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ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β΄
Τριμηνιαίο όργανο 
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Γράφουν οι Χρήστος Αχ. Λεμονιάς  
και Ευάγγελος Β. Κώστας

Με συνταγή από παλιό και νέο… αίμα  
το Δ.Σ της Αδελφότητας Αγναντιτών Αθήνας

Μέσα σε ένα ευχάρι-
στο κλίμα με άκρως 
Τζουμερκιώτικη γεύ-

ση και διάθεση και τηρώντας 
όλα τα υγειονομικά πρωτόκολ-
λα ελέω πανδημίας, συνήλθε 
την Κυριακή 14/11 στις 10:30 
στα γραφεία της Αδελφότητας 
Αγναντιτών Αθήνας η Γενική 
συνέλευση του συλλόγου κα-
θώς και οι Αρχαιρεσίες για την 
ανάδειξη του νέου Διοικητικού 
συμβουλίου. Στην αίθουσα είχε 

πραγματοποιηθεί απολύμανση 
από συνεργείο της απολυμα-
ντικής εταιρείας «PRAXIS» προ-
σφορά του συγχωριανού μας 
Τσέκα Χρήστου. Επίσης κατά τη 
διάρκεια της Γ.Σ. προσφέρθη-
καν εδέσματα προσφορά των 
φούρνων «Θανάση» ιδιοκτησί-
ας του συγχωριανού μας Γεώρ-
γιου Θανάση. Τους ευχαριστού-
με για την προσφορά τους.

Το νέο Δ.Σ. που εξελέγη δεν 
διαφέρει αρκετά από τις δύο 
προηγούμενες θητείες, καθώς 
στις θέσεις του Προέδρου, Αντι-
προέδρου, Γενικού Γραμματέα 
και Ταμία τα πρόσωπα δεν άλ-
λαξαν.

Η ψήφος εμπιστοσύνης που 

δόθηκε από τους Αγναντίτες 
και τις Αγναντίτισες στην δια-
δικασία της ψηφοφορίας είναι 
η καλύτερη ανταμοιβή για τα 
όσα έγιναν πράξη σε αυτά τα 
τέσσερα χρόνια από το προε-
δρείο του συλλόγου. Με την εί-
σοδο νέων ανθρώπων στο νέο 
Δ.Σ όπως αυτή του Χριστόφο-
ρου Ντερτιμάνη αλλά και του 
Γιάννη Χριστοβασίλη, η Αδελ-
φότητα Αγναντιτών Αθήνας για 
την επόμενη διετία (2023) βάζει 

πλώρη για νέους στόχους, νέες 
δράσεις και υλοποίηση διαφό-
ρων δραστηριοτήτων με γνώ-
μονα το πάθος, το μεράκι και 
την αγάπη που υπάρχει για το 
χωριό, καθώς και για το σύλλο-
γο.

Στην Γ.Σ. της 14ης Νοεμβρί-
ου συζητήθηκαν εκτενώς όλα 
τα θέματα, ακούστηκαν προ-
τάσεις, εξ΄ αυτών κάποιες από 
αυτές ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες 
(στο Δελτίο Τύπου καταγρά-
φονται με κάθε λεπτομέρεια 
τα όσα ειπώθηκαν), καθώς και 
ιδέες από όλους τους συγχω-
ριανούς που έδωσαν το παρόν. 
Τέλος, έγινε και ένας εκτενής 
απολογισμός για το 2020 και τα 

όσα έλαβαν χώρα όπως δρά-
σεις, δραστηριότητες από την 
Αδελφότητα Αγναντιτών Αθή-
νας. 

Η Αδελφότητα με αναλυτικό 
Δελτίο τύπου ενημερώνει τόσο 
για τις Αρχαιρεσίες και την Γενι-
κή συνέλευση που έλαβε χώρα, 
όσο και για την συγκρότηση 
του νέου Δ.Σ του συλλόγου:.

Στην Αθήνα Αττικής, σήμερα 
14 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Κυ-
ριακή και ώρα 10:30, στον χώρο 
των γραφείων της Αδελφότητας 
επί της οδού Σοφοκλέους αρ. 
33-5ος Όροφος, συνήλθε μετά 
από νόμιμη πρόσκληση και 
ύστερα από την λήξη της παρά-
τασης που είχαν λάβει τα όργα-
να διοίκησης Σωματείων, δυνά-
μει του αρ. 90 του ν. 4790/2021 
(Α’48) έως 31/10/2021 για την 
αποφυγή μετάδοσης της νό-
σου του Κορονοϊού covid-19, 
η Γενική Εκλογοαπολογιστική 
Συνέλευση του Σωματείου με 
την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ 
ΑΓΝΑΝΤΙΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ».

Η συνέλευση εξέλεξε Προε-
δρείο και μέλη της Εφορευτικής 
Επιτροπής, τους:

Βρόντο Κωνσταντίνο του 
Κωνσταντίνου, Πρόεδρο Γενι-
κής Συνέλευσης

Κώστα Ελένη του Βασιλείου, 
Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης 
και

Κώστα Κωνσταντίνο του Βα-
σιλείου, Πρόεδρο Εφορευτικής 
Επιτροπής

Παππά Ξανθή του Ευστρατί-
ου, Μέλος Εφορευτικής Επιτρο-
πής

Αηδόνη Σπυριδούλα του Βα-
σιλείου, Μέλος Εφορευτικής 
Επιτροπής

Το Προεδρείο, αφού διαπί-
στωσε την απαρτία της Συνέ-
λευσης, κήρυξε την έναρξή της, 
με θέματα:

Απολογισμός του έτους 2020 
και απαλλαγή μελών προηγού-
μενου Δ.Σ.

Προτάσεις μελών για νέες 
δράσεις.

Εκλογές για τη συγκρότηση 
νέου Δ.Σ.

Θέμα 1ο: Απολογισμός
Μετά ταύτα και αφού ζήτη-

σε και έλαβε τον λόγο από τον 
Πρόεδρο της Συνέλευσης, ο 
απερχόμενος Πρόεδρος της 
Αδελφότητας ΚΩΣΤΑΣ Ευάγ-
γελος, διάβασε τον διοικητικό 
απολογισμό για την παρελθού-
σα θητεία:

Για τον διοικητικό απολογι-
σμό, παρατίθενται τα ακόλου-
θα:

«Το προηγούμενο έτος 2020, 
ο σύλλογός μας προέβη σε:

• Συνδιοργάνωση με την Ομο-
σπονδία Τζουμερκιωτών και 
τον Ηπειρώτικο Σύλλογο Ηλιού-
πολης παρουσίασης βιβλίου με 
τίτλο «Τραγουδώντας την ξενι-
τιά» του Χρίστου Τούμπουρου

• Εκδήλωση- Κοπή Πίτας στο 
κέντρο “Αγρίμια”

• Αθλητικές και πολιτιστικές 
Εκδηλώσεις τον Αύγουστο του 
2020 στην Άγναντα

• Σύνταξη, κυκλοφορία και 
αποστολή των υπ’αρίθμ 210-
211-212 & 213 φύλλων της εφη-
μερίδας “ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ”

Έπειτα, αφού ζήτησε και έλα-
βε τον λόγο από τον Πρόεδρο 
της Συνέλευσης ο απερχόμενος 
Ταμίας της Αδελφότητας ο Νά-
τσης Ανδρέας, έκανε τον ταμει-
ακό απολογισμό για την παρελ-
θούσα χρονιά:

Για τον ταμειακό απολογισμό, 
παρατίθεται συγκεντρωτικός 
πίνακας:

ΕΣΟΔΑ
ΕΤΟΣ 2020
Συνδρομές μελών στη Τράπε-

ζα 3.505,00€
Συνδρομές μελών (Μπλοκά-

κια) 2.264,00€
Έσοδα από Εκδηλώσεις 

971,00€
ΣΥΝΟΛΟ 6.745,00€
ΕΞΟΔΑ
ΕΤΟΣ 2020
Γραφείου (ΔΕΗ - ΟΤΕ - ΕΝΦΙΑ 

 - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ - ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ) 
 538,80€

Έξοδα Λογιστή  35,00€
Έξοδα Εκδηλώσεων  788,51€
Κοινόχρηστα  480,00€
Έξοδα Εφημερίδας  2.929,19€
ΣΥΝΟΛΟ  4.771,50€

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 2020

Τράπεζες  1.813,50€
Μετρητά  130,00€
ΣΥΝΟΛΟ  1.943,50€
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της 

Συνέλευσης, έδωσε τον λόγο 
στην Πρόεδρο της Ελεγκτικής 
Επιτροπής ΚΩΣΤΑ Βασίλειο, ο 
οποίος διάβασε την έκθεση της 
επιτροπής που συμφωνεί από-
λυτα με τα παραπάνω ποσά, 
σημειώνοντας ότι: «κατά τον 
έλεγχο των δικαιολογητικών, 
η Ελεγκτική Επιτροπή διαπί-
στωσε εφαρμογή των προβλε-
πόμενων από τον νόμο και το 
καταστατικό διατάξεων. Κατά 
τον λογιστικό έλεγχο τα βιβλιά-
ρια στην Εθνική Τράπεζα και 
το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 
έχουν τα ποσά των 1094,18€ 
& 7152,00€ αντίστοιχα, με συ-
νολικά ταμειακά υπόλοιπα 
8246,18€.Κατόπιν όλων των 
ανωτέρω στοιχείων εξάγεται 
το συμπέρασμα, ότι οι δαπά-
νες έγιναν με υπευθυνότητα 
και σύνεση από το Διοικητικό 
Συμβούλιο και προτείνουμε 
την έγκριση των υποβαλλό-
μενων στην Εκλογοαπολογι-
στική Γενική Συνέλευση της 
14ης/11/2021, για την οικονο-
μική χρήση από 1/01/2020 μέ-

Κοπή πίτας της Αδελφότητας Αγναντιτών Αθήνας

Συμπληρώνουμε αισίως 1,5 χρόνο από την στιγμή που εμφανίστηκε στην καθημερι-
νότητά μας μια νέα συνθήκη. Αυτή η συνθήκη ακούει στο όνομα covid-19 που άλλαξε 

τις συνήθειες, τις ισορροπίες και την καθημερινότητα μας. Τα επιδημιολογικά δεδομένα 
αλλάζουν καθημερινά και ουδείς γνωρίζει ποια μέτρα θα επιβάλλονται μήνα με τον μήνα, 
με στόχο την αποκοπή διάδοσης του ιου. Επειδή όμως η ζωή, ασχέτως ιού, συνεχίζεται, η 
Αδελφότητα Αγναντιτών Αθήνας παρακολουθώντας καθημερινά τα δεδομένα της πανδημί-
ας, έχει στα σκαριά της με το νέο έτος, να οργανώσει μια μικρή εκδήλωση που θα αφορά 
στη κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας και την καθιερωμένη ετήσια Γενική Συνέλευση.

Μετά από απανωτά lockdown που προέκυψαν σε αυτά τα δύο χρόνια, η Αδελφότητα δεν 
είχε τη δυνατότητα να οργανώσει τον επιτυχημένο χορό που καθιέρωσε από το 2018, κα-
θώς οι συνθήκες της πανδημίας δεν το επέτρεψαν. Και φέτος τα πράγματα δεν έχουν έρθει 
στην προ covid εποχή, ωστόσο αναλόγως το πως θα κινηθούν τα δεδομένα, η Αδελφότητα 
μέσα από την ιστοσελίδα της θα ανακοινώσει τον χώρο, την ημέρα και την ώρα που θα 
λάβει χώρα η μικρή αυτή εκδήλωση. Δεν θα πρόκειται για χορό, αλλά για Κοπή Πίτας και 
ευκαιρία για συζήτηση για τα πεπραγμένα του συλλόγου.

Με απόλυτα νόμιμες διαδικασίες μετά από πρόσκληση εξελέγη στις 14/11 το ανανεωμένο Δ.Σ 
της Αδελφότητας το οποίο δεν διαφέρει και πολύ από τις δύο προηγούμενες θητείες

Συνέχεια στη σελίδα 4

Το Δ.Σ της Αδελφότητας  
Αγναντιτών Αθήνας  

εύχεται σε όλους τους απανταχού  
Αγναντίτες, αλλά και σε όλο τον κόσμο,  

Καλές Γιορτές, Καλά Χριστούγεννα  
και Καλή χρονιά με Yγεία,  

Αγάπη και Ειρήνη. 



2 ΑΓΝΑΝΤΑ  ΑΡΤΑΣ Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2021

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
Δικηγόρος

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

Kιν.: 697-4364003

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

Ο Γυρισμός μιας ξενιτεμένης!

Μόλις πήρα το πτυχίο μου, υπηρέτησα με σύμβαση 
στο εξατάξιο Γυμνάσιο Αγνάντων. Έπειτα, ύπαν-

δρος πλέον, βρέθηκα στα μέρη του Παρνασσού, και 
άφησα για πάντα την Ήπειρο. Καλοκαίρι 1963.

