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από το μπαλκόνι των Αγράφων

 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΠΡ.
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΓΡΑΜΜΗ ΔΗΜΟΤΗ

 OI ΥΛΟΤΟΜΟΙ  
ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ

Ενημερωθείτε για το αναλυτικό πρό-
γραμμα της ημερίδας για τη ζωή και το έργο  
του σπουδαίου εφημέριου των Επινιανών.

Ημερήσιο θα γίνει και φέτος το Αντά-
μωμα, την Κυριακή 13 Αυγούστου 2017.

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα πραγματο-
ποιήθηκε και φέτος τη 1η Ιουλίου η  γιορτή 
των Αγ. Αναργύρων.

Ημερίδα για τον Παπα-
λέξη των Επινιανών

 Ετήσιο Αντάμωμα
Επινιανών 2017

Εορτή των Αγ. Αναρ-
γύρων στα Επινιανά

03 03 04Νέα Εθιμοτυπικά Κοινωνικά

Ενημερωθείτε για το αναλυτικό πρό-
γραμμα των εκδηλώσεων του Πολιτιστικού 
μας Συλλόγου... | σελ. 8

Σε εφαρμογή η ανοικτή γραμμή επι-
κοινωνίας για οποιοδήποτε πρόβλημα... | 
σελ. 3

Η υλοτομία στα Αγραφιώτι-
κα βουνά χάνεται στο βάθος των 
χρόνων, όμως χάρη στα τελευ-
ταία μέλη, του Δασικού Συνεται-
ρισμού συνεχίζεται μέχρι σήμερα, 
προσθέτοντας ενα μικρό είσοδη-
μα στους χωριανούς μας, ενώ 
παράλληλα βοηθάει τα δάση να 
ανανεωθούν και να ανασάνουν... 
| σελ. 10

ΚΙΝΗΤΗ ΙΑΤΡΙ-
 ΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΙΔ.
 ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΑΡΧΟΥ
ΣΤΑ ΑΓΡΑΦΑ
 Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 28η
 αποστολή των Κινητών Ιατρικών
 Μονάδων (ΚΙΜ) στα Άγραφα, αφού
 εξετάσθηκαν περισσότερα από 200
άτομα, ενώ πραγματοποιήθηκαν πε-
 ρισσότερες από 1000 εξετάσεις, από
 δεκαέξι (16) ειδικότητες ιατρών, με
ιατρικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνο-
λογίας... | σελ. 3

Ασπρόρεμα • Φτέρη • Απιδιά 
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ΕΝΗ
ΜΕΡ
ΩΣΗ

Υπεύθυνοι 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

Με χαρά σας ενημερώνουμε ότι ο Δή-
μος στην προσπάθεια της καλύτερης και 
αποτελεσματικότερης λειτουργίας έθεσε από 
Δευτέρα 17 Ιουλίου 2017 σε εφαρμογή ανοι-
κτή γραμμή επικοινωνίας για οποιοδήποτε 
πρόβλημα, παράπονο ή ζήτημα που αφορά 
το Δήμο μας, αλλά και για οποιαδήποτε πλη-
ροφορία οι κάτοικοι των Αγράφων μπορούν 

πλέον να καλούν στο 2237031888.
Η νέα αυτή τηλεφωνική γραμμή στοχεύει 

στην άμεση καταγραφή και επίλυση οποιου-
δήποτε προβλήματος εμποδίζει την εύρυθμη 
λειτουργία σε όλους ανεξαιρέτως τους οικι-
σμούς του Δήμου μας.

Οι κάτοικοι μπορούν να τηλεφωνούν από 
τις 8.00 π.μ. έως και τις 15.00 μ.μ. καθημε-

ρινά (εκτός αργιών) από Δευτέρα έως Πα-
ρασκευή. Τις υπόλοιπες ημέρες και ώρες 
υπάρχει η δυνατότητα να αφήνουν τηλεφω-
νικό μήνυμα με τα αίτηματά τους, τα οποία 
θα καταγράφονται, θα ταξινομούνται  και θα 
εξυπηρετούνται άμεσα.

Φέτος αποφασίσθηκε το ετήσιο καλοκαι-
ρινό αντάμωμα του Συλλόγου μας, να πραγ-

ματοποιηθεί την Κυριακή 13 Αυγούστου 2017, 
στον  προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου. 
Θα είναι ημερήσιο και ο χώρος θα σκεπαστεί 
με σκίαστρο. 

Ο χορός θα είναι ελεύθερος, θα τραγου-
δήσουν  η Γλυκερία με τον Αλέκο Κάλλη και 

κλαρίνο θα παίξει ο Γιώργος Μαυραντζάς. Θα 
διατίθενται παγωμένες μπύρες, σουβλάκια, 
σαλάτες και τα παρελκόμενα! 

Επίσης θα έχουμε λαχειοφόρο αγορά με 
πλούσια δώρα!Σας περιμένουμε όλους για 
γλέντι και χορό!  Καλή Αντάμωση!

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 28η απο-
στολή των Κινητών Ιατρικών Μονάδων (ΚΙΜ) 
στα Άγραφα το διήμερο 7 & 8 Ιουλίου 2017, 
στο πλαίσιο εφαρμογής Εθνικού Προγράμμα-
τος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Περισσότερα από 200 άτομα εξετάσθηκαν, 
ενώ πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 
1000 εξετάσεις, από δεκαέξι (16) ειδικότητες 
ιατρών, με ιατρικό εξοπλισμό τελευταίας τε-
χνολογίας. 

Το πρωί της Παρασκευής, στα ειδικά δια-
μορφωμένα εξωτερικά ιατρεία που στήθη-
καν στην Κεντρική Πλατεία του χωριού,  στο 
κτίριο του Δημαρχείου στα Άγραφα, αλλά και 
στα ιατρεία (Οδοντιατρείο, Ψη-
φιακός Μαστογράφος, Ακτι-
νογραφίες, Γυναικολογικό και 
Μέτρηση Ωστικής Μάζας) των 
Κινητών Ιατρικών Μονάδων, 
οι γιατροί υποδέχτηκαν τους 
πρώτους δημότες που είχαν 
κλείσει ραντεβού για να εξε-
τασθούν, μετά την τέλεση του 
αγιασμού. 

Το απόγευμα του Σαββάτου ολοκληρώθη-
καν οι εξετάσεις, οι οποίες διεξήχθησαν μέσα 
σε κλίμα συνεργασίας, τόσο από πλευράς ια-
τρών και εξεταζόμενων, όσο και από πλευράς 
του κλιμακίου με το Δήμο Αγράφων. 

Κοντά στην αποστολή βρέθηκε σχεδόν 
σύσσωμη η Δημοτική Αρχή, ενώ το καλό πα-
ράδειγμα έδωσε και ο πρώτος δημότης του 
Δήμου, ο οποίος έδωσε αίμα για τη δημιουρ-
γία της Τράπεζας αίματος, αλλά έκανε και μια 
σειρά εξετάσεων. 

