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από το μπαλκόνι των Αγράφωναπό το μπαλκόνι των Αγράφων

  Ο ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΣ
ΣΗΜΕΡΑ

 Ο ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ ΣΤΑ
ΠΙΓΓΙΑΝΑ

 ΤΟ ΦΙΑΣΚΟ ΤΩΝ
ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ

 ΟΔΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ
ΣΤ’ ΑΓΡΑΦΑ

Φέτος σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο 
Αγράφων, την Πέμπτη 12 Αυγούστου, η 
ημερίδα μας: «Tο Αρματολίκι των Αγράφων 
και ο Γεώργιος Καραϊσκάκης» .

Από 9 μέχρι 11 Αυγούστου θα διεξα-
χθούν οι αγώνες στα γήπεδα των Βραγγια-
νών, Επινιανών και Τροβάτου.

6η ημερίδα Επινιανών 3ο Αγραφιώτικο τουρ-
νουά ποδοσφαίρου

Πολιτιστικός σύλλογος απανταχού επαινιανιτών

02 Νέα

Η ιστορία του δασκάλου Δημητρίου 
Ντούμα.  |  σελ. 4

ΑΣΠΡΟΡΕΜΑ – 
ΖΙΩΓΑΙΟΙ

 Τι είναι τελικά αυτό το Ασπρόρρεμα; Τι
 είναι  επιτέλους αυτό το κομμάτι γης που
 μας έφερνε και μας ξανάφερνε μέχρι εδώ;
 Τι αναζητούσαμε στην απομόνωση των
βουνών; Στην εσχατιά του κόσμου; s
 Μια αφήγηση του ορεογράφου Τάκη
Ντάσιου, που περπάτησε, γεύτηκε και πε-
ριέγραψε το τόπο μας με το μοναδικό μο-

  λύβι του. σ

Άποψη για την έννοια του πατριωτι-
σμού από την πένα του εξαίρετου φιλόλο-
γου κ. Παναγιώτη Σαλαγιάννη  |  σελ. 9

Ασπρόρεμα • Φτέρη • Απιδιά 
Ανηφόρα • Σαμάρι • Μέρσια 

Εκκλησιές • Δροσέλα
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Σε Επινιανά με θέα την Κοιμωμένη των 
Αγράφων, στον Άγιο Γεώργιο με θέα την γέ-
φυρα της Επισκοπής και στη Γέφυρα Τατάρ-
νας με θέα τη λίμνη Κρεμαστών.

Web κάμερες στον Δήμο

Όταν η κοινωνία είναι ενωμένη και 
ενημερωμένη, οι ενεμογεννήτριες δεν 
μπαίνουν σε περιοχές natura.  |  σελ. 6

05 06Νέα Νέα

 Σελ.: 12

epiniana
.gr

Ξεκίνησε η ολοκλήρωση ασφαλτώ-
στρωσης του δρόμου Βαρβαριάδα - Άγραφα 
- Επινιανά  |  σελ. 11
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ΕΠΑΙΝΙΑΝΩΝ ΛΟΓΟΣ

Τετραμηνιαία έκδοση του πολιτιστικού συλλό-
γου Επαινιανιτών Ευρυτανίας
Τεύχος 23ο.  Καλοκαίρι  2021 
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 εκφράζουν
προσωπικές απόψεις του υπογράφοντος
Γραφιστική επιμέλεια:  Ανδρέας Σφουντούρης

 Αλέξανδρος Μπουμπουρίδης

από το μπαλκόνι των ΑγράφωνΕΠΑΙΝΙΑΝΩΝ ΛΟΓΟΣ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 6Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΝΙΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

07.30 π.μ.   Θεία λειτουργία στην εκκλησία του Προφ. Ηλία Επινιανών (δίπλα στο Δημοτικό Σχολείο).
10.30 π.μ.   Αποκαλυπτήρια προτομής Γεωργίου Καραϊσκάκη. Επιμνημόσυνη δέηση. Κατάθεση στεφάνων. Εθνικός Ύμνος.
11.00 π.μ.   Προσέλευση στον χώρο των εκδηλώσεων. (Προαύλιος χώρος Δημοτικού Σχολείου Επινιανών). Προσφορά καφέ. 
11.00 π.μ.    Έναρξη δράσεων του Μουσείου στο προαύλιο του σχολείου για τους μικρούς μας φίλους.
11.30 π.μ.   Έναρξη εκδήλωσης και σύντομοι χαιρετισμοί. 
12.00 π.μ.  Κεντρική ομιλία του Κώστα Χαραμή με θέμα: ‘’ Το αρματολίκι των Αγράφων και ο Γεώργιος Καραϊσκάκης στα Επινιανά.’’ 
12.00 π.μ.   Έναρξη δράσεων του Μουσείου στο εσωτερικό του Σχολείου για τους μικρούς μας φίλους.

Οι επιθυμούντες να παραστούν και θέλουν επιπλέον πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου.
Πρόεδρος Συλλόγου: Γιώργος Χρύσανθος    6973774961
Συντονιστής εκδήλωσης: Λάμπρος Ζαρκαδούλας  6947777992
Πρόεδρος ΤΚ Επινιανών: Κώστας Γαντζούδης  6972330058

ΕΠΑΙΝΙΑΝΩΝ ΛΟΓΟΣ

Γράφει: Λάμπρος Ζαρκαδούλας

Συνεχίζεται η  προσπάθεια του ΔΣ του 
Συλλόγου να  προβάλει τα πολιτιστικά θέμα-
τα του τόπου μας μέσα από εκδηλώσεις που 
κάθε καλοκαίρι γίνονται τα τελευταία χρόνια 
στα Επινιανά.

Έτσι φέτος ο Πολιτιστικός Σύλλογος Επι-
νιανών και ο Δήμος Αγράφων την Πέμπτη 
12 Αυγούστου 2021 στα πλαίσια των εκδη-
λώσεων που διοργανώνει τα τελευταία χρό-
νια, σχετικά με την ανάδειξη και διατήρηση 
της Πολιτιστικής κληρονομιάς των Αγρά-
φων αλλά και την συμπλήρωση διακοσίων 
χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 
1821, έχει λάβει ομόφωνη απόφαση να συν-
διοργανώσει με τον Δήμο Αγράφων την 6η 

πολιτιστική ημερίδα Επινιανών στα Επινιανά 
με θέμα: ‘’το Αρματολίκι των Αγράφων και ο 
Γεώργιος Καραϊσκάκης‘’.

Η εκδήλωση αυτή θα περιλαμβάνει ομι-
λία του εξαίρετου Ευρυτάνα εκπαιδευτικού 
Κώστα Χαραμή για τον Γεώργιο Καραϊσκάκη 
και το έργο του στην περιοχή των Αγράφων. 
Επιπρόσθετα με ενέργειες του Συλλόγου θα 
τοποθετηθεί προτομή του Γεωργίου Καρα-
ϊσκάκη σε περίοπτη θέση στα Επινιανά με 
σύντομη περιγραφή του έργου του στην πε-
ριοχή. 

Παράλληλα θα παρουσιασθεί από την Πε-
ριφέρεια Στερεάς Ελλάδας με πρωτοβουλία 
του Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας και το 

Κέντρο Ιστορίας Πολιτισμού 
Ευρυτανίας ΚΙΠΕ με όλο το 
σύγχρονο οπτικοακουστικό 
υλικό του Μουσείου που θα 
μετακομίσει στα Επινιανά, 
για να μπορέσουν όλα τα 
μικρά παιδιά να γνωρίσουν 
τους ήρωες τις επανάστασης του 21 μέσω 
οπτικοακουστικών μέσων μέσα στο σχολείο. 
Στο προαύλιο του σχολείου θα έχουν την δυ-
νατότητα να κατασκευάσουν μόνα τους τους 
Ήρωες της επανάστασης από τη σύνθεση 
απλών υλικών τέχνης.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Επινιανών σε 
συνεργασία με τον Δήμο Αγράφων Ευρυτανί-
ας σας προσκαλούν στην Πολιτιστική Ημερί-
δα που θα πραγματοποιηθεί στα Επινιανά στα 
πλαίσια του εορτασμού των 200 χρόνων από 
την επανάσταση του 1821.

Θέμα της εκδήλωσης είναι: «Το αρματο-
λίκι των Αγράφων και ο Γεώργιος Καραϊ-

σκάκης στα Επινιανά».
Παράλληλα θα παρουσιασθεί από την 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με πρωτοβου-
λία του Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας και 
το Κέντρο Ιστορίας Πολιτισμού Ευρυτανίας 
ΚΙΠΕ με όλο το σύγχρονο οπτικοακουστικό 
υλικό του Μουσείου που θα μετακομίσει στα 
Επινιανά, για να μπορέσουν όλα τα μικρά παι-

διά να γνωρίσουν τους ήρωες τις επανάστα-
σης του 21 μέσω οπτικοακουστικών μέσων 
μέσα στο σχολείο. Στο προαύλιο του σχολείου 
θα έχουν την δυνατότητα να κατασκευάσουν 
μόνα τους τους Ήρωες της επανάστασης από 
τη σύνθεση απλών υλικών τέχνης.

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν την 
Πέμπτη 12 Αυγούστου 2021 στα Επινιανά.

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ.Σ. ΚΑΙ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΝΕΟΥ Δ.Σ

 Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ, ΜΑΣ
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ

Το Δ.Σ. του πολιτιστικού συλλόγου 
μας, σας προσκαλεί την Παρασκευή 13 Αυ-
γούστου 2021 και ώρα 20:00 στην πλατεία 
του χωριού να παραβρεθείτε στην Γενική Συ-
νέλευση και στις αρχαιρεσίες για την εκλογή 
του νέου Δ.Σ. του Συλλόγου.

Σας ενημερώ-
νουμε ότι ο Πολιτι-
στικός μας Σύλλο-
γος έχει πλέον τον 
δικό του αποκλει-
στικό τραπεζικό 

λογαριασμό στην 
Eurobank με αρι-
θμό IBAN: GR58 
0260 7600 0006 
1020 0441 141
Οποιοδήποτε ποσό 
κατατίθεται στον εν 
λόγο λογαριασμό, 

θα αναγράφεται κάθε φορά στην εφημερί-
δα, σε κάθε τεύχος στην στήλη συνδρομές 
– χορηγίες. Παρακαλούνται θερμά, όλοι οι 
συνδρομητές της εφημερίδας και τα μέλη 
του Συλλόγου που δεν έχουν καταβάλει την 
ετήσια συνδρομή τους είτε στο Σύλλογο είτε 
στην εφημερίδα, να τα καταθέσουν  άμεσα 
στον παραπάνω λογαριασμό! Το μόνο έσοδο 
που έχει ο Σύλλογος μας, είναι οι συνδρομές 
των μελών του! 
Τέλος να εκφράζουμε την αμέριστη ευγνωμο-
σύνη μας, σε όλες και όλους αυτούς που τόσα 
χρόνια στηρίζουν τον Σύλλογο και είναι συνε-
πείς σε αυτήν την υποχρέωσή τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Για λόγους ασφάλειας θα πρέπει να τηρη-
θούν από όλους τα προβλεπόμενα από τους 
ειδικούς μέτρα ασφαλείας για covid 19. Ο Σύλ-

λογος θα μεριμνήσει για την τήρηση αποστά-
σεων στα καθίσματα στον προαύλιο χώρο του 
Σχολείου. Στο εσωτερικό του Σχολείου με τα 
σημερινά δεδομένα επιβάλλεται η χρήση μά-

σκας. Στους χώρους της εκκλησίας και απο-
καλυπτηρίων τήρηση αποστάσεων ως προ-
βλέπεται. 

 Καλοκαίρι 2021  Καλοκαίρι 2021Τεύχος 23 Τεύχος 23

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

Στιγμιότυπο ημερίδας Επινιανών 2019 Συντελεστές του Κέντρου Ιστορίας Πολιτισμού Ευρυτανίας (ΚΙΠΕ)
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«Αναμνήσεις από το Δάσκαλο κ. Ντούμο 
Δημήτριο που υπηρέτησε στο χωριό Επινιανά το 
σχολικό έτος 1977-1978»

 

Πέρασαν κιόλας 43 χρόνια από το 1977 που διο-
ρίστηκα ως δάσκαλος στο μονοθέσιο Δημοτικό 
Σχολείο Επινιανών και μου φαίνεται σαν σήμε-
ρα. Ξεκίνησα από το Καρπενήσι με μια βαλίτσα 
κι ένα μπόγο με ρούχα με το λεωφορείο-φορ-
τηγό του Τσιγαρίδα. Περάσαμε στροφές, ανηφό-
ρες, κατηφόρες σε χωματόδρομο με δυσκολίες. 
Σε κάποιο σημείο φρενάρει απότομα γιατί είχε 
κοπεί η μπάρα. Την έδεσε ο Τσιγαρίδας με μια 
χοντρή τριχιά και συνεχίσαμε. Σε κάποια στροφή 
λύνεται η τριχιά και κατευθυνόμαστε στο γκρε-
μό. Ευτυχώς πρόλαβε να σταματήσει με τη μια 
ρόδα στην άκρη του γκρεμού (Φώτο). Με χίλια 
ζόρια φτάσαμε στο χάνι της Βαρβαριάδας μετά 
από τρεις ώρες. Εκεί με περίμενε ήδη ο Πατσέας 
με το μουλάρι. Ξεκινήσαμε το οδοιπορικό για τα 
Επινιανά περνώντας δύσκολα και άγνωστα για 

μένα μονοπάτια. Σε πολλά σημεία το μονοπάτι 
ήταν τριάντα πόντους και με ένα γλίστρημα βρι-
σκόσουν άνετα στον Αγραφιώτη. Ανεβήκαμε τον 

ανήφορο κοντά στον οικι-
σμό ΑΝΗΦΟΡΑ απολαμ-
βάνοντας την άγρια φύση. 
Μετά από πολύ κούραση 
τριών ωρών φτάσαμε επι-
τέλους στο χωριό.

