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Το χρονικό και ο απολογισμός των καλοκαιρινών
εκδηλώσεων της Αδελφότητας στο χωριό
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χοντας απομακρυνθεί χρονικά από τις
αθλητικές και πολιτιστικές
εκδηλώσεις του φετινού καλοκαιριού στο χωριό θα θέλαμε να κάνουμε αναλυτικά
τον απολογισμό τους.
Με την πανδημία να είναι
ακόμα παρούσα στην ελληνική επικράτεια κληθήκαμε
να διοργανώσουμε, υπακούοντας σε συγκεκριμένα
πρωτόκολλα, τις καθιερωμένες εκδηλώσεις μας, που
θα έδιναν μια διαφορετική
νότα κατά την παραμονή
όλων μας στο χωριό για τις
καλοκαιρινές μας διακοπές.
Καθότι κανείς μας όπως
είναι γνωστό και αποδεικνύεται καθημερινά δεν είναι άτρωτος απέναντι στον

κορονοϊό και έχοντας προβεί στον πλήρη εμβολιασμό
κατά της covid-19, η πανδημία χτύπησε την πόρτα
του προέδρου της Αδελφότητας Βαγγέλη Κώστα, την
παραμονή της ενάρξεως
των εκδηλώσεων, κάνοντας
την παρουσία του και την
βοήθεια του ανυπέρβλητο
εμπόδιο. Έτσι το μεγαλύτερο βάρος έπεσε στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. με το
Γιώργο Φίλο να είναι ο στυλοβάτης αυτών, αλλά και
τους Χρήστο Λεμονιά και
Ανδρέα Νάτση να γίνονται
με τη σειρά τους αρωγοί αυτής της προσπάθειας. Καταλυτική επίσης ήταν και η
βοήθεια των συγχωριανών
μας που προσέτρεξαν εθε-

λοντικά να καλύψουν τυχόν
οργανωτικά κενά με πρωτοστάτη την Μαρίνα Γιαννούλα.
Οπότε το φετινό καλοκαίρι ξεκίνησε με την θέληση
όλων να ξεφύγουν από την
καθημερινότητα και να γεμίσουν για ακόμη μία χρονιά με αξέχαστες εμπειρίες
από το χωριό και ως εκ τούτου να φορτίσουν τις μπαταρίες τους όπως λέμε και
να αλλάξουν κάπως παραστάσεις.
Στο σημείο αυτό όμως
πάμε να δούμε και να θυμηθούμε πως κύλισαν οι μέρες
κατά την εβδομάδα των εκδηλώσεων:
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Οκτώβριο – Νοέμβριο 2021

Απογραφόμαστε στην ΑΓΝΑΝΤΑ
Η απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών, αποτελεί
ευρείας κλίμακας στατιστική εργασία με σκοπό
τη συλλογή αντικειμενικών πληροφοριών με μεγάλη ανάλυση στο σύνολο της Χώρας και σε τοπικό επίπεδο. Διενεργείται σε όλα τα κράτη-μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθε δέκα χρόνια, με
ενιαία πρότυπα και μεθόδους. Λόγω της σπουδαιότητας αλλά και της πολυπλοκότητάς της, η
εκάστοτε Απογραφή χαρακτηρίζεται διαχρονικά
ως «η μεγαλύτερη επιχείρηση που διεξάγει το
Κράτος σε περίοδο ειρήνης».
Η Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2021
πρόκειται να διενεργηθεί από την Ελληνική Στατιστική Αρχή κατά το χρονικό διάστημα από 23
Οκτωβρίου 2021 έως 23 Νοεμβρίου 2021, με
ημερομηνία αναφοράς των στοιχείων την 22
Οκτωβρίου 2021

Η Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών διενεργείται λαμβάνοντας υπόψη τις πρωτόγνωρες
συνθήκες εξαιτίας της πανδημίας της νόσου του
Κορωνοϊού COVID-19 και βάσει κοινών μεθοδολογικών αρχών, κανόνων και προδιαγραφών
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ενωσιακό δίκαιο
(Κανονισμός ΕΚ 763/2008) καθώς και στο Νόμο
4772/2021 (Α’ 17).
Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία που συλλέγονται μέσω των Γενικών Απογραφών είναι εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται μόνο για την παραγωγή συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων
από την ΕΛΣΤΑΤ ενώ δεν θα ζητηθούν κανενός
είδους ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα από
τους απογραφόμενους.
Αναλυτικά η διαδικασία έχει ως εξής:
Την περίοδο από 23 Οκτωβρίου 2021 μέχρι τα

Πως θα διεξαχθεί η Απογραφή 2021
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Πανελλαδικές 2021: Ο Πνευματικός Φάρος
των Τζουμέρκων, το Λύκειο Αγνάντων, έλαμψε
και πάλι στο πρόσωπο της Αγναντίτισας
Αλεξάνδρας Κοντογεώργου
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Θα πρέπει να γυρίσουμε
πολύ το χρόνο πίσω για να
συναντήσουμε μια τέτοια
επιτυχία, από μαθητή του
τότε Γυμνασίου και μετέπειτα Λυκείου Αγνάντων, όπως
αυτή της συγχωριανής μας
Αλεξάνδρας Κοντογεώργου
του Χριστόφορου και της Αικατερίνης στις φετινές Πανελλήνιες, ύστερα από την
ανακοίνωση των βαθμολογιών από το Υπουργείου παιδείας την Παρασκευή 9 Ιουλίου 2021.
Η Αλεξάνδρα είναι η αριστούχος των Αγνάντων, η
οποία μεταξύ άλλων είχε να
αντιμετωπίσει τα δύο κύματα του κορωνοϊού! Μέσα σε
αυτές τις συνθήκες κατάφερε να δείξει προσήλωση και
να επιτύχει μια υψηλή βαθμολογία στις πανελλαδικές
εξετάσεις!
Ύστερα από μια απαιτητι-

κή χρονιά με πολύ διάβασμα
και πολλές στερήσεις μετά
την ανακοίνωση των βαθμολογιών συμπλήρωσε το μηχανογραφικό της δελτίο.
«Γενικά ήταν μια σχετικά
δύσκολη χρονιά για μένα.
Χρειαζόταν μεγάλη πειθαρχία και υπομονή. Ήταν και
μια ιδιαίτερη και διαφορετική χρόνια λόγω της καραντίνας. Ωστόσο δεν θεωρώ
ότι η καραντίνα αποτέλεσε
εμπόδιο για μένα. Ούτως η

άλλως είχα ξεκινήσει διαδικτυακά τις λίγες ώρες φροντιστήριο που έκανα, μιας
και ήταν δύσκολο να πηγαινοέρχομαι συνέχεια στην
Άρτα, και είχα εξοικειωθεί.
Πέρα από τους καθηγητές
στο φροντιστήριο, τεράστια
βοήθεια δέχθηκα και από
τους καθηγητές στο σχολείο,
οι οποίοι στάθηκαν δίπλα
μας τα τελευταία δύο χρόνια,
ακόμη και εκτός του σχολικού ωραρίου όταν χρειαζόταν. Η Γ’ Λυκείου είχε φέτος 8
μαθητές, οι οποίοι τις εξετάσεις τις δώσαμε στο Λύκειο
του Βουργαρελίου, γεγονός
που έκανε ακόμη πιο κουραστική και αγχωτική την διαδικασία εφόσον κάθε πρωί
κάναμε μια διαδρομή μίας
ώρας για να μεταβούμε στο
εξεταστικό κέντρο», όπως
μας δήλωσε χαρακτηριστικά
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Αρχαιρεσίες και Γενική Συνέλευση της
Αδελφότητας την Κυριακή 14/11/2021
Την Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 10:30 στα γραφεία της
Αδελφότητας (Σοφοκλέους 33, 5ος όροφος), θα λάβουν χώρα οι
Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ, καθώς και η Γενική Συνέλευση με αρκετά ενδιαφέροντα θέματα. Σε περίπτωση, μη απαρτίας, οι Εκλογές και η Γενική συνέλευση θα μετατεθούν για την
επόμενη Κυριακή στις 21 Νοεμβρίου 2021, στο ίδιο μέρος, την
ίδια ώρα.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δ.Σ της Αδελφότητας Αγναντιτών
Αθήνας:
Το Δ.Σ. της Αδελφότητας Αγναντιτών Αθήνας κάνει γνωστό ότι,
ύστερα από την επικείμενη λήξη παράτασης θητείας των οργάνων διοίκησης όλων των Σωματείων που δόθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών και καθότι ως τώρα δεν υπάρχει κάποια νέα
απόφαση για νέα παράταση, η Γενική Συνέλευση και οι Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή
14 Νοεμβρίου 2021 στις 10:30 στα γραφεία του συλλόγου (Σοφοκλέους 33, 5ος όροφος).
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης θα είναι τα εξής:
3 Εκλογή Προσωρινού Προεδρείου της Συνέλευσης
3 Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός του Δ.Σ
3 Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για τη διαχείριση
3 Συζήτηση για τα πεπραγμένα και ψήφιση αυτών
3 Εισηγήσεις- προτάσεις μελών
3 Εκλογή 3μελούς Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή
Αρχαιρεσιών Αρχαιρεσίες για την εκλογή: Α) 7μελούς Δ.Σ, Β) 3μελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής, Γ) πέντε (5) Αντιπροσώπων στην
Ομοσπονδία Τζουμερκιωτών και Δ) τριών(3) Αντιπροσώπων
στην Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος.
Σχετικά με τη διαδικασία της Συνέλευσης σημειώνουμε τα εξής:
Οι υποψηφιότητες για τα όργανα της Αδελφότητας υποβάλλονται στα μέλη του Δ.Σ μέχρι και την έναρξη των εργασίων της Γ.Σ.
Υποψήφιοι για το Δ.Σ δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι και για
την Εξελεγκτική Επιτροπή, αλλά ούτε πρέπει να είναι υποψήφιοι
για Αντιπρόσωποι στην Ομοσπονδία Τζουμερκιωτών, αφού πέντε από τα μέλη του είναι αυτοδικαίως και Αντιπρόσωποι στην
Ομοσπονδία. Τα Μέλη, για να είναι υποψήφιοι πρέπει να έχουν
συμπληρωμένο το 18ο έτος της ηλικίας τους. Η ψηφοφορία θα
λήξει στις 14:00 μ.μ. της ίδιας ημέρας. Εάν, δεν σχηματιστεί απαρτία, η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή (21
Νοεμβρίου 2021), την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα.
Καλούνται λοιπόν όλα τα μέλη της Αδελφότητας να δώσουν το
παρόν καθώς και να δηλώσουν υποψηφιότητα στις εκλογές που
θα γίνουν. Η προσπάθεια ανανέωσης της Αδελφότητας συνεχίζεται και περιμένουμε ακόμα περισσότερους να λάβουν μέρος σε
αυτή. Θα χαρούμε να δούμε και άλλες νέες υποψηφιότητες, που
θα φέρουν συγχρόνως νέες ιδέες και δυναμική στο Συλλογο.
Αθήνα, 3-10-2021
Για το διοικητικό συμβούλιο
		
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν Γραμματέας
		
Ευάγγελος Κώστας
Γεώργιος Φίλος
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Όχι ανεμογεννήτριεσ
στα αθαμανικα ορη
Ακούμε τα τελευταία χρόνια και συγκεκριμένα μετά την έναρξη των μνημονιακών χρόνων, για τη λεγόμενη «πράσινη ανάπτυξη». Από την πείρα μας,
αλλά και την ίδια τη ζωή, όταν ακούμε πράσινο, ο νους μας πάει στα δέντρα,
που είναι καταπράσινα και στα δάση μας, που είναι πλούτος ανεκτίμητος.
Στην πραγματικότητα είναι οι πνεύμονες της φύσης, που μας δίνουν ζωή.
Αυτά τα δάση, που συστηματικά τα κατακαίμε κάθε καλοκαίρι, χωρίς συλλογικά να παίρνουμε προληπτικά μέτρα προφύλαξης, για να τα προστατεύσουμε.
Και το πλέον τραγικό είναι, ότι εκεί που καίγεται ένα δάσος σε πολλές περιοχές φυτρώνει ένα άλλο δάσος μετάλλινο. Έτσι λοιπόν αντιλήφθηκα, τί
εννοούσαν οι πολιτικοί μας λέγοντας πράσινη ανάπτυξη. Εννοούσαν τις ανεμογεννήτριες και τα αιολικά πάρκα.
Και επειδή ο χώρος της εφημερίδας δεν επαρκεί για διεξοδική ανάλυση
επί των θεμάτων, ως ντόπια Τζουμερκιώτισσα, στέλνω προς όλες τις κατευθύνσεις το μήνυμα για τα βουνά μας, τα λεβέντικα, που υπήρξαν παλαιόθεν
κατοικία των σκληροτράχηλων Αθαμάνων και πολύ αργότερα καταφύγιο
των ηρωϊκών κλεφτών και αρματολών. Όχι στις ανεμογεννήτριες, τουλάχιστον στα πανέμορφα και πανύψηλα βουνά μας.
Υπάρχουν χίλιες πηγές για την εξοικονόμηση ενέργειας, δεν λέμε όχι στην
ανάπτυξη και την τεχνολογία, λέμε όχι στην ισοπέδωση των πάντων.
Με εκτίμηση
Ντίνα Μάμαλη - Φιλόλογος
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Ο Εκπαιδευτικός

