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ΕΠΑΙΝΙΑΝΩΝ ΛΟΓΟΣ
από το μπαλκόνι των Αγράφων

Επαινιανά, Επινιανά ή πιο λαικά, Πιγκιανά, 
ένα απ’ τα πιο όμορφα Αγραφοχώρια που 
δικαίως χαρακτηρίζονται σαν ‘’Το μπαλκόνι 
των Αγράφων’’, με την καλύτερη θέα στην 

ωραία κοιμωμένη, σκαρφαλωμένο σε υψόμετρο 1050 μέτρων σε 
ένα καταπράσινο οροπέδιο που το πυκνό δάσος ελάτης κυριολε-
κτικά αιωρείται πάνω από το Χωριό. Χαμηλότερα παραποτάμια, ο 
Ασπρορεματιώτης, ο Αγραφιώτης και ο Φτεριώτης, τα τρία ποτά-
μια που κάνουν τη βόλτα τους ανάμεσα στο οροπέδιο με τα κελα-
ριστά και γάργαρα νερά τους να ακούγονται μέχρι την πλατεία του 
χωριού. Ο ξενώνας ‘’Το Πανόραμα’’ με την ταβέρνα του Κώστα 
Γαντζούδη, ‘’Το στέκι των κυνηγών’’ καφενεδάκι – ψησταριά του 
Γιαννακού Σκλαπάνη και η ταβέρνα ‘’Ανατολή’’ του Εύζωνα! Λευ-
τέρη Αβράμπου και νυν Προέδρου σας περιμένουν για να σβήσετε 
τη δίψα σας και να χορτάσετε την όρεξη σας. 

Το φετινό αντάμωμα έγινε στην… από τώρα και στο εξής Πλα-
τεία Δημοδιδάσκαλου Παναγιώτη Θέου Κουτρομάνου. Το αντά-
μωμα έγινε μεσημέρι κάτω απ’ τον Πλάτανο και η  πλατεία γέμι-
σε κυριολεκτικά απ τους Χωριανούς μας και τους παραθεριστές. 
Η μέρα ήταν πολύ ζεστή και οι μπύρες έπεφταν βροχή!! Ηταν και 
παγωμένες…βέβαια πάρα πολύ!!! Στο  τραγούδι ήταν ο Αλέκος ο 
Κάλλης και η Γλυκερία Κωστούλα! Την εκδηλωσή μας τίμησε με 
την παρουσία του ο Νεος Δήμαρχος  Κος Θοδωρής Μπαμπαλής, ο 
Αντιδήμαρχος Κος Θύμιος Μιχόπουλος, ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ.Δήμου 

Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο 
του πολιτιστικού συλλόγου 
Επινιανιτών Αγράφων, εύχεται 
σε όλους τους συγχωριανούς, 
τους αναγνώστες της εφη-
μερίδας μας και τα μέλη των 
οικογενειών τους, καλά Χρι-
στούγεννα, αίσιο, ευτυχισμέ-
νο και ειρηνικό το έτος 2015.  
 

Ευχόμαστε επιπλέον όπως η 
προσπάθεια που ξεκινάει σή-
μερα, με την έκδοση του 1ου 
τεύχους της εφημερίδας του 
συλλόγου, να συμβάλλει στην  
πρόοδο του χωριού μας.
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Τα άρθρα που έχουν υπογραφή εκφράζουν 

προσωπικές απόψεις του υπο-
γράφοντος.
Γραφιστική επιμέλεια: 
Αλέξανδρος Μπουμπουρίδης
Σοφία Βενετσιάνσκαγια

Ένας γνήσιος δημοκρατικός και πηγαί-
ος άνθρωπος είναι ο νέος πρόεδρος του 
Αρείου Πάγου Αθανάσιος Κουτρουμάνος, 
ο αρχαιότερος αντιπρόεδρος, που έλκει την 
καταγωγή του από τα Επινιανά Αγράφων. 

Πρόκειται για έναν εξαίρετο νομικό που 
ίσως θα έπρεπε να είχε επιλεγεί από το 
Υπουργικό Συμβούλιο πέρυσι για πρόεδρος 
του Αρείου Πάγου. Γεννήθηκε το 1948 στην 
Καρδίτσα. Διορίστηκε πάρεδρος Πρωτο-
δικείου στις 19.7.1974, πρωτοδίκης στις 
13.1.1976. Προήχθη στον βαθμό του προ-
έδρου πρωτοδικών στις 21.12.1989, στον 
βαθμό του εφέτη στις 30.1.1993, στον βαθ-
μό του προέδρου εφετών στις 5.8.2004, 
στον βαθμό του αρεοπαγίτη στις 28.8.2006 
και στον βαθμό του αντιπρόεδρου του 
Αρείου Πάγου στις 13.7.2011.  Έχει σπου-
δάσει νομική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
γνωρίζει Αγγλικά και Γερμανικά, είναι 
παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών. 
Προήδρευσε της πολύκροτης δίκης για τη 
δολοφονία Τεμπονέρα και μετείχε στο Δι-
καστικό Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστη-

ρίου για την υπόθεση Παπακωσταντίνου. Ο 
Αθανάσιος Κουτρουμάνος θα παραμείνει, 
βέβαια, μόνο για έναν χρόνο στην προε-
δρία του Αρείου Πάγου, καθώς τον Ιούνιο 
του 2015 αποχωρεί από το δικαστικό σώμα 
λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας. 
 
Το Δ.Σ. του Συλλόγου. 

Ένας «δικός μας» Πρόε-
δρος του Αρείου Πάγου

>> συνέχεια από τη σελίδα 1

Ο κ. Αθανάσιος Κουτρουμάνος

Aντάμωμα
2014

Κος Βαγγέλης Κατσιφός και ο πρόεδρος 
του Δ.Σ. συλλόγου Αγράφων Kος Λάμπρος 
Γατής και βέβαια ο δικός μας νεοεκλεγής 
πρόεδρος Τ.Δ. Λευτέρης Αβράμπος.

Ήταν μια καλή ιδέα να γίνει το αντάμωμα 
μεσημέρι!!! Τουλάχιστον οι μπύρες πίνονταν 
πολύ πιο γρήγορα, απ’ άλλα χρόνια που γί-

νονταν το βράδυ στο προαύλιο χώρο του 
σχολείου. 

Τα σχόλια σας θα μας βοηθήσουν του 
χρόνου να δούμε αν θα γίνει ξανά Μεσημέρι 
ή Βράδυ!

Το Δ.Σ. του συλλόγου.

 Ζωντανή ανταπόκριση από την πλατεία του χωριού

Η πλατεία μπροστά από τον ξενώνα

Αγαπητοί Επαινιανίτες (Πιγκιανίτες) και 
αγαπητοί  αναγνώστες της εφημερίδας. 
Κρατάτε στα χέρια σας το πρώτο τεύχος 
μιας εφημερίδας που πρωτοεκδίδεται σή-
μερα από το Σύλλογο των Επαινιανιτών 
Αγράφων Ευρυτανίας.

Η εφημερίδα αυτή εκδίδεται ύστερα από 
απόφαση του Δ.Σ. του συλλόγου Επινιανι-
τών που προέκυψε από την γενική συνέ-
λευση του Συλλόγου την 6η Σεπτεμβρίου 
2014. Πιστεύουμε ότι  εκφράζει και την επι-
θυμία αρκετών συγχωριανών μας.