Επίσης δημιουργήθηκε Τράπεζα Αίματος 
του δήμου, μετά και την εθελοντική αιμοδο-
σία που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 

το πρωί στο ιατρείο στο Κερασοχώρι και το 
Σάββατο στο ιατρείο των Αγράφων για τις 
ανάγκες των κατοίκων. 

Φορέας Υλοποίησης του συγκεκριμένου 
προγράμματος είναι η Αστική Μη Κερδοσκο-
πική Εταιρεία Αναγέννηση & Πρόοδος (www.
randp.gr), υπό την επιστημονική επίβλεψη 
της Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής της Ιατρικής 
Σχολής του Γενικού Πανεπιστημιακού Νο-
σοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ» και της Πολυκλινικής 
του Ολυμπιακού Χωριού, με την αποκλειστι-
κή δωρεά από το Ίδρυμα  Σταύρος Νιάρχος, 
όπως προείπαμε. 

Ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Μπαμπαλής, μετά 
το πέρας των εξετάσεων δήλωσε: «Θέλω να 
ευχαριστήσω θερμά τις Κινητές Ιατρικές Μο-
νάδες και προσωπικά όλους τους γιατρούς, 
αλλά και τα υπόλοιπα μέλη του Κλιμακίου, 
που ήρθαν στα Άγραφα προκειμένου να εξε-
τάσουν δωρεάν τους κατοίκους των Αγρά-
φων. Εξετάσεις, που τις μέρες που διανύουμε 
ως χώρα, δύσκολα μπορούν να πραγματο-
ποιηθούν, καθώς τα κόστη τους είναι υψηλά, 
πραγματοποιήθηκαν αυτές τις δύο ημέρες 

δωρεάν. Ακόμη οφείλουμε 
ένα τεράστιο ευχαριστώ στο 
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που 
χάρη στην ευγενική προσφο-
ρά του να χρηματοδοτεί το 
συγκεκριμένο πρόγραμμα, 
πραγματοποιούνται οι ιατρι-
κές εξετάσεις σε δύσβατες και 
δυσπρόσιτες περιοχές της Ελ-
λάδας, όπως τα Άγραφα». 

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Επινιανιτών Ευρυτανίας, ο ιερέας 
Αγράφων και Επινιανών  π. Σωτήριος  Σαλαμάρας και η Εκκλησι-
αστική Επιτροπή Αγίου Γεωργίου Επινιανών, σας προσκαλούν σε 
εκδήλωση – ημερίδα που διοργανώνουν προς τιμή του αειμνήστου 
ιερέα π .Αλεξίου Παπαδόπουλου  (Παπα Αλέξη) που υπηρέτησε στην 
ευρύτερη περιοχή των Επινιανών πλέον των  60 χρόνων.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Σεβασμιότατου Μητροπο-
λίτη Καρπενησίου κκ. Γεωργίου. Η ημερίδα θα γίνει στα Επινιανά 
Αγράφων  το Σάββατο 12 Αυγούστου 2017.Θα γίνει λειτουργία και 
επιμνημόσυνη δέηση για τον Παπα Αλέξη στον Ιερό Ναό Αγίου Γε-
ωργίου Επινιανών. Σε ειδική προθήκη στον Ι.Ν.Αγίου Γεωργίου θα 
τοποθετηθούν τα Άμφια του Παπα Αλέξη που η οικογένειά  του  πα-
ρέδωσε προς φύλαξη στην Εκκλησιαστική Επιτροπή Επινιανών.

Στη συνέχεια θα προσφερθεί  καφές στο καφενείο ‘’ΑΝΑΤΟΛΗ’’ 
του χωριού. Θα ακολουθήσουν ομιλίες για τη ζωή και το έργο του 
Παπα Αλέξη και χαιρετισμοί των επισήμων. Κύριος ομιλητής θα είναι 
ο Απόστολος Ι.Αβράμπος.

Μετά το τέλος της εκδήλωσης  ο Σύλλογος θα παραθέσει γεύμα 
στους επισκέπτες στο ‘’ΠΑΝΟΡΑΜΑ’’.

• 07.30 - 10.15 Εκκλησιασμός , επιμνημόσυνη δέηση για τον Παπα 
Αλέξη  και αρτοκλασία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Επινιανών.
• 10.15 - 11.15 Προσφορά καφέ στο καφενείο ‘’ΑΝΑΤΟΛΗ’’ των  
Επινιανών .
• 11.15 - 11.45  Προσέλευση στην πλατεία του χωριού όπου θα 
γίνει η εκδήλωση για τον Παπα Αλέξη.
• 11.45 - 12.30  Χαιρετισμός επισήμων.
• 12.30 - 13.00  Ομιλία του Απόστολου Ιωαν. Αβράμπου για την 
ζωή και το έργο του Παπα Αλέξη.

Θα ακολουθήσουν σύντομες  εισηγήσεις και μαρτυρίες για τον 
Παπα Αλέξη από ους παρευρισκομένους. Επιπρόσθετα εκ μέρους 
της οικογένειας του Παπα Αλέξη θα αναφερθούν σε αυτόν η δισέγ-
γονη του Valli Pappas που θα έρθει από τις ΗΠΑ για το σκοπό αυτό 
και ο εγγονός του Λάμπρος  Δ. Παπαδόπουλος.
Θα ακολουθήσει γεύμα των επισήμων στην ταβέρνα ‘’ΠΑΝΟΡΑΜΑ’’

ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΓΡΑΜΜΗ ΔΗΜΟΤΗ ΤΟΥ ΔΗ-
ΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ: 2237 0 31888

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3ΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΙΝΙΑΝΩΝ

Πρόγραμμα Ημερίδας

 ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η
 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩN
ΜΟΝΑΔΩΝ

 Τριμηνιαία έκδοση του πολιτιστικού συλλόγου
 Επαινιανιτών Ευρυτανίας «ο Άγιος Γεώργιος».
Τεύχος 11ο.  Kαλοκαίρι 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
Σοφία Μπουμπουρίδου
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 ΑΝΤΑΜΩΜΑ
ΕΠΙΝΙΑΝΩΝ 2017

  Νια βουλά ένας καπουράφτ’ς, που έραβι σ’ ένα 
βλάχ’κου καλύβ’, τ’ δόχκι να φάει τηγανίτις. Τι να 
κάμ’ κι αυτείνους! Σκέφκι κι λέει στου καλφόπ’λου τ’:

- Άμα ιδείς τ’ ν’κουκυρά νάρχιτι σιαδώ μέσα, ισύ ν’ 
αρχινήεις να κλαίς. Τότις θα συ ρουτήσου, γιατί κλαίς 
πιδάκι μ’; Κι συ θα πεις : Θέλου να φάου τηγανίτις! 

Κάποια στιγμή παρουσιάζιτι κι η ν’κουκυρά κι του 
καλφόπ’λου αρχινάει του κλάμα...

- Τι έεις κι κλαίς, πιδάκι μ’, ρουτάει ου ράφτ’ς.
- Θέλου να φάου τηγανίτις!!!

