) Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου Αγνάντων, κ. Παπ-

πά Κωνσταντίνο 
β) Τοπικό συμβούλιο Αγνάντων 
γ) Κατοίκους- δημότες τοπικής κοινότητας Αγνάντων

Θέμα: «Παραίτηση τοπικού συμβούλου» 

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,
Με την παρούσα επιστολή μου θέλω να καταθέσω 

την παραίτηση μου από το αξίωμα του Τοπικού Συμ-
βούλου της Κοινότητας Αγνάντων.

Επαγγελματικές και οικογενειακές υποχρεώσεις δε 
μου επιτρέπουν να ασκήσω τα καθήκοντα μου όπως 
αρμόζει. Μετά από σοβαρή σκέψη, πήρα την απόφα-
ση, ως ηθικό και έντιμο, να παραχωρήσω τη θέση μου, 
στην οποία με ανέδειξαν οι συγχωριανοί μου. Πρέπει 
να γίνει κατανοητό σε όλους μας, ότι οι θέσεις αυτές 
είναι θέσεις προσφοράς και εφόσον δεν μπορούμε να 
τις υπηρετήσουμε σωστά για οποιονδήποτε λόγο, οφεί-
λουμε να τις αφήσουμε σε αυτούς που διαθέτουν, όχι 
μόνο τη διάθεση, αλλά και ουσιαστικό χρόνο για να 
προσφέρουν περισσότερα.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους το-
πικούς συμβούλους και τον Πρόεδρο αυτού για τη συ-
νεργασία όλο αυτό το διάστημα. Να ευχαριστήσω τον 
Δήμαρχο και τους επικεφαλής των δημοτικών παρατά-
ξεων για τις συναντήσεις που είχαμε.

Τέλος, κυρίως, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους 
συγχωριανούς μου που με τίμησαν με την επιλογή 
τους, με την υπόσχεση ότι θα παραμείνω δίπλα τους 
σε κάθε θέμα που θα χρειαστεί η συμμετοχή μου ως 
δημότης του χωριού μας, ώστε να συμβάλλω σε μια 
καλύτερη, πιο εύρυθμη καθημερινότητα στο χωριό μας.

Εύχομαι ολόψυχα καλή συνέχεια στο έργο όλων.

Με τιμή
Ηλίας Κωστούλας

Τοπικός Σύμβουλος Αγνάντων

Στο 16,2% ανήλθε το 
ποσοστό ανεργίας 
στη χώρα το δ’ τρί-

μηνο πέρυσι, έναντι επίσης 
16,2% το γ’ τρίμηνο του 
2020 και 16,8% το δ’ τρίμηνο 
του 2019. Ο αριθμός των 
ανέργων ανήλθε σε 750.135 
άτομα, παρουσιάζοντας μεί-
ωση 0,8% σε σχέση με το 
προηγούμενο τρίμηνο και 
4,6% σε σχέση με το αντί-
στοιχο τρίμηνο του προη-
γούμενου έτους. Ωστόσο, 
498.000 άτομα είναι μακρο-
χρόνια άνεργοι (αναζητούν 
εργασία από ένα έτος και 
πάνω), ενώ πολύ υψηλά εί-

ναι τα ποσοστά στις ηλικίες 
15- 29 ετών. Παράλληλα, το 
μεγαλύτερο ποσοστό των 
ανέργων (22,8%) εργαζόταν 
στους κλάδους των ξενοδο-
χείων και της εστίασης.

Έρευνα εργατικού δυ-
ναμικού

Συμπερασματικά, σύμ-
φωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η επί-
δραση της πανδημίας στην 
αγορά εργασίας αυξήθηκε 
κατά το δ΄ τρίμηνο του 2020. 
Από τα στοιχεία της έρευνας 
προκύπτει ότι οι απουσίες 
από την εργασία, καθώς και 
η εργασία στο σπίτι αυξήθη-
καν, ενώ οι ώρες εργασίας 

μειώθηκαν σε σχέση με το γ’ 
τρίμηνο 2020.

Επίσης, τα άτομα που 
δεν εργάζονταν αλλά ανα-
ζητούσαν εργασία και δή-
λωσαν ότι δεν είναι άμεσα 
διαθέσιμα να εργαστούν αυ-
ξήθηκαν σε σχέση με το γ’ 
τρίμηνο 2020 Από τα στοι-
χεία της έρευνας παρατη-
ρείται επίσης ότι, σε σχέση 
με το γ’ τρίμηνο του 2020, 
η απουσία από την εργασία 
αυξήθηκε κυρίως στον το-
μέα που περιλαμβάνει τους 
κλάδους του εμπορίου, των 
ξενοδοχείων, των εστιατο-
ρίων, των μεταφορών και 
επικοινωνιών, καθώς και 
στον τομέα των κατασκευ-
ών, ενώ μειώθηκε σημαντι-
κά στον τομέα των άλλων 
υπηρεσιών.

Το ποσοστό εργασίας από 
το σπίτι αυξήθηκε σε όλους 
τους τομείς και ιδιαίτερα 
στις χρηματοπιστωτικές και 
επιχειρηματικές δραστηριό-
τητες και στις άλλες υπηρε-
σίες. Οι ώρες εργασίας μειώ-
θηκαν σε όλους τους τομείς 
της οικονομίας, με εξαίρεση 
τις άλλες υπηρεσίες.

Ειδικότερα, από την έρευ-
να εργατικού δυναμικού της 
ΕΛΣΤΑΤ προκύπτουν τα εξής:

– Στις γυναίκες το ποσο-
στό ανεργίας (19,9%) παρα-
μένει σημαντικά υψηλότε-
ρο από εκείνο στους άνδρες 
(13,3%).

– Ηλικιακά, τα υψηλότε-
ρα ποσοστά καταγράφονται 
στις ομάδες 15- 19 ετών 
(44,7%) και 20- 24 ετών 
(34,3%). Ακολουθούν οι ηλι-
κίες 25- 29 ετών (29,6%), 30- 
44 ετών (15,9%), 45- 64 ετών 
(11,9%) και 65 ετών και άνω 
(9,3%).

– Σε επίπεδο περιφερειών 
της χώρας, στις τρεις πρώ-
τες θέσεις βρίσκονται η Δυ-
τική Ελλάδα (21,6%), η Δυτι-
κή Μακεδονία (20,5%) και η 
Στερεά Ελλάδα (19%). Ακο-
λουθούν, η Ανατολική Μα-
κεδονία και Θράκη (17,7%), 
το Νότιο Αιγαίο (17,6%), η 
Κεντρική Μακεδονία (17,5%), 
το Βόρειο Αιγαίο (17,3%), η 
Ήπειρος (17,2%), η Κρήτη 
(16,6%), η Θεσσαλία (16,4%), 
οι Ιόνιοι Νήσοι (16,3%), η Ατ-
τική (14,2%) και η Πελοπόν-
νησος (11,8%).

 – Οι βασικοί λόγοι που 
σταμάτησαν οι άνεργοι να 
εργάζονται είναι είτε γιατί 
η εργασία τους ήταν περι-
ορισμένης διάρκειας και 
τελείωσε (32,5%) είτε για-
τί απολύθηκαν (21,1%). Το 
μεγαλύτερο ποσοστό των 
ανέργων (22,8%) εργαζόταν 
στους κλάδους των ξενοδο-
χείων και της εστίασης. Σε 
ό,τι αφορά στο επάγγελμα 
της προηγούμενης εργασίας 
τους, το μεγαλύτερο ποσο-
στό (32%) απασχολούνταν 
στην παροχή υπηρεσιών ή 
ως πωλητές. Το ποσοστό 
των ανέργων που δεν έχουν 
εργαστεί στο παρελθόν (νέοι 
άνεργοι) είναι 18,6%.