Στόχος είναι να εκδίδεται κάθε τρίμηνο 
και να αποστέλλεται ταχυδρομικά σε όλα 
τα μέλη του συλλόγου και όχι μόνο. Σκοπός 
της εφημερίδας είναι να βοηθήσει στην κα-
λύτερη επικοινωνία των Επινιανιτών αλλά 
και να γίνει βήμα ωστε να ακουστούν οι δι-
άφορες απόψεις και να παρουσιαστούν τα 
προβλήματα της περιοχής σε μια προσπά-
θεια ταχύτερης επίλυσης τους.

Είναι αυτονόητο ότι θα επιδιώξουμε να 
επιλύσουμε τα κοινά προβλήματα που μας 
απασχολούν σε συνεργασία με τους φορείς 
της πολιτείας αλλά και με πρωτοβουλίες 
που θα μπορέσουμε να πάρουμε στα πλαί-
σια του συλλόγου. Οπως είναι αναμενόμε-
νο θα διαπιστώσετε ελλείψεις και ατέλειες 
στο πρώτο αυτό τεύχος γι’ αυτό ζητάμε την 
κατανόηση σας, αλλά πιστεύουμε ότι και με 
την δική σας βοήθεια και τις παρατηρήσεις 
σας θα μπορέσουμε να βελτιωθούμε.

Στο πρώτο αυτό τεύχος θα δείτε και με-
ρικές καταχωρήσεις από επαγγελματίες 
συγχωριανούς και όχι μόνο.

Με την ευκαιρία αυτή ενημερώνουμε ότι 
όσοι επαγγελματίες θέλουν να καταχωρη-
θούν στην εφημερίδα μπορούν να επικοι-
νωνούν με τα μέλη του συλλόγου.

Θα θέλαμε επίσης να έχουμε από όλα τα 
μέλη του συλλόγου τα στοιχεία επικοινωνί-
ας και συγκεκριμένα την ταχυδρομική τους 
διεύθυνση με τον ταχυδρομικό κώδικα 
και τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Αυτά είναι 
απαραίτητα για την ενημέρωση του αρχεί-
ου μελών και για την σωστή αποστολή της 
εφημερίδας. Η αποστολή αυτών των στοι-
χείων μπορεί να γίνει μέσω των μελών του 
Δ.Σ. Τα ονόματα των μελών του Δ.Σ. δημο-
σιεύονται σε άλλη στήλη.

Ζητάμε την βοήθεια των μελών, για την 
αποστολή όσων θεμάτων κρίνουν απαραί-
τητα ότι πρέπει να δημοσιευθούν στην εφη-
μερίδα. Η αποστολή μπορεί να γίνεται και 
ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις των μελών 
του Δ.Σ.που αναγράφονται σε άλλες στήλες.

Επίσης θέλουμε μέσα απο τις στήλες 
της εφημερίδας να παρουσιάζουμε κατά 
καιρούς συγχωριανούς μας που διέπρε-
ψαν,διακρίθηκαν ή ήσαν χρήσιμοι για τον 
τόπο και γι’αυτό ζητάμε την βοήθεια σας για 
την συλλογή στοιχείων. Σε άλλες στήλες 
θα ενημερωθείτε για διάφορα θέματα που 
απασχόλησαν το Δ.Σ. στην αρχή της θητεί-
ας του και για τους στόχους που βάλαμε 
πέρα απο τις καθιερωμένες συνεστιάσεις 
και τα ανταμώματα.

Καθήκον όλων μας θα πρέπει να είναι 
η  αναβάθμιση του χωριού μας που δικαι-
ολογημένα αποκαλείται το μπαλκόνι των 
Αγράφων. Αυτό μπορεί να γίνει με την 
ενεργή συμμετοχή και βοήθεια όλων των 
συγχωριανών και στο βαθμό που ο καθέ-
νας μπορεί και βέβαια παραμερίζοντας τις 
όποιες αντιθέσεις που φέρνουν το αντίθετο 
αποτέλεσμα.

Με την ελπίδα ότι όλοι θα συμβάλλουν 
ώστε η προσπάθεια που ξεκινάει σήμερα να 
ευοδωθεί, σας στέλνουμε  τους θερμούς 
χαιρετισμούς όλων των μελών του Δ.Σ. του 
συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ : Λάμπρος Ζαρκαδούλας
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Τα Επινιανά μας >> συνέχεια από τη σελίδα 1

Αργότερα για χώνεψη... μπορείτε να περ-
πατήσετε στα πέτρινα πλακόστρωτα του 
Χωριού με κατεύθυνση Δυτικά μέχρι την 
βρύση στο Τριάφι (περίπου 30 λεπτά με τα 
πόδια) μέσα στα έλατα και με κατεύθυνση 
Ανατολικά μέχρι την βρύση στη Δροσέλα 
(περίπου 30 λεπτά με τα πόδια) κάτω από 
τα αιωνόβια πλατάνια.  Όποιο μονοπάτι κι 
αν επιλέξετε θα σας ανταμείψει με την κα-
ταπληκτική θέα στα απόκρυμνα φαράγγια 
και στις απέναντι εκπληκτικές Αγραφιώτι-
κες βουνοκορφές που υψώνονται απότομα 
και χάνονται στον ορίζοντα. 

Τα μονοπάτια που ένωναν τις πολλές 
παλιές συνοικίες του χωριού με το Κέντρο 
του Χωριού είναι πάρα πολλά. Αξίζει να 
περπατήσετε τα πιο κοντινά απ’τη βρύση 
στη Δροσέλα μέχρι τον Έλατο (περίπου μία 
ώρα με τα πόδια) για να αγναντέψετε την 
ανηφόρα του Αγραφιώτη, το Φτερόρεμα 
και την Φτέρη. Στην συνέχεια απ’την βρύ-
ση στο Τριάφι μέχρι την Απιδιά (περίπου μιά 
μιση ώρα με τα πόδια) για να αγναντέψετε 
τον Ασπρορεματιώτη το Ασπρόρεμα και 
όλα τα Δυτικά Άγραφα.

Σε πιο μακρυνές διαδρομές τα πιο εντυ-
πωσιακά είναι το φαράγγι της Όσκλιανης 
στην Τρύπα του Αγραφιώτη, το φαράγ-
γι του Ασπρορέματος και το φαράγγι της 
Άπατης γης στη Φτέρη (περίπου τρείς 
ώρες το καθένα με τα πόδια). Τέλος το μο-
ναστήρι της Στάνας χτισμένο κυριολεκτικά 
στην σπηλιά ενός απόκρημνου βράχου που 
το τιμάνε όλα τα Αγραφοχώρια κάθε χρόνο 
στης 7 και 8 Σεπτεμβρίου.

