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από το μπαλκόνι των Αγράφων

ΕΥΧΕΣ ΠΑΣΧΑ

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ 2017

 ΕΝΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ
 ΤΩΝ ΕΠΑΙΝΙΑΝΩΝ
ΘΥΜΑΤΑΙ

Στις 12 Αυγούστου 2017 θα πραγματο-
ποιηθεί η ημερίδα για την ζωή και το έργο  του 
σπουδαίου εφημέριου των Επινιανών.

Εικόνες από τον εορτασμό, κατάθεση 
στεφάνου από τον μοναδικό μαθήτη και η συ-
γκινητική αναφορά της καθηγήτριας.

Πλήρες ρεπορτάζ από την εθελοντική 
ενέργεια της  συντήρησης του ιστορικού αυ-
τού μονοπατιού!

Ημερίδα για τον Παπα-
λέξη των Επινιανών

 Εορτασμός 25ης
Μαρτίου στα Άγραφα

Καθαρισμός στο φα-
ράγγι Ασπρορέματος

05 03 04Θυμάμαι Εθιμοτυπικά Εθελοντισμός

Ευχόμαστε σε όλους τους αναγνώστες 
αλλά και τις οικογένειές σας,  Χρόνια Πολλά 
με κάθε ευτυχία και καλή αντάμωση στα Επι-
νιανά!   

Η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας 
πραγματοποιήθηκε και φέτος στον Αλίαρτο. 
Το Δ.Σ. του συλλόγου θα ήθελε να ευχαριστή-
σει θερμά όλους τους Επινιανίτες, τις Επινιανί-
τισσες που... | σελ. 3

Ήταν Νοέμβριος του 1975, όταν πήρα 
στα χέρια μου το διοριστήριό μου, ως δά-
σκαλος στο Νομό Ευρυτανίας. Ένας νησιώ-
της από την Αγιάσο της Μυτιλήνης, θα βρι-
σκόμουν στον πιο ορεινό νομό της Ελλάδας. 
Στις 29 Νοεμβρίου, μπήκα μέσα στο γραφείο 
του Επιθεωρητή Δημοτικής Εκπαίδευσης Ά 
Περιφέρειας Ευρυτανίας... | σελ. 8

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 ΑΓΡΑΦΩΝ ΚΟΝΤΑ
ΣΤΟΥΣ ΣΑΡΑΚΑ-
ΤΣΑΝΑΙΟΥΣ
Δίπλα στους Σαρακατσαναίους βρέ-

 θηκε ο Δήμαρχος Αγράφων Θεόδωρος
 Μπαμπαλής, για να συμμετάσχει στο
25ο Πανελλήνιο Οργανωτικό Συνέ-
 δριο Συλλόγων Σαρακατσαναίων, που
πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 17-18-
19 Μαρτίου στο Αγρίνιο, απ’ τον Σύλ-
λογο Σαρακατσαναίων Βάλτου – Ξη-
 ρομέρου – Ευρυτανίας... | σελ. 6
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ΕΝΗ
ΜΕΡ
ΩΣΗ

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

Ζαρκαδούλας Κών/νος  -  694 4629653
Ζαρκαδούλας  Όθωνας  -  697 3003093
Κουτρομάνος Παντελής  -  697 2038171
Σκλαπάνης Γιώργος  -  698 4874460

Αγαπητοί Συγχωριανοί και φίλοι των Επι-

νιανών, κρατάτε στα χέρια σας αισίως, το 10ο 

τεύχος της εφημερίδας «Επαινιανών Λόγος» 

που εκδίδει ο Πολιτιστικός Σύλλογος των Επι-

νιανών. 

Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε δειλά πριν 

από δυόμιση χρόνια, με σκοπό  να φέρει κοντά 

όλους τους Επινιανίτες αλλά και τους φίλους 

των Επινιανών, που είναι διασκορπισμένοι σε 

πολλά μέρη της Ελλάδας αλλά και στο εξωτε-

ρικό. Έτσι καταφέραμε να στέλνουμε ταχυδρο-

μικά την εφημερίδα σε πάνω από 350 αναγνώ-

στες, αλλά και με την βοήθεια της σύγχρονης 

τεχνολογίας, να την στέλνουμε με ηλεκτρονική 

αλληλογραφία σε αρκετούς (ιδιαίτερα στο εξω-

τερικό που τα ταχυδρομικά είναι υψηλά).

Από τα μέχρι τώρα μηνύματα που παίρνου-

με, έχουμε πολύ θετικά σχόλια για την έκδοση 

αυτή. Όπως θα έχετε διαπιστώσει, δημοσιεύο-

νται και άρθρα από συμπατριώτες μας των γει-

τονικών χωριών αλλά και θέματα που σχετίζο-

νται με τον τ. Δήμο Αγράφων, γιατί πιστεύουμε 

ότι πρέπει να σταματήσει ο τοπικισμός που κα-

μιά φορά επικρατεί στα μέρη μας. Ελπίζουμε να 

συνεχιστεί απρόσκοπτα αυτή η προσπάθεια και 

να μην εμποδιστεί από την επιδεινούμενη οικο-

νομική κρίση που περνάει ο τόπος μας. Εδώ θα 

πρέπει να σημειώσουμε ότι απαιτείται η συμμε-

τοχή όλων για να ευοδωθεί αυτή η προσπάθεια.

Παράκληση, να μας ενημερώνετε αν αλλά-

ζετε ταχυδρομική διεύθυνση ή αν δεν λαμβάνε-

τε την εφημερίδα, ώστε να διορθώσουμε τυχόν 

λάθη στην διεύθυνση. Το ΔΣ του συλλόγου Επι-

νιανιτών έχει βάλει σαν στόχο να πραγματοποι-

ούνται κάθε καλοκαίρι στα Επινιανά και άλλες 

εκδηλώσεις,  πέρα από το καθιερωμένο αντά-

μ ω μ α . 

Αναλυτικό 

π ρ ό γ ρ α μ μ α 

των εκδηλώσεων 

αυτών για το 2017, θα 

δημοσιευθεί στο επόμενο 

τεύχος της εφημερίδας αλλά 

και στην ιστοσελίδα του συλλόγου 

στο Facebook (βλ. παρακάτω). Οι εκδηλώσεις 

αυτές είναι αθλητικές δραστηριότητες, εκδρο-

μές σε τοποθεσίες του τόπου μας με ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον, όπως τα φαράγγια, αλλά και η ανά-

δειξη πολιτιστικών θεμάτων που αναδεικνύουν 

την ιστορία του τόπου μας, που σε αρκετούς 

δεν είναι γνωστά. Έτσι και φέτος θα γίνει στα 

Επινιανά ημερίδα για τον Παπά Αλέξη, που ήταν 

εφημέριος στο χωριό για πάνω από 50 χρόνια.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι επισκέψεις 

στα Επινιανά του νέου Μητροπολίτη Καρπενη-

σίου κκ.Γεωργίου στην ημερίδα για τον Παπά 

Αλέξη, που θα γίνει στις 12 Αυγούστου αλλά και 

στην εορτή των Αγίων Αναργύρων την 1η Ιουλί-

ου, στην λειτουργία που θα γίνει στην ομώνυμη 

εκκλησία του χωριού μας. Όπως έχουμε ανα-

φέρει, ο Σύλλογος με πρωτοβουλία του προ-

έδρου Γ. Χρύσανθου, έχει δημιουργήσει στο 

Facebook ιστοσελίδα με τίτλο «Πολιτιστικός 

Σύλλογος Επινιανών». Εκεί έχουν αναρτηθεί 

φωτογραφίες, video, όλα τα τεύχη των εφημε-

ρίδων και άλλες  ενδιαφέρουσες πληροφορίες  

που αναφέρονται στα Επινιανά και όχι μόνο. 

Όλοι  οι ενδιαφερόμενοι που ασχολούνται με 

αυτά μπορούν να ενημερώνονται. Εντυπωσια-

κή είναι η αύξηση του αριθμού των φίλων της 

ιστοσελίδας του Συλλόγου, που έχουν φτάσει 

σχεδόν τους  χίλιους.

Στόχος του Συλ-

λόγου είναι να αρχίσουν σε 

σύντομο χρονικό διάστημα έργα 

ανακαίνισης του Δημοτικού Σχολείου 

Επινιανών, του οποίου την χρήση παρα-

χώρησε στο Σύλλογο Επινιανών ο Δήμαρχος 

Αγράφων, με απόφαση του ΔΣ. Για τον σκοπό 

αυτό προγραμματίζεται την Πρωτομαγιά επί-

σκεψη των μελών του ΔΣ στα Επινιανά, αλλά 

και άλλων εθελοντών, για να αποφασιστεί 

επί τόπου τι εργασίες μπορούν να γίνουν στο 

χώρο, ώστε, αν τα καταφέρουμε, να έχουμε 

λειτουργικό το σχολείο το προσεχές καλοκαίρι. 

Λεπτομέρειες για τα θέματα που αναφέρονται 

παραπάνω θα βρείτε σε άλλες στήλες της εφη-

μερίδας.

Ευχόμαστε σε όλους τους αναγνώστες αλλά 

και τις οικογένειές σας  Χρόνια Πολλά για τις 

Άγιες μέρες του Πάσχα, κάθε ευτυχία και καλή 

αντάμωση στα Επινιανά.

