
#22 ΣΕΠΤΕΜBΡΙΟΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
ΔΕΚΕΜΡΙΟΣ

 
PR

ESS POST

 

PRESS POST

 
PR

ESS POST

 

PRESS POST

ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ

Ταχ. Γραφείο
Κ.Κ. Αxαρνών

Αριθµός άδειας
17

 
PR

ESS POST

 

PRESS POST

από το μπαλκόνι των Αγράφωναπό το μπαλκόνι των Αγράφων

 ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ

  ΠΟΙΗΜΑ ΓΙΑ ΤON
ΚΟΡΩΝΟΪΟ

 Ο ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ 
ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ

 ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΤΩΝ
ΑΓΡΑΦΩΝ

Προθεσμία μέχρι 31 Δεκεμβρίου στο 
δημαρχείο του Κερασοχωρίου, για τις δηλώ-
σεις των σωστών τετραγωνικών μέτρων των 
σπιτιών μας.

Το Τροβάτο κατέκτησε φέτος το κύπελο 
του 2ου Αγραφιώτικου τουρνουά ποδοσφαί-
ρου που διεξήχθη εν μέσω κορωνοϊού στο 
νέο γήπεδο των Βραγγιανών.

 Αν το δηλώσεις, θα
  γλιτώσεις

2ο Αγραφιώτικο τουρ-
νουά ποδοσφαίρου

Πολιτιστικός σύλλογος απανταχού επαινιανιτών

03 Νέα

Που οι Παππούδες κι οι Γιαγιάδες  ‘χά-
σαν τα εγγόνια.  |  σελ. 4

ΝΕΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ 
ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ 

 Στην συνέντευξη του κ. Βασίλη που
έδωσε στην ρεπόρτερ μας Κατερίνα Απο-
 στόλου μεταξύ άλλων μας συνέστησε: Να
αγαπάμε πραγματικά το φυσικό περιβάλ-
 λον και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να
σωθούν τα  Άγραφα από την αιολική βιο-
 .μηχανία και τις καταστροφές της
Πάνω απ’ όλα όμως να γίνει κατανοη-

 τό, ότι η ζωή στα βουνά, δεν είναι τιμωρία,
  αλλά...προνόμιο

Μια πραγματική ιστορία με την πένα 
του εξαίρετου καθηγητή κ. Παναγιώτη Σα-
λαγιάννη  |  σελ. 14
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Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου 
μας, σας εύχεται ολόψυχα δύο χιλιάδες εί-
κοσι ευχές υγείας, χαράς και δημιουργίας, 
συν μία ακόμα, να φύγει ο κορωνοϊός απ’ 
εκεί που ήρθε και να πάει στον... αγύριστο!

Eυχές για το νέο έτος ‘21

Δέκα μύθοι και η σκληρή πραγματι-
κότητα για τα αιολικά στ’ Άγραφα. Γράφει 
ο Δήμαρχος Λίμνης Πλαστήρα κ Πανα-
γιώτης Νάνος  |  σελ. 7

05 Νέα

 Σελ.: 15

epiniana
.gr

Πάπα Κώστας Παπαγεωργίου  |  σελ. 12



ΕΝΗ
ΜΕΡ
ΩΣΗ

Υπεύθυνοι ύλης εφημερίδας: 
Χρύσανθος Γιώργος  -  6973 774961
Ζαρκαδούλας Λάμπρος  -  6947 777992

Υπεύθυνοι καταχωρήσεων:
Κουτρομάνος Χρήστος  -  697 2926339
Αποστόλου  Αικατερίνη  -  698 9717933
Ζαρκαδούλας Κων/νος  -  694 4629653

Τετραμηνιαία έκδοση του πολιτιστικού συλλό-
γου Επαινιανιτών Ευρυτανίας
Τεύχος 22ο.  Χειμώνας  2020 
Ιστοσελίδα:: www.epiniana.gr
Ιδιοκτήτης: Σύλλογος Επινιανιτών
sylogosepinianon@gmail.com

 Τραπεζικός λογαριασμός: Eurobank
IBAN: GR5802607600000610200441141
Εκδότης: Γεώργιος Κλεομένη Χρύσανθος

 Επινιανά Ευρυτανίας, Τ.Κ. 36 073
Τηλέφωνο επικοινωνίας  +30 697 3774 961
Υπεύθυνοι ύλης: Συντακτική επιτροπή

Αρχισυντάκτης: Λάμπρος Ζαρκαδούλας
 Διορθώσεις: Νικόλ Αναστούλη
Τα άρθρα που έχουν υπογραφή εκφρά-
ζουν προσωπικές απόψεις του υπογρά-
φοντος
 Γραφιστική επιμέλεια:  Πωλίνα Δρίτσουλα
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ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΝ ΤΟ ΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΘΑ ΓΛΙΤΩΣΕΙΣΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΞΑΝΑΡΧΙΣΑΝ ΕΡΓΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ

Παράταση μέχρι της 31 Δεκεμβρίου 2020, 
έδωσε ο Δήμος Αγράφων για τις  δηλώσεις 
διόρθωσης των πραγματικών τετραγωνικών 
μέτρων των σπιτιών μας και των αποθηκών 
μας, όπως είναι δηλωμένα στο Ε9 ή στο κτη-
ματολόγιο, από τα πλασματικά τετραγωνικά 
που αναγράφονται στον λογαριασμό του ηλε-
κτρικού ρεύματος της ΔΕΗ!

Είναι δυστυχώς απαραίτητο να γίνει, διότι 
ο Δήμος είναι σίγουρο ότι θα διεκδικήσει να 
εισπράξει αναδρομικά για είκοσι χρόνια πίσω, 
αυτά που δεν έχει είσπραξει τα προηγούμενα 
χρόνια, με προστίματα και προσαυξήσεις.

Δηλαδή, ο κάθε Δήμος εισπράτει ένα ποσό, 
βάσει ποσοστού ανά τετραγωνικό μέτρο, 
μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ με αιτιλογία 
Δημοτικά τέλη. Π.χ. Αν έχουμε στον λογαρια-
σμό της ΔΕΗ δηλωμένα πλασματικά 50 τετρα-
γωνικά τότε βάσει ενός ποσοστού πληρώνου-
με π.χ.: 17 ευρώ. 

Αν στο Ε9 - Κτηματολόγιο έχουμε δηλωμέ-

να τα πραγματικά π.χ.: 100 τετραγωνικά τότε 
βάσει του ποσοστού θα πληρώναμε 34 ευρώ

Οπότε, ο κάθε Δήμος βάσει της τελευταίας 
νομοθετικής διάταξης, θα διεκδικήσει αυτές 
τις διαφορές… συν προστίματα.

Άρα αν δηλώσουμε όλοι τα πραγματικά θα 
γλιτώσουμε όλα τα αναδρομικά. Επομένως να 
δηλώσουμε όλοι τα σωστά τετραγωνικά, που 
έτσι και αλλιώς αργά  ή γρήγορα θα γίνουν οι 
διασταυρώσεις και θα τα βρούν.  Ο Δήμος θα 
έχει περισσότερα έσοδα και τότε θα πρέπει, να 
πιέσουμε όλοι τον Δήμο, να μειώσει το ποσο-
στό ανά τετραγωνικό μέτρο που χρεώνει, για 
να κερδίσουμε όλοι!   
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

Ο Δήμος Αγράφων ανακοίνωσε ότι: “Παρα-
καλείστε να ελέγξετε τα τετραγωνικά στους 
λογαριασμούς της ΔΕΗ και αν υπάρχει ανα-
ντιστοιχία θα πρέπει να διορθωθεί. Εκτός της 
κύριας κατοικίας θα πρέπει να δηλωθούν και 
τα τετραγωνικά των υπογείων και των απο-

θηκών όπως είναι δηλωμένα στο Ε9.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έλθουν σε 

επαφή με τον Δήμο Αγράφων, με το Ε9 τους, 
τον λογαριασμό ηλεκτρικού της ΔΕΗ και την 
ταυτοτητά τους.

Πληροφορίες για την δήλωση τετρα-
γωνικών μέτρων: Απόστολος Λάμπρου: 
2237350901, 2237351300
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ!!

Παρακαλούμε τον κ  Δήμαρχο και το Δ.Σ 
του Δήμου μας, λόγω των περιοριστικών μέ-
τρων κορωνοϊού να δώσουν νέα παράταση 
στην παραπάνω προθεσμία!!!

Ξανάρχισαν τα έργα τσιμεντοστρώσεων 
στο χωριό μας, με τα αποθεματικά ΣΑΤΑ προη-
γούμενων ετών και με την χρηματοδότηση της 
τρέχουσας ΣΑΤΑ. Ο πρόεδρος της τοπικής κοι-
νότητας Κ. Γαντζούδης είναι σε εγρήγορση ώστε 
να δώσει τις λύσεις και να βάλει τις προτεραιό-
τητες τόσο στα χρόνια προβλήματα, όσο και στα 
έκτακτα που δημιουργούνται συνεχώς, όπως 
οι κατολισθήσεις και οι καθιζήσεις πάνω από τα 
σπίτια των Αποστολαίων στου Καπριόρι, οι πτώ-
σεις δέντρων, οι ανοιχτές προσβάσεις στα μονο-
πάτια και οι δυσχέρειες στο δίκτυο ύδρευσης 
τόσο στην κάτω δεξαμενή όσο και στην πάνω 

δεξαμενή κοντά στο σπίτι του Λ. Ζαρκαδούλα.
Ένα μεγάλο πρόβλημα ήταν τα δύσκολα ση-

μεία του δρόμου προς τους Αγ. Αναργύρους 
στου Καπριόρι καθώς δεν υπήρχε ούτε ένα τε-
χνικό έργο για τα όμβρια που κάθε χειμώνα ήταν 
απροσπέλαστη η πρόσβαση. Πλέον οδεύει προς 
λύση το τεχνικό στο Μεγαρέμμα.

Ήδη λύθηκε το πρόβλημα στην διασταύρωση 
κάτω από τους Αγ. Ανάργυρους  μπροστά στο 
σπίτι του Παντελή Κουτρομάνου, μετά την τσι-
μεντόστρωση και τα τεχνικά που έγιναν με με-
γάλη προσοχή, σχεδιάστηκαν σωστά και βέβαια 
έγινε επιτυχημένη κατασκευή.  
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Γράφει: Λάμπρος Ζαρκαδούλας

Αγαπητοί αναγνώστες,
Ύστερα από αρκετό καιρό 
κρατάτε στα χέρια σας το 
22ο τεύχος της εφημερί-
δας που εκδίδει ο ‘’Πολι-
τιστικός Σύλλογος Επινια-
νιτών’’. Ζούμε διεθνώς και 
φυσικά και στην χώρα μας 
πρωτόγνωρες καταστά-
σεις με την πανδημία του 
covid-19 με πολλαπλές 
επιπτώσεις σε όλους μας. 
Ας ελπίσουμε η παγκό-
σμια ιατρική κοινότητα να 

δαμάσει το ταχύτερο δυνατόν την πανδημία 
αυτή, ώστε σιγά-σιγά να επανέλθουμε στην 
κανονικότητα.

Όπως ήταν φυσικό και οι δραστηριότητες 
του Συλλόγου μας επηρεάστηκαν από την 
κατάσταση αυτή. Μετά την εκδήλωση του 
Ιανουαρίου 2020 στο Αγρίνιο, η οποία στέ-
φθηκε με επιτυχία όπως είχαμε γράψει στο 
προηγούμενο τεύχος, ήρθαν τα πάνω-κάτω. 
Έτσι ακυρώθηκαν όλες οι καλοκαιρινές εκ-
δηλώσεις που είχαμε προγραμματίσει (αντά-
μωμα, αθλητικές εκδηλώσεις και η πολιτι-
στική ημερίδα για την Ι.Μονή Τατάρνας). Δεν 
μπορούσε να μην επηρεασθεί και η ομαλή 
κυκλοφορία της εφημερίδας του Συλλόγου. 
Αυτό οφείλεται κυρίως στην έλλειψη θεμά-
των για δημοσίευση αλλά είχε και σαν απο-
τέλεσμα την συγκράτηση των δαπανών του 
Συλλόγου, δεδομένου ότι η δαπάνη για έγ-
χρωμο 16-20σέλιδο έντυπο είναι αυξημένη, 
αφού  και τα έσοδα του Συλλόγου μειώθηκαν 
αισθητά, όπως όλοι αντιλαμβάνεσθε.

Με την επανακυκλοφορία του εντύπου 

ελπίζουμε να επανέλθουμε στην κανονικό-
τητα. Εξετάζεται η περίπτωση να κυκλοφορεί 
η εφημερίδα κάθε 4μηνο αντί 3μηνο σε μια 
προσπάθεια να περιορίσουμε κατά 25% τα 
έξοδα της κυκλοφορίας-διανομής του εντύ-
που. Στο διάστημα που πέρασε ο Πρόεδρος 
του Συλλόγου με άξιους συνεργάτες έφτια-
ξαν ένα site όπου μπορείτε να βρίσκετε όλες 
τις πληροφορίες,τα άρθρα που δημοσιεύθη-
καν, όλες τις εφημερίδες μέχρι τώρα αλλά και 
πολλές λεπτομέρειες για τον τόπο μας. Αυτά 
όλα μπορούν να τα βρουν οι ενδιαφερόμενοι 
και έχοντες σύνδεση με το διαδίκτυο στην δι-
εύθυνση www.epiniana.gr

Πολλά είναι τα θέματα στο σημερινό φύλ-
λο.
• Ασφαλτοστρώθηκε πρόσφατα τμήμα του 
κεντρικού δρόμου και έτσι υπολείπονται 5 
περίπου km για την ολοκλήρωση του έργου, 
τα οποία βρίσκονται σε φάση δημοπράτησης 
και υλοποίησης. Ας ελπίσουμε σύντομα να 
ολοκληρωθεί η ασφαλτόστρωση και έτσι να 
βγει ο τόπος από την απομόνωση. Επιπρό-
σθετα ασφαλτοστρώθηκε και το μεγαλύτερο 
μέρος του δρόμου από την διασταύρωση μέ-
χρι το χωριό Άγραφα.
• Στα Επινιανά εγκαταστάθηκε μόνιμα  μία 
οικογένεια που είναι λάτρεις της φυσικής 
ομορφιάς του τόπου και τους ευχόμαστε κα-
λώς όρισαν και καλή διαμονή. Ελπίζουμε να 
αντιστραφεί το κλίμα της αποχώρησης των 
κατοίκων ώστε να ‘’ζωντανέψει’’ ξανά ο τό-
πος.

Για τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις θα μιλή-
σουμε στο επόμενο τεύχος.

Σχετικά με την ημερίδα συζητάμε να διορ-
γανώσουμε μία εκδήλωση για τον Καραϊσκά-

κη και το Στρατηγείο του στα Επινιανά (Αρ-
ματολίκι των Αγράφων) αλλά να καλύψουμε 
και το θέμα της ημερίδας  για την Ι.Μονή Τα-
τάρνας, τη σχέση της με τους Πιγκιανίτες και 
την συμβολή της στον αγώνα της ελευθερίας. 
Όλα αυτά συνδέονται με τις εκδηλώσεις που 
προγραμματίζονται σε όλη τη χώρα με τη συ-
μπλήρωση 200 χρόνων από την επανάσταση 
του 1821.

Θα βρείτε επίσης νέα από μέρος έργων 
της Τοπική Κοινότητας Επινιανών, τον Δήμο 
Αγράφων και την Περιφερειακής Ενότητας 
Ευρυτανίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλά-
δας μας.

Όπως θα διαβάσετε στο διάστημα που πέ-
ρασε έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Χόντος, 
ένας από τα 5 αδέλφια που σαν πραγματικοί 
αγωνιστές της ζωής έφυγαν από τα άγονα 
μέρη των Αγράφων και δημιούργησαν τα 
HONDOS CENTER αλλά που δεν ξέχασαν 
ποτέ τον τόπο τους.

Γράφουμε επίσης για τον αείμνηστο ιερέα 
των Αγράφων και των Επινιανών παπα-Κώ-
στα Παπαγεωργίου που αφιέρωσε όλη του τη 
ζωή στα μέρη αυτά.

Μια πραγματική ιστορία από το παρελθόν 
που έχει σχέση με το Τροβάτο και τα Επινιανά 
με τίτλο ‘’Το βλέμμα της Παναγίας’’ μας διη-
γείται ο Παναγιώτης Σαλαγιάννης.

Ο Βασίλης Χαλαστάνης από την Πρασιά 
μας έστειλε ένα άρθρο σχετικά με τις βουνο-
κορφές της περιοχής μας και ειδικότερα ‘’Στ’ 
Αρκουδιά’’ στα βόρεια του Ασπρορέματος.

Καλή ανάγνωση, καλά Χριστούγεννα και 
καλή Χρονιά σε όλους σας και στις οικογέ-
νειές σας.

 Χειμώνας 2020

ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ Η ΑΣΦΑΛΤΟΣ ΣΤ’ ΑΓΡΑΦΑ
Το όνειρο γίνεται πραγματικότητα λίγο-λί-

γο, βασανιστικά αργά, τόσο σιγά που πήγαινα 
ακόμα στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού, όταν 
άκουγα τους πρεσβύτερους από τότε να ονει-
ρεύονται, όχι μουλαρόδρομο αλλά αμαξιτό δρό-
μο, ότι τάχα θα ‘ρχότανε στ’ Άγραφα. Επιτέλους 
μετά από σαράντα χρόνια σιγά-σιγά έρχεται και 
στ’ Άγραφα η άσφαλτος, τόσο μεγάλο τ’ όνειρο, 
που από την μεγάλη μας δίψα για ασφάλτινο 
δρόμο, απαρνηθήκαμε και τα καλντερίμια για 

χάρη του. Όμως πλέον είναι πραγματικότητα, 
ήδη έχει ασφαλτωθεί το κομμάτι από το γεφύρι 
στον Καρβασαρά μέχρι το σημείο που φαίνεται 
το εικόνισμα στον Έλατο και από την διασταύ-
ρωση για τ’ Άγραφα μέχρι τον νερόμυλο του 
Τάκη Κίτσιου. Ο Αντιπεριφερειάρχης της Ευρυ-
τανίας μας, κ Τασιός ανέφερε:  

Ασφαλτοστρώνεται ο κεντρικός δρόμος  των 
Αγράφων, από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλά-
δας, ένα έργο που θα δώσει τέλος σε ένα μεγά-

λο πρόβλημα πολλών ετών, αφού υπολείπονται 
πλέον μόνο 4,5 χιλιόμετρα που θα ξεκινήσει η 
ασφαλτόστρωσή τους, με την ανάληψη της επό-
μενης εργολαβίας.