Αξιοσημείωτο να αναφέρουμε ότι η μαζι-
κή φυγή των Χωριανών ξεκίνησε πρακτικά 
από τον Εμφύλιο του 46-49 με κορύφω-
ση τον σεισμό του 1967. Οι περισσότεροι 
χωριανοί εγκαταστάθηκαν στην Αιτωλο-

ακαρνανία Αιτωλικό και Αγρίνιο, Βοιωτία 
Αλίαρτο και Λειβαδιά και στην Αθήνα δι-
άσπαρτοι σε πολλές συνοικίες. Σταδιακά 
μέχρι το 1981 τα σπίτια που έμειναν όρθια 
στα Επινιανά δεν ξεπερνούσαν τα 15. Το 
1983 με πολύ ζήλο, μόχθο και με ενέργει-
ες των τότε μελών και Δ.Σ. του Συλλόγου 
έφτασε στο χωριό το πρώτο τροχοφόρο 
αφού πρώτα κατασκευάστηκε ο δρόμος απ 
το Σχολείο του Χωριού μέχρι την διασταύ-
ρωση στην Παλιοκαρυά δηλαδή όλο το κο-
μάτι που σήμερα είναι άσφαλτος με Ιδιω-
τικά χρήματα των Συνχωριανών μας. Έτσι 

το 1991 ήρθε το ηλεκτρικό ρεύμα!! Από το 
1983 και μετά άρχισε σιγά σιγά η επιστροφή 
με αποκορύφωση την δεκαετία του 2000. 
Σήμερα τα σπίτια στο χωριό μας ξεπερνούν 
τα 150 κύρια σαν εξοχικές κατοικίες. Οι μό-
νιμοι κάτοικοι βέβαια δεν ξεπερνούν τα 25 
άτομα αλλά στα τριήμερα, στις αργίες και 
το καλοκαίρι τα σοκάκια, η παιδική χαρά 
και το προαύλιο του Σχολείου γεμίζουν με 
παιδιά ενώ τα καφενεία και οι πλατείες με 
συνταξιούχους.

Τα τελευταία χρόνια όλο και πιο πολλοί 
επισκέπτες, φίλοι, τουρίστες, πεζοπόροι, 
οροιβάτες, φυσιολάτρες έρχονται στο Χω-
ριό μας για να απολαύσουν, τα τοπία μας, τα 
μονοπάτια, τα ποτάμια μας και την παρθένα 
φύση μας. Γι’ αυτό κι εμείς, η νέα διοίκηση 
του Συλλόγου ζητάμε απ’ όλους την ενερ-
γό συμμετοχή σας στο σύλλογο είτε με την 
παρουσία σας είτε με τις προτάσεις σας, 
είτε με τον εθελοντισμό σας, είτε με την οι-
κονομική ενίσχυσή σας.

Για να μπορέσει ο Σύλλογος να βοηθή-
σει στην ανάπτυξη του χωριού μας, πρέπει 
όλοι μαζί  να στηρίξουμε και να βοηθήσου-
με τον Σύλλογο γιατί ο Σύλλογος είναι το 
Χωριό μας, ο Σύλλογος είναι όλοι Εμείς!
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Τα κόκκινα μπαρμπούνια

Ήταν πολλοί οι λόγοι για τους οποίους 
βρίσκομαι αυτές τις ημέρες στα Άγραφα 
και τούτο θα δείτε στις επόμενες μέρες, 
στην εξέλιξη ενός εκδοτικού έργου σχετι-
κά με αυτόν τον ωραίο και μοναδικό τόπο 
της Ελλάδας. Ανάμεσά τους βέβαια 
ήταν και αναζήτηση των λί-
γων παραδοσιακών καλλι-
εργητών που απέμειναν 
στα χωριά και οι οποίοι 
συνεχίζουν να παρά-
γουν κάποια προϊόντα 
τα οποία αποτελούν 
στολίδια για την ελλη-
νική γεωργία. 

Γι’ αυτό ήταν μεγάλη η 
χαρά μου όταν συνάντησα στο 
χωριό Επινιανά, τον κυρ Γιώργο Απο-
στόλου να ξεσπυρίζει στην αυλή του σπι-
τιού του τα φασόλια που είχε φυτέψει στον 
κήπο του και ένα μέρος της σοδειάς ήταν 
ήδη έτοιμο να τύχει αυτής της επιμέλειας. 
Αυτά τα φασόλια τα οποία είναι κλαρωτά, 
δεν έχουν ιδιαίτερο όνομα αλλά τα λένε 
«κόκκινα» εξαιτίας των κόκκινων και των 
υποκόκκινων στιγμάτων που έχουν στην 
επιφάνειά τους, ωριμάζουν σταδιακά πάνω 

στην κλάρα και ορισμένα παραμένουν 
χλωρά πάνω σε αυτή μέχρι τα μέσα του 
Σεπτεμβρίου και τα οποία γίνονται αληθινή 
αμβροσία όταν μπαίνουν στην κατσαρόλα 
με φρέσκια ντομάτα και μυριστικά από τον 

ίδιο κήπο βεβαίως. 

Η σοδειά ήταν καλή και 
ο κυρ Γιώργος, ο οποί-

ος μόνος έσκαψε και 
φρόντισε τα φασόλια 
όλο τον καιρό μέχρι να 
ωριμάσουν είναι ευχα-
ριστημένος για το απο-

τέλεσμα αλλά σε όλο το 
χωριό σαν αυτόν δεν βρί-

σκονται πολλοί άλλοι που να 
ακολουθούν το παράδειγμά του. 

Έτσι, όταν κι αυτός λόγω ανημποριάς 
πλέον αποσυρθεί, το κενό που θα ακολου-
θήσει δύσκολα θα καλυφθεί από κάποιον 
άλλο συγχωριανό του αλλά μπορεί και να 
χαθεί ο σπόρος αυτών των φασολιών που 
είναι απόλυτα εγκλιματισμένα στα χωριά 
των Αγράφων. 

Πηγή: Από Actimon blog spot  
Άρθρο: Ηλίας Προβόπουλος

Η εφημερίδα που έχετε στα χέρια σας εί-
ναι μια πρώτη προσπάθεια να μπορέσουμε 
να βοηθήσουμε στην ενημέρωση, στην δια-
φάνεια, στην επικοινωνία, στην διαφήμιση, 
στην καταγραφή προβλημάτων και ανά-
δειξη λύσεων. Είναι ένα μέσον να έρθουν 
πιο κοντά τα Επινιανά σε μας, και εμείς πιο 
κοντά στα Επινιανά. Καλή σας Ανάγνωση! 
 
Άρθρο: Γιώργος Χρύσανθος
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Το φαράγγι του Ασπρορέματος

Το χωριό μας από το Καπριόρι
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Αν είστε τυχεροί της 
βροχερές μέρες του 
φθινοπώρου, του χει-
μώνα και στην αρχή 
της άνοιξης μπορεί 
να συναντήσετε στο 
δρόμο σας ενα περί-
εργο αλλά εντυπωσι-
ακό ερπετό σαν σαύρα 
αλλά μόνο που αυτό 
δεν σκιάζεται καθό-
λου! Θα συνεχίσει τη 
βόλτα του σιγα-σιγα 
με το πάσο του και 
θα σας αφήσει να το 
περιεργαστείτε! Είναι 
έντονα κατάμαυρο 
με υπέροχες κίτρινες 
βούλες στο σώμα του! 
Ανήκει στα Oυροδελή 
(Caudata) και είναι ένα 

από τα πιο μεγάλα αμφίβια της Αγραφιώτικης πανίδας, το σώμα της 
έχει μήκος 18-24 εκατοστά. Δεν φοβάται γιατί στο δέρμα της υπάρ-
χουν αδένες που εκκρίνουν μια δηλητηριώδη ουσία, αυτή προκαλεί 
το θάνατο στα μικρά ζώα, ενώ στα μεγάλα που θα τολμήσουν να τη 
φέρουν στο στόμα τους προκαλεί εγκαύματα στους βλεννογόνους.

Στη φύση βασικά δεν έχει εχθρούς, το υγρό που εκκρίνουν οι 
αδένες της, την κάνει να είναι δυσάρεστη σε οιονδήποτε θηρευτή.