Αριστοτέλης είπε: «Ο
άνθρωπος φύσει του
ειδέναι ορέγεται», δηλαδή ο
άνθρωπος εκ φύσεως λαχταράει, επιθυμεί πάρα πολύ
να μαθαίνει: Τι γίνεται γύρω
του, τι γίνεται με τους άλλους ανθρώπους, τι γίνεται
με τον εαυτό του.
Το θέμα είναι απέραντο,
δεν μπορούμε να επιμείνουμε.
Ανυπολόγιστης σημασίας σταθμός στην ανθρώπινη πορεία πάνω σε τούτον
τον πλανήτη ήταν η επινόηση της γραφής. Προφορικά πρώτα και με τη σταθερότητα της γραφής έπειτα διαδίδονται και μεταδίδονται
-από τόπο σε τόπο, από γενεά σε γενεά- οι γνώσεις.
Στους αρχαίους χρόνους
-τους ιστορικούς φυσικά- οι
οργανωμένες κοινωνίες είχαν κάποιας μορφής Σχολεία: Οι Έλληνες πρώτα, οι
Ρωμαίοι έπειτα...
Μέσα στο σχολείο γίνεται
η μετάδοση της Γνώσης. Δεν
υπάρχει πολιτισμός χωρίς
σχολείο. Το 5ο μετά Χριστόν
αιώνα οι μεγάλες μετακινήσεις των λαών μέσα στην Ευρώπη και από την Ασία προς
στην Ευρώπη, κατέστρεψαν
τις υπάρχουσες οργανωμένες πολιτισμένες κοινωνίες
(Ελληνικές, Ρωμαϊκές) έσβησαν τα σχολεία και ακολούθησε το σκοτάδι του Μεσαίωνα- στασιμότητα και οπισθοδρόμηση- που κράτησε
(περίπου, γενικά) χίλια χρόνια.
Τα πρώτα δημόσια σχολεία ιδρύθηκαν στην Αγγλία
το 1870 περίπου.
Στα σχολεία πηγαίνουν οι
άνθρωποι, για να μάθουν.
Κάποιος όμως πρέπει να
τους τα μάθει. Και αυτοί οι
κάποιοι τα έχουν μάθει από
άλλους. Αυτός που αναλαμβάνει να διδάξει τους αμάθητους είναι λοιπόν ο διδάσκαλος, ο εκπαιδευτικός.
Μέσα στην κοινωνία όλοι,
ή σχεδόν όλοι, κάτι αναλαβαίνουμε να κάνουμε.
Ο εκπαιδευτικός όμως
αναλαμβάνει το πιο σημαντικό έργο: Δημιουργεί το
φυτώριο για τη συντήρηση
και τη συνέχιση του πολιτισμού. Το έργο αυτό απαιτεί
γνώση, ξεχωριστή ευφυΐα,
ευαισθησία, ανθρωπιά, απέραντη αγάπη γι’ αυτό που
κάνεις.
Σε όλες τις ανθρώπινες
ομάδες δεν υπάρχουν μόνο
προικισμένοι, ταλαντούχοι
άνθρωποι, αλλά υπάρχουν

και μέτριοι.
Στους υπόλοιπους τομείς
τα πράγματα κάπως μπαλώνονται, κάπως βολεύονται.
Στην εκπαίδευση όμως η μετριότητα είναι αληθινή συμφορά.
Σκεφτείτε τι «εισπράττει»
- ψυχικά, πνευματικά και τι
μαθαίνει έναν νεαρό πλασματάκι, που πρωτοβγαίνει στη ζωή, από έναν κακό
εκπαιδευτικό...Τα παιδιά
δεν είναι έγγραφα. Και από
έναν εκπαιδευτικό θα περάσουν, θα ζήσουν εκατοντάδες ώρες μαζί του, χιλιάδες
νέοι άνθρωποι.
Το έργο του εκπαιδευτικού είναι πολύ δύσκολο:
Έχει μπροστά του ψυχούλες,
που στηρίζονται εξ ολοκλήρου στους μεγάλους: Στους
γονείς και στους δασκάλους,
κυρίως στους δεύτερους
(κατά τη γνώμη μου): Ο εκπαιδευτικός πρέπει να μεταδίδει κάθε στιγμή και κάθε
ώρα γνώσεις αφάνταστης
ποικιλίας. Πρέπει να ηρεμεί τα παιδιά, να σκέφτεται
συγχρόνως και την προσωπική τους αγωνία, τα οικογενειακά προβλήματα, την
κούραση που τους προκαλεί
το ίδιο το έργο της μάθησης
(το δυσκολότερο μέσα στη
ζωή). Είναι υποχρεωμένος
να έχει ανεξάντλητη υπομονή, να παρακολουθεί τις ιδιαιτερότητες ενός παιδιού,
να του μαθαίνει όσα εκείνο
μπορεί να μάθει, να το παρηγορεί αν είναι «άρρωστο»
ψυχικά - πνευματικά να μην
το «απορρίπτει», να το ενθαρρύνει, να έχει διακριτική γνώση της οικογενειακής
του κατάστασης, και άλλα...
και άλλα...
Δηλαδή, ο εκπαιδευτικός
πρέπει να βρίσκεται σε συνεχή πνευματική εγρήγορση, να δείχνει μεγαλοψυχία,
να είναι καλός και λογικός...
Πρέπει να επιβάλλει με τρόπο όμορφο την καλώς εννοούμενη, την δημοκρατική
πειθαρχία.
Μία ώρα μάθημα αντιστοιχεί -σε κούραση- με πέντε ώρες γραφική εργασία.
Στη Μέση Εκπαίδευση, ένας
καθηγητής αντιμετωπίζει
κάθε μέρα πάνω από εκατό παιδιά, που βρίσκονται,
λόγω ηλικίας, σε κατάσταση
κυριολεκτικά αναβρασμού!
Και τα μαθήματα; Αυτά είναι μονίμως απαιτητικά και
δύσκολα.
Ο εκπαιδευτικός -ιδίως
της Μέσης Εκπαίδευσης- και

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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Ι.Λ.Ε.Τ.: Ιστορική και Λαογραφική
Εταιρεία Τζουμέρκων

Έδρα: Άγναντα Άρτας
e-mail: iletzoumerkon@gmail.com
Άγναντα, 14/09/2021

Γράφει η
Αγγελική Ζολώτα
Καθηγήτρια - φιλόλογος

ιδιαίτερα ο φιλόλογος πρέπει να έχει ισχυρή πνευματικότητα. Πρέπει συνέχεια
να διαβάζει βιβλία: ιστορία, λογοτεχνία, μελέτες, θέατρο, ποίηση, γεωγραφία...
Πρέπει να ξέρει απ’ όλα, διότι το αντικείμενο του έργου
του είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, η πορεία και η μοίρα
του σ’ αυτόν τον κόσμο.
Ο εκπαιδευτικός - ανάλογα με την προσωπικότητα και τις γνώσεις του- ενισχύει στο νεαρό πλάσμα το
ενδιαφέρον και την δύναμη
για την ζωή, ή αντίθετα την
κατεδαφίζει.
Η πολιτεία πρέπει να δείχνει αυστηρότητα, να είναι
δηλαδή απαιτητική. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να έχει
και γνώσεις και προσωπικότητα, με κυρίαρχο στοιχείο
την ανθρωπιά και την επίγνωση του έργου που ανέλαβε. Ο εκπαιδευτικός πρέπει κάθε τόσο να επιμορφώνεται.
Και η κοινωνία;
Αυτή πρέπει να δίνει ακόμα και την ψυχή της για
την εκπαίδευση. Τα σχολεία
πρέπει να είναι πρωινά, καθαρά, πανέμορφα. Έτσι το
παιδί νιώθει αγάπη για τη
ζωή, υποχωρούν η κούραση
και η απογοήτευση, το παιδί
νιώθει την αόρατη προστατευτική φτερούγα των γονιών και της Πολιτείας πάνω
από το κεφάλι του.
Όλοι οι μεγάλοι - κυρίως
οι εκπαιδευτικοί- πρέπει να
προσέχουν το σχολείο να
μην βρομίζεται, να μην καταστρέφεται, να είναι συνέχεια κοντά στα παιδιά... Επίσης, ο χώρος του σχολείου
να προστατεύεται με αυστηρότητα και να μην κυκλοφορούν έξω από τα κάγκελα διάφοροι και διάφορα...
Η πολιτεία πρέπει να
ζητά από τον εκπαιδευτικό
όλα αυτά τα δύσκολα -που
κατά την γνώμη μου είναι
πολύ ωραία- όμως πρέπει
συγχρόνως να αμείβει τον
εκπαιδευτικό αναλόγως,
να τον αμείβει διπλά από
όποιον άλλο δημόσιο υπάλληλο, διότι το ωράριο του
δεν είναι μόνο οι ώρες στο
σχολείο, και διότι κυρίως η
προσφορά της ψυχής του
είναι, ή να ζητηθεί να είναι,
ανεκτίμητη.

Αρ. Πρωτ.: 9

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Τζουμέρκων
ενημερώνει ότι μετά τις πρόσφατες αρχαιρεσίες στη
Γενική Συνέλευση της 8ης Αυγούστου 2021, συγκροτήθηκε το σώμα του νέου της Διοικητικού Συμβουλίου, στις 12 Αυγούστου 2021, ως εξής:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ι.Λ.Ε.Τ.
Πρόεδρος: Ερασμία Ζαβιτσάνου
Α΄ Αντιπρόεδρος (Υπεύθυνος Αθηνών): Σοφία
Μπαλτζώη
Β΄ Αντιπρόεδρος (Σύνδεσμος Τομέα Θεσσαλονίκης): Χρήστος Καρακώστας
Γενικός Γραμματέας: Δημήτριος Καραβασίλης
Ταμίας: Αθανάσιος Κωσταγιάννης
Έφορος: Νίκη Γιαννάκη – Πόγια
Οργανωτικός Γραμματέας: Χρυσούλα Αναγνώστου
Υπεύθυνος Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων: Θεόδωρος Σιόντης
Σύμβουλος (Συντονιστής Ομάδων Έρευνας): Βασίλειος Σπύρος
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΙΛΕΤ απευθύνει
σε όλους, Τζουμερκιώτες και φίλους, θερμό χαιρετισμό και τους προσκαλεί σε συνεργασία, για την
επιτυχία των στόχων της Εταιρείας.
Για το Δ.Σ.
Ο Γεν. Γραμματέας
Η Πρόεδρος
Ερασμία Ζαβιτσάνου
Δημήτριος Καραβασίλης

«Η Άγναντα της καρδιάς μου»
Από παιδί γυμνασιόπαιδο ένιωθα βαθιά μέσα μου αυτή την ξεχωριστή συγκίνηση, όταν μετά από απουσία γύριζα στα Άγναντα.
Τώρα που πέρασαν τα χρόνια και μπορώ να διαβάζω και να ερμηνεύω τα μηνύματα της ψυχής, γνωρίζω καλά, ότι αυτό που ένιωθα
ήταν αγάπη για το όμορφο αυτό χωριό των Τζουμέρκων, που είναι
σαν δεύτερη γενέτειρά μου μετά από το Βατάτου της Μικροσπηλιάς, όπου μεγάλωσα...
Και εξηγούμαι σε όποιον διαβάσει αυτό το κειμενάκι: Είμαστε
φτωχά παιδιά και εγώ ακόμη χειρότερα ορφανή από πατέρα, όταν
ερχόμαστε στο γυμνάσιο στα Άγναντα, ξυπόλητα σχεδόν και πάμπτωχα τα περισσότερα, παιδιά φτωχών αγροτών και φτωχών μαστόρων και όμως σπουδάσαμε τα περισσότερα και γενικά προκόψαμε στη ζωή μας.
Και το λέω περίτρανα, ότι αυτό εκτός από τη βοήθεια των γονιών
μας, το χρωστάμε στη στοργή και την αγάπη των Αγνάντων.
Μια πελώρια αγκαλιά ήταν πάντα ανοιχτή για μένα. Ποιον να
πρωτοθυμηθώ, οι περισσότεροι έχουν πεθάνει, γιατί ήταν μεγάλοι
από τότε, άγια να είναι η ψυχή τους.
Εγώ ήμουν διπλά τυχερή, γιατί ο Θεός ευδόκησε να διδάξω και
να προσφέρω «στα Άγναντα της καρδιάς μου», τις γνώσεις μου στα
παιδάκια της περιοχής μας ως καθηγήτρια.
Αιώνια ευγνωμοσύνη στην όμορφη Άγναντά μας.
Με εκτίμηση
Ντίνα Μάμαλη - Φιλόλογος

νικολαοσ κ. καραμανησ
Δικηγόρος

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

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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ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΙΚΑ - ΑΓΝΑΝΤΙΤΙΚΑ
1ο Γυμνάσιο Άρτας και Γυμνάσιο Αγνάντων

Τ

ο Γυμνάσιο Αγνάντων κατά το σχολικό έτος
1948 - 1949 λειτούργησε στην Άρτα και συστεγάστηκε με το 1ο Γυμνάσιο Άρτας, το τότε
ονομαζόμενο Γυμνάσιο Αρρένων Άρτας.