Το Δ.Σ. του συλλόγου μας θέλει να ευ-

χαριστήσει θερμά όλους τους Επινιανίτες, τις 

Επινιανίτισσες και τους φίλους των Επινιανών, 

που παραβρέθηκαν στην κοπή της Πρωτοχρο-

νιάτικης πίτας του συλλόγου μας, στον Αλίαρτο 

Βοιωτίας. 

Οι περισσότεροι συμμετέχοντες τελικά, ήρ-

θαν από άλλες περιοχές και όχι από τον Αλί-

αρτο. Ήταν μεγάλη μας έκπληξη η πολύ μικρή 

συμμετοχή των συγχωριανών μας από τον Αλί-

αρτο, θα πρέπει να αναλύσουμε που οφείλεται, 

διότι σίγουρα δεν είναι αποτέλεσμα της οικονο-

μικής κρίσης. 

Με την εκδήλωση στον Αλίαρτο, έκλεισε 

ένας κύκλος στις τρείς κύριες πολυπληθέστε-

ρες συνοικίες των μελών του Συλλόγου μας, 

για την γνωριμία του Προεδρείου με τα μέλη 

του Συλλόγου. Ξεκινήσαμε από την Αθήνα το 

2015, στο Αγρίνιο το 2016 και φέτος στον Αλί-

αρτο.

Το Δ.Σ. του συλλόγου μας αποφάσισε του 

χρόνου, η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας να 

διοργανωθεί μαζί με χειμωνιάτικο αντάμωμα 

και να πραγματοποιηθεί στην Αθήνα.

Με λαμπρότητα εορτάσθηκε και φέτος 

στα Άγραφα το Σάββατο 25 Μαρτίου 2017 η 

διπλή εορτή του Ευαγγελισμού  της Θεοτόκου 

και της επετείου έναρξης της επανάστασης του 

1821 για την απελευθέρωση της Ελλάδας από 

τον Τουρκικό ζυγό.

Στην κατανυκτική λειτουργία στον Ιερό Ναό 

του Αγίου Δημητρίου Αγράφων χοροστατού-

ντος  του εφημερίου Αγράφων π. Σωτηρίου Σα-

λαμάρα παρέστησαν ο Αντιδήμαρχος Αγράφων 

κ. Απόστολος Μάκκας και πλήθος πιστών από 

τα Άγραφα, τα γειτονικά χωριά και τις εξοχές.

Μετά το πέρας της λειτουργίας έγινε κατάθε-

ση στεφάνων στο μνημείο πεσόντων που βρί-

σκεται στον περίβολο του Ιερού Ναού.

Αξιοσημείωτη ήταν η πανηγυρική ομιλία της 

δασκάλας του χωριού κ. Γεωργίου Όλγας αλλά 

και η κατάθεση στεφάνου από τον μοναδικό μα-

θητή του σχολείου. Αξίζουν συγχαρητήρια και 

στους δύο.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ  KOΠΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ.
ΑΛΙΑΡΤΟΣ 2017

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ
 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ
ΣΤΑ ΑΓΡΑΦΑ

Άρθρο: Λάμπρος Ζαρκαδούλας

Άρθρο: Δ.Σ.

 Τριμηνιαία έκδοση του πολιτιστικού συλλόγου
 Επαινιανιτών Ευρυτανίας «ο Άγιος Γεώργιος».
Τεύχος 10ο. Επετειακό.  Άνοιξη 2017
email: epinianonlogos@gmail.com
Ιδιοκτήτης: Σύλλογος Επινιανιτών
sylogosepinianon@gmail.com

Εκδότης: Γεώργιος Κλεομένη Χρύσανθος
 Επινιανά Ευρυτανίας, Τ.Κ. 36 073
Τηλέφωνο επικοινωνίας  +30 697 3774 961
Υπεύθυνοι ύλης: Συντακτική επιτροπή
Αρχισυντάκτης: Λάμπρος Ζαρκαδούλας
Διορθώσεις: Χριστίνα Σακκά

Τα άρθρα που έχουν υπογραφή εκφρά-
ζουν προσωπικές απόψεις του υπογρά-
φοντος

Γραφιστική επιμέλεια: 
Αλέξανδρος Μπουμπουρίδης
Ζωζεφίνα & Ελένη Μπουμπουρίδου

από το μπαλκόνι των ΑγράφωνΕΠΑΙΝΙΑΝΩΝ ΛΟΓΟΣ

Πατέρας:  Ουρέ Λάμπρου σ’ κρένου...

Λάμπρος:  Σ’ ακουρμένου, τι χαλέβς πάλι?

Πατέρας:  Σύρι πέρα στου λάκου τουν τρανό, κι 

τείρα άμα έρχουμι...

Λάμπρος: Τι να τράξου?

Πατέρας:  Μα κ’ έρχουμι απ’ του διξί του σίρμα, 

βάλ(ε)μ ένα δράμ τσίπρου ακόμα, μα κ’ έρχου-

μι απ’ του ζιρβό του σίρμα, πε τσμάν(α)ς να μ’ 

στρώς(ι) να κ(ι)ταστού!!! 

Ντοπιολαλιά
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Άρθρο: Λάμπρος Ζαρκαδούλας
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Μεγάλη επιτυχία είχε το κάλεσμα του 

Κώστα Ζαρκαδούλα, Προέδρου του Δασικού 

Συνεταιρισμού Επινιανών και μέλος του Πολιτι-

στικού Συλλόγου των Επινιανών, την περασμέ-

νη Κυριακή, 

26 Μαρτίου 2017.

Τα θερμά συγχαρητήριά μας σε όλους τους 

συμμετέχοντες, που έφτασαν στα Επινιανά από 

την Αθήνα, το Αγρίνιο, το Καρπενήσι, το Τρίδε-

ντρο και βέβαια τους Πιγγιανίτες, που πήραν 

μέρος σ’ αυτή τη τόσο σημαντική ενέργεια! Το 

φαράγγι είχε χρόνια να δει τέτοια….. περιποίη-

ση! Φανταστείτε ότι, 25 άτομα ξεκινήσαμε από 

τα Επινιανά και τμηματικά ανά ομάδες, φτάσαμε 

μέχρι το Ασπρόρεμα. Αλυσοπρίονα επ’ ώμου, 

κασμάδες, φτυάρια και τσάπες πήραν φωτιά….

Ανοίχτηκαν τα σημεία που είχαν κλείσει από 

πτώσεις κορμών δέντρων στο Αλωνάκι, στην 

Βαλαντερή κ. α., καθαρίστηκε όλο το μονοπάτι 

από πουρνάρια, ελάτια και γαύρα που το είχαν 

κατακλείσει σε πάρα πολλά σημεία όπως στου 

Μυλοδούκα, στη Σκάλα Μανίκα, στις Εκκλησίες 

κ.ο.κ. Ανοίχτηκε η πρόσβαση στη θέση Μυλο-

δούκα μέχρι τον μύλο των Ζιωγαίων στο ποτά-

μι, διανοίχτηκε από πέτρες και χαλάσματα το 

δύσκολο κομμάτι στις Μούτες, τέλος ανοίχτηκε 

το κομμάτι από το τσιμεντένιο γεφύρι στο πο-

τάμι, μέχρι τα πρώτα χωράφια στο Ασπρόρεμα 

που ήταν κλειστό.

Η δουλειά που έγινε ήταν πάρα πολύ ση-

μαντική! Σαν μέτρο σύγκρισης να θυμίσουμε 

ότι προηγούμενες χρονιές, το καθάρισμα του 

μονοπατιού - γύρω στα 11 χιλιόμετρα από την 

αρχή μέχρι το τέλος - το αναλάμβανε ένα μόνο 

άτομο για μία ή δύο μέρες!!

Η Πρατίνα και το χοιρινό που έβαλε κίνητρο 

ο Ζαρκάδας και μας περίμεναν ψημένα στα Επι-

νιανά, ήταν σοβαρός λόγος για να γίνει καλή 

δουλειά! Βέβαια το φαγοπότι καθυστέρησε, 

διότι οι πρώτοι που έφυγαν για το Ασπρόρεμα 

έφτασαν τελευταίοι, όσοι όμως τελείωσαν νω-

ρίτερα, περίμεναν υπομονετικά τους τελευταί-

ους και όλοι μαζί τιμήσαμε δεόντως  την προ-

βατίνα και το σπιτικό χοιρινό αργά το απόγευμα, 

σ’ ένα αξέχαστο Πιγγιανίτικο τραπέζι στον Εύ-

ζωνα.

Ευχαριστούμε θερμά όλους του συμμετέχο-

ντες. Εις το επανιδείν!!

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙ-
ΔΕΙΞΕΙΣ ΕΠΙΝΙΑΝΩΝ

 ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ
 ΠΑΠΑ ΑΛΕΞΗ ΤΩΝ
ΕΠΙΝΙΑΝΩΝ

 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΣΤΑ
ΕΠΙΝΙΑΝΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ Δ.ΑΓΡΑ-
ΦΩΝ

Επινιανά... κάπου  στην δεκαετία του 1960.  

Δημοτικό Σχολείο Επαινιανών. Γυμναστικές 

επιδείξεις στον προαύλιο χώρο του Σχολείου. 