Oι έντονες κίτρινες κηλίδες που έχει στο σώμα της είναι σαν να 
προειδοποιούν τους θηρευτές για τον κίνδυνο που τους περιμένει. 
H Σαλαμάνδρα ζει απομονωμένη. Kατά τη διάρκεια του χειμώνα 
κρύβεται μέσα στις κοιλότητες των δένδρων, στους βράχους ή στο 
χώμα και ψάχνει πάντοτε να βρει τις σωστές συνθήκες υγρασίας 
που είναι απαραίτητες για τη ζωή της. Tρέφεται αποκλειστικά με 

ασπόνδυλα (σκουλήκια, σαλιγκάρια, νύμφες εντόμων) και παίζει 
σπουδαίο ρόλο στο διακανονισμό της γεννητικότητας των βλα-
βερών εντόμων.

Aπό την αρχαιότητα πολλοί μύθοι πλέχθηκαν γύρω απ̀  
αυτό το άκακο αμφίβιο. Aιτία φυσικά όλων αυτών των 

φαντασιώσεων είναι το υγρό δηλητήριο που εκκρί-
νει το σώμα της και που προκαλεί εγκαύματα στους 

βλεννογόνους. Στην Iστορία των Zώων, ο Aριστοτέλης γράφει 
ότι αυτό το αμφίβιο, αν έρθει σ̀  επαφή με τη φωτιά, δεν 
καίγεται και κατορθώνει να τη σβήνει εξαιτίας 
της χαμηλής θερμοκρασίας του. Aκριβώς 
γὶ  αυτή την ικανότητά της την ταυτίζουν 
με τη φωτιά, ένα απ̀  τα τέσσερα φυσικά 
στοιχεία.

O Διοσκουρίδης, φαρμακολόγος και βο-
τανικός, αποδίδει στη Σαλαμάνδρα την ικα-
νότητα να δηλητηριάζει και να πληγώνει όποιο 
ζώο έρθει σ̀  επαφή μαζί της. Tο δάγκωμά της 
και το δηλητήριό της είναι θανατηφόρα. Σύμφω- να 
πάντοτε με τον Διοσκουρίδη, αν το σώμα της έρθει σ̀  επαφή με 
φρούτα ή φυτά προκαλεί το θάνατο σ̀  όποιον τα φάει. Eπίσης, αν 
ο άνθρωπος έρθει σ̀  επαφή με οιοδήποτε μέρος του σώματός της, 
τότε μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα χάνει τα μαλλιά του.

Άρα τη σαλαμάνδρα δεν την χαιδεύουμε ούτε την πιάνουμε με τα 
χέρια! Την θαυμάζουμε ή την βγάζουμε μια φώτο!

Πηγή: Greenapple.gr
Γρηγόρης Τσούνης

Η Σαλαμάνδρα του τόπου μας

Ανακοίνωση

Για οτιδήποτε αφορά ύλη εφημερίδας :
Χρύσανθος Γιώργος
Ζαρκαδούλας Λάμπρος
Υπεύθυνοι διαφημιστικών καταχωρήσεων:

Ζαρκαδούλας Όθωνας για Αιτωλοακαρνανία
Κουτρομάνος Παντελής για Βοιωτία
Χρύσανθος Γιώργος για Αττική κλπ.
Σκλαπάνης Γιώργος για Ευρυτανία

ΕΝΗ
ΜΕΡ
ΩΣΗ

Ανακοινώνεται στα μέλη του Συλλόγου Επινιανιτών ότι, στη συνέχεια της Γε-
νικής Συνέλευσης της 6ης Σεπτεμβρίου 2014 που έγινε στα Επινιανά Αγράφων 
Ευρυτανίας, έγινε η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη νέα 
περίοδο τα οποία είναι τα παρακάτω:

Το Δ.Σ. είναι στη διάθεση των μελών για 
οποιοδήποτε θέμα

Ο Γεν. Γραμματέας      
Ζαρκαδούλας Κωνσταντίνου Λάμπρος

1  Χρύσανθος Γεώργιος του Κλεομένη

2  Κουτρουμάνος  Παντελής του Επαμεινώνδα

3  Ζαρκαδούλας Λάμπρος του Κωνσταντίνου

4  Ζαρκαδούλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου

5  Κουτρουμάνος Κωνσταντίνος του Σπύρου

6  Σκλαπάνης Γεώργιος του Θωμά

7  Ζαρκαδούλας Όθωνας του Ηλία

8  Κουτρουμάνος Παναγιώτης του Γεωργίου

9  Ζαρκαδούλας Κωνσταντίνος του Παναγιώτη

Πρόεδος

Αντιπρόεδρος 

Γεν. Γραμματέας

Ταμίας

Έφορος

Μέλος

Μέλος

Μέλος

Μέλος

697 3774961    

697 2038171

694 7777992

694 4629653

697 7086028

698 4874460

697 3003093

697 6443672

697 1508485

chrysanthos@matrioshka.gr

dkoutromanos@gmail.com

lambroszarkadoulas@yahoo.gr

konstantinos.zarkadoulas@ingadvisors.gr

koutromanoske@gmail.com

epinianonlogos@gmail.com

epinianonlogos@gmail.com

epinianonlogos@gmail.com

epinianonlogos@gmail.com

Ο Πρόεδρος  
Χρύσανθος Κλεομένη Γεώργιος

Σύλλογος 
απανταχού 
Επαινιανιτών

Ευρυτανίας «ο Άγιος 
Γεώργιος»

Να αγαπάς την Ευθύνη! Να 
λές εγώ μοναχός μου έχω 

χρέος νά σώσω τον τόπο μου! 
Αν δεν σωθεί, εγώ φταίω. 

Ν
. Κ

αζ
α
ντ

ζά
κ
ης
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Ο Γιώργος  Κωνστ.  Καραγιώργος είναι 
καθηγητής  φιλολογίας, καταγόμενος 
από τα Άγραφα, με ρίζες από τα Επινιανά. 
Έχει συγγράψει αρκετά βιβλία.

Είχε την καλοσύνη να μας παραχω-
ρήσει το κείμενο  που μας γνωστοποιεί  
την έδρα του στρατηγείου του Γεωργί-
ου Καραϊσκάκη το 1821 στα Επινιανά, 
τις μάχες που έδωσε ορμώμενος από τα 
Επινιανά  αλλά και άλλες λεπτομέρειες, 
που δημοσιεύονται   στο 1ο τεύχος της 
εφημερίδας. Είναι  γεγονός ότι αυτό μέ-
χρι τώρα ήταν άγνωστο σε όλους τους 
Πιγκιανίτες. 

Το ΔΣ τον ευχαριστεί  και ελπίζει σε 
προσεχείς εκδόσεις της εφημερίδας να 
μας δώσει περισσότερες πληροφορίες  
για το ίδιο η άλλα θέματα που να αφο-
ρούν τα Επινιανά.

98

ΑΡΘΡΟ: Γεώργιος  Κων. Καραγιώργος
  Φιλόλογος

ΠΡΟΛΟΓΟΣ : Λάμπρος Ζαρκαδούλας

Το στρατηγείο του Καραϊσκάκη στα 
Επινιανά

ρη, Γιδόκαστρο κλπ.). Σώζονται πολλές το-
πικές παραδόσεις. 