Παγκόσμια Ολυμπιάδα 
Εκπαιδευτικής Ρομποτικής
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Το κάψιμο της Άγναντας
Στέφανου Φίλου, «ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ»

Ο χωριανός μας Στέφανος Φίλος στο μνημειώδες έργο του 
«ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ» αναφέρεται ειδικά στο «Κάψιμο της Άγνα-
ντας». Οι πληροφορίες του είναι μοναδικές και πολύτιμες. 

Αφιέρωση στην Επανάσταση του ’21 δεν είναι δυνατόν να παραβλέψου-
με τις πληροφορίες του. Επίσης μια εξαιρετική αποτύπωση των τοποθε-
σιών από τον Θανάση Νικολό.

«Ο Αλή Τοπάλ Πασάς φτάνοντας στα Κατσανοχώρια επικοινωνεί με το 
Χουρσίτ, ο οποίος τον διατάσσει να επιτεθεί ξανά κατά της Πλάκας. Και του 
στέλνει νέες δυνάμεις και πολεμοφόδια. Αφού ανασυντάσσεται τη χαραυγή 
της 29-7-1821 επιτίθεται κατά της Πλάκας με 4000 άνδρες. 

Η ολιγάριθμη ελληνική φρουρά της Πλά-
κας αιφνιδιάζεται και διασκορπίζεται. Μερι-
κοί απ’ αυτούς τρέχουν να ειδοποιήσουν στα 
δυτικομεσημβρινά χωριά των Τζουμέρκων 
τους Έλληνας οπλαρχηγούς. Ο Τοπάλ Πασάς 
καταλαμβάνει την Πλάκα, χωρίς να συναντή-
σει αντίσταση, και προχωρεί για την Άγναντα. 

Ο Γώγος Μπακόλας, μόλις πήρε την πρό-
σκληση του Μάρκου Μπότσαρη, τακτοποίησε 
τα του στρατοπέδου του στο Πέτα και ανα-
χώρησε βιαστικά για τα Δυτικά Τζουμέρκα, 
έχοντας μαζί του 300 Τζουμερκιώτες και Ρα-
δοβιζινούς. Κατά τις βραδινές ώρες της 29-
7-1821 έφτασε στην Άγναντα, χωρίς να έλθει 
σε επαφή με τον εχθρό. Τις πρωινές ώρες της 
επόμενης ημέρας τα τςςςμήματα του Γώγου 
Μπακόλα οχυρώθηκαν στα υψώματα Α. της 
Άγναντας (Ανάληψη, Κανάτες Κοντρί τ’ 

Διαμάντ’ Διάσελο) και πιάσαν τις διαβάσεις που οδηγούν στο βουνό. 
Τα τούρκικα στρατεύματα εισήλθαν στην Άγναντα την 30-7-1821 και άρχι-

σαν να προβαίνουν σε λεηλασίες. Οι κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους και 
πήραν το δρόμο για το βουνό. Οι Τούρκοι τους ακολούθησαν, αλλά το τμήμα 
του Μπακόλα τους εμπόδισε και έδωσε την ευκαιρία στους 200 Αγναντίτικες 
οικογένειες; Να βρουν καταφύγιο στο βουνό.

Την επομένη 31-7-1827 τμήματα του Τοπάλ Πασά επιχείρησαν ν’ ανέβουν 
στο βουνό αλλά συνάντησαν αντίσταση από τα τμήματα του Γώγου Μπα-
κόλα. Κάποιος απ’ τα παλικάρια του, που λεγόταν Διαμάντης στο όνομα ή 
στο επώνυμο απέκρουσε κατ’ επανάληψης τις επιθέσεις του Τούρκου Πρεμέ-

τη, ταμπουρωμένος πίσω απ’ το Κοντρί. Γι’ 
αυτό σήμερα λέμε στο «Κοντρί τ’ Διαμάντ’» 
και το ορμητήριο του Πρεμέτη, κατέληξε σε 
τοπωνύμιο «Τα Προυμέτια» και του Μπαχ-
μέτη «Μπαχμέτια». 

Αφού δεν κατόρθωσαν τα τουρκικά 
στρατεύματα να σκαρφαλώσουν στο βουνό, 
γιατί συνάντησαν την ηρωική αντίσταση των μαχητών του Γώγου Μπακόλα, 
έβαλαν φωτιά και έκαψαν τα σπίτια του χωριού (31-7-1821). Οι ιδιοκτήτες 
των σπιτιών αγνάντευαν από το βουνό πώς καίγονταν τα σπίτια τους, όπως 
αγνάντευαν 122 χρόνια αργότερα οι απόγονοί τους, την 25 και 27/10-1943 
από την ίδια περίπου θέση, όπως έκαιγαν οι Γερμανοί τα σπίτια τους και σκό-
τωναν τον κόσμο.

Τα μόνα σπίτια που δεν κάηκαν ήταν δύο (2) στη συνοικία Τσακμά. Το ένα 
ανήκε στον Τσακαγιάννη και το άλλο στον Χρισταγγέλη. Επίσης δεν κάηκε και 
το Τσακμακέικο, που το χρησιμοποίησαν οι Τούρκοι ως διοικητήριο». 

Ο Θανάσης Νικολός  πραγματοποίησε τη γεωγραφική αποτύπωση των μαχών.

ΜΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ…
«…Έτος 1821…θύμηση του χαλασμού, όντας επάτησαν οι Τούρκοι 

όλο το Τζουμέρκο και πήραν το βιο του κόσμου όλο. Είχαν τους Αγναντί-
τες κλεισμένους στο βουνό και πολέμαγαν μέρες τρεις. Και τους έβγαλαν 
οι Σουλιώτες και γλίτωσαν τον κόσμο ούλον…»

(Ιστορικόν Ενθύμιον που βρέθηκε γραμμένο σ εξώφυλλο εκκλησιαστικού 
βιβλίου του Μοναστηριού της Παναγίας των Γουριανών Άρτας)

«Την θέσιν του Πέτα την κυρίεψαν οι Τούρκοι. Και όταν γίνονταν αυτείνοι 
οι πολέμοι, εμείς εις το κάστρο τραβούσαμε μαρτύρια από τους Τούρκους 
δέρνοντας και βασανίζοντας. Εις τα τέλη του Γιουνίου ο Μήτρο Κουτελίδας και 
ο Μήτρο-Γώγος και και ο Γιαννάκη Ράγγος πολιόρκησαν τον Κώστα Πουλή εις 
το Μοναστήρι των Καλαρρύτων, οπού ήταν με τους Τούρκους. Την ίδια εποχή 
κινήθη ο Γώγος και πήγε εις την Πλάκα, οπού την βαστούσαν πολιορκία. Τους 
πολέμησε γενναίως, κυρίεψε την θέση, σκότωσε αρκετούς και πλήθος λάφυρα 
κάμαν οι Έλληνες και τους πήγαν κυνηγώντα ως δυο ώρες. Αφού έμαθε αυτόν 
τον χαλασμόν των Τούρκων ο Χουρσίτ-πασσάς εις την γειτονιά του, ότ᾿ είναι 

πλησίον-από τα Γιάννενα, και τον κυριεμό της θέσης, στέλνει μίαν μεγάλη 
δύναμη περίτου από οχτώ-χιλιάδες και κεφαλή τον Αλήπασσα-Μωραϊτη και 
άλλους».

Γιάννης Μακρυγιάννης, «Απομνημονεύματα»
«Τις ίδιες ημέρες πήγαν οι Τούρκοι εις τα χωριά Σκορέτζαινα και εκεί ήταν 

ο Κιτζοπάσκος και ο Γιαννηκώστας, γενναίον παληκάρι και καταπληγωμένος 
από τους πολέμους. Ρίχτηκαν των Τούρκων και εκεί και τους καταδιάλυσαν 
και σκοτώθηκαν και εκεί Τούρκοι όχι πολλή ποσότη. Την ίδια εποχή πήγαν και 
εις τα χωριά Άγναντα πολλοί Τούρκοι να σκλαβώσουν και να χαλάσουν το 
σκέδιον των Ελλήνων. Πήγε ο Γώγος, ο Κατζικογιάννης, ο Δράκος, οι Τζαβε-
λαίγοι και άλλοι αξιωματικοί και άρχισε ο πόλεμος από την αυγή ως το γιόμα 
πολλά πεισματώδης και γενναίος. Και οι Τούρκοι και οι Έλληνες πολέμησαν 
αντρείως. Και τους έκαμαν ένα χαλασμόν και εκεί των Τούρκων μεγάλον και 
τους διάλυσαν».