    Εγ κατασ τάθηκα 
στο δωμάτιο που είχε το 
σχολείο για το δάσκα-
λο, χωρίς με ηλεκτρικές 
συσκευές βέβαια, μόνο 
λάμπα πετρελαίου. Δύ-
σκολες συνθήκες. Όσον 
αφορά το φαγητό, έτρωγα 
στο σπίτι του Αθανασίου 

Καλύβα με την κυρά 
Κούλα και τη γιαγιά. Ο 

Θανάσης είχε τρία κορίτσια στο σχολείο και ένα 
μωρό ,τον Παναγιώτη. Πολλές φορές κυνηγού-
σε κι έφερνε κανένα λαγό καθώς και πέστροφες 
από το ψάρεμα.

Στο σχολείο είχα περίπου 18 παιδιά. Τρία του 
Καλύβα, τρία του Σκλαπάνη που έρχονταν κάτω 
από το ποτάμι , καμία ώρα διαδρομή. Είχα επί-
σης μαθήτρια τη Μαρία του Κουτρομάνου που 
ήταν τότε πρόεδρος, έναν ανιψιό του Προέδρου, 
μια κόρη του Αποστόλου, την κόρη του Γαντζού-
δη  και ένα παιδί του παπά-Τσέλου. Τα υπόλοιπα 
επίθετα των μαθητών δυστυχώς δε τα θυμάμαι.

Η μέρα περνούσε στο καφενεδάκι του Καλύ-
βα και του Φλιάσκα, όταν το άνοιγαν. Παρέα είχα 
το γραμματέα Βελισάριο Γαντζούδη, τον Καλύ-
βα, και μετά βίας κάναμε τετράδα για δηλωτή. 
Θυμάμαι και κάποιος νέους του χωριού τότε, τον 

Μανίκα, τον Σκλαπάνη και από ηλικιωμένους 
τον παππού τον Αβράμπο. 

Στις γιορτές επισκέπτονταν το χωριό και τα 

άτομα που είχαν φύγει Αλίαρτο, Λειβαδιά, Λα-
μία, Αθήνα. Συγκεκριμένα είχα γνωρίσει το 
δικηγόρο Αβράμπο. Στις βουλευτικές εκλογές 
είχε έρθει ένας δικαστικός αντιπρόσωπος  67 
ετών και τρόμαξε τόσο πολύ στη διαδρομή κα-
βάλα στο μουλάρι που στην επιστροφή κατάφε-
ρε και ήρθε ελικόπτερο να τον πάρει. 

Εκείνο που με εντυπωσίασε πιο πολύ ήταν το 
μοναστήρι της Στάνας. Πήγα με τον Καλύβα στο 
πανηγύρι και θυμάμαι τον Θανάση να ψήνει τρία 
αρνιά για τον κόσμο.

 Έχω χρόνια που παρακολουθώ από το 
ίντερνετ την πρόοδο του χωριού, τα ωραία σπί-
τια, τις ταβέρνες...Νοσταλγώ πολύ και θα ήθελα  
να ξαναδώ αυτά τα μέρη που έζησα για ένα χρό-
νο, 27 χρόνων τότε και τώρα 70. Πιστεύω να τα 
καταφέρω...  

 Καλοκαίρι 2021

Ο ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ

Ξεκινώντας  με το δάσκαλο του Μοναστηρακίου για τα Επινιανά από τη 
γέφυρα του Αγραφιώτη, δίπλα από το χάνι της Βαρβαρια

Ξεκινώντας για κυνήγι με το σκύλο του Θανάση 
Καλύβα δίπλα από το σχολείο

Με τους μαθητές του Δημοτικού σχολείου Επι-
νιανών 1977-1978

Πηγαίνοντας στα Επινιανα με το λεωφορείο 
του Τσιγαρίδα μέχρι το χάνι της Βαρβαριάδας. 
Παρολίγον να πέσουμε σε γκρεμό

Ο μπάρμπα Κώστας

Γράφει: Ντούμος Δημήτριος
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ΑΝΕΜΟΓENNΗΤΡΙΕΣ
«Τζουμέρκα με τους σταυραετούς κι Άγραφα 

ξακουσμένα, Πού  ναι οι λεβέντες που είχατε 
λιοντάρια ξακουσμένα;

Που δώσαν για τη λευτεριά και της καρδιάς 
το αίμα ωρέ, μαζί σας κοιμηθήκαμε με τα σπαθιά 
ζωσμένα.»

Φίλες και φίλοι Αγραφιώτισσες και 
Αγραφιώτες, συμπατριώτισσες και συμπατρι-
ώτες του ορεινού συμπλέγματος των ανυ-
πότακτων Αγράφωνκαι όλες/οι όσες/οι απο-

λαμβάνουμε από τα χωριά μας τη θέα των 
περήφανων κορυφών τους

Τα ‘Αγραφα, αυτή η κιβωτός της ιστορικής 
μνήμης, ο τόπος έμπνευσης για στίχους της λα-
ϊκής μας δημοτικής παράδοσης όπως εκείνος 
που λέει ότι “κάθε κορφή και φλάμπουρο, κάθε 
δεντρί και κλέφτης” καθώς και ανταρτότοπος 
στα νεότερα χρόνια της εθνικής αντίστασης 
κατά των κατακτητών, σήμερα παραδίδονται 
από τις κυβερνήσεις στους κερδοσκόπους, 
τα φλάμπουρα γίνονται ανεμογεννήτριες, τα 
δένδρα πυλώνες για το δίκτυο μεταφοράς, οι 
βοσκότοποι που κρατούσαν ακόμα ζωντανό 
τον τόπο μας φωτοβολταϊκά, τα ποτάμια και 
τα ρέματα υδροηλεκτρικά φράγματα, γεμάτα 
αγωγούς και τσιμέντα. Εικόνες που αν τους 

αφήσουμε, όλες μαζί θα συνθέτουν ένα απο-
κρουστικό βιομηχανικό τοπίο με ισοπεδωμέ-
νες κορυφές, με χιλιάδες κυβικά μπετόν, μπα-
ζωμένες ρεματιές, ξεκοιλιασμένες πλαγιές, 
γεμάτες δρόμους, πυλώνες, υποσταθμούς και 
καλώδια και, σε λίγες μόλις δεκαετίες, εγκα-
ταλελειμμένα κουφάρια από χρεωκοπημένες 
εταιρείες- μαϊμούδες, κατασκεύασμα των 
κερδοσκόπων μόνο στα χαρτιά.

Τα τελευταία χρόνια, δόθηκε και δίνεται 

ένας σκληρός αγώνας που διέψευσε όσους με 
πολιτική κάλυψη, με διαπλοκή και εξαγορά δη-
μοσίων υπηρεσιών και τοπικών παραγόντων, 
με υποσχέσεις και εξαπάτηση των κατοίκων 
στα χωριά μας, τάζοντας ό,τι τους έχει στερή-
σει μέχρι τώρα η πολιτεία, ή ακόμα και με τα 
ΜΑΤ, όπως πρόσφατα στον Τύμπανο Αργιθέας, 
πίστεψαν ότι θα μπορέσουν να καταπατήσουν 
και να καταστρέψουν για πάντα τον τόπο μας.

Το κίνημα των Αγράφων γιγαντώθηκε, 
προβλήθηκε στην Ελλάδα και το εξωτερικό, 
κόντρα στα συστημικά μέσα προβολής της 
προπαγάνδας των κερδοσκόπων. Ένα κίνημα 
συμπαράστασης απλώθηκε παντού, συνδε-
δεμένο και με άλλα κινήματα που αντιστέ-
κονται σε όλη τη χώρα, απέναντι σε όσους 

εργαλειοποιούν την κλιματική αλλαγή και 
εμπορεύονται την “προστασία του πλανήτη”, 
καταστρέφοντας το φυσικό περιβάλλον και τη 
βιοποικιλότητα.

Η έκταση των άνευ όρων αδειοδοτήσεων 
από τη ΡΑΕ, συστρατεύει μαζί μας και όσους 
αρχικά είδαν με θετική ματιά τη λεγόμενη“-
Πράσινη Ανάπτυξη”, με όρους όμως και προ-
ϋποθέσεις,όπως η φέρουσα ικανότητα κάθε 
περιοχής που έχασε πλέον το νόημά της, με 

το σπάσιμο των έργων σε κομμάτια κάτω των 
10MW για να αποφεύγουν τις ΜΠΕ (Μελέτες 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) που ακόμα 
και όπου υπάρχουν, φαίνεται να κατατίθενται 
προσχηματικά, αποκρύπτοντας ό,τι δεν τους 
βολεύει, ενώ ο κανόνας είναι να μην τηρού-
νται ή να παίρνουν στη συνέχεια έγκριση τρο-
ποποίησης. Έτσι με όλον αυτόν τον καταιγισμό 
αδειοδοτήσεων και αυθαιρεσίας, συνειδητο-
ποιούν ότι πρόκειται για “Πράσινη Απάτη” πίσω 
από την οποία υπάρχουν τεράστια οικονομικά 
συμφέροντα που δεν διστάζουν να καταστρέ-
ψουν για πάντα το μοναδικό ελληνικό τοπίο.

Τα Άγραφα τα χρειαζόμαστε, τα Άγραφα μάς 
χρειάζονται. Ας μην αφήσουμε τις ρίζες μας 
ανυπεράσπιστες στην πιο κρίσιμη στιγμή.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε διευκρινίσεις από τις ελληνικές αρχές ως προς 
το ισχύον νομικό πλαίσιο το οποίο «ενδεχομένως δεν μεταφέρει πλήρως όλες τις 
υποχρεώσεις που περιέχονται στην Οδηγία» που αφορά τους οικοτόπους, περι-
λαμβανομένου του δικτύου NATURA 2000, απαντώντας σε ερώτηση του ευρω-
βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Πέτρου Κόκκαλη, ο οποίος καταγγέλλει τη δημιουργία 
«υπο-περιοχών» εντός τόπων Natura 2000, προκειμένου να παραβιαστεί το κα-
θεστώς προστασίας τους.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA ΖΗΤΑΕΙ Η ΚΟΜΙΣΙΟΝ

ΚΑΜΕΡΑ ΕΠΙΝΙΑΝΩΝ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε διευκρινίσεις 
από τις ελληνικές αρχές ως προς το ισχύον νομι-
κό πλαίσιο το οποίο «ενδεχομένως δεν μεταφέ-
ρει πλήρως όλες τις υποχρεώσεις που περιέχο-
νται στην Οδηγία» που αφορά τους οικοτόπους, 
περιλαμβανομένου του δικτύου NATURA 2000, 
απαντώντας σε ερώτηση του ευρωβουλευτή 
του ΣΥΡΙΖΑ, Πέτρου Κόκκαλη, ο οποίος καταγ-
γέλλει τη δημιουργία «υπο-περιοχών» εντός τό-
πων Natura 2000, προκειμένου να παραβιαστεί 
το καθεστώς προστασίας τους.

«Σε περίπτωση που οι εξηγήσεις οι οποίες 
δοθούν, δεν καταδείξουν την πλήρη και επαρ-
κή μεταφορά του άρθρου 6 παράγραφος 3 στην 

εθνική νομοθεσία, η Επιτροπή μπορεί να κινήσει 
διαδικασία επί παραβάσει», συνεχίζει στην απά-
ντησή του ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεα-
νών και Αλιείας Βιργκίνιους Σινκεβίτσιους.

