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από το μπαλκόνι των Αγράφων

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ
ΑΝΤΑΜΩΜΑ ‘17

Συστήνουμε σε όλους ανεπιφύλακτα  
να δουν αυτή την σημαντική δουλειά του 
Άγγελου Ζαρκαδούλα.

Με μεγάλη επιτυχία και συγκίνηση 
ολοκληρώθηκε η φετινή μας ημερίδα.

Έχω την γνώμη ότι υπήρξα ο πρώτος 
δάσκαλος στη Φτέρη, όμως ατύπως και πα-
ρανόμως (!), μόνο για είκοσι μέρες το 1952.

Νέο video για τα
Επινιανά

 Ημερίδα Επινιανών
2017

 Ο δάσκαλος της
Φτέρης

04 08 11Νέα Εθιμοτυπικά Κοινωνικά

Το Δ.Σ. του πολιτιστικού μας Συλλόγου 
αποφάσισε, να συμμετάσχει απο κοινού με 
άλλους Αγραφιώτικους Πολιτιστικούς Συλ-
λόγους όπως των Αγράφων, Μοναστηρακί-
ου, Λημερίου, Γρανίτσας...  | σελ. 3

Ζημιές άφησε στο χωριό μας ο τελευταί-
ος σεισμός της 11ης Σεπτεμβρίου... | σελ. 3

Η επιτυχία του φετινού κα-
λοκαιρινού ανταμώματος φάνηκε 
από την επιτυχημένη και άκρως 
συγκινητική 3η ημερίδα που προ-
ηγήθηκε. Ο καιρός φέτος, που  
μάλλον μας το χρώσταγε, ήταν 
και αυτός υπέροχος, όπως κι όλοι 
οι χωριανοί μας μαζί με τους μου-
σαφιρέους τους, που γεμίσαν όλα 
τα καθίσματα που είχαμε απλω-
μένα στο προαύλιο...  | σελ. 6

 ΑΣΦΑΛΤΟΣ ΜΕΧΡΙ
 ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ
ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ
Το δεύτερο Αγραφοχώρι του πα-
 λιού Δήμου Αγράφων που κατάφερε
 να έχει  δρόμο με άσφαλτο, από τα
Βόρεια όμως, είναι τα Μεγάλα Βραγ-
 γιανά, μετά το Μοναστηράκι από την
νότια πρόσβαση. Πλέον οι Μεγαλο-
 βραγγιανίτες μπορούν να πηγαίνουν
 στο χωριό τους πιο εύκολα, χωρίς να
χρειάζεται να καταστρέφουν τα αυτο-
κινητά τους. | σελ. 4
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Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, εκφράζει τα 
θερμά μας συγχαρητήρια στην Κωνσταντίνα 
Αβράμπου, εγγονή του Κωστή Αβράμπου 
για την πρωτοβουλία της, που μεγάλωσε και 
φρόντισε για μεγάλο διάστημα τις κοτσίδες 
της, ώστε όταν μεγάλωσαν αρκετά, τις έκο-
ψε και τις χάρισε στον Πανελλήνιο Σύλλογο 

Γυναικών με Καρκίνο Μαστού ‘’Άλμα ζωής’’. 
Τα μαλλιά που δωρίζονται, συλλέγονται 

απο το ‘’’Αλμα Ζωής’’ και αποστέλλονται σε 
ειδικό κατασκευαστή περουκών απο φυσική 
τρίχα, αποκλειστικά για γυναίκες της Ελλά-
δας που πάσχουν απο καρκίνο και βρίσκονται 
σε χημειοθεραπεία.

Ζημιές άφησε στο χωριό μας ο τελευταίος 
σεισμός της 11ης Σεπτεμβρίου που έπληξε το 
χωριό μας, με επίκεντρο κοντά στο Ασπρόρεμα.

Ο Εγκέλαδος ήταν σύντομος αλλά πολύ 
δυνατός, έγινε αισθητός σε όλο το χωριό και 
μικροπράγματα πέσανε απο τους τοίχους των 
περισσότερων σπιτιών.     

Σοβαρές ρωγμές έχει υποστεί ο τρούλος 
του Αγ. Γεωργίου που έχουν πέσει σοβάδες και 
υπάρχει μεγάλη ανησυχία να μην μπούν όμβρια 

νερά και υγρασία μέσα στην Εκκλησία. Ρωγμές 
έχουν προκληθεί επίσης και στους τοίχους του 
Δημοτικού μας Σχολείου.

Κατολισθήσεις έγιναν σε δρόμους και παλιά 
μονοπάτια, ακόμα γκρεμίστηκαν πολλοί, παλιοί 
πέτρινοι τοίχοι δρόμων, μονοπατιών, χωραφι-
ών και παλιών πέτρινων σπιτιών.

Έχει ενημερωθεί η Περιφέρεια και οι υπηρε-
σίες του Δήμου Αγράφων.

Με το 12ο τεύχος των «Επαινιανών Λόγος» 
που κρατάτε στα χέρια σας, συμπληρώνονται 
τρία χρόνια από την πρώτη κυκλοφορία της 
εφημερίδας, που όπως είναι γνωστό ήταν το 
πρώτο μέλημα του παρόντος  ΔΣ του Συλλόγου.
Οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι τα σχόλια μέ-
χρι τώρα ήταν θετικά και από τους Επινιανίτες 
αλλά και από άλλους Ευρυτάνες  που παίρνουν 
την Εφημερίδα.  Ήδη, τυπώνονται περί τις  400 
εφημερίδες κάθε φορά και έχουμε συνεχώς αύ-
ξηση των παραληπτών. Παράλληλα στέλνουμε 
και ηλεκτρονικά την εφημερίδα σε αρκετούς.
Πιστεύουμε ότι η εφημερίδα καλύπτει ένα κενό 

που υπήρχε ως προς την ενημέρωση των συγ-
χωριανών, που ευρίσκονται σε όλη την επικρά-
τεια αλλά και στο εξωτερικό.

Βέβαια, όπως έχουμε ξαναγράψει, τα έξο-
δα για να βγει η εφημερίδα έγχρωμη, με καλή 
διάταξη κλπ, είναι αρκετά, γι’ αυτό θέλει  την 
στήριξη όλων όσων θέλουν πραγματικά να ενη-
μερώνονται κάθε τρίμηνο, ώστε να διατηρήσει 
το έντυπο τη σημερινή του μορφή. Αντιλαμβα-
νόμαστε ότι η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει 
όλα τα εισοδήματα, γι’ αυτό και η συνδρομή που 
έχει ορίσει το ΔΣ έχει κρατηθεί  χαμηλά επί σειρά 
ετών. Είναι όμως απαραίτητη για την εύρυθμη 
λειτουργία του Συλλόγου, που εκτός από την 
έκδοση της εφημερίδας, έχει κάνει κάποια έργα 
(όπως η αγορά εξοπλισμού σε καρέκλες, τρα-
πέζια, σκιάδια κλπ.) και έχει αρχίσει έργα επι-
σκευής στο Σχολείο αλλά και άλλα έργα, όπως 
θα διαβάσετε σε άλλη στήλη.