Γιάννης Μακρυγιάννης, «Απομνημονεύματα»
«Κατά τα προηγούμενα, ο Αλή Τοπάλ Πασάς επειγόμενοις να προελάση εις 

“Σταυρόν” αφήκεν εις τα Ν. Δυτικά Τζουμέρκα ισχυρά τμήματα του στρατού 
του προς κατάπνιξιν της επαναστάσεως. Ταύτα επιτρέχοντα την χώραν είτε 
υφίσταντο επιθέσεις των επαναστατών, αίτινες κατέληγον εις μάχας, είτε και 
αυτά επιδίωκον την μετ’ αυτών σύγκρουσίν των. Πλην δε τούτου ενεργούντα 
ερεύνας προς ανακάλυψιν ειδών ή ίχνους σχέσεων επαναστατικής ενοχής, ή 
και αυτά ταύτα εξευρίσκοντα αφορμάς, δήθεν επί συντηρήσει (τροφοδοσία, 
υποθάλψει ή στρατολογία) επαναστατικών σωμάτων προέβαιναν εις κακο-
ποίησιν του αμάχου πληθυσμού, λεηλασίαν και πυρπόλησιν των χωρίων. Συ-
νεπεία των ανωτέρω και εν συνεχεία προς την προηγουμένην μάχην κατά τας 
αυτάς ημέρας (2-3 Αυγούστου) υπήρξε, και η παρά τα Άγναντα άμεσος επίθε-
σις και η μετά επτάωρον πεισματώδη μάχην συντριπτική νίκη των οπλαρχη-
γών Δράκου, Κατσικογιάννη και Τζαβέλλα και τμήματος Τουρκικού στρατού, 
όπερ και διέλυσαν∙ και ούτως εξεδικήθησαν την καταστροφήν της κωμοπόλε-
ως, άμα δε απηγγίστρωσαν και τους υπό του Γώγου δασωθέντας, από τριη-
μέρου όμως ανά τας χράδρας και τας φαράγγας των Τζουμέρκων εκ της πεί-
νης και του ψύχους ταλαιπωρημένους Αγναντίτας. Ομοίως δε, και συγχρόνως 
σχεδόν, οι οπλαρχηγοί Κίτσο Πάσχος και Γιάννη Κώστας προσβαλόντες παρά 
τα Σχωρέτσιανα, και νικήσαντες Τουρκικάς πλαγιοφυλακάς απεδέσμευσαν και 
τας εις τα βουνά Αγνάντων καταφυγούσας διακοσίας οικογενείας». 

Νικ. Χ. Παπακώστα, «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ», Αθήνα 1967

Στο στενό έγιναν οι περισσότερες μάχες.

Η Άγναντα στην επανάσταση του ’21
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Αγναντίτες αγωνιστές στην επανάσταση του ‘21
Ο Δημήτριος Καρατζένης στο βιβλίο του «Η ΑΡΤΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ 

ΤΟΥ 1821» καταχωρεί τετρακόσιους  (400) αγωνιστές από την επαρχία Άρτας 
και Τζουμέρκων. Μεταξύ αυτών καταγράφει και τους εξής Αγναντίτες: 

Ο Στέφανος Φίλος στο βιβλίο του «Άγναντα Άρτας» γράφει και τα εξής: 
«Από τους 400 αγωνιστές, που έχει καταχωρίσει στο βιβλίο του ο κ. Καρα-

τζένης, αρκετοί δήλωσαν τόπο καταγωγής τα Τζουμέρκα  ή την Άρτα, χωρίς 
ν’ αναφέρουν το συγκεκριμένο χωριό από το οποίο κατάγονται. Πολλά επώ-
νυμα (όπως Κώστας, Γεωργάκης, Καραμπίνης κλπ), αλλά αυτό δεν σημαίνει 
ότι κατάγονται και από την Άγναντα, αλλά ούτε μπορούμε και να το αποκλεί-
σουμε.  Ο κ. Καρατζένης συνέχισε την έρευνά του και έχει ήδη νέο κατάλογο 
αγωνιστών του 21 για δημοσίευση. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται και 
οι εξής Αγναντίτες:

1.£ Ο Χρήστος Ντούβαλης, ο οποίος τιμήθηκε με σιδερένιο εθνόσημο.
2.£ Ο Σπύρος Μασαλής, ο οποίος τιμήθηκε και αυτός με το ίδιο παρά-

σημο.
3.£ Ο Ιωάννης Καπέλης, που τιμήθηκε με σιδερένιο εθνόσημο, όπως και 

οι δύο προηγούμενοι.
4.£ Ο Ιωάννης Μάντζαρης, τιμήθηκε με αργυρένιο εθνόσημο, ενώ
5.£ Ο Λιόλιος Μάντζαρης με σιδερένιο εθνόσημο. 

Τιμήθηκαν ακόμη 1. Γεώργιος Αγναντίτης, που χρησιμοποιήθηκε 
από το Δημήτριο Κουτελίδα ως ταχυδρόμος στην περιοχή Τζουμέρ-
κων και οι 2. Γιάννης Κώστας και 3. Αθανάσιος Φίλος».

200 χρόνια από την  Επανάσταση του ’21
Το δίδαγμα

Διακόσια ολόκλη-
ρα χρόνια από 
την Επανάσταση, 

από τότε που οι Έλλη-
νες άδραξαν τα όπλα και 
κήρυξαν «την Πολιτικήν 
αυτού  (Έθνους) Ύπαρξιν 

και Ανεξαρτησίαν».(1) Διακόσια χρόνια και η μνήμη, 
η χαοτική αυτή δύναμη καίει  -«άκαυτη βάτος»-  
και συνδαυλίζεται από την εκπλήρωση του χρέους 
μας έναντι των προγόνων - επαναστατών.  Γιατί 
μας ελευθέρωσαν. 

Το προσάναμμα το κρατούν με την προσφορά 
τους, διαχρονικά, τόσοι ήρωες και διδάχοι της 
εθνικής αξιοπρέπειας. Κι όσο κι αν το δίκιο συ-
νταυτίζεται με την ανωνυμία, με τον αγώνα δη-
λαδή του λαού,  είναι και αυτοί που στέκουν ως 
«ακρογωνιαίοι λίθοι», συντάσσουν και διατηρούν 
την  εθνική διάρκεια και προκοπή του ελληνικού 
έθνους. Ρήγας Φεραίος - Βελεστινλής. Ο άνθρω-
πος που  με τις ιδέες και τα οράματά του σκόρ-
πισε τη φλόγα της επανάστασης σε όλους τους 
Βαλκάνιους. Ο ήρωας, ο κοινωνικός επαναστάτης 
που στάθηκε ο πρώτος μεγαλομάρτυρας του αγώ-
να συγκεντρώνοντας στο πρόσωπό του το μίσος 
όλης της ευρωπαϊκής αντίδρασης, αλλά και την 
ευγνωμοσύνη κάθε ελεύθερου Βαλκάνιου.