«Η «πιο πράσινη κυβέρνηση της Ευρώπης» 
συνεχίζει να παραβιάζει την ευρωπαϊκή νομοθε-
σία με πρωτοβουλίες που πλήττουν καθοριστικά 
το περιβάλλον, φτάνοντας σε ακρότητες όπως 
είναι η επί της ουσίας κατάργηση του καθεστώ-
τος προστασίας των περιοχών Natura 2000, με 
τη δημιουργία υπο-περιοχών εντός τους, προ-
κειμένου να επιτραπούν δια της πλαγίας, οι μέχρι 
σήμερα απαγορευμένες δραστηριότητες εξορύ-
ξεων και άλλης εκμετάλλευσης» δήλωσε ο ευ-

ρωβουλευτής, και συμπλήρωσε: «Για δεκαετίες 
οι Έλληνες πολίτες προστάτευσαν τις περιοχές 
Νatura δημιουργώντας ένα σημαντικό κεφάλαιο 
για το περιβάλλον, τα τοπικά οικοσυστήματα, 
αλλά και τον τουρισμό. Η κυβέρνηση Μητσοτά-
κη αποφάσισε να παραδώσει αυτό το κεφάλαιο 
σε χέρια ιδιωτών με χαριστική νομοθέτηση, δη-
λαδή να μεταβιβάσει πόρους σε όσους εκείνοι 
κρίνουν, με όποιο τρόπο το κρίνουν, εις βάρος 
του περιβάλλοντος, των τοπικών κοινωνιών 
που δεν ερωτώνται πλέον. Και όλα αυτά, με συ-
στηματική και κατ’ επανάληψη παραβίαση της 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Στα χωριά μας χτίσαμε τις ομορφότερες 
παιδικές μας αναμνήσεις, η εποχή της ξενοια-
σιάς, της χαράς των ανέμελων παιδικών μας 
χρόνων. Αναμνήσεις που μας μελαγχολούν 
γιατί απλά ήταν πολύ όμορφες, αναμνήσεις 
μιας εποχής που δε θα ξαναγυρίσει γιατί μεγα-

λώσαμε και δεν έχουμε πια την ίδια ξεγνοια-
σιά κι ανεμελιά. Μας λείπουν οι μυρωδιές του 
χωριού, τα απογεύματα με το ποδήλατο που 
γυρνούσαμε τις γειτονιές του χωριού μας, οι 
φίλοι, η απίστευτη ξενοιασιά και το αίσθημα 
της απόλυτης ελευθερίας, αλλά και της τό-

σης οικειότητας. Στους δρόμους μπορούσες 
να μυρίσεις τα λουλούδια και στα δέντρα, να 
ακούσεις τα κελαηδήματα των πουλιών. Χρό-
νια που σου μένουν στο μυαλό, χρώματα και 
αρώματα τόσα γνώριμα αλλά πλέον μακριά 
αφού οι δύσκολες συνθήκες ζωής στο χωριό, 
ανάγκασε τους περισσότερους να ψάξουν μια 
καλύτερη τύχη μακριά του, όμως η λαχτάρα 
να ξαναγυρίσουν στο αγαπημένο τους χωριό 

όλο και μεγαλώνει.
Γι’ αυτό το λόγο σε συνεργασία με την 

e-trikala την εταιρεία του Δήμου Τρικάλων 
σας φέρνουμε σε επαφή έστω και ...εικονική, 
βλέποντας τον αγαπημένο τόπο με τις web- 
κάμερες που εδώ και χρόνια υπάρχει στην 
Γρανίτσα και τις επόμενες ημέρες θα επεκτα-
θούν και σε Επινιανά με θέα την Κοιμωμέ-
νη των Αγράφων, στον Άγιο Γεώργιο με θέα 

την γέφυρα της Επισκοπής και στη Γέφυρα 
Τατάρνας με θέα τη λίμνη Κρεμαστών για να 
μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή θέλετε, με ζω-
ντανή λήψη, να...επισκεφτείτε τον δικό σας 
επίγειο παράδεισο και να βλέπετε εικόνες που 
νοσταλγείτε!!! Πληκτρολογήστε λοιπόν web 
camera και την περιοχή που θέλετε για να την  
δείτε live μέρα - νύχτα!!! 

Αναδημοσίευση από ανάρτηση του 
Δημάρχου Αγράφων Αλέξη Καρδαμπίκη
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Ο Θάνος Παρούτσας  είναι διαπρεπής δι-
κηγόρος με μεταπτυχιακές σπουδές στην Αμε-
ρική, καθηγητής Πανεπιστημίου με πλούσιο 
νομικό και ιστορικό συγγραφικό έργο για την 
Ευρυτανία και τη Ρούμελη. Έχουμε παρουσιά-
σει από την εφημερίδα του Συλλόγου το βιβλίο 
του για τον Ιστορικό της Ευρυτανίας και της 
Ρούμελης Πάνο Βασιλείου (Αθήνα 2016). Εί-
ναι φίλος των Επινιανών και των Αγράφων και 
ήταν ο εμπνευστής και ένας από τους ομιλητές 
στην εκδήλωση που κάναμε μαζί με άλλους 
συλλόγους των Αγράφων στην  Ι. Μονή της 
Στάνας πριν 2 χρόνια για τις Σχολές των Αγρά-
φων κατά την Τουρκοκρατία.

Όπως γράφει ο Θάνος Παρούτσας στον πρό-
λογο της Γ’ έκδοσης ‘’Αυτόν το Κατσαντώνη 
,το αστέρι της Αγραφιώτικης κλεφτουριάς ,μας 
τον γνώρισε ο Επαμεινώντας Φραγγίστας, το 
1862,με τη δημοσίευση ενός βιβλίου, με το τίτ-
λο ‘’Βίος Κατσαντώνη’’, που αναφέρεται στην 
ένοπλη δράση του σύμφωνα με αφηγήσεις του 
πατέρα του ,Γιάννη Φραγγίστα, που υπήρξε 
πρωτοπαλίκαρο-πιστός σύντροφος του Κα-
τσαντώνη, από την αρχή μέχρι το θάνατο του.

Ο ιστορικός Πάνος Ι. Βασιλείου εκατό χρό-
νια μετά την 1η έκδοση του βιβλίου δηλαδή το 
1962 μετά την απαιτούμενη μελέτη και επεξερ-
γασία εκδόθηκε το βιβλίο σε 2η έκδοση αφού 
το ελάφρυνε λίγο , όπως γράφει ο ίδιος, από 
το βάρος της καθαρεύουσας αποδίδοντας το 
σε μια στρωτή δημοτική γλώσσα, για το λόγο 
,ότι το βιβλίο δεν απευθύνεται μόνο στους φι-
λίστορες και γενικά στους πνευματικούς αν-

θρώπους, αλλά και στους απλούς ανθρώπους, 
τον λαό, που του αρέσει να μαθαίνει τα κατορ-
θώματα των προγόνων του κατά των Τούρκων 
για την απόκτηση της λευτεριάς του και πολύ 
περισσότερο τα κατορθώματα του Κατσαντώ-
νη που είναι εντυπωσιακά και αξιοθαύμαστα.

Με την ευκαιρία του εορτασμού των 200 
χρόνων από την επανάσταση του 1821 η Ένω-
ση Αγραφιώτικων  Χωριών Καρδίτσας επιδίω-
ξε την επανέκδοση της 2ης έκδοσης που έκανε 
ο Πάνος Βασιλείου. Ζητήθηκε λοιπόν ,γράφει 
ο Θάνος Παρούτσας, από τον ίδιο επειδή έχει 
τα πνευματικά δικαιώματα των βιβλίων Πάνου 
Ι. Βασιλείου ,να προβεί στην επανέκδοση του 
βιβλίου σε 3η έκδοση με την Ένωση να ανα-
λαμβάνει κάθε δαπάνη για την εκτύπωσή της 
και τα αντίτυπα των βιβλίων να διατεθούν από 
την Ένωση Αγραφιώτικων χωριών δωρεάν 
για να μάθουν και οι νεώτερες γενιές το κατά 
την τουρκοκρατία μεγάλο επαναστατικό έργο 
των προγόνων τους και ιδιαίτερα τα πολλαπλά, 
μέσα σε λίγα χρόνια, απίστευτα σοβαρά πλήγ-
ματα κατά του εχθρού, που επέφερε ο δοξα-
σμένος ήρωας Κατσαντώνης.

Εκ μέρους του Συλλόγου των Επινιανιτών 
Ευρυτανίας θα ήθελα να εκφράσω θερμά συγ-
χαρητήρια στους συντελεστές αυτής της έκ-
δοσης για τον Κατσαντώνη, την Ένωση Αγρα-
φιώτικων χωριών Καρδίτσας και τον Θάνο 

Παρούτσα και ελπίζουμε να τους δούμε στην 
εκδήλωση μας στα Επινιανά για τον  Γεώργιο 
Καραϊσκάκη και το Αρματολίκι των Αγράφων, 
που θα γίνει με αφορμή τον εορτασμό των 200 
χρόνων στις 12 Αυγούστου.

Αν πούμε ότι 
π α τ ρ ι ω τ ι σ μ ό ς 
είναι η αγάπη 
προς την πατρί-
δα, νομίζω ότι το 
περιεχόμενο της 
έννοιας δεν απο-
δίδεται πλήρως. 
Και αυτό γιατί 
π α τ ρ ι ω τ ι σ μ ό ς 
δεν είναι απλώς 

η αγάπη αλλά η έμπρακτη αγάπη για την πα-
τρίδα. Ο πραγματικός πατριωτισμός θέλει τον 
πολίτη ενεργό και όχι απλό παρατηρητή και 

ανεύθυνο κριτή γεγονότων και καταστάσεων.
Αλλά πώς πρέπει να είναι ο πατριωτισμός 

και πώς εκλαμβάνεται σήμερα; Και, τελικά, 
ποιοι είναι οι πραγματικοί πατριώτες; 

Θεωρώ πως πραγματικοί πατριώτες είναι:
Εκείνοι που τηρούν το Σύνταγμα, συνειδη-

τοποιώντας την ακροτελεύτια διάταξή του: «Η 
τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πα-
τριωτισμό των Ελλήνων…», αλλά και καταγ-
γέλλουν εκείνους που το παραβιάζουν. 

Εκείνοι που ενδιαφέρονται για την ελευθε-
ρία, την εδαφική ακεραιότητα, την πολιτική και 
οικονομική αυτονομία της χώρας και θεωρούν 
χρέος τους την εκπλήρωση των υποχρεώσε-

ών τους προς την πατρίδα. Πληρώνουν κανο-
νικά τους φόρους που τους αναλογούν και δε 
μηχανεύονται τρόπους απόκρυψης  εισοδημά-
των τους. 

Εκείνοι που ενδιαφέρονται για την εθνική 
τους ταυτότητα, σέβονται και προωθούν την 
παράδοση, προστατεύουν τα πολιτιστικά μνη-
μεία και γενικότερα την πολιτιστική τους κλη-
ρονομιά, τη γλώσσα και τα λοιπά πολιτισμικά 
στοιχεία.

Εκείνοι που αγωνίζονται για την επικράτη-
ση της κοινωνικής ομαλότητας, -θεωρώντας 
καθήκον και υποχρέωσή τους την τήρηση των 
νόμων-, αναλαμβάνουν την ευθύνη των πρά-

9

 Στις 24 Αυγούστου 2020 
έγιναν με ιδιαίτερη λαμπρότητα 
στη Μίκρα Αγράφων τα αποκα-
λυπτήρια  του αγάλματος  του 
Αγίου Κοσμά του Αιτωλού που 
είναι προσφορά του κ. κ. Νικο-
λάου Σωτ. Χόντου. Θα διαβάσε-
τε στη συνέχεια λεπτομέρειες 
για την  εκδήλωση αυτή. Είναι 
όμως ευκαιρία να υπενθυμί-
σουμε ότι στις 24 Αυγούστου 
2021, ημέρα εορτής του Αγίου 
μπορούν να επισκεφθούν την 
περιοχή όσοι επιθυμούν για να 
θαυμάσουν το έργο αυτό και να 
προσκυνήσουν στο ομώνυμο 
εκκλησάκι αφού πέρυσι λόγω 
περιοριστικών μέτρων δεν 
ήταν δυνατή  η πρόσβαση.

Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός 
(1714-24 Αυγούστου 1779) 
γνωστός  και ως Πατροκοσμάς 
γεννήθηκε στο χωριό Μέγα 
Δένδρο Αποκούρου κοντά στο 
Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας. Μα-
θήτευσε πλάι  σε ονομαστούς 
ιεροδιδασκάλους και έκανε 
σπουδές ανωτέρου επιπέδου 
στη Θεολογία και φιλοσοφία 
στην Αθωνιάδα Σχολή του Αγί-
ου Όρους. Το 1759 εγκατέλει-
ψε το μοναστήρι και ξεκίνησε 
περιοδείες  στη Δυτική, Βόρεια 
Ελλάδα και την Ήπειρο προ-
κειμένου να αντιμετωπίσει τον 
εξισλαμισμό των Χριστιανών. 
Παρακινούσε με θέρμη τους 
Ορθόδοξους Χριστιανούς να 
ιδρύσουν σχολεία. Αναφέρεται 
ότι σε 16 χρόνια ίδρυσε περισ-
σότερα από 200 σχολεία. Εκτός 
από τη σημασία της Ελληνικής 
γλώσσας ο Πατροκοσμάς ανα-
φέρεται συχνά και στην απε-
λευθέρωση του έθνους. Ανα-
κηρύχθηκε επίσημα Άγιος στις 
20  Απριλίου 1961 και η μνήμη 
του τιμάται στις 24 Αυγούστου.

Ο Νικόλαος Σωτ. Χόντος 
είναι ο μεγαλύτερος από τα 
πέντε αδέλφια που ξεκίνησαν 
από τα Άγραφα και δημιούρ-
γησαν τα HONDOS CENTER 
αλλά που δεν ξέχασαν ποτέ 
τις ρίζες τους. 

ΒΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ

ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΣ ΣΗΜΕΡΑ

Ο γνωστός Ευρυτάνας από την Αγ. Τριάδα Θά-
νος Δ. Παρούτσας μου έστειλε την 3η έκδοση 
του βιβλίου ‘’ΒΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ’’ που έγινε με 
αφορμή τον εορτασμό των 200 χρόνων από την 
επανάσταση του 1821.
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ΑΓΑΛΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ
ΣΤΗΝ ΜΙΚΡΑ ΑΓΡΑΦΩΝ 
Σημαντική η προσφορά του Νίκου Χόντου

Άρθρο: Λάμπρος Ζαρκαδούλας

Γράφει: Παναγιώτης Β. Σαλαγιάννης

Γράφει: Λάμπρος Ζαρκαδούλας

Γ’ έκδοση. Θάνου Δ. Παρούτσα. Αθήνα  2021  
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 Καλοκαίρι 2021

Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης οδικού δικτύου Βαρβαριάδα - Άγραφα - Επινιανά

α/α Ονοματεπώνυμο €

5 Μαρία Χρύσανθου Κλεομένη 20
6 Αποστόλης Αβράμπος Ιωάννη 150
7 Ηλίας Κουτρομάνος Παναγιώτη 50
8 Γιώργος Νταλλής 20

α/α Ονοματεπώνυμο €

1 Παναγιώτα Μανίκα Ιωάννη 20
2 Best Market Αλίαρτος - Ζαρκαδούλας 50
3 Όλγα Κουτρομάνου Γεωργίου 10
4 Γεώργιος Αβράμπος Χρήστου 20

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΠΟ
01.01.2021 - 30.06.2021

 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

ξεών τους και δε διαμαρτύρονται, όταν τους 
καταλογίζονται ευθύνες για τυχόν παρανομίες 
τους. Εύστοχα ειπώθηκε πως πραγματικός πα-
τριώτης είναι εκείνος που, όταν πάρει μια κλή-
ση από την τροχαία, χαίρεται γιατί διαπιστώνει 
ότι οι κρατικές υπηρεσίες κάνουν καλά τη δου-
λειά τους.

   Εκείνοι που ενδιαφέρονται για την ορθή 
λειτουργία του πολιτικού συστήματος και συμ-
βάλλουν ενεργά – με τη συμμετοχή τους ή τις 
υποδείξεις τους - στην ορθή λειτουργία της 
δημοκρατίας, ελέγχοντας, στα πλαίσια των δι-
καιωμάτων τους, κάθε κατάχρηση εξουσίας και 
παραβίαση ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Εκείνοι που ενδιαφέρονται για την αξιοκρα-
τία και τη θέσπιση αντικειμενικών αξιολογικών 
κριτηρίων, που θα κατοχυρώνουν την αξιο-
κρατία και θα απαλείφουν το «επάρατο» για την 
κοινωνία ρουσφέτι. 

Εκείνοι που δεν «επαναστατούν» καθισμένοι 
στον καναπέ τους, καταδικάζοντας θεωρητικά 
τα κακώς έχοντα, αλλά εκείνοι που ενεργοποι-
ούνται, αναπτύσσουν κοινωνική συνείδηση, 
συμμετέχουν στο κοινωνικό γίγνεσθαι, προ-
ωθούν το κοινωνικό συμφέρον έναντι του 
ατομικού, είναι στο «εμείς και όχι στο εγώ» και 
υιοθετούν την άποψη: η πιο ιερή μορφή της θε-
ωρίας είναι η πράξη.  

Εκείνοι που σέβονται και προστατεύουν το 
φυσικό περιβάλλον (δεν κτίζουν αυθαίρετα, 
δεν καταπατούν κρατικές εκτάσεις, δε μολύ-
νουν και δε ρυπαίνουν το περιβάλλον).

Εκείνοι που δε θέλουν την πατρίδα τους 
απομονωμένη, αλλά πιστεύουν πως η χώρα 
τους πρέπει να συνεργάζεται με άλλες χώρες, 
γιατί στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και αλ-
ληλεξάρτησης των λαών η απομόνωση οδηγεί 
στον αφανισμό. 

Εκείνοι που καταγγέλλουν τον πολιτικαντι-
σμό, την αφερεγγυότητα, την ξύλινη γλώσσα, 

το λαϊκισμό –δεξιό, κεντρώο ή αριστερό-  και 
την ανεύθυνη στάση των έως σήμερα πολιτι-
κών που οδήγησαν επανειλημμένα τη χώρα σε 
οικονομικό αδιέξοδο και σε απαξίωση. Παράλ-
ληλα, όμως, αγωνίζονται να εισέρχονται στο 
Κοινοβούλιο εκπρόσωποι του λαού που όντως 
ενδιαφέρονται για το καλό του κοινωνικού 
συνόλου και την αναβάθμιση του κύρους του 
Κοινοβουλίου. Ο πραγματικός πατριώτης είναι 
πολιτικοποιημένος και όχι δογματικά προσκολ-
λημένος και στρατευμένος σε κόμμα. Οφείλει 
να βλέπει και να εξυπηρετεί τις προοπτικές της 
χώρας και όχι πολιτικές σκοπιμότητες. Οι ιδε-
ολογικές εμμονές αντιστρατεύονται την έννοια 
του πατριωτισμού.     

Εκείνοι, επίσης, που νιώθουν υπεύθυνοι για 
ό,τι συμβαίνει στη χώρα τους, πιστεύουν ότι 
η μοίρα της βρίσκεται στα χέρια των πολιτών 
της, ενδιαφέρονται ενεργά και συμβάλλουν με 
όλες τους τις δυνάμεις, ώστε η χώρα τους να 
αναπτύσσεται συνεχώς. Οι πραγματικοί πατρι-
ώτες ασκούν αυτοκριτική, δραστηριοποιούνται 
και απορρίπτουν την απαράδεκτη αντίληψη της 
συνωμοσιολογίας, ότι δηλαδή για όλα τα δεινά 
και την κακοδαιμονία της χώρας μας φταίνε 
πάντοτε οι άλλοι, οι  κακοί ξένοι, αντίληψη, 
βέβαια, που οδηγεί στον αποπροσανατολισμό, 
την απραξία, τη μοιρολατρία και που έχει κατα-
στρεπτικά αποτελέσματα για τη χώρα μας.  

Επιπρόσθετα, στις μέρες μας, ο πραγματικός 
πατριώτης οφείλει να δίνει επιπλέον έμφαση 
και στα εξής ζητήματα, που αποτελούν βασι-
κούς παράγοντες ενδυνάμωσης της πατρίδας 
και του κοινωνικού συνόλου: 

- Πρέπει να  οραματίζεται  ένα σύγχρονο 
εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο θα παρέχει 
παιδεία στους νέους και θα στηρίζεται στην αξι-
οκρατία και στη συνεχή αξιολόγηση εκπαιδευ-
τικών και πανεπιστημιακών μονάδων. 

  - Να επιδιώκει επενδύσεις στην έρευνα και 

τις νέες τεχνολογίες, για να δημιουργούνται τέ-
τοιες εργασιακές συνθήκες, ώστε να επιστρέ-
ψει στη χώρα μας και το ξενιτεμένο επιστημο-
νικό μας δυναμικό.

- Να στοχεύει και να συμβάλλει στην προώ-
θηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, που είναι 
καθοριστική για το μέλλον της χώρας μας.

- Να φιλοδοξεί,  ώστε η χώρα του να είναι 
δυναμική και μοντέρνα, ώστε να παίζει σημα-
ντικό ρόλο στην προώθηση πανανθρώπινων 
αξιών.  

Αξίζει, βέβαια, να τονιστεί ότι ο πραγματικός 
πατριώτης ενδιαφέρεται για την πρόοδο και 
την πολιτιστική ανάδειξη της χώρας του, χωρίς 
να υποτιμά ή και να υπονομεύει τον πολιτισμό 
των άλλων λαών. Στην αντίθετη περίπτωση ο  
πατριωτισμός ξεπερνά τα όρια της φιλοπατρίας 
και του υγιούς πατριωτισμού και καταντά άγο-
νος και ακραίος πατριωτισμός και συμπίπτει 
απόλυτα με τον ακραίο, τον κακώς εννοούμενο 
εθνικισμό, τον αποκαλούμενο και σοβινισμό. Ο 
πραγματικός πατριώτης, χωρίς συμπλέγματα 
ανωτερότητας ή κατωτερότητας, δέχεται την 
ώσμωση των πολιτιστικών στοιχείων και άλ-
λων λαών και δε νιώθει ανασφαλής μπροστά 
στα ξένα υγιή πολιτιστικά στοιχεία και ρεύματα. 
Η νοοτροπία του εγωπαθούς, του ιδεοληπτικού 
ή και του έμφοβου και «περίκλειστου» πολίτη 
δεν ταιριάζει στη χώρα μας, που, από την αρ-
χαιότητα ως σήμερα, ήταν ανοιχτή σε πολιτιστι-
κές επιρροές, τις οποίες και αφομοίωνε δημι-
ουργικά.   

Δυστυχώς, ο πατριωτισμός που συμπίπτει 
με τον ακραίο εθνικισμό καλλιεργείται και στις 
μέρες μας όχι χωρίς υστεροβουλία αλλά, κυ-
ρίως, από πολιτικό ή και υλικό συμφέρον, επι-
βεβαιώνοντας τη διαχρονικότητα της άποψης 
του Σάμιουελ Τζόνσον: « Συχνά ο πατριωτισμός 
αποτελεί καταφύγιο απατεώνων». 

Μετά από ολόκληρες δεκαετίες και αφού 
αποδεκατίστηκε παντελώς ο πληθυσμός των 
χωριών των Αγράφων, επιτέλους τα Άγραφα 
έχουν πλέον οδική σύνδεση με το Καρπενήσι!!! 
Νέο οδικό έργο προϋπολογισμού 2.800.000 € 
με ΦΠΑ ξεκίνησε στην Περιφερειακή Ενότητα 
Ευρυτανίας, μετά την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελ-
λάδας Φάνη Σπανό. Πρόκειται για το έργο με 
τίτλο: 

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΟΔΙ-
ΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΑΡΒΑΡΙΑΔΑ - ΑΓΡΑΦΑ - ΕΠΙ-
ΝΙΑΝΑ»

 Το έργο περιλαμβάνει 
εργασίες διαπλατύνσεων, 
τεχνικών έργων, οδο-
στρωσίας, ασφαλτόστρω-
σης, καθώς και εργασίες 
για την σήμανση και την 
ασφάλεια σε τμήματα του 
επαρχιακού οδικού δικτύ-
ου Βαρβαριάδα - Άγραφα 

και προς Επινιανά.Συγκε-
κριμένα, προβλέπεται από 
τη μελέτη του έργου:

Η εκτέλεση εργασιών 
διαπλάτυνσης μετά τη γέ-
φυρα της Βαρβαριάδας 
στο εναπομείναν στενό 
κομμάτι, αλλά και κοντά 
στη διασταύρωση προς 
Επινιανά στην γέφυρα της 
Παλαιοκαρυάς. Στα σημεία 
διαπλατύνσεων θα κατα-
σκευαστούν τα απαραίτητα 
τεχνικά έργα-τοίχοι αντι-

στήριξης για την ευστάθεια των πρανών.
Η κατασκευή των απαραίτητων έργων απο-

χέτευσης όμβριων υδάτων. Η λήψη κατάλλη-
λων μέτρων προστασίας της οδού και η τοποθέ-
τηση ελεύθερου πλέγματος, για να διασφαλιστεί 
η προστασία των διερχόμενων οχημάτων, όπου 
κριθεί απαραίτητο λόγω της ιδιαίτερης μορφο-
λογίας του εδάφους. Η εκ νέου πραγματοποίη-
ση εργασιών οδοστρωσίας με κοκκώδες υλικό. 
Η τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας σε επικίν-
δυνες θέσεις της οδού και σιδηρών κιγκλιδω-
μάτων στη θέση «Γέφυρα Μοναστηρακίου».Να 

γίνουν εργασίες ασφαλτόστρωσης, διαγράμμι-
σης και σήμανσης. Ο Περιφερειάρχης Στερεάς 
Ελλάδας κ Φάνης Σπανός δήλωσε:

«Παραμένουμε πιστοί στο πρόγραμμά μας 
και στις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει έναντι 
των πολιτών της Ευρυτανίας και όλης της Στε-
ρεάς Ελλάδας. Χρησιμοποιούμε όλα τα διαθέσι-
μα χρηματοδοτικά εργαλεία για να υλοποιήσου-
με εκείνα τα οδικά έργα που τόσο έχει ανάγκη 
ο τόπος μας. Έργα, τα οποία βελτιώνουν την 
καθημερινότητα των πολιτών και συμβάλλουν 
στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, δίχως 
να προσβάλλουν το πανέμορφο φυσικό περι-
βάλλον της Ευρυτανίας»,  ο Περιφερειάρχης.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ευρυτανίας κ 
Αριστείδης Τασιός, δήλωσε:

«Με την υλοποίηση του συγκεκριμένου έρ-
γου πετυχαίνουμε δυο σημαντικούς στόχους. 
Αφενός κάνουμε πράξη ένα αίτημα γενεών, 
αυτό της ασφαλτόστρωσης του οδικού δικτύου 
των Αγράφων μέχρι το χωριό Άγραφα. Έτσι στην 
κυριολεξία τόσο ο κάτοικος όσο και ο επισκέ-
πτης της περιοχής θα φτάνει από το Καρπενήσι 
μέχρι το χωριό Άγραφα χωρίς να υπάρχει κομ-
μάτι χωμάτινης διαδρομής. Και αφετέρου κά-
νουμε επίσης ένα μεγάλο βήμα, με την ασφαλ-
τόστρωση του συνολικού οδικού δικτύου μέχρι 
την γέφυρα της Παλαιοκαρυάς, για την επίτευξη 
του επόμενου μεγάλου στόχου της δημιουργίας 
πρόσβασης με ασφαλτόστρωση στα υπόλοιπα 
χωριά των Αγράφων. Έτσι επιλύουμε χρόνια 
προβλήματα προσβασιμότητας τόσο για τους 
κατοίκους της περιοχής όσο και για τους επισκέ-
πτες και δίνουμε νέα ώθηση στην ανάπτυξη της 
περιοχής».

ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ
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ΕΠΙΝΙΑΝΑ - ΑΣΠΡΟΡΕΜΑ – ΖΙΩΓΑΙΟΙ

Αρχίζουμε να κατεβαίνουμε περπατώ-
ντας, στον δρόμο Τρίδενδρο –Ασπρόρρεμα, που 
είναι πολύ δύσκολος και στενός.  Από το ύψος 
των 1.800 μέτρων κατεβαίνει στα 900 μέτρα 
στον πάτο του Ασπρορρέματος.  Έχει ανοιχτεί τα 

τελευταία χρόνια και σήμερα φτάνει κοντά στην 
ποταμιά, κινείται στις πλαγιές της Ασημόρραχης, 
στα δεξιά του Τσαρκορρέματος.  Κατεβαίνουμε 
και στο πρώτο πλάτωμα (μπαλκονάκι) αγνα-
ντεύουμε στα βόρεια τις πλαγιές της Τσούκα 
–Σάκκα, το Ντεληδήμι, τις εντυπωσιακές μύτες 
του Σουφλιού, τον όγκο Σαλαγιάννη.  Ανάμεσα 

στις πλαγιές της Τσούκα – Σάκκα και κορφής 
Ντεληδήμι, εντυπωσιάζει το επιφανειακό νερό, 
που τρέχει ψηλότερα απ την Ασπρόβρυση.  Το 
νερό τρέχει στης μεγάλης κλίσης ρεματιά, αφρί-
ζει στην επιφάνεια της πλαγιάς, εξ ου και το 
όνομα που παίρνει ολόκληρη Ασπρόρρευμα 
(Ασπρόρρεμα).

Πρόκειται για το ομορφότερο κομμάτι των 
Αγράφων και ακόμα δεν είδαμε τίποτα.

Συνεχίζουμε την κατηφοριά και φτάνουμε 
στο «παταράκι» με το χαρακτηριστικό έλατο, 
όπου σταματάμε.  Εδώ το λένε «Κερασιά», όπου 
υπάρχουν δυο σπιτἀκια.  Το πρώτο είναι κλει-
στό, μετά το τραγικό συμβάν, που βρήκε τους 
ανθρώπους του.  Μαθαίνουμε, ότι, εκεί, κάτω 
στο Αγρίνιο, τρία μέλη της οικογενείας σκοτώ-
θηκαν. «Τι να πούμε, ο Θεός να τους αναπαύ-
σει».   Πιο κει, το σπιτάκι του Παναγιώτη Ζιώγα, 
με τα τρία παιδάκια τους, που μας υποδέχονται 
και μας προσκαλούν να σιμώσουμε κατά κει.  
Καθισμένοι στην αυλή, μέχρι να μας τρατάρουν 
καφεδάκι, προλαβαίνω και κάνω μία πρώτη 
γνωριμία με τον περιβάλλοντα χώρο.

Ο ήλιος κοντεύει να δύσει απέναντι, και βρι-
σκόμαστε επιτέλους πάνω απ το Ασπρόρρεμα.  
Κοιτάζω  κατά τον «λαιμό» ψηλά, όπου έφευγε 
το παλιό μονοπάτι και κατηφόριζε  πάνω στην 
Ασημόρραχη για να πέσει στον συνοικισμό 
Ασπρόρρεμα (1). Κοιτάζοντας μέσα στην κοίτη 
του Ασπρορρέματος, βορειοδυτικά. προς το 
τέρμα του, βλέπω σε μια ραχούλα από έλατα, 
παλιά γκρέμια από παλιά κονάκια, 3 – 4, μέχρι 
που το ψηλότερο είναι καλοστεκούμενο, δείγμα 
ότι μπορεί να κατοικείται.  Η τοποθεσία λέγε-
ται Σφυρί (Σφρί).  Απέναντι απ τον συνοικισμό 
Ασπρόρρεμα, δυτικά του, στα χαμηλά των πρα-
νών, υπάρχουν πεζούλια παλιά που καλλιεργού-
νταν.  Νοτιότερα, ψηλά διακρίνονται δυο ξύλινα 
κονάκια με τσίγκια που γυαλίζουν και μακριοί, 
αποφλοιωμένοι κορμοί, που στέκονται κοντά 
ξαπλωμένοι στο έδαφος.  Είναι των Ζιωγαίων τα 
κονάκια, μέσα στα έλατα.  Υπάρχουν και απ εκεί 
μεριά μονοπάτια που ανεβαίνουν στον όγκο της 

Πλάκας και διέρχονται απ τις «Πόρτες» (βγαίνει 
στην κορυφογραμμή με το σκιάχτρο «σακακιά ο 
άνθρωπος», όπου διέρχεται το μονοπάτι Φτέρη 
– Μέρσιανη –Παλούκια – Ασπρόρρεμα).

Είχαμε συναντήσει το μηχάνημα που μόλις 
είχε ανοίξει για σήμερα μερικά μέτρα ακόμη 
δρόμου, στο δυσκολότερο και τελευταίο απόρ-
θητο οχυρό των Αγράφων και γύριζε στον «πο-
λιτισμό»,

Για την ακρίβεια, μπαλκόνι το έκανε το μη-
χάνημα στην προσπάθειά του να καταφέρει να 
στρίψει και έτσι δημιούργησε και ένα κομμάτι 
επίπεδης επιφάνειας που μπορούσαμε να στή-
σουμε εμείς το αντίσκηνό μας.

Στεκόμαστε μεταίωροι, ψηλά στο κενό με το 
Ασπρόρρεμα ακριβώς κάτω από τα πόδια μας, 
αλλά με αρκετή απόσταση μέχρι εκεί. 

Κατασκηνώνουμε στο «μπαλκόνι» του φρε-
σκοανοιγμένου δρόμου, που προσπαθεί να φτά-
σει στον πάτο του Ασπρορρέματος Επινιανών 

δήμου Αγράφων..
Βολευτήκαμε παραδίπλα στα παρατεταγμέ-

να 4Χ4 αγροτικά των κτηνοτρόφων, που αν και 
είχαν μπόλικη δύναμη μέσα τους, δεν τολμού-
σαν να τα κατεβάσουν χαμηλότερα απ τον δρό-
μο, γιατί το ανέβασμα και γι αυτά  ήταν δύσκολο.  

Έτσι για τους κτηνοτρόφους (μετακινούμενους 
«βλάχους»), που είχαν ανοίξει και φέτος τα κο-
νάκια, τούτη η στροφή του δρόμου, ήταν πρώ-
της τάξεως «πλατεία – Parking» για τα τροχοφό-
ρα τους.  Απ εδώ, ακολουθώντας το μονοπάτι 
σε τριάντα λεπτά σε ρίχνει στην ποταμιά (αν και 
ο μεγαλύτερος απ τα δυο αγόρια του Ζαρκάδα, 
μου εξηγούσε ότι είναι μόνο δέκα λεπτά!).

Τι είναι τελικά αυτό το Ασπρόρρεμα; Τι είναι  
επιτέλους αυτό το κομμάτι γης που μας έφερνε 
και μας ξανάφερνε μέχρι εδώ; Τι αναζητούσαμε 
στην απομόνωση των βουνών; Στην εσχατιά του 
κόσμου;.

Η δεύτερη πανσέληνος του Ιούλη που  γέμισε 
τον τόπο, δεν μας βοήθησε πολύ στις απαντή-
σεις, κι ας μείναμε κοντά της το μεγαλύτερο 
διάστημα της νύχτας.  Μέχρι να βγει το φεγγά-
ρι πίσω απ τα βουνά, μας έκανε παρέα ο  κυρ 
Παναγιώτης Ζιώγας, πού περνώντας με το κο-
πάδι του, στάθηκε να μας μιλήσει: «Εδώ έμεναν  
άνθρωποι χειμώνα καλοκαίρι μέχρι το 1991!  Να 

φανταστείς οικογένεια με έξι μικρά παιδιά.  Να 
πας εκεί και δεις πόσο γκρεμός είναι εκεί στην 
άκρη του σπιτιού, τώρα το έχουν λίγο περιφραγ-
μένο.  Τότε που ήταν μικρά.. κάτι κλάρες είχαν 
για προστασία και κάτω ήταν γκρεμός 100-200 
μέτρα.. να πέφτει στο ποτάμι, μικρά λιανοπαίδια 

αυτά εκεί.. Θεού ευχή ήταν αυτή;  Και όμως τα 
έφερναν βόλτα εδώ μέσα.  «Καλά μέναν τον 
χειμώνα εδώ μέσα ανθρώποι»   «Πόσα σπι-
τάκια έχει το Ασπρόρρεμα»;  «Εδώ από κάτω 
έχει ένα σε λειτουργία, ένας μπάρμπας μου 
(Ζιώγας), από πέρα είναι άλλες δύο οικογέ-
νειες Ζιωγαίοι.  Πιο βαθιά είναι ένας Τασού-
λας, στην ποταμιά, όπως πέφτει η ράχη Σφυρί 
και στο τέρμα του Ασπρορρέματος είναι ένας 
Γαντζούδης.  Είναι μακρινός συγγενής του 
Σπύρου Γαντζούδη.  Οι Γαντζουδαίοι είναι απ 
τα Επινιανά.  Όλοι εμείς εδώ μέσα, Ασπρόρρε-
μα, Φτέρη,  ανήκουμε στα Επινιανά»   «Πώς τα 
φτιάχναν αυτά τα καταπληκτικά μεγάλα σπίτια 
εδώ στην άκρη του κόσμου»;  «Ήταν τεχνί-
τες αυτοί, δεν ήταν μαστόροι όπως σήμερα»  
«Αυτά τα σπίτια, όπως τα θυμήθηκα εγώ, ήταν 
όλα πριν το 1960 καμωμένα.  Απ το 1950 μέχρι 
το 1960.  Με τους σεισμούς αυτά δεν έπεσαν, 
μπορεί να γκρέμισαν αλλά δεν έπεσαν.  Πά-
ντως μετά τους σεισμούς,  μας είχαν πει ότι 
θα πέσουν και έτσι αναγκάστηκαν και έφυγαν 
κάμποσοι απ εδώ μέσα..  Μέχρι τότε έμειναν 
40 οικογένειες τον χειμώνα! Το καλοκαίρι 
μαζευόμασταν και οι παραχειμαζόμενες οικο-
γένειες, άλλες 20 – 25,  ήταν χωριό κανονικό 
το Ασπρόρρεμα.  Μετά έγινε το άλλο, είχαν 

δώσει στην Αλίαρτο τότε, οικόπεδα, ξεκίνησε 
να φτιάχνει εκεί σπίτι, ο ένας με τον άλλον, τότε 
κινήθηκαν, τόβγαλαν σεισμόπληκτο το μέρος 
και έφυγε ο κόσμος..  τί να έκαναν οι ανθρώποι 
εδώ.. οικογένειες μεγάλες, είχαν παιδιά, τι να τα 
κάνει να τα κρατήσει εδώ..»  «Πώς μεγάλωναν 
τόσα παιδιά εδώ μέσα»;  «Βεβαίως, τον χειμώνα 
και είχε έξι μικρά παιδιά, τα παιδάκια πήγαιναν 
σχολείο στα Πινιανά, τ άφηναν δυο-τρία απ τα 
παιδιά τους και  πήγαιναν σχολείο εκεί, τ άφηναν 
μόνιμα εκεί.  Ήταν όλοι πολύτεκνοι όλοι και από 
«πράματα» (πρόβατα) λίγα είχαν, από 70 γίδια 
και πρόβατα κάτω.  Μεγάλα κοπάδια είχαν αυτοί 
που πήγαιναν τον χειμώνα κάτω, οι παραχει-
μάζοντες, αυτοί που πήγαιναν κατά το Αγρίνιο, 
την Αλίαρτο, την Λεβαδιά.  Οι παραμείνοντες 
είχαν λίγα.. πώς να τα φέρουν βόλτα τα μεγάλα 
κοπάδια εδώ μέσα με χειμώνα καιρό;  Τί να τα 
ταΐσουν;  Για να φέρουμε το αλεύρι εδώ πηγαί-
ναμε στο χωριό Νιοχώρι (στις όχθες της λίμνης 
Πλαστήρα, στο Καρδιτσιώτικο) με τα μουλάρια 

για να το φέρουμε πίσω και να φτιάξουμε το 
ψωμί, για να μπορέσουμε να βγάλουμε τον χει-
μώνα εδώ μέσα.  Για τα  πράματα (πρόβατα) ούτε 
που το συζητάμε.. Από τροφές ότι έβγαζαν μόνοι 
τους απ τον τόπο, το καλοκαίρι, αυτά τάιζαν τα 
πράματα. Βλέπεις αυτά τα παλιά πεζούλια;  Αυτά 
τα πεζούλια κάναν  θησαυρό ρε παιδιά..  Καλα-
μπόκια, φασόλια, πατάτες, φακές τα πάντα, θη-
σαυρός.  Μελίσσια εδώ μέσα.. τα παιδιά τα τάιζαν 
καλαμπόκι.. είχαν μύλο εδώ μέσα και άλεθαν.. 
όπως θα κατεβείτε στο ποτάμι φαίνεται ακόμη..  
Έτσι όπως πέφτουν τα νερά, όλα τούτα εδώ 
μέσα τα μέρη ανήκουν στα Πινιανά.  Τα Επινιανά 
είναι η μεγαλύτερη περιφέρεια στ Άγραφα.