Η ν’κουκυρά του λ’πήθκι του πιδάκ’, που ‘εκλιγι κι 
ρώτ’σι του ράφτ, γιατί αλήθεια κλαίει του πιδί ;

- Θέλ’ τηγανίτις, τ́ αχόρταγου! Σάματ’ τρώει και 
λίγις. Θέλ’ ένα ταψί για να χουρτάσ’!

- Να φκιάσουμι μάστουρα... Σι λίγου η ν’κουκυ-
ρά έφιρι ένα ταψί ως ικεί απάν’ γιουμάτου τηγανίτις 
κι οι ραφτάδις έφαγαν όσες μπόρεσαν. Βύζαξαν κι 
νιρό κιπέρασαν σαν Αγάδις.

Ντοπιολαλιά

Πολιτιστικός Σύλλογος Επινιανών | 697 377 4961 - 694 7777 992 

«Ου καπουράφτ’ς που ‘θηλι τηγανίτις» | Από το βιβλίο «Το Αγραφιώτικο ιδίωμα» του Νίκου Αλεξάκη
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ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΕ-
ΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΩΝ
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΠΑΝΗΓΥΡΙ Ι.Μ. ΣΤΑΝΑΣ ΣΤΑ ΕΠΙΝΙΑΝΑ

ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΦΤΕΡΗ

 ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΩΝ
 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ
 ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΑΕΙ
ΚΑΙ ΤΕΙ

Ήταν μια κυρία  και φωνάζει έναν τεντά 
να της φτιάξει την τέντα στο μπαλκόνι 
της oπότε ένα πρωϊ χτυπάει το κουδούνι 
της. 
-  Ποιός είναι; Ρωτάει η κυρία
-  Ο τεντάς, ακούγεται μια φωνή!
-  Ανεβείτε, λέει η κυρία και του ανοίγει 
-  Ανεβαίνει επάνω ο τεντάς…
-  Εκεί είναι το μπαλκόνι, βγείτε έξω… 
του λέει η κυρία. Θέλετε καφεδάκι να 
φτιάξω;
-  Ένα φραπεδάκι πικρό,  λέει ο τεντάς.
-  Την ώρα που φτιάχνει τον καφέ η 
κυρία, ξαναχτυπάει το κουδούνι…
-  Ποιος είναι? Ξαναρωτάει η κυρία…
-  Ο τεντάς, ακούγεται μια φωνή!
-  Αφού ο τεντάς είναι εδώ… λέει η 
κυρία.
-  Έπεσα !!! Ακούει μια φωνή.

Έμπνευση: Λάμπρος Αποστόλου

Η Εκκλησιατική επιτροπή Επινιανών ενη-
μερώνει, ότι η ημερήσια θρησκευτική πανήγυ-
ρις θα λάβει χώρα στη μονή, στις 8 Σεπτεμβρί-
ου 2017. Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα έχει ως 
εξής:

• 07.00 - Ορθρος - Θεία Λειτουργία
• 10.00 - Αρτοκλασία - Περιφορά εικόνας
• 11.00 - Ημερήσια θρησκευτική πανήγυρις

Αγραφιώτικο γλέντι με τραγούδια, χορό, 
ντόπια ψητά και παγωμένες μπύρες. O  παρα-
δοσιακός χώρος θα σκιάζεται.

Φέτος θα γίνει το πανηγύρι στην Φτέρη!
Την Τετάρτη 26 Ιουλίου 2017
Στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολεί-

ου Φτέρης. 
Οι Φτεριώτες σας περιμένουν να γλεντήσε-

τε Φτεριώτικα!

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού μας Συλλόγου, 
γνωστοποιεί ότι στις 13 Αυγούστου 2017, Κυ-
ριακή το μεσημέρι, στον προαύλιο χώρο του 
Δημοτικού Σχολείου μας, στο ετήσιο αντάμω-
μα του Συλλόγου μας, θα πραγματοποιηθεί η 
βράβευση των, κατα αλφαβητική σειρά, πα-
ρακάτω επιτυχόντων Επαινιαντιτών στην τρι-
τοβάθμια εκπέδευση, του ακαδημαϊκου έτους 
2016-2017.

1.  Ο Αποστόλης Αθαν. Αποστόλου  που επέ-
τυχε στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικο-
νομικών στο ΤΕΙ Μεσολογγίου.

2.  Η  Ράνια Κων. Γαντζούδη που επέτυχε 
στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

3.  Ο Στάθης  Αριστ. Ζαρκαδούλας που επέ-

τυχε στο τμήμα Βιολογίας στο Εθνικό και Κα-
ποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

4.  Ο Φώτης Αριστ. Ζαρκαδούλας που επέ-
τυχε στο τμήμα Φυτικής Παραγωγής στο Γεω-
πονικό Πανεπιστήμιο  Αθηνών.

5.  Ο εγγονός του Κωστή Αβράμπου, Γιώρ-
γος Μπέντας που επέτυχε στο τμήμα πληρο-
φορικής του ΤΕΙ Άρτας.

6.  Ο  Μενέλαος Γεωργ. Χρύσανθος που επέ-
τυχε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Αν υπάρχουν και άλλοι επιτυχόντες που 
δεν μας γνωστοποιήθηκαν εγκαίρως, θα τους 
βραβεύσουμε στο χειμωνιάτικο αντάμωμα του 
Συλλόγου μας στην Αθήνα.

Δημοπρατήθηκαν τα 
έργα του τεχνικού προγράμ-
ματος 2017 της εσωτερικής 
οδοποιίας  Επινιανών που υπέβαλε ο πρόε-
δρος του Τ.Δ, Λευτέρης Αβράμπος. Το τεχνι-
κό πρόγραμμα 2017, της τοπικής μας κοινότη-
τας στο Δήμο Αγράφων περιλαμβάνει: 

1ο. Τσιμεντόστρωση από Άγιο Γεώργιο 
έως οικία Ευθύμιου Ζαρκαδούλα. 

2ο. Τσιμεντόστρωση από Αβράμπο Κων/
νο έως Χρήστο Χρύσανθο. 

3ο. Βελτίωση δρόμου από Κώστα Γα-
ντζούδη έως Άγιο Ιωάννη.

Ο εργολάβος που επιλέχτηκε απο την δη-
μοπράτηση είναι ο κ. Τσιάμης από την Πρασιά.

Εορτή των Αγ. Αναργύρων στα Επινιανά.
Πραγματοποιήθηκε και φέτος το Σάββα-

το 1η Ιουλίου 2017 στα Επινιανά με ιδιαίτερη 
λαμπρότητα και κατάνυξη ο εορτασμός των 
Αγίων Αναργύρων στην ομώνυμη εκκλησία 
στου Καπριόρι.

Στην πανηγυρική  αρχιερατική λειτουργία 
με αρτοκλασία παρέστησαν ο Μητροπολίτης 
Καρπενησίου κ.κ. Γεώργιος, πέντε ιερείς και 
πλήθος πιστών από τα Επινιανά αλλά και από 
άλλες περιοχές.