Πλούσιο το καλοκαίρι που μας πέρασε σε 
εκδηλώσεις στα Επινιανά. Το Σάββατο  1η Ιουλί-
ου έγινε  στην εκκλησία των Αγίων Αναργύρων 
αρχιερατική Λειτουργία με την παρουσία του Αρ-
χιεπισκόπου Καρπενησίου κκ Γεωργίου. Λεπτο-
μέρειες  είχαμε γράψει στο προηγούμενο τεύχος 
της εφημερίδας. Το Σάββατο  12 Αυγούστου  έγι-
νε η ημερίδα για τον Παπα Αλέξη των Επινιανών. 
Υπήρξε μεγάλη συμμετοχή κόσμου που δείχνει 
το ενδιαφέρον των Επαινιανιτών για την ιστορία 
του τόπου τους.

 Προσπάθεια του Συλλόγου είναι μέσα από τις 
Ημερίδες του Αυγούστου να θυμηθούμε ή και να 

μάθουμε την ιστορία του τόπου μας, τιμώντας 
και όποιους έπαιξαν καθοριστικό ρόλο σε αυτό.  
Έτσι, απόφαση μας είναι η συνέχιση αυτών των 
Ημερίδων και για το επόμενο έτος 2018, όπου θα 
παρουσιάσουμε τη ζωή και το έργο των στρατη-
γών Δημητρίου Θεοδοσίου Αβράμπου και Δημη-
τρίου Γεωργίου Αβράμπου. Λεπτομέρειες θα δη-
μοσιευθούν σε επόμενα τεύχη της εφημερίδας.

Την επόμενη μέρα Κυριακή 13 Αυγούστου 
έγινε το ημερήσιο αντάμωμα  με ζωντανή μουσι-
κή,  πλούσια λαχειοφόρο αγορά, συμμετοχή αρ-
κετού κόσμου  και πολύ γλέντι. Το ΔΣ του Συλ-
λόγου ευχαριστεί θερμά όλους τους  χορηγούς 
δώρων για τη λαχειοφόρο αγορά του Συλλόγου. 
Επίσης έγιναν πολλές πεζοπορίες  στα αξιοθέατα 
των Επινιανών. 

Μας εξέπληξε ευχάριστα ο Άγγελος Λ. Ζαρ-
καδούλας  με το νέο video για τα Επινιανά που 
ετοίμασε φέτος που είναι πάρα πολύ καλό.

Άρχισαν τα έργα επισκευών στο Σχολείο των 
Επινιανών,  με στόχο να μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί καλύτερα από τους συγχωριανούς μας το 
ερχόμενο καλοκαίρι. Ένα θέμα που απασχολεί το 
ΔΣ είναι η κατασκευή Ηρώου πεσόντων στα Επι-
νιανά, το οποίο λείπει από το χωριό μας. Ελπί-
ζουμε να οριστικοποιηθεί ο κατάλληλος  χώρος 
και να ανεγερθεί σύντομα.

Εξετάζεται και η οργάνωση δύο εκδηλώσεων 
για το 2018 στην Αθήνα και θα σας ενημερώσου-
με όταν έχουμε περισσότερα στοιχεία.

Λεπτομέρειες  για όλες τις εκδηλώσεις και τα 
άλλα θέματα γράφουμε σε άλλες στήλες.

Συνεχίζονται τα προβλήματα και οι αλό-
γιστες ζημιές στους κτηνοτρόφους μας από 
τους λύκους, ακόμα και μες το κατακαλόκαι-
ρο, τόσο στα Επινιανά όσο και στα υπόλοιπα 
χωριά των όμορων περιοχών.
- Τα ζλάπια ήρθαν κι δεν λέν να φύγνε άλλα 
ούτε κι τ’ αυτιά τουν υπευθύνουν δε λεν να 
ιδρώσνε!!! Θα μας φάν….

 ΤΟ ΧΑΒΑ ΤΟΥΣ ΟΙ
ΛΥΚΟΙ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

 Τριμηνιαία έκδοση του πολιτιστικού συλλόγου
 Επαινιανιτών Ευρυτανίας «ο Άγιος Γεώργιος».
Τεύχος 12ο.  Φθινόπωρο 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
Γεωργία Κουτρομάνου
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ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

 Ι.Μ. ΣΤΑΝΑΣ ΕΠΙΝΙΑΝΩΝ

 ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ
 ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ
ΕΥΡΥΤΑΝΕΣ

Το Δ.Σ. του πολιτιστικού μας Συλλόγου 
αποφάσισε, να συμμετάσχει απο κοινού με 
άλλους Αγραφιώτικους Πολιτιστικούς Συλ-
λόγους όπως των Αγράφων, Μοναστηρακί-
ου, Λημερίου, Γρανίτσας, Πρασιάς και πολ-

λών άλλων για την ίδρυση Τράπεζας αίματος 
για τους Ευρυτάνες στο Νοσοκομείο Ευαγγε-
λισμός.

Η αιμοδοσία θα γίνει στις 26 Νοεμβρίου 
2017.

Με όμορφο καιρό και μεγάλη προσέλευση 
από όλα τα χωριά των Αγράφων, τιμήθηκε και 
φέτος με λαμπρότητα στις 08 Σεπ., η Ι. Μ. Στάνας, 
στα Επινιανά. Χοροστατούντος και Ιεροργούντος  

του Σεβασμιοτάτου Mητροπολίτου Καρπενησίου 
κ. Γεωργίου. Από την Περιφέρεια το παρόν έδω-
σε ο Αντιπεριφερειάρχης κ Α. Τασιός, η Περιφε-
ρειακή σύμβουλος κ Κ. Καλαντζή, από τον Δήμο 

Αγράφων ο Αντιδήμαρχος κ Α. Μάκκας,  ο Βου-
λευτής Ευρυτανίας κ. Κοντογιώργος, Δημοτικοί 
σύμβουλοι και πολλοί Πρόεδροι τοπικών διαμε-
ρισμάτων και Πολιτιστικών Συλλόγων. 

ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ

 ΤΟ ΦΛΑΜΙΝΓΚΟ
 ΤΟΥ ΤΡΟΒΑΤΟΥ
 ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΤΩΝ ΕΠΙΝΙΑΝΩΝ

Μια έκπληξη μας επιφύλαξαν φέτος οι 
φίλοι μας οι Τροβατιανοί, μιας και έσκασαν 
στην παραλία στο παλιό γεφύρι, με το τερά-
στιο flamingo τους!

Πλέον πετάει στο youtube και ας είναι 
άπτερο!

 Να αγαπάς την ευθύνη! Να λές εγώ μονάχος μου
 έχω χρέος να σώσω τον Τόπο μου! Αν δεν σωθεί
εγώ φταίω. δ

Νίκος Καζαντζάκης.
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 ΝEΟ VIDEO ΑΠO
DRONE ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙ-
ΝΙΑΝA

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ

Επειδή δεν έχουμε πλήρη γνώση των  
παιδιών συγχωριανών μας που επέτυχαν σε 
ανώτατες και ανώτερες σχολές, παρακαλούμε 
τους γονείς να μας γνωρίσουν όλους τους επι-
τυχόντες.