Ο Καραϊσκάκης, «το παιδί της καλογριάς», ο  
στρατηγός Κολοκοτρώνης, ο Αθανάσιος Διάκος, 
ο Μπακόλας  και τόσοι άλλοι ήρωες και μάρτυρες 
του αγώνα. Τόποι εθνικοί ποτισμένοι με το αίμα 
των αγωνιστών, με το πάθος και τον καημό του 
επαναστατημένου, για μια πατρίδα ελεύθερη, για 
μια Ελλάδα ανεξάρτητη. Και πάνω απ’ όλους και 

απ’ όλα εκείνος ο Βασίλης του δημοτικού τραγου-
διού που αψήφισε  «νοικοκουροσύνες» και φρο-
νιμάδα και έγινε κλέφτης στ’ όνομα μιας λεύτερης 
και αδούλωτης πατρίδας.  

«Βασίλη, κάτσε φρόνιμα, να γένεις νοικοκύρης, 
για ν' αποχτήσεις πρόβατα, ζευγάρια κι αγελάδες, 
χωριά κι αμπελοχώραφα, κοπέλια να δουλεύουν. 

(…)
- Μάνα μου εγώ δεν κάθομαι να γίνω νοικοκύρης, 
να κάμω αμπελοχώραφα, κοπέλια να δουλεύουν, 
και να 'μαι σκλάβος των Τουρκών, κοπέλι στους 

γερόντους». 

Η εθνική και κοινωνική του περηφάνια τον ώθη-
σαν να εγκαταλείψει τα υλικά αγαθά μιας υπόδου-
λης ζωής και να γίνει  αντάρτης, ελεύθερος μέσα 
στη φύση των απόκρημνων βουνών. 

Η Ήπειρος, τόπος άγριος, γεμάτος βουνά, απρό-
σιτος, ανυπόταχτος, «πρωτοστάτης» όμως κι αλη-
θινή αιμοδότρα, σ’ όλα τα εθνικά κατορθώματα, σ’ 
όλο το εθνικό μεγαλείο. Σούλι, Πέτα, Σέλτσο, Σταυ-
ρός Τζουμέρκων.  Στην Ήπειρο καλλιεργήθηκαν 
έντονα οι ιδέες του Νεοελληνικού Διαφωτισμού  
που ουσιαστικά άναψαν το φιτίλι της Επανάστα-
σης.  Ασφαλώς και δεν είναι  υπερβολική η έκφρα-
ση που αναφέρεται στα Γιάννινα εκείνη την εποχή: 
«Πρώτα στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμμα-
τα». Και πάνω απ’ όλα Σκουφάς και Τσακάλωφ.

Η Ήπειρος όμως είναι Ελλάδα. «Ο καθείς»-κάθε 
τόπος- «και τον οβολό του». Αυτό τον οβολό οφεί-
λουμε να αξιοποιήσουμε κατάλληλα, γιατί θα γιορ-
τάσουμε το 21. Το γιορτάζουμε, αφού καθιερώθηκε 
ως χρόνος γιορτής, αλλά και μνήμης. Η λήθη δεν 
χωράει εδώ.  Δεν απιθώνονται στη λήθη τα εθνικά 

μας ιδανικά. Και περισσότερο δεν χωράει η εκμε-
τάλλευση. Δεν είναι η εθνική ύπαρξη, η ιστορική 
και κατά συνέπεια η ελληνική μνήμη  είδος προς 
μεταπώληση, ώστε να λειτουργούν οι μεσάζοντες, 
οι διαμεσολαβητές και  οι μεταπράτες. Δεν αγορά-
ζεται και δεν πωλείται. Προσοχή όμως μήπως  οι 
λόγοι και οι παράτες  περισσέψουν. Μεγάλα λόγια 
έξαρσης της «εθνικής» υπερηφάνειας των Ελλή-
νων για την επέτειο της «εθνικής παλιγγενεσίας», 
αλλά ανυπαρξία διδαγμάτων. 

Γιατί η πατρίδα είναι για όλους. «Τούτην την πα-
τρίδα την έχομεν όλοι μαζί, και σοφοί και αμαθείς 
και στρατιωτικοί και οι πλέον μικρότεροι άνθρω-
ποι». (Ι. Μακρυγιάννης)  Δεν εξαιρείται κανείς. 

Ένα πρέπει να είναι το δίδαγμα. Το ανάστημα 
που όρθωσε ο λαός μας, πριν από 200 χρόνια, 
ήταν η πιο αποφασιστική στάση και έκφραση του 
δικαιώματος, που έχει κάθε λαός, να επιλέγει ο 
ίδιος το δρόμο που θα πορευτεί. Να χαράσσει το 
δρόμο του και να τον διαβαίνει. Ελεύθερος. 

(1) Διακήρυξη του Προσωρινού Πολιτεύματος  
της Ελλάδος

«Τὸ Ἑλληνικὸν Ἔθνος, τὸ ὑπὸ τὴν φρικώδη ὀθω-
μανικὴν δυναστείαν, μὴ δυνάμενον νὰ φέρῃ τὸν 
βαρύτατον καὶ ἀπαραδειγμάτιστον ζυγὸν τῆς τυ-
ραννίας, καὶ ἀποσεῖσαν αὐτὸν μὲ μεγάλας θυσίας, 
κηρύττει σήμερον διὰ τῶν νομίμων παραστατῶν 
του, εἰς Ἐθνικὴν συνηγμένων Συνέλευσιν, ἐνώπιον 
Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, τὴν Πολιτικὴν αὑτοῦ Ὕπαρ-
ξιν καὶ Ἀνεξαρτησίαν.

 Ἐν Ἐπιδαύρῳ τὴν α´ Ἰανουαρίου ἔτει ,αωκβ´ καὶ 
Α´ τῆς Ἀνεξαρτησίας».

«Τζουμέρκα μου περήφανα 
παλικαριών λημέρια»

Γράφειο
ΧρίστοςΑ.Τούμπουρος

Η Άγναντα στην επανάσταση του ’21
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ 
ΑΓΝΑΝΤΙΤΩΝ  

ΑΘΗΝΑΣ
Γραφ. Σοφοκλέους 33

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

www.agnanta.com.gr

Ε-mail:  
info@agnanta.com.gr

Εκδότης:
Ευάγγελος Β. Κώστας

Πρόεδρος της Αδελφότητας

Συντακτικήομάδα:
Χρήστος Α. Λεμονιάς
Χρίστος Τούμπουρος

Κωδικός:3734

Yπεύθυνος  
τυπογραφείου:

ΑΦΟΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ Ο.Ε.

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

Ε-mail: costaszl@yahoo.gr

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

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 δικιά σας μικρή βοήθεια αποτελεί μια μεγάλη και σημαντική 
βοήθεια για εμάς. Μην την αμελείτε.

Βοηθήστε μας να συνεχίσουμε την έκδοση της εφημερίδας. Στείλ-
τε 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 τυ-
χόν συνωνυμίες στην κατάθεσή σας. Ευχαριστούμε εκ του Δ.Σ.  

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.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Η Νατάσα Αηδόνη του Πα-

ναγιώτη και ο σύζυγός της 
Γεώργιος Σαλαμούρας απέ-
κτησαν στις 19 Νοεμβρίου 
2020 ένα υγιέστατο αγοράκι. 
Ευχόμαστε Να τους ζήσει!

 Ο Χρήστος Παππάς του 
Δημητρίου και η σύζυγος του 
Λίνα Καπέλη του Γεωργίου 
απέκτησαν στις 16 Δεκεμ-
βρίου 2020 ένα υγιέστατο 
αγοράκι. Ευχόμαστε Να τους 
ζήσει!

ΘΑΝΑΤΟΙ
Απεβίωσε στις 29 Ιανουα-

ρίου 2021 η Σταυρούλα Κα-
ραμάνη σύζυγος του Αριστο-
τέλη Καραμάνη και κηδεύτη-
κε την επομένη στην Άγνα-
ντα, ετών 79.

 Απεβίωσε στις 17 Φε-
βρουαρίου 2021 η Ανθή Αγό-
ρου χήρα Δημητρίου Αγόρου 

στην Άρτα και κηδεύτηκε 
την επομένη στην Άγναντα, 
ετών 89.