1949. Μαθητές του Γυμνασίου Αγνάντων
με τον Γυμνασιάρχη Μανόπουλο.
Γυμνασιάρχης του Γυμνασίου Αγνάντων ήταν
ο Δημήτρης Μίλησης που «ήταν κατά την προσωπική μου εκτίμηση και σύμφωνα με διασταυρω-

την εξουσία αποφάσισαν να συγχωνεύσουν
το Γυμνάσιο Αγνάντων,
να απορροφηθεί δηλαδή από το Γυμνάσιο
Αρρένων Άρτας. Και
τούτο για εμπορικούς
λόγους. Ενοικίαση οικημάτων, μεγαλύτερος τζίρος κλπ. Ο Μίλησης και ο Πρόεδρος
της Σχολικής Εφορείας
Γιώργος ΧριστογεΓράφει ο
Χρίστος Α. Τούμπουρος
ωργάκης, αντέδρασαν
σφόδρα, «αντιστάθηκαν». Δεν «συμμάχησαν», με αποτέλεσμα οι ιθύνοντες να αντικαταστήσουν τα μέλη της Εφορείας και παρουσία Εισαγγελέως να παραλάβουν τα
σχετικά έγγραφα. Δεν τα «κατάφεραν» να συγχωνευθεί όμως το Σχολείο. Συγχώνευση σήμαινε
καταργηση. Ιδού και τα στοιχεία.

τα Τζουμέρκα κατάφεραν και τέλειωσαν το Γυμνάσιο και σπούδασαν. Ευτυχώς …

Κώστας Χάρος, Λάμπρος Ζιάβρας

Γυμνάσιο Αγνάντων

Πως λειτούργησε. .. 450 μαθητές. Δύο καθηγητές. Κι όμως «βγήκαν» πάμπολλοι «Αριστείς».

1949. Μαθητές του Γυμνασίου Αγνάντων
στην Άρτα. Κώστας Χάρος, Μιχάλης Μάρης,
Κώστας Γιώτης.
μένες τώρα πληροφορίες που έχω, ένας εξαίρετος
εκπαιδευτικός της εποχής του, στο χαρακτήρα, τη
γνώση, τη διδακτική ικανότητα και την όλη συμπεριφορά του. Είχε πτυχία Θεολογίας και Φιλολογίας
και ήταν συνδεδεμένος, ιδιαίτερα πνευματικά, ηθικά και πρακτικά με το Γυμνάσιο Αγνάντων, όπου και
υπηρέτησε, και με τους μαθητές του ειδικότερα,
όπως αποδείχτηκε μάλιστα, όταν βρεθήκαμε στο
σχολικό έτος 1948-1949 όλοι στην Άρτα και τυπικά
ταυτιστήκαμε με τα Γυμνάσια Αρρένων και Θηλέων
της πόλης». (Χρήστος Ζολώτας στο βιβλίο «Το Γυμνάσιο Αγνάντων ο Πνευματικός Φάρος των
Τζουμέρκων» του Χρίστου Τούμπουρου, σελ.
194, Αθήνα 2009, έκδ. Δήμος Αγνάντων).
Επειδή όμως πάντοτε ισχύει το συμφέρον του
ισχυρότερου, πολλοί ειδήμονες και κατέχοντες

(Πράξις 13
Εν Άρτη σήμερον την 9 Απριλίου 1949 ημέραν
της εβδομάδος Σάββατον και ώραν 3 μ.μ. , συνήλθε η Σχολική Εφορεία του Γυμνασίου Αγνάντων εν τω γραφείω της και αποτελουμένη εκ
του Προέδρου αυτής Χριστογεωργάκη Γεωργίου, του Ταμίου Γιαννούλα Γεωργίου και του
Γραμματέως αυτής Μίληση Δημητρίου αποφαίνεται: εγκρίνει την δαπάνην των εκατόν δέκα εξ
χιλιάδων δραχμών (116.000) διά φωτισμόν του
Γυμνασίου μας κατά το χρονικόν διάστημα Δεκεμβρίου 1948 έως Φεβρουαρίου 1949 εις βάρος του άρθρου 6 του προϋπολογισμού χρήσεως 1948-49.

Αναμνήσεις

1971. Εκδρομή στους Δελφούς. (Χρήστος Γέροντας,
Παναγιώτης Μητρογεώργος, Κώστας Μπαθέκας,
Δημήτρης Ιακωβάκης, Τάσος Σκληβανίτης, Χρίστος
Τούμπουρος, Αντώνης Λάμπρος, Φώτης Κούκος,
Χριστόφορος Στάμος)

παιδικα ενδυματα
1949 Άρτα. Οδηγός Κώστας Χάρος, συνοδηγός
Tάκης Κεφάλας, όπισθεν Γεώργιος Παπαγιάννης
και Αχιλ. Σιαπέρας (Το είχαν κλέψει)
Κώστας Χάρος Βασίλης Πολύζος

Εφ ω συνετάχθη η παρούσα και υπογράφεται.)
Το Γυμνάσιο Αγνάντων σώθηκε! Επικράτησαν
ψύχραιμες απόψεις κι έτσι χιλιάδες παιδιά από

lollipops
Η χωριανή μας

μαρινα γεωργ. κωστακη
οδός Φώτου Τζαβέλλα 3
πλησίον Ιπποκράτειου Διαγνωστικού Κέντρου
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Το χρονικό και ο απολογισμός των καλοκαιρινών εκδηλώσεων της Αδελφότητας στο χωριό
γονείς των παιδιών που όπως κάθε χρόνο άδραξαν
την ευκαιρία να τρέξουν με τα παιδιά τους και να νιώσουν για λίγο και αυτοί παιδιά. Ακολούθησε η απονομή μεταλλίων σε όλα τα παιδιά και η παραδοσιακή
αναμνηστική φωτογραφία όλων των συμμετεχόντων.
Τετάρτη 11 Αυγούστου 2021 Ώρα 9:00 π.μ.
Ιππασία- Τοξοβολία στον Άραχθο:
Σε συνεργασία με την εταιρία Horse Riding Aracthos
καταφέραμε να πραγματοποιήσουμε μία ακόμα δράση μας. Την Τετάρτη 11 Αυγούστου το πρωί λοιπόν
είχαμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε τις εγκαταστάσεις της Horse Riding Aracthos στα Φράστα, όπου μας

6 Αυγούστου έως 10 Αυγούστου 2021- 17:00-21:00 μ.μ.
Γυμνάσιο Λύκειο Αγνάντων.
Ανήμερα της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στις 6
Αυγούστου ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 έγινε η
έναρξη των εκδηλώσεων στο Γυμνάσιο- Λύκειο Αγνάντων, που γέμισε με παιδιά και νέους όλων των ηλικιών.
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Εκεί στο γήπεδο ποδοσφαίρου που υπάρχει οργανώθηκαν πρωταθλήματα ποδοσφαίρου 5χ5 με ομάδες
παιδικών εφηβικών και αντρικών κατηγοριών, ενώ
λίγο πιο κάτω στο γήπεδο βόλεϊ το τριήμερο 6-8 Αυγούστου τα κορίτσια του χωριού αναμετρήθηκαν σε
ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα βόλεϊ.
Στα ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα και στο πρωτάθλημα βόλεϊ αντίστοιχα συμμετείχαν περισσότερα

από 70 παιδιά (αγόρια-κορίτσια),έφηβοι-κορασίδες
καθώς και άνδρες-γυναίκες, συγκροτώντας στο ποδόσφαιρο τέσσερις (4) ομάδες στη κατηγορία των παιδιών έως 15 ετών και έξι (6) ομάδες στη κατηγορία
από 15 ετών και άνω. Ενώ στο βόλεϊ γυναικών οι ομάδες που αναμετρήθηκαν ήταν δυό (2). Σε όλους τους
συμμετέχοντες μοιράστηκαν αναμνηστικά μπλουζάκια- μετάλλια και κύπελλα (στους νικητές).
Δευτέρα 9 Αυγούστου 2021, Ώρα 19:00 μ.μ. Survivor
Night - Tzoumerka Activities Center(T.A.C)- Άγναντα :
Ενώ τα πρωταθλήματα ποδοσφαίρου και βόλεϊ είχαν πάρει φωτιά, η δράση μεταφέρθηκε το βράδυ της
Δευτέρας 9 Αυγούστου στις εγκαταστάσεις του
Tzoumerka Activities Center(T.A.C), όπου μας υποδέ-
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χθηκαν ο Γιάννης Θεοχαρόπουλος και η Μαρίνα Αναστασία, οι οποίοι είχαν ετοιμάσει ένα στίβο μάχης
που θα ικανοποιούσε τον πιο απαιτητικό αθλητή.
Για περισσότερες από τέσσερις ώρες οι μικροί και
μεγάλοι φίλοι μας ένιωσαν λίγο survivors, όπου στα
πλαίσια του ευ αγωνίζεσθαι και της ευγενούς άμιλλας
διεκδίκησαν το τίτλο του καλύτερου μαχητή του στίβου μάχης.
Στην δραστηριότατα συμμετείχαν περισσότερα από
45 παιδιά όλων των ηλικιών, τα οποία δεν έκρυψαν
τον ενθουσιασμό τους κάνοντας μας να σχεδιάζουμε
και για του χρόνου την ένταξη αυτών των παιχνιδιών
στο πρόγραμμα και των εμπλουτισμό τους.
Ευχαριστούμε θερμά τον Γιάννη και τη Μαρίνα για
την όλη τη διοργάνωση και την φιλοξενία τους στο
χώρο τους!
Τρίτη 10 Αυγούστου 2021 10:00 π.μ.
Πλατεία Αγίου Γεωργίου- Κάτω Μαχαλά
Στην πλατεία Αγ. Γεωργίου στον κάτω μαχαλά από
τις 10:00 π.μ. της Τρίτης 10 Αυγούστου έλαβε χώρα
και φέτος ο Τζούνιορ Άθλος Τζουμέρκων, με την συμμετοχή των παιδιών να είναι καθολική και να ξεπερνά κάθε προσδοκία. Αφού τα παιδιά κατανεμήθηκαν
σε κατηγορίες ανάλογα την ηλικία και το φύλλο τους,
δόθηκε το εναρκτήριο λάκτισμα για την έναρξη των
αγώνων τρεξίματος.
Οι φετινοί συμμετέχοντες ήταν οι εξής:
1) Βήχας Κωνσταντίνος ετών 5
2) Βήχας Ελευθέριος ετών 3
3) Φαλτσέτας Θησέας ετών 6
4) Καπέλη Χριστίνα ετών 5

5) Καπέλη Τζωρτζίνα ετών 10
6) Καπέλης Βασίλειος ετών 7
7) Κουτσός Οδυσσέας ετών 11
8) Τζαγκαράκης Οδυσσέας ετών 5
9) Αβραμίδου Μάρθα ετών 6