Φέτος ολοκληρώθηκαν τα 4,5 απο τα υπο-
λειπόμενα 10 χιλιόμετρα και συνεχίζουμε 
άμεσα με το επόμενο έργο 2,8 εκατομμυρίων 
ευρώ, το οποίο έχει ήδη προχωρήσει με εξα-
σφαλισμένη χρηματοδότηση. #pste #evrytania 
#TasiosAristeidis»

Γράφει: Γιώργος Χρύσανθος
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Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΤΕΡΗ

 ΠΟΙΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ... ΠΕΡΙ ΟΥ Ο ΛΟΓΟΣ, ΥΙΟ

ΕΠΑΙΝΙΑΝΩΝ ΛΟΓΟΣ

Τρεις νέες 
προγραμματικές 

συμβάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 500.000 
ευρώ, υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Στερεάς 
Ελλάδας, Φάνης Σπανός, και ο Δήμαρχος Αγρά-
φων, Αλέξης Καρδαμπίκης. Αναλυτικότερα, 
πρόκειται για τα αντίστοιχα έργα:
• Βελτίωση οδικού δικτύου Παλαιοκατούνα – 
Σίχνικο (Α φάση), προϋπολογισμού 200.000,00 €. 

Το έργο αφορά στη βελτίωση του οδικού δι-
κτύου Παλαιοκατούνα – Σίχνικο με διαπλατύν-
σεις, κατασκευή τεχνικών και ασφαλτόστρωση, 
ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση προς το Σίχνικο, 
η οποία είναι ιδιαίτερα δύσκολη, ιδίως κατά τους 
χειμερινούς μήνες.
• Αποκατάσταση βλαβών οδικού δικτύ-

ου Άγραφα – Τρίδεντρο, προϋπολογισμού 
150.000,00 €. 

Το έργο αφορά στην αποκατάσταση βλαβών 
και στην κατασκευή τεχνικών για την βελτίωση 
της πρόσβασης προς το Τρίδεντρο.
• Βελτίωση οδικού δικτύου Σταυρός – Κοψέι-
κα, προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ. 

Το έργο αφορά στη βελτίωση του οδικού δι-
κτύου Σταυρός – Κοψέικα με διαπλατύνσεις και 
κατασκευή τεχνικών, ώστε να εξασφαλιστεί η 
ασφαλή πρόσβαση προς τον οικισμό Κοψέικα.

Όλες οι συμβάσεις θα υλοποιηθούν από την 
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αγράφων O Πε-
ριφερειάρχης κ. Σπανός δήλωσε σχετικά: Σε 
πνεύμα συνεργασίας και με την κατάλληλη ιε-
ράρχηση, ο Δήμος Αγράφων υλοποιεί σταδιακά 

έργα απαραίτητα για την άμεση βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των κατοίκων. Η πρόσβαση και 
η ασφάλεια στις μετακινήσεις είναι μια ύψιστη 
υποχρέωση εκ μέρους μας, αλλά και μια υπό-
σχεση που κάνουμε πράξη. Ένας πανέμορφος 
τόπος, που με τις κατάλληλες υποδομές, γίνε-
ται ακόμη ελκυστικότερος» 

Ο Δήμαρχος Αγράφων κ Καρδαμπίκης δή-
λωσε αντίστοιχα : Προχωράμε από κοινού με 
την Περιφέρεια, έργα που μας βγάζουν από την 
απομόνωση, που εξυπηρετούν τους κατοίκους 
μας αλλά και τους επισκέπτες του τόπου μας. 
Ευχαριστώ για άλλη μια φορά τους κκ. Σπανό 
και Τασιό για τη συνεργασία τους και τη σταθερή 
προσπάθειά τους, να προσθέτουν υπεραξία στη 
Δυτική Ευρυτανία.

Ο δρόμος για την Φτέρη, είναι ένα χρόνιο 
και δίκαιο αίτημα των Επινιανών και η σύνδεσή 
της με την Πρασιά. Έχουν περάσει πάμπολες 
δημοτικές αρχές και Περιφερειακές διοικήσεις 
με πάμπολες συναντήσεις, συνελεύσεις, ψηφί-
σματα, αιτήματα, υποσχέσεις, δηλώσεις, μελέ-
τες ξανά-μανά μελέτες, εγκρίσεις κονδυλίων, 
ακυρώσεις κονδυλίων και το μόνο που έχει 
επιτευχθεί είναι ο δρόμος να έχει φτάσει μέχρι 
το Λαυράκι στην Μέρσια, από την πλευρά των 
Επινιανών και μέχρι την Τριβάλι από την μεριά 
της Φτέρης.

Έχει απομείνει ένα μικρό κομμάτι γύρω στα 
τέσσερα χιλιόμετρα, υπάρχει επικαιροποιημέ-
νη μελέτη και πλέον έχουν παρα-ωριμάσει οι 
συνθήκες για την ολοκλήρωση του δρόμου σε 
συνδυασμό με την διασύνδεσή του, από τα Πα-
λούκια με τον δρόμο της Πρασιάς, που έχει στα-

ματήσει ένα χιλιόμετρο μετά το Βασιλέση προς 
τα Παλούκια.

Η Φτέρη είναι αποκομμένη από το χωριό 
χωρίς ηλεκτρική σύνδεση, η ολοκλήρωση του 
δρόμου θα ολοκληρώσει και την ηλεκτρική 
σύνδεση στα σπίτια της Φτέρης, ανακουφίζοντας 
όλους τους Φτεριώτες από αυτή την ανήκουστη 
ταλαιπωρία, να έχουν σπίτια χωρίς ηλεκτρικό 
ρεύμα και τα καλύτερα οικόπεδα χωρίς δρόμο!

Η σύνδεση αυτού του αγροτικού δρόμου με 
την Πρασιά θα δώσει καταρχήν διέξοδο στο χω-
ριό μας σε έκτακτες καταστάσεις κατολισθήσε-
ων, καθιζήσεων, πυρκαγιών και άλλων ακραίων 
φαινομένων που θα μας καθιστούν αποκλεισμέ-
νους, χωρίς καμία έξοδο διαφυγής ή διάσωσης.

Ακόμα, θα δημιουργήσει ανάπτυξη και θα 
ενώσει πολλά χωριά και θα μειώσει κατά πολύ 
τις αποστάσεις διακίνησης μεταξύ τους π.χ. για 

να πάει κάποιος από τα Επινιανά στην Πρασιά θέ-
λει τρεισήμιση ώρες με το αυτοκίνητο, αν πάει με 
τα πόδια θέλει δύο ώρες!

Επιπλέον, θα εξυπηρετήσει πυροσβεστικές 
ανάγκες. Νέες δασοκομικές ευκαιρίες για τον 
Δασικό συνεταιρισμό. Πεζοπορικές, φυσιο-
λατρικές και ορειβατικές δραστηριότητες. Και 
τουριστικές προβολές για τον ευρύτερο τόπο.

Η Περιφέρεια και ο Αντιπεριφερειάρχης μας 
έχει διαβεβαιώσει ότι συμφωνεί με το έργο και 
περιμένει ο Δήμος να το προωθήσει στην Πε-
ριφέρεια. 

Ο Δήμος επίσης μας διαβεβαιώνει ότι συμ-
φωνεί.  Η μελέτη είναι επικαιροποιημένη πρό-
σφατα. 

Μπορεί κάποιος απ́ τον Δήμο, να μας πει… τι 
κολυσιεργεί την συγκεκριμένη αγροτική οδική 
σύνδεση?

Γιατί βρε άνθρωπε γιατί....
Τα είχες όλα στη ζωή
για κοίτα τώρα τι έχει συμβεί...
γκρέμισες, ότι με κόπο είχε χτιστεί…
 
Ρήμαξαν πόλεις και χωριά
οι δρόμοι γίνανε ρημαδιά,
κλείσανε πόρτες και αυλές
και δεν ακούμε πια τις παιδικές φωνές.

Όταν παιδιά δεν τραγουδούν,
δεν τρέχουν, δεν παίζουν, δεν γελούν
και τους παππούδες τους δεν παν να δουν
ποιος φταίει άραγε γι αυτό;;;
 
Αυτός ο αόρατος εχθρός
που λέγεται κοροναϊός....
Μείναμε με άδειες αγκαλιές
όλοι παππούδες και γιαγιές.

Γιατί βρε αόρατε φονιά
στερείς εγγόνια και παιδιά
από του παππού και της γιαγιάς 
την αγκαλιά;;;
 
Μείναμε μόνοι στα χωριά
γιατί δεν έρχεται κανένας πια,
φοβούνται μην μας φέρουν
τον θεριό, τον άτιμο τον Κοροναϊό!!!

 Χειμώνας 2020

Γράφει: Γιώργος Χρύσανθος

Γράφει: Κώστας Ξύστρας

Το φετινό τουρνουά εξαιτίας των ιδι-
αίτερων συνθηκών  που επικρατούν λόγω 
κορωνοιού δημιούργησε κλίμα αβεβαιότητας 
αναφορικά με το αν τελικά θα μπορούσαμε να 
το διοργανώσουμε ή όχι. Εν τέλει  διεξήχθη  
με περιορισμένη συμμετοχή.

Οι ομάδες που τελικά δήλωσαν συμμετοχή 
και κατάφεραν να κατεβάσουν ομάδα, ήταν 
τα Βραγγιανά, το Τροβάτο, τα Επινιανά και η 
Βαλαώρα. Οι αγώνες αποφασίστηκαν να γί-
νουν στο νέο γήπεδο των Βραγγιανών που 
από πέρυσι χωροθετήθηκε, περιφράχτηκε 
και τοποθετήθηκε χλοοτάπητας από τον Πο-
λιτιστικό Σύλλογο Βραγγιανών ο ‘Αϊ Γιάννης ο 
Θεολόγος’.

Οι ημιτελικοί πραγματοποιήθηκαν το Σάβ-
βατο 12 Αυγούστου.  Στον πρώτο ημιτελικό 
κληρώθηκαν να παίξουν τα  Βραγγιανά  με το 

Τροβάτο, ενώ στο δεύτερο η Βαλαώρα με τα 
Επινιανά.

1ος Ημιτελικός: 
Βραγγιανά – Τροβάτο. Σκορ 9 – 12
Σύνθεση Βραγγιανών: Βαγγέλης Γούλας, 

Βαγγέλης Χρήστου, Χρήστος Χρήστου, Λά-
μπρος Αντωνίου, Ηλίας Δημητρίου.

Σύνθεση Τροβάτου: Γιάννης Παππάς, Δη-
μήτρης Τσατσαρώνης, Κωνσταντίνος Κόκκα-
λης, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Φόρης Κόκ-
καλης, Ορφέας Κόκκαλης.

2ος Ημιτελικός:
Βαλαώρα - Επινια-

νά: Σκορ 9 - 5
Σύνθεση Βαλαώ-

ρας: Ανδρέας Αθα-
νασίου, Ανδρέας 
Τσιαμάκης, Κώστας 
Παλιούρας, Δημήτρης 
Τζερεμές, Δημήτρης 
Κουτσοκώστας, Βασί-
λης Κουτσοκώστας.

Σύνθεση Επινια-
νών: Κώστας Αποστό-
λου, Αργύρης Τέκος, 
Μενέλαος Χρύσανθος, 
Κλεομένης Χρύσανθος, Νάσος Χρύσανθος, 
Γιώργος Αβράμπος, Νίκος Αβράμπος, Θοδω-
ρής Αβράμπος, Θωμάς Σκλαπάνης.

Στον τελικό προκρίθηκαν το Τροβάτο και η 
Βαλαώρα και ο τελικός έλαβε χώρα την Κυ-
ριακή 13 Αυγούστου στο γήπεδο των Βραγ-
γιανών.

Τελικός: 
Τροβάτο – Βαλαώρα. Σκορ 15 - 8
Πρωταθλητής 2ου Αγραφιώτικου τουρ-

νουά στέφθηκε δίκαια το Τροβάτο! 
Πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα του Τρο-

βάτου για τη μεγάλη νίκη τους!  Να τονίσουμε 
ότι και πέρυσι το Τροβάτο ήταν στον τελικό 
του Αγραφιώτικου τουρνουά, αλλά έχασε στις 
λεπτομέρειες από την ομάδα των  Αγράφων 
στο γήπεδο των Επινιανών. Οφείλουμε να 
δώσουμε θερμά συγχαρητήρια στον κ Βαγγέ-
λη Χαλιμούρδα, που παραχώρησε δωρεάν το 
οικόπεδο στον Πολιτιστικό Σύλλογο Βραγγια-
νών ο ‘Αϊ Γιάννης ο Θεολόγος’, καθώς και για 
την κατασκευή του γηπέδου, αλλά και για την 
απονομή του κυπέλου στον πρωταθλητή του 
τουρνουά, της ομάδας του Τροβάτου!!

Επίσης πολλά συγχαρητήρια στον Βραγ-
γιανίτη Αθλητή δρομέα μεγάλων αποστάσεων 
διαιτητή κ Νίκο Παρθένη για την άψογη διαι-
τησία του και για την απονομή του κυπέλου 
στην δευτεραθλήτρια ομάδα της Βαλαώρας. 

Αξίζει επίσης να επισημάνουμε και να δώ-
σουμε πολλά και θερμά συγχαρητήρια στην 
εταιρεία HONDOS CENTER και προσωπικά 
στον κ Νίκο Χόντο που είχε την ευαισθησία και 
την καλοσύνη, να ανταποκριθεί στο αίτημά 
μας, για τη δωρεά οχτώ ποδοσφαιρικών στο-
λών για την κάθε ομάδα του Βόρειου ομίλου 
δηλαδή των ΒΡΑΓΓΙΑΝΩΝ, του ΔΕΝΤΡΟΥ, 

της ΚΟΥΣΤΕΣΑΣ και του ΤΡΟΒΑΤΟΥ. Έτσι κάθε 
χρόνο στα επόμενα τουρνουά η ομάδα του 
κάθε χωριού που θα συμμετέχει, θα έχει την 
ανάλογη στολή διαφορετικού χρώματος με 
τυπωμένα τα διακριτικά της κάθε ομάδας.

Να ευχαριστήσουμε επίσης θερμότατα όλα 
τα παιδιά και όλες τις ομάδες που συμμετείχαν 
στο Τουρνουά. Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ σε 
όλους όσους συμμετείχαν εθελοντικά και συ-
νεισέφεραν ώστε να πραγματοποιηθεί αυτό το 
τουρνουά, που παρά τις όποιες ελλείψεις, αυτό 
που έμεινε ήταν κάτι ωραίο και όμορφο που ξε-
κίνησε να γίνεται ανάμεσα σε όλα τα Αγραφοχώ-
ρια μας, με μοναδικό σκοπό, να έρθουμε το ένα 
χωριό πιο κοντά στο άλλο και να απολαύσουμε 
τις διακοπές μας, με συνεργασία, με χαρά και γέ-
λιο σε πράγματα που μας ενώνουν! 

Ευχόμαστε του χρόνου να διοργανώσουμε 
το 3ο Αγραφιώτικο τουρνουά πιο καλά, κατα-
φέρνοντας να κατεβάσουν όλα τα χωριά ομάδα 
και να έχει περισσότερη επιτυχία!!!

Η τελική βαθμολογία:

2ο ΑΓΡΑΦΙΩΤΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Άρθρο: Κατερίνα Αποστόλου

Ομάδα Βαθμοί Νίκες Γκολ

1. Τροβάτο 6 2 27 - 17

2. Βαλαώρα** 3 1 17 - 20

3. Βραγγιανά 0 0 9 - 12

4. Επινιανά 0 0 5 - 9

5. Άγραφα* 0 0 0 - 2

6. Κουστέσα* 0 0 0 - 2

7. Μοναστηράκι* 0 0 0 - 2

8. Τρίνδεντρο* 0 0 0 - 2

9. Δέντρο-Βαλάρι* 0 0 0 - 2
*Δεν κατάφεραν να κατεβάσουν ομάδα και 
χρεώθηκαν ήττα με σκορ 0-2
** Τιμητική συμμετοχή

 ΝΕΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ
ΔΗΜΟ ΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΕΓΡΑΨΕ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
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ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΣΤΟ ΣΑΜΑΡΙ

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΜΥΘΟΣ 1ος. Τα αιολικά είναι Ανανεώσιμη 

Πηγή Ενέργειας. Η ΑΛΗΘΕΙΑ είναι ότι αποτε-
λεί συμπληρωματική πηγή ενέργειας, διότι οι 
ανεμογεννήτριες κάτω από 3 μποφόρ δεν δου-
λεύουν και πάνω από 6 μποφόρ «κλειδώνουν» 
τα πτερύγια για λόγους προστασίας. Παράγουν 
ασταθή και ακανόνιστη ενέργεια η οποία δεν 
μπορεί να διατεθεί στην κατανάλωση, γι’ αυτό 
και έχουν ανάγκη υποστήριξης από θερμοηλε-
κτρικούς σταθμούς. Αυτό το καθιστά στις όχι και 
τόσο αποδοτικές πηγές. ΜΥΘΟΣ 2ος. Τα αιολικά 
είναι φιλικά προς το Περιβάλλον. Η ΑΛΗΘΕΙΑ 
είναι ότι οι γιγαντιαίες διαστάσεις τους πυλώνες 
από 100 μέχρι 200 μέτρα ύψος θέλουν τεράστι-
ες βάσεις, χιλιάδες τόνους σίδερα και μπετόν, 
ισοπέδωση βουνοκορφών, βίαιες επεμβάσεις 
στη Φύση που έχουν επιπτώσεις στο υδρογε-
ωλογικό περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα, 
τραυματίζουν ανεπανόρθωτα την αισθητική 
του Τοπίου, ακυρώνουν το ιστορικό και πολιτι-
στικό απόθεμα, μειώνουν την αξία αν ο τόπος 
είναι τουριστικός προορισμός, υποβαθμίζουν 
την ποιότητα ζωής όσων χωριών είναι κοντά 
και έχουν οπτική επαφή. Όσοι θέλουν να έχουν 
προσωπική αντίληψη για τα αιολικά, ας πάνε 
στην Κάρυστο και θα καταλάβουν την επερχό-
μενη καταστροφή…

ΜΥΘΟΣ 3ος. Τα αιολικά πάρκα συνοδεύονται 
από Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, 
(Μ.Π.Ε.). Η ΑΛΗΘΕΙΑ είναι ότι ουσιαστικές Μ.Π.Ε. 
δεν πρόκειται να υπάρξουν ποτέ διότι: α) κοστί-
ζουν ακριβά, β) το πιθανότερο είναι οι μελέτες 
να δείξουν ότι δεν μπορούν να εγκατασταθούν 
ανεμογεννήτριες. Για το λόγο αυτό οι εταιρίες 
παρουσιάζουν γενικόλογες ΜΠΕ εκατοντάδων 
σελίδων οι οποίες είναι πανομοιότυπες, ή συρ-
ραφή από αυτούσιες αντιγραφές, τόσο που μερι-
κές φορές ξεφεύγουν ονόματα άλλων περιοχών 
από τις οποίες έγινε το copy – paste!