Η παρουσία του Μητροπολίτη Καρπενη-
σίου, που έγινε για πρώτη φορά, είχε προ-
αναγγελθεί στο προηγούμενο τεύχος της 
εφημερίδας και δείχνει το ενδιαφέρον του 
Μητροπολίτη για την περιοχή μας γενικότε-
ρα αφού άλλωστε επισκέφθηκε και τα άλλα 
χωριά του τ. Δήμου Αγράφων. Το πρόγραμ-
μα των επισκέψεων του Μητροπολίτη στο τ.  
Δήμο Αγράφων θα συνεχισθεί  και έχει υπο-
σχεθεί ότι εκτός απροόπτου θα παρευρεθεί 
και στην ημερίδα που θα γίνει στα Επινιανά 
για τον Παπα Αλέξη στις 12 Αυγούστου 2017.

Ανέκδοτο

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ
Ασφαλτοστρώθηκε το κομμάτι του δρό-

μου στο ποτάμι, απέναντι απο τα Επινιανά. 
Απο την γέφυρα του Αγραφιώτη στη σμίξη, 
μέχρι σχεδόν την γέφυρα της Παλιοκαρυάς.

Σύμφωνα με μη επιβεβαιωμένες πληρο-
φορίες, κοινώς ράδιο-αρβύλα, εξετάζεται 
λέει το ενδεχόμενο, αντί να γίνει η σχεδιαζό-
μενη μεγάλη διπλή γέφυρα πάνω στο ρέμα…, 
στην διασταύρωση που ανηφορίζει  για τα 
‘Αγραφα. Να γίνει η πρόσβαση για τα Άγρα-
φα πρίν την γέφυρα του Αραφιώτη στη σμίξη 
ανεβαίνωντας δεξιά, όπως πήγαινε το παλειό 
μονοπάτι Επινιανά - Άγραφα. Αλήθεια… Αρ-
βύλα… είδομεν!
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Θα ήθελα εδώ να αναφέρω ότι διάβαζα 
πρόσφατα τα πρακτικά ενός Συνεδρίου που 
έγινε στο Καρπενήσι  το 1986 (πριν τριάντα 
ένα  χρόνια) από την Εταιρεία Ευρυτάνων 
Επιστημόνων με θέμα : Η ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΣΗΜΕ-
ΡΑ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ.

 Στο Συνέδριο εξέχοντες  Ευρυτάνες ακα-
δημαϊκοί και άλλοι επιστήμονες κατέληγαν 
μεταξύ άλλων ότι αν δεν ολοκληρωθεί το 
οδικό δίκτυο και οι υποδομές δεν μπορεί να 
υπάρξει ανάπτυξη στην Ευρυτανία. Μεταξύ 
των εισηγητών  ήταν και ο επιθεωρητής ΔΕ 
συγχωριανός μας από το Τροβάτο κ. Λάμπρος 
Γεωργίου, ο οποίος σαν νέος εκπαιδευτικός 
είχε πρωτοδιορισθεί και υπηρετήσει στο σχο-
λείο της Φτέρης Επινιανών  για 4 χρόνια και 
στο σχολείο του Τροβάτου στη συνέχεια και 
ήταν άριστος γνώστης της περιοχής. 

Αντιγράφω από τα πρακτικά του 1986 ένα 
απόσπασμα της εισήγησης του κ. Λάμπρου 
Γεωργίου:

«Είναι γεγονός που δεν επιδέχεται αμφισβή-
τηση καμιά, ότι για να υπάρξει ανάπτυξη στην 
Ευρυτανία χρειάζονται οπωσδήποτε, η ύπαρξη 
κατάλληλης υποδομής και οι βραχυχρόνιοι και 
μακροχρόνιοι εκείνοι σχεδιασμοί που θα δημι-
ουργήσουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε 
να μπει σε κάποιο δρόμο και να κατορθώσει έτσι 
να επιζήσει. 

Δεν πρέπει επίσης να αγνοούμε ότι η Ευρυ-
τανία φθίνει καθημερινά και ότι εξακολουθεί να 
παραμένει η περιοχή με κυρίαρχο της οικονο-
μίας της τον πρωτογενή τομέα. Περιορισμένη 
γεωργία, κτηνοτροφία, υλοτομία και χωρίς τις 
διεργασίες εκείνες που θα της έδιναν τη δυνατό-
τητα να οδηγηθεί σε κάποιο στάδιο αναπτυξιακής 
πορείας, ανάλογο με εκείνο των άλλων περιο-
χών της πατρίδας μας.

Βεβαίως θα ήταν αφέλεια να πιστέψουμε ότι 
είναι δυνατή η υλοποίηση κάθε προγράμματος, 
χωρίς την κινητοποίηση του κρατικού  μηχανι-
σμού και τη φροντίδα του.

Είναι επομένως επιτακτική η ανάγκη, όπως 

αυτή διαγράφεται σήμερα, η πολιτεία να εκδη-
λώσει άμεσα το θερμουργό της ενδιαφέρον και 
να στραφεί στοργικά και προς την Ευρυτανία.

Ας σκύψει επί τέλους και στο κομμάτι αυτό 
της εθνικής σκάφης, ας αφουγκραστεί το σφυγ-
μό του και ας κάμει το χρέος της».

Όλοι βλέπουμε την εξέλιξη του τέως  Κα-
ποδιστριακού  Δήμου Αγράφων και την  επι-
βεβαίωση των όσων έλεγαν και πρότειναν 
τότε ο Λάμπρος Γεωργίου και οι άλλοι ειση-
γητές  του Συνεδρίου.

Για την ιστορία αναφέρω ότι εισηγητής στο 
ίδιο συνέδριο ήταν και ο αείμνηστος καθηγη-
τής Κλιματολογίας του Πανεπιστημίου Αθη-
νών Ζαμπάκας Ιωάννης, καταγόμενος από τα 
Βραγκιανά Αγράφων.

Όμως πρέπει να επισημάνουμε ότι τα τε-
λευταία δύο χρόνια είχαμε την ολοκλήρωση 
ασφαλτόστρωσης  κάποιων οδικών έργων 
στον τ. Δήμο Αγράφων αλλά και την πραγ-
ματοποίηση για πρώτη φορά στα Άγραφα τον 
Αύγουστο του 2016 του Περιφερειακού Συμ-

βουλίου Στερεάς Ελλάδας  με τον Περιφε-
ρειάρχη κ. Κώστα Μπακογιάννη  σε συνεργα-
σία με τον διευρυμένο πλέον Δήμο Αγράφων 
και τον Δήμαρχο κ. Θεόδωρο Μπαμπαλή, 
όπου μεταξύ πολλών άλλων εξαγγέλθηκε ότι 
είναι σε εξέλιξη η ασφαλτόστρωση όλων των 
οδικών αξόνων του τ. Δήμου. Ορισμένα έργα 
ήδη ολοκληρώθηκαν πρόσφατα  όπως το 
τμήμα Παλιοκαρυά-διασταύρωση Αγράφων. 