10) Αβραμίδης Νίκος ετών 9
11) Ρίζος Ιωάννης ετών 8
12) Ρίζου Κωνσταντίνα ετών 12
13) Αρβανίτη Αγγελική ετών 7
14) Κωστούλα Πηνελόπη ετών 6
15) Κωστούλας Γεώργιος ετών 8
16) Τζίμα Αμαρυλλίς ετών 8
17) Τζίμας Λάμπρος ετων 10
18) Καπέλης Βασίλειος ετών 10
19) Καπέλη Σταυρούλα ετών 13
20) Παναγιώτου Δημήτριος ετών 6
21) Παναγιώτου Αναστασία ετών 3

22) Κωστούλας Άγγελος ετών 2
23) Κωστούλας Κωνσταντίνος ετών 7
24) Κωστούλας Νικόλαος ετών 6
25) Ζώντος Μάριος ετών 9
26) Γαλάνης Θέμης ετών 7
27) Κοκκινίδης Θεόδωρος ετών 7
28) Κοκκινίδης Κωνσταντίνος ετών 3
29) Νίκου Άρτεμις ετών 5
30) Γρηγοράκου Ιωάννα ετών 8
31) Τσιρούκης Φοίβος ετών 10
32) Γυφτόπουλος Ανδρέας ετών 5
33) Γυφτοπούλου Μελίνα ετών 7
34) Γυφτοπούλου Φρειδερίκη ετών 2
35) Κωσταρέλος Θεοδόσης ετών 8
36) Κωσταρέλου Αντιγόνη ετών 4
37) Ντεριμάνης Λεωνίδας ετών 4
38) Γαλάνη Εβίτα ετών 5
39) Ζώντος Δημήτρης ετών 12
40) Ευαγγελίου Χριστίνα ετών 8
41) Ευαγγελίου Νάγια ετών 6
42) Κοντός Χρήστος ετών 11
43) Κοντός Ιάσωνας ετών 8
44) Ευαγγελίου Θωμάς ετών 10
45) Γάτσιου Ειρήνη ετών 6
46) Ευαγγελίου Κωνσταντίνα ετών 7
47) Γκέλιας Κωνσταντίνος ετών 5
48) Αντώνη Κατερίνα ετών 10
49) Γάτσιος Ιωάννης ετών 13
50) Παππούδου Εύα ετών 9
51) Παππούδου Βίκυ ετών 9
52) Γεωργονίκου Εβίτα ετών 10
53) Κράββαρη Δήμητρα ετών 12
54) Γιαννούλας Ανδρέας ετών 11
55) Νίκος Κωνσταντίνος ετών 2
56) Τυροβολά Βασιλική ετών 9
57) Μανωλοπούλου Αναστασία ετών 6
58) Γιαννούλας Ιωάννης ετών 11
59) Ζιάβρας Γεώργιος ετών 7
60) Κράββαρης Δημήτριος ετών 11
61) Κοντογεώργου Εβίτα ετών 10
62) Καραβάτσου Σοφία ετών 11
63) Καραβάτσος Γέωργιος ετών 7
Επίσης τηρώντας το έθιμο τον αγώνα έκλεισαν οι
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υποδέχθηκαν με πολλή χαρά και μας πρόσφεραν τις
υπηρεσίες τους.
Οι συμμετέχοντες ίππευσαν τα άλογα του ομίλου σε
μια όμορφη παραποτάμια διαδρομή διάρκειας περισσότερης της μισής ώρας και κατά την αναμονή τους
για την βόλτα μυήθηκαν στα μυστικά της τοξοβολίας,
αξιοποιώντας στο έπακρο τον χρόνο της παραμονής
τους στο χώρο. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν ως επί
το πλείστον τα μικρά παιδιά αλλά και οι μεγάλοι να
εξοικειωθούν με τα άλογα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της πανίδας της περιοχής, και να
αναπτύξουν μέσω της ίππευσης αισθήματα φιλοζωίας και αγάπης προς τα άλογα.
Ευχαριστούμε την Arachtos Horse Riding για την φιλοξενία της και τις υπηρεσίες που μας παρείχαν για
την καλύτερη υλοποίηση της ιππασίας.
Πέμπτη 12 Αυγούστου 2021 Ώρα 20:00 μ.μ.
Πλατεία Αγίου Γεωργίου- Κάτω Μαχαλά:
Για δεύτερη χρονιά στη σειρά μετά την περσινή
προβολή της “Ευτυχίας” στην Πλατεία του επάνω Μαχαλά, φέτος σειρά είχε η Πλατεία Αγ. Γεωργίου στο
Κάτω Μαχαλά να φιλοξενήσει αυτή τη φορά την προβολή δύο ταινιών.

Στην πρώτη χρονικά προβολή επιλέξαμε μία παιδική ταινιά με πρωταγωνιστή τον γνωστό παιδικό ήρωα
Μπομπ Σφουγγαράκη για τους μικρούς μας φίλους
ενώ στην βραδυνή προβολή η επιτυχία του “Έτερος
Εγώ” έσπειρε το μυστήριο σε όλα τα μήκη και πλάτη
της πλατείας. Γονείς και παιδιά τηρώντας όλα τα μέτρα προσήλθαν στη Πλατεία σε μεγάλο αριθμό δείχνοντας έμπρακτα πόσο Σινεφίλ είναι και απόλαυσαν
ενθουσιωδώς και τις δύο ταινίες.
Oι Εκδηλώσεις του Δήμου τον Αύγουστο στην Άγναντα
Παράλληλα με τις εκδηλώσεις της Αδελφότητας ιδιαίτερα δραστήριος ήταν και ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων, ο οποίος δημοσίευσε ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων στις περισσότερες τοπικές κοινότητες
των δύο Δημοτικών Ενοτήτων. Στα πλαίσια λοιπόν
αυτών των εκδηλώσεων επιλέχθηκε η Άγναντα για την
πραγματοποίηση των εξής δραστηριοτήτων:
06/08/2021 – Παρασκευή – 08:00 μ.μ – Πλατεία οικισμού Αγίου Γεωργίου Αγνάντων – Αθλητικές δραστηριότητες – Παιδικά παιχνίδια
10/08/2021 – Τρίτη- 09:00 μ.μ – Στο Γυμνάσιο- Λύκειο Αγνάντων στη θέση Δάφνη – Παρατήρηση με τηλεσκόπιο
10/08/2021- Τρίτη- 09:00 μ.μ.- στην Άνω Πλατεία
Αγνάντων- Παρουσίαση του βιβλίου “Ο Αλεξιπτωτιστής ήταν δικός μας” του συγγραφέα Θεόδωρου Δεύτου.
Με την παρουσία πολλών συγχωριανών μας παρουσιάσθηκε το βιβλίο “Ο Αλεξιπτωτιστής ήταν δικός μας”
του συγγραφέα Θεόδωρου Δεύτου. Για το βιβλίο μίλησε ο κ. Χρήστος Μέγας, Δημοσιογράφος ενώ απόσπασμα διάβασε η Τζουμερκιώτισσα εκπαιδευτικός-συγγραφέας, κα Αλεξάνδρα Στεργίου. Στο τέ-
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λος ο συγγραφέας συνομίλησε με το
κοινό και υπόγραψε αντίτυπα του βιβλίου του.
Επίλογος – Συνολικός Απολογισμός – Ευχαριστίες
Εν κατακλείδι και φέτος που το χωριό πλημμύρισε από κόσμο, καθώς πολλοί ήταν αυτοί
που επέλεξαν την ασφάλεια του χωριού για να
περάσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές εν
μέσω πανδημίας, οι εκδηλώσεις της Αδελφότητας στάθηκαν αντάξιες όλων των προσδοκιών.
Με την υλική βοήθεια των χορηγών, τον εθελοντισμό των συγχωριανών μας και την επιμέλεια του Δ.Σ της Αδελφότητας υλοποιήθηκε το
πρόγραμμα και οι συμμετέχοντες έδειξαν την
ευχαρίστηση τους ακολουθώντας το με ευλάβεια.
Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι συμμετείχαν και στήριξαν με
την παρουσία τους τις εκδηλώσεις μας, τους χορηγούς* μας που μας βοηθούν να διατηρούμε
την δωρεάν συμμετοχή των παιδιών στις βασικές δραστηριότητες μας (Ποδόσφαιρο-ΒόλειΤζούνιορ άθλος-Θερινό Σινεμά) καθώς και την
διανομή αθλητικού υλικού (μπλούζες- μπάλες
κλπ), μεταλλίων και κυπέλλων. Όλους εκείνους
που ανιδιοτελώς βοήθησαν στο στήσιμο, την
οργάνωση και την υλοποίηση τους. Τον Δήμο
Κεντρικών Τζουμέρκων για την παραχώρηση
των καρεκλών, οπου κάθισε το κοινό στην προβολή ταινιών και τον Γεώργιο Νικολακόπουλο
(G Sounds & Lights Greece) για τον εξοπλισμό
της προβολής των ταινιών (πανί-προτζέκτορα
και ηχεία).
Καλή αντάμωση λοιπόν του χρόνου με υγεία
και όρεξη για ένα ακόμα αξέχαστο Αγναντίτικο
καλοκαίρι.
*Αναλυτικά οι υποστηρικτές μας για το 2021:
1) Mayfair
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΣΠΙΤΙΟΥ
www. mayfairhome. gr
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 6, ΑΡΤΑ
ΤΗΛ: 26810-28677 / 697 300 4020
2) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΛΕΙΔΙΟΥ
ΠΑΡΙΣ ΒΗΧΑΣ
ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ 31, ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΤΗΛ: 26510.7777
3) ΚΑΦΕ – ΨΗΣΤΑΡΙΑ
“Ο ΜΕΡΑΚΛΗΣ”
ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΡΠΑΣ
ΑΓΝΑΝΤΑ
ΤΗΛ. 26850-31207
4) ΑΠΟΘΗΚΗ NIGHT ZONE
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΡΠΑΣ
ΑΓΝΑΝΤΑ
5)ΤΟ ΠΕΤΡΙΝΟ ΤΗΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΡΠΑΣ
ΠΛ. ΗΡΩΩΝ ΑΝΘΟΥΣΑ
ΤΗΛ. 210-6030032 / 697 702 7592
6) ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΊΟ
ΚΡΑΒΒΑΡΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 1920
ΑΓΝΑΝΤΑ
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μέσα Νοεμβρίου 2021 οι περίπου
60.000 απογραφείς της ΕΛΣΤΑΤ
θα εναποθέσουν έναν κλειστό φάκελο σε κάθε οικία, διαμέρισμα ή
κατάλυμα με έναν μοναδικό κωδικό αριθμό που θα αντιστοιχεί στη
συγκεκριμένη κατοικία.
Έπειτα, ένας εκπρόσωπος του
νοικοκυριού θα μπορεί να εισέλθει
στην ειδική εφαρμογή της Απογραφής, μέσω του gov.gr, χρησιμοποιώντας τον μοναδικό αυτόν
κωδικό και τους κωδικούς taxis
ώστε να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο για την κατοικία και τα
μέλη του νοικοκυριού του.
Σε κάθε βήμα, οι απογραφόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με τον απογραφέα τους
για ερωτήσεις / διευκρινίσεις.
Από τις 27 Νοεμβρίου 2021 μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου 2021 για
όσους πολίτες που για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. μη εξοικείωση με
νέες τεχνολογίες), δεν μπορέσουν
να αυτοαπογραφούν ηλεκτρονικά,
θα τους επισκεφτεί ο απογραφέας της ΕΛΣΤΑΤ για να τους απογράψει με τη συνηθισμένη μέθοδο
«πόρτα-πόρτα», όπως συνέβη και
σε προηγούμενες απογραφές.
Το Κάλεσμα της Αδελφότητας για την ανάγκη απογραφής
όσο το δυνατόν περισσότερων
απόδημων Αγναντιτών στην
Άγναντα.
Η απογραφή πληθυσμού και κατοικιών το 2021 έχει απασχολήσει

5
ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 15 105 52 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.:210-3241137 – Fax: 210-3243822
Α.Φ.Μ. 090109837 Α’ Δ.Ο.Υ
www.panepirotiki.com - email: info@panepirotiki.com
Αθήνα 30-09-2021
Αριθ. Πρωτ. 3722