Στο βάθος ο Κουκουρούντζος περήφανος 

καταγράφει με ανεξίτηλο μελάνι τους κύκλους 

που διανύουμε! Τα τότε..., τα τωρινά... και αυτά 

που έρχονται... είτε εμείς κλείνουμε τον κύκλο, 

είτε τον ξεκινάμε!  Απ’ τα ψηλά στα χαμηλά και 

απ́  τα πολλά στα λίγα... Η ζωή, η κοινωνία, η 

ιστορία μας, κύκλους κάνουν!!! Την ομορφιά 

τους όμως, την φτιάχνουμε εμείς!

Μια υπέροχη φωτογραφία για τα δρώμενα 

παλαιών κύκλων!

 ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΤΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΑΣΠΡΟΡΕΜΑΤΟΣ

Πάει ένας δημοσιογράφος σε ένα βοσκό 

και τον ρωτάει:

-Θα ήθελα να σας κάνω μερικές ερωτή-

σεις για ένα ρεπορτάζ.

-Πολύ ευχαρίστως.Πείτε μου.

-Πόση χλόη τρώνε ημερησίως τα γίδια 

σας?

-Τα άσπρα ή τα μαύρα?

-Τα άσπρα.

-Τα άσπρα τρώνε περίπου 20 κιλά χλόη.

-Και τα μαύρα?

-Και τα μαύρα περίπου 20 κιλά τρώνε.

-Να ρωτήσω κάτι άλλο.Πόσο νερό πί-

νουν?

-Τα άσπρα ή τα μαύρα?

-Τα άσπρα!

-Aυτές τις μέρες τα άσπρα λόγω ζέστης 

πίνουν πολύ.Περίπου 40 λίτρα.

-Και τα μαύρα?

-Περίπου 40 λίτρα και αυτά.

Ο δημοσιογράφος τσαντίζεται και τον 

ρωτάει:

-Το καλοκαίρι όταν τα κουρεύετε,πόσα 

κιλά μαλλί βγάζουν;

-Τα άσπρα ή τα μαύρα;

-Τα άσπρα γαμώτο!

-Τα άσπρα βγάζουν περίπου 200 κιλά.

-Και τα μαύρα;

-Και τα μαύρα περίπου 200 κιλά.

-Γιατί το κάνεις αυτό; Aφού και τα μαύρα 

και τα άσπρα τα ίδια κάνουν!

-Γιατι τα άσπρα είναι δικά μου!

-Και τα μαύρα?

-Και τα μαύρα δικά μου είναι!!! 

Ανέκδοτο

Όπως  είχαμε γράψει και στο προηγούμενο 

τεύχος της εφημερίδας  ο Σύλλογος Επινιανιτών 

σε συνεργασία με την Εκκλησιαστική Επιτροπή 

Επινιανών και τον εφημέριο π. Σωτήριο Σαλα-

μάρα  προγραμματίζουν ημερίδα το Σάββατο 

12  Αυγούστου 2017, που θα γίνει στα Επινιανά. 

Όπως μας έχει ενημερώσει ο Παπά Σωτήρης 

θα παραστεί  στην ημερίδα και ο Μητροπολίτης 

Καρπενησίου κκ. Γεώργιος, ο οποίος εκδήλωσε 

το ενδιαφέρον του από την πρώτη στιγμή που το 

πληροφορήθηκε. Φυσικά στην εκδήλωση αυτή 

θα προσκληθούν και άλλοι επίσημοι.

Την ημέρα αυτή θα γίνει  λειτουργία και μνη-

μόσυνο στη μνήμη του Παπά Αλέξη. Αφού προ-

σφερθεί καφές στα καφενεία των Επινιανών  θα 

ακολουθήσουν ομιλίες για την ζωή και το έργο 

του Παπά Αλέξη, ο οποίος για πάνω από 50 χρό-

νια και σε δύσκολες εποχές διετέλεσε εφημέριος 

των Επινιανών. Όπως έχουμε αναφέρει, τα άμ-

φια του Παπά Αλέξη που οι απόγονοι του έχουν 

παραδώσει στην Εκκλησιαστική Επιτροπή, θα 

τοποθετηθούν σε προθήκη στον Ι.Ν Αγίου Γεωρ-

γίου των Επινιανών.

Η προσπάθεια όλων μας είναι να αναδείξουμε 

την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας, μέρος 

της οποίας είναι ο Παπά Αλέξης και η διαδρομή 

του, ώστε οι νεότεροι να τα πληροφορηθούν αλλά 

και οι παλαιότεροι  να τα θυμηθούν και να πληρο-

φορηθούν πράγματα που δεν ήξεραν. Γι αυτό και 

η παρουσία όλων είναι απαραίτητη.

Κατά την πρόσφατη επίσκεψή  μου στα Άγρα-

φα  για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου είχα την 

ευκαιρία να συνομιλήσω με τον εφημέριο της 

περιοχής π. Σωτήριο Σαλαμάρα, ο οποίος  αξί-

ζει να σημειωθεί έχει κάνει σημαντικό έργο και 

στον τομέα της αναβάθμισης των Ιερών Ναών 

της περιοχής. Είχα πολλά χρόνια να επισκεφθώ 

τον Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Αγράφων και ομολο-

γώ ότι εντυπωσιάστηκα από τις βελτιώσεις που 

έχουν γίνει. Ο παπά Σωτήρης με πληροφόρησε 

ότι το καλοκαίρι που μας έρχεται,ο νέος Μητρο-

πολίτης Καρπενησίου κκ. Γεώργιος θα επισκε-

φθεί τα Επινιανά δύο φορές και συγκεκριμένα:

> Το Σάββατο  1η Ιουλίου, εορτή των Αγίων 

Αναργύρων και 

> Το Σάββατο  12 Αυγούστου, που θα γίνει 

το μνημόσυνο και η ημερίδα για τον μακαριστό 

παπά Αλέξη των Επινιανών.

Παράλληλα, όπως με ενημέρωσε ο παπά 

Σωτήρης, ο Μητροπολίτης θα παραστεί σε αντί-

στοιχες εορτές και εκδηλώσεις σε όλα τα χωριά 

του τ. Δήμου Αγράφων. Αναλυτικά το πρόγραμ-

μα επισκέψεων του Μητροπολίτη στα άλλα χω-

ριά είναι :

> Την Πέμπτη 29 Ιουνίου, εορτή των Απο-

στόλων  Πέτρου και Παύλου,  θα επισκεφθεί 

την Κουστέσα.

> Την Παρασκευή 30 Ιουνίου, εορτή των Δώ-

δεκα Αποστόλων, θα επισκεφθεί τα Άγραφα.

> Το Σάββατο 15 Ιουλίου θα εγκαινιάσει τον 

Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου στο Τροβάτο.

Είναι φανερό ότι ο Μητροπολίτης δείχνει 

έντονο ενδιαφέρον και είναι κοντά στην περι-

οχή μας και στους κατοίκους της  και προσπα-

θεί με κάθε τρόπο να αναδείξει  τα θρησκευτικά 

μνημεία της περιοχής, όπως την Ι.Μ Παναγίας 

της Στάνας, την Αγία Παρασκευή Βραγγιανών 

και όχι μόνο. Άλλωστε είναι πρόσφατη η για 

πρώτη φορά μεταφορά της εικόνας του Τιμίου  

Σταυρού από την εκκλησία του Ι.Ν. Αγίου Δη-

μητρίου Τροβάτου στον καθεδρικό Ναό Αγίας 

Τριάδας Καρπενησίου, όπου θα παραμείνει για 

μία εβδομάδα και είδαμε την μαζική προσέλευ-

ση του κόσμου στην υποδοχή της εικόνας στο 

Καρπενήσι.

Ας φροντίσουν και οι συγχωριανοί μας με 

την παρουσία τους στα Επινιανά και τα άλλα 

χωριά να επιβεβαιώσουν ότι αναγνωρίζουν και 

εκτιμούν την αγάπη του Μητροπολίτη για τον 

τόπο μας και τους κατοίκους του.

Το ‘’BEST MARKET’’ στο δρόμο για τ’ Ασπρόρεμα!

Άρθρο: Γιώργος Χρύσανθος

Άρθρα: Λάμπρος Ζαρκαδούλας
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Κατά την έναρξη του Συνεδρίου, που έλα-

βε χώρα στο Παπαστράτειο Μέγαρο στο Αγρί-

νιο, την Παρασκευή 17 Μαρτίου, ο Δήμαρχος 

Αγράφων ήταν ο κεντρικός ομιλητής, ο οποίος 

με την ομιλία του άγγιξε τις ψυχές όλων εκεί-

νων που διάβηκαν τη στράτα των Σαρακατσα-

ναίων, από τα χειμαδιά ως τις ψηλές κορφές 

των Αγράφων. 