Ο Κασομούλης (1) (Ενθυμήματα Στρατι-
ωτικά, Α’, 325 ) αναφέρει ότι ο  Καραϊσκά-
κης στέλλει στον Στουρνάρη (2) το γράμμα 
του Σκόντρα συνοδευόμενο με δικό του. 
Γράφει τα εξής:

«Σε περικλείω το γράμμα του Μαχμούτ 
πασά. Ιδές τι γράφει ο σαλεπτζής,  ο κερα-
τάς. Εγώ διώρισα (= έδωκα διαταγή ) όλον 
τον λαόν να τραβηχθεί εις ταίς δυναταίς 
θέσεις (= στα απόκρημνα μέρη ), και μόνος 
μου, επειδή είμαι ασθενής , θέλει τραβη-
χθώ εις τα Παλούκια, εκεί να τους καρτερέ-
σω, και ακούς ειδήσεις μου έπειτα. Κάμε το 
χρέος σου λοιπόν, αδελφέ, και εμένα εκεί 
να με ηξεύρεις.»

Οι Τούρκοι προελαύνοντες κατέλα-
βαν τα Πιγκιανά και κατέστρεψαν το λα-
μπρό τούτο χωριό καίγοντας όλες τις 
εκκλησίες. Κάποιος ντόπιος στιχουρ-
γός έγραψε, όπως διηγούνται, ένα ποί-
ημα για την καταστροφή του χωριού: 

«Τα Πιγκιανά τα παινεμένα 
Πούνε η δόξα σας καϋμένα».

Σώζονται στους κατοίκους πολ-
λές παραδόσεις, που κάνουν λόγο για 
την καταστροφή του λαμπρού τού-
του χωριού με την μεγάλη ιστορία, που 
θα μπορούσαν να συγκεντρωθούν.  

‣ Ο Νικόλαος Κασομούλης (1795-1872) 
ήταν από τους σημαντικότερους αγωνι-
στές, καθώς και ιστορικός της Ελληνικής 
Επανάστασης του 1821. Κατά την Ελλη-

νική επανάσταση του 1821, συμμετείχε 
στις επιχειρήσεις του Ολύμπου και της 
Χαλκιδικής, όπου συνεργάστηκε με τον 
οπλαρχηγό Διαμαντή Νικολάου. Μετά 
την αποτυχία στη Μακεδονία, μετέβη στη 
Θεσσαλία με σώμα Σιατιστινών, και συ-
νεργάστηκε με τους οπλαρχηγούς Νικό-
λαο Στουρνάρη και Γεώργιο Καραϊσκάκη.  
 

‣ Ο Νικόλαος Στουρνάρας (μετέπειτα 
Στουρνάρης ...-1826) ήταν οπλαρχηγός 
στην περιοχή της Αιτ/νίας από τα Στουρ-
ναραίικα. Συνεργάστηκε με τον Καραϊσκά-
κη την άνοιξη του 1823, στην αντίσταση 
εναντίον των Τούρκων που επεδίωκαν το 
«προσκύνημα» των αρματολών στη Στε-
ρεά και τη Θεσσαλία.
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Χάρτης απεικόνισης σημείων της στρατηγικά γεω-
γραφικής θέσεως των Επινιανών

Το στρατηγείο του Καραϊσκάκη στα 
Πιγκιανά, Η καταστροφή του χωριού 

από το Σκόντρα πασά (1823)
Το 1821 ο Γεώργιος Καραϊσκάκης έστησε 

το στρατηγείο του στο χωριό Πιγκιανά, που 
έχει πολύ οχυρή θέση και μπορούσαν ευκο-
λότερα να το υπερασπισθούν οι επαναστά-
τες. Κατά το πρώτο έτος της Επανάστασης 
ο Καραϊσκάκης ξεκινώντας από τα Πιγκιανά 
είχε λαμπρή νίκη στη Χούνη- Άγιο Βλάσιο 
(Δεκέμβριος 1822-Ιανουάριος 1823). Οι 

Τούρκοι ήθελαν να περάσουν στη Θεσσαλία 
μετά την αποτυχημένη πολιορκία του Με-
σολογγίου. Οι άλλοι επαναστάτες αρχηγοί 
ζήλεψαν πολύ και από τότε έπαψαν να βοη-
θούν τον Καραϊσκάκη.

Τον Ιούλιο του 1823 οι Τούρκοι οργάνω-
σαν στα Τρίκαλα μεγάλη εκστρατεία εναντί-
ον των Αγράφων με αρχηγό τον Μαχμούτ 
Σκόντρα πασά. Είχαν την θερμή υποστή-
ριξη των  Καραγκούνηδων. Αυτός έγραψε 
γράμμα σε όλους τους αρχηγούς των Αγρά-

φων και των γειτονικών περιοχών: Έλεγε 
ότι είναι πιστός και τίμιος και δεν θέλει  να 
πειράξει κανέναν. Δεν  θέλει να χύσει αίμα. 
Αρκεί να έλθουν οι αρχηγοί να προσκυνή-
σουν. Άλλωστε οι περισσότεροι (έλεγε) στο 
στράτευμά του  είναι Χριστιανοί. Πολλοί 
Καραγκούνηδες της Θεσσαλίας τον είχαν 
ακολουθήσει. Τον Ιούλιο του 1823 οι Τούρ-
κοι πλησίαζαν τα Πιγκιανά. Ο  Καραϊσκάκης 
έδωκε διαταγή να αποσυρθούν οι κάτοικοι 
σε δύσβατα  μέρη (Παλούκια, Κρούνα, Φτέ-
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Άγραφα

Επινιανά

Αγραφιώτης

Ασπρόρεμα

Φτερόρεμα

Φτέρη

Γιδόκαστρο

Κρούνα

Παλούκια

Ανηφόρα εικόνισμα

Μέρσια πηγή
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Πανοραμική με θέα τον Αγραφιώτη την Λιάκουρα και την Φτέρη

Πανοραμική με θέα την Φτέρη
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H κτηνοτροφία κυρίως αιγοπρόβατα έχει 
μακρά Ιστορία στα μέρη μας και χωρίζεται 
στους μόνιμους και στους μονίμως μετακι-
νούμενους κτηνοτρόφους. Οι μετακινούμε-
νοι βοσκοί, που τα κοπάδια τους  αποτελού-
νται κυρίως από πρόβατα, επιλέγουν ψηλές 
βουνοκορφές και οροπέδια, που το μεγα-
λύτερο διάστημα τον περισσότερο χρόνο, 
έχουν πλούσια χαμηλή  βλάστηση αλλά 
έχουν όμως ένα πρόβλημα! Τον χειμώνα, το 

χιόνι είναι πολύ και ο πάγος σ’ αυτά τα υψό-
μετρα είναι αμείλικτος, οπότε μεταναστεύ-
ουν στα λεγόμενα και πολυτραγουδισμένα 
‘’χειμαδιά’’, για να αποφύγουν το κρύο και 
το χιόνι! Την άνοιξη, μόλις ζεστάνει λίγο ο 
καιρός, παίρνουν τα κοπάδια τους και επι-
στρέφουν ξανά, πάντοτε στο ίδιο μέρος, 
στην ίδια περιοχή, στην ίδια ραχούλα, για το 
‘’ξεκαλοκαιριό’’.

Οι μόνιμοι τώρα κτηνοτρόφοι, βόσκουν 

τα κοπάδια τους κυρίως κατσίκες και μο-
σχάρια σε πιο χαμηλά υψόμετρα, που δεν 
υπάρχει τόσο πολύ χιόνι τον χειμώνα, επι-
λέγοντας παραποτάμιες περιοχές και χα-
μηλά οροπέδια, έτσι ώστε τα κοπάδια να 
μπορούν να τραφούν και με πιο ψηλή βλά-
στηση απ́ τα φυλλοβόλα είδη δέντρων. Βέ-
βαια, πολλοί έχουν ανάμεικτα κοπάδια, τα 
αιγοπρόβατα! 