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

ΤΗΛ. 26850-31317
7) Τ.Α.C.
TZOUMERKA ACTIVITIES CENTER
ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ – ΜΑΡΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΓΝΑΝΤΑ
ΤΗΛ: 694 524 771
8)ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ
ΛΙΤΣΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΑΓΝΑΝΤΑ
ΤΗΛ. 697 707 6267
9)ΤΑΒΕΡΝΑ
“ΤΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ”
ΜΗΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΝΑΝΤΑ
ΤΗΛ. 26850-3116
10)ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΥΡΟΠΑΝΟΣ
28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9Α ΠΕΡΑΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΗΛ. 26510-81667 / 697 036 0482
11) ΜΟΝΤ CAFE
ΚΩΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΓΝΑΝΤΑ
12) L G BARBERSHOP
ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ
Γ. ΚΟΝΔΥΛΗ 28, ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ. 24314-00737
13) ΤΑΒΕΡΝΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΓΝΑΝΤΑ
ΤΗΛ. 26850-31000 / 697 329 0852

Απογραφόμαστε στην ΑΓΝΑΝΤΑ
Συνέχεια από τη σελίδα 1

			

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ

Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2021

ιδιαίτερα την Αδελφότητα αλλά
και όλους τους Συλλόγους του
χωριού. Είναι εμφανής η ανάγκη
της απογραφής όσο το δυνατόν
περισσότερων Αγναντίτων στο
χωριό, η οποία θα επιφέρει οφέλη
στη τοπική κοινότητα.
Ένας μεγάλος αριθμός απογραφόντων θα κρατήσει σταθερό
των αριθμό των μελών του Τοπικού Συμβουλίου σε 5μελές, αφού
μετά τα επίσημα αποτελέσματα
κοινότητες κάτω των 2000 κατοίκων θα εκλέγουν τριμελές συμβούλιο, περιορίζοντας την πολυφωνία σε αυτά.
Επίσης και στο τομέα των οικονομικών η κάθε κοινότητα θα
εισπράττει για τις ανάγκες της
ανάλογο ποσό της ΣΑΤΑ σε σχέση
με τον πληθυσμό της . Ευλόγως
ένας αριθμός πάνω από τους 430
κατοίκους, που είχαν απογραφεί
το 2011, θα έχει θετικό πρόσημο
για το χωριό. Ακόμα θα υπάρχει η
δυνατότητα συνολικά με την αύξηση των απογραφέντων ο ίδιος ο
Δήμος να διεκδικήσει περισσότερα χρήματα για χρηματοεπενδυτικά προγράμματα, να ενισχύσει
το ανθρώπινο δυναμικό του με
περισσότερα άτομα και να αποτρέψει το τυχόν κλείσιμο παραρτημάτων Δημοσίων υπηρεσιών και
το άνοιγμα πιθανόν άλλων. Οπότε
καθίσταται σαφής η σημαντικότητα της απογραφής στην Άγναντα.
Καλούμε όλους τους Αγναντίτες όπου και να βρίσκονται:

Να αναζητήσουν τον φάκελο με
το μοναδικό κωδικό αριθμό που
θα αντιστοιχεί στη κατοικία τους
στο χωριό και θα τον έχει εναποθέσει σε αυτόν ο απογραφέας.
Ύστερα ένας εκπρόσωπος του
νοικοκυριού να εισέλθει στην ειδική εφαρμογή της Απογραφής,
μέσω του gov.gr, χρησιμοποιώντας τον μοναδικό αυτόν κωδικό
και τους κωδικούς taxis ώστε να
συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο
για την κατοικία και τα μέλη του
νοικοκυριού του.
Εναλλακτικά αν δεν έχουν κατοικία στο χωριό να ζητήσουν από
συγγενικά τους πρόσωπα (παππούδες-γονείς) να τους συμπεριλάβουν στην απογραφή σαν μέλη
του νοικοκυριού ως συνοίκους
σε αυτό.
Για τους εξοικειωμένους με την
τεχνολογία και το διαδίκτυο η διαδικασία θα είναι βατή και θα βοηθήσει στην εξ αποστάσεως απογραφή τους, χωρίς να χρειαστεί
να μεταβούμε στο χωριό, πράγμα
που μας κάνει να ελπίζουμε πως
το κάλεσμα μας θα βρεί ανταπόκριση.
Απογράψου στην Άγναντα και
εσύ μπορείς!!!
Βοήθησε και εσύ τον τόπο
σου!!!
Ενημέρωσε του συγχωριανούς μας για τα οφέλη της απογραφής!!!
Όλοι μαζί μπορούμε περισσότερα!!!

Καθιερώθηκε η 30ή Σεπτεμβρίου κάθε έτους ως ημέρα
Εθνικής Μνήμης των Εθνικών Ευεργετών. Η ημέρα αυτή
είναι ιδιαίτερη για όλη την Ήπειρο, αφού η έννοια της
εθνικής ευεργεσίας κυριολεκτείται από τα δείγματα μεγαλοψυχίας, γενναιοδωρίας, αλτρουισμού, αυτοθυσίας και
εθνικής συνεισφοράς που επέδειξαν οι Ηπειρώτες – Εθνικοί
Ευεργέτες. Με την περιουσία μεγάλων ανδρών-Ηπειρωτών
έγιναν πλείστα κοινωφελή ιδρύματα στην Αθήνα τα οποία
υπηρετούν εθνικούς και πολιτιστικούς σκοπούς.
Τα ξενιτεμένα παιδιά της Ηπείρου, οι Εθνικοί Ευεργέτες,
στάθηκαν πάντοτε αρωγοί στο έθνος τους και παντού
σ’ όλο τον κόσμο, όπου κι αν ήταν, «είχαν κλείσει μέσα
στην ψυχή τους την πατρίδα». Στους δύσκολους καιρούς
βοήθησαν το Έθνος να σταθεί στα πόδια του. Πολλά έργα
ευεργετών δεσπόζουν στον Ελληνικό χώρο δείχνοντας τον
ψυχικό πλούτο και τα ευγενή αισθήματα καθώς και την
αμέριστη αγάπη των Ηπειρωτών – ευεργετών.
Τρανή απόδειξη πως η ελληνική-ηπειρώτικη ψυχή, και
για πολλούς άλλους λόγους, μεγαλούργησε ανά τους αιώνες επιδεικνύοντας δείγματα μεγαλοψυχίας και εθνικής ευποποιίας. Αρετές που εν τοις πράγμασι οι εθνικοί ευεργέτες
καθιέρωσαν και κληροδότησαν στις επόμενες γενιές.
Η Ήπειρος στην ουσία είναι η πατρίδα των ευεργετών.
Το άγονο και κακοτράχαλο ηπειρώτικο έδαφος πότισε πάντοτε το «ίαμα» της ευεργεσίας. Και έτσι φύτρωσε, βλάστησε και καρποφόρησε το δέντρο της προσφοράς και της
συνδρομής στην πατρίδα. Ευεργέτες και δάσκαλοι, έκτισαν, δίδαξαν και φώτισαν λαμπρά μυαλά, γεμάτα αγώνα
και προκοπή. Γι’ αυτό δημιουργήθηκε η μεγάλη πνευματική και ανανεωτική κίνηση που στην ουσία λειτούργησε ως
προάγγελος της νεοελληνικής αναγέννησης και προετοίμασε τον αγώνα για την απελευθέρωση.
Τα κληροδοτήματα των Ηπειρωτών, τα εθνικά αυτά ευεργετήματα έχουν πάρει πανελλήνιο χαρακτήρα διδάσκουν
αξίες και ιδανικά. Είναι στοιχεία της εθνικής μας κληρονομιάς και γι’ αυτό ανήκουν σ’ όλους τους Έλληνες, δεν
εντάσσονται, «στα υπό εκμετάλλευση» και, φυσικά, δεν
είναι δυνατόν να τα διαχειριστούν ιδιωτικά συμφέροντα.
Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας, η κορυφαία
οργάνωση των απόδημων Ηπειρωτών που αριθμεί στις
τάξεις της τετρακόσια εβδομήντα έξι (476) Σωματεία Ηπειρωτών, είναι ο μέγας θεματοφύλακας της Ηπειρώτικης παράδοσης και του Ηπειρώτικου πολιτισμού. Αυτόν τον πολιτισμό στον οποίο συμπεριλαμβάνονται και τα εθνικά ευεργετήματα υπηρετεί και προασπίζει και θα αγωνιστεί, όπως
έκανε και παλιότερα, για την αποτροπή τυχόν μετατροπής
τους σε «εμπορικά προϊόντα» και ως εκ τούτου της διαχείρισής τους από ιδιωτικά συμφέροντα. Η προσπάθεια αυτή
είναι συνέχεια του μεγάλου αγώνα που διεξάγει η ΠΣΕ,
αφού οι Ηπειρώτες ως κληρονόμοι του μέγιστου αγαθού
που κληρονόμησαν, της εθνικής και τοπικής ευεργεσίας, το
οποίο είναι και υλικό αγαθό και ηθικοπολιτισμικό, θα πρέπει να προστατεύουν τα Ηπειρώτικα Κληροδοτήματα.
Από το Γραφείο Τύπου της ΠΣΕ
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Πανελλαδικές 2021
Συνέχεια από τη σελίδα 1

Με 19.227 μόρια στο τσεπάκι
της η Αλεξάνδρα, συγκεντρώνοντας τα περισσότερα μόρια
από όλους του μαθητές της Γ'
Λυκείου του Νομού Άρτας, και
αφού κατάφερε να προσπελάσει όλες αυτές τις δυσκολίες είχε πολλές επιλογές, ωστόσο η ίδια έβάλε πλώρη για τη
Θεσσαλονίκη και το Τμήμα των
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου,
η οποία αποτέλεσε την πρώτη
της επιλογή.
Έτσι στις 27 Αυγούστου με
την ανακοίνωση των βάσεων
εισαγωγής από το Υπουργείο
Παιδείας πλέον η Αλεξάνδρα
θεωρείται πρωτοετείς φοιτήτρια στην πρώτη σχολή προτίμησης της, αφού πέτυχε 4η την
εισαγωγή της στο Τμήμα των
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και

Μηχανικών Υπολογιστών του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.
Ευχόμαστε Συγχαρητήρια
στην Αλεξάνδρα καλή σταδιοδρομία πλέον ως φοιτήτρια,
ας είναι το φωτεινό παράδειγμα όλων των μαθητών που φοιτούν στις Λ.Τ. Αγνάντων και
όλων των απομακρυσμένων
σχολικών μονάδων της χώρας
που θα τους δίνει δύναμη και
πίστη πως μπορούν να τα καταφέρουν και αυτοί το ίδιο καλά
και ακόμα καλύτερα.
Ειδική μνεία θα πρέπει να κάνουμε και στους εκπαιδευτικούς για το έργο που επιτελούν
και την βοήθεια που δίνουν στα
παιδιά καθώς και στις οικογένειες των μαθητών που με όλη
τους τη δύναμη και τις δυνατότητες στέκονται και προσφέρουν το καλύτερο στα παιδιά
τους!
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Ο Άγγελος Γούλας και η σύζυγός του Χρύσα απέκτησαν
στις 13 Αυγούστου 2021 ένα
υγιέστατο αγοράκι. Ευχόμαστε Να τους ζήσει!
 Ο Κωνσταντίνος Χάρος
και η σύζυγος του Εβίτα Μιχαήλ απέκτησαν στις 23 Σεπτεμβρίου 2021 ένα υγιέστατο κοριτσάκι. Ευχόμαστε Να
τους ζήσει!

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Ο Πέτρος Παναγιώτου και
η Μαρία Ασημακοπούλου,
κόρη της Αναστασίας Καπέλη, βάφτισαν το κοριτσάκι
τους στον Ι.Ν. Κοιμήσεως της
Θεοτόκου στο Κίτσι Κορωπίου, και το ονόμασαν Αναστασία. Ευχόμαστε να τους ζήσει!
 Η Νατάσα Αηδόνη του
Παναγιώτη και της Αλεξίας
και ο σύζυγος της Γεώργιος
Σαλαμούρας βάπτισαν το
αγοράκι τους, στις 25 Ιουλίου
2021 στον Ι.Ν. Αγίας Αικατερίνης Καταρράκτη Άρτας με
νονές τις Ειρήνη Κατταβενάκη και Λουκία Κασαράκη. Και
το όνομα αυτού Δημήτριος.
Ευχόμαστε να τους ζήσει!
 Ο Βασίλης Κωστούλας
του Κωνσταντίνου και της
Νικολέττας και η σύζυγος
του Τζούλια Ζαράχλα βάπτισαν το αγοράκι τους, στις 18
Σεπτεμβρίου 2021 στον Ι.Ν.
Αγίου Αλεξάνδρου, με νονά
την Κατερίνα Σιώζου. Και το
όνομα αυτού Άρης. Ευχόμαστε να τους ζήσει!
 Ο Χρήστος Παππάς του
Δημητρίου και η Ελίνα Καπέλη του Γεωργίου βάπτισαν το
αγοράκι τους στις, 21 Αυγούστου 2021 στον Ι.Ν. Αγίων
Ταξιαρχών Άρτας, με νονό
των Παναγιώτη Κώστα. Και
το όνομα αυτού Δημήτριος
Αρσένιος. Ευχόμαστε να τους
ζήσει!