(Απόσπασμα από το βιβλίο «Ο δρόμος μου περνούσε 
από τα Σχολειά» σελίδα 113).

«Κατά τις 20 Ιουλίου αποφά-
σισα να πάω στο χωριό μου.

Τρία χρόνια είχα να ιδώ τους 
δικούς μου -απ’τό 1960- για-
τί, όταν ήμουν στο Τσεπέλοβο 
(‘60-’61), στις διακοπές πήγαι-
νμα στη Σουβάλα.

Κατέβηκα με-
σημέρι με το τραί-
νο στην Αθήνα 
και την άλλη μέρα 
με το αεροπλάνο 
-μια παλιά Ντα-
κότα των είκοσι 
θέσεων- πέταξα 
στα Γιάννενα. Εκεί 
φιλοξενήθηκα και 
δ ιανυκτέρευσα 
στους κουμπά-
ρους μας Αγνή και 
Τάκη Ζαχαρή, και 
την τρίτη μέρα το 
πρωί πήρα το λε-
ωφορείο (που φυ-
σικά δεν ήταν σα 
τα σημερινά) για τα Τζουμέρκα. 

Στο Ξεροβούνι ο αυτοκινητό-
δρομος έφτανε τώρα χαμηλά 
ως τον Άραχθο, και στο σημείο 
εκείνο -κοντά στο παλιό καμα-
ρωτό γεφύρι- είχε κατασκευα-
στεί γέφυρα για τα αυτοκίνητα, 
και το λεωφορείο μας άδειασε 
ακριβώς εκεί. Από την Πλάκα 
μέχρι την Πράμαντα ο δρόμος 
ήταν απλώς ανοιγμένος απ’ τις 

μπουλντόζες -χωματόδρομος- 
και το Καλοκαίρι που δεν έβρε-
χε (όταν δεν έβρεχε!) πήγαινε 
με τα χίλια ζόρια κάποιο μεγάλο 
φορτηγό. 

Ανεβαίνουμε στην καρότσα, 
όρθιοι φυσικά, γυναίκες με τις 
μαντήλες, άνθρωποι των χω-
ριών -που ήταν γεμάτα κόσμο 
ακόμα- κορμιά αδύνατα κακο-
ντυμένα, χέρια σαν το καβούκι 
της χελώνας, πρόσωπα ξερο-
ψημένα και στεγνά... Και επίσης: 
παλιοβαλίτσες, χαρτοκούτια, 
τσουβάλια με τρόφιμα (αλεύρι, 
ζάχαρη και άλλα), καλάθια με 
κότες, ακόμα και μια γίδα φόρ-
τωσαν!

Επειδή δεν χωρούσαμε όλοι 
στην καρότσα, μερικοί νέοι 

άντρες κρατιόνταν και κρέ-
μονταν σαν σταφύλια - απ’έ-
ξω!- αριστερά και δεξιά απ’τον 
οδγηγό. Και φυσικά το αυτοκί-
νητο πήγαινε σαν τον κάβου-
ρα... Μόλις συναντούσε δρόμο 
λασπερό και κόλλαγε: Ώπαα-

αα!!! φώναζαν και 
πηδούσαν κάτω 
οι... παρακρεμά-
μενοι άντρες και 
έσπρωχναν το 
φορτηγό να ξε-
κολλήσει και μετά 
ξανασκαρφάλω-
ναν...

Ο δρόμος βέ-
βαια ήταν έτσι, 
όμως η Φύση 
γύρω έλαμπε -οι 
καταπράσινοι λό-
φοι, τα ρέματα 
με τα πλατάνια, 
το βουνό με μπα-
λώματα από χιόνι 

ψηλά- η Φύση έλαμπε, και το 
ταξίδι πάνω στα τσουβάλια με 
τη γίδα δίπλα, που έβαζε ανή-
συχη, με το δροσερό αεράκι 
στα κεφάλια μας (δεν υπήρχε 
σκέπασμα) μπορώ να πω ήταν 
υπέροχο τελικά!

Οι άνθρωποι κουβέντια-
ζαν του καλού καιρού, έλεγαν 
αστεία: Μπροστά στον παρά-
δρομο -και φορτωμένοι- το 

φορτηγό τούτο ήταν... ονειρε-
μένο!

-Τίνος είσαι εσύ κοπέλα μ’; με 
ρώτησε μια ταλαίπωρη ψυχή 
με την μαντήλα τραβηγμένη 
μπροστά να μην καίει ο ήλιος.

Κι ένας συμμαθητής μου από 
την Πράμαντα, ο Γιώργος Καρα-
κώστας:

- Μη μου πεις πως είσ’ εσύ! 
είπε. Τόσα χρόνια και δεν σε 
είχα ξαναδεί -εσένα το μονάκρι-
βο κορίτσι της Τάξης μας!

Κάποτε -ύστερα από ταξί-
δι (από τα Γιάννενα) πέντε-έξι 
ώρες συνολικά- έφτασα στο μι-
κρό το Παλιοχώρι μου. Ο πατέ-
ρας μου, η Μάννα μου, τ’αδέρ-
φια μου, ο Γιάννης και η Βούλα, 
οι ανιψιές μου, οι θείες μου με 
περίμεναν αφάνταστα συγκι-
νημένοι. Με βρήκαν αδύνατη - 
αγνώριστη! Τις λίγες μέρες που 
κάθησα μαζί τους, μαζεύονταν 
συνέχεια γύρω μου, κι εγώ τους 
έλεγα για τη ζωή μου και τα μα-
κρινά μέρη (έτσι μας φαίνονταν 
εκείνη την εποχή), όπου ήταν 
της τύχης μου να παντρευτώ, 
να ζήσω τόσα χρόνια...

ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Εδώ και πολλές μέρες έχου-

με μπει στο τελευταίο μήνα 
του χρόνου τον Δεκέμβριο, ο 
οποίος όχι και άδικα χαρακτη-
ρίζεται ως ο πιο μαγικός μήνας 
του χρόνου. Αυτό τον μήνα 
κάθε χρόνο γιορτάζουμε την 

αγαπημένη γιορτή μικρων και 
μεγάλων... Τα Χριστούγεννα!

Μπορεί αυτή τη περίοδο 
να περνάμε τον περισσότε-
ρο χρόνο στο σπίτι μας, να 
είμαστε κάτω από την σκιά 
της πανδημίας και η κοινωνία 
να υπόκειται σε πολλά περι-
οριστικά υγειονομικά μέτρα, 
ωστόσο όλοι μας αποζητού-
με την αγάπη και την χαρά. 
Αυτή την περίοδο μας αρέ-
σει να την περνάμε παρέα με 
τους ανθρώπους της καρδιάς 
μας, να νιώσουμε τη ζεστασιά 
τους, να ανταλλάξουμε δώρα, 
χαμόγελα και να εκφράσουμε 
τα πραγματικά μας συναισθή-
ματα. Η μαγεία των χριστου-
γέννων μας επηρεάζει όλους, 
μικρούς και μεγάλους, βγά-
ζοντας στο φως το καλύτερο 
κομμάτι του εαυτού μας!

Όμως πέρα από όλα αυτά 
ποιο είναι το πραγματικό νό-
ημα των Χριστουγέννων; Ακο-
λουθεί μια πολύ μικρή διδα-
κτική ιστορία, που έρχεται να 
μας το υπενθυμίσει.  

Κάποτε τα ζώα συνεδρίαζαν 
και συζητούσαν το νόημα των 
Χριστουγέννων, αλλά και τις 
επιθυμίες που είχε το καθένα 
τις άγιες αυτές ημέρες.

Το λόγο παίρνει πρώτη η 
κυρ’ αλεπού φωνάζοντας την 
επιθυμία της. «Λογικό... μία 
ψητή γαλοπούλα, ποιος γιορ-
τάζει σήμερα Χριστούγεννα 
χωρίς να έχει στο τραπέζι του 
ψητή γαλοπούλα;»

Το ελαφάκι από την απένα-
ντι γωνιά με τη ψιλή του φω-
νούλα εύχεται ένα έλατο.

«Χωρίς έλατο εγώ δε γιορ-
τάζω ποτέ τα Χριστούγεννα».

«Αλλά όχι με πολλά κε-
ριά», συμπληρώνει κλαψιάρι-
κα η κουκουβάγια. «Όχι πολλά 
φώτα και στολίδια, εμένα μ’ 
αρέσει η απλότητα, η σκοτει-
νιά, ένα έλατο στολισμένο με 
γούστο, πράσινο ζωντανό, δη-
λαδή φυσικό»!

«Τι λες μωρή;» φωνάζει το 
παγόνι. «Και πως θα δείξω εγώ 
το καινούριο μου φόρεμα και 

τα χρώματά του; Όχι, όχι εγώ 
χωρίς καινούριο φόρεμα δε 
γιορτάζω Χριστούγεννα».

«Μην ξεχνάς και τα κοσμή-
ματα», στριγκλίζει η κίσσα. 
«Εγώ Χριστούγεννα χωρίς να 
κλέψω κανένα δακτυλίδι, βρα-

χιόλι ή καδένα δε γίνεται… Τα 
ωραιότερα Χριστούγεννα για 
μένα είναι, όταν έχω κοσμή-
ματα».

«Και τα μελομακάρονα που 
τ΄ αφήνεις;» φωνάζει η αρκού-
δα με τη χοντρή φωνή της. «Οι 
λιχουδιές και τα γλυκίσματα 
είναι η μεγαλύτερη επιθυμία 
μου, χωρίς αυτά δε γιορτάζω 
Χριστούγεννα».

«Κάνε, ότι κάνω εγώ» λέει ο 
ασβός. «Ύπνο και πάλι ύπνο. 
Τα Χριστούγεννα για μένα ση-
μαίνουν ύπνο, υπάρχει κάτι 
καλύτερο από το να απολαύ-
σεις τον ύπνο;»

«Μη ξεχνάς πρώτα να πιεις», 
συμπληρώνει το βόδι. «Πρώ-
τα να πιεις όσο μπορείς και 
μετά να το ρίξεις στον ύπνο». 
Ξαφνικά το βόδι μουγκρίζει 
δυνατά: «Ω, ω, ωχ»! Ο γάιδα-
ρος του ‘ριξε στα πισινά μία 
γερή κλωτσιά. «Ε, ε, βόδι, δε 
σκέφτεσαι λίγο το νεογέννη-
το παιδί, αυτό το ανθρώπινο 
πλάσμα;»...

Το βόδι έριξε το κεφάλι 
κάτω από ντροπή και λέει:

«Το παιδί… Α! Ναι, καλά 
λες… “το νεογέννητο παιδί, 
αυτό είναι το κυρίως νόημα 
των Χριστουγέννων…” Πλην 
όμως…» απευθυνόμενο στο 

γάιδαρο τον ρωτάει, «το γνω-
ρίζουν αυτό και οι άνθρωποι;»

Η ιστορία είναι γερμανική, 
κάτι σαν παραμύθι, και την 
έχει μεταφράσει στα ελληνι-
κά ο Σπύρος Γκάρος. Τη δια-
βάσαμε πριν κάποια χρόνια σε 
κάποιο μπλογκ και την (ανα)
δημοσιεύουμε σήμερα, πα-
ραμονές Χριστουγέννων του 
2021,επειδή νομίζουμε ότι 
θα πρέπει όλοι να αναρωτη-
θούμε «αν το γνωρίζουμε» και 
τι κάνουμε γι’ αυτό. Στην γε-
μάτη προκλήσεις εποχή του 
COVID-19 έχουμε χρέος σαν 
κοινωνία να σταθούμε στο 
ύψος των περιστάσεων στο 
όνομα του Παιδιού που «γεν-
νάται σήμερον». Στο όνομα 
της νέας ζωής που πρέπει να 
βλαστήσει, στο όνομα του 
μέλλοντός μας, αλλά και στο 
όνομα του παρελθόντος.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΚΑΛΑ ΧΡΙ-
ΣΤΟΥΓΕΝΝΑ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ πέτρινο 

σπίτι στον οικισμό του 
Αγίου Γεωργίου.

Τηλ. 27410-84933 & 
6976-614351.