Ο Δήμος Αγράφων, ο σημερινός Καλλικρα-

τικός Δήμος, διότι μέχρι το 2010 υπήρχε ο Κα-

ποδιστριακός Δήμος Αγράφων με έδρα το χω-

ριό Άγραφα, αποτελείται από πέντε Δημοτικές 

ενότητες αυτές των Αγράφων – Απεραντίων 

– Ασπροποτάμου – Βίνιανης και Φραγκίστας, 

και έχει έδρα το Κερασοχώρι. Περιλαμβάνει το 

53% του Νομού Ευρυτανίας, όλο το Βορειοδυ-

τικό τμήμα, και έχει 32 τοπικές κοινότητες και 

160 οικισμούς και συνοικισμούς, διάσπαρτους 

σε όλη την επικράτειά του. Οριοθετείται από 

τον Αχελώο Ποταμό στο Δυτικό άκρο του – τον 

Ταυρωπό Ποταμό στο Ανατολικό άκρο του – την 

Λίμνη των Κρεμαστών στο Νότιο - και στο Βό-

ρειο από την οροσειρά των Αγράφων και προ-

σεγγίζει την Λίμνη Πλαστήρα. Διασχίζεται από 

τον Αγραφιώτη Ποταμό. Ένας τόπος αμόλυντος, 

ένας τόπος απείρου φυσικού κάλους και ομορ-

φιάς, με εναλλαγές τοπίων και βλάστησης, που 

περιλαμβάνει πάρα πολλές περιοχές NATURA 

και έχει χαρακτηριστεί απ’ την UNESCO ως ο 

πιο καθαρός τόπος της Ελλάδας και ένας από 

τους καθαρότερους στην Ευρώπη και στον κό-

σμο. 

Διαθέτει τα καθαρότερα νερά της Ευρώπης. 

Έχει πάρα πολλά θρησκευτικά μνημεία και μο-

ναστήρια – Πέτρινα τοξωτά γεφύρια – φαράγγια 

και μονοπάτια. Τόπος ηρώων της Επανάστασης 

του 1821, όπως του Θρυλικού Κατσαντώνη, 

του Καραϊσκάκη, του Δίπλα, του Λεπενιώτη, 

του Φραγκίστα και πάρα πολλών άλλων. Τόπος 

Αγίων της Εκκλησίας μας και των Γραμμάτων, 

όπως του Κοσμά του Αιτωλού, του Ευγένιου 

Γιαννούλη, του Αναστάσιου Γόρδιου, του Ζαχα-

ρία Παπαντωνίου, του Στέφανου Γρανίτσα και 

πολλών ακόμα. Τόπος απάτητος για τους κατα-

κτητές και σημείο αναφοράς της πάντα ελεύθε-

ρης Ελλάδας σε όλη την ιστορική διαδρομή του. 

Τόπος με όνομα βαρύ σαν ιστορία. 

Αγαπημένος τόπος, πατρίδα και κοιτίδα των 

Σαρακατσαναίων που υμνήθηκε και τραγουδή-

θηκε όσο κανένας άλλος, μέσα από εκατοντά-

δες αθάνατα δημοτικά τραγούδια. Τα κοπάδια 

ανέβαιναν στα αγραφιώτικα βουνά και λιβάδια, 

κυρίως από το Αγρίνιο, το Μεσολόγγι, το Αιτω-

λικό, το Ξηρόμερο, την Κωπαΐδα, τη Λαμία, τη 

Θεσσαλία (Καρδίτσα, Λάρισα, Αλμυρό, Πτελεό), 

καθώς και από πολλά άλλα μέρη της Ελλάδας, 

από τον Μαραθώνα έως την Κομοτηνή. Κατα-

λάμβαναν ολόκληρη την οροσειρά, δηλαδή το 

βόρειο τμήμα του σημερινού Δήμου Αγράφων, 

από την Μαυρομάτα μέχρι τα Κέδρα, και συγκε-

κριμένα τις παρακάτω 17 τοπικές κοινότητες: 

Μαυρομάτα. Άγιο Δημήτριο, Χρύσω, Κερασο-

χώρι, Μάραθο, Άγραφα, Βραγγιανά, Τροβάτο, 

Τρίδεντρο, Επινιανά, Μοναστηράκι, Λημέρι, 

Γρανίτσα, Λιθοχώρι, Ραπτόπουλο, Πρασιά και 

Κέδρα, από ανατολικά προς δυτικά. 

Τα περίφημα καλοκαιρινά λιβάδια που φιλο-

ξενούσαν τα σαρακατσάνικα κοπάδια ξεκινού-

σαν από τις στρούγκες του Μπακόλα στη Μαυ-

ρομάτα και συνέχιζαν στην Κόψη, στο Καυκί, 

στο Προσηλιάκο, στου Βελή το Βάρεμα, όπου 

έγινε η περίφημη μάχη του Κατσαντώνη με τον 

Βεληγκέκα,  στο Παλιομάντρι, στα Καμάρια και 

στις Νιάλες των Αγράφων, στον Έλατο, στα 

Κριθάρια, στην Καρυά, στην Τσαπαλάτη Βραγ-

γιανών, στο Ντελιδήμι και στη Γιαννίτσαρη 

Τροβάτου, στη Φτέρη και στο Ασπρόρεμα Επι-

νιανών, στη Φούρκα, και στα Διάσελα Μονα-

στηριακίου, στα Κρεβάτια Λιθοχωρίου, ως τη 

Βατόβρυση στα Κέδρα και κοντά στην Παναγία 

τη Σπηλιώτισσα. 

Ένας απέραντος τόπος, πάνω από 500 χι-

λιάδες στρέμματα, σε μεγάλα υψόμετρα και 

αλπικές ζώνες, με πολλά κρυστάλλινα νερά, 

αμέτρητες πηγές και δάση χαμηλότερα που 

συνθέτουν ένα πραγματικό επίγειο παράδεισο 

κι ονειρεμένα λιβάδια για τα σαρακατσάνικα κο-

πάδια. Τα Βουνά και τα Λιβάδια των Αγράφων, 

τα σπανά, τα διάσελα, οι λαγκαδιές, τα γούπατα 

και τα γρέκια, αυτών των περήφανων βουνών 

είναι ο καημός, το όνειρο, ο πόθος η πατρίδα και 

η κοιτίδα των Σαρακατσαναίων. Οι αμέτρητες 

βρυσούλες με τα παγωμένα γάργαρα νερά και 

τις πέρδικες να κελαηδούν το χάραμα, καθώς 

πηγαίνουν για να πιουν νερό, τους ξυπνούσαν 

πάντα τα καλοκαίρια. Τα δακράκια, ο αμάρα-

ντος, το τσάι και ο μόσχος γέμιζαν τον αέρα με 

μεθυστικές μυρουδιές και μοσχοβόλαγε ο τό-

πος παντού γύρω τους.

Τα περήφανα Σαρακατσάνικα κοπάδια που 

πλημμύριζαν τα βουνά των Αγράφων αρμα-

τωμένα με τα ταιριασμένα κουδούνια τους. Τα 

φορτωμένα μουλάρια και άλογα που κουβα-

λούσαν τα εντελώς απαραίτητα εφόδια απ’ τα 

χειμαδιά στα βουνά την άνοιξη και αντιστρόφως 

το Φθινόπωρο. Η μεγαλύτερη χαρά και γιορτή 

του κάθε Σαρακατσάνου, η ωραιότερη μέρα της 

κάθε χρονιάς, ήταν πάντα η μέρα που άφηνε 

τα χειμαδιά και τον κάμπο και ξεκίναγε για τα 

βουνά των Αγράφων. Αυτές οι μέρες είναι βαθιά 

χαραγμένες στη μνήμη και έχουν σημαδέψει 

όλους αυτούς που τις έζησαν. Είναι μοναδικές 

εμπειρίες και μοναδικά βιώματα που δεν περι-

γράφονται με λόγια, δυστυχώς δεν υπάρχουν 

λέξεις που μπορούν να αποδώσουν αυτά τα 

ανεπανάληπτα συναισθήματα που συνθέτουν 

την σαρακατσάνικη κουλτούρα και αυτόν τον 

υπέροχο και συνάμα πολύ σκληρό τρόπο ζωής 

τους.