ΜΥΘΟΣ 4ος. Τα αιολικά παράγουν δωρεάν 
ενέργεια και οι Δήμοι παίρνουν αντισταθμιστι-
κά. Η ΑΛΗΘΕΙΑ είναι ότι πρόκειται για παρα-
γωγή ενέργειας, δυσανάλογα ακριβή και με 
τεράστιο περιβαλλοντικό κόστος για κάθε τόπο 
και συνολικά για τη χώρα. Τα έσοδα από το 1,5% 
που παρουσιάζουν στους Δήμους είναι με βάση 
το αισιόδοξο σενάριο, τα εμφανίζουν ως πραγ-
ματικά έσοδα ενώ είναι δυνητικά και υπό προ-
ϋποθέσεις. Κανένας Δήμος δεν πήρε όσα του 
έταξαν, οι 5.000 με 10.000 ευρώ το χρόνο δεν 
είναι έσοδα. Τα όποια αντισταθμιστικά σε είδος 
ή χρήμα είναι το τυρί στη φάκα. Η υπεραξία του 
τόπου μας δεν μπορεί να υποθηκευτεί με φθηνά 
ανταλλάγματα, τα οποία παραπέμπουν σε καθε-
στώτα αποικιοκρατικά. Αλήθεια, ποιος θα εκ-
πόρνευε τη γυναίκα και την κόρη του σε ξένους 
τουρίστες για να έχει συμπληρωματικό εισόδη-
μα; Στην πραγματικότητα οι καταναλωτές ηλε-
κτρικής ενέργειας (μέσα σε αυτούς και οι Δήμοι) 
πληρώνουν σε κάθε λογαριασμό το ειδικό τέλος 
υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Δεί-
τε στο λογαριασμό της ΔΕΗ την συντομογραφία 
ΕΤΜΕΑΡ και θα καταλάβετε πόσο κοστίζει η 
«δωρεάν» ενέργεια!

ΜΥΘΟΣ 5ος. Τα αιολικά θα συμβάλουν στην 
απολιγνιτοποίηση της χώρας. Η μαύρη ΑΛΗ-

ΘΕΙΑ είναι ότι η απολιγνιτοποίηση της χώρας 
ουδέποτε θα γίνει από τις ΑΠΕ. Η κύρια πηγή 
ηλεκτρικού ρεύματος είναι το Φυσικό Αέριο 
με 51% το οποίο αφενός μεν πληρώνουμε με 
συνάλλαγμα και αφετέρου χρησιμοποιείται με 
λάθος τρόπο. Το 23% καλύπτεται από εισαγωγή 

ρεύματος που έρχεται από τα Βαλκάνια και την 
Τουρκία, το 12 % από τις ΑΠΕ και το 9 % από τα 
υδροηλεκτρικά, ποσοστό το οποίο δεν υπολογί-
ζουν στις ΑΠΕ (!) για να κερδίσουν οι «ΑΠΕ(αε)
ριτζήδες» τα μέγιστα.

ΜΥΘΟΣ 6ος. Η χώρα μας έχει υποχρέωση σε 
μια δεκαετία να πιάσει το στόχο 30% πράσινης 
ενέργειας από τις ΑΠΕ, για να συνεισφέρει στην 
κλιματική αλλαγή και οι ανεμογεννήτριες είναι 
η λύση. Η ΑΛΗΘΕΙΑ είναι ότι η χώρα μας είναι 
σήμερα στο 21% και μπορεί κάλλιστα να υπερ-
καλύψει το ποσοστό του 30% με απλές κινήσεις, 
χωρίς να καταστρέψει το Περιβάλλον: 1ον Να 
μειώσει την ανεξέλγκτη υπερκατανάλωση ρεύ-
ματος. 2ον Να θέσει άμεσα σε λειτουργία ανε-
νεργά υδροηλεκτρικά, όπως λ.χ. το εργοστάσιο 
της Μεσοχώρας Τρικάλων που είναι ήδη έτοιμο, 
με την μερική εκτροπή του άνω ρου του Αχε-
λώου. 3ον Να αξιοποιήσει άλλες μορφές ΑΠΕ, 
όπως τα φωτοβολταϊκά στις σκεπές των κτιρί-
ων, τη βιομάζα, τα θαλάσσια ρεύματα, τη γεω-
θερμία, η ενέργεια κυμάτων, κ.α. μορφές που 
σήμερα δεν τις λαμβάνουμε υπόψη. Η μεγαλύ-
τερη όμως εναλλακτική πηγή είναι η εξοικονό-
μηση ενέργειας μέσα από την αλλαγή του κατα-
ναλωτικού και παραγωγικού μοντέλου. Όσο για 
την «κλιματική αλλαγή», η απάντηση είναι στα 

«φυσικά κλιματιστικά», ήτοι την αποκατάσταση 
των καμένων δασών με χιλιάδες νέες δεντρο-
φυτεύσεις σε πόλεις και χωριά!

ΜΥΘΟΣ 7ος. Τα αιολικά είναι μεγάλες επενδύ-
σεις οι οποίες συμβάλλουν στην Ανάπτυξη της 
χώρας. Η ΑΛΗΘΕΙΑ είναι ότι οι μόνοι κερδισμέ-

Μου θυμίζει το γεφύρι της  Άρτας, που 
όλοι, ολο-προεκλογικώς το τάζουνε,  και 
όλοι, ολο-μετεκλογικώς το ξεχνάνε!

Κάτι πήρε το αυτί μου, ότι κάποιοι νέοι κά-
τοικοι στο Δήμο, εκεί στο Κερασοχώρι, δεν 
θέλουν λέει τα 350.000 ευρώ που έχουν ήδη 
εγκριθεί για την κατασκευή του από την προ-
ηγούμενη Δημοτική αρχή μέσω του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών και το ‘χουν ρίξει, λέει, 
στο σιούριγμα… παρόλο που συμπεριλαμβά-
νεται στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για 
το 2020.

Βέβαια, δεν έχω διασταυρώσει το άκου-

σμα, αν ισχύει ή αν είναι ράδιο αρβύλα, όμως, 
περνούν τα καλοκαίρια, οι χειμώνες, ξανάρ-
χονται καλοκαίρια, ξανάρχονται χειμώνες και 
διαπιστώνεις…. πόσο εύκολο είναι να ζείς πα-
ραποτάμια, χωρίς γεφύρι δίπλα απ́  τον Αγρα-
φιώτη, στο Σαμάρι, στα Επινιανά, στ’ Άγραφα! 

Πόσο εύκολο είναι, να ‘σαι Δημότης ή 
Δημαρχιακός... Πόσο εύκολο είναι, να ‘σαι 
υπεύθυνος… Πόσο εύκολο είναι, να κάνεις 
τα αυτονόητα… Πόσο εύκολο είναι, να δίνεις 
λύσεις…

Τόσο εύκολο είναι, ΝΑ θέλεις!!! Τόσο εύ-
κολο είναι, ΝΑ συνεργάζεσαι!!! Τόσο εύκολο 

είναι να γίνει το σιδερένιο γεφύρι στο Σαμάρι, 
αν έχεις ήδη εγκεκριμένη χρηματοδότηση 
350.000 ευρώ και βέβαια, να θέλει ο Δήμαρ-
χος, το Δημοτικό συμβούλιο και όλες οι υπό-
λοιπες εμπλεκόμενες υπηρεσίες. 

Στο Καρπενήσι στις 
23 Νοεμβρίου 2020 ο 
Αντιπεριφερειάρχης κ 
Τασιός έδωσε στην δη-
μοσιότητα δελτίο τύπου 
για εγκρίσεις έργων 
και δράσεων ύψους 
3.227.500,00 εκ € για 

την Π.Ε. Ευρυτανίας, σας παρουσιάζουμε 
παρακάτω μέρος του δελτίο τύπου και μέρος 
των έργων που αφορούν την Δημοτική ενό-
τητα Αγράφων του Δήμου Αγράφων, λόγω 
περιορισμένου χώρου της εφημερίδας μας.

«Μέρος Δελτίο τύπου Αντοπεριφερειάρ-
χη»

οι αναπτυξιακές παρεμβάσεις για τον Νομό 
Ευρυτανίας που πραγματοποιεί η Περιφερει-
ακή Αρχή, καθώς στο περασμένο Περιφερει-
ακό Συμβούλιο μετά από σχετικές προτάσεις 
του Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας κ. Αρι-
στείδη Τασιού και τις εισηγήσεις του Περι-
φερειάρχη κ. Φάνη Σπανού αποφασίστηκε 
η χρηματοδότηση έργων και παρεμβάσεων 
που έχουν να κάνουν με δράσεις για τον του-
ρισμό και τον πολιτισμό, με δαπάνες για την 
υγεία, για την αντιπλημμυρική προστασία, με 
έργα για την αγροτική οικονομία αλλά και με 
έργα για την βελτίωση του οδικού δικτύου 
του Νομού. 

Συγκεκριμένα:
• «ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΚΟΥ-
ΡΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΥΠΑΙΘΡΟΥ», προϋπολογισμού 100.000,00 €. 
Η δράση αφορά στην συνέχιση και εντατικο-
ποίηση της πολιτικής της χρηματοδότησης 

μέσω παροχής κινήτρων των θέσεων των 
επικουρικών ιατρών και των ιατρών υπηρε-
σίας υπαίθρου στον Νομό Ευρυτανίας. Με την 
χρηματοδότηση αυτή αναμένεται να επιχορη-
γηθούν σε ετήσια βάση 24 συνολικά θέσεις.
• «ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥ-
ΡΙΣΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ 
2021», προϋπολογισμού 73.500,00 €. Με στό-
χο την συνέχιση των δράσεων και των πρω-
τοβουλιών για την αξιοποίηση της Λίμνης 
των Κρεμαστών προγραμματίζεται για το κα-
λοκαίρι η καθημερινή περιήγηση με σκάφη 
σε διάφορα σημεία της Λίμνης, εκτελώντας 
συγκεκριμένα δρομολόγια (Γέφυρα Τατάρνας 
– Συβίστα  - Γέφυρα Τατάρνας, και Γέφυρα 
Τατάρνας – Γεφύρι Μανώλη – Άγιος Γεώργιος 
(Γεφ Επισκοπής) – Γέφυρα Τατάρνας)
• «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΑΓΡΑΦΩΝ»,  
προϋπολογισμού 600.000,00 €. Το συγκεκρι-
μένο έργο αφορά στην αποκατάσταση βλαβών 
και κατασκευή τεχνικών για την βελτίωση του 
οδικού δικτύου της ΔΕ Αγράφων μετά και τις 
καιρικές συνθήκες που εκδηλώθηκαν το δεύ-
τερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου (ΙΑΝΟΣ) 
με αποτέλεσμα η ΔΕ Αγράφων να κηρυχτεί σε 
Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προ-
στασίας. Προτεραιότητα θα δοθεί στην περιοχή 
των Βραγγιανών, με την κατασκευή κιβωτοει-
δών οχετών στο γεφύρι του «Κακού» και στο 
υδατόρεμα της Κουστέσας.     

Η Περιφερειακή Αρχή, πιστή στο πρό-
γραμμά της, χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα 
χρηματοδοτικά εργαλεία για να πραγματο-
ποιήσει σημαντικά έργα για την περιοχή. 

Έργα τα οποία βελτιώνουν την καθημερινό-
τητα των πολιτών και δίνουν λύσεις σε χρόνια 
προβλήματα της Ευρυτανίας.

Σε δηλώσεις του ο Αντιπεριφερειάρχης 
Ευρυτανίας ανέφερε τα εξής «Η δύσκολη συ-
γκυρία των καιρών με την αντιμετώπιση της 
πανδημίας δεν σταματά την υλοποίηση έργων 
και δράσεων για την Ευρυτανία. Με σωστό 
προγραμματισμό και στοχευμένες παρεμ-
βάσεις αξιοποιούμε όλους τους διαθέσιμους 
χρηματοδοτικούς πόρους και καταφέρνουμε 
να εντάσσουμε, να χρηματοδοτούμε και να 
κατασκευάζουμε σημαντικά έργα που απα-
ντούν σε χρόνια προβλήματα της περιοχής, 
αίροντας την απομόνωση της. Η καθημερινή 
δουλειά πιάνει τόπο, και όλο και περισσότερο 
με την στρατηγική που έχουμε ακολουθήσει 
από την αρχή της θητείας μας με τον Περιφε-
ρειάρχη, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για 
την συνεχή ροή χρηματοδοτήσεων και την 
ένταξη νέων έργων. Ξεχωριστές και στοχευ-
μένες στο νέο αυτό τεχνικό πρόγραμμα είναι 
οι παρεμβάσεις που κάνουμε για την υγεία 
με την συνέχιση και την εντατικοποίηση των 
κινήτρων για την κάλυψη θέσεων ιατρών 
στις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Νομού, οι 
δράσεις για τον πολιτισμό, τις αθλητικές δρα-
στηριότητες και τον τουρισμό, επενδύοντας 
ακόμη περισσότερο στην αξιοποίηση της Λί-
μνης των Κρεμαστών, αλλά και η οριστική 
αντιμετώπιση των βλαβών στα Άγραφα που 
προκάλεσε η κακοκαιρία του Σεπτεμβρίου. 
Επίσης ανταποκρινόμαστε τόσο στις αυξημέ-
νες ανάγκες που έχει το οδικό μας δίκτυο όσο 
και στην καθημερινότητα των πολιτών».

Γράφει: Γιώργος Χρύσανθος

Άρθρο:  Παναγιώτης Νάνος Δήμαρχος Λ. Πλαστήρα

 ΔΕΚΑ ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ Η ΣΚΛΗΡΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ
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Τολμώ να εκτιμήσω ότι φέτος το Δεκα-
πενταύγουστο, το χωριό μας είχε τον περισ-
σότερο κόσμο, για την τελευταία πενταετία, 
με τις μακράν λιγότερες εκδηλώσεις. Οι αλ-
λοτινές υπερβολικές χαιρετούρες, αγκαλίτσες 
και σταυροφιλήματα σε μεγάλο περιορισμό και 
αμηχανία για τους τολμηρούς, οι πρεσβύτεροι 
απόντες από τα καφενεία και χειροφιλήματα 
μόνο με τα μάτια και... τους αγκώνες!

Το Δ.Σ. του Συλλόγου ομόφωνα, αποφάσισε 
να μην διοργανώσει καμμία εκδήλωση με με-
γάλο συνωστισμό, εκτός από την ετήσια γενική 
συνέλευση, τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη 
νέου ΔΣ, το θερινό σινεμά στην πλατεία και την 
συμμετοχή μας στο 2ο Αγραφιώτικο τουρνουά 
ποδοσφαίρου, εφαρμόζοντας τις προβλεπόμε-
νες υποδείξεις, από την Πολιτική Προστασία, 
προφύλαξης κατά της μετάδοσης του κορωνο-
λεβέντη!

Οι μεμονωμένες πεζοπορίες και εξορμήσεις 
στα μονοπάτια των βουνών μας και τις παρα-
λίες των ποταμιών μας, έγιναν κανονικά από 
πολλές και διαφορετικές παρέες επισκεπτών, 
στα πιο φημισμένα μέρη μας. Έτσι κι εμείς, 
μια παρέα από δεκαεφτά άτομα, ξεκινήσαμε 
στις 14 Αυγούστου να περπατήσουμε μια από 
τις κλασσικές Πιγγιανίτικες διαδρομές Επι-
νιανά-Άπατη-Πάντα βρέχει-Επινιανά, δηλαδή 
Επινιανά-Δροσέλα-Έλατος-Εικόνισμα (μο-
νοπάτι, μία ώρα) Εικόνισμα-Ανηφόρα-γεφύρι 
Μπάρτσου (μονοπάτι, μία ώρα) Γεφύρι Μπάρ-
τσου-Φτεριώτης- Άπατη (ολοπόταμα, μιάμιση 
ώρα) και επιστροφή από τον Αγραφιώτη μέσω 
του φαραγγιού της Όσκλιανης και το Πιγγιανί-
τικο Πάντα βρέχει στην Τρύπα μέχρι του Βερδι-
λίγκου. Άπατη-γεφύρι Μπάρτσου (ολοπόταμα, 
μιάμιση ώρα) Γεφύρι Μπάρτσου-Αγραφιώ-
της-Πάντα βρέχει (ολοπόταμα, μιάμιση ώρα) 
Πάντα βρέχει-Βερδιλίγκου (μονοπάτι, σαρά-
ντα λεπτά). Στου Βερδιλίγκου λίγο πριν την δια-
σταύρωση για τα Άγραφα στον κεντρικο δρόμο 
μας περίμεναν αγροτικά για την παραδοσιακή 
καροτσάδα... φέτος βέβαια, η καροτσάδα ήταν 
αξέχαστη, διότι μας έπιασε τέτοια βροχή, που 
μας περόνιασε μέχρι τα κόκκαλα για να φτά-
σουμε στο χωριό! Δυστυχώς το μονοπάτι σε 
μεγάλη απόσταση πριν την έξοδό του, στην 
διασταύρωση με τα Άγραφα, είναι κατεστραμ-
μένο ακόμα, από μπάζα της διάνοιξης του κε-
ντρικού δρόμου.

Είναι πραγματικά εντυπωσιακό πώς ο κάθε 
Χειμώνας δημιουργεί πάντα νέες διαδρομές 

μέσα στα ποτάμια, τόσο διαφορε-
τικές, που κάθε καλοκαίρι οι δια-
δρομές δεν είναι ποτέ οι ίδιες με 
τις προηγούμενες!

-Φεύγοντας από την Άπατη 
σε κοντινή απόσταση, στην δεξιά 
όχθη, κατεβαίνει ένα μικρό ρέμα 
με καταρράκτες μέσα στα πλατά-
νια, που δημιουργεί λιμνούλες, 
στην θέση Ασφάκα στον παλιό νε-
ρόμυλο του Σκλαπάνη. Είναι ιδα-
νικό μέρος για κολατσιό, ξεκού-
ραση με καταγάργαρο παγωμένο 
πόσιμο νερό!

-Στο πέτρινο γεφύρι του Μπάρ-
τσου στην σμίξη του Φτεριώτη με 
τον Αγραφιώτη είναι μια στάση για 
φωτογραφίες, στα δεξιά του βρίσκονται τα χα-
λάσματα του Δημοτικού Σχολείου της ανηφό-
ρας και στα αριστερά τα απομεινάρια από τον 
παλιό νερόμυλο του Γαντζούδη με τα ερείπια 
της νεροτριβιάς, της καταπονημένης μυλόπε-
τρας και το αυλάκι της νερομάστευσης λαξευ-
μένο στον βράχο.