Τα Επινιανά ήταν μεγάλο χωριό, είχε μεγάλη 

ιστορία και πολύ παλιά τους είχε πειράξει βλογιά 
και πολλοί χάθηκαν και πολλοί έφυγαν, και τότε 
ρήμαξε ο τόπος.  Είχε παλιά δώδεκα εκκλησιές 
το χωριό, άμα ρωτήσεις στο χωριό που τα ξέ-
ρουν πιο καλά αυτοί που είναι πιο μεγάλοι από 
μένα, θα στα πούνε.  Να σκεφθείς είχαν απ το 
χωριό τα Επινιανά σκαμμένο μέσα με πέτρες 
(λαγούμι) και πήγαιναν στο ποτάμι και έπαιρναν 
νερό για να μην βαρεί ήλιος τις γυναίκες!  Γα-
λαρία μέσα με πέτρες και έβγαιναν κάτω στον 
Αγραφιώτη ποταμό και ξαναγύριζαν επάνω»  
«Εσείς τον χειμώνα κατεβαίνετε στο Αγρίνιο»;  
«Ναι,  πάμε στο χωριό Ρίγανη»..

Όταν το φεγγάρι πρόβαλε, δεν θέλαμε να του 
γυρίσουμε την πλάτη.  Συνομιλήσαμε μ́  αυτό, 
αλλά με τέτοια λάμψη που έβγαζε, έκανε τα 
πράγματα δυσκολότερα, καθώς έδινε στις γύρω 
εντυπωσιακές κορφές μία εξώκοσμη όψη.  Γυ-
ρίσαμε απ το άλλο πλευρό και είπαμε να κλεί-
σουμε για λίγο τα μάτια μας.

Το πρωινό, το χαιρετήσαμε και πάλι, (το φεγ-
γάρι) πριν κρυφτεί πίσω απ την κορφή Μπαλντε-
νήσι (2) , που προγραμματίζαμε να ανεβούμε.  
Μέχρι να ετοιμαστούμε και να ρίξουμε τα πόδια 
μας στο κατηφορικό μονοπάτι που έφευγε από 

Άρθρο: Τάκης Ντάσιος

«Ευχαριστούμε θερμότατα και εγκάρδια τον εξαίρετο 
Τάκη Ντάσιο, που, τόσο παραστατικά, τόσο ενημερω-
τικά, τόσο συγκινητικά!!! Είδε, περπάτησε, γεύτηκε, 
λάτρεψε και περιέγραψε με το μαγικό μολύβι του… 
τον τόπο μας!!!

Ολόκληρο το άρθρο, στο εξαιρετικό blog 
του καταπληκτικού ορεογράφου ορεινο-
γραφιών  Τάκη:
«https://oreinografies.wordpress.com»
Αρχείο: Οκτώβριος 2018 
Άρθρο: Μεθύσαμε με.. πρωινό στο 
Ασπρόρεμα, ενώ πηγαίναμε ν’ ανέβουμε 
την κορφή Μπαλτενήσι!»

Η κυρά Αργυρώ Ζιώγα στο Κάτω Σφυρί 
Ασπρορέματος

Το Ζαρκαδέϊκο, στην τοποθεσία Κερασιά

Η είσοδος και το εικόσιμο.
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κάτω μας, νάσου και ξεπροβάλλουν από κάτω 
ολόκληρη παρέα (κομπανία) με τα καλά τους.

Χαιρετηθήκαμε, σφίξαμε τα χέρια και ανταλ-
λάξαμε κουβέντες.  Εμείς για τα μέρη τους 
(κάτω) και οι ανθρώποι για την γιορτή της Αγίας 
Παρασκευής στα Βραγγιανά, (κατά πάνω)  μεγά-
λη γιορτή και μεγάλη η χάρη Της.

Πήραν το ένα απ τα αυτοκίνητα και έκαναν 
προς τα πάνω, ενώ εμείς πέσαμε στην κατηφο-
ριά.  Το μονοπάτι ήταν καλογραμμένο και πνιγ-
μένο στην βλάστηση.  Χαμηλότερα πέσαμε σε 
πυκνό δάσος από αρκουδοπούρναρα (το «γκι» 
των Χριστουγέννων της πόλης) και χάσαμε το 
φως.  Εδώ, σ αυτό το δάσος, σταλιάζουν πρόβα-
τα και χάσαμε και το μονοπάτι.  Πέσαμε σε παλιά 
πεζούλια και συνδεθήκαμε με το μονοπάτι που 
ερχόταν απ το σπίτι του Ζαρκάδα.  Δεν αργήσαμε 
να περάσουμε το ρεματάκι, που κατέβαζε νερό 
και κολλήσαμε στην άλλη ραχούλα, όπου δέ-
σποζε το σπίτι.

Τούτο το σπίτι ήταν το κάτι άλλο και κάθε 
περιγραφή ξεφεύγει από τα συνηθισμένα εάν 
σκεφθεί κανείς που στεκόταν.  Δίπατο, πλατυμέ-
τωπο, ολόκληρο από πέτρα, με τα ανοίγματά του 
και το μικρό ξύλινο χαγιάτι του να κοιτάζει νότια.  
Στο ισόγειο οι αποθηκευτικοί χώροι και πάνω 
κάμαρες και μαγειριό.  Στον τοίχο εντοιχισμένες 
εγχάρακτες πέτρες που ανέφεραν το όνομα του 
ιδιοκτήτη.  «Αύγουστος, Χ.Β. Ζιώγας» και πιο 
πέρα άλλη με: «έτος 1936 Χ.Δ. Βασιλ».  Η στέγη 
αρχικά θα ήταν με σχιστόπλακα, αλλά τώρα ήταν 
ντυμένη στα τσίγκια και μία καπνοδόχος πρόβα-
λε πάνω της.

Απ τα ανατολικά του σπιτιού είχε αρχίσει η 
κατάρρευση.  Αφού η στέγη άντεχε, η τοιχο-

ποιία σωριάστηκε.  Ίσως τούτα τα σπίτια επειδή 
γίνονται με πολύ κόπο και κάτω από δύσκολες 
συνθήκες, δεν μπορούν να αντέξουν την μονα-
ξιά.  Σαν το εγκατέλειψαν οι νοικοκυραίοι, δεν 
θέλησε να στέκει μοναχό του.  Ολόγυρα βοηθη-
τικά κτίσματα, γκρέμια, πεζούλια, αποθήκες και 
όλα αυτά σ ένα χώρο που δεν χωράει ανθρώπου 
νους. Για πρωινό στο σπίτι της κυρά Αργυρώς 
Ζιώγα.

Πάνω που περιεργαζόμασταν το σπίτι και 
τον γύρω χώρο, προβάλει από ψηλά, νέος,  που 
αφού μας καλημερίζει μας προσκαλεί στο σπίτι 
τους για ένα καφέ.  Πού ήμασταν; Είχαμε ήδη 
αργήσει και θέλαμε δρόμο για τον στόχο μας, 
αλλά τούτη η ανεπάντεχη ανθρώπινη παρου-
σία μέσα σ αυτό το σκηνικό, διαφοροποιούσε τα 
πράγματα, όταν ακούστηκε, «άει καλά, κάντε μια 
στάση, για ένα καφεδάκι, ελάτε κατά δω..»

Κάναμε ψηλότερα μέσα από οργιαστική 
βλάστηση και αυλάκια νερού και αγκομαχώ-
ντας κολλήσαμε στο χαμηλό παλιό κονάκι που 
το έζωνε πρασινάδα και δένδρα θεόρατα.  Εδώ 
βρεθήκαμε σ άλλο κόσμο, να μας υποδέχεται 
η κυρά Αργυρώ Ζιώγα, ο γιος της Βασίλης και 
ο φίλος του ο «Βολιώτης» (εκ του Βόλου),  που 
είχε κατέβει να μας προσκαλέσει στο κονάκι.

Καθίσαμε στην πεζούλα, μέσα σε πετρό-
στρωτη λουλουδιασμένη αυλίτσα, ανάμεσα στα 
δυο σπίτια.  Το ένα ήταν πέτρινο και το άλλο ξύ-
λινο, από σανίδες.  Τα τσίγκια της στέγης γυάλι-
ζαν στον ήλιο και ήταν αυτά που βλέπαμε απ το 
μπαλκόνι την προηγούμενη μέρα.  Βλέπαμε και 
τον καπνό που κάπνιζε η καμινάδα και όπως μας 
είπαν μας είχαν δει και αυτοί με τα κιάλια, μόλις 
είχαμε βγει εκεί.

Είπαμε τα πρώτα, είπαμε τα μαντάτα και 
που θέλαμε να πάμε στην κορφή Μπαλντε-
νήσι  «Πού θα πάτε τώρα, είναι για τέτοια η 
μέρα;»

Ξεκινάμε με τσίπουρα και πριν καλά-κα-
λά καθίσουμε, έχουμε κατεβάσει τρία.  Στην 
συνέχεια ο Βασίλης, κουμανταρίζει και 
καταφτάνει το πιάτο με το ζυμωτό ψωμί, 
τσαλαφούτι, ελιές και μπόλικο τυρί.  Για να 
πηγαίνουν κάτω, δηλαδή για να μπορέσουν 
να κατέβουν αυτά απ τον λαιμό στο στομάχι, 
συνεχίζουμε με τσίπουρα και εναλλαγές με 
κονιάκ, βοηθώντάς τα.

Είναι εννιά η ώρα το πρωί της Αγίας Πα-
ρασκευής ανήμερα, έχουμε ξεκινήσει για 
την κορφή Μπαλντενήσι και βρισκόμαστε 
καθισμένοι στο σπιτικό της Ζιώγαινας και 
τρώμε ακατάπαυστα.

Απ τον Βασίλη Ζιώγα, μαθαίνουμε, ότι 
η τοποθεσία που καθόμαστε, τρώμε και 
συζητάμε λέγεται «Κάτω Σφυρί».   Από το 

1974 μέχρι το 1985 η οικογένεια Ευαγγέλου 
Ζιώγα, πατέρας μου το χειμώνα πήγαινε με τα 
πρόβατα για χειμαδιά στον οικισμό «Φαλαγγιά» 
της κοινότητας Κεχρινιά του σημερινού Δήμου 
Αμφιλοχίας.  (Εκεί πήγαιναν και τα αδέλφια του 
πατέρα μου που το καλοκαίρι ζούσαν στα «Ζερ-
βά» τοποθεσία κάτω από την κορφή Πλάκα στο 
Μπαλτενήσι.  Εμείς τα παιδιά πηγαίναμε σχολείο 
στα Σαρδήνινα (μια ώρα με τα πόδια, διότι στη  
Φαλαγγιά δεν είχε σχολείο). Δρομολόγιο από 
Φαλαγγιά στο Ασπρόρρεμα την άνοιξη κάνα-
με τρεις μέρες. Το δρομολόγιο ήταν: Φαλαγγιά, 
Μέγα Κάμπο, Αρωνιάδα, Χαλκιόπουλο, Εμπε-
σός, Σακαρέτσι (Περδικάκι), Πηγάδια, Βρουβια-
νά, Τέμπλα, Λιπιανά, Ραφτόπουλο, Κρεβάτια, 
Γιδόκαστρο, (Γυφτοσπλιά), Ασπρόρεμα. 

Η αντίστροφη διαδρομή – δρομολόγιο απ το 
Ασπρόρρεμα στη Φαλαγγιά το Φθινόπωρο, κά-
ναμε 5 μέρες γιατί τα πρόβατα ήταν γκαστρωμέ-
να». 