Τα πιο παλιά χρόνια όλα τα κορφοβούνια, 
τα οροπέδια, οι ρεματιές, τα λαγκάδια, τα 
ξέφωτα και όποια ράχη ή ραχούλα υπήρχε 
στα μέρη μας, είτε κατάραχα είτε παραπο-
τάμια, ήταν φίσκα από ζωή, τόσο από φα-
μίλιες ανθρώπων με παππούδες, γιαγιάδες 
και γυναικόπαιδα, όσο και από οικόσιτα ζω-
ντανά, σκυλιά, γάτες, κότες, κλώσες, κλω-
σόπουλα, κοκόρια, γουρουνάκια κ.τ.λ

Σήμερα, ευτυχώς, υπάρχουν κάποιοι, 
πολύ νέοι θα ‘λεγα, συγχωριανοί μας, 
που ζουν μόνιμα σ άυτές τις περιοχές και 
προσπαθούν να τις κρατήσουν ζωντανές! 
Προσπαθούν να σταματήσουν τον χρόνο, 
την φύση, που αργά και σταθερά, κάνει τις 
δικές της προσπάθειες να σβήσει, να πνίξει, 
τα ίχνη εκείνης της ζωής. Της ζωής των 
προπαπούδων μας και την ιστορία τους. 
Οι περισσότεροι από εμάς φύγαμε μαζικά.  
Αφήσαμε τον χρόνο να φθείρει τις σκεπές, 
τους τοίχους των σπιτιών μας, τους τοίχους 
στις πεζούλες των κτημάτων μας και τα 
μονοπάτια μας. Αφήσαμε την φύση με την 
άναρχη βλάστηση, να πνίγει, να σκεπάζει 
και να εξαφανίζει, ότι απέμεινε πεσμένο απ’ 
τον βοριά, το χιόνι και το ξερόβροχο.

Αυτοί οι νέοι λοιπόν, προσπαθούν σε 
πείσμα των καιρών, σε πείσμα της Κοινω-
νίας, της Πολιτείας, του Δήμου, της Περι-
φέρειας και όλων των Δημόσιων φορέων, 
να δώσουν λύσεις με τα ιδιωτικά πενιχρά 
μέσα που διαθέτουν. Χωρίς ηλεκτρικό και 
με χωματόδρομους χαραγμένους, χωρίς 
καν να περνούν απ’ το χωριό μας. Λες και 
το έκαναν επίτηδες, για τιμωρία και ταλαι-
πωρία, που τόλμησαν να μείνουν πίσω. Να 
μη φύγουν, για να τιμήσουν και να αναστή-
σουν τον τόπο μας. τα κτήματα των προγό-
νων μας!

Αυτοί οι Επινιανίτες, οι νέοι, που ασχο-
λούνται με την κτηνοτροφία, είναι και χαρά 
και τιμή να τους φιλοξενήσουμε σ’ αυτή τη 
σελίδα και αυτούς και τα κοπάδια τους!

Όσοι πιστοί... προσέλθετε!!! Με ιδέες, με 
προϊόντα, με νέα, με υλικό, με προσφορές, 
με φωτογραφίες με ιστορίες κ.τ.λ.

Οι κτηνοτρόφοι μας Έρχεσαι στο Χωριό και πεθύμησες ψητό
θές να Καλοσκερίσεις. Αυτό είναι απλό!
Απλά πάρε έναν κτηνοτρόφο στο κινητό
σαν ξεκινάς να ανηφορίσεις στο Χωριό

Τόσες ταβέρνες που είναι εδώ
αμέσως θα στο ψήσουν στο λεπτό
Και θα ‘ναι σίγουρα εκλεκτό
γιατί μεγάλωσε σε τόπο διαλεχτό

Επέλεξε μόνο από ποιά περιοχή και Καλο-
φάγωτο! Φτέρη Ασπρόρεμα Απιδιά Δρο-
σέλα Σαμάρι είναι οι πιο κλασσικές παρ-
δοσιακές περιοχές!  Βέβαια, υπάρχουν και 
τα Άγρια απ’ την Προύγγι, αν καταφέρει και 
πιάσει κανένα ο φίλος μου ο ‘’George’’!!!!!

Αυτή η σελίδα θα είναι μια μόνιμη στήλη 
που θα εκθέτει τα κτηνοτροφικά δρώμενα! 

ΑΡΘΡΟ : Γεώργιος Κ. Χρύσανθος

Κτηνοτρόφοι, Γαλακτοκομικά προϊόντα
Γιώργος Θωμ. Σκλαπάνης 6984 87 44 60 Δροσέλα
Λάμπρος Βελ.. Γαντζούδης 6972 00 59 13 Σαμάρι
Γιώργος Γαντζούδης 6986 069 073 Καπριόρι
Πάνος Γεω. Κουτρομάνος 6976 44 36 72 Φτέρη
Νώντας Γεω. Κουτρομάνος 6979 58 08 12 Φτέρη
Κώστας Ζαρκαδούλας 6974 92 04 53 Ασπρόρεμα
Στέργιος Αβράμπος 6945 700 125 Απιδιά
Βασίλης Ζαρκαδούλας 6974 92 04 53 Ασπρόρεμα
Μπάμπης Σκλαπάνης 6981 01 68 42 Σαμάρι
Κωστας Σκλαπάνης 6981 01 68 42 Σαμάρι
Βασίλης Κουτρομάνος 6978 84 09 64 Φτέρη
Πάνος Θεο. Αρωνιάδας 6977 39 14 10 Φτέρη
Κώστας Θεο.  Αρωνιάδας 6977 69 37 54 Φτέρη
Σπύρος Γατζούδης 6973 81 70 03 Μακρύκαμη
Γιώργος Στέφ. Αβράμπος 6975 26 06 12 Μέρσια
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Τα γελάδια του Κώστα Σκλαπάνη από το Σαμάρι.

Κατσίκα «Ντοροθέα» του Γιώργου ΣκλαπάνηΒρείτε τον απεικονιζόμενο μπάρμπα και κερδίστε διετής συνδρομή!

Στάνη με θέα την κοιλιά της «Κοιμωμένης» των Αγράφων
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Ο Θωμάς  
Επινιανών

των

ΑΡΘΡΟ : Λάμπρος Ζαρκαδούλας

 Ο 9χρονος μαθητής του Δημοτικού σχο-
λείου Αγράφων. Την δεκαετία του 60 σε 
όλα τα χωριά του πρώην Δήμου Αγράφων 
(Άγραφα, Επινιανά, Τροβάτο, Τρίδενδρο, 
Βραγκιανά, Μάραθο, Μοναστηράκι) λει-
τουργούσαν δημοτικά σχολεία και μερικά 
ήταν πολυθέσια. 

Σήμερα, που η ερήμωση των χωριών εί-
ναι στην αποκορύφωση, λειτουργεί μόνο 
το σχολείο στα  Άγραφα και έχει τρείς μα-
θητές.

Οι δύο μαθητές είναι από τα Άγραφα και ο 
τρίτος είναι από τα Επινιανά. Είναι ο Θωμάς 
Σκλαπάνης  γιος του Γιώργου και της Γιώ-
τας  Σκλαπάνη, που είναι από τους λίγους 
κατοίκους που μένουν όλο το χρόνο στο 
χωριό.

Ζητήσαμε από τον μικρό 
Θωμά να μας γράψει κάτι  

από την ζωή στο χωριό 
ώστε να το συμπεριλά-
βουμε στο πρώτο φύλ-

λο της εφημερίδας. 
Απολαύστε τον.