- Αυτόν τον τρόπο ζωής, τον δύσκολο και 

όμορφο ταυτόχρονα, τον αντιλαμβάνονται και 

τον κατανοούν όλοι αυτοί που κοιμήθηκαν στα 

Γρέκια, δίπλα στα κοπάδια στις αγραφιώτικες 

κορφές.  - Εκείνοι που ξέρουν όλα τα ταμπούρια 

και τα γιατάκια, όπου λούφαζαν για να γλιτώ-

σουν απ’ το κρύο. -Αυτοί που άρμεξαν αμέτρη-

τες φορές σε πέτρινες στρούγκες και στρου-

γκολίθια. -Εκείνοι  που περπάτησαν επί πολλές 

ώρες νύχτα πριν ξημερώσει για να βρίσκονται 

το χάραμα στα γρέκια, μέσα από δύσβατες 

στράτες και μονοπάτια. -Αυτοί που χάθηκαν 

πολλές φορές μέσα στην πυκνή αντάρα. -Όσοι 

ξενύχτησαν έξω με μπόρες και με κρύα για να 

προστατέψουν τα κοπάδια τους. -Αυτοί που 

τρόμαξαν από το ξαφνικό ξεπέταγμα της πέρ-

δικας. -Εκείνοι που σαμάρωναν, σέλωναν και 

φόρτωναν τα αλογομούλαρα με τα καρδάρια και 

τα μικρά παιδιά πανωσάμαρα. -Αυτοί που ταί-

ριαξαν κυπροκούδουνα στις αγορές στα Σάλο-

να και στα Γιάννενα. -Εκείνοι που κουβάλησαν 

αλάτι με τον ντροβά στην πλάτη για να ταΐσουν 

τα κοπάδια σε αλαταριές πέτρινες. -Αυτοί που 

έτρωγαν για μέρες πολλές ψωμί από τον ντρο-

βά και τυρί από την πετσέτα. -Όσοι μοίρασαν τη 

ζωή τους ανάμεσα στα γρέκια, στον στάλο και 

στην στρούγκα. -Αυτοί που ακουρμάστηκαν 

από ραχούλες και καραούλια και χούγιαξαν για 

να τους ακούσουν οι δικοί τους. -Εκείνες τις 

γυναίκες που κουβάλησαν ξύλα και νερό με τη 

βαρέλα ζαλιγκομένες και το παιδί στην αγκα-

λιά (και πολλές φορές και δεύτερο παιδί στην 

κοιλιά). -Αυτές που συνόδευαν τα κοπάδια και 

ταυτόχρονα έπλεκαν. -Αυτές που λανάριζαν, 

έγνεθαν και ύφαιναν στον αργαλειό. -Εκείνες 

που είχαν την ευθύνη για το κονάκι και για τα 

παιδιά, αλλά και για τα κοπάδια. -Αυτές που 

έφτιαχναν το τυρί, τη μυζήθρα, το βούτυρο, το 

κλωτσοτύρι και το τσαλαφούτι. -Όλες όσες δεν 

κοιμήθηκαν σχεδόν ποτέ, για πολύ καιρό, ώστε 

να τα προλάβουν όλα. -Όλοι εκείνοι γυναίκες 

και άνδρες, κυρίες και κύριοι ήταν η τελευταία 

γενιά των Σαρακατσαναίων στα Άγραφα, όπως 

τους θυμήθηκα στα παιδικά μου χρόνια. 

Στόχος του Δήμου μας είναι να μπορέσουμε 

να ετοιμάσουμε και να διαμορφώσουμε χώρο 

στα Καμάρια των Αγράφων, στα 1700μ. υψό-

μετρο, που υπάρχει μια μαγική τοποθεσία, με 

ανάλογη μελέτη και χρηματοδότηση, ώστε να 

υποδεχτούμε το πανελλήνιο Σαρακατσάνικο 

Αντάμωμα και τις εκδηλώσεις στον τόπο που 

πραγματικά ανήκουν και τους αξίζει. 

Στην κοιτίδα και στην πατρίδα των Σαρακα-

τσαναίων , τα Άγραφα. 

Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε και 

σας εύχομαι καλή βραδιά και καλή συνέχεια 

στις εργασίες του Συνεδρίου σας».

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ
 ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΟΥΣ

Δίπλα στους Σαρακατσαναίους βρέθηκε ο δήμαρχος Αγράφων Θεόδωρος Μπα-
μπαλής, για να συμμετάσχει στο 25ο πανελλήνιο οργανωτικό συνέδριο συλλό-
γων Σαρακατσαναίων, που πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 17-18-19 Μαρτίου στο 
Αγρίνιο απ’ τον Σύλλογο Σαρακατσαναίων Βάλτου – Ξηρομέρου – Ευρυτανίας 
«Οι Σταυραετοί των Αγράφων».

Δελτίο τύπου: Δήμος Αγράφων
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φόρα. Λίγο πριν σκοτεινιάσει, φθάσαμε στον 

οικισμό. Όλοι οι κάτοικοι και τα παιδιά του 

Σχολείου ήταν μαζεμένοι έξω από την παρά-

γκα, που θα στεγαζόταν το σχολείο. Λέω που 

θα στεγαζόταν, γιατί το σχολείο είχε κλείσει 

το 1969 και θα επαναλειτουργούσε και πάλι 

τότε. Εγώ θα ήμουν ο πρώτος δάσκαλος, 

που θα λειτουργούσε το σχ. έτος 1975-76 το 

μονοθέσιο Δημοτικό Σχολείο Ανηφόρας. Δε 

θα σβήσει ποτέ από το μυαλό μου, το χαμό-

γελο, η αγάπη, η αγαθοσύνη και το βλέμμα 

εκείνων των πρώτων μαθητών μου. Επειδή 

όμως είχε αρχίσει να νυχτώνει και επειδή 

ήμαστε κουρασμένοι, φάγαμε στο σπίτι του 

Προέδρου της σχολικής επιτροπής Γιώργου 

Ιωάννου και πήγα για ύπνο μέσα στο σχο-

λείο. Η παράγκα από έξω μεταλλική και από 

μέσα με ξύλινη επένδυση, ήταν χωρισμένη 

σε δύο δωμάτια. Το ένα δωμάτιο ήταν η αί-

θουσα διδασκαλίας και το άλλο το γραφείο, 

μέσα στο οποίο υπήρχε ένα κρεβάτι για να 

κοιμάται ο δάσκαλος.

Την άλλη μέρα πρωί πρωί, μαζευτήκα-

με και πάλι γονείς και μαθητές για να πάμε 

στα Επινιανά, εννοείται με τα πόδια, και να 

φέρουμε τα έπιπλα και το αρχείο του σχο-

λείου. Μετά από δυο ώρες περίπου δρόμο, 

φθάσαμε στα Επινιανά. Μας υποδέχτηκε ο 

συνάδελφος Ηλίας Κίτσης από την Πρέβεζα. 

Φορτώσαμε στα ζώα το αρχείο και τα βιβλία, 

τα θρανία όμως λόγω του όγκου, ήταν αδύ-

νατο να φορτωθούν. Έτσι οι γονείς τα έδεσαν 

με σχοινιά πάνω στους ώμους τους, και ση-

κωτά τα κουβάλησαν στην Ανηφόρα. Αφού 

τακτοποιήσαμε την αίθουσα, βάλαμε και την 

ξυλόσομπα στη μέση, άρχισαν τα μαθήματα. 

Σήμερα φέρνοντας στη μνήμη μου, όλα 

όσα γράφω παραπάνω, νιώθω έντονη συ-

γκίνηση. Νιώθω όμως και θαυμασμό γι’ 

αυτούς τους μοναδικούς, τους εξαίρετους 

τους καλοκάγαθους ανθρώπους της περι-

οχής. Μπορεί οι συνθήκες διαβίωσης και οι 

μορφολογικές συνθήκες να ήταν ιδιαίτερα 

δυσμενείς, όμως όλα αυτά τα αρνητικά, τα 

υπερκάλυπτε η δύναμη ψυχής των κατοί-

κων, η αγάπη τους, η άριστη συμπεριφορά 

τους, το ξεχωριστό ύφος τους. Προσωπικά 

με επηρέασαν έντονα, ώστε και στα 35 χρό-

νια της διδασκαλικής μου σταδιοδρομίας, να 

τους έχω σαν φωτεινά παραδείγματα. Εξάλ-

λου το δέσιμό μου μ’ αυτή την περιοχή είναι 

για μια ακόμα φορά τόσο έντονο, αφού και η 

σύζυγός μου κατάγεται από τα Επινιανά.
Ήταν Νοέμβριος του 1975, όταν 

πήρα στα χέρια μου το διοριστή-

ριό μου, ως δάσκαλος στο Νομό 

Ευρυτανίας. Ένας νησιώτης από 

την Αγιάσο της Μυτιλήνης, θα 

βρισκόμουν στον πιο ορεινό νομό 

της Ελλάδας. Στις 29 Νοεμβρίου, 

μπήκα μέσα στο γραφείο του Επι-

θεωρητή Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Ά Περιφέρειας Ευρυτανίας, που 

λεγόταν Χρήστος Παπάς. Όταν του 

είπα καλημέρα, αντί άλλης απάντη-

σης μου λέγει: 

«Διάβασε με προσοχή την πινα-

κίδα που βρίσκεται πίσω από το κε-

φάλι μου». Πράγματι πάνω στον τοίχο είχε 

καρφώσει μια μεγάλη πινακίδα με καλλιγρα-

φικά γράμματα, που έγραφε: «Ευρυτανία: 

πέτρα, στέρηση και εγκαρτέρηση». Εντυπω-

σιάστηκα, κατάλαβα ότι θα είναι δύσκολα τα 

πράγματα, αλλά με την ορμή της νιότης δεν 

έδωσα και ιδιαίτερη σημασία. 

Στη συνέχεια, μου δίνει ένα κατάλογο με 

τις κενές θέσεις και μου λέγει να διαλέξω το 

σχολείο, που θέλω να αναλάβω υπηρεσία. 