ΘΑΝΑΤΟΙ
Απεβίωσε στις 10 Ιουλίου
2021 η Καπέλη Αικατερίνη
σύζυγός Δημητρίου Καπέλη
στα Ιωάννινα και κηδεύτηκε
στην Άγναντα, ετών 99.
 Απεβίωσε στις 20 Ιουλίου
2021 η Μαρία Φλώρου του
Κωνσταντίνου και κηδεύτηκε
στην Αθήνα, ετών 42.
 Απεβίωσε στις 27 Ιουλίου 2021 ο Γεώργιος Κολιός
στα Χανιά όπου και κηδεύτηκε, ετών 72.
 Απεβίωσε στις 29 Ιουλίου 2021 η Φρειδερίκη Χαλκιά
του Ιωάννη στην Αθήνα και

Κάντε like στη
σελίδα μας στο
facebook (Αδελφότητα Αγναντιτών Αθηνών)
για να μαθαίνετε τα τελευταία νέα της Αδελφότητας.

κηδεύτηκε στην Άγναντα,
ετών 69.
 Απεβίωσε στις 29 Ιουλίου 2021 η Βεατρίκη Μαυροπάνου χ/α Ιωάννη Μαυροπάνου και κηδεύτηκε στο
Αγρίνιο, ετών 86.
 Απεβίωσε στις 30 Ιουλίου 2021 ο Ευάγγελος Κούκος
του Νικολάου και κηδεύτηκε
στην Άγναντα, ετών 97.
 Απεβίωσε στις 4 Αυγούστου 2021 ο Κωστούλας
Δημήτριος του Νικολάου
και κηδεύτηκε στην Άθήνα,
ετών 58.
 Απεβίωσε στις 26 Αυγούστου 2021 ο Κοντογεώργος
Σπυρίδων στην Πρέβεζα και
κηδεύτηκε στις 28 Αυγούστου στην Άγναντα, ετών 82.
 Απεβίωσε στις 30 Αυγούστου 2021 ο Κωνσταντίνος
Κυριάκου συζ. Άννας Χασαλεύρη του Γεωργίου στην
Λάρνακα της Κύπρου και
κηδεύτηκε στο χωριό Οδού
Λάρνακας, ετών 66.
 Απεβίωσε στις 14 Σεπτεμβρίου 2021 η Γιαννούλα
Γεωργία του Γεωργίου συζ.
Αποστόλου Πανή και κηδευτηκε στην Αθήνα, ετών 92.
 Απεβίωσε στις 15 Σεπτεμβρίου 2021 ο Γεώργιος
Τσώλης του Χρήστου και κηδεύτηκε στις 17 Σεπτεμβρίου
στην Άγναντα, ετών 97.
 Απεβίωσε στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 ο Αλέκος
Χουλιάρας σύζυγος Μαρίας
Κωστούλα του Βασιλείου και
κηδεύτηκε την επομένη στην
Αθήνα, ετών 68.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
Η Πέννυ Ρέστα του Δημητρίου και της Σοφίας Πολύζου ολοκλήρωσε την 26 Σεπτεμβρίου 2021 τις σπουδές
της και έλαβε το πτυχίο από
το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης.
 Η Αλεξάνδρα Κοντογεώργου του Χριστόφορου και
της Αικατερίνης πέτυχε τέταρτη (4η) την εισαγωγή της
στην Πολυτεχνική Σχολή του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Αθηνών, στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών συγκεντρώνοντας παράλληλα τα περισσότερα μόρια από όλους τους
μαθητές της ΠΕ Άρτας φοιτώντας στις Λ.Τ Αγνάντων.
 Η Μαριάννα Κωστάκη
του Δημητρίου και της Βιβής
πέτυχε 5η στο Παιδαγωγικό
Τμήμα Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 Ο Νικόλαος Βαΐτσης,
γιος της Σοφίας Κοντογεώργου και του Νικολάου Βαΐτση,
πέτυχε την εισαγωγή του στο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

περιφραγμένο οικόπεδο 150,40 τ.μ. επί των
οδών Παλαμά και Λεωφ. Δημοκρατίας (στάση Νικηταρά), λεωφορείο 735, στο Καματερό
Αττικής.
Πληροφορίες: Μιχάλης Κουράκος, τηλ. 011
5143344617 - Μόντρεαλ Καναδάς

Οικονομικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, στο τμήμα Πληροφορικής.
 Ο Σπύρος Ντάλιας του
Κωνσταντίνου και της Μαρίας Γκουβά πέτυχε την εισαγωγή του στο Γεωπονικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο
τμήμα Επιστήμης Φυτικής
Παραγωγής
 Η Ελένη Καπέλη του
Λάμπρου πέτυχε την εισαγωγή της στο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας, στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης.
 Ο Δημήτριος Κοντογεώργος του Ευάγγελου και
της Σοφίας Δ. Λεμονιά πέτυχε στο τμήμα Οικονομικής
Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο
Πειραιά.
 Ο Κωνσταντίνος Κώστας του Βασιλείου Κώστα
και της Μαρίας Μαυροπάνου
πέτυχε την εισαγωγή του στο
πανεπιστήμιο Κρήτης, στο
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης.
 Ο Σπύρος Θανέλης του
Αθανασίου και της Ειρήνης
Δασύρα πέτυχε την εισαγωγή του στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, στο τμήμα Ρωσικής
γλώσσας και φιλολογίας Σλαβικών σπουδών.
Τους ευχόμαστε συγχαρητήρια και καλή σταδιοδρομία!

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η οικογένεια της Φρειδερίκης Χαλκιά προσφέρει στην
Αδελφότητα Αγναντιτών
Αθήνας το ποσό των 200
ευρώ στη μνήμη της.

ΚΕΝΤΡΟ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ
Θα βρείτε ψητά στα
κάρβουνα, παραδοσιακές
χωριάτικες πίττες και διάφορα ορεκτικά.

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
Ε-mail:
info@agnanta.com.gr
Εκδότης:
Ευάγγελος Β. Κώστας
Πρόεδρος της Αδελφότητας
Συντακτική ομάδα:
Χρήστος Α. Λεμονιάς
Χρίστος Τούμπουρος
Κωδικός: 3734
Yπεύθυνος
τυπογραφείου:
ΑΦΟΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ Ο.Ε.
Γερανίου 7 - 2ος όροφος
Τηλ. - Fax: 210-52.38.107
Ε-mail: costaszl@yahoo.gr
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Αν κάποιος δεν δει το όνομά του γραμμένο στις συνδρο
μές, να περιμένει και το επόμενο φύλλο της εφημερίδας. Αν
δεν υπάρχει και τότε, ας επικοινωνήσει με την Αδελφότητα.
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.

Νεκρολογίες
Καλό ταξίδι
Με ανείπωτη θλίψη και
πόνο ψυχής στις 30 Ιουλίου τα παιδιά τα αδέλφια οι
συγγενείς και οι φίλοι συνοδεύσαμε στην τελευταία
της κατοικία στην Άγναντα
τη Φρειδερίκη Ι. Χαλκιά .
Άφησε την τελευταία της
πνοή στο σπίτι της περιτριγυρισμένη από τα παιδιά
της Πολυξένη και Μαργαρίτη, τα αδέλφια της τις φίλες
της Στέλλα και Αναστασία.
Ήσυχα και ήρεμα όπως της
άξιζε. Η ζωή ήταν φειδωλή μαζί της. Πολύ γρήγορα
βρέθηκε μπροστά σε δυσάρεστες προκλήσεις. Όμως
ήταν αγωνίστρια ζωής. Δούλεψε προσπάθησε και τα
κατάφερε σε όλα τα επίπεδα. Μεγάλωσε δύο θαυμάσια παιδιά, την Πολυξένη
και τον Μαργαρίτη. Πάντα
ανησυχούσε και αγωνιούσε για τα βήματά τους, ήθελε να έχουν ανοιχτούς ορίζοντες και να αποκτήσουν
μόρφωση αλλά και παιδεία.
Τα έμαθε να αγαπούν, να δίνουν, να μάχονται. Δύο παιδιά που την περιέβαλαν με
ξεχωριστή φροντίδα και περισσή αγάπη και τρυφερότητα όσο καιρό ανήμπορη,
γιατί έτσι τα έμαθε.
Είμαι σίγουρη πως και
τώρα από ένα υπερβατικό
επίπεδο θα παρακολουθεί
και θα συντροφεύει τα βήματά τους. Η απουσία της
μια επώδυνη απώλεια, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα
που θα μείνει για πάντα.
«Μια αγαπημένη παρου-

σία που τίμησε τον εκπαιδευτικό χώρο. Άοκνη και
ακούραστη φιλόλογος, που
αψηφώντας τα προβλήματά της, εργάσθηκε με ήθος
και αξιοπρέπεια, κερδίζοντας επάξια μια ξεχωριστή
θέση στη συναδελφική της
οικογένεια.
Ακριβή μου αδελφή είναι
αδυσώπητα σκληρό εγώ να
γράφω για σένα σε παρελθόντα χρόνο.
Φρειδερίκη μου, μικρή
μου αδελφή. Ήσουν απλή,
ταπεινή στην καρδιά, πάντοτε συνεπής, εγκάρδια,
με σοβαρότητα, πραότητα
και ήμερο χαρακτήρα, αγάπη για το συνάνθρωπο, φιλόξενη, γενναιόδωρη σε αισθήματα αλλά και σε πρακτικό επίπεδο. Καράβι υπομονής και καλοσύνης, στοργής και φροντίδα. Πάντα με
χαμόγελο με διακριτικό και
ιδιαίτερο χιούμορ, αυτοσαρκασμό κι’ όπως έλεγες
«όλα υπό έλεγχο». Είχες ένα
μοναδικό τρόπο να μπαίνεις στην καρδιά όλων μας,
με τη σθεναρή, αξιοπρεπή,
αξιοζήλευτη και σεβάσμια
στάση ζωής.
Αξέχαστη αδελφή μου, Φιρένια μου, για μένα που σε
κούναγα στην κούνια σου
όταν ήσουν μικρή, που σε
πήγαινα καβάλα στα Παλιάμπελα, που μεγαλώσαμε
και μοιραζόμαστε τα πάντα,
που σου κρατούσα το χέρι
στην τελευταία σου ανάσα,
η απουσία και παρουσίας
σου, μου είναι δυσβάστα-

χτη, η σιωπή του τηλεφώνου σου και τα αναπάντητα μυνήματά μου πληγή
στην καρδιά μου. Όσο ζω
μια θέση πάντα θα είναι
στην ψυχή μου, την καρδιά μου, το μυαλό μου. Σε
σκέφτομαι και ένα ήσυχο
ποτάμι κυλάει απ’ τα μάτια
μου. Ο πόνος μου δεν έχει
μέτρο. Καλό ταξίδι αδελφούλα μου. Φεύγεις κι’ αφήνεις ένα μεγάλο κενό κ’ ένα
αναπάντητο γιατί; Ένα γιατί
χαραγμένο στα μεγάλα και
εκφραστικά σου μάτια. Θα
μας μείνει η ζεστασιά σου,
η οξυδέρκεια, το χιούμορ,
και η περηφάνια της παρουσίας σου, η εντιμότητα και
οι ηθικές βάσεις του παραδείγματός σου. Είμαι υπερήφανη που ήσουν αδελφή μου. Το χώμα του τόπου
μας που τόσο αγάπησες και
που ήταν επιθυμία σου να
σε σκεπάσει, ας γίνει μαλακό σεντόνι να αγκαλιάσει το
κουρασμένο σου κορμί.
Φρειδερίκη μου δεν θα σε
ξεχάσουμε καθώς όπως λέει
και ο Λορέντζος Μαβίλης
στο ποίημά του «Λήθη»
«…αν δεν μπορείς παρά να
κλαίς το δείλι
τους ζωντανούς τα μάτια
σου ας θρηνήσουν
θέλουν μα δε βολεί να λησμονήσουν».
Ακριβή μου αδελφή καλό
ταξίδι. Θα είσαι πάντα εδώ.
«Αναπαύσου εκεί όπου οι
δίκαιοι αναπαύονται».
Αικατερίνη Χαλκιά - Παντούλα