 Απεβίωσε στις 8 Μαρτί-
ου 2021 στην Αθήνα ο Γεώρ-
γιος Σκουλικαρίτης του Δη-
μητρίου και κηδεύτηκε στον 

Γέρακα Αττικής, ετών 80. 
«Έφυγε ο άρχοντας».

ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Σε διόρθωση του προη-

γούμενου Φύλλου της Εφη-
μερίδας σχετικά με την 
αναγγελία θανάτου του συγ-
χωριανού μας  Παναγιώτη 
Ντούβαλη του Γεωργίου εκ 

παραδρομής τα στοιχεία 
ήταν λανθασμένα οπότε 
επανερχόμαστε με τα σωστά 
στοιχεία της αναγγελίας πα-
ρακάτω:

Απεβίωσε στις 23 Οκτω-
βρίου 2020 ο Ντούβαλης Πα-
ναγιώτης του Γεωργίου  και 
κηδεύτηκε την επομένη στον 
Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη Ανατολής 
Ιωαννίνων, ετών 68.

 Ζητούμε συγγνώμη από 
την οικογένεια του εκλιπό-
ντος και μεταφέρουμε τα 
θερμά μας συλλυπητήρια.

ΝΕΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ
Ο Κωνσταντίνος Κώστας 

του Βασιλείου και της Μαρί-
ας Μαυροπάνου ολοκλήρω-
σε την 8 Σεπτεμβρίου 2020 
τις σπουδές του και έλαβε το 
πτυχίο από το Τμήμα Κοινω-
νιολογίας του Παντείου Πα-
νεπιστημίου.

 Η Ελπίδα Αηδόνη και 
ο Μάριος Αηδόνης του Λά-
μπρου και της Παναγιώτας 
(Νότας) ολοκλήρωσαν την 
11 Σεπτεμβρίου Δεκεμβρίου 
2020 τις σπουδές τους και 
έλαβαν το πτυχίο τους από 
το τμήμα  Διοίκησης Επιχει-

ρήσεων  της Σχολής Οικονο-
μικών Επιστημών και Διοίκη-
σης Επιχειρήσεων του Πανε-
πιστημίου Πατρών.

 Ο Θανάσης Κώστας του 
Γεωργίου και της Αικατερί-
νης Κράβαρρη ολοκλήρωσε 
την 1 Δεκεμβρίου 2020 τις 
σπουδές του και έλαβε το 
πτυχίο του από το τμήμα  
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Μηχανικών Υπολογι-
στών του Εθνικού Μετσόβι-
ου Πολυτεχνείου.

Τους ευχόμαστε συγχαρη-
τήρια και καλή στδιοδρομία!

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Ο Χρήστος Κρεμπούνης 

προσφέρει στην Αδελφότη-
τα Αγναντιτών Αθήνας  το 
ποσό των 70 ευρώ στη μνή-
μη της γυναίκας του Ειρήνης 
(Ρένας) του Αδελφού του 
Νίκου Κρεμπούμη και της 
νύφης του Νίκης (Ελπινίκης) 
Κρεμπούνη.

 Οι Κωνσταντίνος και 
Ιωάννα Ντούβαλη προσφέ-
ρουν για τη μνήμη της θεί-
ας τους Ανθής Αγόρου 100 
ευρώ στον Ι.Ν. Αγίου Δημη-
τρίου Αγνάντων και 50 ευρώ 
στην Αδελφότητα Αγναντι-
τών Αθήνας.

Βάσια & Λέλα Χρηστίδη

ΚΕΝΤΡΟ 
ΠΑΝΟΡΑΜΑ
 Θα βρείτε ψητά στα 

κάρβουνα, παραδοσιακές 
χωριάτικες πίττες και διά-
φορα ορεκτικά.

Νικολέττα Κωστούλα
26850-31.000

και για όλες τις εκδηλώ-
σεις σας στο τηλέφωνο

697.32.90.852

Πως να σου ειπώ το τελευταίο αντίο. Πως να σε χαιρετήσω για 
πάντα, πως να σου ειπώ δυο λόγια αγάπης και συγκίνησης για 
τον τόσο πρόωρο και άδικο χαμό σου από τον πρόσκαιρο ετού-
το κόσμο. Δύσκολα τα λόγια βγαίνουν.

Το θλιβερό μαντάτο γρήγορα έφτασε μακριά και πέρα από τα 
όρια της μόνιμης κατοικίας σου. Άφωνοι μείναμε. Δεν μπορούμε 
να το πιστέψουμε. Έφυγε ο Πάνος......

Η έντονη παρουσία σου, η ευγενική συμπεριφορά σου, η τι-
μιότητα, η εργατικότητα, η καλοσύνη, η άδολη προσφορά σου, 
ανοιχτόκαρδος σε όλους, σε είχαν κατατάξει στον πιο αγαπη-
μένο μας συγγενή, φίλο, χωριανό. Είχες δεθεί με όλους μας. 
Είχες πάρει και είχες δώσει. Είχες γίνει ένα με εμάς. Είχες χτίσει 
ένα κομμάτι στους δικούς μας εαυτούς. Και τώρα που έφυγες 
απότομα μας το παίρνεις, το ξεκολλάς βίαια κι εμείς πονάμε – 
πονάμε και από τον πόνο κλαίμε. Θρηνούμε μαζί με την αξιολά-
τρευτη οικογένειά σου, την αγαπημένη συνοδοιπόρο της ζωής 
σου Μαρία, η οποία αγόγγυστα στάθηκε δίπλα σου στην σκληρή 
δοκιμασία που πέρασες μέχρι την τελευταία σου στιγμή. Τα 
αγαπημένα σου παιδιά Εύη και Άγγελο και τα λατρεμένα σου 
εγγόνια την Νικολέτα και τον Παναγιώτη. Στοργικός σύζυγος, 
πατέρας, παππούς.

Θρηνούμε τον απρόσμενο χαμό σου και ταυτόχρονα σ’ ευχα-
ριστούμε για όσα απλόχερα πρόσφερες προς όλους ανεξαιρέ-
τως που σε γνώρισαν. Αντιμετώπισες τα προβλήματα της υγείας 
σου με σθένος, με αξιοπρέπεια και θαυμαστή καρτερικότητα. 
Έδινες θάρρος ο ίδιος στην οικογένειά σου, δείχνοντας ότι είσαι 
καλά. Τι να κάνουμε ξάδερφε, μου έλεγες. Το παλεύω. Και πά-
λεψες παληκαρίσια μέχρι που ο χάρος σε λύγισε.

Λάτρης της γενέτειρας μας το Παλαιοχώρι, που υπεραγαπού-
σες. Με την πρώτη ευκαιρία που σου δινόταν, πήγαινες στο 
χωριό. Φτερούγιζε η καρδιά σου, γινόσουν άλλος άνθρωπος, 
ξεχνούσες και τα προβλήματα της υγείας σου που είχες τα τε-
λευταία χρόνια, μόλις πατούσε το πόδι σου στον συνοικισμό 
μας. Μπροστάρης εκεί στην εκ βάθρων ανακαίνιση της εκκλησί-
ας μας της Μεταμόρφωσης του Σωτήρως. Διέθεσες πολύ κόπο 
και χρόνο από την προσωπική σου ζωή και παρά την οικονομική 
δυσπραγία κατάφερες και με την συνδρομή των συγχωριανών 
μας να γίνουν όλα με κάθε λεπτομέρεια, όπως τα σχεδίαζες. 
Δεν της λείπει τίποτα.

Δυσαναπλήρωτο το κενό, Πάνο, που αφήνεις πίσω σου και 
εκεί στ’ απόσκια του χωριού μας, που συναντιόμαστε κάθε κα-
λοκαίρι, η απουσία σου θα ’ναι για εμάς οδυνηρή.

Στην μνήμη μας θα μείνει χαραγμένη η ήρεμη μορφή σου, το 
χαμογελαστό σου πρόσωπο, ο ανιδιοτελής σου χαρακτήρας. 
Αναπαύσου ήσυχος δίπλα στους γονείς σου, στον αδερφό σου, 
τους συγγενείς και φίλους σου, που έφυγαν πριν από εσένα.