Επειδή για μένα όλα τα χωριά ήταν άγνωστα, 

ζήτησα τη βοήθειά του. Μου είπε: «Είναι 27 

σχολεία κενά. Και τα 27 είναι μονοθέσια, κα-

νένα απ’ αυτά δεν έχει ηλεκτρικό ρεύμα και 

κανένα δεν έχει συγκοινωνία. Θα πας με 

τα πόδια ή με το μουλάρι». Τότε ήταν που 

έπεσα από τα σύννεφα. Τι συμβαίνει εδώ; 

Προσπαθούσα να συνέλθω. Ο Επιθεωρη-

τής κατάλαβε την κατάσταση μου γι’ αυτό 

και συνέχισε. «Μην απορείς, γιατί αυτά 

που θα δεις εδώ δεν τα είδες πουθενά 

και ούτε πρόκειται να τα συναντήσεις 

μελλοντικά». Όταν κάπως συνήλθα, του 

είπα να με στείλει αυτός, σε όποιο χω-

ριό νόμιζε, ότι ήταν καλύτερα. Και αυτός 

πάλι μου απάντησε: «Νομίζω, ότι το κα-

λύτερο από τα 27 χωριά είναι η Ανηφό-

ρα Επινιανών, γιατί αυτό το χωριό απέ-

χει μόνο μιάμιση ώρα από τον αμαξιτό 

δρόμο, ενώ αν σε στείλω στο 

Βαλάρι, θα περπατάς 5 ώρες». Συμφώνησα 

μαζί του, εξάλλου δεν είχα και δυνατότητες 

επιλογής, υπέγραψα το πρωτόκολλο ορκω-

μοσίας και πήγα να πάρω τη συγκοινωνία.

Το λεωφορείο που έκανε την συγκοινωνία 

Καρπενησίου -Βαρβαριάδας, ξεκινούσε από 

την κεντρική πλατεία στις 2 η ώρα το απόγευ-

μα. Όμως και πάλι, μια καινούρια έκπληξη με 

περίμενε. Ήταν ένα αυτοκίνητο περίεργο, 

που δεν είχα ξαναδεί παρόμοιό του. Στη μέση 

ήταν χωρισμένο με σανίδια και χαρτόνια. Στο 

μπροστινό μέρος ήταν οι θέσεις που καθόταν 

οι επιβάτες, ενώ στο πίσω μέρος ήταν φορ-

τηγό. Κοίταξα και είδα μέσα ένα γουρούνι, 

δύο κατσίκες, δυο προβατίνες, πολλές κό-

τες, τσουβάλια με ζάχαρη, αλεύρι, ρύζι και 

άλλα εμπορεύματα. Μπήκα μέσα και κάθισα 

δίπλα στον οδηγό, τον Παναγιώτη Τσιγαρίδα. 

Ξεκινήσαμε, ο μισός περίπου δρόμος μέ-

χρι το Σταυρό ήταν άσφαλτος, ο υπόλοιπος 

χωματόδρομος. Ο οδηγός με καλοσύνη μου 

ε ξ η γ ο ύ σ ε 

την περιοχή. Όταν όμως άρχισε ο 

χωματόδρομος, σε πολλές στροφές 

είχαν κυλίσει πέτρες και χώματα και 

δεν μπορούσε να περάσει το αυτοκί-

νητο. Τότε κατέβαιναν οι επιβάτες και 

με φτυάρια και κασμάδες τον καθάρι-

ζαν και συνέχιζε το δρομολόγιο. Εμένα 

πάντως δεν με άφησε να βοηθήσω ο 

Τσιγαρίδας, λέγοντάς μου: «Εσύ δά-

σκαλε είσαι καινούριος, στο επόμενο 

ταξίδι θα έρθει η σειρά σου». 

Μετά από δύο ώρες περίπου ταξίδι, 

φθάσαμε στη Βαρβαριάδα. Εκεί ο δρό-

μος τελείωνε. Κατεβήκαμε από το αυτο-

κίνητο και ξεκίνησαν άλλοι με τα πόδια 

άλλοι με τα μουλάρια, για τα Άγραφα, τα Επι-

νιανά, το Τρίδεντρο, το Μοναστηράκι. Εμένα 

με περίμεναν τα δυο μέλη της Σχολικής Επι-

τροπής, ο Γεώργιος Ιωάννου και ο Κωνστα-

ντίνος Σκλαπάνης με δυο ζώα. Τους είχαν 

ειδοποιήσει από την Επιθεώρηση. Στο ένα 

ζώο φορτώσαμε τις βαλίτσες που είχα, και 

στο άλλο μου είπαν να κάνω καβάλα. Εγώ 

όμως νιώθοντας φόβο, από τις απότομες 

βουνοκορφές, τα απόκρημνα μονοπάτια και 

τους γκρεμούς, προτίμησα να ανεβαίνω με 

τα πόδια. Η φύση εντυπωσιακή και μοναδι-

κή. Για έναν άνθρωπο, που για πρώτη φορά 

αντικρίζει ένα τέτοιο τόπο, του δημιουργεί 

παράξενα και πρωτόγνωρα συναισθήματα. 

Στο μέσον περίπου της διαδρομής, βρήκα-

με ένα μικρό οικισμό την Κωνσταντίνα. Εκεί 

λειτουργούσε ένα «πολυκατάστημα» της 

εποχής εκείνης του Νώντα Κουτρομάνου. 

Σταματήσαμε και ήπιαμε έναν καφέ. Τόσο ο 

καταστηματάρχης, όσο και οι άλλοι πελά-

τες, ήταν καλοσυνάτοι άνθρωποι, ομιλη-

τικοί και ευχάριστοι. Εγώ βέβαια γύριζα 

έξω από το μαγαζί, θαυμάζοντας τη φύση 

και τη μορφολογία του εδάφους. Κάποια 

στιγμή έρχεται ένας σωματώδης άντρας, 

συστηθήκαμε και μου λέγει: «Ονομάζο-

μαι Μπαμπουρής και είμαι δάσκαλος στο 

Μοναστηράκι. Θα πάνε όλα καλά παρά τις 

δυσκολίες». Στη απορία μου, γιατί βλέπω 

συνέχεια μικρούς οικισμούς με λίγα σπίτια, 

η απάντησή του ήταν: «Εδώ είναι οι Ηνω-

μένες Πολιτείες της Ελλάδας». Καλή του 

ώρα, μου έδωσε θάρρος, που ήταν για μένα 

απαραίτητο. 

Ύστερα από λίγο συνεχίσαμε για την Ανη-

Αγιάσος, 18-2-2017
Αγαπητοί μου φίλοι, 
με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση, πληρο-φορήθηκα την επανεργοποίηση του συλλόγου σας και την έκδοση του τριμηνιαίου εντύπου σας <<Επινιανών Λόγος>>.

  Εξυπακούεται, ότι θα είμαι δίπλα σας και θα σας προσφέρω κάθε βοήθεια στην αξιέπαι-νη προσπάθειά σας. 
  Δεν ξεχνώ ότι η πολύχρονη εκπαιδευτική μου πορεία ξεκίνησε από το Δημοτικό Σχολείο Ανηφόρας και ότι η σύζυγός μου κατάγεται από τα Επινιανά.

  Σας συγχαίρω και σας εύχομαι καλή επιτυ-χία στο έργο σας.

Γεώργιος Ξενέλλης

ΕΝΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΩΝ ΕΠΑΙΝΙΑΝΩΝ ΘΥΜΑΤΑΙ Άρθρο: Γεώργιος Ξενέλλης

Ευρυτανία: πέτρα, στέ-
ρηση και εγκαρτέρηση

Το μονοπάτι για την Ανηφόρα

Το γεφύρι της Ανηφόρας
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Γε ν ν ή θ η κ ε 

στα Επινιανά Αγρά-

φων, Ευρυτανίας 

το 1906. Είχε τη 

μεγάλη ατυχία να 

μείνει ορφανός 

και από τους δύο 

λατρευτούς γονείς 

του. Η λύπη του 

δυσβάσταχτη και η πίκρα του άσβηστη, απέρα-

ντη. Αυτή είναι η μοίρα των εκλεκτών. Ο βαθύς 

και οδυνηρός πόνος του τόνωσε και ενεργο-

ποίησε τη θεόσδοτη μανία του για παιδεία και 

το διακαή πόθο του να γίνει γιατρός. Πολύτιμος 

ευεργέτης του ο θείος του, αδερφός του πατέρα 

του και Ιερομόναχος στην Ιερά Μονή Τατάρνας, 

με την ολόψυχη ευχή του να υπηρετήσει ως για-

τρός τους κατοίκους των γραμμένων Αγράφων, 

που υπήρξαν απόρθητο φρούριο της Ορθοδοξί-

ας και του Ελληνισμού. Το 1935 αποφοίτησε από 

τη Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπι-

στημίου Αθηνών. Ειδικεύτηκε ως χειρουργός 

γιατρός στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Συμμετείχε στην Εθνική Αντίσταση, στη δι-

άρκεια της Κατοχής, ως χειρουργός γιατρός στο 

νοσοκομείο του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, στο Μεγάλο χωριό 

της Ευρυτανίας προσφέροντας ανιδιοτελώς τις 

πολύτιμες υπηρεσίες του στους συνανθρώπους 

του και στη δεινοπαθούσα πατρίδα από τους δο-

λοφόνους, ιμπεριαλιστές Γερμανούς. Δεν πήρε 

μέρος στον επάρατο και αδελφοκτόνο πόλεμο, 

1946-1949, γιατί ήταν κάθετα ενάντια στη βία και 

στους σκοτωμούς.