Θυμίαμα ευλαβίας
Στη μνήμη της Φρειδερίκης Ιωαν. Χαλκιά
Η αίνεσή μου δέηση
Κεραυνός αυτό το καλοκαίρι (2021)
μας εχτύπησε, δυνατός κεραυνός.
Τώρα, το σπήλαιο των αγγέλων
αστραπές το φωτίζουν
τα γλυπτά των κρυστάλλων
παίρνουν της αθανασίας την ομορφιά
τα αλιξεκέραυνα διαπερνούν
των σπιτιών τα ακροκέραμα.
Τα βλέφαρα ανοιγοκλείνουν φτερά.
Την ακριβή μου αδελφή,
πολύαστρο σέλας
η Φρειδερίκη θαμπωμένος κοιτώ.
Ένα αστεράκι η Φρειδερίκη
ζωγραφιά, γελάκι - κουκλίτσα
αληθινή, στήνει το κουκλόσπιτο
στο τεντωμένο σχοινάκι βεργολυγερή.
Ένα αστεράκι η Φρειδερίκη
-δροσερό νεράκι- με τις συμμαθήτριές της,
γιασεμάκια νιόκοπα, πρωϊνά
τιτιβίζουν φορώντας μπλε ποδιές.
Γύρα από το λαιμό τους,
ευωδιάζουν τρία ανθοπέταλα
λευκά τριανταφυλλιάς.
Ένα αστέρι η Φρειδερίκη,
μαργαρίτες στο τραπέζι φέρει.
Μανούλα τρυφερή,
ουρανός αγκαλιάζει τα δύο παιδιά της.
Μάνα μοιάζει Παναγίτσα πονεμένη.
Μητέρα όμοια η Παναγιά η Μεγαλόχαρη.
Ζει, πεθαίνει, ανασταίνεται
χάρη των παιδιών της
και με τα παιδιά της
διπλά αποζημιώνεται.
Ένα αστέρι η Φρειδερίκη,
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πνεύμα κατεβαίνει Περιστέρι,
η δασκάλα μας η τρισεύγενη,
η κεχαριτωμένη, η χαρισματική,
στη μετάδοση της Θείας χάριτος
της γνώσης, η διδασκαλία
της ελληνικής γλώσσας, η ετοιμασία
στη λειτουργία των προηγιασμένων δώρων.
Το μάθημα της λογοτεχνίας
ακούγεται η ακολουθία
του μικρού αποδείπνου
το δοξάρι μαγεμένων λέξεων.

Μία ακόμη Αγναντίτισσα νέα Επιστήμων
Η Βάνα Κων. (Αρ.) Παπακίτσου σπούδασε στο Τμήμα Ψυχολογίας και στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Συνέχισε τις σπουδές της σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
του ιδίου Πανεπιστημίου και της απονεμήθηκε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: «Η Σύγχρονη Εγκληματικότητα και η
Αντιμετώπισή της». Το 2018 ολοκλήρωσε τη Διδακτορική της Διατριβή με θέμα «Μορφές Βίας στις
Συντροφικές Σχέσεις των Εφήβων» και της απονεμήθηκε Διδακτορικό Δίπλωμα.
Εργάζεται ως ψυχολόγος από το
2005, ενώ από το 2016 είναι Επιστημονική Συνεργάτης του Εργαστηρίου «Αποκαταστατικής Δικαιοσύνης και Διαμεσολάβησης» στο
Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Από το
2018 και έως σήμερα ανήκει στο Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό του Τομέα Γενικής Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και είναι Διδάσκουσα στο Τμήμα Κοινωνιολογίας σε
προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.
Το 2021 εξέδωσε το παραπάνω επιστημονικό-εκπαιδευτικό
σύγγραμμα.
Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα περιοδικά (Dialogues in Clinical Neuroscience & Mental
Health), Κεφάλαια σε συλλογικά βιβλία, Πρακτικά Συνεδρίων αναπτύσσοντας ζητήματα εγκληματολογικά, ψυχολογικά
και κοινωνιολογικά. Έχει συμμετοχή
σε συνέδρια και ημερίδες σε Ελλάδα και Κύπρο με προφορικές ανακοινώσεις, αλλά και συμμετοχή ως
Συντονίστρια Ερευνών Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων.
Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα
εστιάζονται στις σύγχρονες μορφές βίας και εγκληματικότητας των
εφήβων και των νέων. Έχει ασχοληθεί με θέματα παιδικής κακοποίησης και ενδοοικογενειακής βίας,
σχολικής βίας και σχολικού εκφοβισμού.
Βάνα, το Δ.Σ. της Αδελφότητας
Αγναντιτών σε συγχαίρει και σου εύχεται να είναι καλοτάξιδο
το βιβλίο σου με τα χέρια και το νου των φοιτητών και των ειδικών.

200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821

Αναφορά στη μνήμη των αγωνιστών στη μάχη
του Βαλτετσίου στις 12-13 Μαΐου 1821

Ή

ταν μεγάλη η έκπληξη μου, αλλά και η ποικιλία των
συναισθημάτων μου όταν επισκέφτηκα το Βαλτέτσι
Αρκαδίας και βρέθηκα μπροστά στην προτομή του Γαρατζαί-

Αρχές της καινούργιας
χιλιετίας –όπως μετριέται–
δυνατός, μας εχτύπησε
το καλοκαίρι αυτό (2021) ο κεραυνός.
Της λίμνης το αγλύκαντο
νερό, της αφροσύνης,
καθρεφτίστηκε και τρελάθηκε η Σελήνη.
Αφελής, αφελέστατος,
αμέριμνος θέλω να είμαι.
Η γαλήνη της ψυχής,
η παρουσία της Ειρήνης,
στο δρόμο προς τους Εμμαούς
συναντάμε αυτούς που αγαπάμε.
Σήμερα έρχεται, νιοστή φορά,
η πολυφίλητη αδελφή μου
και απαγγέλνει το τελευταίο της
ποίημα, το δοξαστικό της
επιφώνημα, «Η χαρά».
Η Φρειδερίκη ολούθε μου
οπούθε μου ρίξω τη ματιά μου.
Η Φρειδερίκη η αλήθεια μου
ποτέ δεν έφυγε.
Ο αδελφός ο Δημήτρης

ου οπλαρχηγού Κωνσταντίνου Φίλου και διάβασα την επιγραφή που αναφέρεται στον ίδιο αλλά και στους συγγενείς
του, που αγωνίστηκαν επίσης στη μάχη του Βαλτετσίου.
Όπως μάλιστα αναφέρει και ο αείμνηστος θείος μου, Στέφανος Φίλος, στο βιβλίο του Άγναντα Άρτας (σελ. 848-849), μέλη
αυτής της ευρύτερης οικογένειας
φαίνεται πως είχαν μετακινηθεί
παλαιότερα, δηλ. μετά τα Ορλωφικά (1770), από το Διαβολίτσι Μεσσηνίας σε άλλα μέρη της Ελλάδας,
ανάμεσά τους και τα Τζουμέρκα.
Στη μνήμη των πρωταγωνιστών
της μάχης του Βαλτετσίου στήθηκαν στην πλατεία του Βαλτετσίου
ανδριάντες και προτομές, όπως
φαίνεται και στις φωτογραφίες.
Ελένη Βασ. Φίλου - Γιαννοπούλου
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Το πολυφωνικό σχήμα
Αγνάντων στην 21η
Γιορτή Πολυφωνικού
Τραγουδιού

την στιγμή που αναδείχθηκε ανάδοχος. Εξήρε δε το έργο που έγινε καθώς δούλεψαν μάστορες και
γνώστες της πέτρας. Ο κ. Σεντελές
πρότεινε την ίδρυση ενός υπαίθριου μουσείου στο οποίο θα παρουσιάζονται τα τμήματα της παλιάς
γέφυρας και η ιστορία της πέτρας.
Από τις πιο συγκινητικές ήταν η ομιλία του Καθηγητή του
ΕΜΠ Δημήτρη Καλιαμπάκου, του σύγχρονου πρωτομάστορα, πρωτεργάτη του μαραθωνίου για την αναστήλωση του
γεφυριού.
Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης από τους επιστήμονες
που εργάστηκαν έγινε η παρουσίαση του έργου, των δυσκολιών που ξεπεράστηκαν και του αποτελέσματος που δικαιώνει τον Ηπειρώτη μάστορα και τον σύγχρονο επιστήμονα.
https://www.epiruspost.gr/protomastora-toΠηγή:
gefyri-soy-chtistike/

Αγναντίτικες... πινελιές

Για ακόμη μια χρονιά και
μάλιστα για την 21η διοργανώθηκε από το Πολυφωνικό
Kαραβάνι και τέθηκε υπό την αιγίδα της Πανηπειρωτικής
Συνομοσπονδίας Ελλάδος η 21η γιορτή πολυφωνικού
τραγουδιού.

συμβουλίου Κώστας Παππάς κοινοποίησε φωτογραφίες από
διάφορες παρεμβάσεις-μικροέργα στην Τ.Κ Αγνάντων. Αναλυτικά:
Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης (ασφαλτόστρωση) πλησίον της πλατείας Αγίου Γεωργίου
Διαπλάτυνση με προστατευτικές μπάρες κ τσιμεντόστρωση
γέφυρας Σκέζας – Στρανά
Επέκταση πέτρινου τοιχίου κ με την ολοκλήρωσή του, τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων επί του συνόλου του τοιχίου.
Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης κ κατασκευή φρεατίου
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Ο δρόμος για τα Στρανά

Η γιορτή έλαβε χώρα στο Θέατρο Πέτρας το Σάββατο 18
Σεπτεμβρίου 2021 και Ώρα 20:00 μ.μ. στα πλαίσια του «Φεστιβάλ Πέτρας» με το οποίο συμπορεύονται από το 2002 κάνοντας την κοινότητα του πολυφωνικού τραγουδιού να αναφέρεται και να νιώθει το Θέατρο Πέτρας σαν το χώρο του
μεγαλύτερου πολυφωνικού ανταμώματος κάθε χρόνο στην
Αθήνα.

όμβριων υδάτων για την προστασία τοιχίου αντιστήριξης του
υπάρχοντος οδικού δικτύου
Αποκατάσταση πλακόστρωτου πλατείας Παναγίας Θεοτόκου, λόγω κοπής πλατάνου.

«Πρωτομάστορα, το γεφύρι σου
χτίστηκε ξανά..»

Το γεφύρι της Πλάκας ξαναστήθηκε. Μέσα από έναν αγώνα
δρόμο γεφυρώνει και πάλι τον Άραχθο, αποτυπώνει την θέληση του Έλληνα, την δύναμη της συνεργασίας.
Στο χώρο του ιστορικού γεφυριού η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ), που εκπροσωπεί στην
χώρα μας την “Europa Nostra” βράβευσε τους συντελεστές
για το έργο πρότυπης αποκατάστασης.
Με περισσότερους από χίλιους θεατές να προσέρχονται
στο θέατρο τηρώντας τα μέτρα κατά της διασποράς της
Covid19 εμφανίσθηκαν επι σκηνής περισσότεροι από 100
ερμηνευτές και μουσικοί, απαρτίζοντας 16 πολυφωνικούς
ομίλους, καθώς μια θρακιώτικη και μια ηπειρώτικη κομπανία.
Η πολυφωνική αυτή σύναξη χαρακτηρίστηκε από την δίψα
όλων να τραγουδήσουν, να ακούσουν τους παραδοσιακούς
πολυφωνικούς ρυθμούς και να ταξιδέψουν στην πολυφωνική παράδοση του τόπου μας, η οποία είναι εγγεγραμμένη
τόσο στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς
όσο και στο διεθνή κατάλογο Καλών Πρακτικών Διαφύλαξης
Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, διασκεδάζοντας παράλληλα ύστερα από την αποχή που προκάλεσε τα
τελευταία δύο έτη η πανδημία του κορωνοϊού.
Επί τέσσερις ώρες περίπου όλα τα σχήματα έδωσαν τον
καλύτερο εαυτό τους και έκαναν την βραδιά πολύ ξεχωριστή.
Επίσης κατά τη διάρκεια της βραδιάς ο οικοδεσπότης Αλέξανδρος Λαμπρίδης του Πολυφωνικού καραβανιού έδωσε τις
ευχαριστίες των διοργανωτών στην εταιρία Εργοροή για την
χορηγία της, ώστε η είσοδος του κοινού να είναι δωρεάν, τον
Δήμο Πετρούπολης για την φιλοξενία, Την Πανηπειρωτική
που έθεσε την εκδήλωση υπό την αιγίδα της, τους εργαζομένου του Θέατρου Πέτρας και όλους γενικά τους συντελεστές
που βοήθησαν στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης καθώς
και το κοινό που προσήλθε.
Η γιορτή κορυφώθηκε με την συμμετοχή όλων των σχημάτων επί σκηνής να συμπράττουν σε ένα ποτ πουρί πολυφωνικού τραγουδιού δίνοντας μια ευχάριστη νότα ανανεώνοντας
παράλληλα το ραντεβού τους για του χρόνου.