Επιθυμία του Διοικητικιύ Συμβουλίου είναι 
να βραβεύσει όλους τους επιτυχόντες σε κά-
ποια προσεχή εκδήλωση. Συγχαίρουμε όλους 
τους επιτυχόντες και τους ευχόμαστε καλή 
σταδιοδρομία.

Αλλά και τα παιδιά που δεν πέτυχαν  σε 
κάποια σχολή δεν πρέπει να απογοητεύονται 
αλλά να στραφούν  σε άλλους τομείς που 
έχουν κλίση και να ασχοληθούν με ζήλο με ότι 
επιλέξουν.

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ

Το δεύτερο Αγραφοχώρι του παλιού Δή-
μου Αγράφων που κατάφερε να έχει  δρόμο 
με άσφαλτο, από τα Βόρεια όμως, είναι τα 
Μεγάλα Βραγγιανά, μετά το Μοναστηράκι 
απο την νότια πρόσβαση.

Πλέον οι Μεγαλοβραγγιανίτες μπορούν να 
πηγαίνουν στο χωριό τους πιο εύκολα, χωρίς 
να χρειάζεται να καταστρέφουν τα αυτοκινη-
τά τους. 

Ο δρόμος είναι ήδη ασφαλτοστρωμένος 
από τα μέσα Σεπτέμβρη.

Όμως η Περιφέρεια, ο Αντιπεριφερειάρχης 
μας κ. Άρης Τασιός και ο Δήμαρχός μας, θα 
πρέπει να συντονιστούν περισσότερο, ώστε 
να συνεχιστεί ο ασφάλτινος δρόμος, απο τα 
Μεγάλα Βραγγιανά μέχρι την διασταύρωση 
με τον δρόμο Τροβάτο -  Άγραφα. 

Αυτό θα είναι και η ένωση των δύο Τεχνη-
τών Λιμνών, των ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ και του ΠΛΑ-
ΣΤΉΡΑ, αναδεικνύοντας την μοναδικά όμορ-
φη διαδρομή του Αγραφιώτη ποταμού μας, 
συμβάλλοντας ουσιαστικά στην πολυπόθητη 
ανάπτυξη του τόπου μας.

Υπολογίζεται ότι μέχρι το καλοκαίρι του 
2019 η άσφαλτος θα είναι γεγονός και στα 
υπόλοιπα Αγραφοχώρια… είδομεν!

Σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ του Συλ-
λόγου άρχισαν εργασίες επισκευών στο κτί-
ριο του σχολείου των Επινιανών, που όπως 
είναι γνωστό έχει παραχωρηθεί η χρήση του 
από το  Δήμο Αγράφων στο Σύλλογο Επινια-
νιτών. Συγκεκριμένα μέχρι τώρα έχουν γίνει 
οι παρακάτω εργασίες:
> Αντικατάσταση σπασμένων κεραμιδιών.
> Αντικατάσταση σπασμένων τζαμιών.
> Κατασκευή τσιμεντένιου δαπέδου στο μι-
κρό δωμάτιο στο πίσω μέρος του σχολείου σε 
αντικατάσταση φθαρμένου ξύλινου δαπέδου 
και κατασκευή τσιμεντένιου διαδρόμου πρό-
σβασης σε WC και δωμάτια.
> Τοποθέτηση εξωτερικής βρύσης στο πίσω 
μέρος του σχολείου.
> Μόνιμη τοποθέτηση 6 μεταλλικών κολώ-
νων στις δύο πλευρές του προαύλιου χώρου 
για την καλύτερη στήριξη του πλαστικού 
πλέγματος για την σκίαση του χώρου που 
είναι απαραίτητη για τους καλοκαιρινούς μή-
νες.
>  Έχει αντικατασταθεί η  πόρτα για το δωμά-
τιο που είναι στον κυρίως χώρο του σχολείου 
και το κάσωμα  στην είσοδο της μεγάλης αί-
θουσας. Δεν τοποθετήθηκε πόρτα για να είναι 
ενιαίος ο χώρος.

Θα γίνει σύντομα βελτίωση της ηλεκτρο-
λογικής εγκατάστασης  με τοποθέτηση ρελέ 
ασφαλείας και αντικατάσταση φθαρμένων 

διακοπτών. Το ίδιο θα γίνει και στο κτίριο του 
Συλλόγου στο κέντρο του χωριού.

Θα τοποθετηθεί πρόσθετο πλέγμα 2 μέ-
τρων πάνω στην περίφραξη αριστερά της 
εισόδου στην αυλή του προαυλίου του σχο-
λείου, ώστε, όταν παίζουν μπάλα τα παιδιά, 
να μην φεύγει η μπάλα εκτός και προξενεί 

ζημιές σε παρακείμενες καλλιέργειες.
Επιπρόσθετα εξετάζεται η επισκευή του 

ταβανιού η  πιθανή αντικατάστασή του και τε-
λευταία μετά την Άνοιξη θα βαφτεί το κτίριο 
ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί το καλο-
καίρι. 

Μας εντυπωσίασε και πάλι φέτος ο Άγγε-
λος  Ζαρκαδούλας , γιός των Λάμπρου και 
Άννας που ζουν μόνιμα στο Λονδίνο, με το 
νέο πεντάλεπτο video για τα Επινιανά που 
μας έστειλε. Όσοι ήμασταν τον Αύγουστο στα 
Επινιανά βλέπαμε τις πολύωρες  λήψεις που 

έκανε ο Άγγελος με το drone. Από όλες αυτές 
τις λήψεις  ο Άγγελος έφτιαξε ένα πεντάλε-
πτο video που με πολύ ωραία απαλή μουσική 
υπόκρουση παρουσιάζει τις ομορφιές των 
Επινιανών. Συστήνουμε σε όλους να δουν 
αυτή τη δουλειά  του Άγγελου που μπορούν 
εύκολα να βρουν στο Υou tube γράφοντας 
στην αναζήτηση EPINIANA.

Το Video αυτό είναι συνέχεια του περυ-
σινού που  είχε φτιάξει ο Άγγελος  με τίτλο 
EPINIANA FROM THE AIR και που είχε μεγά-
λη επισκεψιμότητα.

Συγχαίρουμε τον Άγγελο για την ωραία 
δουλειά που έκανε και ελπίζουμε να συνεχί-
σει την ωραία αυτή προσπάθεια και το επόμε-
νο καλοκαίρι.

- Στο Σύνταγμα γιατί κυκλοφόραγες με 
την γκλίτσα στο χέρι?
- Για να ξεχωρίζει ο Βοσκός απ’ τα 
πρόβατα!!
 Έμπνευση: Λάμπρος Αποστόλου. 
Από το διαδίκτυο: «Σπάμε πλάκα μαζί»

Και επειδή η Ελλάδα έδωσε τα Φώτα 
σε ολόκληρο τον κόσμο ήταν ανάγκη 
να της στείλουν το λογαριασμό 2500 
χρόνια μετά
Έρευνα: Γεωργία Κουτρομάνου.
Πηγή: www.krassanakis.gr/gelio.htm

Ανέκδοτο
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Ο καιρός φέτος, που  μάλλον μας το 
χρώσταγε, ήταν και αυτός υπέροχος, όπως κι 
όλοι οι χωριανοί μας μαζί με τους μουσαφιρέ-
ους τους, που γεμίσαν όλα τα καθίσματα που 
είχαμε απλωμένα στο προαύλιο. Όσοι κατά-
φεραν να είναι στο χωριό απόλαυσαν το κα-
λοκαιρινό μας αντάμωμα, με πάρα πολύ χορό 
σε μια τεράστια πίστα μπροστά στο Δημοτικό 
μας Σχολείο και με πάρα πολλές παγωμένες 
μπύρες. 