Γράφει η  
Αγγελική Ζολώτα

Καθηγήτρια - φιλόλογος
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ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
LOLL IPOPS

Η χωριανή μας
ΜΑΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓ. ΚΩΣΤΑΚΗ

οδός Φώτου Τζαβέλλα 3
πλησίον Ιπποκράτειου Διαγνωστικού Κέντρου

Τηλ. 26514-02239 – ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Στη μνήμη του Γιώργου Νίκου 
 (Ο Γιώργος Νίκου ήταν το μεγαλύτερο ποδοσφαι-

ρικό ταλέντο, που έβγαλε η Άγναντα. Το λέω μετά 
λόγου γνώσεως. Τον παρακολουθούσαμε στη λάκα 

του Ευταξία και 
θαυμάζαμε τη δεξι-
οτεχνία του και τις 
απανωτές ντρίπλες 
του. Αργότερα, όταν 
μάθαμε ότι προ-
πονούνταν στον 
Απόλλωνα Αθηνών, 
ο θαυμασμός μας 
έφτασε στο από-
γειο. Έτσι, στη μνή-
μη του, ένα σημείω-

μα για την μπάλα -το ποδόσφαιρο- στο χωριό. Καλό 
κατευόδιο, Γιώργο). 

«Είκοσι δύο ζουρλοί διαβαίνουν κατ’ απάν’, 
κάτ’ απάν’  και κλωτσάν το τόπ’  κι ένας  αρχι-
ζουρλός σιουρίζει  τα ζωντανά». Κάπως έτσι πε-
ριέγραψε ο καθηγητής μας τη διαδικασία του 
ποδοσφαίρου.  Είχε δε τόση απέχθεια για το 
ποδόσφαιρο που, όταν κάποτε ζήτησε η μάνα 
μου να ενημερωθεί για την επίδοσή μου, αυτός 
απάντησε: «Τι να σου πω. Αυτό το παιδί ούτε 
για μπάλα δεν κάνει». Ήταν απόλυτος ως προς 
τη διάγνωση. Δεν χωρούσε ουδεμία αμφιβολία.  
Κι όταν τον ρώτησε «τι να τον κάνω», απάντησε 
πως είναι μεγάλο το πρόβλημα. «Αυτός δεν κά-
νει ούτε να μαζεύει γκοτσπόφυλλα για να σκεπά-
ζεις το ψωμί  ή την πίτα στη γάστρα». Ήρθε στο 
σπίτι η μάνα μου και με «γάστρισε» κατάλληλα. 
Υπό αυτές τις συνθήκες ήταν αδύνατο να συμπα-
θήσεις το ποδόσφαιρο. Κι όμως…

Το ποδόσφαιρο ήταν η θρησκεία μας. Λίγα ξέ-
ραμε, πολλά ακούγαμε από το ραδιόφωνο και 
τα ερμηνεύαμε καταπώς μας συνέφερνε… Ερχό-
ντουσαν και αυτοί οι ταξιδεμένοι, οι πολύξεροι, 
οι παντογνώστες και μας έδιναν τα φώτα τους. 
Ακούγαμε ονόματα ποδοσφαιριστών και είχα-
με βάλει κατά νου  κάτι ακατανίκητους ανθρώ-
πους, σίφουνες με υπερφυσικές δυνατότητες και 
με  μοναδική ικανότητα «ντριπλαρίσματος» που 
έκαναν απίστευτα πράγματα και κατηύθυναν 
την μπάλα όπως και όπου  αυτοί ήθελαν. Κι έτσι 
κάθε Κυριακή με το τρανζίστορ παραμάσχαλα 
«διαβαίναμαν» έξω από το χωριό στα ξωκλήσια, 
για να ακούσουμε τον ποδοσφαιρικό αγώνα. Ιε-
ροτελεστία. 

Πράξεις φυσικά απαγορευμένες. Υπήρχε δια-
ταγή. Μια οιονεί παγιωθείσα κατάσταση. Απα-
γορεύεται  όχι μόνο το ποδόσφαιρο, αλλά η γε-
νικότερη ενασχόληση μ’ αυτό. Συζήτηση, παρα-
κολούθηση από ραδιοφώνου και φυσικά δια ρο-
πάλου απαγορεύονταν «το κλώτσημα της μπά-
λας». Οι ποινές πλείστες. Αποβολή, χειροτονία 
και το βαρύτερο: σκίσιμο με τη φαλτσέτα της 
μπάλας. «Μωρέ τι σκουσμό έκαναν αυτά παιδιά. 
Ρακουμάνησαν. Ακούς εκεί για το παλιοτόπ’ να 
κάνουν έτσ’. Παράξενα πράματα». Αυτά έλεγαν 
και σταυροκοπιόντουσαν οι μανάδες μας.  Οι 
ποινές , ποινές όμως. Δεν υπήρχε καμιά επιεί-
κεια και καμιά χάρη. «Μόνο οι σαϊτάνηδες κλω-
τσάν τα τόπια».   

Καλές γιορτές. «Καλά να έρθει» 
ο καινούριος χρόνος…

Γιορτές, πολλές γιορτές. Γιορτές για τα Χρι-
στούγεννα, την Πρωτοχρονιά, τα Φώτα … Ευχές, 
πολλές ευχές θα ακουστούν στα πέρατα της Οι-
κουμένης, άλλες με φωνές και τραγούδια παι-
διών κι αλλού με ουρλιάσματα ανθρώπων και 
στριγκλίσματα βομβών. Δεν ξέρω γιατί, αλλά 
κάθε χρόνο τέτοιες μέρες καταβυθίζεται η μνή-
μη μου και πάει πίσω-πολύ πίσω στην Άγναντα, 
στα παιδικά μας χρόνια. Αναμνήσεις, ιστορίες, 
θύμησες…

Ψυχική ευφορία και αισιοδοξία γέμιζε τις ψυ-
χές των ανθρώπων  ο ερχομός των μεγάλων 
γιορτών. Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά και Θεο-
φάνεια. Γιορτές που σημαδεύουν ακόμη τη μνή-
μη μας. Κι όσο κι αν θέλουμε να τα ξεχνάμε, δεν 
μπορούμε. Αναπολούμε, σκεφτόμαστε, επιθυ-

μούμε… Τότε που «γέ-
μιζε το χωριό» από τις 
φωνές και τα τρεξίμα-
τα των παιδιών και 
από τις ευχές των χω-
ριανών. Χρόνια Πολλά. 
Καλή Χρονιά. Υγεία, Ει-
ρήνη και Ευτυχία. 

 Από τότε την ειρήνη 
την είχαμε ταυτίσει με 
την ευτυχία. Η σκέψη 
μου, όμως, αργοδια-
βαίνει, χωρίς να περι-
μαντρώνεται πουθε-
νά. Φτάνει παντού και 
ακουμπά στα νησιά του Αιγαίου όπου σε καθη-
μερινή, σχεδόν, βάση «αποβιβάζονται» οι πρό-
σφυγες, όσοι τέλος πάντων σώζονται από το τα-
ξίδι του θανάτου, για να νιώσουν τη ζεστασιά 
της ελληνικής φιλοξενίας και να ξεφύγουν από 
τις βόμβες του θανάτου που απλόχερα τις αμο-
λάν «οι προστάτες της ειρήνης και οι επιβολείς 
του δίκαιου και του σεβασμού της ανθρώπινης 
προσωπικότητας», όπως τέλος πάντων τα ερ-
μηνεύουν αυτοί, ανάλογα με το συμφέρον τους, 
λες και η ανθρώπινη ζωή έχει σχέση με τα συμ-
φέροντα και τη θέληση των ημετέρων και των 
δυνατών. «Τη φλόγα άρπαξαν οι άνομοι» και την 
έσβησαν στα νερά του Αιγαίου! 

Όλα για την Ειρήνη! «Βουίζουνε τα φλόγιστρα 
του πετρελαίου» (Τ. Λειβαδίτης) και επανακαθο-
ρίζουν την αξία της ανθρώπινης ζωής. Μονάδα 
μέτρησης η χρηματιστηριακή τιμή του πετρελαί-
ου. Από εκεί και πέρα δημιουργία, πολιτισμός 
κλπ. «στο έλεος των βομβών». Κι από πάνω η 
«Ανθρωπιστική Βοήθεια!» Τόσα για κάθε κεφάλι. 
Τα πάντα επιδοτούνται. Ζωντανά, πρόσφυγες, 
κοράκια και ενεργούμενα, υποπόδια και αυλο-
κόλακες… Ανάλογα με την επιδότηση!!! Και παίρ-
νουν φόρα τα γκεσέμια της όποιας φασιστικής 
αντίληψης ή και ιδεολογίας και αποθέτουν «τη 
δύναμή τους» στους φτωχοδιάβολους που δή-
θεν «μολύνουν την ιερότητα της φυλής μας και 
αλλοιώνουν την καθαρότητα του ιθαγενούς πο-
λιτισμού…» 

«Όπου και να ταξιδέψω η Ελλάδα με πληγώ-
νει». Γιώργος Σεφέρης. Η Ελλάδα, η κοιτίδα του 
πολιτισμού, η Ελλάδα της ξενιτιάς και του αγώ-
να, η Ελλάδα της ανθρωπιάς και της Αντίστα-
σης, η Ελλάδα της προσφοράς και της διδαχής. 
Της διδαχής και της απαντοχής! Για έναν κόσμο 
αυθεντικό και ειρηνοφόρο. Για ένα φως χωρίς 
αίμα, για έναν ήλιο για όλους… Για να νιώσουν 
όλοι οι άνθρωποι στοργή και κατανόηση. Ένα 
οδοιπορικό για την παγκόσμια ειρήνη! 

Μα, όσο και να ευχηθούμε, να αιτήσουμε και 
να απαιτήσουμε, να εισφέρουμε και να συνει-
σφέρουμε για την ανακούφιση των πασχόντων 
και των ανέστιων, φτωχών, προσφύγων, ανέρ-
γων και κατατρεγμένων, το πρόβλημα δεν λύνε-
ται. Οι δυνατοί δια των όπλων «θα επιβάλουν» 
την ειρήνη που πρωτίστως κατευθύνεται από το 
συμφέρον τους, και φυσικά εξαρτάται από αυτό 
και οι υπόλοιποι θα δέονται υπέρ της αναπαύσε-
ως των νεκρών, των θυμάτων του πολέμου, της 
φτώχειας και της ανημπόριας. 

Και ο κύκλος του αίματος και της συμφοράς θα 
«κυκλώνει» και θα δουλώνει λαούς, αφού οι συ-
νειδήσεις «ισοπεδώθηκαν» προ πολλού. Ποιος 
ξέρει ίσως και εδώ χωρέσουν οι ΜΚΟ. Ίσως. Κι 
όσο λειτουργεί το ίσως, τόσο « η ανθρωπότητα 
θα πονά.» 

Οι βόμβες στη Συρία για ειρηνικούς σκοπούς. 
Στην Ουκρανία το αίμα των σκοτωμένων θρέ-
φει ακόμη «τα ειρηνοφόρα πετρέλαια». Αφγανι-
στάν, Πακιστάν, παντού ειρήνη δια των βομβαρ-
δισμών. 1922. Τα πετρέλαια της Μοσούλης κα-
τηύθυναν ειρηνικά τον ξεριζωμό. Οι αγορές και 
οι πωλήσεις των πετρελαίων, οι δυνατοί και οι 
αδύναμοι, η εκμετάλλευση και η απαντοχή, όλα 
για την ειρήνη! 

Τα παιδιά τραγουδούν για την ειρήνη, οι ισχυ-
ροί όμως την επιβάλλουν. Ο άνθρωπος επιζητά 
την ειρήνη οι κυρίαρχοι «προσφέρουν» τη δική 
τους ειρήνη. Η ανθρωπότητα ονειρεύεται την 

ειρήνη. Είναι όμως θέμα των Συμμάχων! Οι άλ-
λοι το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να ευ-
χηθούν ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΟΦΟΡΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ. 
Άμποτες! Όσο κι αν ευχηθούμε, λύση δεν υπάρ-
χει. 

Μία είναι η λύση. «Ψεύτικοι θεοί πολλοί σα-
πίζουνε την πλάση,/ μ’ αυτός ο θεός που ‘ναι ο 
λαός θα μείνει πάντα/ στη σαπισμένη γη να φέ-
ρει την υγειά της... Καρδιά, παιδιά... και θ’ απλω-
θεί ο Παράδεισος μια μέρα...» Άγγελος Σικελια-
νός

Χρόνια Πολλά. Καλή και ειρηνοφόρα Χρονιά.

Καλή δουλειά…
Στις 14 Νοεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκαν 

εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου της Αδελφότητας Αγναντιτών Αθή-
νας. Το νεοεκλεγέν Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε 
σώμα στις 28.11.2021. Το κύριο χαρακτηριστι-
κό του Συμβουλίου είναι ότι αποτελείται από 
νέους/ες  με ικανότητα, θέληση, ζωντάνια και, 
κυρίως, αγάπη για το χωριό. Και ήδη άρχισαν το 

έργο τους. Μια προσπάθεια που ξεκίνησαν το 
2017 και τη συνεχίζουν με διάθεση και, ασφα-
λώς, επιτυχία. 