-Όλος ο Αγραφιώτης μέχρι το Πάντα βρέχει, 
προσφέρεται για μπάνιο σε πολλά σημεία με 
εξαιρετικούς πούντους. Το Πάντα βρέχει φέ-

τος ήταν φανταστικό, το ποτάμι ξεσφήνωσε και 
τους τελευταίους κορμούς των δέντρων, που 
είχε σφηνώσει στα βράχια η κακοκαιρία του 
2015 και μετακίνησε στην άκρη τους μεγάλους 
βράχους από πoρόλιθο, που πριν πολλά χρόνια 
δεν άντεξαν το βάρος και αποκολλήθηκαν από 
το βουνό, δημιουργώντας έναν μεγάλο πούντο 
με καθαρή άμμο στον πάτο, σκέτη πρόκληση 

για τους μακροβουτάδες
-Το Πάντα βρέχει είναι πάντα απόλαυση, 

με σχετικά εύκολη πρόσβαση για επίσκεψη, η 
Άπατη και γενικότερα το φαράγγι του Φτεριώ-
τη, είναι εμπειρία ζωής, κάθε φορά είναι ένα δι-
αφορετικό και μοναδικό πέρασμα, όμως, είναι 
πάρα πολύ επικίνδυνο φαράγγι, άκρως απαγο-
ρευτικό όταν ο καιρός είναι συννεφιασμένος 
και βρέχει!!! Το πέρασμα στην Άπατη είναι από-
κρημνα στενό, θυμίζει μια ατέλειωτη παρθένα 
δαιδαλώδης σπηλιά, με πανύψηλα και καταγά-
λανα ψήγματα ουρανού, ψυχρότατα ρεύματα 
αέρα και καταπαγωμένα καθάρια κελαρυστά 
νερά, πρέπει να ξεπερνάει τα εξακόσια μέτρα 
σε μήκος και σε πολλά σημεία τα πεντακόσια 
σε ύψος!

Είναι τόσο υπέροχα μοναδική και απόκρυ-
μνη η Άπατη, όσο υπέροχες και μοναδικές είναι 
κι οι οροσειρές της Φτέρης, ο Καλόγηρος - η 
Λιάκουρα - η Πρατίνα και η Κρούνα, που κάθε 
Χειμώνα στέλνουν τα ορμητικά νερά τους, 
τώρα και χιλιάδες χρόνια πριν, για να την σμι-
λέψουν και να την κάνουν Άπατη...... Αυτό που 
χρειάζεται κάποιος για να την.... πατήσει, είναι 
καλή διάθεση, υπομονή, καλό καιρό, σορτσάκι 
ή μαγιώ, κολατσιό, κατάλληλα παπούτσια για 
χρήση, πέτρα στην πέτρα περπατώ και μέσα 
στα νερά τσαλαβουτώ και.....να έρθει Επαινια-
νά! Τέλος μια μικρή γεύση από Άπατη & Παντα 
βρέχει μπορείτε να ... δείτε στα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης του Συλλόγου μας... ψαχτείτε!
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νοι είναι η βαριά βιομηχανία ξένων χωρών και 
το κύκλωμα εμπορίας και εγκατάστασης των 
ανεμογεννητριών. Πρόσκαιρα και μέχρι να στη-
θούν γίνονται διανοίξεις δρόμων, απασχολού-
νται σε οικοδομικές εργασίες συνεργεία, αλλά 
μετά δεν παράγουν ούτε μία θέση εργασίας για 
τους ντόπιους. Αντίθετα, όπου εγκατασταθούν 
υποβαθμίζουν το φυσικό περιβάλλον, τραυματί-
ζουν την αισθητική του τοπίου, αλλοιώνουν την 
ιστορική και πολιτιστική ταυτότητα του τόπου, 
απαξιώνουν το τουριστικό προϊόν, ακυρώνουν 
την ταυτότητα, πλήττουν τις τοπικές οικονομί-
ες, εμποδίζουν την κτηνοτροφία, υποβαθμίζουν 
την ποιότητα ζωής και το επίπεδο υγείας των 
μόνιμων κατοίκων.

ΜΥΘΟΣ 8ος. Τα αιολικά είναι εγκαταστημέ-
να σε όλη την Ευρώπη και ότι είναι το μέλλον 
της εναλλακτικής ενέργειας. Η ΑΛΗΘΕΙΑ είναι 
ότι οι δύο πρώτες δεκαετίες από τη λειτουργία 
τους, είδαν ότι πρόκειται για προβληματικά ισο-
δύναμα κόστους/οφέλους και εγκαταλείπονται 
στην Ευρώπη, ειδικά οι γιγαντιαίων διαστάσεων 
πυλώνες των 100 – 150 και 200 μέτρα ύψος. Τα 
αιολικά βιομηχανικού τύπου έχουν κλείσει τον 
κύκλο τους. Στην Ευρώπη έχουν ουσιαστικά 
σταματήσει να αναπτύσσονται γι’ αυτό και τα 
ξεφορτώνουν εδώ. Αντίθετα, υπάρχουν θετικά 
παραδείγματα αιολικών τα οποία θα έπρεπε η 
χώρα μας να αξιοποιήσει, όπως λ.χ. στη Δανία 
που όμως το ύψος είναι μικρό και απορροφήσι-
μο από το Περιβάλλον.

ΜΥΘΟΣ 9ος. Η ανάπτυξη των αιολικών γίνεται 
με βάση το ενεργειακό χωροταξικό, με σεβασμό 
στις περιοχές Νatura 2000, στους νόμους, κλπ

Η ΑΛΗΘΕΙΑ είναι ότι δεν υπάρχει χωροθέτη-
ση με επιστημονικά κριτήρια, δεν υπάρχει καν 
εθνικό χωροταξικό, το οποίο ζητούν επίπονα 
άπαντες: από τις οικολογικές οργανώσεις μέχρι 
τους επενδυτές! Υπάρχει ένας γενικός χαρα-
κτηρισμός που περιλαμβάνει στις εν δυνάμει 
περιοχές ανάπτυξης ακόμα και ευαίσθητες πε-
ριβαλλοντικά περιοχές NATURA, οι οποίες προ-
στατεύονται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, 

η οποία παραβιάζεται! Αυτή η «χωροθέτηση» 
είναι επίτηδες «ελαστική» για να διευκολύνει 
τους «επενδυτές», οι οποίοι έχοντας πολιτική 
κάλυψη επιβάλλουν τις τοποθεσίες στις κρατι-
κές υπηρεσίες. Γι’ αυτό και επιβάλλεται η χωρο-
θέτηση των αιολικών πάρκων με επιστημονικά 
κριτήρια, διότι δεν μπαίνουν όλα παντού! Τα αιο-
λικά και ειδικά βιομηχανικού τύπου, είναι ασύμ-
βατα με την ταυτότητα της χώρας μας! Κράτος 
και Κοινωνία οφείλουν να επαναχωροθετήσουν 
τα σημεία ανάπτυξης των αιολικών με τις ελά-
χιστες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι εταιρίες 
βιάζονται να εγκαταστήσουν στην Ελλάδα, διό-
τι απλά για την Ευρώπη έκλεισε ο κύκλος της 
ανάπτυξής, δεν τα θέλουν πια, κάπου πρέπει να 

τα πουλήσουν πριν σκάσει η φούσκα…
ΜΥΘΟΣ 10ος. Ο χρόνος διάρκειας ζωής των 

ανεμογεννητριών είναι 20 -25 χρόνια, μετά γί-
νεται απόσυρση το Περιβάλλον αποκαθίσταται. 
Η ΑΛΗΘΕΙΑ είναι ότι η διάρκεια ζωής τους είναι 
ανάλογη της συντήρησης και της καταπόνησης 
σε πραγματικές συνθήκες. Η εμπειρία δείχνει 
ότι στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό οι ανε-
μογεννήτριες παραμένουν ανενεργά κουφάρια 
διότι το κόστος αποξήλωσης είναι μεγάλο, ενώ 
αποκατάσταση δεν γίνεται. Με την «παράδο-
ση» που έχει η χώρα μας, το Ελληνικό Τοπίο θα 
μοιάζει με ένα απέραντο νεκροταφείο παλιοσι-

δηρικών και βουνά φορτωμένα με αμέτρητους 
τόνους μπετόν και χιλιάδες μέτρα υπόγειων και 
υπέργειων καλωδιώσεων. Σχεδόν σε όλες τις 
περιπτώσεις η ισοπέδωση των βουνοκορφών, 
αντικειμενικά, δεν αποκαθίσταται. Το τοπίο θα 
μείνει ανάπηρο για πάντα. Οι όποιες ρήτρες σή-
μερα για δήθεν αποκατάσταση, θα έχουν την 
τύχη των κρατικών και δικαστικών αποφάσεων 
για ανέλκυση του βυθισμένου κρουαζιερόπλοι-
ου στη Σαντορίνη και την τοξική βόμβα που πα-
ραμένει στο βυθό. Αλήθεια, θυμάται κανείς πως 
λέγονταν, ποιανής εταιρείας ήταν και πότε βυθί-
στηκε; (βλ. «Sea Diamond» 2007)

Η σκληρή πραγματικότητα είναι μία: Τα αι-
ολικά είναι συμπληρωματική πηγή ενέργειας, 
σκόπιμα υπερτιμημένη, με πολλά μειονεκτήμα-
τα. Το περιβαλλοντικό κόστος από την εγκατά-
σταση για τη χώρα μας είναι ανυπολόγιστο και 
δυστυχώς μη αναστρέψιμο. Τα αιολικά βιομη-
χανικού τύπου στην Ευρώπη έχουν κλείσει τον 
κύκλο, στην Ελλάδα κάποιοι τα εμφανίζουν ως 
μονόδρομο. Μας παραμυθιάζουν και το αφήγη-
μά τους θυμίζει τη φούσκα του Χρηματιστηρίου, 
που αντί να πιάσει τις 7.000 μονάδες, έπεσε στις 
500. Τότε η ζημιά ήταν «μικρή», διότι οι Έλληνες 
έχασαν μόνο τις οικονομίες τους. Με τα αιολικά 
χάνουμε την αρτιμέλεια της χώρας, υποθηκεύ-
ουμε το Περιβάλλον, υπονομεύουμε το Μέλλον 
των επόμενων γενεών για χάρη ελαχίστων ντή-
λερ οικογενειών.

Ωρα για Εθνικό Σχέδιο Ενέργειας! Ωρα για 
επαναχωροθέτηση των ΑΠΕ!

Δεν κάνουν όλες οι πηγές για όλους τους τό-
πους, χωρίς μάλιστα τη σύμφωνη γνώμη των 
τοπικών κοινωνιών! 

Κάτω τα χέρια από τα ιστορικά Άγραφα!
Κάτω τα χέρια από τα περήφανα βουνά και 

την αξιοπρέπεια των νησιών μας. 
Δηλώνουμε αποφασισμένοι να προστατεύ-

σουμε με κάθε κόστος τη διατήρηση της αρτιμέ-
λειας του Τόπου μας και να παραδώσουμε στις 
επόμενες γενιές το Περιβάλλον που παραλάβαμε.

 ΦΕΤΙΝΗ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ

ΚΡΑΜΠΟΛΑΧΑΝΑ ΕΠΙΝΙΑΝΩΝ
Πιγγιανίτικο 

κραμπολάχανο που 
ευδοκιμεί και καλλιερ-
γείται στους περισσό-
τερους κήπους στα 
Επινιανά, η καρδιά του 
γίνεται ένας εξαιρε-

τικός μεζές και είναι το περίφημο λάχανο για 
χειμωνιάτικη σαλάτα. Όμως αυτό που είναι 
σκέτη απόλαυση, είναι τα πράσινα μεγάλα 
φύλλα που φωλιάζει η καρδιά που αν τα 
βάλεις στην κατσαρόλα... θα «βρωμίσει» ολό-
κληρο το σπίτι κι η γειτονιά, αλλά όταν βρά-
σουν μεταμορφώνονται σε ένα καταπληκτικό 

πεντανόστιμο πιάτο, εννοείται πασπαλισμένο 
με ελαιόλαδο, βεβαιότατα  λεμόνι ή ξύδι και 
επιβάλλεται πυρωμένο ψωμί. Αν τα κραμπο-
λάχανα είναι μεγαλωμένα και στο χωράφι του 
μπάρμπα Σπύρου Κουτρομάνου, που ο κήπος 
του κοιτάει κατά το Ασπρόρεμα, τότε είναι...
σκέτη μούρλια!!!

Επινιανά, Αύγουστος, Κορωναϊός, ο φόβος, οι απα-
γορεύσεις συγκεντρώσεων, εκδηλώσεων κι η απο-
φυγή συνωστισμού, συνέβαλαν να ζήσουμε ένα ξε-
χωριστό καλοκαίρι! Γράφει: Γιώργος Χρύσανθος
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ΣΤ’ ΑΡΚΟΥΔΙΑ Άρθρο: Βασίλειος Χαλαστάνης

α/α Ονοματεπώνυμο €

1 Κουτρομάνος  Θεόδωρος 20
2 Χρύσανθος Πέτρος του Κωνσταντίνου 10
3 Πιστιόλης Φώτιος 15
4 Κουτρομάνος Γεώργιος του Απόστολου 20
5 Κουτρομάνος Νικόλαος του Ευσταθίου 20
6 Γαντζούδης Ηλίας του Βασίλειου 20
7 Χρύσανθος  Κωνσταντίνος του Πέτρου 20
8 Αυδής Χρήστος 20
9 Καρανταλής Σωτήριος 20
10 Νταλακούρας Ιωάννης του Κωνσταντίνου 20
11 Αποστόλου Βασίλειος του Χρήστου 50
12 Αρωνιάδας Απόστολος του Χρήστου 20
13 Αρωνιάδας Χρήστος 20
14 Ζαρκαδούλας Σπύρος 15
15 Κουτρομάνος Σπύρος του Γεωργίου 10
16 Σκλαπάνης Κωνσταντίνος 20
17 Ζιώγας Βασίλειος 100
18 Ζιώγας Βασίλειος 100
19 Οικονόμου  Θωμαΐς 100
20 Δημόπουλος Ζήσης 20
21 Σχισμένος Κωνσταντίνος 20
22 Μήτσιου Μαίρη 20
23 Μαλαματάς Παναγιώτης 20
24 Αβράμπος Χαράλαμπος 20
25 Ιωάννου Χαράλαμπος 20
26 Χρύσανθος Χρήστος του Κλεομένη 20
27 Ιωάννου Ιωάννης του Παναγιώτη 20

α/α Ονοματεπώνυμο €

28 Αβράμπος Παναγιώτης 20
29 Κουτρομάνος Θωμάς του Λαζάρου 20
30 Κουτρομάνου Ναταλία 20
31 Κουτρομάνος Παναγιώτης του Λαζάρου 20
32 Μανίκας Χρήστος 20
33 Κολώνιας Δήμος 20
34 Κουτρομάνος Στέφανος 20
35 Ζαρκαδούλας Δημήτριος του Ηλία 20
36 Αποστόλου Αποστόλης του Κωνσταντίνου 20
37 Κουτρομάνος Γεώργιος του Λαζάρου 20
38 Βλαχοπάνος Απόστολος 20
39 Αβράμπος Κωστής 10
40 Κουτρομάνου Λαμπρινή 20
41 Κουτρομάνος Κωνσταντίνος του Γεωργίου 50
42 Ζαρκαδούλας Λάμπρος του Κωνσταντίνου 50
43 Ζιώγας Κωνσταντίνος του Παναγιώτη 20
44 Ζιώγας Χρήστος του Σωτηρίου 20
45 Αβράμπος Γεώργιος του Θεόδωρου 50
46 Ζιώγας Γεώργιος του Χρήστου 20
47 Ζιώγας Δημήτριος του Χρήστου 20
48 Ζιώγας Βασίλειος του Χρήστου 20
49 Κουτρομάνος Κωνσταντίνος του Σπυρίδων 50
50 Ζαρκαδούλας Αριστείδης του Άγγελου 20
51 Ζιώγα Νεκταρία 20
52 Αβράμπος Στέργιος 20
53 Ζαρκάδας Δημήτριος του Ανδρέα 20
54 Μάμαλη Κατερίνα 200

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

 Το Δ.Σ. δημοσιεύει σε κάθε τεύχος τις συνδρομές ή  χορηγίες που έλαβε στο
 διάστημα του τριμήνου.  Αυτό γίνεται για λόγους ενημέρωσης των μελών στα
πλαίσια της διαφάνειας των οικονομικών στοιχείων του συλλόγου

 Ανακοίνωση! Έχουν κατατεθεί στον λογαριασμό του Συλλόγου την 30
  Ιουνίου 2020 το ποσό των 40 ευρώ με αιτιολογία EPAINANON χωρίς όνομα.
παρακαλούμε όποιος κατέθεσε τα χρήματα να μας ενημερώσει

ΑΠΟ 01.01.2020 ΕΩΣ 30.10.2020

Στο μέσον ο θερινός βοσκότοπος Παλιόστρουγκα της Πρα-

σιάς και η θέση Αγριόβριζα. Σε ημισφαιρικό σχήμα προβάλλει η 

κορυφή Χοντρό Σπανό (2005μ.), δεξιά η κορυφή Στ’ Σαλαγιάννη, 

στη συνέχεια το γούπατο Στ’ Αρκουδιά και δεξιότερα η Ψηλόρα-

χη. Ανάμεσα στις κορυφές Χοντρό Σπανό και Σαλαγιάννης δια-

κρίνεται η κορυφή Τσουρνάτα του Λεοντίτου. (Έχω περπατήσει 

εκατοντάδες φορές στη στενή κορυφογραμμή που χωρίζει το 

Ασπρόρευμα Επαινιανών από την Πρασιά)!

Από αριστερά μόλις που διακρίνεται η θέση Στ’ Αρκουδιά 

και ακολουθούν Ψηλόραχη, Διχάλα, Σουφλί, Ντεληδήμου, 

Αφορεσμένη Λάκκα. ( Η λήψη από έγινε από την Ψηλή Κο-

ρυφή Βελουχιού).

Εδώ φαίνονται τα βουνά της προηγούμενης φωτογραφίας από 

την πίσω πλευρά τους. Από αριστερά διακρίνονται η Αφορεσμένη 

Λάκα και οι κορυφές Ντεληδήμ(ου), Σουφλί, Διχάλα, Ψηλόραχη, 

Στ’ Σαλαγιάννη, Διάσελο Καλιάγρια, Χοντρό Σπανό. Ανάμεσα στις 

κορυφές Ψηλόραχη και Σαλαγιάννη διακρίνεται το φυσικό βαθού-

λωμα Στ’ Αρκουδιά. Μπροστά από τις κορυφές Σουφλί και Διχάλα 

η βρίσκεται κορυφή Τσουρνάτα του Λεοντίτου.

νυμο Αρκούδας απαντά επίσης στο χωριό Ανθη-
ρό (πρώην Μπουκοβίτσα) της Αργιθέας σύμφωνα 
με πληροφορίες του εκπαιδευτικού Ξενοφώντα 
Κουτή και σε άλλες περιοχές της Θεσσαλίας.

Το επώνυμο Κεραμίδας διαπιστώσαμε ότι 
απαντούσε στην Πρασιά το 1840. Συγκεκριμέ-
να σε κατάλογο δωρητών για την ανέγερση του 
ναού της Μονής Τατάρνας με ημερομηνία 18 
Ιουλίου 1840 εμφανίζεται στην Πρασιά (τότε Ζε-
λενίτσα) ο Αθανάσιος Κεραμίδας να προσφέρει 
10 δραχμές. Δεν γνωρίζουμε αν ήταν μόνιμος 
κάτοικος ή κτηνοτρόφος που ξεκαλοκαίριαζε στα 
θερινά βοσκοτόπια της Κοινότητας Πρασιάς.