Ανάμεσα στα πέρα δώθε του Βασίλη και της 
μάνας του, προσπαθούμε να ξεγλιστρήσουμε 
λέγοντας «το τελευταίο και φεύγουμε» αλλά ο 
Βασίλης που είναι νεώτερος και σβέλτος, ξανα-
γυρίζει και με κάτι καινούργιο στο χέρι.  Έχου-
με τελειώσει το πρώτο πιάτο και καταφτάνει το 
δεύτερο με περισσότερο τσαλαφούτι, σκόρδα 
ολόκληρα και νταμιτζάνα κρασί.

Έχουμε τρελαθεί τελείως, «Βασίλη δεν θα 
μπορούμε να κάνουμε βήμα, άστο έχουμε να 
βγούμε σε ανηφοριές».  «Πού να πάτε τώρα, κα-
θίστε εδώ να ξεκινήσουμε μεσημεριανό και να 
βάλλουμε και ένα αρνί για το βράδυ»!..

Μετά τα τσίπουρα, τα κονιάκ έρχεται η ώρα 

του κρασιού.  Είναι προσβολή να σου γεμίζουν 
το ποτήρι και να μην πιεις.  Άντε να πιεις ένα 
ποτηράκι αλλά αυτά ήταν νεροπότηρα.  Δώσε 
«άσπρο πάτο», δώσε «βουνό με βουνό δεν σμί-
γει και ότι θα κάνουμε γλέντι μεγάλο στην Αλί-
αρτο που θάρθουμε οπωσδήποτε».

Στα μεσοδιαστήματα από τις μπουκιές που 
δεν κατέβαινε τίποτα κάτω, ο Βολιώτης, ξεκρέ-
μαγε το τουφέκι, έκανε δυο βήματα στην αυλή, 
σήκωνε αυτό ψηλά στα δένδρα και κτύπαγε και 
από κάνα πουλί, για να έχει το μεσημεριανό και 
την ποικιλία του. Ο Βασίλης διαπιστώνει ότι το 
κρασί θέλει αλλαγή φαγητού και δίνει το σύνθη-
μα στην μάννα του να ανάψει ξύλα.

«Χθες το απόγευμα από κάτω στο ποτάμι, 
έπιασα καμιά δεκαριά πέστροφες, να τις φάμε»!  
«Βρε καθίστε καλά, είναι ώρα για καφέ και για 
περπάτημα, δεν είναι ώρα για τέτοια»..

Η θεια Αργυρώ να γυροφέρνει στην αυλή, η 
φωτιά κόλλησε, η καμινάδα κάπνισε και πριν τε-
λειώσουμε την μισή νταμιτζάνα κρασί, νάσου και 
οι πέστροφες στο πιάτο.  «Αυτές είναι μόνο για 
σας, ήρθατε στα μέρη μας και αφού δεν κάθεστε 
να σφάξουμε αρνί, θα φάτε πέστροφες που δεν 
έχετε ξαναφάει»!

Δώστου κρασί, δώστου πέστροφες, δώστου 
τυρί και ο Θεός να βάλλει το χέρι του.  Στις παύ-
σεις φωνών λόγω μπουκώματος, ο Βασίλης 
προλαβαίνει και μας λέει:  «Τα κεφάλια απ τις 
πέστροφες που δεν τα τρώτε δώστε τα στο  Βο-
λιώτικο σκυλί που τα τρώει όλα»!

Καλά είχαμε γίνει αγνώριστοι.  Η ώρα να είναι 
περασμένες δέκα, να κοντεύουμε να τελειώσου-
με και το κρασί, οι πέστροφες είχαν τελειώσει 
όλες, οι μπαταριές να πέφτουν που και αραιά και 

εμείς να έχουμε εγκαταλείψει κάθε προσπάθεια 
απαγκίστρωσης.  Βρε τι φωνές βάλαμε, τι υπο-
σχέσεις δώσαμε ότι στον γυρισμό θα περνούσα-
με έτσι και αλλιώς απ εδώ, τι ότι θα ολοκληρώ-
σουμε με τρικούβερτο γλέντι στην Αλίαρτο, όταν 
θα κατέβουμε στους κάμπους, τίποτα!

Σαν να μην έφταναν αυτά, κάνω το λάθος και 
αναφέρω την λέξη γλυκό.  Ως δια μαγείας εμφα-
νίζεται η θεια με δυο κομμάτια μπακλαβά γωνία 
και όταν στο προσφέρουν εσύ τι λες;

Είχαμε βγει τελείως εκτός.  Ακόμη και τα 
λόγια μας για χιλιοστή φορά που επέμεναν να 
αντιλαλούν ότι θέλαμε να βγούμε στην κορφή 
Μπαλτονήσι δεν έπειθαν ούτε και μένα.  Τα έλε-
γα και τα ξανάλεγα δίχως να μπορώ να κάνω 
κάτι.

Κάπου – κάπου μονάχα έριχνα κάτι ματιές 
στον σύντροφό μου που έδειχνε να το απολαμ-
βάνει, γιατί κατά βάθος δεν πίστευε ότι με τέτοια 
ανηφόρα και ζέστη θα βγαίναμε στην κορφή.  Η 
ώρα είχε περάσει πια από 1000.

Ο ήλιος είχε ψηλώσει για τα καλά, μας βρή-
κε μέσα στο Ασπρόρρεμα και η ανηφόρα για τα 
2.000 μέτρα, ξεκινούσε από τα 700 μέτρα.  Εάν 
θέλαμε να ξεθολώσουμε από το ανεπάντεχο 
«κακό» που μας είχε βρει στο σπίτι της θειάς 
Αργυρώς, με το «ξεχωριστό πρωινό», έπρεπε 
να κάνουμε μία ακόμη τουλάχιστον προσπάθεια 
απαγκίστρωσης.

Για πολλοστή φορά σηκωθήκαμε, φορτωθή-
καμε τα σακίδια στην πλάτη, ανάμεσα σε φωνές, 
γέλια και υποσχέσεις κάναμε κατά την πόρτα.  Ο 
Βασίλης που το είχε πάρει προσωπικά το θέμα, 
να μας κρατήσει για πάντα στο σπίτι, να είναι 
ανένδοτος.  Ο «Βολιώτης» να ρίχνει μπαλοθιές, 
μπας και κατεβάσει κάνα πουλί και μας δελεάσει 
πιότερα να μείνουμε, η θεια να κουνάει το κεφά-
λι της και να σκεφθείς ότι έλειπε και ο νοικοκύ-
ρης του σπιτιού..

Ο Βασίλης είχε επισκεφθεί τους γονείς του, 
για λίγες μέρες, φέρνοντας μαζί του και τον φίλο 
του τον Βολιώτη.  Εδώ στα έγκατα της γης, στην 
καρδιά των Αγράφων, η ανθρώπινη παρουσία 
είναι το πολυτιμότερο αγαθό και γι αυτό σαν πε-
ράσει άνθρωπος, είναι γιορτή μεγάλη.  Βέβαια 
εμείς χαιρόμασταν αφάνταστα με την «γιορτή» 
των ανθρώπων, γιορτάσαμε με γλέντι εξ απο-
στάσεως την εορτή της Αγίας Παρασκευής, 
αλλά είχαμε και στόχο να βγούμε ψηλά στην 
κορφή. Κάναμε κάμποσα βήματα μέχρι την αυ-
λόπορτα, σφίξαμε για ακόμη μία φορά τα χέρια 
ευχαριστώντας τους ανθρώπους, οι οποίοι δεν 
πίστευαν ότι μπορούσαμε να σύρουμε τα πόδια 
μας με αυτά που είχαμε φάει και πιει.  Μας επιβε-
βαίωσαν ότι στον γυρισμό θα είχαν κρεατικό και 

ότι κατεβαίνοντας να δίναμε σήμα από απέναντι 
να ξεκινήσει η θεια τα ξύλα..

Μέσα σε φωνές, αλαλαγμούς που πιστοποι-
ούσαν ότι τα ποτά και μετά το φαΐ είχαν κάνει 
κιόλας πολύ καλή δουλειά, αφήναμε το σπιτικό, 
παίρνοντας τον δρόμο για την ποταμιά.  Για ώρα 
οι φωνές μας συνόδευαν και τα λόγια αντιλα-
λούσαν στην ρεματιά και στις πέρα κορφές.  Το 
Ασπρόρρεμα ολόκληρο γελούσε με την εικόνα 
μας.  Είχαμε έρθει να ολοκληρώσουμε τα τελευ-
ταία κομμάτια της αναζήτησής μας εδώ, είχαμε 
σχέδια και πλάνα και τώρα βρισκόμασταν αιχμά-
λωτοι της φιλοξενίας του..  Νάταν άραγε τυχαίο;

Με όση σοβαρότητα μας είχε απομείνει, ήταν 
και κατηφόρα, ακολουθήσαμε το μονοπάτι, όταν 
βεβαιωθήκαμε ότι η βλάστηση μας κάλυπτε, αλ-
ληλοκοιταχτήκαμε αλλά δεν είπαμε τίποτα.  Συ-
νεχίσαμε όπως-όπως την πορεία μας, περάσαμε 
το εικονοστάσι, πιάσαμε το καγκελωτό πετρό-

κτιστο μονοπάτι που έπεφτε στην κοίτη του ρέ-
ματος και βρεθήκαμε στο ποτάμι.  Το νερό ήταν 
λιγοστό και όχι παντού.   Ακολουθήσαμε ελευ-
θέρας βοσκής πορεία νότια, όπως η ροή του νε-

Δίπατο σπιτικό στο Ασπρόρεμα
Νερά που τρέχουν εδώ κι εκεί...

Σπιτικό στο Ασπρόρεμα
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ρού και στο χαρακτηριστικό βράχο, αφήσαμε την 
κοίτη και κολλήσαμε δεξιά επάνω.  Το μονοπάτι 
ήταν ευδιάκριτο, αλλά ανηφορικό.  Ο ήλιος ιδι-
αίτερος και το «πρωινό μας κολατσιό» μιλούσε, 
μέσα μας, πάνω μας, για τα καλά.  Δεν μπορού-
σαμε να πάρουμε τα πόδια μας.  Η κλίση ολοένα 
και μεγάλωνε.  Η πορεία μας ακολουθούσε την 
αντίθετη ροή ενός χειμάρρου που έτρεχε από 
την κορφή Μπαλντονήσι, τα νερά λαμπύριζαν, 
αστεράκια έκαναν στου ήλιου την σμίξη και στο 
κεφάλι μας καμπάνες κτυπούσαν.  Συνεχίσαμε 
κάμποσα μέτρα ακόμη, τραβερσάραμε αριστερά 
του χειμάρρου και κολλήσαμε σε ελατόδασος 
αραιό με σαφή την πορεία του μονοπατιού λόγω 
των δυο κονακιών που βρισκόντουσαν ψηλότε-
ρα.

Ένα βήμα κάναμε επάνω και δύο πίσω, ο 
ήλιος ήταν μαρτύριο,  αλλά του κεφαλιού μας 
η παραζάλη ήταν το κάτι άλλο.  Με προσποιητή 
θέληση και πείσμα αφανέρωτο, φτάσαμε σ ένα 
πλάτωμα, όπου υπήρχαν πέτρες που αλάτιζαν 
το κοπάδι και στον ίσκιο ενός θεόρατου ελάτου, 
επιτέλους σωριαστήκαμε.

Ήταν η πρώτη φορά που βρεθήκαμε οι δυο 
μας μόνοι μας μετά από ώρα.  Ήταν η πρώτη 
φορά που μπορούσαμε να μιλήσουμε.  Αντί για 
λόγια, όπως είχαμε τα κορμιά μας χυμένα κατα-
γής, άρχισα να βαράω τον φίλο μου, με το καπέ-
λο μου, μετά με τα μπαστούνια, μετά με τα χέρια 
και τέλος με τα πόδια.  «Δεν στα είχα πει.. θέλαμε 
πρωινό καφέ, για ένα καφέ, για να ρωτήσουμε 
για το μονοπάτι ε! πάρε νάχεις.. να δούμε τώρα 
πώς θα βγούμε ψηλά»..  «Ωχ – ωχ μην βαράς ρε, 
τάχα δεν σου άρεσαν οι πέστροφες»..  «Ρε κα-
ραγκιόζη, άλλο οι πέστροφες και άλλο τα πιοτά.. 
για πρωινό κατεβάσαμε τσίπουρα, κονιάκ και 
μισή νταμιτζάνα κρασί.. πάρε νάχεις»..   «Ωχ μην 
βαράς ρε, δεν φταίω εγώ, κάθε μέρα τα συνα-
ντάς αυτά»;  «Ναι αλλά εδώ στο Ασπρόρρεμα!, 
που θέλουμε να ανεβοκατέβουμε τόσα μέτρα 
υψομετρικής διαφοράς»;  «Εντάξει ρε συ, μην 
βαράς, άσε να τον πάρουμε (ύπνο) λιγάκι και θα 
συνέλθουμε»!