Ελπίζουμε και ευχόμαστε σύντομα να υλο-
ποιηθούν τα υπεσχημένα, ώστε να δούμε κα-
λύτερες  μέρες   στα χωριά μας.

Έτσι η πρόσβαση στα χωριά του τέως 
Δήμου Αγράφων θα είναι πιο εύκολη και θα 
μπορούν περισσότεροι επισκέπτες να έρχο-
νται για να απολαύσουν τη μαγεία της φύσης 
που απλόχερα προσφέρεται, τα φαράγγια με 
τα μοναδικά μονοπάτια, να επισκεφθούν τα 
θρησκευτικού και ιστορικού ενδιαφέροντος 
μέρη που υπάρχουν σε όλα τα χωριά κ.α.

Το μέλι είναι μια από τις 
πιο ωφέλιμες τροφές που 
υπάρχουν, είναι εξαιρετι-
κά αποτελεσματικό στη 
θεραπεία πολλών ασθε-
νειών και προβλημάτων 
υγείας.

Ωστόσο, θα πρέπει να μπορείτε να διακρίνετε 
τη διαφορά μεταξύ του αγνού και του νοθευ-
μένου μελιού. Όλοι θέλουμε να αγοράζουμε 
φθηνά και υγιεινά προϊόντα, αλλά με το μέλι 
αυτά τα δύο δεν μπορούν να συνυπάρχουν.
Ίσως να εκπλαγείτε με την τιμή του αυθε-
ντικού μελιού, αλλά σε αυτό βρίσκονται τα 
θρεπτικά συστατικά. Οι φθηνότερες εκδοχές 
μελιού μπορεί να συμφέρουν αλλά αυτό ση-
μαίνει ότι το εκάστοτε μέλι έχει αλλοιωθεί 
κατά τη διαδικασία της επεξεργασίας. Κατά 
την επεξεργασία αυτή, το μέλι χάνει τις σημα-
ντικές ιδιότητές του και η επίδραση του στον 
οργανισμό δεν είναι η ίδια.

Σύμφωνα με δημόσια έρευνα που διε-
ξήχθει από την foodsafetynews το 76% του 
μελιού που κυκλοφορεί στην αγορά υποβάλ-
λεται σε υπερδιήθηση,  η οποία δεν αφαιρεί 
μόνο τις ακαθαρσίες, όπως το κερί, αλλά 
και όλα τα ίχνη της γύρης. Το υπερδιηθημέ-
νο μέλι χρησιμοποιείται συχνά για να καλυ-
φθούν άλλα μέλια, όπως το κινεζικό μέλι, το 
οποίο κατηγορείται για τη συχνή μόλυνσή του 
από βαρέα μέταλλα και παράνομα αντιβιοτι-
κά. Οι Κινέζοι  υπερφιλτράρουν το μέλι τους.

Όπως δηλώνουν οι εταιρίες που παρά-
γουν μέλι, αυτή η διαδικασία είναι απαραί-
τητη ώστε να μην κρυσταλλώνει το μέλι και 
του προσφέρει μια μεγαλύτερη διάρκεια. Εν 
τούτοις, η γύρη είναι εξαιρετικά σημαντική 
για την υγεία και δίνει στον άνθρωπο που την 

καταναλώνει όλα τα θρεπτικά συστατικά.

Πως να αναγνωρίσετε το νοθευμένο μέλι. 
>  Η κρυστάλλωση είναι μια φυσική ιδιότη-

τα του μελιού. Αν το μέλι δεν κρυσταλλώσει 
κατά τη διάρκεια του χειμώνα που έχει κρύο, 
τότε συνήθως το μέλι είναι νοθευμένο. Όσο 
μεγαλύτερη η περιεκτικότητα του μελιού σε 
γλυκόζη, τόσο πιο γρήγορα κρυσταλλώνει. 
Η περιεκτικότητα του σε γλυκόζη εξαρτάται 
από είδος των ανθέων που γίνεται η νεκτα-
ροσυλλογή.

> Δώστε σημασία στα συστατικά που ανα-
γράφονται στη συσκευασία του μελιού. Οτι-
δήποτε αναφέρει τη γλυκόζη και τη φρουκτό-
ζη, μην το αγοράσετε.

> Για να δοκιμάσετε το μέλι, ρίξτε λίγες 
σταγόνες ιωδίου μέσα σε ένα γυάλινο ποτήρι 
και στη συνέχεια προσθέστε μέλι. Αν το μέλι 
γίνει μπλέ, αυτό υποδηλώνει ότι έχει έχει με-
γάλη περιεκτικότητα σε άμυλο καλαμποκιού.

> Ανακατέψτε νερό, μέλι και λίγες σταγό-
νες ξύδι. Αν το μείγμα αρχίσει να αφρίζει, ση-
μαίνει ότι το μέλι έχει αλλοιωθεί.

> Για να μάθετε αν το μέλι σας έχει υπο-
στεί επεξεργασία, δοκιμάστε να το κάψετε με 
ένα σπίρτο. Αν η φλόγα μεγαλώσει κατά την 
επαφή με το μέλι, αυτό σημαίνει πως το μέλι 
έχει νοθευτεί.

> Πάρτε ένα γυάλινο ποτήρι γεμάτο νερό 
και ρίξτε μέσα μια κουταλιά μελιού. Αν το 
μέλι πέσει στον πυθμένα του ποτηριού χωρίς 
να διαλυθεί είναι αγνό. Αν διαλυθεί είναι νο-
θευμένο.

> Ρίξτε σε ένα χαρτί μερικές σταγόνες 
μέλι. Αν απορροφηθεί από το χαρτί είναι φυ-
σικό προϊόν. Αν το χαρτί λιώσει το μέλι έχει 
πολύ νερό.

 Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΤΕΩΣ
ΔΗΜΟ ΑΓΡΑΦΩΝ

 Η έλλειψη μαθητών στα χωριά του τέως Καποδιστριακού Δήμου Αγράφων προ-
καλεί θλίψη και δείχνει το μέγεθος της απομόνωσης της περιοχής, αν μάλιστα 
σκεφθούμε πόσα σχολεία λειτουργούσαν στα 7 χωριά και στις εξοχές πριν από 
50-60 χρόνια.

Άρθρο: Λάμπρος Ζαρκαδούλας

Επιμέλεια: Γ. Χρύσανθος
Еισήγηση Λ.Γεωργίου

ΜΕΛΙ - Η ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΚΤΑΡ

?
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ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΩΡΑ ΘΕΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

09:00 Λειτουργία:
Στην Εκκλησία της Αγ. Παρασκευής στην Φτέρη

12:00 Πανηγύρι Αγ. Παρασκευής
Στον προαύλιο χώρο του Δημ. Σχολείου Φτέρης

12:00
Ντοπιολαλιά - Παροιμίες
Συνάντηση για καταγραφή τοπικών λέξεων, εκφρά-
σεων και παροιμιών στα γραφεία του Συλλόγου.