Το επώνυμο Αρκούδας απαντά και σήμερα σε 
διάφορα μέρη. Στο Πολύκαστρο του νομού Κιλκίς 
ο συγγραφέας Διονύσης Μαυρόγιαννης κατέγρα-
ψε τις ακόλουθες εννέα οικογένειες με το επώ-
νυμο Αρκούδας σε γνωστό έργο του: Στέργιος, 
Σπύρος, Βασίλης, Βαγγέλης, Κώστας, Γιάννος, 
Γιώργος, Πέτρος, Πέτρος. (Βλ. Διονύση Μαυρό-
γιαννη, π. Πρύτανη Δημοκρατείου Πανεπιστη-
μίου Θράκης, Οι Σαρακατσάνοι της Θράκης, της 
Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας, Εκδόσεις 
Δωδώνη, Αθήνα-Γιάννινα 1998, σ. 208) Το επώ-

Στα βόρεια σύνορα του Ασπρορέματος Επαι-
νιανών βρίσκεται ο βοσκότοπος Στ’ Αρκουδιά. 
Συγκεκριμένα εκτείνεται ανάμεσα στις κορυ-
φές Ψηλόραχη και Σαλαγιάννη και συνορεύει 
ανατολικά με το Λεοντίτο Αργιθέας, δυτικά με 
την Πρασιά Ευρυτανίας και βόρεια με το θερινό 
βοσκότοπο Κεδράκια που ανήκει στο χωριό Κέ-
δρα Ευρυτανίας (παλαιό όνομα Χορίγκοβο). Στ’ 
Αρκουδιά είναι πλαγιά και φυσικό βαθούλωμα 
μαζί, κοίλωμα του εδάφους δηλαδή, γούπα-
το στη ντόπια λαλιά. Έχει πηγή με τρεχούμενο 
νερό και πάντοτε στο μέρος αυτό υπήρχε στάνη 
τσελιγκάτων, γιατί πρόκειται για ιδανικό θερι-
νό βοσκότοπο. Βρίσκεται πάνω ακριβώς στην 
αλογόστρατα που συνέδεε τα παλιά χρόνια τα 
Άγραφα με την Αργιθέα. Κάποτε από το σημείο 
αυτό διέρχονταν καθημερινά πολλοί διαβάτες 
και υποζύγια κινούμενοι προς τη Μονή της Σπη-
λιάς στη Στεφανιάδα ή προς το χωριά Λεοντίτο 
και Πετρίλο ή χαμηλότερα προς τον κάμπο του 
Μουζακίου προερχόμενοι κυρίως από διάφορες 
τοποθεσίες των Επαινιανών: κεντρικό χωριό, 
Απιδιά, Μέρσιανη, Φτέρη, Σαμαράκι, Παλούκια, 
Πλαΐτσι, δεξιά όχθη του Ασπρορεύματος.

Για λόγους ιστορικούς αναφέρω εδώ τις το-
ποθεσίες που συνέδεαν την αλογόστρατα από τη 
θέση Παλούκια μέχρι τη θέση θέση Στ’ Αρκουδιά 
εκείνα τα χρόνια: Παλούκια, Κόκκινο Διάσελο, 
Κεχροδιάσελο, νότια πλαγιά κορυφής Τζοχα-
ντάρη, Γιαννούλα (στάνη), Αποστόλου (στάνη, 
επονομαζόμενου Τσιούλου), Κουκουρούτζος, 
Χωράφι (Ζιώγα), Νεροπλάτανος, Λάκα Μπίνα, 
Μνήματα, στενές στροφές ζικ-ζακ κατεβαίνο-
ντας μέχρι Λαγκάδι από Χοντρό Σπανό, άλλες 
στροφές ζικ-ζακ ανεβαίνοντας σε Διάσελο Κα-
λιάγριας, ευθεία ανηφορικά αφήνοντας δεξιά 
την κορυφή Σαλαγιάννης, άφιξη στη θέση Στ’ 
Αρκουδιά! Εικάζω με μεγάλη πιθανότητα ότι την 
αλογόστρατα αυτή ακολούθησε και ο κλινήρης 
Γεώργιος Καραϊσκάκης στα τέλη Ιουλίου του 
1823 κατά την οπισθοχώρησή του από του Λεο-
ντίτου και τη μετάβασή του στη Μονή Προυσού 
Ευρυτανίας.

Κατά τη δεκαετία του 1950 οι οικογένειες 
Ζιώγα από το Ασπρόρεμα πλήρωσαν ντόπιους 
τεχνίτες, οι οποίοι μετέτρεψαν σε αλογόστρα-
τα μια γιδόστρατα που συνέδεε τα Παλούκια με 
τον αυχένα Μπαλτενήσι και βρίσκεται προς την 
πλευρά της Πρασιάς Ευρυτανίας. Πρόκειται για 
την αλογόστρατα που χρησιμοποιείται και σήμε-
ρα από τους κατοίκους του Ασπρορέματος, όταν 
κινούνται προς τα Παλούκια. Το Μπαλτενήσι 
βρίσκεται ακριβώς στη ράχη λίγο ψηλότερα από 

τη θέση Λάκα Μπίνα. Όσοι ανεβαίνουν από το 
Ασπρόρεμα σήμερα, φτάνουν στη θέση Νερο-
πλάτανος, από όπου περνούσε η παλιά αλογό-
στρατα. Προχωρούν προς τη θέση Λάκα Μπίνα 
και ανέρχονται στον αυχένα και στη Λάκα Μπαλ-
τενήσι, όπου κοιμούνταν τα κοπάδια τη νύχτα 
τα παλιότερα χρόνια (ήταν γρέκι). Στη συνέχεια 
ακολουθούν την αλογόστρατα σε ευθεία πορεία 
προς τα Παλούκια, μια διαδρομή συντομότερη 
και ασφαλέστερη σε σύγκριση με την προηγού-
μενη!

Από ηλικίας πέντε ετών μέχρι τα είκοσι δύο 
που τελείωσα το Πανεπιστήμιο, έζησα τα καλο-
καίρια στα θερινά βοσκοτόπια της Πρασιάς στα 
σύνορα με την περιοχή του Ασπρορεύματος 
Επαινιανών. Από ηλικίας εννέα ετών ανέβαινα 
στην κορυφογραμμή Πρασιάς-Ασπρορεύματος 
και ρωτώντας τους βοσκούς άρχισα να μαθαί-
νω τα ονόματα των απέναντι βουνών και του 
τόπου ολόγυρα. Πληροφορήθηκα τότε για το 
συγκεκριμένο τοπωνύμιο Στ’ Αρκουδιά και το 
είχα αποδώσει στην παρουσία κάποιας αρκού-
δας στην περιοχή, αφού κανένας από τους τσο-
πάνηδες δεν γνώριζε την προέλευσή του. Προ 
μιας εικοσαετίας περίπου, ασχολούμενος με τη 
μελέτη της τοπικής ιστορίας της Πρασιάς και τα 
τοπωνύμια ευρύτερα, διαπίστωσα ότι η ονομα-
σία Στ’ Αρκουδιά  προήλθε από την παρουσία 
ανθρώπων εκεί κατά την καλοκαιρινή περίοδο!

Συγκεκριμένα τσελιγκάδες της περιοχής, οι 
οποίοι έφεραν το επώνυμο Αρκούδας, ξεκαλο-
καίριαζαν σε αυτή τη θέση με τα κοπάδια τους. Η 
πρωιμότερη μαρτυρία του επωνύμου Αρκούδας 
προέρχεται από τον Οθωμανικό Φορολογικό 
Κατάλογο του 1454/1455 και αφορά το χωριό 
Κέδρα της βορειοδυτικής Ευρυτανίας. (Βλ. Αν.-Γ. 
Μαυρομύτη, «Ονοματολόγια των χωριών του 
Ευρυτανικού Ασπροποτάμου 1454-1455 μ. Χ.», 
Πανευρυτανικής Ένωσης Ασπροπόταμος άγνω-
στη ιστορία και σύγχρονη ανάπτυξη, Πρακτικά 
Ημερίδας, Αθήνα 2009, σσ. 71, 89, 95). Στον Κα-
τάλογο αυτό αναγράφονται οι ακόλουθοι τέσσε-
ρις κάτοικοι με το επώνυμο Αρκούδας: Γιάννης, 
Γιώργης, Αντριάς, Κώστας.

Εικάζω ότι το τοπωνύμιο ήταν αρχικά Στ’ Αρ-
κούδα, έγινε Στ’ Αρκουδά και κατέληξε Στ’ Αρ-
κουδιά. Δεν επρόκειτο για μόνιμους κατοίκους 
των Κέδρων, αλλά για μετακινούμενους κτηνο-
τρόφους ενοικιαστές της θέσης αυτής κατά τους 
θερινούς μήνες, τους επονομαζόμενους σκηνί-
τες. Προκύπτει ως εκ τούτων, ότι η καταγραφή 
από τους γραμματικούς του Οθωμανικού κρά-
τους το 1454/55 πραγματοποιήθηκε καλοκαίρι. 

Το επώνυμο Αρκούδας δεν απαντά στο Δημοτο-
λόγιο των Κέδρων Ευρυτανίας μετά την Επανά-
σταση του 1821 ούτε στο Μητρώο Αρρένων του 
Δήμου Απεραντίων. Σημειωτέον δε ότι από τους 
εκατοντάδες βλαχοποιμένες των θερινών βο-
σκοτόπων των Αγράφων ελάχιστοι άφησαν το 
επώνυμό τους σε κάποιον τόπο! 

 Στο Νέο Φάληρο Πειραιά το έτος 2013 έτυχε 
να συναντήσω έναν εκπαιδευτικό της πρωτο-
βάθμιας εκπαίδευσης ονόματι Μπομπότη Γεώρ-
γιο. Σε σχετική συζήτηση αναφορικά με την προ-
έλευση του επωνύμου και τον τόπο καταγωγής 
του, μού αποκάλυψε ότι το γένος της γιαγιάς του 
ήταν Αρκούδας! Η τελευταία είχε ακουστά ότι οι 
πρόγονοί της ξεκαλοκαίριαζαν στα βουνά των 
Αγράφων, στα σύνορα της Ευρυτανίας με την Αρ-
γιθέα, αλλά δεν γνώριζε σε ποια ακριβώς θέση.

Ο εκπαιδευτικός Γεώργιος Μπομπότης απευ-
θύνθηκε στη γιαγιά του και πληροφορήθηκε τα 
ακόλουθα σχετικά με την προέλευση του επω-
νύμου Αρκούδας: Η οικογένεια Αρκούδα έφερε 
προηγουμένως το επώνυμο Κεραμίδας. Τους 
θερινούς μήνες οι οικογένειες με τα παιδιά διέ-
μεναν σε έναν θερινό οικισμό, γνωστό ως «Κο-
νάκια», ενώ τα κοπάδια έβοσκαν στις πλαγιές και 
το βράδυ κοιμούνταν ψηλότερα στα γρέκια. Εκεί 
κάποια μέρα ένας Κεραμίδας πάλεψε με μια αρ-
κούδα, όταν η τελευταία επιτέθηκε στο κοπάδι. Η 
αρκούδα όρμησε στο βοσκό και με τα νύχια της 
έσκισε το στήθος του, ενώ ο γενναίος Κεραμίδας 
κατάφερε να βυθίσει το τσεκούρι του στο κεφάλι 
της αρκούδας. Με όσες δυνάμεις τού απόμειναν, 
κινήθηκε κάτω προς τα Κονάκια, για να ειδοποι-
ήσει τους άλλους τσομπάνηδες. Η αρκούδα τον 
ακολούθησε μυρίζοντας το αίμα του που έσταζε 
στη γη. Ακούγοντας τις σπαρακτικές φωνές του 
οι υπόλοιποι τσελιγκάδες πετάχτηκαν έξω από 
τα Παλιοκόνακα. Αντίκρυσαν τότε τον Κεραμίδα 
πλημμυρισμένο στα αίματα και παραπίσω μια 
αρκούδα να τον ακολουθεί με το τσεκούρι βυθι-
σμένο στο κεφάλι της! Σώθηκε τελικά ο βοσκός, 
ενώ η αρκούδα θανατώθηκε. Σ’ αυτόν που πά-
λεψε δόθηκε το παρωνύμιο Αρκούδας από τους 
άλλους Σαρακατσαναίους και επικράτησε με τον 
καιρό ως επώνυμο!
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ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΑΠΑ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Με πρω-

τοβουλία της 
Ιεράς Μητρό-
πολης Καρ-
πενησίου ορ-
γ α ν ώ θ η κ α ν 
το  περασμένο 
καλοκαίρι εκ-
δηλώσεις σε 
αρκετά χωριά 
των Αγράφων 
προς τιμή των 
κληρικών εκεί-

νων που διετέλεσαν εφημέριοι επί σειρά ετών 
στα μέρη αυτά και μάλιστα σε πολύ δύσκολες 
εποχές. Ειδικότερα στα χωριά του τ. Δήμου 
Αγράφων τιμήθηκαν οι:
• Παπά Κώστας  Παπαγεωργίου που υπήρξε 
εφημέριος στα χωριά Άγραφα, Επινιανά, Τρί-
δενδρο αλλά και τους συνοικισμούς αυτών που 
τότε έσφυζαν από ζωή ενώ τώρα είναι εγκατα-
λειμμένοι. Ο Παπά Κώστας ήταν διάδοχος του 
πατέρα του Παπα Γιώργου.
• Παπά Πέτρος Νταλλής που υπήρξε εφημέ-
ριος στα χωριά  Τροβάτο αλλά και τους συνοι-
κισμούς αυτού. Ο Παπά Πέτρος ήταν διάδοχος 
του πατέρα του Παπά Γιώργου (Παπά Γώγου). 
Θα ήθελα εδώ να αναφέρω ότι με τους 4 αυτούς 
ιερείς είχα στενή συγγένεια, από την πλευρά της 
μητέρας μου, και τους θυμάμαι πάρα πολύ καλά 
αλλά και παρακολουθούσα τις άοκνες προσπά-
θειές τους για το ποίμνιό τους κλπ.
• Παπά Λάμπρος Θεοδώρου που υπήρξε 
εφημέριος στα Βραγγιανά αλλά και τους συνοι-
κισμούς.

Παρακολούθησα την εκδήλωση που έγινε για 
τον Παπά Κώστα Παπαγεωργίου στα Άγραφα με 
την παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη 
Καρπενησίου κκ Γεωργίου, του Παπά Σωτήρη 
Σαλαμάρα ,των Παπά Στέφανου και Παπά Γιώρ-
γου Παπαγεωργίου αλλά και πλήθους πιστών 
από τα Άγραφα και τα γύρω χωριά. Ο Παπά Κώ-
στας υπηρέτησε επί πολλά χρόνια τα Άγραφα, τα 
Επινιανά ,το Τρίδενδρο αλλά και τους συνοικι-
σμούς με πάρα πολλές δυσκολίες και ένα δίκτυο 
μονοπατιών που έπρεπε να διασχίζει πολύ συ-
χνά μέρα-νύχτα με κάθε καιρό και πολλές φο-
ρές μόνος του με το μουλάρι του. Σε κάθε χωριό 
και αν βρεθεί κανείς ακούει συχνά ιστορίες με 
τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε ο Παπά Κώστας 
πολύ συχνά κατά την εκτέλεση του θεάρεστου 
έργου του. Κύριος ομιλητής στην εκδήλωση 

των Αγράφων για τον Παπά Κώστα ήταν ο υιός 
του Παπά Στέφανος , ο οποίος μαζί με τον αδελ-
φό του Παπά Γιώργο ιερουργούν στον Βόλο επί 
σειρά ετών και με πλούσιο κοινωνικό έργο αλλά 
και με μεγάλη αγάπη για τα πάτρια εδάφη, που 
τα επισκέπτονται πολύ συχνά.

Παραθέτω την εμπεριστατωμένη ομιλία του 
Παπά Στέφανου για τον Παπά Κώστα των Αγρά-
φων: Σεβασμιώτατε Πάτερ και Δέσποτα, Σε-
βαστοί Πατέρες, Κύριοι κύριοι εκκλησιαστικοί 
Σύμβουλοι, Κυρίες και Κύριοι.

Με αισθήματα βαθυτάτου σεβασμού και υιι-
κής αγάπης προς τον Σεπτόν Ποιμενάρχην κύρι-
ον κύριον ΓΕΩΡΓΙΟΝ, υπακούων εις την εντολή 
Του, και ευρισκόμενος εις την ιδιαιτέρα πατρίδα 
μου, συμμετέχω εις την εσπερινή αυτή τιμητι-
κή εκδήλωση, αφιερωμένη εις τον αείμνηστο 
κληρικό της Ιεράς Μητροπόλεως Καρπενησίου 
και εφημέριο του ενταύθα Ιερού Ναού Αγίου 
Δημητρίου Αγράφων,  επί πλέον δε κατά σάρ-
κα πατέρα μου. Εκ  προϊμίου ευχαριστούμε τον 
Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην κύριον Γεώργι-
ον δια την πρωτοβουλία, ώστε υλοποίησε την 
απόφαση Του δια την τιμητική αυτή εκδήλωση 
προς τιμήν του αειμνήστου πατρός Κων/νου 
Παπαγεωργίου. Και η τιμή προς τον κεκοιμη-
μένον ιερέα, απευθύνεται εν συνόλω εις τον 
εφημεριακό κλήρο, παρά τις όποιες πτώσεις και 
αδυναμίες, παραμένει ο άγρυπνος φρουρός της 
ποίμνης του Χριστού.

Να συνεχίζετε Σεβασμιώτατε τις ωραίες 

αυτές εκδηλώσεις, αποδίδοντας την επιβαλ-
λομένη τιμή προς τους λευίτας της Εκκλησί-
ας, που με θυσιαστική διάθεση υπηρέτησαν ή 
υπηρετούν την Εκκλησία του Χριστού. Ευχαρι-
στούμε τον αδελφό και κληρικό πρόεδρο πα-
τέρα Σωτήριο και τα μέλη του εκκλησιαστικού 
συμβουλίου δια την, από κοινού με τον Σεβα-

σμιώ- τατον, διοργάνωση της εκδηλώσεως, 
αλλά και τους παρισταμένους ενορίτες. Οι πα-
λαιότεροι θα ενθυμηθούν τις στιγμές και ημέρες 
που έζησαν πλησίον του μακαριστού ιερέως, 
στιγμές χαράς και λύπης, οι δε νεότεροι θα γνω-
ρίσουν τον ιερέα εκείνον που με θυσιαστική δι-
άθεση διηκόνησε την ενορία του. Είναι δύσκολο 
εις εμέ τον κατά σάρκα υιότου, να ομιλήσω δια 
τον πατέρα μου, καθώς η φωνή μου πνίγεται 
μέσα στις ωραίες αναμνήσεις και τα ιερά βιώμα-
τα που έζησα ως παπαδοπαίδι εις την ιερατική 
οικογένεια. Τολμώ με την ευλογία του Σεβασμι-
ωτάτου να χαράξω λίγες γραμμές δια την πορεία 
του αειμνήστου, εις την ανηφορική οδό της ιε-
ρωσύνης.