Ο Αλέκος Κάλλης με την Γλυκερία και 
τον δικό μας Γιάννη Γαντζούδη, έδωσαν τον 
καλύτερο εαυτό τους, από τις δώδεκα το 
μεσημέρι μέχρι τις εφτά και μισή το βράδυ. 
Έκπληξη μας έκανε ο νεαρός ταλαντούχος 
κλαρινίστας, συνονόματος εγγονός του Ηλία 
Ταλάντζη που μας έπαιξε κλαρίνο και απο-
λαύσαμε το ταλέντο του για πολύ ώρα.

Μας τίμησαν με την παρουσία τους, ο Αντι-
πρόεδρος της Βουλής κ Γιώργος Βαρεμένος, 
ο Αντιδήμαρχος Αγράφων κ Αποστόλης Μάκ-
κας ο Δημοτικός σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος 
Μάκκας, ο Πρόεδρος του Τ.Δ. μας κ Λευτέρης 

Αβράμπος, ο Πρόεδρος του Τ.Δ. Τριδέντρου κ 
Βασίλης Πεσλής, ο Πρόεδρος του Πολιτιστι-
κού Συλλόγου Αγράφων κ Φάνης Λόζος, από 
τον Σύλλογο Σαρακατσαναίων Βάλτου, Ξη-
ρόμερου και Ευρυτανίας  ο κ Χρήστος Κου-
τρομάνος και από τον Σύλλογο Αγραφιωτών 
Σαρακατσαναίων ο κ Κώστας Γαντζούδης.

Τις βραβεύσεις των επιτυχόντων στην τρι-
τοβάθμια εκπαίδευση έκαναν οι παρευρισκό-
μενοι πρώην Πρόεδροι του Συλλόγου μας κ. 
Παναγιώτης Κουτρομάνος, κ Γιώργος Ζαρ-
καδούλας, κ Λάμπρος 
Αποστόλου και κ Κώ-
στας Γαντζούδης.

Αξίζουν θερμά 
συγχαρητήρια σε όλα 
τα μέλη και τις οικο-
γένειες του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του 
Συλλόγου μας και σε 
όλους τους εθελοντές 
που βοήθησαν να γίνει 
πετυχημένη η εκδή-

λωσή μας, σε όλη την νεολαία του χωριού 
μας, που όταν τους χρειαστήκαμε, με προθυ-
μία και χαρά πρόσφεραν την βοήθειά τους.

Επίσης να ευχαριστήσουμε όλους τους 
Πιγγιανίτες, τις Πιγγιανίτισες και τους φίλους 
των Επινιανών που μοιράστηκαν μαζί μας, 
άλλο ένα πανέμορφο αντάμωμα στα Επινια-
νά!  

Σας ευχαριστούμε, 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ 2017

Η επιτυχία του φετινού καλοκαιρινού ανταμώματος 
φάνηκε από την επιτυχημένη και άκρως συγκινητι-
κή 3η ημερίδα που προηγήθηκε.

Άρθρο: Γιώργος Χρύσανθος.

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΣΕ ΧΟΡΗΓΟΥΣ ΔΩΡΩΝ - ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου αισθάνεται την 
ανάγκη να ευχαριστήσει όλους όσους προσέ-
φεραν δώρα για την λαχειοφόρο αγορά που 
έγινε στο αντάμωμα της 13ης Αυγούστου 
2017  στα Επινιανά. Το γεγονός ότι οι λαχνοί 
εξαντλήθηκαν αμέσως μόλις κυκλοφόρησαν 

δείχνει ότι τα δώρα ήταν αξιόλογα ποιοτικά 
και ποσοτικά. Λόγω έλλειψης χώρου κατα-
γράφουμε μόνο τους δωροθέτες με τη σειρά 
που ήταν γραμμένοι στην κατάσταση δώρων, 
όπου αναγράφονταν αναλυτικά τα δώρα.

Ευχαριστίες  επίσης σε όλους τους εθελοντές που εργάσθηκαν για την προετοιμασία και οργάνωση όλων των καλοκαιρινών εκδηλώσεων.

1 Hondos Center
2 Αφοί Αποστόλου Ηλίας και Ταξιάρχης - Κατοχή Μεσολογγίου
3 Δήμαρχος Αλιάρτου- Θεσπιέων

4 Αδελφοί Αποστόλου (Λάμπρος και Απόστολος)
5 Καφέ Μπακαλόγατος - Παγώνα Βασ. - Μάζι Αλιάρτου
6 Εταιρεία Ματριόσκα Ελλάς
7 Φούρνος Γιαννακόπουλος - Αλίαρτος

8 Αφοί Παπανίκου – Κάβα - Θήβα
9 Best Market Λ Αθηνών - Αλίαρτος
10 Νομικός ΑΕ - Αλίαρτος
11 Σωτήρχου Δέσποινα - Κοσμηματοπωλείο - Θήβα
12 Αφοι Μαργώνη - Ηλεκτρικά Είδη - Αλίαρτος
13 Μουράτη - Ενδύματα - Λειβαδιά

14 Κουτρουμάνος Ζαχαρίας - Συνεργείο - Αλίαρτος
15 Θεοδωρογιάννης Ταξιάρχης - Ταβέρνα - Αλίαρτος
16 Δημ.Αποστόλου - Γήπεδο 5Χ5 - Κάβα - Αλίαρτος
17 Καπλάνης Κωνσταντίνος - Ηλεκτρικά - Λειβαδιά
18 Ζιώγα καφέ «Στέκι» - Αλίαρτος

19 Κουτρουμάνος Κωνσταντίνος -  Θήβα
20 Ζαρκαδούλας Δημήτριος – Καφενείο - Αλίαρτος
21 Κατάστημα «Oxygen» - Λειβαδιά
22 Ζαχαρίας Αθανάσιος Οινοποιείο - Άσκρη
23 Γερμανός - Λειβαδιά
24 Φίλης Φάνης - Θήβα

25 Ποριτσάνος Χρήστος - Αγροτικά προιόντα - Αιτωλικό
26 Expert Παπαχαράλαμπος - Λιβαδειά
27 Πέτρου Γεώργιος - Υγρά καύσιμα - Λ.Αθηνών - Αλίαρτος

28 Αβράμπος Παναγιώτης Ηνίοχος - Λιβαδειά
29 Κοκμοτού Ζαφειρία - Αθήνα
30 Τάκης Κίτσιος
31 Λευτέρης Αβράμπος
32 Κουτρουμάνου Μαίρη - Αλίαρτος
33 Αφοί Αποστόλου Υλικά οικοδομών - Πέτρα