Γνωρίζω πολύ καλά ότι λειτουργούν ως μια οι-
κογένεια και ο καθένας/μιά  προσθέτει το λιθα-
ράκι τους, στη δράση της Αδελφότητας. Γνωρίζω 
ακόμη πως στην Πανηπειρωτική Συνομοσπον-
δία Ελλάδας η Αδελφότητα Αγναντιτών είναι 
υπόδειγμα δράσης και αληθινού θύλακα διατή-
ρησης της παράδοσης και του Τζουμερκιώτικου 
πολιτισμού.  

Η προσπάθεια αυτή αξίζει όχι μόνο επαίνου, 
αλλά και της ενεργού υποστήριξής μας.  Η Αδελ-
φότητα είναι «ο χώρος» όπου μπορούν τα Αγνα-
ντιτόπουλα να γνωριστούν, να επικοινωνήσουν 
και να δράσουν. Προσωπικά δηλώνω ότι θα εί-
μαι πάντα κοντά τους.

Με την ευκαιρία τονίζω πως θα ήταν αδικαιο-
λόγητη η παράλειψη να μην εξάρω την παρου-
σία τεσσάρων νέων στο ΔΣ της Αδελφότητας. 
Χριστόφορος Ντερτιμάνης, Γιάννης Χριστοβα-
σίλης, Αργύρης Κωστάκης και Αικατερίνη Κακο-
σίμου. Η παρουσία τους είναι δηλωτική της αγά-
πης τους για το χωριό και της σιγουριάς μας ότι 
η Αδελφότητα «καλά θα πάει» και τα επόμενα 
δύο χρόνια. Συνεχίζεται, λοιπόν, η προσφορά. 

Συγχαρητήρια σε όλους/ες.  Εύχομαι Καλή 
δουλειά… 

ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΙΚΑ - ΑΓΝΑΝΤΙΤΙΚΑ

Γρά φει ο  
Χρί στος Α. Τού μπου ρος
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Συνέχεια από τη σελίδα 1
χρι και 31/12/2020».

Μετά ταύτα προτάθηκε η 
έγκριση του απολογισμού και 
η απαλλαγή των μελών τού Δ.Σ. 
από κάθε ευθύνη.

Η έγκριση του απολογισμού 
και το αίτημα απαλλαγής τών 
μελών τού Δ.Σ. ετέθη σε ανοι-
χτή ψηφοφορία και υπερψηφί-
στηκαν ομόφωνα και τα δύο.

Θέμα 2ο: Συζήτηση Προτά-
σεων μελών.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της 
Συνέλευσης έδωσε το λόγο στα 
παρευρισκόμενα μέλη ώστε να 
προταθούν νέες δράσεις και 
παρεμβάσεις της Αδελφότητας 
το επόμενο έτος. Κατά την δι-
άρκεια της Συνέλευσης ακού-
στηκαν διάφορες προτάσεις, οι 
οποίες συζητήθηκαν διεξοδικά 
για να διερευνηθεί η πιθανό-
τητα υλοποίησης κάποιων από 
αυτές.

Από τις προτάσεις ξεχώρισαν 
αυτές:

α) της πιθανότητας ενοικία-
σης μόνιμου χώρου σε περιοχή 
με μεγάλο αριθμό Αγναντιτών 
ώστε να είναι ευκολότερη η 
πρόσβαση των συχωριανών 
μας στην αίθουσα της Αδελφό-
τητας. Ύστερα από ρεαλιστική 
συζήτηση εξήχθη το συμπέρα-
σμα πως είναι απαγορευτική 
μια τέτοια κίνηση από οικονο-
μικής και μόνο απόψεως.

β) την εθελοντική εργασία και 
κινητοποίηση μελών για την ορ-
γάνωση εκδηλώσεων κατά τη 
διάρκεια της χρονιάς (χριστου-
γεννιάτικη γιορτή, χορευτικό, 
διάφορες δραστηριότητες) σε 
περιστασιακά ενοικιαζόμενη 
αίθουσα. Από τη συζήτηση 
προέκυψε η θετική στάση των 
παρευρισκόμενων στην ανωτέ-
ρω πρόταση.

γ) την παρέμβαση της αδελ-
φότητας σε περιβαλλοντικά 
θέματα (υδροηλεκτρικά- ανε-
μογεννήτριες) που ίσως λάβουν 

χώρα στο χωριό, όποτε και αυτά 
συμβούν, ώστε να δηλωθεί η 
αντίρρηση της τοπικής κοινω-
νίας στην δημιουργία τέτοιων 
έργων στο φυσικό πλούτο του 
χωριού μας και της ευρύτερης 
περιοχής. Από την συζήτηση 
δηλώθηκε η επιθυμία να στα-
θούμε σαν Σύλλογος απέναντι 
σε κάθε τέτοια κίνηση με κάθε 
τρόπο.

δ) την συνέχιση των καλοκαι-
ρινών εκδηλώσεων της Αδελ-
φότητας στο χωριό. Κάτι που 
όπως φαίνεται δεν θα σταμα-
τήσει να συμβαίνει καθόσον 
είμαστε όλοι πεπεισμένοι για το 
πόσο ευεργετικά λειτουργούν 
αυτές στις παιδικές ηλικίες και 
στην δημιουργία δεσμών με το 
τόπο μας.

ε) ανάδειξη ιστορικών σημεί-
ων (τόπων-χώρων-μνημείων 
και κτιρίων) του χωριού μέσω 
σήμανσης. Όλοι οι συμμετέχο-
ντες αναγνώρισαν την ανάγκη 
σήμανσης διαφόρων σημείων 
ενδιαφέροντος του χωριού 
ώστε να αναδειχθούν και να 
γίνουν γνωστά τα ιστορικά 
στοιχεία στους επισκέπτες του 
χωριού.

Θέμα 3ο: Εκλογές
Κατόπιν, ανακοινώθηκαν οι 

υποψηφιότητες για την ανάδει-
ξη των μελών τού Δ.Σ. και της 
Ελεγκτικής Επιτροπής, με διετή 
θητεία.

Υποψήφιοι για το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Αδελφότητας οι:

ΚΑΚΟΣΙΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΚΑΠΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΓΕ-
ΩΡΓΙΟΥ

ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ του ΕΥ-
ΑΓΓΕΛΟΥ

ΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΒΑ-
ΣΙΛΕΙΟΥ

ΛΕΜΟΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του 
ΑΧΙΛΛΕΑ

ΝΑΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΧΡΙ-
ΣΤΟΦΟΡΟΥ

ΝΤΕΡΤΙΜΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟ-

ΡΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ
ΦΙΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΛΑ-

ΜΠΡΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Υποψήφιοι για την Εξελεγκτι-

κή Επιτροπή οι:
ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥ-

ΑΓΓΕΛΟΥ
ΛΕΜΟΝΙΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ του 

ΧΡΗΣΤΟΥ
ΖΑΧΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΕΥ-

ΣΤΑΘΙΟΥ
Υποψήφιοι για την Ομοσπον-

δία Τζουμερκιωτών Αθήνας οι:
ΑΗΔΟΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του 

ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΚΑΠΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του 

ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΚΩΣΤΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙ-

ΟΥ
ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥ-

ΑΓΓΕΛΟΥ
ΦΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΑ-

ΜΠΡΟΥ
Υποψήφιοι για την Πανη-

πειρωτική Συνομοσπονδία 
Ελλάδος οι:

ΑΗΔΟΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του 
ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΤΟΥΜΠΟΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

ΦΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΑ-
ΜΠΡΟΥ

Ακολούθησε μυστική ψηφο-
φορία. Στο τέλος της, η κάλπη 
αποσφραγίστηκε και αφού δι-
απιστώθηκε το απαραβίαστο 
αυτής, καταμετρήθηκαν τα ψη-
φοδέλτια και έγινε η διαλογή 
αυτών, αφού αριθμήθηκαν και 
μονογράφησαν από τον Πρό-
εδρο της εφορευτικής επιτρο-
πής, για το Διοικητικό Συμβού-
λιο, την Εξελεγκτική Επιτροπή 
την Ομοσπονδία Τζουμερκιω-
τών Αθήνας και την Πανηπει-
ρωτική Συνομοσπονδία Ελλά-
δος εκλέγονται με αλφαβητική 
σειρά οι:

Για το Διοικητικό Συμβούλιο:
Α. Τακτικά μέλη Δ.Σ.
ΚΑΠΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΓΕ-

ΩΡΓΙΟΥ
ΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΒΑ-

ΣΙΛΕΙΟΥ
ΛΕΜΟΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του 

ΑΧΙΛΛΕΑ
ΝΑΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΧΡΙ-

ΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΝΤΕΡΤΙΜΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟ-

ΡΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ
ΦΙΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΛΑ-

ΜΠΡΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Β. Αναπληρωματικά μέλη
ΚΑΚΟΣΙΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ του ΕΥ-

ΑΓΓΕΛΟΥ
Γ. Τακτικά μέλη Ελεγκτικής 

Επιτροπής
ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥ-

ΑΓΓΕΛΟΥ
ΛΕΜΟΝΙΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ του 

ΧΡΗΣΤΟΥ
ΖΑΧΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΕΥ-

ΣΤΑΘΙΟΥ
Δ. Αναπληρωματικά μέλη
ΚΑΝΕΙΣ
Ε. Αντιπρόσωποι στην 

Ομοσπονδία Τζουμερκιωτών 
Αθήνας

ΑΗΔΟΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του 
ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΚΑΠΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του 
ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΚΩΣΤΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙ-
ΟΥ

ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥ-
ΑΓΓΕΛΟΥ

εκ του καταστατικού αντι-
πρόσωποι ορίζονται και τα τέσ-
σερα (4) μέλη του προεδρείου 
του Δ.Σ., όπως θα προκύψει σε 
μεταγενέστερο χρόνο ύστερα 
από την συγκρότηση του σε 
σώμα.

ΣΤ. Αναπληρωματικά μέλη
ΦΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΑ-

ΜΠΡΟΥ
Ζ. Αντιπρόσωποι στην Πα-

νηπειρωτική Συνομοσπονδία 
Ελλάδος

ΑΗΔΟΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του 
ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΤΟΥΜΠΟΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

ΦΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΑ-
ΜΠΡΟΥ

Κατόπιν των ανωτέρω θα 
συγκληθεί σύμφωνα με το κα-
ταστατικό τού Συλλόγου το 
Διοικητικό Συμβούλιο για την 
ανάδειξη προεδρείου.

Μετά ταύτα στις 15:30 κηρύ-
χθηκε το πέρας της Συνελεύσε-
ως.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ 
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Στη συνεδρίαση του Διοικη-

τικού Συμβουλίου της Αδελ-
φότητας Αγναντιτών Αθήνας 
που πραγματοποιήθηκε την 
Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021, 
τα μέλη του οποίου εκλέχθηκαν 
στις αρχαιρεσίες την Κυριακή 
14/11/2021 εξέλεξαν το νέο 
Δ.Σ., το οποίο συγκροτήθηκε σε 
σώμα ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΩΣΤΑΣ Ευάγγε-
λος του Βασιλείου

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΛΕΜΟΝΙΑΣ 
Χρήστος του Αχιλλέα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΦΙ-

ΛΟΣ Γεώργιος του Λάμπρου
ΤΑΜΙΑΣ: ΝΑΤΣΗΣ Ανδρέας 

του Χριστόφορου
ΜΕΛΗ : ΚΑΠΕΛΗ Δήμητρα 

του Γεωργίου
ΝΤΕΡΤΙΜΑΝΗΣ Χριστόφορος 

του Λεωνίδα
ΧΡΙΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ Ιωάννης του 

Στέφανου
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 

ΚΑΚΟΣΙΜΟΥ Αικατερίνη του 
Παναγιώτη

ΚΩΣΤΑΚΗΣ Αργύρης του Ευ-
άγγελου

Με συνταγή από παλιό και νέο… αίμα  
το Δ.Σ της Αδελφότητας Αγναντιτών Αθήνας

Γιώργος Φίλος

Ανδρέας Νάτσης

Χριστόφορος Ντερτιμάνης

Γιάννης Χριστοβασίλης

Δήμητρα Καπέλη
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΣΤΟΝ Β’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ

 Η 28η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί ως εθνική εορτή, 
καθώς η Ελλάδα επέλεξε να συμμετάσχει στον πόλεμο 
και να εναντιωθεί στις επεκτατικές βλέψεις της κυβέρ-
νησης του Μουσολίνι. Τα ξημερώματα λοιπόν της της 
28ης Οκτωβρίου του 1940 ο Ιταλός πρέσβης Γκράτσι 
φτάνει στην οικία του Μεταξά. Ο Γκράτσι του παρα-
δίδει το τελεσίγραφο σύμφωνα με το οποίο η Ιταλία 
απαιτεί να της επιτραπεί η διέλευση των στρατευμά-