Επινιανά ,  14 Σεπτεμβρίου 2
014

Με λένε Θωμά και είμαι 9 χρονών. Μένω στα Επι-

νιανά και πηγαίνω σχολείο στα Άγραφα στην πέ-

μπτη Δημοτικού.

Το χωριό μου είν
αι πολύ πολύ Όμορφο!

Είναι ανάμεσα στα έλατα έχει π
ολλά σπίτια , βρύ-

σες, πολλά δέντρα αλλά δεν έ
χει πολύ κόσμο. Δεν 

έχει ά
λλα παιδιά για να κάνω παρέα & να παίζουμε. 

Τον Χειμώνα είμαι μόνος μου, αλλά δεν μ
ε πειράζει.

Όταν ρίχνει πολύ χιόνι παίζω χιονοπόλεμο με το 

Μπαμπά μου και τή Μ
αμά μου. Έχω και ένα έλκυ-

θρο και κάνω στο χιόνι τσουλήθρα . 

Μου αρέσει πάρα πολύ!

Μερικές φορές ό
ταν τελειώνω το διάβασμα πηγαί-

νω με το Μπαμπά μου στο μαντρί να δώ τα κα-

τσικάκια . Τα παίρνω αγκαλιά και τα χαϊδεύω. Τους 

αρέσει πολύ!

Όταν τελειώσουν τα Σχολεία έρχονται οι φίλοι μου 

στο χωριό και πολλά άλλα παιδιά και μαζευόμα-

στε στην Πλατεία . Παίζουμε ποδόσφαιρο, κυνηγητό, 

κρυφτό, κάνουμε ποδήλατο και όταν έχει
 πολύ ζέ-

στη πηγαίνουμε στο Ποτάμι για μπάνιο!

Περνάω πάρα πολύ όμορφα και ας είμαι μόνος μου 

όταν τελειώσει το καλοκαίρι και φύγουν οι φ
ίλοι 

μου. Θα ‘θελα όταν μεγαλώσω να μείνω εδώ στο 

Χωριό μου. Να έχω μια δουλειά! Να ζήσω εδώ.
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Ανακοινώνεται σε όλα τα μέλη αλλά και 
τους φίλους του συλλόγου ότι την Κυριακή  
18 Ιανουαρίου 2015 στις 11.30 π.μ. θα γίνει 
η εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης 
πίτας του συλλόγου μας για τον νέο χρόνο 
2015 στο ξενοδοχείο ΠΑΡΝΩΝ του συγχω-
ριανού μας Αβράμπου Κωνσταντίνου. Το 
ξενοδοχείο ΠΑΡΝΩΝ είναι στην οδό Χαλκο-
κονδύλη 22, κοντά στην πλατεία Ομονοίας. 

Καλούμε όλα τα μέλη να προσέλθουν με 
τις οικογένειές τους. Στην εκδήλωση αυτή 
θα βραβευτούν τα παιδιά των συγχωριανών 
που επέτυχαν στα ΑΕΙ και ΤΕΙ με  ένα ανα-
μνηστικό δώρο και γι αυτό παρακαλούμε 
όλους τους οικιστές των οποίων τα παιδιά 
επέτυχαν να γνωρίσουν έγκαιρα σε κάποιο 
μέλος του Δ.Σ. το όνομα του παιδιού και τη 
σχολή που επέτυχε.

Επικοινωνείτε με τα μέλη του συλλόγου 
για ενημέρωση των στοιχείων των μελών 
ή και για εγγραφή νέων μελών. (Ονοματε-
πώνυμο, όνομα πατρός, διεύθυνση, Τ.Κ., 
τηλέφωνο και  όσοι έχουν e-mail). Είναι 
απαραίτητα τα παραπάνω στοιχεία γιατί τα 
στοιχεία που υπάρχουν στο σύλλογο είναι 
πολύ παλιά και ελλειπή.

Μη ξεχνάτε να πληρώσετε τις συνδρομές 
σας στο σύλλογο, ο οποίος κάνει επανεκ-
κίνηση από μηδενική βάση και έχει να κα-
λύψει και τα έξοδα της εφημερίδας. (Υπεύ-
θυνος ο ταμίας Ζαρκαδούλας Κώστας τηλ. 
6944629653).

Να θυμάστε, ότι κάποιες επιχειρήσεις –
μαγαζιά – στηρίζουν τις προσπάθειες του 
συλλόγου μας, συνδράμοντας με καταχω-
ρήσεις στην εφημερίδα μας. Ανταποδώστε 
αυτή την συνεισφορά τους και υποστηρίξτε 
τους ανάλογα.
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α/α Ονοματεπώνυμο €

1 Χρύσανθος Γεώργιος του Κλεομένη 50

2 Ζαρκαδούλας Λάμπρος του Κωνσταντίνου 50
3 Κουτρομάνος Κωνσταντίνος του Γεωργίου 50
4 Αποστόλου Λάμπρος του Κωνσταντίνου 50
5 Αποστόλου Απόστολος του Κωνσταντίνου 50
6 Κουτρομάνου Γιαννούλα του Γεωργίου 20

7 Κουτρομάνος Κωνσταντίνος του Σπύρου 20
8 Κουτρομάνος Παντελής του Επαμεινώνδα 20
9 Χρύσανθος Σωτήρης του Πέτρου 20
10 Ζαρκαδούλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου 20
11 Γαντζούδης κωνσταντίνος του Βελισσάριου 10
12 Αβράμπος Ελευθέριος του Στέργιου 10

13 Ιωάννου Παναγιώτης του Ιωάννη 10
14 Κουτρομάνος Ηλίας του Πέτρου 10
15 Κουτρομάνος Παναγιώτης του Λαζάρου 10
16 Αβράμπος Χαράλαμπος του Κωνσταντίνου 10
17 Ζαρκαδούλας Όθωνας του Ηλία 10
18 Κουτρομάνος Στέφανος του Λάμπρου 10

19 Σκλαπάνης Γεώργιος του Θωμά 10
20 Ζιώγας Χρήστος του Σωτηρίου 10
21 Κουτρομάνος Χρήστος του Επαμεινώνδα 10
22 Γαντζούδης Γεώργιος του Βασιλείου 10
23 Καπλάνης Γιάννης του Δημητρίου 10
24 Αποστόλου Γεώργιος του Αποστόλου 10

25 Ζαρκαδούλας Σωκράτης του Ιωάννη 10
26 Αβράμπος Απόστολης του Ιωάννη 20
27 Αβράμπος Στέφανος του Ιωάννη 10
28 Ζιώγας Κωνσταντίνος του Παναγιώτη 10
29 Αποστόλου Λάμπρος του Κων/νου (Βασιλική) 20
30 Κουτρομάνος Ζαχαρίας 20

31 Ζαρκαδούλας Ιωάννης του Παναγιώτη 20
32 Ζαρκαδούλας Παναγιώτης του Βελ. 20

α/α Ονοματεπώνυμο €

33 Ζαρκαδούλας Δημήτριος του Γεωργίου 10

34 Ζιώγας Αναστάσιος 20
35 Κουτρομάνος Ηλίας του Χρήστου 20
36 Ζιώγας Λάμπρος 10
37 Ζιώγας Γεώργιος του Ηλία 10
38 Αβράμπος Παναγιώτης του Δημοσθένη 20