34 Φωτογραφείο «Μαρίνος»- Θήβα
35 Φούρνος Χαλιμούρδα - Αλίαρτος
36 Οινοποιείο Σωτηρίου - Λεσίνι
37 Βιβλιοπωλείο Πυξίδα - Αλίαρτος
38 Γατής Ηλίας - Υδραυλικά  Λ Αθηνών -  Αλίαρτος
39 Ξενώνας «Πανόραμα» - Γιώτα Γαντζούδη

40 Οινοποιείο Μπαζίνη Αριστείδη - Λεσίνι
41 Super Market «Τρυπογιώργος»- Αλίαρτος
42 Γιδάρη Φωτ.- Λεσίνι
43 Χρύσανθος Δημήτρης - Λεσίνι
44 Κουτρομάνος Παναγιώτης - Βάλιας- Φτέρη
45 Ζαρκαδούλα Παρασκευή - Αλίαρτος

46 Βασιλική Τσιώλη -Ψιλικά - Αλίαρτος
47 Ζαχαροπλαστείο  «Πευκάκι» - Θήβα
48 Καφέ «Μαντείο» - Αλίαρτος
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Σύντομο χαιρετισμό απεύθυναν στην εκδή-
λωση :
> Ο Λάμπρος Γατής από τον Σύλλογο των 
Αγραφιωτών

> Ο Γιώργος Ιωάννου (Γάκιας), που ανέφε-
ρε ένα περιστατικό με τον πατέρα του και την 
βοήθεια του Παπά Αλέξη σε αυτόν.
> Ο Πρεσβύτερος των Επινιανών μπάρμπα 
Γιώργος Αβράμπος , που είχε βαπτισθεί από 
τον Παπά Αλέξη και μας ανέφερε τις δυσκολί-
ες με τις οποίες ο υπέργηρος Παπάς μετέβαι-
νε στα απομακρυσμένα μέρη των Επινιανών.

Τέλος η δισέγγονη του Παπά Αλέξη, Valli 
Pappas με έκδηλη συγκίνηση ευχαρίστησε 
όλους που συνέβαλαν στην εκδήλωση αυτή 
και τη χαρά της  που για πρώτη φορά βρέ-
θηκε στη γενέθλια γη των προγόνων της και 
υποσχέθηκε ότι θα προσπαθήσει να μάθει 
στοιχειωδώς Ελληνικά ώστε, όταν επανέλθει 
στην Ελλάδα να μπορεί να συνεννοείται κα-
λύτερα.

Η εκδήλωση έκλεισε με τον χαιρετισμό 
του εγγονού του Παπά Αλέξη Λάμπρου Πα-
παδόπουλου, ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ 
στην συγκέντρωση των στοιχείων για τον 
παππού του και σαν εκπρόσωπος όλων των 
παρόντων και όχι μόνο μελών της οικογέ-
νειάς του εξέφρασε με έκδηλη συγκίνηση τις 
ευχαριστίες του για την εκδήλωση αυτή.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η ευρύτερη οι-
κογένεια του Λάμπρου Παπαδόπουλου ανα-
κατασκεύασε τον τάφο του Παπά Αλέξη και 
προσέφερε τα άμφια του Παπα Αλέξη στην 
Εκκλησιαστική Επιτροπή Επινιανών που το-
ποθετήθηκαν σε καλαίσθητη προθήκη στον 
Ι.Ν. του Αγίου Γεωργίου που κατασκευάσθη-
κε από τους Αδελφούς Αποστόλου σε συνεν-

νόηση με τον Σύλλογο Επαινιανιτών. Αξίζουν 
θερμά συγχαρητήρια στην οικογένεια του 
Λάμπρου Δημ. Παπαδόπουλου  που με ευλά-
βεια επί 70 και πλέον χρόνια διατηρούσε  τα 
άμφια του παππού του Παπά Αλέξη  σε άριστη 
κατάσταση και τα παρέδωσε τώρα στην Εκ-
κλησιαστική Επιτροπή Επινιανών.

Τέλος ο Σύλλογος παρέθεσε γεύμα στο 
‘’ΠΑΝΟΡΑΜΑ’’  του Κώστα Γαντζούδη σε 
όλους τους επισκέπτες και τους συγγενείς 
του Παπά Αλέξη που παραβρέθηκαν στην εκ-
δήλωση.

Πρέπει να αναφέρουμε ότι χάρις στις προ-
σπάθειες του Γιώργου Δρίτσουλα, όλες οι 
ομιλίες στην  ημερίδα βιντεοσκοπήθηκαν και 
έτσι είναι διαθέσιμες από τον Σύλλογο και 
θα αναρτηθούν στο Youtube, ώστε να έχουν 
πρόσβαση σε αυτές  όλοι οι επιθυμούντες να 
τις παρακολουθήσουν.

Σας ενημερώνουμε ότι τα πρακτικά της 
ημερίδας για τον Παπά Αλέξη μαζί με άλλες 
πληροφορίες για την ζωή και το έργο του και 
πλούσιο φωτογραφικό υλικό  θα εκδοθούν  
προσεχώς με επιμέλεια του εγγονού του 
Παπά Αλέξη Λάμπρου Δημ. Παπαδόπουλου, 
ο οποίος είναι μεταξύ άλλων  συγγραφέας και 
μέλος της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών.

Φυσικά ο Σύλλογός μας θα σταθεί αρωγός 
στην προσπάθεια του αυτή.

Έτσι θα δοθεί η ευκαιρία σε όλους να πλη-
ροφορηθούν όλα τα  στοιχεία για τον Παπά 
Αλέξη.

Αιδεσιμότατε Παπά-Σωτήρη, Κύριε Πρό-
εδρε του Τοπικού Συμβουλίου, Κύριε δάσκα-
λε, Κύριοι του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Επαινιανιτών, 

Κυρίες και Κύριοι.
Εκ μέρους της Εκκλησιαστικής Επιτροπής 

της Ενορίας του Αγίου Γεωργίου Επαινιανών 
σας καλωσορίζω και σας εκφράζω τις ευχα-
ριστίες όλων μας για τη συμμετοχή σας στη 
σεμνή αυτή εκδήλωση, για να τιμήσουμε ένα 
τέκνο του Θεού και του χωριού μας, τον αεί-
μνηστο παπά μας “ τον Παπαλέξη”. Ομολογώ 
την αδυναμία μου να περιγράψω τη βιογραφία 
του αείμνηστου παπά μας, που ήταν γνωστός 
στους μεγαλύτερους από εμάς ως “ΠΑΠΑΛΕ-
ΞΗΣ”. Η αδυναμία μου αυτή εντοπίζεται στην 
έλλειψη κυρίως γραπτών πηγών και στις λί-
γες προφορικές διηγήσεις και πληροφορίες.

Θέλω όμως να ευχαριστήσω θερμά τον 
εγγονό του ΠΑΠΑΛΕΞΗ Λάμπρο Δημητρίου 
Παπαδόπουλο για τα στοιχεία και τις πλη-
ροφορίες που μου έδωσε για τον αείμνηστο 
παππού του. Επίσης ευχαριστώ θερμά τον 
θείο μου Γεώργιο Ταξ. Αβράμπο και τον αγα-
πητό μας Γεώργιο Σπύρου Κουτρομάνο, που 
θα μας διηγηθούν και αυτοί λίγες αναμνήσεις 
για τον “Παπαλέξη”. 