των της άνευ αντίστασης στην ελληνική επικράτεια 
και να της γίνουν ορισμένες εδαφικές παραχωρήσεις. 
Ο Μεταξάς αποκρίθηκε στον πρέσβη « Έχουμε πόλε-
μο». Νωρίτερα τον Απρίλιο του 1939, οι Ιταλοί είχαν 
κάνει απόβαση στα λιμάνια της Αλβανίας και την εί-
χαν καταλάβει, ενώ προχώρησαν και εγκαταστάθηκαν 
στα ελληνοαλβανικά σύνορα. Ο Ιταλικός στρατός είχε 
δείξει τις επιθετικές του διαθέσεις ενάντια στην Ελλά-
δα, με αποκορύφωμα τον τορπιλισμό του πολεμικού 
πλοίου «Έλλη», στις 15 Αυγούστου 1940. Από τα μέσα 
του ίδιου έτους, είχε διαταχθεί μερική μυστική επι-
στράτευση έφεδρων οπλιτών στις περιοχές της Ηπεί-
ρου και της Δυτικής Μακεδονίας. Επίσης, ο Έλληνας 
κυβερνήτης κατά τη διάρκεια της θητείας του(1936-
1940) είχε ξοδέψει περίπου 7,5 δισ. δραχμές για την 
Εθνική Άμυνα, ενώ είχε οχυρώσει τα ελληνοβουλγαρι-
κά σύνορα με τη «Γραμμή Μεταξά». Αυτό βέβαια δεν 
σημαίνει ότι δεν υπήρχαν ελλείψεις στο στράτευμα.  
   Στη στρατιωτική προετοιμασία συμμετείχαν αρκε-
τοί συγχωριανοί μας, καθώς η αστυνομία του χωριού 
επέδιδε προσκλήσεις σε στρατεύσιμους ή ζητούσε 
πληροφορίες και τις διαβίβαζε στον τόπο της εργασί-
ας τους. Στις αρχές Σεπτεμβρίου 1940 ειδοποιήθηκαν 
οι κάτοχοι μουλαριών και αλόγων του χωριού μας, 
έτσι ώστε να τα παραδώσουν στην επιτροπή επιτάξε-
ως υποζυγίων στους Χουλιαράδες. Με τη κήρυξη του 
πολέμου έγινε και δεύτερη επίταξη και παραδόθηκαν 
και τα υπόλοιπα ζώα στην Κάτω Καλεντίνη. Στα μέσα 
του Σεπτέμβρη έγινε τοπική επιστράτευση των εφέ-
δρων, για να επανδρωθούν οι μονάδες της VIII Μεραρ-
χίας. Όσοι έφεδροι κατατάχθηκαν στο 40ο σύνταγμα 
ευζώνων στην Άρτα συγκροτούσαν λόχους και μόλις 
συμπληρώθηκε το 1ο τάγμα του 40ου συντάγματος, 
προωθήθηκε στο Καλπάκι και τέθηκε υπό τις διαταγές 
του 15ου συντάγματος πεζικού. Διοικητής του τάγμα-
τος ήταν ο γενναίος ταγματάρχης Αλέξανδρος Χρυσο-
χόου από την Πράμαντα. Στο τάγμα αυτό βρέθηκαν 
σχεδόν οι περισσότεροι Αγναντίτες. Οι υπόλοιποι κα-
τατάχθηκαν στο 2ο και 3ο τάγμα του 40ου συντάγμα-
τος ευζώνων, ενώ μερικοί υπηρετούσαν τη στρατιωτι-
κή τους θητεία στο Μακεδονικό μέτωπο.

ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
Με τη επιστράτευση αρκετών εθελοντών Ελλήνων 

από όλη την Ελλάδα, ο ελληνικός στρατός προσμε-
τρά 30.000 στρατιώτες έναντι 100.000 Ιταλών στα ελ-
ληνοαλβανικά σύνορα. Οι επιθέσεις των Ιταλών ήταν 

άκαρπες, ενώ η Ελληνική πλευρά ξεκίνησε την αντε-
πίθεση στις 14 Νοεμβρίου. Οι Ιταλοί υποχωρούσαν 
άτακτα, αφήνοντας πίσω τους τόνους πολεμικό υλικό. 
Από την άλλη πλευ-
ρά, το Ελληνικό Πο-
λεμικό Ναυτικό προ-
φυλάσσει τα νησιά 
του Ιονίου από Ιταλι-
κές αποβάσεις, ενώ 
η Ελληνική Πολεμι-
κή Αεροπορία συν-
δράμει στις επιχει-
ρήσεις του στρατού 
παρέχοντας κάλυψη 
στους αιθέρες. Από 
τα μέσα Νοεμβρίου 
έως τα τέλη Ιανουαρίου του 1941, ο Ελληνικός Στρα-
τός προελαύνει εντός της Βορείου Ηπείρου. Ο ξένος 
τύπος εκθείαζε τις προσπάθειες των Ελλήνων, ενώ αξι-
ομνημόνευτη είναι η δήλωση του Τσώρτσιλ: «Οι ήρω-
ες πολεμούν σαν Έλληνες»!

Στις 29 Ιανουαρίου απεβίωσε ο Ιωάννης Μεταξάς 
λόγω βαριάς φλεγμονής του φάρυγγος, ενώ πρωθυ-
πουργός διορίζεται ο Αλέξανδρος Κορυζής μένοντας 
πιστός στη πολιτική του Μεταξά. Ο Φεβρουάριος θα 
περάσει με συνεχείς μάχες και αναμετρήσεις των Ελ-
λήνων με τους Ιταλούς σε όλη τη γραμμή του μετώπου. 

  Ώσπου στις αρχές Μαρτίου οι Ιταλοί ξεκινούν την 
οργάνωση στης αντεπίθεσης τους με κωδική ονομα-
σία “Primavera”. Στόχος της μεγάλης αυτής αντεπίθε-
σης είναι να γίνει εκμετάλλευση της τακτικής της υπο-
χώρησης τους, όπως την ονόμαζαν, στο Αλβανικό μέ-
τωπο για να διασπάσουν τη γραμμή των Ελλήνων. Ο 
Ιταλικός στρατός εκείνη τη στιγμή μετρά 500.000 άν-
δρες ενάντια σε 300.000 Έλληνες στρατιώτες. Οι φα-
ντάροι υπέφεραν από κρυοπαγήματα αφού η σάρκα 
τους πάγωνε, ενώ πολλοί χάσανε τα άκρα τους από 
το κρύο. Στις 9 Μαρτίου ,λοιπόν, ξεκίνησε η Ιταλική 
εαρινή αντεπίθεση. Στα Αλβανικά σύνορα μετέβη και 
ο Μουσολίνι έτσι ώστε να παρακολουθήσει τις εξελί-
ξεις στο μέτωπο. Η επίθεση ξεκίνησε μαζικά από το 
πρωί σε όλα τα μέτωπα. Οι Έλληνες πρέπει να αμυν-
θούν ξανά. Χιλιάδες δεκάδες βόμβες πέφτουν στα ελ-
ληνικά χαρακώματα. Εκείνες τις μέρες σημειώθηκε η 
ιστορία του υψώματος 731. Μέσα σε διάστημα 2 ημε-
ρών έπεσαν 100.000 βόμβες, ενώ δόθηκε εντολή να 
μην εγκαταλείψει τη μάχη κανείς. Ο απολογισμός στον 
ύψωμα 731 ήταν: 130 Έλληνες νεκροί και 420 Έλλη-
νες τραυματίες, 1.000 Ιταλοί νεκροί, 3.000 τραυματίες 
και 3.000 αιχμάλωτοι.  Ο Μουσολίνι αποχωρεί από το 
μέτωπο. Όμως, η Ελλάδα δεν κατάφερε να αποτρέψει 
την είσοδο των δυνάμεων του Άξονα στη χώρα. Στις 6 
Απριλίου 1941 οι Γερμανοί καταφθάνουν στο Μακε-
δονικό μέτωπο. Μετά από λίγες μέρες καταφέρνουν 
να εισέλθουν στη χώρα και να κηρύξουν την Ελλάδα 
σε κατοχή. Η Ελλάδα κατάφερε να καθυστερήσει την 
είσοδο των δυνάμεων του Άξονα στον Ελληνικό χώρο, 
επηρεάζοντας σημαντικά τα τεκταινόμενα του Β’ Πα-
γκοσμίου Πολέμου.

  Την ίδια στιγμή, η Γερμανία είχε καταλάβει μεγάλο 
μέρος της Πολωνίας, ενώ είχε προσαρτήσει την Τσεχο-
σλοβακία και την Τσεχία. Επίσης, η ναζιστική Γερμανία 
καταλαμβάνει σχεδόν αμαχητί, μέσα σε μερικές μέρες 
την Νορβηγία, την Δανία, το Βέλγιο, την Ολλανδία και 
την Γαλλία. Όσον αφορά τα Βαλκάνια, η Τουρκία δι-
ατηρεί ουδετερότητα, η Βουλγαρία συμμαχεί με τις 
δυνάμεις του Άξονα, η Ρουμανία και η Αλβανία πα-
ραδίδονται σε Γερμανία και Ιταλία αντίστοιχα, ενώ η 
Γιουγκοσλαβία καταλαμβάνεται από τους Γερμανούς.

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΙΚΩΝ 
ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ

   Στις 5 Μαϊου 1943 Ιταλικά αεροπλάνα βομβάρ-
δισαν το χωριό μας με δύο βόμβες. Η μία έπεσε στη 
Μετζερίστρια και η άλλη στα Λιβάδια. Στη συνέχεια, 
η Βέρμαχτ επιτέθηκε μαζικά στα Τζουμέρκα. Στις 27 
Οκτωβρίου, λοιπόν, οι Γερμανοί πήραν τον δρόμο για 
την Άγναντα. Έφτασαν στο χωριό μας το απόγευμα χω-
ρίς να τους πάρει είδηση κανένας, γιατί έβρεχε και είχε 
χαμηλή νέφωση. Μόλις έφτασαν στη θέση Κομπλιά, 
χωρίστηκαν σε δύο τμήματα. Το ένα τμήμα μπήκε στο 
χωριό από τα Παλιάμπελα και συνέλαβε στη πλατεία 
τους: Δημήτρη Ευταξία, Χρίστο Φλούδα, Ευάγγελο 
Αηδόνη και Χρίστο Χαμπίμπη. Το άλλο τμήμα μπήκε 
από την Κωλοσβάρα. Φτάνοντας στο σπίτι της Άννας, 
χήρας Σ. Μαυροπάνου, βάζουν φωτιά στο σπίτι, εκτε-
λούν συγχρόνως τον γέρο, Χρήστο Θωμά, που επιχεί-
ρησε να σβήσει το σπίτι. Στη συνέχεια προχώρησαν, 
αφού έκαψαν μερικά σπίτια στην Κωλοσβάρα. Στη συ-

νέχεια προχώρησαν, αφού έκαψαν μερικά σπίτια στην 
Κωλοσβάρα και συναντήθηκαν με το άλλο τμήμα 
στου Ευταξία. Κατεβαίνοντας για τον πέρα μαχαλά συ-
νέλαβαν στο μύλο του δώθε μαχαλά, το μυλωνά Βαγ-
γέλη Παπακίτσο και τους Παναγιώτη Μαυροπάνο και 
Χρίστο Κατσάνο, που είχαν πάει εκεί να ρυθμίσουν θέ-
ματα λειτουργίας του μύλου, βάζοντας συγχρόνως και 
φωτιά σε μερικά σπίτια, τα οποία δεν είχαν κάψει την 
προηγούμενη μέρα (25-10-43). και κατευθύνθηκαν 
για το Παλιοχώρι. Μόλις έφτασαν στο Σαλτς άφησαν 
ελεύθερο το Χρίστο Χαμπίπη, γιατί δεν μπορούσε να 
τους ακολουθήσει εξαιτίας του ποδιού του (είχε κομ-
μένο πόδι). Πριν φτάσουν στο Παλιοχώρι εκτελούν 
εν ψυχρώ τους: Παναγιώτη Μαυροπάνο, Χρίστο Κα-
τσάνο, Δημήτρη Ευταξία και Χρίστο Φλούδα. Οι άλλοι 
δύο, Ευάγγελος Αηδόνης και Ευάγγελος Παπακίτσος, 
μόλις οι Γερμανοί άρχισαν να πυροβολούν τους παρα-
πάνω τράπηκαν σε φυγή, κινούμενοι σε αντίθετη κα-
τεύθυνση, ο ένας από τον άλλον και κατόρθωσαν να 
σωθούν χάρη στη τόλμη τους. Μετά την εκτέλεση των 
ανωτέρω οι Γερμανοί συνέχισαν την πορεία τους προς 
τα βόρεια, Κτιστάδες, Πράμαντα. Αυτός ήταν ο τραγι-
κός απολογισμός του τριημέρου 25, 26 και 27 Οκτω-
βρίου 1943, πέντε συγχωριανοί μας εκτελέστηκαν και 
ογδόντα έξι σπίτια πυρπολήθηκαν (απόσπασμα από 
το βιβλίο του Στέφανου Μ. Φίλου “Άγναντα Άρτας”).  
     Επίσης, αξίζει να σημειωθεί πως νωρίτερα, την ίδια 
χρονιά, ο Ναπολέων Ζέρβας και ο Άρης Βελουχιώ-
της έφτασαν στην Άγναντα στις 14-08-1943 και έμει-
ναν στο χωριό μας. Παρέμειναν στο χωριό, διότι στις 
16-08-1943 έπρεπε να γίνει η έναρξη των εργασιών 
του Κοινού Στρατηγείου Ηπείρου, που είχε ιδρυθεί με 
βάση το σύμφωνο ΕΛΑΣ-ΕΔΕΣ-ΣΜΑ και είχε στεγα-

στεί στο κτήριο του Γυμνασίου Αγνάντων, ιδιοκτη-
σίας Δημητρίου Δήμου. Μετά την άφιξή τους στην 
Άγναντα, αποφασίστηκε τη 15η Αυγούστου, γιορτή 
της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, οι δύο αρχηγοί με δύ-
ναμη έφιππης συνοδείας 15 ανδρών (με άλογα του 
ΕΑΜ) να πάνε για εκκλησιασμό και 24ωρη παραμονή 
και επίσκεψη στο γειτονικό κεφαλοχώρι, την Πράμα-
ντα (απόσπασμα από το βιβλίο του Στέφανου Μ. Φίλου 
“Άγναντα Άρτας”).