13:30 Μπάνιο στην πλάζ του χωριού
Το γεφύρι

14:00 Αγώνας πετασφαίρισης:
Beach Volley

18:30 Ποδοσφαιρικός αγώνας:
Προαύλιο δημοτικού σχολείου

09:00

Πεζοπορία
 Στην «’Απατη γή» στο φτερόρεμα.Απ’ το μονοπάτι
Επινιανά - Σαμάρι - Όσκλιανη Πιγγιανίτικο Πα-
 ντεβρέχει - γεφύρι Ανηφόρας - Τζώρτια - Μύλος
 Σκλαπάνη - Ασφάκα - Άπατη γή. Η Επιστροφή θα
γίνει ολοπόταμα

Συγκέντρωση: στη πλατεία του χωριού
 Εξοπλισμός: oπωσδήποτε αθλητικά παπούτσια για
ολοποτάμια διαδρομή «πέτρα την πέτρα περπατώ...

 και μέσα στα νερά τσαλαβουτώ!!!», καπέλα, μαγιό,
σορτσάκια, πετσέτες, γκλίτσες
Απαραίτητα: φαγητό - κολατσιό
Επιθυμητά: φάρμακα για τσιμπήματα, πρώτες βο-
 ήθειες

09:30 Λειτουργία
Στην Εκκλησία της Αγ. Παρασκευής στην Φτέρη

20:00

Γενική συνέλευση των μελών του πολι-
τιστικού μας συλλόγου:
Καταγραφή ιδεών, προτάσεων, ανησυχιών, προ-
 βλημάτων και ανάληψη πρωτοβουλιών για την
 επίλυσή τους

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΩΡΑ ΘΕΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

12:00

Συγκέντρωση παλιών φωτογραφιών:
 Θέματα: Ιστορικά και κοινωνικά γεγονότα. Εργασίες
 της αγροτικής – κτηνοτροφικής ζωής. Κτίσματα και
φύση του τόπου μας
Αντιγράφει ο φωτογράφος και σχεδιαστής της εφη-

 μερίδας μας, Αλέξανδρος Μπουμπουρίδης. Στα
γραφεία του Συλλόγου. δ

13:30 Μπάνιο στην πλάζ του χωριού:
Το γεφύρι

14:30 Αγώνας
Beach Volley

18:00 Εθελοντικές εργασίες
Προετοιμασίες Ημερίδας

 Εκκλησιασμός και επιμνημόσυνη δέηση για τον
Παπα Αλέξη στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Επι-
νιανών

  Προσφορά καφέ στο καφενείο «Η ΑΝΑΤΟΛΗ» των
Επινιανών

Πολιτιστική Ημερίδα: «Ο Παπα Αλέξης 
των Επινιανών»
Προσέλευση στην πλατεία του χωριού όπου θα γί-
νει η εκδήλωση για τον Παπα Αλέξη

Χαιρετισμός επισήμων

 Ομιλία του Απόστολου Ιωαν. Αβράμπου για την
ζωή και το έργο του Παπα Αλέξη

Θα ακολουθήσουν σύντομες εισηγήσεις και μαρτυ-
ρίες για τον Παπα Αλέξη από τους παρευρισκόμε-
 νους. Επιπρόσθετα εκ μέρους της οικογένειας του
 Παπα Αλέξη θα αναφερθούν σε αυτόν ο εγγονός
 του Λάμωπρος  Δ. Παπαδόπουλος και η δισέγγονή
 του Valli Pappas που θα έρθει από τις ΗΠΑ για τον
σκοπό αυτόν

Ομιλία - Παρουσίαση

19:30 Ποδοσφαιρικός αγώνας:
Προαύλιο δημοτικού σχολείου

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΩΡΑ ΘΕΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

10:30 Αντάμωμα. Εθελοντικές εργασίες:
Προετοιμασίες ετήσιου ανταμώματοςδ

Αντάμωμα. Εθελοντικές εργασίες
Στο πρoαύλιο του Σχολείου μας. Ο χώρος θα σκιάζεται

Προσέλευση

Χαιρετισμός Επισήμων

 Βράβευση επιτυχόντων στις πανελλήνιες εξετάσεις
2016-2017

 Όμορφο γλέντι και χορός με τους Αλέκο Κάλλη και
 την Γλυκερία στο τραγούδι, Γιώργος Μαυρατζάς στο
 κλαρίνο. Πολλά σουβλάκια και σαλάτες, παγωμένες
μπύρες και ποτά
Πλούσια λαχειοφόρος αγορά

09:00

Πεζοπορία:
Στο Ασπρόρεμα. Από το μονοπάτι Επινιανά - Βαλα-
 ντερή - Μυλοδούκα - Εκκλησιές - Μούτες - Διάσελο
 - Αλαταριές - Ασπρορέμα. Με τελικό προορισμό το
σπίτι των Κώστα και Βασίλη Ζαρκαδούλα στο Ασπρό-
 ρεμα. Θα προσπαθήσουμε να οργανωθεί και ελαφρύ
φαγοπότι στο Ασπρόρεμα! Με πρατίνα και πίτες.... Επι-
 στροφή ενδέχεται να υπάρξει και αμαξωτή καροτσάτη
μέσω Τρίδεντρου

Συγκέντρωση: Στη πλατεία του χωριού
 Εξοπλισμός: Ορειβατικά παπούτσια, καπέλο, μακριά
σορτσάκια, γκλίτσες
Απαραίτητα:  Όρεξη, καλή διάθεση και αντοχή Επι-
θυμητά: Φάρμακα για τσιμπήματα, πρώτες βοήθειες

10:00 Εθελοντικές εργασίες
Αποκατάσταση των χώρων του ετήσιου ανταμώματος

13:30 Μπάνιο στην πλάζ του χωριού
Το γεφύρι

18:00 Εθελοντικές εργασίες
Αποκατάσταση των χώρων του ετήσιου ανταμώματος

19:30 Ποδοσφαιρικός αγώνας
Προαύλιο Δημοτικού Σχολείου
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Πρόγραμμα δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων Άυγουστος 2017
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΙΝΙΑΝΙΤΩΝ

07:30 - 10:15

10:15 - 11:15

12:30

13:00

13:15

12:30 - 19:00

15:00

11:15 - 11:45

11:45 - 12:30

12:30 - 13:00

13:00 - 13:30

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 Στις πεζοπορίες επιτρέπετε η συμμετοχή παιδιών
 άνω των 12 ετών.  Για μικρότερες ηλικίες   είναι
απαραίτητη η συνοδεία. Δ
 Η εθελοντική συμμετοχή στα κοινά του Συλλόγου
 είναι πάνω από όλα επιθυμητή όχι μόνο για τον
Σύλλογο αλλά για τον πολιτισμό της ίδιας της κοι-
 νωνίας μας, που όλοι μαζί είμαστε τα μέλη της.
 Καλό καλοκαίρι! Δ

Χορηγός:

ΕΠΑΙΝΙΑΝΩΝ ΛΟΓΟΣ



ΕΠΑΙΝΙΑΝΩΝ ΛΟΓΟΣ ΕΠΑΙΝΙΑΝΩΝ ΛΟΓΟΣ

1110

 Καλοκαίρι 2017Τεύχος 11 Καλοκαίρι 2017Τεύχος 11

Συντελώντας σε αυτό που λέγεται 
ισορροπημένο υγειές οικοσύστημα σε έναν 
τόπο που είναι ξεχασμένος ακόμα και απο 
τον Θεό τα τελευταία χρόνια.