Περίπου, το έτος 1850, εδώ στα Επαινιανά, 
που από το 1961 εσφαλμένα λέγονται Επινια-
νά, γεννήθηκε ο Παπαλέξης, από τo ζεύγος 
Παναγιώτη Ιωάννου. Οι γονείς του είχαν πέ-
ντε παιδιά, δύο αγόρια τον «Παπαλέξη» και 
το Μάρκο και τρία κορίτσια. Οικογένεια πο-
λύτεκνη και φτωχή. Λόγω της φτώχειας, οι 
γονείς έδωσαν το παιδί τους για υιοθεσία σε 
έναν συγγενή τους - θείο του από το Λημέ-
ρι, με επώνυμο Κονιαβίτης. Δεν γνωρίζουμε 
εάν πριν την υιοθεσία είχε βαπτιστεί. Το ονο-
ματεπώνυμο που απέκτησε από τους θετούς 
του γονείς ήταν «Αλέξανδρος Κονιαβίτης». Οι 
θετοί του γονείς ζούσαν στην Αθήνα. Ο θε-
τός του πατέρας είχε μια μικρή επιχείρηση. Ο 
Αλέξανδρος εργαζόταν στην επιχείρηση του 
θετού του πατέρα και παράλληλα σπούδαζε.

Τελείωσε το Σχολαρχείο, και όπως μου δι-
ηγήθηκε ο εγγονός του, συνέχισε  τις σπου-
δές του στο Διδασκαλείο της εποχής εκεί-
νης. Όμως πριν τελειώσει τις σπουδές του, 

Η ημερίδα αυτή είναι η 3η που γίνεται τα 
τελευταία χρόνια στα Επινιανά, στα πλαίσια 
των εκδηλώσεων του Αυγούστου και στόχος 
του ΔΣ του συλλόγου είναι, να συνεχιστούν οι 
εκδηλώσεις αυτές  που έχουν στόχο να ανα-
δείξουν την ιστορία του τόπου μας. Ο Παπά 
Αλέξης  υπηρέτησε σαν ιερέας στην ευρύτε-
ρη περιοχή των Επινιανών για 73 χρόνια και 
πέθανε το 1946. Προηγήθηκε εκκλησιασμός 
και αρτοκλασία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωρ-
γίου και τρισάγιο στη μνήμη του Παπά Αλέξη 
από τον ιερέα των Αγράφων και Επινιανών 
π. Σωτήριο Σαλαμάρα. Η εκκλησία του Αγίου 
Γεωργίου αναγέρθηκε το 1910 επί των ημε-
ρών του  μακαριστού Παπά Αλέξη, ο οποίος 
έχει ταφεί στον προαύλιο χώρο του Ναού και 
πίσω από το Ιερό.

Στη συνέχεια προσφέρθηκε από τον Πολι-
τιστικό Σύλλογο Επινιανών καφές και αναψυ-
κτικά σε όλους τους συμμετέχοντες στο κα-
φενείο «ΑΝΑΤΟΛΗ» του Λευτέρη Αβράμπου. 
Ακολούθησε το κύριο μέρος της ημερίδας, 
που έγινε στην πλατεία Π.Κουτρομάνου των 
Επινιανών.

Παρέστησαν ο π.Σωτήριος Σαλαμάρας, 
ο πρόεδρος του χωριού Ελ.Αβράμπος,  ο 
Χρήστος Κουτρομάνος από τον Σύλλογο των 
Σαρακατσαναίων Βάλτου, Ξηρομέρου και  
Ευρυτανίας, ο  Λάμπρος Γατής από τον Σύλ-
λογο των Αγραφιωτών, ο εκπαιδευτικός Νί-
κος Αλεξάκης , οι στενοί συγγενείς του Παπά 
Αλέξη μεταξύ των οποίων ο εγγονός του Λά-
μπρος Παπαδόπουλος με την οικογένειά του, 
η δισέγγονή του Valli Pappas, η οποία ήρθε 
από τις ΗΠΑ και πλήθος κόσμου από τα Επι-
νιανά αλλά και γειτονικά Αγραφιώτικα χωριά.

Ύστερα από σύντομο χαιρετισμό του προ-
έδρου του Συλλόγου Γιώργου Χρύσανθου 
ακολούθησε έναρξη της ημερίδας από τον 
ιερέα π. Σωτήριο Σαλαμάρα, ο οποίος τό-
νισε την ανάγκη να γνωρίζουμε την ιστορία 
του τόπου μας και να διδασκόμαστε από αυ-
τήν. Κύριος ομιλητής για την ζωή και το έργο 

του Παπά Αλέξη ήταν ο συγχωριανός μας 
Απόστολος Αβράμπος που λεπτομερειακά 
ανέπτυξε όλα τα στοιχεία για τη ζωή και το 
έργο του τιμώμενου Ιερέα. Πρέπει να σημει-
ώσουμε ότι ήταν πολύ δύσκολο να βρεθούν 
στοιχεία ύστερα από τόσα χρόνια και πρέπει 
να συγχαρούμε τον Απόστολο για την προ-
σπάθειά  του αυτή.

Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός από τα Με-
γάλα Βραγγιανά Νίκος Αλεξάκης  αναφέρθη-
κε στο έργο του Παπά Αλέξη και στις προσπά-
θειες του Συλλόγου να αναδειχθεί η ιστορία 
του τόπου μέσα από τις ημερίδες αυτές. Τό-
νισε δε ιδιαίτερα τις εκδηλώσεις που έχουν 
κάνει στα Βραγγιανά για το Ελληνομουσείο 
των Αγράφων αλλά και τον Όσιο Ευγένιο τον 
Αιτωλό και τον Αναστάσιο Γόρδιο.

Ακολούθως αναγνώσθηκε από τον γ.
γραμματέα του  Συλλόγου Λάμπρο Ζαρκα-
δούλα εισήγηση για τον Παπά Αλέξη που μας 
έστειλε ο Ευρυτάνας εκπαιδευτικός Παύλος 
Νταλλής, ο οποίος είχε και συγγενική σχέση 
με την πρεσβυτέρα Αρετή και ο οποίος δεν 
μπόρεσε να παραστεί στην εκδήλωση. Αξιο-
σημείωτη είναι η αναφορά του Παύλου Νταλ-
λή ότι ο Παπά Αλέξης αλλά και άλλοι ιερείς 
της περιοχής την εποχή εκείνη ήταν κληρο-
νόμοι  του Ελληνομουσείου Αγράφων, ιδρυ-
τής του οποίου υπήρξε ο Όσιος Ευγένιος ο 
Αιτωλός και ο Ιερομόναχος Αναστάσιος Γόρ-
διος. Ανέφερε δε ενδεικτικά μερικούς Αγρα-
φιώτες Ιερείς που «έλιωσαν εδώ στα Άγραφα 
σαν αναμμένες πασχαλινές λαμπάδες υπέρ 
των θείων ρημάτων της αιωνίας φυλής μας» 
όπως:
> Ο μακαριστός Βησσαρίων Ζαρκαδούλας , 
Ηγούμενος της Ι.Μ. Τατάρνας.
>  Ο μακαριστός Ιωάννης Σαγρής, Εφημέριος 
Μοναστηρακίου και δάσκαλος.
>  Ο μακαριστός Λάμπρος Μπαλωμένος Εφη-
μέριος του Ι.Ν.Αγίων Ταξιαρχών στον Μάραθο.
> Ο μακαριστός Παπά-Γιώργης Νταλλής 
Εφημέριος για πολλά χρόνια στο Τροβάτο.