Σκιτσάρει ο Κων/νος Παπάς

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)

Γράφει ο Κων/νος Κώστας

Στο κτίριο αυτό συναντήθηκαν ο Άρης Βελουχιώτης και 
ο Ναπολέων Ζέρβας, επικεφαλής των ΕΛΑΣ και ΕΔΕΣ 

αντίστοιχα, με σκοπό την εθνική συμφιλίωση
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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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
αγροτεμάχιο 2.600 τ.μ. 
στη θέση Μακρύκαμπος 
έναντι καναβοτόπι με 
δρόμο- φως – νερό. Εντός 
σχεδίου, οικοδομήσιμο. 

Τηλ .  Επ ικο ινων ίας : 
697.346.7649

Κάντε like στη 
σελίδα μας στο 
facebook (Αδελ-

φότητα Αγναντιτών Αθηνών) 
για να μαθαίνετε τα τελευ-
ταία νέα της Αδελφότητας.

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.

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.

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

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Ο Νικόλαος Κώστας του 

Γεωργίου και της Αικατερί-
νης Κράββαρη και η σύζυ-
γός του Καρίτας απέκτησαν 
στην Κοπεγχάγη Δανίας στις 
11 Οκτωβρίου 2021 ένα υγι-
έστατο κοριτσάκι. Ευχόμα-
στε να τους ζήσει!

ΘΑΝΑΤΟΙ
Απεβίωσε στις 15 Οκτω-

βρίου 2021 ο Μπέκας Μι-
χαήλ, συνταξιούχος εκπαι-
δευτικός, και κηδεύτηκε την 
επομένη στην Άρτα, ετών 83.

 Απεβ ίωσε  στ ι ς  25 
Οκτωβρίου 2021 ο Τσώλης 
Ιωάννης του του Γεωργίου 
και κηδεύτηκε στην Άγνα-
ντα, ετών 62.

 Απεβίωσε στις 31 Οκτω-
βρίου 2021 ο Ζιάβρας Γεώρ-
γιος του Λάμπρου και κη-
δεύτηκε την επομένη στην 
Άγναντα, ετών 57.

 Απεβίωσε στις 2 Νο-
εμβρίου 2021 ο Βούλγα-
ρης Αθανάσιος, σύζυγος 
της Σταυρούλας Χάρου, 
και κηδεύτηκε  στην  Άρτα, 
ετών 86.

 Απεβίωσε στις 5 Νοεμ-
βρίου 2021 ο Σιαπάτης Κών-
σταντίνος του Νικολάου και 
κηδεύτηκε στην Άγναντα, 
ετών 84.

 Απεβίωσε στις 6 Νο-
εμβρίου 2021 ο Δημήτριος 
Τούμπουρος του Αριστοτέλη 
και κηδεύτηκε στις 9 Νοεμ-

βρίου 2021 στην Αργυρού-
πολη Αττικής , ετών 75.

Ένας ωραίος χωριανός, 
ευθύς και αληθινός πάντοτε 
αγαπητός και με χαμόγελο. 
Έτσι θα τον θυμούνται όλοι.

Στη σύζυγό του Βάσω, την 
κόρη του Μαριάννα και τα 
αδέρφια του Σοφία, Χρήστο 
και Πανταζή εκφράζουμε τα 
θερμά μας συλλυπητήρια.

 Απεβίωσε στις 17 Νοεμ-

βρίου 2021 ο Νίκου Γεώργι-
ος, ετών 75.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
Η Φρειδερίκη (Έρη) Καρα-

βάτσου του Κωνσταντίνου 
και της Μαρίας Κωστάκη 
ολοκλήρωσε την 26 Νοεμ-
βρίου 2021 τις σπουδές της 
και έλαβε το πτυχίο της από 
το Τμήμα Βιολογίας του 
Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών.

 Η Αιμιλία Τάτση του Νι-
κολάου και της Φιλιώς την 
εισαγωγή της στο τμήμα μα-
θηματικών του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών.

 Η Πηνελόπη Τάτση του 
Ευαγγέλου και της Ελένης 
πέτυχε την εισαγωγή της 
στο Παιδαγωγικό Τμήμα 
Δημοτικής Εκπαίδευσης του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Τους ευχόμαστε συγχα-
ρητήρια και καλή σταδιο-
δρομία!

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ο Δημοσθένης Μπαλα-

τσούκας προσφέρει στην 
Αδελφότητα Αγναντιτών 
Αθήνας το ποσό των 80 
ευρώ εις μνήμη των γονέων 
του Κωνσταντίνου και Αικα-
τερίνης.

ΒΡΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ .....................40
ΚΑΠΕΛΗ ΒΑΛΙΑ ..............................................................................20
ΚΑΠΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ .........................................20
ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ............................................20
ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ............................................15
ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ..........................................20
ΛΕΜΟΝΙΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΙ ΛΕΜΟΝΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ......................20
ΜΑΥΡΟΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ .........................10
ΝΙΚΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ....................................20
ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ....................20
ΣΤΑΜΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ ..........................................................................20
ΣΤΑΜΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ .....................................................................30
ΣΤΑΜΟΥ- ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΙΡΗ .............................................20
ΤΖΗΜΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ συζ. ΚΛΗΜΕΝΤΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ..................20
ΤΟΥΜΠΟΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ...............................20
ΤΣΙΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ...................................................................20
ΦΡΑΓΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ..........................................................................20
ΧΑΛΚΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ........................................................................20

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

Τραγική σύμπτωση  
ο θάνατος του 

Γεωργίου Ζιάβρα
Άλλο ένα παιχνίδι της μοί-

ρας έμελλε να παιχτεί την 
Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2021 
στην Άγναντα. Κατά τραγική 
ειρωνεία την ώρα που λάμ-
βανε χώρα ο 8ος μαραθώ-
νιος αγώνας «Ο Δρόμος του 
Ταχυδρόμου», αφιερωμένος 

όπως προείπαμε στους Ταχυ-
δρόμους της περιοχής, άφη-
νε την τελευταία του πνοή ο 
συγχωριανός μας και μέχρι 
πρότινος Ταχυδρόμος των 
ΕΛΤΑ Αγνάντων Γεώργιος Ζι-
άβρας.

Ο Γιώργος μετά από πολλά 
χρόνια που υπηρέτησε στο 
ταχυδρομείο του χωριού είχε 
πρόσφατα συνταξιοδοτηθεί 
και νοσηλευόταν από το κα-
λοκαίρι στο Πανεπιστημιακό 
Νοσοκομείο Ιωαννίνων όπου 
έδινε μάχη για τη ζωή του, 
ύστερα από ενδονοσοκομει-
ακή λοίμωξη. Ήταν ιδιαίτερα 
αγαπητός σε όλους του χω-
ριανούς, ιδιαίτερα δραστήρι-
ος και ενεργό μέλος της κοι-
νότητας Αγνάντων.

Τα ειλικρινή και θερμά μας 
Συλλυπητήρια στην οικογέ-
νειά του.              Εκ του Δ.Σ.

Η δικιά σας μικρή βοήθεια αποτελεί μια μεγάλη και σημαντική βο-
ήθεια 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 απευ-
θείας 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.  

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.

Εις μνήμην της Φρειδερίκης Χαλκιά
Δημοσιεύουμε σε τούτο το φύλλο της εφημερίδας μας, διότι στο 

προηγούμενο η ύλη που υπήρχε προς δημοσίευση δεν μας το επέτρε-
πε, ύστερα από παράκληση της οικογένειας της Φρειδερίκης Χαλκιά 
στη μνήμη της, το βραβευμένο ποίημα της Αγιασμένο μάνταλο.

Το ποίημα που ακολουθεί κέρδισε την τρίτη θέση στον 8ο Πανελλή-
νιο Λογοτεχνικό διαγωνισμό το 2018 μεταξύ τετρακοσίων συμμετεχό-
ντων.

Όταν η καρδιά γυρνάει στο χθες Αγιασμένο μάνταλο
Η εξώπορτα στο πατρικό ίδια,
εξήντα χρόνια τώρα.
Καμιά βελτίωση, παρέβαση καμιά,
βεβήλωση καμιά. Ευτυχώς!
Πόρτα, πανύψηλη, φαρδιά, ανοιχτόκαρδη.
Κατώφλι φαγωμένο απ’ το χρόνο,
ο ασβέστης πάνω του άπειρες στρώσεις,
όσες κι’ οι γιορτάδες πού ‘ζησε το σπίτι.
Τ’ ανώφλι ξύλινο, ατόφιο απείραχτο,
ο βοριάς δεν το ‘φτασε
να το ξεφτίσει.
Κι η πόρτα αγέρωχη, αντέχει
με ένα εξαίσιο φιόρδ στη βάση της
να μπαινοβγαίνει ανενόχλητα η γάτα. 
Το σιδερένιο μάνταλο,
Σα ρηχό κουταλάκι μεταλαβιάς
εκεί υπομονετικά περιμένει τον αντίχειρά μας
να το θωπεύσει όπως παλιά,
να ξανανοίξει τρίζοντας η γέρικη πόρτα.
Το μάνταλο και σήμερα στη θέση του,
σαν χθες, σαν πάντα…
Σημάδια απ’ αγιασμένα χέρια πάνω του.
Δε μπορεί, κάπου υπάρχει ακόμη ξεραμένο
προζύμι απ’ της μάνας τα ‘πιδέξια χέρια,
κόλλα απ’ τα καλλιτεχνικά χέρια του τσαγκάρη πατέρα,
λάσπη απ’ τ ‘αδρά αγιασμένα χέρια της γιαγιάς,
μελάνι απ’ τα μαθητικά μας χρόνια και δάκρυα,
και μεγάλους καημούς της οικογένειας.
Εφάπτω τον αντίχειρά μου στο μάνταλο,
σε μυστική χειραψία μ’ αυτούς, που ‘φυγαν,
σε μυστική χειραψία με τα παιδικά μου χρόνια.

Φρειδερίκη Ι. Χαλκιά

Η Αδελφότητα Αγναντιτών 
Αθήνας σας ενημερώνει 

ότι η διαδικασία της απογρα-
φής πληθυσμού για το 2021 
βρίσκεται σε εξέλιξη.

Απογραφέας του χωριού 
έχει οριστεί η Όλγα Καρύδη 
με τηλ. Επικοινωνίας το 697- 
6968744. Η Όλγα είναι στη 
διάθεση όλων όσοι επιθυμούν 
να απογραφούν στο χωριό και 
έχουν απορίες σχετικά με την 
διαδικασιά.

Παρακαλούμε όλους όσοι 
επιθυμούν να επικοινωνή-
σουν μαζί της, ώστε να απο-
γραφούν επιτυχώς.
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Πλώρη για νέους στόχους η Αδελφότητα Αγναντιτών Αθήνας

Πάει και αυτή η εκλογική διαδι-
κασία. Πέρασαν κιόλας τέσσε-
ρα χρόνια (δύο θητείες, 2017-

19, 2019-21),που αποφασίζαμε ο 
υπογράφων, ο Βαγγέλης Κώστας και 
ο Ανδρέας Νάτσης να ασχοληθούμε 
με τα κοινά της Αδελφότητας Αγνα-
ντιτών Αθήνας. Θυμάμαι ένα τηλέ-
φωνο του Βαγγέλη που μου ανέλυσε 
το πλάνο που είχε στο μυαλό του για 
να μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε.