39 Ζιώγας Λουκάς του Δημητρίου 10
40 Ζιώγας Δημήτριος του Λουκά 20
41 Κουτρομάνος Σπύρος του Γεωργίου 10
42 Ταρώνης Ευάγγελος 20
43 Κουτρομάνος Αντώνιος του Κωνσταντίνου 10
44 Κουτρομάνου Βάγια του Κωνσταντίνου 20

45 Κουτρομάνος Κωνσταντίνος του Αντωνίου 20
46 Ζιώγας Γεώργιος του Χρήστου 20
47 Ζιώγας Δημήτριος του Παναγιώτη 20
48 Κουτρομάνος Λάμπρος του Ευαγγέλου 10
49 Αποστόλου Νίκος του Λάμπρου 20
50 Αποστόλου Κώστας του Λάμπρου 20

51 Ζιώγα Αθηνά του Γεωργίου 20
52 Αποστόλου Δημήτρης του Κωνσταντίνου 20
53 Αποστόλου Γεώργιος του Αποστόλη 20
54 Κουτρομάνου Αγλαϊα 20
55 Αποστόλου Κων/νος του Λάμπρου (Ολυμπία) 20
56 Χρύσανθος Κώστας του Κλεομένη 20

57 Χρύσανθος Γιώργος του Κωνσταντίνου 20
58 Χρύσανθος Χρήστος του Αναστασίου 20
59 Χρύσανθος Παναγιώτης του Πέτρου 20
60 Αβράμπου Παναγιώτα του Χρήστου 20
61 Γαντζούδης Αλκιβιάδης του Κώστα 100
62 Κουτρομάνος Λάμπρος του Δημητρίου 20

63 Μάμαλης Παναγιώτης του Δημητρίου 50
64 Φωτιάδης Κύριλλος του Παντελή 100

Δήμος Αγράφων 22373 50900
ΚΕΠ Αγράφων 22370 93335
Αγροτικό ιατρείο Αγράφων 22370 93233
Ιατρός Αγροτοικός: Λ. Αγραφιώτη  69782 43245
Κέντρο υγείας Φραγκίστας 22370 95269
Κέντρο υγείας Φραγκίστας 22370 95381 
Νοσοκομείο Καρπενησίου 22370 80680 - 3
Αστυνομία Καρπενησίου 22370 22233

Αστυνομία Κερασοχωρίου 22370 31216
ΔΕΗ βλάβες 22310-25531-8
ΟΤΕ βλάβες 13888
ΚΤΕΛ Λαμίας 22310 28955
ΚΤΕΛ Καρπενησίου 22370 80013
ΚΤΕΛ Καρπενησίου (Αθήνα) 210 8315991
Πυροσβεστική 199
Βενζινάδιο Κρέντης ΕΚΟ Τσιγαρίδας 22370 31307
Πρώτες Βοήθειες 166

πρωτοχρονιά- 
τικης πίτας

Εγγραφές μελών

Κατάσταση συνδρομών στο σύλλογο 
από 6-9-2014 μέχρι 30-10-2014

Το Δ.Σ. αποφάσισε να δημοσιεύει κάθε τρίμηνο στην εφημερίδα τις συνδρομές η χο-
ρηγίες που έλαβε στο διάστημα του τριμήνου. Αυτό γίνεται για λόγους ενημέρωσης 
των μελών στα πλαίσια της διαφάνειας των οικονομικών του Συλλόγου. Χρήσιμα 

τηλέφωνα

Κοπή 

Το Δ.Σ.

Το Δ.Σ.

* Οι αγγελίες δημοσιεύονται Δωρέαν. Επιθυμητή σε περίπτωση αγοραπωλησίας 
μια μικρή συνδρομή υπέρ του  Συλλόγου με ανάρτηση στην εφημερίδα μας. 

697 3774 961

Ενοικιάζεται ο ξενώνας του συλόγου 

μας στα Επινιανά. Από 1 Γενάρη 2015.

697 4079 407

Πωλείται διόροφη πέτρινη οικία σε 

κεντρικό σημείο. Επινιανά.

Ενοικιάζεται Γραφείο 25 τετραγωνι-

κών στον 4ο Όροφο στο κέντρο της 

Άθηνας. Σε εμπορικό δρόμο επι της 

πλατείας Κάνιγος. Τιμή συζητήσιμη

694 4629 653

697 3768 032

Πωλείται μία Πρατίνα Αγραφιώτικη 

και δύο κότες Αταλάντης γενησιάρικες.

693 2901 064

Πωλείται iPad Air 32 GB στο κουτί 

του, αχρησιμοποίητο. 360€ Αθήνα.

694 6085 868

Πωλείται οικόπεδο 300 τ.μ. στα 

Επινιανά, εντός σχεδίου, επίπεδο, 

21Χ15, 4 όψεων, άρτιο, οικοδομήσιμο, 

πρόσοψη 21 μ. Με θέα, Τιμή 12.900 

συζητήσιμη. 

 69 7377 4961

Πωλείται ξυλόσομπα μαντεμένια σε 

πολύ καλή κατάσταση σχεδόν και-

νούργια.Τιμή 150 Ευρώ, συζητήσιμη. 

Επινιανά.

697 4760 862

Πωλείται διόροφη οικία 90 τ.μ. στα 

Επινιανά, στο κέντρο του χωριού, πρό-

σοψη στην πλατεία με οικόπεδο 400 τ.μ  

με καταπληκτική θέα. Τιμή συζητήσιμη.
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O Νέος Δήμαρχος Αγράφων Κος 
Θεόδωρος Μπαμπαλής γεννήθη-
κε και μεγάλωσε στ’ Αγραφα. Είναι 
46 ετών και παντρεμένος με την Κ. 
Μαρία Μώκκα. Είναι πτυχιούχος του 
τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγω-
γής & Αθλητισμού του Πανεπιστη-
μίου Αθηνών ενώ έχει φοιτήσει και 
στο Οικονομικό Τμήμα της Νομικής 
Σχολής.
Εκλέγεται απ’ το 1998 Δημοτικός 
σύμβουλος του Δήμου Αγράφων 
ενώ στις εκλογές του 2002 & του 
2006 εξελέγη πρώτος σε σταυρούς 
προτίμησης. Την διετία 2000-2002 

διετέλεσε Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Ενώ απ’ το 2010 διετέλεσε επικεφαλής της αντιπολίτευσης στον Καλλικρατικό Δήμο 
Αγράφων. Τέλος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανευρυτανικής ‘Ενωσης. Ο Βαγγέλης Κατσιφός είναι Πρόεδρος του Δημο-
τικού συμβουλίου και ο Θύμιος Μιχόπουλος Αντιδήμαρχος του Δήμου Αγράφων.
Το Νέο μας Δήμαρχο συναντήσαμε, επί τω έργω, στο τεχνικό έργο της νέας διάνοιξης του δρόμου στην Κωνσταντίνα. Απο τη Βαρβαριάδα 
προς τ’ Αγραφα.  Αριστερά  του ο Γραμματέας μας Λάμπρος Ζαρκαδούλας με τον Πρόεδρο  Γιώργο Χρύσανθο & δεξιά του ο πρώην Πρό-
εδρος Γιώργος Ζαρκαδούλας με τον Δημοτικό Σύμβουλο Γιώργο Κίτσιο.Του ευχόμαστε  Καλή Επιτυχία στο πολύ Δύσκολο ’Εργο που έχει 
αναλάβει!  
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O νέος δήμαρχος των Αγράφων 

Κινητό τηλ. 693 6918 462.  Μαρκόπουλο Αττικής 697 2330 058        223 7094 122 

Το Δ.Σ.