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 12 Αυγούστου στα 
Επινιανά η Ημερίδα για τον Παπά Αλέξη των Επινια-
νών. Η συμμετοχή του κόσμου ήταν μεγάλη και με 
εξαιρετικό ενδιαφέρον παρακολούθησαν όλη την εκ-
δήλωση. 

 ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΠΑΛΕΞΗ
ΤΩΝ ΕΠΙΝΙΑΝΩΝ

 Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ
 ΤΟΥ ΠΑΠΑΛΕΞΗ
ΤΩΝ ΕΠΑΙΝΙΑΝΩΝ

Ιερέα Αλέξανδρου Κονιαβίτη.

Άρθρο: Λάμπρος Ζαρκαδούλας.
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‘Έχω την γνώμη ότι υπήρξα ο πρώτος 
δάσκαλος στη Φτέρη, όμως ατύπως και παρα-
νόμως (!), μόνο για είκοσι μέρες το 1952. Αυτό 
συνέβη ως εξής:

Την άνοιξη οι ποιμένες των Αγράφων ανέ-
βαιναν με τα ποίμνιά τους στα βουνά. Μερικοί 
Φτεριώτες ανέβαιναν από την παλαιά έδρα της 
Παλαιοκατούνας. Εξ αυτών και ο αρχιτσέλιγκας  
+Βελισάριος  Κουτρομάνος, (του οποίου ο γιός  
+Στάθης υπήρξε νουνός του αδελφού μου  +Χα-
ραλάμπους, (εξ ου και ως είθισται, μ’όλους τους 
κτηνοτρόφους: “Κουμπάροι” εμείς).

Ο κουμπάρος Βελισάρης  πέρασε από το σπί-
τι μας και μας έφερε το τυρί της βραδιάς, όπως 
το συνήθιζε, μέσα σε τσαντήλες, (γύρω στα 25 
κιλά) και κάθισε λίγο να ξεκουραστεί - ύστερα 
από την εξαντλητική ανηφορική πορεία - και 
ν’ανάψει και μερικά τσιγάρα…. Εκεί -  και με-
ταξύ καφέ και τσιγάρου - οι δύο κουμπάροι (ο 
Βελισάρης και ο πατέρας μου) “συζήτησαν  και 
αποφάσισαν” μετά τις διακοπές των σχολείων, 
οπότε και θα τελείωνα εγώ το Γυμνάσιο, να πάω 
δάσκαλος - χωρίς άδεια από τον Επιθεωρητή, 
ούτε καν ενημέρωσή του - για τα βλαχόπουλα 
στη Φτέρη. Θα έπαιρνα τότε ως αμοιβή είκοσι 
δραχμές από κάθε μαθητή και θα μου προσέφε-
ραν και φαγητό. Σχολείο θα έκανα στην Εκκλη-
σία. Έτσι και έγινε, από αρχές Ιουλίου. Στο μετα-

ξύ εγώ προετοιμαζόμουν να δώσω εισαγωγικές 
εξετάσεις σε Παιδαγωγική Ακαδημία, το δεύτε-
ρο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου 1952.

Πήγα στη Φτέρη, ανεβοκατεβαίνοντας κάτι 
κατακόρυφες, σχεδόν κρεμασμένες, ορθοπλα-
γιές, ανάμεσα Μοναστηράκι - Φτέρη, που μου 
κόβονταν τα ήπατα. Για ύπνο δεν κάνω κουβέ-
ντα, καλοκαίρι ήταν. Το φαγητό: Πρόβειο γάλα, 
τυρί, γιαούρτι και αυγά τηγανητά με φρέσκο 
βούτυρο όσο ήθελα. Κατά τα άλλα όλα καλά 
και ωραία με τους  “κουμπάρους”. Θα μου μείνει 
αξέχαστη η ζωή μαζί τους  εκείνες τις μέρες.

Ωστόσο, κάθισα εκεί μόνο 25 μέρες, διότι 
δυσκολεύονταν οι γονείς να καταβάλουν το ει-
κοσάρικο για κάθε μαθητή για τον κόπο μου και 
διότι ο χρόνος για την προετοιμασία μου για τις 

εξετάσεις δεν επαρκούσε.
Πριν από μένα δεν νομίζω να 

πήγε άλλος δάσκαλος στη Φτέρη. 
Ούτε βρήκα εκεί ούτε άφησα αρχείο. 
Εντυπώσεις από τη Φτέρη

Οι εντυπώσεις μου από τη Φτέρη ήσαν πολ-
λές και ενδιαφέρουσες.

Γενικώς το έδαφος  πολύ ανώμαλο. Οι κάτοι-
κοι ασχολούνταν κυρίως με την ποιμενική κτη-
νοτροφία. Το χειμώνα κατέβαιναν στα χειμαδιά 
και το καλοκαίρι ανέβαιναν στη Φτέρη. Ήσαν δε 
πάρα πολύ φιλόξενοι και ευγενικοί.

1. Πολλές οι πλαγιές. Αμέτρητες οι βου-
νοκορφές. Σχεδόν ισάριθμες και απροσπέλα-
στες οι λαγκαδιές. Βαθιές και απάτητες οι ρε-
ματιές που όλες στηρίζονται επάνω σε φυσικές 

τρόπο και έφευγαν.
Ο λόγος του ήταν σεβαστός σε μικρούς και 

μεγάλους. Πολλές φορές γινότανε ο Ειρηνο-
δίκης ή Αγρονόμος στη μικρή κοινωνία του 
χωριού. Κάποτε ένας χωριανός του είχε κλέ-
ψει μια αγελάδα. Ο Παπαλέξης πήγε στο σπίτι 
του κλέφτη και εκείνος το αρνήθηκε. Όμως 
εκείνη τη στιγμή τον πρόδωσε η ίδια η αγε-
λάδα που έβαλε τις φωνές... μούγκρισε. Ήταν 
πρώτος στις χαρές και πρώτος στις λύπες. Ο 
ξένος στο χωριό πάντοτε ρωτούσε που είναι 
το σπίτι του παπά, προφανώς για να φιλοξε-
νηθεί. Η παπαδιά του - η Αρετή - αν και έφυγε 
από τη ζωή πολύ νέα - ήταν πάντοτε καλοσυ-
νάτη και καλοδεκτική. Μετά τον θάνατό της η 
αδελφή του παπά Αγορίτσα ήταν ο στυλοβά-
της του σπιτιού. Ο Παπαλέξης μαζί με τον δά-
σκαλο και άλλα σεβαστά άτομα διαφύλαξαν 
το χωριό από πολλά δεινά της εποχής εκεί-
νης. Τα πρώτα χρόνια της ιεροσύνης του ήταν 