Τα κύρια δέντρα υλοτομίας των δασών 
μας είναι ο έλατος, το πουρνάρι, η αριά, ο 
δρύς και ο γαύρος. Το βασικότερο δέντρο 
υλοτομίας είναι ο έλατος που ανέκαθεν βο-
ηθούσε στις οικοδομικές ανάγκες των χω-
ριών μας, στην κτηνοτροφία μας, στην μελι-
σοκομία μας και στην εν γένει διαβίωσή μας.

Ο σημερινός Δασικός Συνεταιρισμός είναι 
η προέκταση του Αγροτικού Συνεταιρισμού 
των Επινιανών που είχε ιδρυθεί κάπου στο 
μεσοπολεμικό διάστημα μεταξύ του πρώ-
του και του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου, 
μέλη του ήταν οι περισσότεροι απο τους πα-
τεράδες και τους παπούδες μας.

Εκείνους τους καιρούς χρησιμοποιού-
σαν για την υλοτομία μεγάλου μήκους πρι-
όνια και τσεκούρια, ακόμα επιστράτευαν 
τα ρέματα του Αγραφιώτη ποταμού, για να 
πάνε τα κούτσουρα στην Βαρβαριάδα για να 
βρούν έμπορο να τα πουλήσουν.

Πολλοί θυμούνται τις κορδέλες ξυλείας 
που κατά καιρούς κάποιοι ενάρετοι προγο-
νοί μας, είχαν φροντίσει να τις φέρουν στο 

χωριό μας, για να γλιτώσει ο κοσμάκης  το 
ανυπόφορα και κουραστικότατο πριόνισμα! 
Για να παράγουν εύκολα και σωστά, ξύλινες 
οικοδομικές σανίδες. Μια απο αυτές τις κορ-
δέλες είναι εγκαταλειμένη στα καπλανεϊκα 
στου Γενήτσαρη μέχρι και σήμερα κάποιος 
μπορεί να δεί το κουφάρι της, πηγαίνοντας 
για τον Αη Θανάση.

Ο σημερινός Πρόεδρος του Συνεταιρι-
σμού, ο Κώστας ο Ζαρκαδούλας από το 
Ασπρόρεμα, θυμάται τον Πατέρα του, να 
πηγαίνει για ξύλα στον Συνεταιρισμό όταν 
αυτός ήταν ακόμα παιδάκι. Είναι μεγάλο ευ-
τυχήμα λέει, που μέσα απο τόσες κακουχί-

ες και αναποδιές που πέρασε ο τόπος μας, 
ο Συνεταιρισμός άντεξε και είναι ακόμα σε 
λειτουργία. 

Σήμερα ο Συνεταιρισμός έχει ιδιόκτητα 
νέου τύπου αλυσοπρίονα STIHL και μάλιστα 
τα καλύτερα της αγοράς. Πολλές σιδερένιες 
ξύστρες για το ξεφλούδισμα των κορμών και 
βέβαια διαθέτουν το καλύτερο εργαλείο τον 
‘’κορμοστρίφτη’’ για να γυρνάνε την κατεύ-
θυνση και την πλευρά των κορμών. 

Ο Συνεταιρισμός αποτελείται απο περίπου 
σαράντα ενεργά μέλη, με ετήσια παραγωγή 
απο 800 μέχρι 1600 κυβικά περίπου ελα-
τοξυλείας. Όταν συμπληρωθούν τα κυβικά 
μαρκάρονται οι κορμοί με μολυδοσφραγίδα, 
και στέλνονται κυρίως σε εργοστάσια ξυλεί-
ας στην Καρδίτσα. 

Ο συνεταιρισμός ασχολείται  επίσης  με 
την κοπή ξυλείας για καυσόξυλα κατόπιν 

σχετικών αδειοδοτήσεων απο το Δασαρχείο 
Καρπενησίου. 

Οι υλοτόμοι που αποτελούν τον Συνε-
ταιρισμό είναι κυρίως απο τα Επινιανά, το 
Τρίδεντρο, το Τροβάτο και τα Βραγγιανά. Ο 
αρχαιότερος υλοτόμος είναι ο Λάμπρος Γα-
ντζούδης του Βελισσάρη και είναι ενεργό 
μέλος του Συνεταρισμού απο το 1986.

Ο ‘’ΕΠΑΙΝΙΑΝΩΝ ΛΟΓΟΣ’’ βρέθηκε πρό-
σφατα κοντά τους, σε ένα όμορφο δάσος 
πάνω απο το Τροβάτο και κατέγραψε τον 
αγώνα τους... για το μεροκάματο σύμφωνα 
με κάποιους. Όμως, κατ’ εμένα, κατέγραψε 
τον αγώνα τους… για να  αναστήσουν το Δά-
σος, να του δώσουν καλύτερη Ζωή! 

Η υλοτομία στα Αγρα-
φιώτικα βουνά χάνεται 
στο βάθος των χρόνων, 
όμως χάρη στα τελευταία 
μέλη, του Δασικού Συ-
νεταιρισμού συνεχίζεται 
μέχρι σήμερα, προσθέ-
τοντας ενα μικρό είσοδη-
μα στους χωριανούς μας, 
ενώ παράλληλα βοηθάει 
τα δάση να ανανεωθούν 
και να ανασάνοωυν, συ-
ντελώντας σε ένα υγιές 
και ισορροπημένο οικο-
σύστημα. Σε έναν τόπο 
που τα τελευταία χρόνια 
είναι ξεχασμένος και από 
τον Θεό.

Άρθρο: Γιώργος Χρύσανθος

ΟΙ ΥΛΟΤΟΜΟΙ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ



BESTmarket
www.best-market.gr

Παναγιώτης & Λάµπρος 
Ζαρκαδούλας Ο.Ε

Λ. Αθηνών Αλίαρτος
22680 29022   fax 22680 23317
best.marketaliartow@yahoo.gr
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α/α Ονοματεπώνυμο €

1 Ζιώγας Βασίλειος του Αποστόλη 100
2 Αβράμπος Γεώργιος του Ταξιάρχη 50
3 Γαντζούδης Αλκιβιάδης του Κων/νου 25
4 Γαντζούδης Ευστάθιος του Κων/νου 25
5 Θεοδωρογιάννης Ταξιάρχης 20
6 Παρούτσας Αθανάσιος 10
7 Κουτρουμάνος Άγγελος του Πέτρου 20
8 Hondos Center 200
9 Αβράμπος Αποστόλης του Ιωάννη 50
10 Αβράμπος Στέφανος 10
11 Κουτρομάνος Σπυρίδων του Γεωργίου 10
12 Αβράμπος Παναγιώτης του Κων/νου 20
13 Αβράμπος Γεώργιος του Κων/νου 20
14 Ζαρκαδούλα Μαρία του Νικολάου 10
15 Best Market 20
16 Μανίκα Παναγιώτα 10
17 Ζιώγα Αθηνά του Γεωργίου 20
18 Σκλαπάνης Κων/νος του Λάμπρου 10

 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
01.04.2017 ΕΩΣ 30.06.2017

Για πληροφορίες 
διαφημιστικής κα-

ταχώρησης καλέστε 
στο: 697 3774961. 