 Καλό παράδεισο ξεδερφούλη μου.
«Αιωνία σου η μνήμη» 
«Ήσουν ένας Παλαιοχωρίτης»

Αχιλλέας Λ. Σκουλικαρίτης
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Τυχόν ελλιπή στοιχεία καταθετών οφείλονται στο αντίγραφο που 
μας δίνεται από την τράπεζα, στο οποίο εμφανίζεται ένας συγκεκρι-
μένος αριθμός χαρακτήρων. Γι’ αυτό παρακαλούνται οι καταθέτες 
να αναγράφουν πρώτα τ’ όνομά τους και κατόπιν την αιτιολογία της 
κατάθεσης.

ΣτοναγαπημένομουξάδερφοΠάνοΝτούβαλη

ΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ πέτρινο σπί-

τι σε καλή κατάσταση σε 
έκταση δύο στρεμμάτων 
στο συνοικισμό Αρτίσσης. 

Τη λ  Ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς : 
6977706298.
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Πάσχα στο χωριό ή άπιαστο όνειρο;

Ένα διαφορετικό Πάσχα από το περσινό θέλουν να 
περάσουν οι κουρασμένοι… Έλληνες από τα περι-
οριστικά μέτρα που λαμβάνουν χώρα εδώ και ένα 

πεντάμηνο στην χώρα μας. Το περσινό Πάσχα ήταν αρ-
κετά «κρύο», καθώς και οι Εκκλησίες ήταν κλειστές για το 
κοινό, αλλά και το μότο «Μένουμε Σπίτι» κυριάρχησε στην 
μεγαλύτερη γιορτή της Χριστιανοσύνης.

 Και φέτος τα πράγματα όμως μόνο αισιόδοξα δεν είναι. 
Η κόπωση των πολιτών από την καραντίνα των πέντε 
μηνών έχει αρχίσει ήδη να κάνει την εμφάνιση της, ενώ 
η οικονομία συνεχίζει να παραμένει στο «ψυγείο». Και το 
ερώτημα που διερωτάται κάποιος όσο φτάνουμε προς την 
Μεγάλη Εβδομάδα είναι αν θα κάνουμε Πάσχα στα χωριά 
μας ή και φέτος θα αποτελέσει όνειρο θερινής νυκτός.

 Απάντηση στην παρούσα φάση δεν μπορεί να δώσει 
κανείς. Ούτε η κυβέρνηση, ούτε η επιτροπή των επι-
στημόνων που διαχειρίζεται το κομμάτι της πανδημίας. 
Ορισμένοι μάλιστα από τους γιατρούς λένε ότι μόνο υπό 
συγκεκριμένες προϋποθέσεις θα επιτραπεί η μετακίνηση 
εκτός νομού, καθώς οι εμβολιασμοί συνεχίζονται, αλλά η 
αύξηση του ιϊκού φορτίου παραμένει.

Προβληματισμός, 
εκνευρισμός και 

κούραση
 Προβληματισμός, παράλ-

ληλα παρουσιάζεται μάλι-
στα σε αρκετά κυβερνητικά 
στελέχη, καθώς υποστηρί-
ζουν ότι πρέπει να δοθεί 
ουσιαστική ανάσα στους 
πολίτες κατά την περίοδο 
του Πάσχα. Η κυβέρνη-

ση θεωρεί ότι θα πρέπει 
να έχουν εμβολιαστεί όλες 
οι ευπαθείς ομάδες και 
οι περισσότεροι ηλικιω-
μένοι, να έχουν ξεκινήσει 
τα μαζικά self-test και φυ-
σικά να έχουν μειωθεί τα 
κρούσματα.

Επίσης, υπάρχει έντονη 
ανησυχία για το ενδεχό-
μενο να υπάρξει διασπο-
ρά του ιού από κατοίκους 
περιοχών με υψηλό ιϊκό 
φορτίο και κυρίως από πε-
ριοχές της Αττικής αλλά και 
από άλλες επιδημιολογικά 

επιβαρυμένες περιοχές, 
όπως το Ηράκλειο και τα 
Χανιά. Όπως και να έχει η 
κούραση και ο εκνευρισμός 
των πολιτών από τους πε-
ριορισμούς που έχουν 
επιβληθεί καθ΄ όλη την δι-
άρκεια του χειμώνα, έχει 
άμεσο αντίκτυπο και στην 
ψυχολογία, που βλέπουν 
ότι παρά τις θυσίες τους, 
μένοντας κλεισμένοι στα 

σπίτια τους, τα κρούσματα 
όχι μόνο δεν έπεσαν όλο 
αυτό το διάστημα, αλλά 
εκτοξεύτηκαν στα ύψη.

Τι ισχύει για τις 
μετακινήσεις 
εκτός νομού

Μετακίνηση εκτός νομού 
για λόγους υγείας, με επί-
δειξη της σχετικής ιατρικής 
βεβαίωσης.

 Μετακίνηση εκτός νομού 
για πολίτες που εργάζονται 
σε διαφορετικό νομό από 
αυτόν, στον οποίο διαμένει 

η οικογένειά τους και θέ-
λουν να την επισκεφθούν, 
με απαραίτητη την επίδει-
ξη Ε1 και Ε9 σε περίπτωση 
αστυνομικού ελέγχου.

 Μετακίνηση εκτός νομού 
για μετάβαση στον τόπο 
μόνιμης κατοικίας, με τη 
βεβαίωση κατοικίας ειδι-
κής χρήσης από την Ανε-
ξάρτητη Αρχή Δημόσιων 
Εσόδων (ΑΑΔΕ) ή με το Ε1.

 Μετάβαση σε τελετή (π.χ. 
κηδεία) υπό τους όρους 
που προβλέπει ο νόμος η 
οποία πιστοποιείται με έγ-
γραφη δήλωση του πολίτη.

 Μετακίνηση διαζευγμέ-
νων γονέων ή γονέων που 
τελούν σε διάσταση που 
είναι αναγκαία για τη δι-
ασφάλιση της επικοινωνί-
ας γονέων και τέκνων και 
πιστοποιείται με έγγραφη 
δήλωση του πολίτη.

Τι ισχύει για τους 
φοιτητές

 Εφάπαξ μετάβαση φοι-
τητή ή σπουδαστή από τον 
τόπο μόνιμης κατοικίας 
στην Περιφερειακή Ενότη-
τα, όπου εδρεύει η Σχολή 
του, για την οποία απαιτεί-
ται επίδειξη αποδεικτικού 
κύριας κατοικίας και έγγρα-
φο της Σχολής για την επι-
στροφή σε αυτήν.

 Εφάπαξ μετάβαση μαθη-
τή ή εξεταζόμενου από τον 
τόπο μόνιμης κατοικίας 
στην περιφερειακή ενότητα 
που εδρεύει ο φορέας/εξε-
ταστικό κέντρο για λόγους 
διεξαγωγής εξετάσεων.

 Μετακίνηση με επιστρο-
φή φοιτητή/φοιτήτριας, με 
τη συνοδεία ακόμα ενός 
προσώπου, από τον τόπο 
μόνιμης κατοικίας στην 
Περιφερειακή Ενότητα 
όπου εδρεύει το Τμήμα/η 
Σχολή, που ο φοιτητής/η 
φοιτήτρια σπουδάζει και 
μισθώνει το ακίνητο προς 
τον σκοπό μεταφοράς οι-
κοσκευής ύστερα από λύση 
της σύμβασης μίσθωσης 
της φοιτητικής οικίας, 
εντός 72 ωρών από την 
έναρξη μετακίνησης προς 
τον εν λόγω σκοπό και 
απαιτείται επίδειξη απο-
δεικτικού κύριας κατοικίας 
και έγγραφο της Σχολής για 
την επιστροφή σε αυτό.