Ένα πλάνο το οποίο περιλάμβανε 
μια σειρά από στόχους και δράσεις. 
Το εγχείρημα της ενασχόλησης μου 
με τα κοινά ενός συλλόγου πάντα 
μου άρεσε. Η αγάπη μου για το χωριό 
ήταν ένα ακόμα κίνητρο για να μπο-
ρέσω και εγώ με την σειρά μου να 
δώσω ιδέες, για να μπορέσει η Αδελ-
φότητα να αξιοποιήσει την βαρύ-
τατη κληρονομιά που είχαν αφήσει 
οι προκάτοχοι της. Τέσσερα χρόνια 
μετά και με πιο καθαρό μυαλό πια, 
μπορώ να πω ότι δεν μετάνιωσα επ΄ 
ουδενί που αποτελώ μέλος της οικο-
γένειας της Αδελφότητας.

Αυτό που ξεχωρίζει στην σημερι-
νή Αδελφότητα είναι ένα πράγμα. Η 
αγάπη και η χημεία που υπάρχει με 

όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβου-
λίου, με την ταύτιση απόψεων στην 
συντριπτική πλειοψηφία να ξεπερνά-
ει και το τελευταίο εμπόδιο το οποίο 
μπορεί να παρουσιαστεί.

Το οικογενειακό κλίμα που επικρα-
τεί μεταξύ μας αποτυπώνεται ξεκά-
θαρα στην εικόνα που βγάζει προς 
τα έξω η Αδελφότητα Αγναντιτών 
Αθήνας, καθώς και σε όλα αυτά που 
υλοποιούμε χρόνο με τον χρόνο. Μια 
οικογένεια έχει και τις προστριβές 
της. Θα ήμουν ψεύτης, αν έλεγα ότι 
σε αυτά τα τέσσερα χρόνια δεν δια-
φωνήσαμε ή δεν ανέβηκαν κάποιοι 
τόνοι φωνής πιο ψηλά. Όμως, όταν 
μια οικογένεια είναι δεμένη και αγα-
πημένη, ξεπερνάει τις δυσκολίες και 
τις διαφωνίες και προχωράει μπρο-
στά . Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό 
της Αδελφότητας. Ότι μέσα σε αυτά 
τα τέσσερα χρόνια είμαστε μια γρο-
θιά και μπορούμε να συμβαδίζουμε 
και στο τέλος με τον έναν ή με τον 
άλλον τρόπο να συμφωνούμε.

 Μετά την ψήφο εμπιστοσύνης 
που πήραμε από τους συγχωριανούς 
μας, για ακόμα μια διετία, πλέον 

βάζουμε πλώρη για νέα πράγματα. 
Φρέσκες ιδέες, νέοι στόχοι και με 
μεγάλο «όπλο» πλέον, την αύξηση 
νέων και ικανών ανθρώπων στο Δ.Σ 
της Αδελφότητας, Τακτικών Μελών 
και Αναπληρωματικών. Αυτό είναι 
το νέο δυνατό χαρτί της Αδελφότη-
τας Αγναντιτών Αθήνας που για την 
επόμενη διετία θα προσπαθήσει να 
αυξήσει την παραγωγικότητα της σε 
μια σειρά από δράσεις, δραστηριό-
τητες, στόχους, παρότι η πανδημία 
του covid-19 δεν μας αφήνει πολλά 
περιθώρια και δυσκολεύει αρκετά το 
έργο.

Με «όπλο» την αισιοδοξία ότι η 
περιπέτεια που περνάμε θα περάσει 
κάποια στιγμή, ήδη καταρτίζουμε τα 
επόμενα σχέδιά μας με ορίζοντα το 
τέλος της διετίας που λογίζεται στο 
2023. Το μεγαλύτερο εργαλείο της 
επικοινωνίας της Αδελφότητας απο-
τελεί η εφημερίδα που χρόνια τώρα 
είναι ο συνδετικός κρίκος των απα-
νταχού Αγναντιτών. Στο κομμάτι της 
επικοινωνίας ήρθε να προστεθεί και 
η ανανεωμένη ιστοσελίδα που διευ-
κολύνει ακόμα περισσότερο το έργο 

του συλλόγου. Κύριο μέλημα της 
Αδελφότητας και σε αυτή την διετία, 
αποτελεί και η συνεργασία, που έχει 
τα τελευταία χρόνια και με τους τοπι-
κούς φορείς του χωριού. Ο σύλλογος 
έχει αναπτύξει μια πιο στενή συνερ-
γασία με τον Πολιτιστικό σύλλογο 
της Άγναντας, ενώ βρίσκεται σε δι-
αρκή επικοινωνία τόσο με την Κοινό-
τητα, όσο και με τον Δήμο Κεντρικών 
Τζουμέρκων.

Η Αδελφότητα Αγναντιτών Αθήνας 
βρίσκεται σε ανοιχτό δίαυλο επικοι-
νωνίας και με την Αδελφότητα Αγνα-
ντιτών Ιωαννίνων και είναι πάντα εί-
ναι ανοιχτή σε προτάσεις.

Το ταξίδι που ξεκινήσαμε το 2017 
συνεχίζεται απρόσκοπτα με βασικό 
μας μότο την αγάπη για το χωριό μας.

Υ.Γ: Θέλω να συγχαρώ τα νέα μέλη 
της Αδελφότητας που εκλέχθηκαν και 
προστέθηκαν στην οικογένεια του συλ-
λόγου. Χριστόφορος Ντερτιμάνης, Γιάν-
νης Χριστοβασίλης, Αργύρης Κωστάκης 
και Αικατερίνη Κακοσίμου. Τέσσερα 
άφθαρτα πρόσωπα, ικανά για να προ-
σθέσουν και αυτά το δικό τους λιθαράκι 
στην δράση της Αδελφότητας. 

ΑΓΝΑΝΤΙΤΙΚΑ με τον Χρήστο Αχ. Λεμονιά

ΆΓΝΆΝΤΆ: Εορτασμοί  
28ης Οκτωβρίου 2021

Το Έπος 
του ’40 
έχει αφή-

σει ανεξίτηλο το 
στίγμα του στην 
ελληνική ιστο-
ρία και την ψυ-
χοσύνθεση του 
σύγχρονου Έλ-
ληνα.

Τιμή και δόξα 
σε όλους τους 
αγωνιστές μας!

Με κάθε επι-
σημότητα εορ-
τάστηκε στην 
Άγναντα η επέ-
τειος της 28ης 
Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα τελέστηκε Δοξολο-
γία στο Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου και κατάθεση 
στεφάνων στο παρακείμενο μνημείο ηρώων !

Στους εορτασμούς παρέστησαν ο Αντιδήμαρχος 
Κεντρικών Τζουμέρκων Νικόλαος Τζουμάκας, ο Πρό-
εδρος του Τοπι-
κού Συμβουλίου 
Κώστας Παππάς, 
ο Δημοτικός Σύμ-
βουλος Όμηρος 
Καπέλης, ο Πρό-
εδρος του Πολι-
τιστικού Συλλό-
γου Αγνάντων 
Γεώργιος Κώστας 
και ο Πρόεδρος 
της Αδελφότη-
τας Αγναντιτών 
Αθήνας Ευάγ-
γελος Κώστας, 
αντιπροσωπεία 
μαθητών του 
Γυμνασίου-Λυ-
κείου Αγνάντων 
και πολλοί συγχωριανοί μας τηρώντας τα ανάλογα 
υγειονομικά μέτρα κατά του Κορονοϊού.

Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες και τις Ελ-
ληνίδες, τους Αγναντίτες και τις Αγναντίτισσες !!!

ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ - ΖΗΤΩ Η 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΖΗΤΩ ΤΟ ΟΧΙ

Με απόλυτη επιτυχία έγινε ο 8ος μαραθώνιος αγώνας 
«Ο Δρόμος του Ταχυδρόμου»

Υπό την αιγίδα του Δήμου Κεντρικού Τζουμέρ-
κων με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε ο 8ος μα-

ραθώνιος αγώνας «Ο Δρόμος του Ταχυδρόμου». 

Στις 31 Οκτωβρίου του 2021 το δρομικό αυτό δρώ-
μενο έχει σκοπό αφενός την γνωριμία των αθλητών 
με την Τζουμερκιώτικη φύση αφετέρου την απόδο-
ση τιμής των ταχυδρόμων που έδρασαν στην δύ-
σβατη αυτή περιοχή τον προηγούμενο αιώνα.

Δρομείς του Αγώνα του Ταχυδρόμου 2021

Οι καλές καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατά 
την διάρκεια του αγώνα βοήθησε στο να γίνουν δύο 
ρεκόρ, το ένα στην απόσταση των 8,5 χιλιομέτρων 
από τον Αλεβίζο Παναγιώτη με χρόνο 00:34:20 και 
το άλλο στην μαραθώνια απόσταση των 44,5 χι-
λιομέτρων από τον Αναστάσιο Τομαρά με χρόνο 
3:21:42, ενώ στην απόσταση των 25,5 χιλιομέτρων 
τερμάτισε πρώτος με χρόνο 1:49:32 ο Κοσμάς Κων-
σταντινίδης. Στις κατηγορίες των γυναικών στη δια-
δρομή των 44,5 χλμ. πρώτη και μοναδική τερματί-
σασα ήταν η Γεωργία Σιώζου με χρόνο 4:39:01, στα 
25,5 χλμ. πρώτη πέρασε την γραμμή του τερματι-
σμού η Χαιροπούλου Δήμητρα με χρόνο 2:11:59 και 

στον αγώνα των 8,5 χλμ. στην πρώτη θέση τερμάτι-
σε η Τζοβάρα Μαρία με χρόνο 00:44:44.

Τον αγώνα του Ταχυδρόμου τίμησαν με την πα-
ρουσία τους ο υφυπουργός αγροτικής ανάπτυξης 
και τροφίμων, βουλευτής Άρτας κ. Γεώργιος Στύλι-
ος, ο περιφερειακός σύμβουλος Π.Ε. Άρτας κ. Φώ-
της Φώτιος, ο πολιτευτής της ΝΔ κ. Ντίνος Παπα-
δημητρίου, ο δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων κ. 
Χασιάκος Χρήστος, οι αντιδήμαρχοι κ. Παναγιώτης 
Ριζάκης, κ. Γεώργιος Στασινός, η πρόεδρος της κοι-
νωφελούς επιχείρησης του Δήμου κ. Χαρά Βρατσί-
στα, ο πρόεδρος της Τ.Κ Καταρράκτη κ. Θανάσης 
Σαλαμούρας.

Συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες, 
αλλά και στους διοργανωτές, για την άρτια οργάνω-
ση και την τήρηση όλων των υγειονομικών μέτρων 
καθώς και σε όλους τους εθελοντές για την εργασία 
που προσέφεραν.

Απονομή μεταλλίων για την κατηγορία 8,5 χλμ. 
γυναικών. Από αριστερα Χ. Βρατσίστα, Κουρεμένου 
Αγγελική, Τζοβάρα Μαρία, Αγγέλη Αρετή, Φ. Φώτης, 

Ντ. Παπαδημητρίου
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Μια Καλή Πράξη
Ο χωριανός μας Παπαγιάν-

νης Δημήτριος του Χρήστου 
έκανε μια καλή πράξη στο χω-
ριό μας.

΄Πήρε πρωτοβουλία και 
αγόρασε χρώματα με δικά του έξοδα 
για κάγκελα σε απόχρωση του χρώ-
ματος που προυπήρχε και ξεκίνησε 
μόνος του να βάφει. Άρχισε πρώτα 
να φρεσκάρει τα κάγκελα στη γέφυ-
ρα στο ποτάμι Αγναντίτη, που διασχί-
ζει το χωριό μας. Κάνοντας ετσι να 
ομορφαινει το χωριό. Ύστερα συνέχι-
σε να φρεσκάρει όλα το κιγκλιδώματα 
σε όλο το μήκος του δρόμου από τον 
κάτω εως τον πάνω μαχαλά.

Αξίζει συγχαρητήρια!!!!
Αν όλοι κάναμε κάτι αντίστοιχο το 

χωριό μας θα ήταν σε καλύτερη μοίρα 
από οτι είναι τώρα. Μακάρι να τον μι-
μηθούν και άλλοι χωριανοί μας για το 
καλό του τόπου μας.