Το Πολυφωνικό Σχήμα Αγνάντων
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Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2021

Εν μέσω κορωνοϊού και δύο καραντίνων στην Άγναντα
προτίμησαν να μην μείνουν άπραγοι. Με πρωτοστάτη και δάσκαλο τον Βαγγέλη Κώτσου, ο οποίος πέρασε το διάστημα
του δεύτερου απαγορευτικού στην Άγναντα, έλαβε σάρκα και
οστά το εγχείρημα της δημιουργίας ενός πολυφωνικού σχήματος, το οποίο έχερε στην πορεία της στήριξης του Δήμου
Κεντρικών Τζουμέρκων.
Έτσι με την άρση της απαγόρευσης της διοργάνωσης
κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων το πολυφωνικό
σχήμα άδραξε την ευκαιρία και συμμετείχε στις 6 Αυγούστου
2021 στο “3ο Φεστιβάλ Πολυφωνικού Τραγουδιού” του
Συλλόγου Πωγωνίσιου Πολυφωνικού Τραγουδιού στους
Κουκλιούς Ιωαννίνων. Μετά την επιτυχημένη παρουσία λοιπόν στους Κουκλιούς σειρά είχε η “21η Γιορτή Πολυφωνικού Τραγουδιού” στην Αθήνα και το Θέατρο Πέτρας- Πετρούπολη.
Η παρουσία της δυναμική και αγκαλιάστηκε από όλους
τους συμμετέχοντες ενθαρρύνοντας το τμήμα να συνεχίσει
την δράση του, καθώς ήταν ο νεότερος όμιλος πολυφωνικού
τραγουδιού που συμμετείχε στη μεγάλη γιορτή. Στο σχήμα
συμμετείχαν οι Βαγγέλης Κώτσου, Γιώργος Κώστας, Δημήτρης Κούκος, Αλέξανδρος Τσιμέκας, Νίκος Μενουδάκης, Μαρία Τσάκου, Ουρανία Χασαλεύρη, Μάχη Λιόντου, Βιβή Στεργίου(Μπαλατσουκα), Ρούλα Ριφουνά, Σταυρούλα Αηδόνη.
Από το σχήμα ακούστηκαν τα τραγούδια “Από πέρα από το
ποτάμι” και “Στης Ελένης το κρεββάτι”.

Έργα στην Τ.Κ Αγνάντων

Με δημοσίευση στο προσωπικό του λογαριασμό στις 23
Σεπτεμβρίου 2021 στο facebook ο πρόεδρος του τοπικού

Εδώ και πλέον τριάντα χρόνια θυμάμαι αυτόν τον καημένο
δρόμο (ίσως «ρέμα» είναι πιο κατάλληλος όρος) που οδηγεί
στο σπίτι του συγχωρεμένου παππού μου Χρήστου Καπέλη
στα Στρανά. Θυμάμαι σκασμένα λάστιχα, χτυπημένα σασμάν,
το χειμώνα παρολίγον πτώσεις στο γκρεμό λόγω λάσπης
κ.ο.κ. ΔΕ ΘΥΜΑΜΑΙ όμως να ενδιαφέρθηκε κανείς να φτιάξει αυτό το δρόμο. Και όταν αυτό έγινε από την περιφέρεια
Ηπείρου, πραγματοποιήθηκε εντός του 2021 αλλά μέχρι το
Παλαιοχώρι και σταμάτησε επιδεικτικά ως εκεί (κάποιος είχε
μπάρμπα …στα Γιάννενα) αφήνοντας τους Στρανιώτες στο
έλεος της πέτρας και της λάσπης.
Οι Στρανιώτες που έχουν ακόμη μία δυναμική με 15 – 20
πιτσιρίκια που διψάνε να επισκέπτονται το μέρος και φυσικά
αισθάνονται Αγναντίτες, δεν μπορούν να ανέβουν σπίτι τους
λόγω των υποδομών που δεν υπάρχουν.
Πώς λοιπόν ευαγγελιζόμαστε την επιστροφή στις ρίζες;
Πώς καιγόμαστε να μαζέψουμε κόσμο το καλοκαίρι και τις
γιορτές και να συμμετέχουμε στα κοινά;
Αναγνωρίζουμε την προσπάθεια που έγινε με την ανακαίνιση της γέφυρας στον δρόμο Σκέζα-Στρανά ωστόσο αυτό
αποτελεί ένα έργο φωτογραφίας παρά ουσίας καθώς ακριβώς μετά τη γέφυρα ακολουθεί το χάος και για του λόγου το
αληθές καλώ όποιον θέλει να πάρει το ΙΧ του και να συνεχίσει μετά την όμορφη γέφυρα.
Απαιτούμε ο Δήμος να δει άμεσα το άνοιγμα του δρόμου
από τη νέα γέφυρα μέχρι τον Άγιο Νικόλαο και από εκεί την
ασφαλτόστρωση περίπου ενός χιλιομέτρου προς Παλαιοχώρι και ενός χιλιομέτρου ψηλότερα προς Στρανά στα κατοικίσιμα σπίτια, εκεί που θέλουμε να διατηρήσουμε τη ζωή, το
παιχνίδι, να συντηρήσουμε τα ίδια τα σπίτια, ανήκοντας στο
χωριό μας, την Άγναντα.
Ντερτιμάνης Χριστόφορος
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Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

Το Βραβείο Ευρωπαϊκής Κληρονομιάς, παρέλαβε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη η οποία ευχαρίστησε όλους
όσους εργάστηκαν για την αποκατάσταση του Γεφυριού. «Είμαστε εδώ, για να αποδώσουμε εύσημα στην επιστημονική
κοινότητα και σε όλους όσους συνέβαλαν για το έργο. Το
βραβείο αποδίδεται σε όλους τους συντελεστές, στα υπουργεία, τους επιστήμονες, την αυτοδιοίκηση…» τόνισε μεταξύ
άλλων η υπουργός.
Η ΕΛΛΕΤ, εκπρόσωπος της Europa Nostra στην Ελλάδα,
εντοπίζει και προωθεί τα ιδιαίτερα σημαντικά έργα στον χώρο
της πολιτιστικής κληρονομιάς. Σύμφωνα με ανακοίνωση της,
εκφράζει «τη χαρά και την συγκίνησή της για την διάσωση
αυτού του μοναδικού μνημείου αλλά και την αναγνώριση αυτής της υποδειγματικής δουλειάς: την πρώτη ανακατασκευή
λίθινης γέφυρας στην Ελλάδα και ένα από τα λίγα παρόμοια
έργα παγκοσμίως».
Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέκος Καχριμάνης ευχαρίστησε όλους τους υπουργούς Πολιτισμού και Υποδομών
που συνέδραμαν στο έργο, το ΤΕΕ Ηπείρου και ειδικά τον
Χρήστο Παπαβρανούση και τον Γιώργο Σμύρη, όσους εργάστηκαν, τον Λούλη που χρηματοδότησε την υδραυλική μελέτη και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο που βοήθησε από την
αρχή μέχρι το τέλος.
Ο Πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
Ανδρέας Μπουντουβής θύμισε ότι το ΕΜΠ βρέθηκε από την
πρώτη στιγμή στο γεφύρι και η παρέμβασή του ήταν καθοριστικής σημασίας για την αναστήλωση του γεφυριού. Ήταν
αυτό που ανέλαβε τις μελέτες και έδωσε την γνώση για το
συγκεκριμένο έργο σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και τους φορείς της Ηπείρου. Όπως τόνισε η γνώση
που αποκτήθηκε από το έργο στο γεφύρι αποτελεί εφόδιο για
άλλα μνημεία στην Ελλάδα.
Ο πρώην πρόεδρος του ΤΕΕ Ηπείρου Χρήστος Παπαβρανούσης, από τους ανθρώπους που δούλεψαν σημαντικά για το έργο, ανέφερε ότι το σημερινό γεφύρι είναι ένα
αντίγραφο του ιστορικού. Μίλησε για την πρώτη μέρα της
καταστροφής αλλά και για τα πολύ σημαντικά εργαλεία που
αποκόμισε η επιστήμη μέσα από την μελέτη του διαμελισμένου γεφυριού.
Ο Δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων Γιάννης Σεντελές αναφέρθηκε στην μεγάλη κινητοποίηση που προκάλεσε
η κατάρρευση της γέφυρας στην Πλάκα και στον αγώνα που
δόθηκε για την αναστήλωση του μνημείου. Με συνεχή προσπάθεια ξεπεράστηκαν προβλήματα και αγκυλώσεις μέχρι

Γιορτάστηκε και εφέτος στις 6 Αυγούστου η Μεταμόρφωση του Σωτήρος στον συνοικισμό μας το Παλαιοχώρι. Τίποτε δε θύμιζε από το παρελθόν η μέρα αυτή. Λίγος ο κόσμος
που ήρθε την παραμονή στον εσπερινό όσο και ανήμερα
της εορτής. Όλοι με την μάσκα στο πρόσωπο, σε ορισμένες
περιπτώσεις δυσκολευόσουν να αναγνωρίσεις αυτόν που
με τον αγκώνα διστακτικά σε χαιρετούσε. Οι πλατεία άδεια
από τραπέζια, καρέκλες, μικροπωλητές, ούτε ψησταριά, ούτε
ορχήστρα...τίποτε. Πρωτόγνωρες καταστάσεις, βαριά ατμόσφαιρα, μια κατήφεια διέκρινες στα μάτια των παρευρισκομένων και κάποιοι μονολογώντας έλεγαν: «Θα ξαναδούμε
τον κόσμο που ερχόταν τέτοια μέρα; Θα ξαναγίνει πανηγύρι;
Άλλο κακό να μη μας βρει. Ο φόβος του κορωνοϊού έκανε τον
κόσμο απόμακρο, προβληματισμένο.
Η καμπάνα σήμανε για τον εσπερινό. Η εκκλησία φωταγωγημένη, έλαμπε πεντακάθαρη. Στη θέα της ρίγη συγκίνησης μας κατέκλυσαν. Έλειπε εκεί μέσα η φιγούρα του Πάνου Ντούβαλη, αυτού του πρωτεργάτη της ανακαίνισής της,
αυτού που έδωσε όλο του το είναι για τον εξωραϊσμό της,
διαθέτοντας κόπο, χρόνο και πολλές φορές χρήματα από τις
οικονομίες του, αυτού που έφυγε από κοντά μας και δεν πρόκειται να τον ξαναδούμε.
Θλίψη και αποτροπιασμό αισθανθήκαμε όταν μάθαμε ότι
όσο ο Πάνος ανέβαινε αργά και βασανιστικά τον Γολγοθά
του, πήγε κάποιος «άνθρωπος» στον εφημέριο που είναι
υπεύθυνος για την εκκλησία στην Άρτα καθώς και στην Μητρόπολη και είπε: «Τί τον κρατάτε αυτόν ακόμη επίτροπο εκεί
πάνω στην εκκλησία στο Παλαιοχώρι αφού πεθαίνει όπου
να ’ναι». Βιασύνη μεγάλη είχε ο αχρείος. Πρωτάκουστο! Ναι,
πρωτάκουστο, εξωπραγματικό και πέρα από κάθε κώδικα
ηθικής και ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Όσοι άκουσαν αυτό το
αποκρουστικό γεγονός έμειναν με το στόμα ανοιχτό. Υπάρχει
τέτοιος άνθρωπος ανάμεσά μας που ούτε στο θάνατο καμία
αναστολή δεν έχει; Ναι υπάρχει και όταν βεβαιωθούμε για
την ταυτότητα του θα παραδώσουμε τον υπάνθρωπο αυτόν,
τον κοινωνικά ανάλγητο, όποια και να είναι η ιδιότητά του,
στη χλεύη σας. Η λέξη ντροπή είναι πολλή λίγη. Θα επανέρθουμε.
Αχιλλέας Λ. Σκουλικαρίτης

Βάσια & Λέλα Χρηστίδη
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