Ο αείμνηστος παπακώστας εγεννήθη την 10η 
Αυγούστου 1920 στα Άγραφα. Δημοτικό Σχο-
λείο εδώ στο χωριό του και στο χωριό Χρύσω με 
δάσκαλο τον κύριο Μπακόλα, και γυμνάσιο στο 
Καρπενήσι. Ο πατέρας του και παππούς μας π. 
Γεώργιος Παπαγεωργίου υπηρέτησε ως ιεροδι-
δάσκαλος. Εκτός από λειτουργός του Υψίστου, 
τον ενδιέφερε τα αναλφάβητα παιδιά να μάθουν 
γράμματα για να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι 
και ευσεβείς χριστιανοί, λέγοντας «άνθρωπος 
αγράμματος ξύλο απελέκητο», προφανώς στη-
ριζόμενος στον Πατροκοσμά που έλεγε «Η Εκ-
κλησία μας είναι εις την Ελληνικήν. Και αν δεν 
σπουδάσεις τα Ελληνικά, δεν μπορείς να κατα-
λάβεις εκείνα που ομολογεί η Εκκλησία μας». 

Συνοδοιπόρος στη ζωή του Παπαγιώργη, 
η γιαγιά μας, η πρεσβυτέρα Αμαλία, το γένος 
Πριόβολου. Άνθρωπος με ευαισθησία στην 
αλληλεγγύη, στην φιλανθρωπία προς τον συ-
νάνθρωπο, ιδιαιτέρως την εποχή της κατοχής 
όπου σε πολλά νοικοκυριά δεν υπήρχε ούτε μια 
χούφτα καλαμποκάλευρο. Ο τότε Κώστας, γα-
λουχημένος με τα νάματα της πίστεως ζώντας 
σε ιερατικό περιβάλλον, όταν ήλθε η στιγμή να 
πάρει τις αποφάσεις δια την ζωή του, επέλεξε 
την Ιερωσύνη. Επί Μητροπολίτου Δημητριά-
δος κυρού Ιωακείμ εφοίτησε εις το Ανώτερο 
Εκκλησιαστικό Φροντιστήριο Βόλου. Παρά την 
προτροπή του μακαριστού Αρχιερέως να κατοι-
κήσει στο Βόλο, και να χειροτονηθεί κληρικός, 
αρνήθηκε την πρόταση του Μητροπολίτου για 
να επιστρέψει εις την ιδιαιτέρα πατρίδα του, τα 
Άγραφα. Άλλος στη θέση του, θα προτιμούσε 
την πόλη με τις ανέσεις και απολαβές, εκείνος 
προτίμησε την <<άγονη περιοχή>> των Αγρά-

φων. Πρίν την χειροτονία, υπηρέτησε την Πα-
τρίδα ως ασυρματιστής με τον Άγιο πλέον, της 
εκκλησίας μας, Όσιο Παίσιο, σε εποχές δύσκο-
λες, κατά την περίοδο του εμφυλίου πολέμου 
στο Γράμμο και Βίτσι. Αποστρατεύθηκε και ήλθε 
η στιγμή της αποκαταστάσεως του. Ενυμφεύθη 
την αείμνηστον Ελευθερία Μιχοπούλου το έτος 
1950, και από τον γάμο τους απέκτησαν δύο άρ-
ρενα τέκνα.

Έφθασε η ημέρα να εκπληρώσει τον πόθο 
της ψυχής του, να αφιερωθεί στον Κύριο. Δια 
των σεπτών χειρών του μακαριστού Μητρο-
πολίτου Ναυπακτίας και Ευρυτανίας κυρού 
Χριστοφόρου έλαβε τον βαθμό του Διακόνου το 
έτος 1951 και ένα χρόνο αργότερα το 1952 το 
βαθμό του Πρεσβυτέρου. Αρχικώς υπηρέτησε 
εις τον Ιερόν Ναόν Αγίου Δημητρίου Τριδέν-
δρου και εν συνεχεία έως ότου οι δυνάμεις του 
το επέτρεψαν εις τον ενταύθα Ιερό Ναό Αγίου 
Δημητρίου Αγράφων για πολλές δεκαετίες. 
Η διακονία του στην συγκεκριμένη περιοχή 
υπήρξε μαρτυρική, αρκεί να λάβουμε υπ’όψιν 
τις συνθήκες της τότε εποχής, τα μέσα δια την 
μετακίνηση του, αυτοκίνητο δεν κυκλοφορού-
σε πουθενά, η μετακίνηση γινόταν με το μου-
λάρι, μέσα στο βαρύ χειμώνα και τη λάβα του 
καλοκαιριού, περνώντας από μονοπάτια, ρέμα-
τα, ποτάμια, γκρεμούς με κίνδυνο της ζωής του, 
υπηρετώντας όχι μόνον τον ενταύθα ενοριακό 
ναό, αλλά και τις ενορίες της πέριξ περιοχής: 
Μάραθο, Επινιανά, Μοναστηράκι καθώς τους 
οικισμούς: Φτέρη, Νιάλα, Καμάρια, ιδιαιτέρως 
την Ιερά Μονή Παναγία της Στάνας.

Πολλές φορές και κατά την διάρκεια των 
μεγάλων εορτών η κατά σάρκα οικογένεια 
του νιώθαμε την απουσία του, γιατί έπρεπε να 
υπηρετήσει την μεγάλη οικογένεια την Εκκλη-
σία. Πώς να λησμονήσω την νύκτα του Πάσχα! 
Μετά την ακολουθία της Αναστάσεως, μόνος 
και έφιππος μετέβαινε και σε άλλες ενορίες 
δια την ακολουθία και την Θεία Λειτουργία της 
Αναστάσεως. Πολλές χειμωνιάτικες ημέρες, 
μέσα από το παράθυρο, τα μάτια μας ήσαν καρ-
φωμένα στο βάθος του δρόμου μήπως τον δι-
ακρίνουμε να έρχεται? Άνθρωπος ανεξίκακος, 
χωρίς εμπάθειες, άνθρωπος της προσφοράς. 
Ως ποιμένας συμμετείχε στη χαρά και την θλίψη 
των ενοριτών, έκαμε εφαρμογή τον λόγο του 
Αποστόλου Παύλου, «χαίρετε μετά χαιρόντων 
και κλαίετε μετά κλαιόντων».

Με απόλυτη υπακοή συνεργάζετο με τους 
Μητροπολίτες Ναυπακτίας και Ευρυτανίας αει-
μνήστους Χριστοφόρο και Δαμασκηνό. Όταν 
πλέον ιδρύθηκε η Ιερά Μητρόπολις Καρπενη-

σίου συνέχισε την συνεργασία με τον Μητρο-
πολίτην κυρόν Νικόλαον. Δια την μακροχρόνιο 
διακονία ο αείμνηστος κυρός Νικόλαος τον 
εχειροθέτησε Οικονόμο. Με τα ιερά νάματα της 
πίστεως γαλούχησε την οικογένεια του, απε-
κατέστησε τα παιδιά του και αξιώθηκε να τα ει-
σάγει εις τα Άγια των Αγίων. Ο υποφενόμενος 
έλαβε τους βαθμούς της ιερωσύνης από τον 
μακαριστό Μητροπολίτη Φθιώτιδος κυρόν Δα-
μασκηνόν και ο αδελφός μου εισήλθεν εις τον 
Ιερόν Κλήρον δια των χειρών του μακαριστού 
Αρχιεπισκόπου κυρού Χριστοδούλου του από 
Δημητριάδος.

Συνοδοιπόρος του πατρός Κων/νου εις τον 
ανηφορικό Γολγοθά της ιερωσύνης, ως Σίμων 
Κυρηναίος, τον στήριζε και τον ενίσχυε η αεί-
μνηστος μητέρα μας, πρεσβυτέρα Ελευθερία, 
σύζυγος και μητέρα στο σπίτι έχοντας την μέρι-
μνα των παιδιών, την φροντίδα των παπούδων, 
την φιλοξενία των περαστικών από άλλα χωριά 
και όχι μόνον, και γενικά τις υποχρεώσεις και τα 
βάρη του σπιτιού. Χαιρότανε όταν έβλεπε το χα-
μόγελο και την ικανοποίηση στα πρόσωπα των 
άλλων.

Με τις λίγες αυτές γραμμές που εχάραξα σας 
έφερα εις την σκέψιν σας παλαιές αναμνήσεις. 
Θα ενθυμείσθε τον μακαριστό ιερέα να σας ευ-
λογεί από την Ωραία Πύλη, πολλούς από τους 
παρισταμένους σας εβάπτισε, εστεφάνωσε 
τους γονείς σας, προέπεμψε εις την τελευταία 
κατοικία πολλούς συγχωριανούς, έως την 
στιγμή που έλαβε το μήνυμα από τον Κύριο 
της ζωής και του θανάτου, να εγκαταλείψει τον 
επίγειο ναό και να ανέβει εις το ουράνιο θυσια-
στήριο. Η σύντομη ασθένεια εκλόνισε την υγεία 
του και την 24η Δεκεμβρίου του έτους 1998, 
ευρισκόμενος στο Βόλο, μέσα εις την εόρτιον 
ατμόσφαιρα των εορτών κατά τον Ιερόν Χρυ-
σόστομον η ψυχή του άφηνε το ταλαιπωρημένο 
σώμα για να επιστρέψει εις την αληθινή Πατρί-
δα. Το σκήνος μετεφέρθει εδώ και το εκάλυψε 
η γή της ιδιαιτέρας  πατρίδας.

Ο παπακώστας  εκοιμήθη αλλά η ιερωσύνη 
του συνεχίζεται. Ευρισκόμενος ο ταπεινός λευί-
της εις την Αχειροποίητο Σκηνή, εις τα Άγια των 
Αγίων του 
ο υ ρ α ν ο ύ, 
σ υ ν ε χ ί ζε ι 
να ιερουρ-
γεί ενώπιον 
του θρόνου 
της Τριση-
λίου Θεότη-
τος. Έχουμε 

πρέσβυ, δέεται δια την μεγάλη οικογένεια, τους 
ενορίτες και την κατά σάρκα οικογένεια του.

Σεβασμιώτατε – αγαπητοί μου. Ίσως σας 
εκούρασα. Ευγνώμων προς τον Σεβασμιώτα-
τον δια την ωραία αυτή εκδήλωση. Σας παρα-
καλώ πάτερ και Δέσποτα να δέεσθε υπέρ της 
μακαρίας αναπαύσεως του. Η ομιλία μου αυτή 
υπήρξε αντίδωρον υιϊκής αγάπης προς εκεί-
νον δια όσα μας προσέφερε. Αγαπητοί μου συ-
μπατριώτες, παρακαλώ όταν συμμετέχετε εις 
την Ευχαριστιακή σύναξη να μνημονεύετε του 
ονόματός του, να ανάβετε ένα κεράκι στη μνή-
μη του, καθώς τα οστά του ευρίσκονται εις την 
κόγχη του Ιερού Βήματος.

Διατελώ με αισθήματα συγκινήσεως και 
εύχομαι δια τον μακαριστό πατέρα Κων/νο ο 
Κύριος που τον ανέδειξε ιερέα στο επίγειο θυ-
σιαστήριο να τον αξιώνει λειτουργόν και εις τον 
ουρανόν. Αυτή είναι η ευχή της Εκκλησίας «και 
ώσπερ επί της γής εν τη Εκκλησία σου λειτουρ-
γόν αυτόν κατέστησας, ούτω και εν τω ουρανίω 
σου θυσιαστηρίω ανάδειξον, Κύριε».-

Παπά Στέφανος Παπαγεωργίου
Θεωρήσαμε απαραίτητη την δημοσίευση 

των στοιχείων αυτών στην εφημερίδα “Επαινι-
ανών Λόγος», σαν ένδειξη τιμής στους ιερείς 
που σε δύσκολες εποχές κράτησαν άσβεστο 
τον φάρο της Ορθοδοξίας  στα δυσπρόσιτα μέρη 
των Αγράφων, αλλά και για να μάθουν οι νέοι 
την ιστορία του τόπου μας.

Αξίζουν συγχαρητήρια στον Μητροπολίτη 
κκ. Γεώργιο της  Ιεράς Μητρόπολης Καρπενη-
σίου για την πρωτοβουλία της οργάνωσης των 
εκδηλώσεων αυτών προς τιμή των διατελεσά-
ντων ιερέων στα Άγραφα.

Άρθρο: Λάμπρος Ζαρκαδούλας
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ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
Η υπόθεση εξελίχτηκε σε ένα χωριό των 

Αγράφων, το Τροβάτο. Μου την εξομολογήθηκε 
ο ίδιος ο «πρωταγωνιστής», αλλά την περιγρα-
φή του συγκεκριμένου περιστατικού μου την 
έκαναν και δύο συγχωριανοί μου, που διατη-
ρούσαν έντονα στη μνήμη τους το συμβάν της 

ημέρας εκείνης, 
χωρίς, βέβαια, να 
ξέρουν και την αιτία 
του, γιατί ο «πρω-
ταγωνιστής» του 
συμβάντος κράτη-
σε ερμητικά κλει-
στό το στόμα του. 
Κατά την ομολογία 
του, το τι συνέβη 
τη μέρα εκείνη της 
15ης Αυγούστου, 

στο μοναστήρι της Παναγίας, κατά τη γιορτή της 
Μεγαλόχαρης, το είχε εξομολογηθεί τότε στον 
παπά του χωριού και στα βαθιά γεράματά του 
το εξομολογήθηκε και σε μένα, γιατί, όπως μου 
δήλωνε, με εκτιμούσε ιδιαίτερα.  

Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν ξεσπάσει ο 
πόλεμος του 1940. Το καλοκαίρι εκείνο, όπως 
και κάθε καλοκαίρι, το χωριό έσφυζε από ζωή. 
Οι Σαρακατσάνοι είχαν ήδη από τα μέσα του 
Μάη ανεβεί με τα ποίμνιά τους από τα χειμαδιά 
στο χωριό και οι πλαγιές των βουνών αντηχού-
σαν μέρα και νύχτα από τη μελωδία των κου-
δουνιών των αιγοπροβάτων. Οι κτηνοτρόφοι εί-
χαν στήσει τις στάνες τους και εκμεταλλεύονταν 
τα καλοκαιρινά μαξούλια τους. Μεταξύ τους οι 
κτηνοτρόφοι του χωριού διατηρούσαν αγαθές 
σχέσεις και καθένας πρόσεχε το δικό του κοπά-
δι, χωρίς να παρενοχλεί το κοπάδι του άλλου. 

Ωστόσο, γνώρισμα του χαρακτήρα τους ήταν 
η αντιφατικότητα. Ενώ λόγου χάρη καθημερινά 
και για την παραμικρή αιτία έβριζαν ασύστολα 
τα θεία, εντούτοις στο βάθος της ψυχής τους 
ήταν θεοσεβούμενοι. Άλλη πάλι αντίφαση του 
χαρακτήρα τους ήταν ότι, ενώ κατά βάθος ήταν 
θεοσεβούμενοι, δεν ήταν λίγες οι φορές που 
έκλεβαν πρόβατα από τα κοπάδια κατοίκων των 
παρακείμενων χωριών. 

Αυτοί, λοιπόν, οι κτηνοτρόφοι, οι σκληροί ξω-
μάχοι, παρόλο το σκληρό τους χαρακτήρα, που 
διαμορφωνόταν από το φυσικό περιβάλλον και 
τον τρόπο ζωής τους, ήταν, όπως προανέφερα, 
κατά βάθος θρήσκοι. Θεωρούσαν, βέβαια, τον 
Αη –Γιώργη προστάτη των ποιμνίων τους, αλλά 
στις μεγάλες δυσκολίες της ζωής τους ατένιζαν 
το Μοναστήρι της Παναγίας του χωριού και στην 

Παναγία στήριζαν την ελπίδα τους. Στη γιορτή, 
μάλιστα, της Μεγαλόχαρης, στις 15 Αυγούστου, 
όλοι κατέβαιναν στο χωριό, φορούσαν τα καλύ-
τερα ρούχα τους και πήγαιναν στο Μοναστήρι ν’ 
ακούσουν τη θεία λειτουργία, να προσευχηθούν 
και μερικοί και να κοινωνήσουν, γιατί νήστευαν 
όλο το δεκαπενταύγουστο. Η γιορτή της Πανα-
γίας ήταν η κορυφαία τους αυγουστιάτικη γιορ-
τή. Τη μέρα αυτή οι σκληροτράχηλοι ποιμένες 
μεταβάλλονταν σε ταπεινούς και ευσεβείς προ-
σκυνητές. 

Εκείνο το καλοκαίρι κυλούσε όμορφα για 
τους χωριανούς και όλοι περίμεναν τη μέρα που 
γιόρταζε η Παναγία να πάνε να προσκυνήσουν 
τη Χάρη της. Αυτό θα έκανε και ο Κώστας, ένα 
Σαρακατσανόπουλο γεμάτο ζωντάνια.  Ωστόσο, 
τρεις μέρες πριν τη 15η Αυγούστου, ο Κώστας 
ξεκίνησε αποβραδίς και τα μεσάνυχτα έφτασε 
σε ένα παρακείμενο χωριό, στα Πιγκιανά. Πλη-
σίασε ένα κοπάδι από πρόβατα και αφού παρα-
τήρησε ότι ο τσοπάνης έλειπε, «έκοψε» καμιά 
δεκαριά και ώσπου να ξημερώσει, τα είχε φέρει 
στο χωριό και τα έσμιξε με το δικό του κοπάδι.
Ξημερώνοντας της Παναγίας, όπως όλοι οι χω-
ριανοί, έτσι και ο Κώστας ετοιμάστηκε να πάει 
στο πανηγύρι της Παναγίας, στο Μοναστήρι, για 
να προσκυνήσει τη Χάρη της και να ανταλλάξει 
ευχές με τους συγχωριανούς του. Ωστόσο, δια-
κατεχόταν και από κάποιο δισταγμό  και αμφιτα-
λαντευόταν αν έπρεπε να πάει ή όχι. Βρισκόταν 
σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, γιατί ένιωθε  
ενοχή για το κλέψιμο των προβάτων και μάλι-
στα λίγες μέρες πριν τη γιορτή της Παναγίας. 
Αλλά πώς θα δικαιολογούσε την απουσία του 
από την κορυφαία θρησκευτική εκδήλωση του 
χωριού; Τελικά, ξεπέρασε το δισταγμό, φόρεσε 
την καλύτερη μάλλινη φορεσιά του και ξεκίνησε 
για το Μοναστήρι. Σε τρία τέταρτα της  ώρας είχε 
φτάσει στο Μοναστήρι.