Όταν κουράστηκα να χτυπιέμαι με τον σχοι-
νο-σύντροφό μου, δεν είχε και σημασία μιας και 
κανείς μας δεν καταλάβαινε τίποτα, ούτε έβγαινε 
και πουθενά, αφού είχαμε γίνει μία μάζα.  Εικό-
νες..  Καταμεσής στο πουθενά (μέσα σε βουνά) 
δερνόντουσαν δυο ανθρωποειδή και ο τόπος 
αντιλαλούσε απ τις φωνές μας, δείγμα της πα-
ραζάλης μας, μέχρι που μας κούρασε κι αυτό και 
ηρεμήσαμε.  Ήταν η από ώρα εκτόνωσης, γιατί 
ήξερα ότι με τέτοιο «πρωινό» δεν θα μπορούσα-
με να βγούμε στα ψηλά.  Εδώ ερχόμασταν μετά 
από μεγάλη πίεση και δεν είναι εύκολο να βγεις 

εδώ.  Να τα έχουμε καταφέρει μέχρι εδώ και να 
μας προδώσει ένα «ξεχωριστό πρωινό»;

  Για άλλη μια φορά πληρώναμε την ανθρώπι-
νη διάσταση των πραγμάτων.  Πώς να σταματή-
σουμε τα πράγματα όταν στην άκρη του κόσμου 
σε κατακλύζουν για να σε ευχαριστήσουν;  Πώς 
να αρνηθείς το χέρι, που σου προσφέρει απλό-
χερα;  Οι άνθρωποι χαίρονται, μπορείς να τους 
γυρίσεις την πλάτη; Πώς να εξηγήσεις ότι η ανά-
βαση μιας κορφής είναι σημαντικότερο από έναν 
«πρωινό καφέ»;  Είναι;  Μήπως η χαρά της συ-
ντροφιάς για τους ανθρώπους του βουνού είναι 
σημαντικότερη απ την ανάβαση μιας κορφής;

Προς το παρόν είχαμε βουλιάξει.  Θέλαμε να 
ανεβούμε στην κορφή αλλά είχαμε μπλοκάρει.  
Ο άλλος δίπλα, έχοντας κλείσει τα μάτια, κοι-

μόταν κιόλας.  Μέσα στην ησυχία του τόπου, 
αναγκάστηκα να συμβιβαστώ με τα γεγονότα.  
Όσο και να ήθελα να προχωρήσω βαθύτερα και 
ψηλότερα στο Ασπρόρρεμα, όσο κι αν αυτό ήταν 
πολύ ποθητό, έπρεπε να περιμένω, να συνέλθω 
και με καθαρότερο μυαλό να επανεκτιμήσω τα 
δεδομένα.  Μέχρι τότε θα μπορούσα να πνίξω 
τον φίλο μου – πού τον θεωρούσα βασικό υπεύ-
θυνο της περιπέτειας, «μιας καλημέρας και ενός 
το πολύ καφέ!» –  που ροχάλιζε κιόλας δίπλα μου 
στα ριζά της κορφής..

Μετά από πολύ καιρό βρέθηκα στο μαγαζί 
(καφενείο – ουζερί) του Τάσου Ζιώγα, – αδελ-
φού του Βασίλη -, στην Αλίαρτο με τον Βασίλη 
και ανάμεσα σε μεζέ και τσίπουρο, μου θύμισε:  
«Όταν ήρθες στο Ασπρόρεμα πρωί – πρωί με το 
φίλο σου και ήθελες να ανέβεις στο Μπαλτενήσι,  
βρήκες στο ποτάμι το φίλο μου το Γιώργο Σκόρα 
(δάσκαλος από το Βόλο) ο οποίος σας έφερε μέ-

χρι το σπίτι. Εκεί να σου θυμίσω καφέ δεν θέλατε 
γιατί βιαζόσασταν να ανεβείτε στο βουνό.  Τελικά 
-για να μην σε κουράσω- το ένα τσίπουρο έφε-
ρε το άλλο…. ήρθε το τυρί και το τσαλαφούτι… 
ήρθε και μια πεντάρα κρασί… ήρθαν οι τηγανιτές 
πέστροφες με το βούτυρο…. και έτσι ξεχάστηκε 
η ανάβαση στο Μπαλτενήσι. Φεύγοντας κόντευε 
μεσημέρι (είχατε έρθει 8:00 π. μ.) είπες στη μάνα 
μου: «Κυρά Αργυρώ κοίτα πως μας κατάντησε ο 
γιος σου» και αυτή σου απάντησε:  «Τα ήθελε και 
σένα ο κώλος σου παιδάκι μου». Μετά έκανες τη 
φοβερή δήλωση στη μάνα μου «Το μέρος εδώ 
είναι ΑΛΠΙΚΟ!!!!!» και η μάνα μου σωστά σου 
απάντησε: (αγράμματη γυναίκα): «Έχει παιδί μου 
κάτι α’ λπές που μας τρώνε τις κότες». Μετά από 
αυτά κατεβήκατε πιο κάτω στο ποτάμι, βρήκατε 
μια ωραία καρυά και κοιμηθήκατε μέχρι το από-
γευμα»…

Τάκης Ντάσιος, Ιούλιος 1996
Αναδημοσίευση από: Ορεινογραφίες. 
Αρχείο: Οκτώβριος 2018 
Άνθρωποι και βουνά, βουνά και άνθρωποι

Ψηλές κορφές περιτοιχίζουν το Ασπρόρεμα, 
όπως: Τσούμα, 1487 μ., Καυκί, 1.607 μ., Σταυ-
ρός, Γεννίτσαρι, 1.789 μ.,  Τσούκα Σάκα. Ντε-
ληδίμι (Αυγό), 2.163 μ., απ την άλλη μεριά της 
ρεματιάς: Τσούμα, 1518 μ., Σφενδάμι, 1.704 μ., 
Πλάκα (Κουκουρούτζος) 1.852 μ., Μπίνια, Πυρα-
μίδα (Μπαλντενήσι) 2.002 μ., Σύνορον 2.032 μ., 
Κορυφή, 2.000 μ., Χοντρό Σπανό, Σαλαγιάννη, 
2..133 μ., Διχάλα, (Σουφλί), Κορφή Μπαλντενήσι, 
ύψ. 2.008 μ. Απ τον πάτο του Ασπρορέματος, 900 
μ. υψόμετρο, εκεί που σκάει το Τσαρκόρεμα στο 
ρέμα του Ασπρορέματος, απ τα δεξιά, όπου κο-
νάκια και νερόμυλος παλιός, κολλάμε απέναντι 
στη πλαγιά – ὀπως τρέχουν τα νερά  -αριστερά 
και ανηφορίζουμε απέναντι, με οδηγό τη ρεμα-
τίτσα που κατεβαίνει απ τα ψηλά.  «Στα αριστε-
ρά μας η κορυφή υψ. 2.008 μ., το περίφημο και 
απότομο Μπαλντενήσι, κάτω από την βραχώδη 
κορυφή Πυραμίδα, ύψ. 2.002 μ.  Αριστερά του η 
Πλάκα, ύψ. 1.852 μ. ενώ χαμηλότερα ο Κουκου-
ρούντζος τραβάει το βλέμμα λόγω του μεγάλου 
ελατόδασους, που απλώνεται στη πλαγιά, κα-
ταλήγοντας στο Ασπρόρεμα».  (Ντρενογιάννη 
Γιάννη (Επιμ.) 2009:151)

Ανηφορική, ομαλή ανάβαση, βγάζει στην 
κορφή Πλάκα, ύψ. 1.852 μ.   Μετά την κορφή 
Πλάκα, συνδέεται κανείς με το μονοπάτι Μέρ-
σια –Παλούκια – Ασπρόρεμα, που κινείται στην 
κορυφογραμμή και κάνοντας κύκλο, πέφτοντας 
στον πάτο του Ασπρορέματος, όπου ο συνοικι-
σμός Ασπρόρεμα (Aσπρόρρευμα).
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ΤΣΙΛΙΚΑ
Η τσιλίκα παίζεται με δύο ή περισσό-

τερα παιδιά. Για να παιχτεί το παιχνίδι χρειά-
ζονται δύο ξύλινες βέργες, μια μακριά 60-70 
εκ. περίπου (τσιλίκα) και μια μικρή 10-20 εκ. 
περίπου (τσιλίκι), που είναι ξυσμένο όπως το 
μολύβι μας στις δυο άκρες του.

Τα παιδιά βάζουν σημάδι ρίχνοντας πέτρες 
και όποιος το πλησιάσει περισσότερο αρχίζει 
πρώτος. Αυτός λοιπόν βάζει πάνω από μια 
μικρή σκαμμένη εσοχή στο έδαφος το τσιλί-
κι, παράλληλα προς το έδαφος, κι έχοντας τα 
άλλα παιδιά απέναντι του, ρίχνει με την τσι-
λίκα το τσιλίκι, όσο πιο μακριά μπορεί, προ-
σέχοντας όμως να μην το πιάσουν τα άλλα 
παιδιά. Αν το πιάσει ένα απ’ τα παιδιά, τότε 
πηγαίνει αυτό το παιδί να ρίξει το τσιλίκι και 
εκείνος που το έριξε πριν, αλλάζει θέση και 
πηγαίνει απέναντι με τα άλλα παιδιά. Αν δεν το 
πιάσει κανείς, τότε κάποιος απ’ τους απέναντι 
ρίχνει το τσιλίκι για να χτυπήσει την τσιλίκα, 
που την τοποθετεί εκείνος που έριξε το τσι-
λίκι οριζόντια στο έδαφος και αν τη χτυπήσει 
αυτός παίρνει τη θέση αυτού που έριχνε και 
αλλάζουν θέσεις. Αν δε χτυπήσουν τη τσιλί-
κα, τότε ο κύριος παίχτης βάζοντας το τσιλίκι 
σε ένα σημείο κοντά στην εσοχή, χτυπάει το 

τσιλίκι με τη τσιλίκα του σε μία άκρη του και 
αυτό ανασηκώνεται ψηλά. Κατόπιν ο παίχτης 
αν το χτυπήσει μία φορά δυνατά τότε μετράει 
την απόσταση από το μέρος που το ‘ριξε μέ-
χρι το σημείο που έπεσε με τη τσιλίκα του και 
όποιο νούμερο βρει, αυτό είναι οι πόντοι που 
κέρδισε.

Επίσης αν πριν χτυπήσει το τσιλίκι του για 

να το στείλει μακριά, το χτυπήσει άλλη μια 
φορά (συνολικά 2) τότε τους πόντους, τους 
μετράει με το τσιλίκι και όχι με την τσιλίκα. Και 
αν το χτυπήσει 2 φορές (συνολικά 3), τότε οι 
πόντοι μετράνε με το διπλάσιο νούμερο που 
βρίσκεται μετρώντας την απόσταση με το τσι-
λίκι κ. ο .κ

Εφυγε από την ζωή στις 
9 Μαρτίου 2021 στην Αλίαρτο 
Βοιωτίας, ο συγχωριανός μας 
Παναγιώτης Ιωάννου του Λά-
μπρου, σε ηλικία 85 ετών. Η 
εξόδιος ακολουθία έγινε στην 
Αλίαρτο, όπου διέμενε. 
• Έφυγε από την ζωή στις 19 
Φεβρουαρίου 2021 στην Αλί-
αρτο Βοιωτίας, ο συγχωρια-

νός μας Χρήστος Ζιώγας του Γεωργίου, σε 
ηλικία 55 ετών. Η εξόδιος ακολουθία έγινε 

στην Αλίαρτο, όπου διέμενε. 
• ‘Έφυγε από την ζωή στις 30 Μαΐου 2021 
στην Αλίαρτο Βοιωτίας, ο συγχωριανός μας 
Παναγιώτης Αποστόλου, σε ηλικία 92 ετών. Η 
εξόδιος ακολουθία έγινε στην Αλίαρτο, όπου 
διέμενε. 
• ‘Έφυγαν από την ζωή στα Καλύβια Αγρινί-
ου οι συγχωριανοί μας Χρήστος Ζαρκαδούλας 
του Ηλία  σε ηλικία 76 ετών και ο Δημοσθένης 
Ζαρκαδούλας του Ηλία σε ηλικία 66 ετών.  
• ‘Έφυγε από την ζωή στις 22 Μαΐου 2021 
στην Αθήνα ο συγχωριανός μας Κωσταντίνος 

Αβράμπος του Γεωργίου σε ηλικία 87 ετών. 
Η εξόδιος ακολουθία έγινε την επομένη στα 
Επινιανά. 
• ‘Έφυγε από την ζωή στις 14 Δεκεμβρίου 
2020 στο Αγρίνιο ο συγχωριανός μας Γεώργι-
ος Αβράμπος του Στεργίου σε ηλικία 87 ετών. 
Η εξόδιος ακολουθία έγινε στα Επινιανά. 

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

Αναδημοσίευση: Παλιά παιχνίδια. https://xn--qxakcq.gr/toys/
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ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ



BESTmarket
www.best-market.gr

Παναγιώτης & Λάµπρος 
Ζαρκαδούλας Ο.Ε

Λ. Αθηνών Αλίαρτος
22680 29022   fax 22680 23317
best.marketaliartow@yahoo.gr

ΕΠΑΙΝΙΑΝΩΝ ΛΟΓΟΣ

• Η κοιμωμένη των Αγράφων