Πάσχα, η μεγαλύτερη 
γιορτή της 

Χριστιανοσύνης
 Το Πάσχα είναι η μεγαλύ-

τερη γιορτή της Χριστιανο-
σύνης. Η Ορθόδοξη Εκκλη-
σία δίνει μεγαλύτερη έμ-
φαση στην Ανάσταση Του 
Κυρίου, ενώ η δυτική στον 
θρήνο για τον θάνατό του. 

Η ορθόδοξη θεώρηση για 
την Ανάσταση συμπυκνώ-
νεται στον ύμνο:

Χριστός Ανέστη εκ νεκρών
θανάτω θάνατον πατήσας και

τους εν τοις μνήμασι ζωήν
χαρισάμενος!

 Τους πρώτους μετά Χρι-
στόν αιώνες, οι εορτασμοί 
της Μεγάλης Εβδομάδας 
και του Πάσχα δεν υπήρ-
χαν, καθώς οι Χριστιανοί 
ήταν μια διωκόμενη μειο-
νότητα. Όλα άλλαξαν τις 
ημέρες του Αυτοκράτορα 
Κωνσταντίνου του Μεγά-
λου και οι πρώτες λειτουρ-
γίες της Μεγάλης Εβδο-
μάδας ξεκίνησαν στην Ιε-
ρουσαλήμ.

 Το Χριστιανικό Πάσχα πι-
στεύεται ότι έχει τις ρίζες 
του στο Εβραϊκό Πεσάχ. Το 
Πεσάχ ήταν η πρώτη από 
τις τρεις ετήσιες μεγάλες 
εορτές των Ισραηλινών, την 

γιόρταζαν στις αρχές της 
Άνοιξης.

 Η λέξη Πάσχα είναι ελλη-
νοποιημένη απόδοση του 
Πεσάχ και σημαίνει Διάβα-
ση. Οι Εβραίοι γιορτάζουν 
τη διάβασή τους από την 
Ερυθρά θάλασσα και την 
απελευθέρωσή τους από 
τη φαραωνική δουλεία. Οι 
Χριστιανοί γιορτάζουν το 
Πάσχα, την Ανάσταση του 
Χριστού και την απελευθέ-
ρωσή τους από την αμαρ-
τία και τον θάνατο. Ο Χρι-
στιανισμός πήρε το Πάσχα 
από τους Εβραίους και του 
έδωσε νέο νόημα.

 Με απόφαση της Α’ Οι-
κουμενικής Συνόδου, το 
325 μ.Χ, το Πάσχα ορίστη-
κε να εορτάζεται σ’ όλη τη 
Χριστιανοσύνη την πρώτη 
Κυριακή μετά την πανσέλη-
νο της εαρινής ισημερίας 

και μετά το εβραϊκό Πάσχα, 
προκειμένου να τηρείται η 
σειρά των γεγονότων.

 Όμως, από την εισαγωγή 
του Γρηγοριανού ημερολο-
γίου, Ανατολικοί και Δυτι-
κοί Χριστιανοί γιορτάζουν 
το Πάσχα σε διαφορετικές 
ημερομηνίες, οι μεν βάσει 
του παλαιού ημερολογί-
ου, οι δε βάσει του νέου. 
Οι προσπάθειες για κοι-
νό εορτασμό μεταξύ όλων 
των δογμάτων και ομολο-
γιών του Χριστιανισμό δεν 
έχουν ευοδωθεί ως σήμερα.

 Γιατί 
σουβλίζουμε αρνί
 Τα έθιμα του Πάσχα εί-

ναι πολλά, όμως λίγοι από 
εμάς γνωρίζουμε τι ακρι-
βώς συμβολίζουν.

 Το έθιμο της Κυριακής 
του Πάσχα είναι το σού-
βλισμα του οβελία. Όμως 

γιατί το σουβλίζουμε την 
Κυριακή. Τι συμβολίζει το 
σούβλισμα και τι το αρνί;

 Το Πάσχα ή Πασχαλιά ή 
ελληνοπρεπώς Λαμπρή, και 
ειδικότερα η Ανάσταση του 
Χριστού ή απλώς Ανάσταση 
είναι η σπουδαιότερη γιορ-
τή του χριστιανικού εκκλη-
σιαστικού έτους.

 Γιορτάζεται την πρώτη 
Κυριακή μετά την πανσέ-
ληνο που ακολουθεί την 
εαρινή ισημερία της 21ης 
Μαρτίου μη συμπεριλαμ-
βανομένης, κατά το Ιουλι-
ανό ημερολόγιο στην Ορ-
θόδοξη εκκλησία και κατά 
το Γρηγοριανό στην Ρω-
μαιοκαθολική. Γιορτάζε-
ται η ανάσταση του Ιησού 
Χριστού.

 Στην Καινή Διαθήκη, δεν 
καταγράφονται πληροφο-
ρίες σχετικά με τον τρόπο 
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ΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ πέτρινο 

σπίτι στον οικισμό του 
Αγίου Γεωργίου.

Τηλ. 27410-84933 & 
6976-614351.
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Με σχετική αναφορά ο 
Υφυπουργός Ψηφια-

κής Διακυβέρνησης Γεώργιος 
Στύλιος προς τον Υπουργό 
Οικονομικών κ. Χρήστο Στα-
ϊκούρα, ζήτησε τη μεταφορά 
από τη Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων των Τοπικών 
Κοινοτήτων Αγνάντων και Κτιστάδων, 
στη χωρική αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ 
Άρτας.

Η αλλαγή της Δ.Ο.Υ θα διευκολύνει 
τους πολίτες και κυρίως τους ελεύθε-
ρους επαγγελματίες στις συναλλαγές 
τους με κάθε είδους Δημόσια Υπηρε-
σία. Πρόκειται για ένα αίτημα εξορθο-
λογισμού της δημόσιας διοίκησης.

KKK

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΑ ΚΕ-
ΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
Υγειονομικό υλικό σε 16 μονάδες 

υγείας της Ηπείρου προσφέρει η Πε-
ριφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.) 
Ηπείρου, μετά από πρόσφατη απόφα-
ση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Η απόφαση αυτή έρχεται να προ-
στεθεί στην προ μηνών απόφαση της 
Π.Ε.Δ. Ηπείρου, να ενισχύσει οικονο-
μικά, με το ποσό των 12.000 ευρώ τα 
νοσοκομεία της περιοχής, επίσης για 

να έχουν τη δυνατότητα προμήθει-
ας υγειονομικού εξοπλισμού για τις 
τρέχουσες, αυξημένες ανάγκες τους. 
Το υγειονομικό υλικό παρέλαβε ο 
Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. Ηπείρου κ. Χρή-
στος Ντακαλέτσης και θα διανεμηθεί 
άμεσα, σε κάθε μονάδα για την οποία 
προορίζεται.

Με βάση την εν λόγω απόφαση, δι-
ατέθηκε το ποσό των 1.000 ευρώ για 
κάθε μια από τις 16 μονάδες υγείας 
που έκριναν οι δημοτικές αρχές ότι 
έχουν ανάγκη.

Συγκεκριμένα, το υγειονομικό υλικό 
διατίθεται στα Κέντρα Υγείας Αγνά-
ντων, Άνω Καλεντίνης, Βουλγαρελί-

ου, Βουτσαρά, Δελβινακίου, Δερβι-
ζιάνων, Ηγουμενίτσας, Θεσπρωτικού, 
Καναλακίου, Μαργαριτίου, Μετσόβου, 
Παραμυθιάς, Πάργας, Πραμάντων, Φι-
λιππιάδας και στο ΓΝ-ΚΥ Φιλιατών

Στα είδη του υγειονομικού υλικού 
που δίνεται στις μονάδες υγείας πε-
ριλαμβάνονται μεταξύ άλλων 4.400 
μάσκες μιας χρήσεως με λάστιχο, πε-
ρίπου 200 συσκευασίες αντισηπτικού 
χεριών, 120 ποδιές ολόσωμες (non 
woven) και 75 στολές ολόσωμες, 145 
ασπίδες προστασίας 3D πολλαπλών 
χρήσεων, 50 νεφροειδή χάρτινα μιας 
χρήσεως, 110 μάσκες νεφελοποίησης 
ενηλίκων, 500 ζευγάρια γάντια, γυα-
λιά προστασίας και 100 μάσκες FFP2, 
πιεσόμετρα, στηθοσκόπια κτλ. και τέ-
λος, δύο απινιδωτές.