ΕΠΑΙΝΙΑΝΩΝ
ΛΟΓΟΣ

www.matrioshka.gr

 Καλοκαίρι 2017  Καλοκαίρι 2017Τεύχος 11 Τεύχος 11

2237094122

6972330058

Συλλογισμός είναι 
η συνομιλία της ψυχής 
με τον εαυτό της.

Πλάτων.
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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 Θ. Αρωνιάδας 6977 39 14 10 Φτέρη

Κώστας Θ.  Αρωνιάδας 6972 03 71 81 Φτέρη

Σπύρος Γατζούδης 6973 81 70 03 Μακρύκαμη

Γιώργος Στ. Αβράμπος 6975 26 06 12 Μέρσια

Κτηνοτρόφοι, Γαλακτοκομικά προϊόντα

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ

Αξιότιμοι, σας στέλνω δύο (2) ποιήμα-
τά μου (στιχουργήματα), τα οποία φαίνονται 
και καθρεφτίζονται νοσταλγικά βιώματα της 
ζωής μας πολλών στο χωριό «Επαινιανά» τα 
οποία έγραψα, όταν φοιτούσα στο Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλονίκης και αν υπάρχει χώρος, 
ας συμπεριληφθούν στην εκδοθησόμενη 
εφημερίδα σας.

Επίσης σας στέλνω και δύο (2) αναμνηστι-
κές φωτογραφίες για τον «Επαινιανών Λό-
γος» με την προαναφερόμενη προϋπόθεση.

Η μία εικονίζει την πορεία, μέσω ημι-
ονικού δρόμου (ατραπού) από το Χωριό 
μας προς τον συνοικισμό «Ε κ κ λ η σ ί ε ς» 
μιας συντροφιάς συγγενικών μου προσώ-
πων, δηλαδή των πεζοπορούντων: Ιωάννου 
Αβράμπου, (πατέρα μου), του Στέφανου Ιω. 
Αβράμπου (αδελφού μου), της Ελευθερίας 
συζ. Παναγ. Αβράμπου (νύφης μου), και της 
Σπυριδούλας Δημητ. Αβράμπου (εξαδέλφης 
μου). Προηγείται δε της τελευταίας καβάλα 
στο μουλάρι η σύζυγος του αδελφού μου, 
Στέφανου, Ευφροσύνη νεόνυμφη τότε το 
έτος 1966. Έτσι γινόντουσαν οι μετακινήσεις 
τότε των ανθρώπων του χωριού μας , των 

Αγράφων και όχι μόνο και θα ήταν ευτυχής 
κανείς να διαθέτει μεταφορικό ζώο για τις 
μεταφορές του. Το ζώο τότε (άλογο, ημίονος, 
αλλά ακόμη και ο συμπαθής όνος) αποτελού-
σε «το μερσεντές» ή το απλό αυτοκίνητο της 
εποχής για πάρα πολλούς.

Και η άλλη φωτογραφία εικονίζει τη συ-
γκέντωση Επαινιανιτών, όσοι παρευρέθηκαν 
στο χωριό κάποια ημέρα του καλοκαιριού του 
έτους 1982 ή 1983 (αν καλώς ενθυμούμαι). 
Ήταν η στιγμή που οι Επαινιανίτες υποδέχτη-

καν με απερίγραπτη χαρά, πανηγυρισμούς 
και συγκίνηση το τροχοφόρο μηχανοκίνητο 
όχημα (φορτηγό αυτοκίνητο) που για πρώτη 
φορά έφτασε στα Επαινιανά μ εδρόμο που κα-
τασκευάστηκε από την γνωστή θέση «Σμίξη» 
μέχρι το Χωριό μας με πρωτοβουλία, δαπά-
νες και προσωπική εργασία των απανταχού 
Επαινιανιτών, δημιουργώντας έτσι ελπίδα 
εξόδου του Χωριού μας από την απομόνωση. 
Μια φωτογραφία, όπως παραδέχονται, λένε 
χίλιες λέξεις. 12 Μαρτίου 2016. 

Με εκτίμηση, 
Ρίτσα Αβράμπου - Κούτσικου.

 Ἀπό το σπίτι στο βουνό

Ἦρθε καιρός νά φύγουμε, νά πᾶμε στά βουνά
μ’ὃλα τά γιδοπρόβατα στά κρύα τά νερά.
Ὃλοι μαζί κινήσαμε μπροστά ἀπ’τό χαγιάτι
μαζί μέ το μουλάρι μας κι αὐτόν τόν ἀγωγιάτη

Φωνάξαμε στόν  Ἂγγελο, ἂντε θ’ἀρθεῖς νά πᾶμε,
ψηλά ἀπ’τό Κεραμαριό, στό Ἀσφεντάμι θά πᾶμε.
γέρνουν τά ἲσια στό Ρογκάκι… ἂντε θἀ ρ́θεῖς
καί σύ Δημητράκη;

Τό γέλιο τό τραγούδι μας ἀκούγεται μακρυά
ψηλά στά Τρία ἐλάτια, στό ρέμμα στήν Ἰτιά
Κοντά εἰς τή Ραχούλα, πρὀς τίς Κορομηλιές
ἀκούμε τή μανούλα, νά λέει στίς γειτονιές:

Φύγανε τά παιδιά μας, νά πᾶνε στό Ἀσφεντάμι
νά ζήσουν μέ ἀγάπη… μακρυά ἀπ’το ποτάμι!.

Ὁ δρόμος ἦταν μακρυνός, ἐπίσης ἀνηφορικός,
στολίζεται μέ ἐλάτια, κι ὄμορφα μονοπάτια.

Άκούγονται βελάσματα ἀπό τίς λαγκαδιές
καί κελαηδοῦν οἱ πέρδικες στίς διάφορες πλαγιές.

Στὀν Καναλάκη φτάσαμε, καθίσαμε γιά λίγο,
ἢπιαμε γάργαρο νερό, πού εἶναι δροσερό καί κρύο.

Στέλνουμε τόν  Ἂγγελο στήν Κάφτρα καί στή Σκάλα
νά βρεῖ τά γιδοπρόβατα ν’ἀρμέξουμε τό γάλα.

Τό ΘΕΟ εὐχαριστοῦμε, τήν Μητέρα ΠΑΝΑΓΙΑ μας
πού μέ τή δική της Χάρη, προστατεύει τά παιδιά μας
στά κακοτράχαλα βουνά μας.
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