Κόσμος πολύς είχε συρρεύσει και οι χω-
ριανοί χαιρετιούνταν εγκάρδια μεταξύ τους 
και αντάλλασσαν ευχές. Στο εσωτερικό της 
εκκλησίας επικρατούσε συνωστισμός. Ο Κώ-
στας, αφού αντάλλαξε ευχές με αρκετούς συγ-
χωριανούς του, προχώρησε, για να μπει στην 
εκκλησία. Μπήκε με δυσκολία, λόγω των πολ-
λών προσκυνητών, και, αφού άναψε ένα κερί, 
προχώρησε προς την εικόνα της Παναγίας να 
την ασπαστεί, όπως εξάλλου έκανε κάθε χρόνο. 
Πλησίασε στην εικόνα, έκανε το σταυρό του και 
τη στιγμή που έριξε το βλέμμα του στην εικόνα 
και ήταν έτοιμος να την  ασπαστεί, όπως μου 
αφηγήθηκε, συνέβη το εξής φοβερό: είδε το 

άλλοτε μειλίχιο βλέμμα της Παναγιάς να πέφτει 
επάνω του άγριο και απειλητικό. Τρόμαξε, τον 
έπιασε πανικός, αισθάνθηκε σκοτοδίνη, άρχισε 
να ιδρώνει, τα πάντα γύρω του στροβιλίζονταν 
και τα πόδια του άρχισαν να τρέμουν. Τρίκλισε 
δεξιά και αριστερά και την ώρα που θα σωρια-
ζόταν στο έδαφος, δυο παλικάρια, συγχωριανοί 
του, που περίμεναν κι αυτά να προσκυνήσουν 
την εικόνα, τον άρπαξαν και γρήγορα τον μετέ-
φεραν έξω από την εκκλησία. Τον ξάπλωσαν 
στο πεζούλι της εκκλησίας, του έβγαλαν το σα-
κάκι, ξεκούμπωσαν το πουκάμισό του, σκούπι-
σαν τον ιδρώτα, που έτρεχε ποτάμι, και έβρεξαν 
το πρόσωπό του με κρύο νερό. Οι συγγενείς  
και οι συγχωριανοί του ανήσυχοι μαζεύτηκαν 
γύρω του και όλοι έλεγαν ότι ο συνωστισμός, 
ο καπνός από τα πολλά κεριά και η μεγάλη ζέ-
στη που επικρατούσε μέσα στο Μοναστήρι τον 
πείραξαν. Έμεινε εκεί ξαπλωμένος και επιτη-
ρούμενος από τους συγχωριανούς λίγη ώρα και 
ύστερα τον μετέφεραν κάτω από το πλατάνι που 
υπήρχε στο χώρο του Μοναστηριού.

Όταν συνήλθε κάπως, τον έβαλαν καβάλα σ’ 
ένα μουλάρι και τον μετέφεραν στο σπίτι του. 
Γιατρός, βέβαια, δεν υπήρχε στο χωριό και γι’ 
αυτό η μάνα του με τις γειτόνισσες ανέλαβαν να 
τον κάνουν καλά με γιατροσόφια. Του ετοίμασαν 
τσάι του  βουνού και του έκαναν εντριβές με οι-
νόπνευμα. Δεν έλειψαν, βέβαια, και οι γειτόνισ-
σες που έλεγαν κρυφομιλώντας ότι μπορεί να 
είναι ματιασμένος και έπρεπε να ειδοποιήσουν 
την κυρα-Γιώργαινα, την ξεματιάστρα, να τον 
ξεματιάσει. Ο Κώστας, όταν πληροφορήθηκε 
αυτό το τελευταίο, έδωσε εντολή στη μάνα του 
να μην περάσει η κυρα-Γιώργαινα το κατώφλι 
του σπιτιού τους.

Αργά το απόγευμα άρχισε να αισθάνεται κα-
λύτερα. Είχε κάπως ηρεμήσει. Έτσι έφτασε το 
βράδυ, έφαγε κάτι ελαφρό που του ετοίμασε 
η μάνα του και προσπάθησε να κοιμηθεί. Δεν 
τον είχε πάρει καλά - καλά ο ύπνος και αμέσως 
πετάχτηκε όρθιος τρομαγμένος. Είχε δει στον 
ύπνο του πάλι το άγριο, το φοβερό βλέμμα της 
Παναγίας. Τρόμαξε, μάλιστα, τόσο πολύ που μέ-
χρι το πρωί δεν τον κόλλησε ο ύπνος. 

Με το ξημέρωμα τον πλησίασε η μάνα του με 
αγωνία και τον ρώτησε να της πει πώς αισθά-
νεται και αν πονάει σε κάποιο σημείο του σώ-
ματός του. Αυτός την καθησύχασε και της είπε 
ότι όλα θα πάνε καλά. Η αγωνία του, όμως, από 
τα συμβάντα σε συνδυασμό με την υπερβολι-
κή εξάντληση που του επέφερε και η αϋπνία 
τον έκαναν ώστε να αισθάνεται ράκος, ψυχικά 

και σωματικά. Δεν τολμούσε, βέβαια, και να 
αποκοιμηθεί, γιατί φοβόταν μήπως αντικρίσει 
στον ύπνο του πάλι το αυστηρό βλέμμα της Πα-
ναγίας. Μετά από πολλή σκέψη αποφάσισε να 
επισκεφτεί τον παπά του χωριού, να του πει το 
παράπτωμά του το σχετικό με την κλοπή των 
προβάτων, να τον συμβουλευτεί και, ει δυνατόν, 
να του διαβάσει κάποια ευχή, ώστε να ηρεμήσει.   

Μόλις έπεσε το σούρουπο, ο Κώστας παίρ-
νοντας όλες τις προφυλάξεις πήγε στο σπίτι του 
παπά. Ο μειλίχιος, σεβάσμιος και αγιόμορφος 
παπάς τον δέχτηκε με χαρά αλλά και έκπληξη. 
Τον οδήγησε σε ένα δωματιάκι, ώστε να είναι οι 
δυο τους, και εκεί εξελίχτηκε ο εξής διάλογος:

- Πώς είσαι Κώστα; Πώς αισθάνεσαι; Είχα 
σκοπό αύριο να έρθω για να δω τι κάνεις. 

- Είμαι χάλια, παπά μου.
- Τι σου συμβαίνει; Μίλα μου ελεύθερα. Ό,τι 

μου πεις θα μείνει εδώ, μεταξύ μας.
- Παπά μου, αμάρτησα και το πλήρωσα ακρι-

βά! Ήρθα να ζητήσω τη συμβουλή σου και την 
ευχή σου.

- Πες μου, λοιπόν, τι σου συμβαίνει.
- Τρεις μέρες πριν τη γιορτή της Παναγίας, 

πήγα στα Πιγκιανά και έκλεψα δέκα πρόβατα. 
Και ενώ διέπραξα αυτό το αμάρτημα, ήρθα χθες 
στο Μοναστήρι να προσευχηθώ…

    Εκεί κόμπιασε και δεν μπορούσε να συνε-
χίσει την αφήγηση. Έξυπνος, όπως ήταν ο πα-
πάς, τον ενθάρρυνε να συνεχίσει.

   Μετά από μια μικρή παύση συνέχισε:
- Είχα σκεφτεί να μην έρθω στην εκκλησία, 

αλλά δεν εύρισκα κάποια σοβαρή δικαιολογία. 
Όλα τα παιδιά του χωριού θα έρχονταν στο Μο-
ναστήρι, εγώ πώς να λείψω; Τελικά αποφάσισα 
και ήρθα. Όμως, όταν πήγα να ασπαστώ την 
Παναγία, με κοίταξε με βλέμμα φοβερό και τρο-
μερό. Μου φάνηκε πως με μάλωνε! Τρόμαξα, 
ζαλίστηκα και έχασα τις αισθήσεις μου. Την πε-
ρασμένη νύχτα, μόλις πήγε να με πάρει ο ύπνος, 
πάλι η Παναγία με το ίδιο φοβερό βλέμμα με κα-
τατρόμαξε. Τι να κάνω; Δεν μπορώ να ησυχάσω. 
Βοήθησέ με…

    Ο παπάς έπιασε για λίγο τη λευκή μακριά 
γενειάδα του, έμεινε σκεπτικός για μερικά δευ-
τερόλεπτα και έπειτα με σοβαρή φωνή είπε:  

- Άκουσε, Κώστα. Η Παναγία είναι μεγάθυ-
μη, αγαπά και συγχωρεί όλο τον κόσμο, αρκεί 
και εμείς να δείχνουμε έμπρακτη μετάνοια για 
τις ανομίες μας. Πράγματι, η κλεψιά των προβά-
των, όπως και κάθε κλοπή, είναι μεγάλη αμαρ-
τία. Πήρες κάτι που δε σου ανήκε. Κάτι που ήταν 
κόπος άλλου ανθρώπου. Του στέρησες κάτι 
από το οποίο ζούσε. Και πήρες, μάλιστα, κάτι 
που δεν το είχες ανάγκη, γιατί απ’ ό,τι ξέρω εσύ 

έχεις αρκετά πρόβατα δικά σου. Γιατί το έκανες 
αυτό, παιδί μου;

- Από πλεονεξία, παπά μου. Μην το ρωτάς. 
Όμως, ό,τι έγινε, έγινε. Τι να κάνω τώρα;

  Ο παπάς μετά από σύντομη περίσκεψη, 
πήρε πάλι το σοβαρό του ύφος και είπε:

- Λοιπόν, Κώστα, άκουσε. Αύριο πρωί-πρωί 
θα πάρεις τα πρόβατα που έκλεψες και θα τα ξα-
ναπάς στον άνθρωπο από τον οποίο τα πήρες. 
Όταν τα παραδώσεις και επιστρέψεις, θα έρθεις 
στο μοναστήρι της Παναγίας. Εγώ θα είμαι εκεί 
το απογευματάκι και θα σε περιμένω. Συμφω-
νείς;

- Συμφωνώ, παπά μου.
Ο Κώστας ακολούθησε το πρόγραμμα που 

του υποδείχτηκε από τον παπά και το έφερε σε 
πέρας. Το απογευματάκι πήγε στο Μοναστήρι 
και εκεί τον περίμενε ο παπάς καθισμένος στο 
πεζούλι του Μοναστηριού. Ξαλαφρωμένος 
κάπως καλησπέρισε τον παπά και του είπε ότι 
έπραξε όπως του είχε πει.

Ο παπάς σαφώς ικανοποιημένος και αυτός 
είπε:

- Λοιπόν, Κώστα, όπως σου είπα, η Παναγία 
είναι μεγάθυμη. Θα μπούμε μέσα στην εκκλη-
σία, θα ανάψεις ένα κεράκι και θα προσευχη-
θείς. Θα ζητήσεις συγχώρηση και θα υποσχε-
θείς ειλικρινά ότι δε θα κλέψεις άλλη φορά στη 
ζωή σου. Έπειτα, θα ασπαστείς την εικόνα της 
Παναγίας. Σύμφωνοι;

- Σύμφωνοι, παπά μου. 
- Ας μπούμε, λοιπόν, στην εκκλησία.
Ο Κώστας αισθανόταν την καρδιά του να χτυ-

πά δυνατά και τα πόδια του να τον κρατούν με 
δυσκολία. Αγωνιούσε πώς θα το αντίκριζε και 
πώς θα ήταν το βλέμμα της Παναγίας.   

Ο παπάς κατευθύνθηκε προς την είσοδο της 
εκκλησίας και ο Κώστας ακολουθούσε. Μπή-
καν μέσα και ο παπάς στάθηκε δίπλα στην εί-
σοδο. Ο Κώστας προχώρησε αργά, άναψε ένα 
κεράκι και κατευθύνθηκε προς την εικόνα της 
Παναγίας. Τα δευτερόλεπτα, ώσπου να φτάσει 
στην εικόνα, του φάνηκαν αιώνες. Πλησίασε, 
προσευχήθηκε, υποσχέθηκε πως δε θα ξανα-
κλέψει, ασπάστηκε την εικόνα, αλλά δεν είχε 
κουράγιο να σηκώσει τα μάτια του και να αντι-
κρίσει το βλέμμα της Παναγίας. Τελικά, μάζεψε 
όλη του τη δύναμη και σήκωσε τα μάτια προς 
το βλέμμα της Παναγίας. Και τότε αντίκρισε κάτι 
που τον έκανε να αγαλλιάσει, να ηρεμήσει  και 
να ξαναβρεί τον εαυτό του: Το βλέμμα της Πα-
ναγίας ήταν το βλέμμα που ήξερε από παλιά. 
Ήταν ήρεμο, μειλίχιο, γαλήνιο, φιλικό και στορ-
γικό. Έμεινε εκεί αρκετή ώρα και ξανάδωσε την 
υπόσχεση ότι δε θα κλέψει άλλη φορά και δε θα 

αδικήσει ξανά συνάνθρωπό του. Ύστερα γύρισε 
προς τον παπά που τον περίμενε στην είσοδο.

- Πάμε, παπά μου, του είπε. Σε ευχαριστώ για 
ό,τι έκανες για μένα.

- Πάμε, Κώστα, και να ξέρεις ότι εγώ δεν 
έκανα τίποτε. Ο άνθρωπος μπορεί να κάνει 
τα πάντα για τον εαυτό του. Και τα καλά και τα 
κακά. Από δω και στο εξής μόνος σου μπορείς 
να καθορίζεις τη ζωή σου και τις πράξεις σου.

- Σε ευχαριστώ, είπε πάλι ο Κώστας και έτσι 
τέλειωσε αυτή η προσωπική του περιπέτεια.    

Ο Κώστας, μόλις τέλειωσε την αφήγηση, 
την οποία παρακολουθούσα έκπληκτος, έριξε 
μακριά το κουρασμένο βλέμμα του, αναπόλησε 
την εποχή που είχε συμβεί το περιστατικό και 
είπε: Αυτά έγιναν, όταν ήμουνα αρκετά νέος. 
Από τότε δεν αδίκησα άνθρωπο. Στο πανηγύ-
ρι της Παναγίας πήγαινα κάθε δεκαπέντε Αυ-
γούστου, προσευχόμουνα και αντίκριζα πάντα 
το στοργικό βλέμμα της Παναγίας. Τώρα δεν 
μπορώ πια να πάω, γιατί δε με κρατούν τα πό-
δια μου. Γέρασα πια. Σου είπα την ιστορία αυτή 
και να ξέρεις ότι είσαι ο δεύτερος άνθρωπος 
που τη μαθαίνει. Ο πρώτος ήταν ο παπάς. Σου 
την είπα με κάθε λεπτομέρεια. Δεν ξέρω γιατί, 
αλλά, παρόλο που έχουν περάσει τόσα χρόνια, 
αισθανόμουνα την ανάγκη να σου την πω. Και 
να σου πω την αλήθεια, δε με νοιάζει πια να τη 
μάθει ο κόσμος.

Αυτή ήταν μια μυστική πλευρά της ζωής του 
Κώστα και εγώ την κατέγραψα όσο πιο πιστά 
μπορούσα. Προσωπικά, δε μου αρέσουν τα μυ-
στικά των άλλων. Μου αρέσουν όμως οι εξο-
μολογήσεις τους. Και αυτή ήταν μια εκ βαθέων 
εξομολόγηση. Έτσι, τουλάχιστον, την εξέλαβα. 
Και είναι αλήθεια ότι με συγκίνησε και με δίδαξε.

Γράφει: Παναγιώτης Σαλαγιάννης
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Ο επί 27 χρόνια Πρόεδρος του Συλλόγου 
Αγραφιωτών Λάμπρος Γατής εκφώνησε τον πα-
ρακάτω επικήδειο  για τον Γιάννη Χόντο:
«Αγαπητέ Γιάννη, έλαχε ο κλήρος σε μένα να με-
ταφέρω το στερνό αντίο των συμπατριωτών μας, 
φίλων και γνωστών στο τελευταίο σου ταξίδι, 
από τον εφήμερο τούτο κόσμο στην αιωνιότητα 
όπου εκεί δεν υπάρχει πόνος αλλά ζωή ατελεί-
ωτη. Τα λόγια χάνονται, η σκέψη σταματά, αντι-
κρίζοντας τα παιδιά σου και τα αδέλφια σου Νίκο, 
Γιώργο, Αργύρη και Κώστα να μην μπορούν να 
καταλάβουν, γιατί τόσο γρήγορα έφυγες για τον 
κάτω κόσμο. Ένα γιατί πλανάται στο βλέμμα τους, 
μήπως δεν άντεξες για το χαμό της αγαπημένης 

σου συζύγου κι έφυγες να την συναντήσεις; Είναι 
ένα ερώτημα. 
Αγαπητέ Γιάννη, έφυγες μικρό παιδί ακολουθώ-
ντας τη μοίρα της ξενιτιάς με μοναδικά εφόδια την 
τιμιότητα, την εργατικότητα και την ευχή των γο-
νιών σου. Καταφέρατε μαζί με τα αδέλφια σου το 
ακατόρθωτο, κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει, 
την ανοδική πορεία σας στον επαγγελματικό τομέα.
Οι επιχειρήσεις σας δεσπόζουν στον Ελλαδικό 
χώρο και όχι μόνο. Προσφέρατε εργασία σε πολ-
λούς συμπατριώτες μας οι οποίοι σας ευγνωμο-
νούν.Το χωριό που γεννήθηκες δεν το ξέχασες, 
μεγάλο το φιλανθρωπικό σου έργο, το οποίο 
πρόσφερες με το δικό σου αθόρυβο τρόπο. 

Η πίστη σου προς τον Ύψιστο σε οδήγησε στην 
ανέγερση του Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευ-
ής, κτήτορες Αφοι Χόντου, σε τέτοια τοποθεσία 
ώστε να έχει οπτική επαφή με τα μέρη που έζη-
σες τα παιδικά σου χρόνια. Το όνομά σου θα μνη-
μονεύεται αιώνια ως ένας εκ των κτητόρων του 
Ιερού Ναού.
Αγαπητέ Γιάννη η τελευταία επιθυμία σου εκ-
πληρώθηκε και η κατοικία σου είναι στον πε-
ρίβολο του Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής. 
Ας είναι ελαφρύ το Αγραφιώτικο χώμα που σε 
σκεπάζει».Θα σε θυμούμαστε για πάντα, αιωνία 
η μνήμη σου. 