Με δήλωσή του ο Πρόεδρος της 
Π.Ε.Δ. Ηπείρου κ. Χρήστος Ντακαλέ-
τσης τονίζει τα εξής: «Γνωρίζουμε 
όλοι τα προβλήματα των μονάδων 
υγείας των περιοχών μας. Διαπι-
στώνουμε συχνά, ακούγοντας τα 
παράπονα και τα αιτήματα των αν-
θρώπων που υπηρετούν σε αυτές 
τις μονάδες, πόσο μακριά βρίσκο-
νται τα κέντρα λήψης των απο-
φάσεων. Η Πρωτοβάθμια Τοπική 
Αυτοδιοίκηση ως ο θεσμός εξου-
σίας που βρίσκεται πιο κοντά από 
κάθε άλλον στην τοπική κοινωνία, 
αφουγκράζεται πρώτη αυτά τα προ-
βλήματα και με την απόφασή της 
αυτή, καθώς και με την προ μηνών 
αντίστοιχη πρωτοβουλία της, η δι-
οίκηση της Π.Ε.Δ. Ηπείρου κάνει 
το ελάχιστο για να συμβάλλει στην 
καλή λειτουργία αυτών των μονά-
δων, προς όφελος των συνδημο-
τών μας. Η τωρινή μας κίνηση έχει 
επιπρόσθετη αξία, ιδιαίτερα στην 
κρίσιμη συγκυρία που διανύουμε, 
ενόψει και της έναρξης των εμβο-
λιασμών, για τους οποίους πολλά 
από αυτά τα Κέντρα Υγείας θα απο-
τελέσουν κέντρα αναφοράς».

(πηγή: https://www.
taneatismikrospilias24.com/)

KKK

Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων 
με την υπ’ αριθμ. 308/12-1-

2021 απόφαση του ΓΓ Πολι-
τικής Προστασίας κηρύχθηκε 
σε κατάσταση Έκτακτης Ανά-
γκης Πολιτικής Προστασίας 
για την αντιμετώπιση των 
εκτάκτων αναγκών και τη δι-

αχείριση των συνεπειών που προέκυ-
ψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα 
που εκδηλώθηκαν από τις 8-1-2021 
έως τις 12-1-2021 στην περιοχή μας.

Η εν λόγω κήρυξη ισχύει από την 
ημερομηνία εκδήλωσης των φαινομέ-
νων και για έξι μήνες, ήτοι έως και τις 
8-7-2021.
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Με απόφαση του δημάρχου 
Κεντρικών Τζουμέρκων, ο 

δημοτικός σύμβουλος Παναγιώτης 
Ριζάκης ειναι ο νέος Αντιδήμαρχος 
για τις Δημοτικές Ενότητες Αγνά-
ντων και Μελισσουργών, με θητεία 
ενός έτους (20-01-2021 έως 20-
01-2022)

Οι αρμοδιότητες του νέου αντιδη-
μάρχου είναι οι εξής:

- Συνεργασία με τους προέδρους 
των κοινοτήτων για την επίλυση των 
προβλημάτων τους. 

- Ευθύνη του ηλεκτροφωτισμού 
όλων των κοινόχρηστων χώρων και 
της οργάνωσης και διάθεσης του εξο-
πλισμού και των υλικών που κάθε 
φορά απαιτούνται για την λειτουργία 
του δικτύου

- Επίβλεψη μελετών και έργων προ-
στασίας περιβάλλοντος, πρασίνου και 
έργων υποδομής

- Εποπτεία και ευθύνη των κοιμητη-
ρίων

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου 
κ. Παναγιώτη Ριζάκη όταν απουσιάζει 
ή κωλύεται θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος 
κ. Νικόλαος Τζουμάκας.
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Η Αδελφότητα δημιούργησε 
το δικό της λογαριασμό στο 

instagram: @my_agnanta
Ακολουθήστε μας, κάντε tag τις φω-

τογραφίες σας από το χωριό για να τις 
δείτε να δημοσιεύονται. Βοηθήστε μας 
να μεγαλώσουμε την παρέα και μέσω 
των κοινωνικών δικτύων να ταξιδεύ-
ουμε νοερά με όμορφες εικόνες και 
αναμνήσεις του χωριού μας!

που τηρούσαν την εορτή της Ανά-
στασης τα μέλη της πρώτης χρι-
στιανικής εκκλησίας. Έτσι, μετα-
γενέστεροι Χριστιανοί άρχισαν να 
επιχειρηματολογούν όσον αφορά 
τις πρακτικές των πρώτων Χριστια-
νών. Η πρώτη «πασχάλια έριδα» 
σχετικά με τον ετήσιο εορτασμό 
του χριστιανικού Πάσχα, δηλαδή 
της Ανάστασης, εμφανίστηκε κατά 
το 2ο αιώνα. Οι εκκλησίες της Μι-
κράς Ασίας ακολουθούσαν την αρ-
χαία ιωάννεια «τεσσαρεσκαιδεκατι-
κή» πρακτική, τηρώντας σε ετήσια 
βάση τον "Μυστικό Δείπνο" —ορ-
θότερα, το αναμνηστικό «Δείπνο 
του Κυρίου» — την ίδια ημερο-
μηνία με το Πάσχα των Εβραίων. 
Αυτό σήμαινε ότι εορταζόταν το 
Πάσχα την ημέρα που αντιστοιχού-
σε στις 14 του ιουδαϊκού μήνα Νι-
σάν, ανεξαρτήτως από το αν αυτή 
η ημέρα συνέπιπτε να είναι Κυρια-
κή (η οποία ονομαζόταν τότε «Ημέ-
ρα του Ήλιου»).

 Οι αντίπαλοί τους επιχειρηματο-
λογούσαν υπέρ της άποψης ότι την 

Ανάσταση θα έπρεπε να εορτάζεται 
την πρώτη Κυριακή μετά το ιου-
δαϊκό Πάσχα. Η διαμάχη συνέχισε 
να εντείνεται ως το δεύτερο μέρος 
του 2ου αιώνα, με την πλειονότητα 
των εκκλησιών να προσκολλούνται 
στην άποψη της τήρησης της Ανά-
στασης την Κυριακή.

 Τα αρνιά και τα κατσίκια αποτε-
λούν εύκολη λήψη κρέατος αφού 
υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. O 
αμνός συμβολίζει τον Χριστό, διότι 
ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είχε πα-
ρομοιάσει τον Ιησού με τον αμνό 
θεού που θα πάρει στις πλάτες 
του τις αμαρτίες του κόσμου. Οι 
Εβραίοι ποιμένες ήταν αυτοί που 
έσφαζαν και προσέφεραν τα αρνιά 
ως θυσία στο Θεό για να τον τιμή-
σουν και να τον ευχαριστήσουν. 
Στη συνέχεια όμως οι Χριστιανοί 
καθιέρωσαν το Πάσχα ως δική τους 
εορτή. Οι πιστοί μοιράζονται το 
αρνί του Πάσχα που συμβολίζει 
τον Χριστό, o οποίος θυσιάστηκε 
για μας.

Γράμμα του μικρού Θέμη 
Γαλάνη στον παππού και στη 

γιαγιά εν καιρώ πανδημίας

Πάσχα στο χωριό ή άπιαστο όνειρο;

Αγναντίτικες... πινελιές