Το 1945, με την απελευθέρωση της πατρίδας 

μας από τους θηριώδεις φασίστες, νυμφεύθηκε 

τη Θεοδώρα, κόρη του δασκάλου, Βασίλη Νταλ-

λή, από το Τροβάτο και μαζί απόκτησαν δύο παι-

διά, το Βησσαρίωνα και το Λάμπρο, τα οποία 

σταδιοδρόμησαν επάξια και καταξιώθηκαν στη 

ζωή τους, αν και ο αείμνηστος Βησσαρίων, ορ-

θοπεδικός γιατρός, έφυγε νεότατος από τη ζωή 

αφήνοντας δυσαναπλήρωτο κενό. Ο μικρότε-

ρος Λάμπρος, ο λαμπρός, έγινε χημικός και ερ-

γάσθηκε ως διευθύνον επιστημονικό στέλεχος 

στην εταιρία Α. Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ. Παντρεύτηκε 

και ζει  ευτυχισμένα με την εκλεκτή γυναίκα του 

και τα δύο χαριτωμένα παιδιά του, στην Αθήνα, 

με την ακατασίγαστη νοσταλγία για την ακριβή 

γενέτειρα και αιώνια κατοικία του αείμνηστου 

πατέρα του, τα Επινιανά Αγράφων Ευρυτανίας.

Γνώρισα από κοντά τον αοίδιμο και ονομα-

στό ανθρωπιστή και γιατρό, Κων/νο Λάμπρου 

Ζαρκαδούλα, όταν το 1962-1963 υπηρέτησα ως 

αναπληρωτής αγροτικός διανομέας στο Ταχυ-

δρομείο Αγράφων. Πραγματοποιούσα το δρο-

μολόγιό μου τρεις φορές την εβδομάδα ανελ-

λιπώς. Με περίμενε με λαχτάρα, γιατί ανέμενε 

να λάβει και να μελετήσει το λογοτεχνικό πε-

ριοδικό «ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ», τις εφημερίδες του, την 

αλληλογραφία του και να ταχυδρομήσει τη δική 

του. Εμφορείτο από ανώτερες ηθικές αρχές. 

Ήταν αληθινός και μεγάλος ιδεολόγος, δημο-

κρατικός, ταπεινός, σπουδαίος άνθρωπος και 

άριστος γενικός και χειρουργός γιατρός.

Στις επισκέψεις τους οι ασθενείς ένιωθαν 

τόση ασφάλεια με την παρουσία του και μόνο, 

που περίχαρα αναφωνούσαν: «Τώρα, γιατρέ 

μου, είμαι πολύ καλά! Δεν έχω τίποτα». Οι μεγα-

λύτεροι σε ηλικία κάτοικοι της ευρύτερης περι-

οχής των Αγράφων θυμούνται πάντα το καθαρό 

του βλέμμα, την ανθρωπιά του, την πολύτιμη 

προσφορά του μιλώντας λακωνικά: Πήγε από 

χαρά! Ο Ζαρκαδούλας ήταν χρυσός άνθρωπος! 

Δεν πέρασε άλλος στον τόπο μας! Ότι σού λέγε 

το πέρναγες ή το πάθαινες! Μας έβλεπε σαν 

τους γονείς του! Είχε φιλότιμο και ανθρωπιά! 

Χωρίς εξέταση ήξερε τι είχες! Δεν έπρεπε να τον 

πάρει ο Θεός! Ήταν Θεός!

Αυτοί οι υπέροχοι Αγραφιώτες με τη λαϊκή, 

πολύχρονη πείρα τους, με την επιγραμματική 

σκέψη τους και την ανεξίτηλη ζωντανή μνήμη 

τους, αποτελούν τον ακριβό και πεντακάθαρο 

καθρέφτη, στον οποίο καθρεφτίζεται ο δια-

κεκριμένος γιατρός και άνθρωπος, Κων/νος 

Λάμπρου Ζαρκαδούλας. Έφυγε από τη ζωή 

απρόσμενα, στις 16-02-1964, τη δεύτερη μέρα 

της θριαμβευτικής νίκης του Γέρου της Δημο-

κρατίας, από ακράτητη χαρά, αφού αξιώθηκε να 

χαρεί τα παιδιά του να ευδοκιμούν και να προ-

κόβουν.

Η οικογένειά του, οι συγγενείς, οι φίλοι και 

πολύς κόσμος τον συνόδεψαν στην τελευταία 

του κατοικία, στην αγαπημένη του γενέτειρα, 

τα Επινιανά, μέσα στην άγρια ομορφιά, να αγνα-

ντεύει τα πανύψηλα σπανά βουνά και τους αν-

θρώπους του, που θα τον επισκέπτονται και θα 

ανάβουν το μικρό καντήλι στο απλό και απέριτ-

το μνήμα του με την αφιερωμένη από το γιό του 

Βησσαρίωνα επιγραφή, με στίχους του ποιητή 

Λορέντζου Μαβίλη:

ΚΑΛΟΤΥΧΟΙ ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ
ΠΟΥ ΛΗΣΜΟΝΑΝΕ ΤΙΣ ΠΙΚΡΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
ΤΟΥΣ ΖΩΝΤΑΝΟΥΣ ΝΑ ΚΛΑΙΣ
ΘΕΛΟΥΝ ΜΑ ΔΕ ΒΟΛΕΙ ΝΑ ΛΗΣΜΟΝΗ-

ΣΟΥΝ
Ο μικρότερος γιός του, Λάμπρος, έγραψε 

και κυκλοφόρησε σε βιβλίο τη βιογραφία του 

αείμνηστου πατέρα του, με τίτλο: «ΚΩΝΣΤΑ-

ΝΤΙΝΟΣ ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ-Ο ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΗΣ ΓΙΑ-

ΤΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ», Αθήνα, 2015, το οποίο 

πόνημα είναι μία αξιομνημόνευτη, ηθική και τι-

μητική προσφορά και ένα λιτό μνημόσυνο στην 

ιερή μνήμη του αείμνηστου και αγέραστου πα-

τέρα του. Οι άνθρωποι θυμούνται τον ευεργέ-

τη, ανθρωπιστή γιατρό, Κων/νο Λάμπρου Ζαρ-

καδούλα, για τις πολύτιμες ιατρικές υπηρεσίες, 

που με ανθρωπιά, καλοσύνη και επιστημοσύνη 

τους προσέφερε. Τον ευγνωμονούν, γιατί η ζωή 

του το άξιζε.

Ο Όσιος Ευγένιος έλεγε: «Και αν δεν 
μπορώ να ανταμείψω τους ευεργέτες μου, 
όμως δεν θα πάψω να  επαινώ ολόψυχα τις 
αρετές τους».

σημαντικές πληροφορίες για την ζωή ,το έργο 

και τις πολεμικές επιχειρήσεις που έλαβαν μέρος  

οι τρεις  Αγραφιώτες Στρατηγοί εκ των οποίων 

οι δύο πρώτοι κατάγονται  ως γνωστόν από τα 

Επινιανά.

Αξίζουν συγχαρητήρια στον Απόστολο Αβρά-

μπο για την λεπτομερειακή αυτή εισήγησή του, 

που παρουσιάζει για πρώτη φορά σημαντικά 

στοιχεία. Πρόσφατα έγινε παρουσίαση του βιβλί-

ου αυτού στο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής στην 

οδό Σταδίου, με συμμετοχή πολλών Ευρυτάνων.

Πρόθεση  του Συλλόγου είναι να πραγματοποιη-

θεί στα Επινιανά, πιθανότατα τον επόμενο χρόνο , 

ημερίδα με θέμα την ζωή και το έργο των 2 στρα-

τηγών Αβράμπου , ώστε να καταγραφούν όλα τα 

στοιχεία της βιογραφίας τους σαν αναγνώριση 

της προσφοράς τους και παρακαταθήκη για τις 

επόμενες γενιές.

Η Πανευρυτανική Ένωση προχώρησε στην 

έκδοση των πρακτικών του Συνεδρίου με τίτλο 

‘’Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΑΛ-

ΚΑΝΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ’’-  ΑΘΗΝΑ 2016. Το συνέ-

δριο πραγματοποιήθηκε στο Προυσό, τον Τόρνο 

και την Καστανιά Ευρυτανίας τον Ιούλιο του 2013. 

Η επιμέλεια της έκδοσης έγινε από τον Κώστα 

Αντ. Παπαδόπουλο νυν Γενικό Γραμματέα της 

Πανευρυτανικής Ένωσης. Πρόκειται για την 33η 

έκδοση της Ένωσης που είναι ένας καλαίσθη-

τος τόμος 500 σελίδων. Όπως αναφέρεται στον 

πρόλογο, ο τόμος περιέχει 27 εισηγήσεις με τις 

οποίες αναδείχθηκαν θυσίες και ηρωισμοί πολ-

λών Ευρυτάνων, πολλοί εκ των οποίων έπεσαν 

ηρωικά μαχόμενοι στα άγια χώματα της Ηπείρου 

και της Μακεδονίας, αναλύθηκαν ημερολόγια 

και σημειώσεις Ευρυτάνων Βαλκανιομάχων, 

παρουσιάσθηκαν βιογραφικά και άλλα πολύτιμα 

στοιχεία πολλών συμπατριωτών μας και ακού-

στηκαν συγκινητικότατες ιστορίες πολεμιστών 

μας των ενδόξων εκείνων χρόνων. Η έκδοση 

αυτή διατίθεται από την Πανευρυτανική Ένωση.