Έφυγε σήμερα από κοντά μας ο πολυαγαπη-
μένος μας συμπατριώτης, συγχωριανός και συγγε-
νής Γιάννης Χόντος του Σωτηρίου, ένας από τους 
πέντε αδελφούς, συνιδρυτής και συνιδιοκτήτης 
της αλυσίδας πολυκαταστημάτων Hondos Center. 
Ένα μεγάλο Ευχαριστούμε από καρδιάς Γιάννη!
• Για όσα έκανες για το χωριό μας!
• Για όσα έκανες για τους συγχωριανούς μας!
• Για την προσφορά σου σε όλους τους συμπα-
τριώτες μας!
• Για το ήθος, την απλότητα, την καλοσύνη, την 
αξιοπρέπεια και την ακεραιότητα σου!
• Για όλα όσα πέτυχες!
Χάσαμε έναν υπέροχο  Άνθρωπο! Έναν εξαίρετο 
συγχωριανό! Έναν μεγάλο επιχειρηματία!  Έναν 
θαυμάσιο συγγενή και φίλο! Ας είναι ελαφρύ το 
χώμα της γης των Αγράφων που θα σε σκεπάζει!
Θερμά συλλυπητήρια σε όλη την οικογένεια σου!
Καλό σου ταξίδι Γιάννη! Θα σε θυμόμαστε πάντα 
Όλοι! Τίμησες τον τόπο μας! Τίμησες τα Άγραφα!

Στην αγκαλιά της πατρώας γης αναπαύεται 
από τις 12 του περασμένου μήνα ο γνωστός επι-
χειρηματίας Γιάννης Χόντος των Hondos Center. 
Ήταν ο μικρότερος από τα 5 αδέρφια, πολύ αγα-
πητός, προσήνης κι εργατικός. Έκανε για τον 
τόπο του, μαζί με τ’ αδέρφια του πολύ έντονη την 
παρουσία του σε χορηγίες στον σύλλογό μας, 
στο χωριό αλλά και σε μενονωμένες περιπτώ-
σεις. Ανελλιπώς η προσφορά του στον σύλλογο, 
όσα χρόνια λειτουργεί αλλά και το χωριό έχει να τον 
θυμάται με τα έργα που το στολίζουν. Προσωπικό 
έργο του η Αγία Παρασκευή που τον κοίμησε στον 
προαύλιο χώρο της. Εύχομαι να έχει συνέχεια η 
προσφορά του από τους απογόνους του και να εί-
ναι άξιοι συνεχιστές του έργου του. Η ευγένεια και 
η καλοσύνη του αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση. 
Εύχομαι καλό κουράγιο στους οικείους του κι αυτοί 
που φεύγουν δεν πεθαίνουν ποτέ όσο τους θυμό-
μαστε. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκεπά-
ζει. Αιωνία η μνήμη σου φίλε Γιάννη.

• Έφυγε από την ζωή μας,  την Κυριακή 12 
Απριλίου 2020, πλήρης ημερών ο Γιώργος 
Αβράμπος του Ταξιάρχη σε ηλικία 94 ετών. Η 
εξόδιος ακουλουθία έγινε την επόμενη ημέρα 
στα Επινιανά.
• Έφυγε από την ζωή μας, την Παρασκευή 
16 Ιουλίου 2020, ο Μιχάλης Σκλαπάνης σε 
ηλικία 76 ετών. Η εξόδιος ακουλουθία έγινε 
την επόμενη ημέρα στην Λειβαδιά.
• Έφυγε από την ζωή μας,  την Πέμπτη 9 
Ιουλίου 2020, ο Παναγιώτης Ζαρκαδούλας σε 
ηλικία 75 ετών. Η εξόδιος ακουλουθία έγινε 
την επόμενη ημέρα στην Αλίαρτο.
• Έφυγε από την ζωή μας, την Τετάρτη 28 
Νοεμβρίου 2020, η Γεωργία Κουτρομάνου 
σύζυγος του Άγγελου Κουτρομάνου σε ηλι-
κία 84 ετών. Η εξόδιος ακουλουθία έγινε την 
επόμενη ημέρα στην Αλίαρτο.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου, εκφράζει τα θερμά του 
συλλυπητήρια στους οικείους τους. 

Την τελευταία του 

πνοή, έπειτα από μία 

μεγάλη μάχη με την 

επάρατη νόσο, άφη-

σε ο Γιάννης Χόντος, 

εκ των 5 συνιδρυτών 

- αδελφών των γνω-

στών πολυκαταστημάτων «Hondos Center». 

Ήταν 67 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιάν-

νης Χόντος έδινε τη μεγάλη μάχη εδώ και δύο 

χρόνια, λίγο αφότου είχε χάσει τη γυναίκα του, 

επίσης από καρκίνο. Άφησε πίσω του τρία παι-

διά, έναν γιο και δύο κόρες. Η κηδεία του έγινε  

την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020 στις 15:00 το 

μεσημέρι στον τόπο καταγωγής των αδελφών 

Χόντου, τα Άγραφα της Ευρυτανίας και στον Ιερό 

Ναό του Αγίου Δημητρίου. Ο Γιάννης Χόντος 

υπήρξε συνιδρυτής με τα τέσσερα αδέλφια του, 

Γιώργο, Νίκο, Αργύρη και Κώστα των καταστη-

μάτων Hondos Center με 74 καταστήματα σε όλη 

την χώρα και χιλιάδες εργαζόμενους. Όλοι τους 

είχαν κατέβει απ’ το χωριό τους, τις Μίκρες (ση-

μερινά Χοντέικα) στην Αθήνα την εποχή της με-

γάλης αστικοποίησης για ένα καλύτερο αύριο. Η 

κλίση τους, όπως αποδείχθηκε, ήταν το εμπόριο. 

Ο Σύλλογος Επινιανιτών εκφράζει τα θερμά 

του συλλυπητήρια στην οικογένεια του Αγραφι-

ώτη Γιάννη Χόντου, ο οποίος μαζί με τα άλλα 4 

αδέλφια του ξεκίνησαν από τα απρόσιτα και φτω-

χικά Άγραφα και με απόλυτη συνεργασία, αφο-

σίωση, εργατικότητα, κατάφεραν να δημιουργή-

σουν τα πολυκαταστήματα ‘’HONDOS CENTER’’. 

Δεν ξέχασαν ποτέ τις ρίζες τους και με κάθε τρόπο 

το δείχνουν αυτό. Την Κυριακή 19 Ιουλίου έγινε 

στα Άγραφα το 40ήμερο μνημόσυνο στη μνήμη 

του Γιάννη Χόντου. Ας είναι ελαφρύ το χώμα της 

Αγραφιώτικης γης που δέχτηκε το σώμα του αεί-

μνηστου Γιάννη Χόντου.

ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΟΝΤΟΣ

Λάμπρος Ζαρκαδούλας

Θόδωρος Μπαμπαλής Φάνης Λόζος Δ.Σ. Συλλόγου

Λάμπρος Γατής
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ TOY κ. ΒΑΣΙΛΗ
-Ε.Λ.: Πώς αισθάνεται ένας Αθηναίος, που εί-

ναι πλέον μόνιμος κάτοικος στα Επινιανά του Δή-
μου Αγράφων, που αποτελεί  έναν από τους πιο 
δυσπρόσιτους και απομακρυσμένους Δήμους 
της Χώρας μας; Πώς πήρατε μια τόσο σημαντική 
απόφαση;

-Βασίλης: Έχουν περάσει πολλά χρόνια από 
τότε που ήμασταν Αθηναίοι. Αφήσαμε την Πρω-
τεύουσα για τα βουνά, που πάντα αγαπούσαμε, 
το 2011 για τη Φλώρινα και την Πρέσπα. Αυτό 
έγινε δέκα εννιά χρόνια αργότερα απ’ όταν θα 
θέλαμε, αλλά η ζωή είχε άλλα σχέδια. Βλέπετε, 
δύο ορεινά μέρη αγαπούσαμε πάρα πολύ, την 
Ευρυτανία και ειδικά την περιοχή των Αγράφων 
και τη Φλώρινα - Πρέσπα. Και τα δύο έχουν πολύ 
ξεχωριστό χαρακτήρα. Η Ευρυτανία είναι το πιο 
«καθαρόαιμο» ορεινό μέρος στην Ελλάδα, η πε-
ριοχή της Φλώρινας, ένας επίσης ορεινός τόπος 
με βουνά ως 2601μ., έχει ένα διαφορετικό, κε-
ντροβαλκανικό χαρακτήρα. 

Μείναμε εκεί, εννιά χρόνια κι όταν ήρθε η 
ώρα ν’ αγοραστεί ένα σπίτι για μόνιμη κατοικία, 
συναντήσαμε τεράστιες δυσκολίες στην εκεί πε-
ριοχή, καθώς δεν υπήρχαν ακίνητα σε λογική 
τιμή με σωστούς τίτλους, κατάλοιπο κι αυτό των 
ιδιαίτερων συνθηκών που δημιούργησαν στην 
περιοχή ο Εμφύλιος και το Μακεδονικό. Έπρεπε 
πλέον είτε να εγκαταλείψουμε το σχέδιο αγοράς 
ή να μετακινηθούμε σε άλλη ορεινή περιοχή. 
Αυτονόητο λοιπόν ήταν να στραφούμε πρώτα απ’ 
όλα στην περιοχή της Ευρυτανίας και στην περι-
οχή των Αγράφων. Πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξε 
το γεγονός ότι ερχόμαστε στα Επινιανά από το 
1994 και μέχρι το 2010 περνάγαμε τουλάχιστον 
δεκαπέντε μέρες το χρόνο περπατώντας ή πο-
δηλατώντας στην περιοχή. Από τότε είχαμε πολύ 
καλές σχέσεις με τον Κώστα Γαντζούδη και χάρη 
στη δική του προσπάθεια καταφέραμε να βρούμε 
σπίτι στο χωριό. Επιπλέον στην πολύμηνη ανα-
ζήτηση για κατοικία στην ορεινή Ελλάδα κατα-
λάβαμε ότι είναι πολύ δύσκολο να ενταχθεί -όσο 
γίνεται- κάποιος σε ένα χωριό, αν δεν έχει ήδη 
κάποιο φίλο εκεί. Επιπλέον πάντα εκτιμούσα την 
αγάπη που έχει ο Κώστας για το χωριό του. Έτσι 
εν μέσω πανδημίας έγινε δυνατή η μεταστέγαση 
μας στα Επινιανά. 

Όσο για το «δυσπρόσιτος κι απομακρυσμέ-
νος»., για εμάς  που έχουμε ζήσει την περιοχή 
από το 1994, η σημερινή κατάσταση δεν έχει κα-
μία σχέση με το τότε. Οι δρόμοι είναι πολύ καλύ-
τεροι, γιατρός και κέντρο υγείας είναι κοντά. 

Επιπλέον, υπάρχει δυο φορές την εβδομάδα 
λεωφορείο για Καρπενήσι. Η Καρδίτσα και η λί-

μνη Πλαστήρα είναι επίσης εύκολα προσβάσιμες. 
Μοναδικό πρόβλημα είναι η έλλειψη διαδικτύ-

ου στη μορφή που θα έπρεπε. Το διαδίκτυο μέσω 
κινητής τηλεφωνίας υπάρχει μεν, είναι όμως 
υπερβολικά ακριβό ειδικά αν το χρειάζεται κά-
ποιος χωρίς ογκοχρέωση. Εφόσον έχει κάποιος  
απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο, δεν είναι 
πλέον απομακρυσμένος κι απομονωμένος. Φυ-
σικά δεν είναι τόπος για ανυπόμονους. Τα βουνά 
των Αγράφων σε διδάσκουν πολλά, κι ανάμεσα 
σε αυτά είναι και η υπομονή και η ιεράρχηση του 
τι είναι σημαντικό και τι όχι.

-Ε.Λ. Ποιό είναι το πρώτο πράγμα που σας 
έρχεται στο μυαλό όταν κάποιος σας πει τη λέξη 
«Επινιανά»; 

-Βασίλης: Ασπρόρεμα, πύλη για τις κορφές 
των Δυτικών Αγράφων, θέα,  αέρας βουνίσιος, 
κρυστάλλινος, ηρεμία, νερό πηγαίο στη βρύση 
του σπιτιού.

-Ε.Λ. Αισθάνεστε μοναξιά τώρα που χειμω-
νιάζει στα Επινιανά;

Βασίλης: Όχι, καθόλου, παρόλο που η  φετι-
νή χρονιά λόγω καραντίνας είναι δύσκολη και σ’ 
αυτό. Το χωριό, μέχρι να ξανακλείσουν όλα, είχε 
κάθε Σαββατοκύριακο κίνηση από τουρίστες, 
ορειβάτες κλπ. Επίσης κόσμος, που έχει σπίτια, 
πηγαινοερχόταν. Γενικά έχω μια αρχή, αν αυτοί 
που ζουν γύρω σου δεν είναι φίλοι ή αγαπητά 
πρόσωπα, συνήθως μόνο μπελάδες δημιουρ-
γούν. Το μόνο που μας στεναχωρεί είναι, που 
εμείς δεν μπορούμε να επισκεφτούμε τους φί-
λους μας στη Φλώρινα και αλλού. Ούτε εκείνοι 
μπορούν να έρθουν εδώ. Πάντως ένα ορεινό 
σπίτι έχει τόσες πολλές δουλειές, που σε συνδυ-
ασμό με την ασχολία μας με τα βουνά και τα υπό-
λοιπα καθημερινά, δεν καταλαβαίνει κανείς ποτέ 
πέρασε η μέρα.

-Ε.Λ. Σίγουρα, ήταν κοινή η απόφαση με τη 
σύζυγό σας να εγκατασταθείτε στα εδώ. Ποιος 
από τους δυο σας όμως, πρότεινε πρώτος τα Επι-
νιανά, ως τόπο διαμονής;

-Βασίλης: Δεν το πρότεινε κάποιος, απλώς 
πρόεκυψε στην πορεία της αναζήτησης κατοικί-
ας στα δυο ορεινά μέρη, Φλώρινα και Ευρυτανία.

-Ε.Λ. Ποιά τρία πράγματα που σας άρεσαν 
περισσότερο στο χωριό μας, συνέβαλαν στο να 
αποφασίσετε να αγοράσετε σπίτι και να εγκατα-
σταθείτε μόνιμα εδώ;

-Βασίλης: Μη βλέπετε το χωριό ως κάτι αυ-
τοτελές. Εμείς στον ορεινό όγκο των Αγράφων 
ήρθαμε...κομμάτι του οποίου είναι τα Επινιανά! 
Πάντως έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο η θέση 
τους και ο Κώστας Γαντζούδης. Η ήδη ύπαρξη, 

δηλαδή στο χωριό κάποιου φίλου.
-Ε.Λ. Μετά από σχεδόν έξι μήνες διαμονής 

σας στα Επινιανά, ποιά τρία πράγματα δεν σας 
αρέσουν και θα θέλατε να αλλάξουν;

-Βασίλης: Ένα, να μην υπάρχουν σκουπίδια 
-ειδικά το καλοκαίρι ή ύστερα από εργασίες- 
πεταμένα από εδώ κι από εκεί. Είναι ένας τόσο 
όμορφος τόπος, που το παραμικρό κάνει πολύ 
έντονη κι άσχημη εντύπωση. Υπάρχουν πλέ-
ον παντού κάδοι και σε λίγο θα έχει και κάδους 
ανακύκλωσης. Επιπλέον ο Δήμος Αγράφων έρ-
χεται και παίρνει «ειδικά» απορρίμματα, όπως 
π.χ. μπάζα ή παλιά πράγματα από μια αποθήκη 
-σε λογική ποσότητα- βέβαια. Ίσως όχι την άλλη 
μέρα, αλλά έρχεται.

-Ε.Λ. Είστε ποδηλάτης, επομένως σας αρέ-
σουν οι ορεινές ποδηλατοδρομίες.  Θα μπορούσε 
να οργανωθεί κάποιο ποδηλατικό τουρνουά στα 
βουνά μας; Προσφέρεται το ευρύτερο περιβάλ-
λον μας; Υπάρχει ενδιαφέρον από ποδηλατικούς 
Συλλόγους;

-Βασίλης: Μέχρι πριν 3 χρόνια διέσχιζε την 
περιοχή ο 8ήμερος αγώνας ορεινής ποδηλασίας 
Bike Odyssey, από τους σκληρότερους στην Ευ-
ρώπη. Μάλιστα υπήρχε ετάπ από Πύλη-Άγραφα 
και από Άγραφα-Κρίκελλο. Δυστυχώς η υπο-
στήριξη στους αθλητές και τη διοργάνωση ήταν 
ελάχιστη, όπως μου είπε ο διοργανωτής το 2018, 
και πλέον πάει κατευθείαν Νιοχώρι (λίμνης Πλα-
στήρα) -Κρίκελλο. 

Τα Άγραφα ως ενότητα από τη Μέγδοβα, ως 
τον Αχελώο, έχουν ατελείωτες διαδρομές ορει-
νής ποδηλασίας και αποτελούν διαμάντι ποδη-
λατικού τουρισμού. Φυσικά θα μπορούσαν να 
γίνουν εξαιρετικής ποιότητας και δυσκολίας πο-
δηλατικοί αγώνες, αν βρεθούν εκείνοι, που θα 
τους υποστηρίξουν ως προς τη διοργάνωση.

-Ε.Λ. Σας φοβίζει ο επερχόμενος χειμώνας; 
Έχετε κάνει τις απαραίτητες διεργασίες για να ξε-
χειμωνιάσετε;

-Βασίλης: Να μας φοβίζει, όχι! Έχουμε ζήσει 
χειμώνες πολικούς στη Φλώρινα και την Πρέ-
σπα. Α, όλα κι όλα στο κρύο, την «τεχνογνωσία» 
την έχει εκείνη η περιοχή. Φυσικά σ’ έναν ορεινό 
τόπο πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για κά-
ποια απρόοπτα και να έχεις πολλά καυσόξυλα. 
Απ’ αυτά μας έχει δώσει το δάσος όσα χρειαζό-
μαστε και με το παραπάνω.

-Ε.Λ. Θα συστήνατε και σε άλλους  ενδιαφε-
ρόμενους να πράξουν το ίδιο?

-Βασίλης: Βεβαίως και ανεπιφύλακτα. Και 
ξέρω ανθρώπους που με την πρώτη ευκαιρία 
θα το πράξουν.

-Ε.Λ. Μπορείτε να μας πείτε, τι θα μπορού-
σαμε να κάνουμε πλέον όλοι μαζί για να καλυ-
τερέψουμε το χωριό μας;

Βασίλης: Να αγαπάμε πραγματικά το φυ-
σικό περιβάλλον του και να κάνουμε ό,τι 

μπορούμε για να σωθούν τα Άγραφα από την 
αιολική βιομηχανία και τις καταστροφές της. 
Πάνω απ’ όλα όμως να γίνει κατανοητό, ότι 
η ζωή στα βουνά, δεν είναι τιμωρία, αλλά...
προνόμιο!

Σας ευχόμαστε να σας αγαπήσει στο μέγι-
στο αυτός ο τόπος, καθώς και καλή δύναμή 
και καλό ξεχειμώνιασμα στο νέο σας σπιτικό, 
που από μακριά, μοιάζει με αετοφωλιά... 

Σας ευχαριστούμε θερμά.

Άρθρο: Κατερίνα Αποστόλου
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