KKK

Το γραφείο Gcons και ο συγχω-
ριανός μας  πολιτικός μηχανικός 

Ευάγγελος Γιαννούλας«υπογράφει» 
την κατασκευή  του κτιρίου “Crystal 
Spot”, που βρίσκεται στο ιστορικό κέ-

ντρο της πόλης των Ιωαννίνων, έχει 
πρόσωπο σε τρεις πεζόδρομους με 
κύρια όψη την οδό Κρυστάλλη πλη-
σίον του κάστρου και της λίμνης των 
Ιωαννίνων.

Έχει μελετηθεί και κατασκευαστεί 
με απόλυτο σεβασμό στην αρχιτεκτο-
νική φυσιογνωμία της περιοχής που 
υπήρξε το εμπορικό «σταυροδρόμι» 
των Ιωαννίνων.Το ισόγειο και ο 1ος 
όροφος αποτελούν το εμπορικό τμή-

μα του κτιρίου (κατάστημα και επαγ-
γελματικοί χώροι), ακολουθώντας τη 
μορφολογία των κτιρίων της περιο-
χής. Το ισόγειο κατάστημα έχει μισθω-
θεί από υπηρεσία του Δήμου Ιωαννι-
τών.Το 2ο τμήμα του κτιρίου αποτε-
λείται από τον 2ο, τον 3ο όροφο και 
τη στέγη έχει άλλη αρχιτεκτονική προ-
σέγγιση και ακολουθεί σύγχρονες αρ-
χιτεκτονικές γραμμές. Συγκεκριμένα 
στον 2ο όροφο κατασκευάστηκαν δυο 
κατοικίες και στον 3ο ένα οροφοδια-
μέρισμα που επικοινωνεί με εσωτερι-

κή κλίμακα με τον χώρο της στέγης.
Το κτίριο χαρακτηρίζεται από κομψό-
τητα που το καθιστά ένα από τα πιο 
εμβληματικά νέα κτίρια του ιστορικού 
κέντρου των Ιωαννίνων κατασκευα-
σμένο με τις πιο σύγχρονες ενεργεια-
κές προδιαγραφές.

Το “Crystal Spot“ λοιπό πέρασε τα 
σύνορα της Ηπείρου και έγινε γνωστό 
σε όλη την Ελλάδα. Από τις πρώτες 
γραμμές που αποτυπώθηκαν σε χαρ-
τί και έγιναν σχέδιο μέχρι και την τε-
λευταία πινελιά, έγινε προσπάθεια 
να ενταχθεί ένα σύγχρονο κτίριο που 
πληροί όλες τις σύγχρονες προδια-
γραφές, στον κεντρικό ιστό της πόλης 
και εντός του ιστορικού κέντρου, δια-
τηρώντας το σεβασμό σε όλα τα δια-
τηρητέα κτίρια.

Αυτό το έργο λοπόν χάρισε δυο με-
γάλες και τιμητικές διακρίσεις στα 
Property Awards 2021 και βραβεύθη-
κε ως Κορυφαίο commercial project 
της χρονιάς στην ελληνική περιφέ-
ρεια (Regional Project of the Year 
Commercial) και 2η θέση “Silver - 
Mixed use Development” στην επι-
κράτεια.

Συγχαίρουμε τον Βαγγέλη για αυτή 
του την διάκριση μέσω του Crystal 
Spot και του ευχόμαστε να πολλαπλα-
σιάσει τις επιτυχίες του στον τομέα 
των κατασευών που δραστηριοποιεί-
ται δυναμικά.
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Με δημοσίευση του στις 2 Νο-
εμβρίου 2021 στο προσωπι-

κό του λογαριασμό στο facebook ο 
Βουλευτής Άρτας Στύλιος Γεώργιος 
μας ενημέρωσε ότι δόθηκε “οριστική 
λύση σε ένα πρόβλημα που ταλαιπω-

ρεί τους κατοίκους των Αγνάντων και 
των Κτιστάδων, για πάνω από 20 χρό-
νια. Το παράδοξο να ανήκουν οι δύο 
περιοχές διοικητικά στην Άρτα, αλλά 
φορολογικά στα Ιωάννινα λήγει και 
επίσημα με ΦΕΚ. Ευχαριστώ τον Υφυ-
πουργό, αρμόδιο για θέματα Φορο-
λογικής Πολιτικής Απόστολος Βεσυ-
ρόπουλος για την άμεση ανταπόκρισή 
του στο αίτημά μου για επίσπευση της 
λύσης του θέματος.”

Ανάλογες ενέργειες και αίτημα είχε 
κατατεθεί και από τον βουλευτή Άρτας 
του ΚΙΝΑΛ Χρ. Γκόκα ύστερα από δια-
μαρτυρία των κατοίκων του χωριού. 
Το θέμα είχε αίσιο τέλος και το αίτημα 
τελικά ικανοποιήθηκε.
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Κάλεσμα του Αντιδημάρχου Νι-
κολάου Τζουμάκα μέσω του λο-

γαριασμού του στο facebook με θέμα 
την απογραφεί που λαμβάνει χώρα 
αυτή τη περίοδο στην Ελλάδα:

“Απογραφείτε για το καλό του Δή-
μου μας-Όλοι μετράμε!”

Με βασικό σύνθημα «Όλοι Μετρά-
με», ήρθε η στιγμή να μετρηθούμε εκ 
νέου.

Σκοπός της απογραφής είναι, μετα-
ξύ άλλων, η καταμέτρηση των μόνι-
μων κατοίκων του Δήμου Κεντρικών 

Τζουμέρκων, καθώς και η καταμέτρη-
ση του νόμιμου πληθυσμού, δηλαδή 
των δημοτών όλων των Κοινοτήτων 
του δήμου μας. Η διαδικασία αυτή εί-
ναι καθοριστική για τον αριθμό εκλο-
γής δημοτικών συμβούλων και για 
την εκλογή μονομελών, τριμελών και 
πενταμελών Κοινοτικών Συμβουλίων.

Επίσης τα στοιχεία της απογραφής, 
λαμβάνονται υπόψη και στην κατανο-
μή πιστώσεων και είναι απαραίτητα 
για τη χάραξη της οικονομικής, κοινω-
νικής και περιβαλλοντικής πολιτικής 
του κράτους.

Η απογραφή πληθυσμού έχει άμε-
ση σχέση με τα χρήματα που μπαίνουν 
στο Δήμο, δεδομένου ότι μέσω αυτής 
χρηματοδοτούνται έργα όπως οδο-
ποιία, αγροτική και κοινοτική. Επιση-
μαίνεται, ότι με βάση τα αποτελέσμα-
τα της Απογραφής και την καταγραφή 
κτιρίων και πληθυσμού, καθορίζονται 
σειρά σημαντικών αποφάσεων για το 
Δήμο για την επόμενη δεκαετία.

“Καλούνται όλοι οι πολίτες που κα-
τοικούν και δραστηριοποιούνται στα 
όρια του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρ-
κων να συμμετάσχουν στην διαδικα-
σία για το καλό του Δήμου μας”

Απογραφόμαστε, όλοι, που είτε δι-
αμένουμε, είτε έλκουμε την καταγωγή 
μας στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων 
και ανεξάρτητα του που ασκούμε τα 
εκλογικά μας δικαιώματα.

Απογραφόμαστε, δίνουμε δύναμη 
στον τόπο μας.

Αντιδήμαρχος
Νικόλαος Τζουμάκας
Τ η λ έ φ ω ν ο  ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς 
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«Μαύρισε» ο δρόμος 
σύνδεσης της Ιόνιας 

με τα Τζουμέρκα
Προχωρούν οι εργασίες 
στη νέα γέφυρα Πλάκας

Με ταχείς ρυθμούς προχωρούν οι 
εργασίες σε δύο έργα υποδομών, που 
θα δώσουν νέα προοπτική στην ευ-
ρύτερη περιοχή των Τζουμέρκων, με 

την υλοποίηση των οποίων, η περι-
οχή αποκτά ευκολία πρόσβασης από 
τους μεγάλους αυτοκινητόδρομους, 
με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια, κερ-
δίζοντας πόντους για το αναπτυξιακό 
της όραμα.

Ο δρόμος σύνδεσης της Ιόνιας Οδού 
με τα Τζουμέρκα, από το Τέροβο μέχρι 
τα Πηγάδια, λίγο πιο πάνω από το Κα-
λέντζι στη 2η επαρχιακή οδό και από 
εκεί στη γέφυρα της Πλάκας, κατα-
σκευάζεται με γοργούς ρυθμούς. Ήδη 
στο τελευταίο του τμήμα, στην περιο-
χή των Πηγαδιών έχουν ολοκληρωθεί 
τα βασικά έργα υποδομής και έχουν 
γίνει οι εργασίες ασφαλτόστρωσης.

Στόχος του έργου είναι η διασύν-
δεση μέρους του συμπλέγματος των 
χωριών των Τζουμέρκων με την Ιόνια 
οδό καθιστώντας εφικτή την πρόσβα-
ση μέσω σύνδεσης με τον αυτοκινητό-
δρομο. Ο κύριος οδικός άξονας είναι 
μήκους περίπου 10 χιλιομέτρων, που 
αποτελεί καθολικά νέα χάραξη και όχι 

βελτίωση υφιστάμενης οδού.
Το έργο περιλαμβάνει δύο 

ισόπεδες συνδέσεις αυτού 
με την 7η και την 2η επαρχι-
ακή οδό αντίστοιχα, καθώς 
και άλλες τρεις που αποκαθι-

στούν την οδική σύνδεση με το υπάρ-
χον οδικό δίκτυο. Επίσης θα υλοποι-
ηθεί η εγκατάσταση οδοφωτισμού 
σε κατάλληλο μήκος και διάταξη και 
στους 5 ισόπεδους κόμβους με σκοπό 
τον πλήρη φωτοτεχνικό έλεγχό τους 
ενώ θα κατασκευαστεί και γέφυρα μή-
κους 134 μέτρων.

Από το σημείο όπου ο νέος άξονας 
συναντά τη 2η επαρχιακή οδό και μέ-
χρι τη γέφυρα Πλάκας, η Περιφέρεια 
Ηπείρου ολοκληρώνει τη μελέτη, για 
την αναβάθμιση και αυτού του τμή-
ματος, έχοντας δεσμευμένο κονδύλιο 
6,3 εκ. ευρώ στη διάθεσή της, ενώ 
αναζητά πόρους για την ολοκλήρω-
ση του οδικού δικτύου με τη βελτίωση 
του δρόμου από την Πλάκα μέχρι τα 
Πράμαντα.

Ορθώνεται η νέα γέφυρα που 
θα αντικαταστήσει τη μπέλλεϋ

Φτάνοντας στην Πλάκα όμως, οι 
οδηγοί και οι επιβάτες θα συναντούν 
σε λίγους μήνες τη νέα οδική γέφυ-
ρα, που θα αντικαταστήσει τη μεταλλι-
κή γέφυρα μπέλλεϋ. Το έργο βρίσκε-
ται επίσης σε εξέλιξη από την ανάδο-
χο εταιρία που έχει ήδη ολοκληρώσει 

την κατασκευή των μεγάλων βάθρων, 
με πασαλώσεις εντός της κοίτης του 
ποταμού και έργα αντιστήριξης στις 
δύο όχθες του Αράχθου.

Όσον αφορά στη μεταλλική γέφυρα 
μπέλλεϋ που βρίσκεται στη θέση της, 
ενώνοντας τις δύο πλευρές του Αρά-
χθου, η αρχική σκέψη να μεταφερθεί 
σε άλλη περιοχή για να εξυπηρετήσει 
μία άλλη σύνδεση, αφού συντηρηθεί, 
μάλλον εγκαταλείπεται και το πιθανό-
τερο είναι να μείνει στο ίδιο σημείο, 
όχι όμως με το σημερινό χαρακτήρα 
της λειτουργικότητάς της, αλλά ως 
ένα ζωντανό μνημείο της βιομηχανι-
κής κληρονομιάς.

Η πρόταση αυτή είχε κατατεθεί πριν 
από δύο μήνες στην εκδήλωση βρά-
βευσης του έργου της αποκατάστασης 
της ιστορικής γέφυρας Πλάκας από 
την Europa Nostra, από την πρόεδρος 
της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλο-
ντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) Λυδία 
Καρρά, η οποία είχε επεκτείνει τη σκέ-
ψη της μάλιστα, λέγοντας, ότι θα μπο-
ρούσε να αποτελέσει τμήμα μίας περι-
πατητικής – πεζοπορικής διαδρομής.

Η πρόταση αυτή εξετάζεται σοβαρά, 
καθώς πέραν των άλλων, δεν απαι-
τεί και κάποιο επιπλέον κόστος, πέραν 
της στοιχειώδους συντήρησης της 
γέφυρας που τοποθετήθηκε τον Σε-
πτέμβριο του 1960 και για 61 πλέον 
χρόνια εξυπηρετεί τους κατοίκους και 
τους επισκέπτες της περιοχής.
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