Φυσικά, δεν είναι δυνατόν στον περιορι-

σμένο χώρο μιας εφημερίδας  να περιλάβουμε 

λεπτομέρειες  από την έκδοση, αξίζει όμως να 

σημειώσουμε ότι μία των εισηγήσεων ήταν του 

συγχωριανού μας Απόστολου Ι. Αβράμπου και 

αφορά τους τρείς  Αγραφιώτες  Βαλκανιομάχους 

Στρατηγούς και συγκεκριμένα:

1. Αβράμπος Δημήτριος του Γεωργίου

2. Αβράμπος Δημήτριος του Θεοδοσίου

3. Χρηστίδης Δημήτριος του Θεμιστοκλή

Η εισήγηση περιλαμβάνει μέσα σε 42 σελίδες 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ
Ο διακεκριμένος γιατρός των Αγράφων 1906-1964 Άρθρο: Νίκος ΑλεξάκηςΚάθε καλοκαίρι στα Επινιανά, η βρύση 

στο Τριάφι αποτελεί καθημερινό προορισμό για 

περπάτημα, χαλάρωση και ευδαιμονία.

Περπατώντας απ το κέντρο του χωριού μας 

και δυτικά, με κατεύθυνση προς τον Αϊ Θανάση, 

το κεραμαριό, την Απιδιά και την Μέρσια συνα-

ντάμε την φημισμένη βρύση στο Τριάφι.

Η ευθεία διαδρομή μέσα στο ελατόδασος 

είναι πραγματική απόλαυση, με καταπληκτική 

θέα στο Μοναστήρι της Στάνας, την ωραία κοι-

μωμένη των Αγράφων, το φαράγγι του Ασπρο-

ρέματος με πανοραμική θέα στις βουνοκορφές 

της Τσούκας της Αφορισμένης και του Ντελιδή-

μι.

Η τροφοδότηση του υδραγωγείου των Επι-

νιανών με νερό απ’ τα παλιά χρόνια γινόταν από 

το Τριάφι. Ήταν το μοναδικό νερό που έφτανε 

μέχρι τα Επινιανά με φυσική ροή.

Ακριβώς κάτω απ το σημείο που είναι η 

σημερινή πέτρινη βρύση, υπήρχαν πολλές κε-

ρασιές με μεγάλο και άνετο χώρο για παιχνίδι. 

Έτσι οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου των 

Επινιανών, το Τριάφι το είχαν αγαπημένο μέρος 

για σχολικές εκδρομικές εξορμήσεις, όπως επί-

σης και την Δροσέλα.

Η σημερινή καλόγουστη πέτρινη βρύση στο 

Τριάφι, αξίζει να  αναφέρουμε ότι είναι έργο του 

Πολιτιστικού Συλλόγου του χωριού μας, επί 

Προεδρίας Γιώργου Ζαρκαδούλα και Λάμπρου 

Αποστόλου.

Η ΒΡΥΣΗ ΣΤΟ ΤΡΙΑΦΙ

ΟΙ ΑΓΡΑΦΙΩΤΕΣ ΒΑΛΚΑΝΙΟΜΑΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ

Άρθρο: Γιώργος Χρύσανθος

Άρθρο: Λάμπρος Ζαρκαδούλας
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α/α Ονοματεπώνυμο €

1 Αποστόλου Κων/νος Λάμπρου - Ολυμπίας 20
2 Κουτρομάνου - Τσιώλη Σοφία 20
3 Κουτρομάνος Ευθύμιος 20
4 Ταλαντζής Λάζαρος 20
5 Σκλαπάνη Σταυρούλα Παν. 20
6 Ζιώγας Λάμπρος 10
7 Ταλαντζής Παύλος 10
8 Ζαρκαδούλας Ευθύμιος 20
9 Ζαρκαδούλας Αποστόλης 20
10 Αποστόλου Αποστόλης Κων/νου 30
11 Χρύσανθος Χρήστος Κλεομένη 10
12 Ζαρκαδούλας Όθωνας 20
13 Χαλιμούρδας Ευάγγελος 20
14 Κουτρομάνος Χρήστος Επαμειν. 10
15 Καπλάνης Κωνσταντίνος 50
16 Σύλλογος Τροβάτου 30
17 Κουτρομάνος Γεώργιος Σπύρου 20
18 Κουτρομάνου Ελένη Γεωργ. 20
19 Κουτρομάνου Όλγα Γεωργ. 10
20 Ζιώγας Στέφανος Βασιλείου 20
21 Ζαρκαδούλας Σωκράτης 10
22 Χρύσανθου Μαρία Κλεομένη 20
23 Γαντζούδης Κωνσταντίνος Παναγού 20
24 Κοντοδήμα - Ζαρκαδούλα Λαμπρινή 10
25 Γαντζούδης Αλκιβιάδης Κων/ου 25
26 Γαντζούδης Στάθης Κων/ου 25

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

2330058 697

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΠΟ
01.01.2017 ΕΩΣ 31.03.2017

Για πληροφορίες 
διαφημιστικής κα-

ταχώρησης καλέστε 
στο: 697 3774961. 

ΕΠΑΙΝΙΑΝΩΝ
ΛΟΓΟΣ

www.matrioshka.gr
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Γιώργος Θ. Σκλαπάνης 6984 87 44 60 Δροσέλα

Λάμπρος Β. Γαντζούδης 6972 00 59 13 Σαμάρι

Γιώργος Γαντζούδης 6986 069 073 Καπριόρι

Πάνος Γ. Κουτρομάνος 6976 44 36 72 Φτέρη

Νώντας Γ. 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 6978 20 37 40 Σαμάρι

Βασίλης Κουτρομάνος 6978 84 09 64 Φτέρη

Πάνος Θεο. Αρωνιάδας 6977 39 14 10 Φτέρη

Κώστας Θεο.  Αρωνιάδας 6972 03 71 81 Φτέρη

Σπύρος Γατζούδης 6973 81 70 03 Μακρύκαμη

Γιώργος Στέφ. Αβράμπος 6975 26 06 12 Μέρσια

Κτηνοτρόφοι, Γαλακτοκο-
μικά προϊόντα

ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ

Την 27η Φεβρουαρίου 2017 απεβίωσε η 

Αικατερίνη Αβράμπου (Καίτη) κόρη του αειμνή-

στου Στρατηγού Δημητρίου Γεωργίου Αβρά-

μπου και της Φιλίτσας Ευαγγελινού.

Γεννήθηκε την 16η Δεκεμβρίου 1927 στον 

Πειραιά. Σπούδασε Φιλολογία στο Εθνικό και 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο 

οποίο ‘εγινε πτυχιούχος της Φιλολογίας την 5η 

Ιουνίου 1955.

Παντρεύτηκε τον αείμνηστο Κάρολο Αν-

δριτσόπουλο, δικηγόρο Αθηνών, του οποίου η 

προγιαγιά ήταν αδερφή του Μάρκου Μπότσαρη 

και ο οποίος έφυγε από τη ζωή νωρίς. Δεν απέ-

κτησαν παιδιά.

Ως  Φιλόλογος καθηγήτρια εργάστηκε για 

35 και πλέον χρόνια και δίδαξε στην ιδιωτική 

και δημόσια εκπαίδευση, σε Γυμνάσια και Λύ-

κεια και άσκησε για πολλά χρόνια τα καθήκο-

ντα της Γυμνασιάρχη και Λυκειάρχη αντίστοιχα. 

Συνταξιοδοτήθηκε την 30η Ιουνίου 1991 από 

το Λύκειο Καλλίπολης. Πριν από λίγα χρόνια 

είχε επισκεφθεί τα Επινιανά, την γενέτειρα του 

πατέρα της. Ως εκπαιδευτικός και πνευματικός 

άνθρωπος και με βαθιά γνώση της Ελληνικής 

Γλώσσας, άριστη χειρίστρια του προφορικού 

και γραπτού λόγου, με άρτια παιδαγωγική 

συγκρότηση και πά-

θος διαπαιδαγώ-

γησε εκατοντάδες 

Ελληνόπουλα και 

απέκτησε τον σεβα-

σμό και την εκτίμηση 

των μαθητών και των γονιών τους και 

την αναγνώριση της προσφοράς της από τους 

Προϊσταμένους της. 

Η εξόδιος ακολουθία της θανούσας έγινε 

την 2α Μαρτίου στον Ιερό Ναό του Αγίου Λαζά-

ρου στο Ά  Νεκροταφείο του Δήμου Αθηναίων, 

όπου και ετάφη  στον οικογενειακό της τάφο. 

Στην τελευταία της κατοικία την συνόδευσαν 

συγγενείς και φίλοι και εκ μέρους του Διοικητι-

κού Συμβουλίου του Συλλόγου ο Γενικός Γραμ-

ματέας  Λάμπρος Κ. Ζαρκαδούλας.

Το τεσσαρακονταήμερο μνημόσυνο έγινε 

την 1η Απριλίου, στον Ιερό Ναό της Παναγίτσας 

στη Βούλα.

 Παρατίθεται μια ιστορική επιστολή της αεί-

μνηστης Καίτης, όταν ήταν κοριτσάκι 13 ετών, 

της 5ην Φεβρουαρίου 1941, προς τον πατέρα 

της, στρατηγό Διοικητή τότε της Στρατιωτικής 

Διοίκησης Κοζάνης, κατά τη διάρκεια του Ελ-

ληνοϊταλικού πολέμου του 1940-1941:

Άρθρο: Αποστόλης Αβράμπος
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