δύσκολα. Όμως με το πέρασμα των χρόνων 
και τη συνδρομή των χωριανών του δημιούρ-
γησε την οικογένειά του και είχε εξασφαλίσει 
τα αναγκαία προς το ζην. Είχε αιγοπρόβατα, 
πολλά μελίσσια και σημαντική κτηματική πε-
ριουσία. Ο ιερέας Αλέξανδρος Κονιαβίτης ή 
Παπαλέξης όπως τον αποκαλούσαν οι χωρια-
νοί του απεβίωσε το 1946 και ενταφιάστηκε 
στον προαύλιο χώρο, πίσω από το Ιερό του 
Ναού του Αγίου Γεωργίου, στο δημιούργημά 
του, όπου υπάρχει το μνήμα του και σήμερα 
τελέστηκε με την παρουσία σας τρισάγιο. Ο 
Παπαλέξης άφησε αγαθή μνήμη. Στην Εκ-
κλησιαστική Επιτροπή της Ενορίας του Αγίου 
Γεωργίου Επαινιανών ο Λάμπρος Δημητρίου 
Παπαδόπουλος δώρισε μια στολή του, εις 
μνήμην του αείμνηστου παππού του και συγ-
χωριανού μας “Παπαλέξη”. Η στολή αυτή έχει 
τοποθετηθεί σε ειδική προθήκη αριστερά της 
εισόδου του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου, εκεί 

που για 73 χρόνια ο “Παπαλέξης” ιερουργού-
σε και επιτελούσε το ιερό του καθήκον προς 
Τον Κύριό μας. Στην προθήκη θα τοποθετηθεί 
και η φωτογραφία του αείμνηστου παπά μας. 

Η προθήκη αυτή είναι προσφορά των 
αδελφών Κων. Αποστόλου και του Πολι-
τιστικού μας Συλλόγου. Η Εκκλησιαστική 
Επιτροπή θερμά σας ευχαριστεί. Ιδιαιτέρως 
όμως η Εκκλησιαστική Επιτροπή και όλοι οι 
χωριανοί μας ευχαριστούμε θερμά και από 
το βήμα αυτό τα εγγόνια του « Π α π α λ έ ξ 
η «, το Λάμπρο Δημητρίου Παπαδόπουλο και 
τις αδελφές του , για την πολύτιμη αυτή προ-
σφορά τους, η οποία έχει μεγάλη ιστορική και 
πολιτιστική αξία για το χωριό μας, τα Ε π α ι ν 
ι α ν ά. Να είναι αιωνία η μνήμη του παπά μας, 
του “Π α π α λ έ ξ η”

Σας ευχαριστώ
Επινιανά, 12 Αυγούστου 2017     
 Απόστολος Ιωαν. Αβράμπος

 Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΗΣ
ΦΤΕΡΗΣ

ο θετός του πατέρας πέθανε και η θετή του 
μητέρα του έκανε τον βίο αβίωτο. Η συμπε-
ριφορά της ήταν τέτοια που ούτε φαγητό του 
έδινε, ούτε  φως για να μελετά. Αναγκάστηκε 
να φύγει. Για να επιβιώσει και να συνεχίσει 
τις σπουδές του εργαζόταν την ημέρα και την 
νύκτα διάβαζε κάτω από το φως των Δημοτι-
κών Φανοστατών. Τελείωσε τις σπουδές του.  

Σαν δάσκαλος δεν δίδαξε ποτέ. Ο Ύψιστος 
τον προόριζε για να τον υπηρετήσει. Αποφά-
σισε και έγινε παπάς στο χωριό που γεννή-
θηκε, εδώ στα Επαινιανά. Η χειροτονία του 
Αλέξανδρου Κονιαβίτη σε ιερέα έγινε την 
30η Αυγούστου 1873. Η ημερομηνία αυτή 
προκύπτει από τα μόνα, προς το παρόν, γρα-
πτά στοιχεία τα οποία βρέθηκαν στα Αρχεία 
της πρώην ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΝΑΥΠΑ-
ΚΤΟΥ και ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, που είναι στην Ναύ-
πακτο, από την κυρία Μαρία Παναγιωτοπού-
λου, Προϊσταμένη των Γενικών Αρχείων του 
Κράτους Νομού Ευρυτανίας.  Δυστυχώς ένα 
μέρος των Αρχείων κατόρθωσε να αποτυπώ-
σει.

Μια ανάλογη προσπάθεια γίνεται και από 
την Πανευρυτανική Ένωση στα Αρχεία της 
Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Οι προσπάθειες αυ-
τές τελούν υπό την έγκριση και καθοδήγηση 
του Μητροπολίτη μας κ.κ.Γεωργίου και απο-
σκοπούν στη δημιουργία αντίστοιχου Αρ-
χείου στο Νομό μας. Είναι μια δύσκολη και 
επίπονη προσπάθεια γιατί τα περισσότερα 
Αρχεία είναι σε κακή κατάσταση ή φθαρμένα 
και κατεστραμμένα. Ειδικότερα στα Αρχεία 
της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Ευ-
ρυτανίας και συγκεκριμένα στο “Παλαιό Κλη-
ρικολόγιο” στη σελίδα 9β υπάρχει η ακόλου-
θη καταχώρηση :» Αλέξανδρος Κονιαβίτης 
Επαινιανά 1873 Αυγ. 30 Σχολαρχείο Επαινια-
νά Ι. Σύνοδος. « (Ιερά Σύνοδος). Τίποτε άλλο.

Ο Παπαλέξης (ιερέας Αλέξανδρος Κονιαβί-
της) παντρεύτηκε- εννοείται πριν τη χειροτο-
νία του - την Αρετή Γιαννιώτη από το Σύχνικο 
Μοναστηρακίου. Απέκτησαν δύο αγόρια, τον 
Παναγιώτη και τον Δημήτριο και δύο κορίτσια 
την Αντιγόνη και την Καλλιρρόη. Δυστυχώς 
η παπαδιά πέθανε νέα και άφησε τα παιδιά 
της ορφανά σε μικρή ηλικία. Τον ρόλο της 
μάνας ανέλαβε και έπαιξε επάξια μια αδελφή 
του Παπαλέξη, η Αγορίτσα Μυρισιώτη , μετά 
τον θάνατο του άνδρα της, που σκοτώθηκε 
στους βαλκανικούς πολέμους του 1912-1913. 
Την Αγορίτσα λέγανε γιαγιά τα εγγόνια του 
Παπαλέξη, παιδιά του γιού του Δημητρίου. 
Δεν γνωρίζουμε αν άλλαξε ή πότε άλλαξε 
το επώνυμό του από Κονιαβίτης σε Παπαδό-

πουλος. Το πιθανότερο είναι να μην το άλλα-
ξε. Στο Αρχείο του μακαριστού ιερέα  Γεωρ-
γίου Νταλλή, που υπηρέτησε στο Τροβάτο, 
βρέθηκαν από τον ιερέα μας Παπά-Σωτήρη, 
Άδειες Γάμου και Ληξιαρχικές Πράξεις Γά-
μου με τα παρακάτω στοιχεία: {Άδεια γάμου 
του 1918. Νύφη Ελένη Δημητρίου Ζαρκάδα, 
Επαινιανά, υπογραφή ιερέας Αλεξ. Κονιαβής. 
Ληξιαρχική Πράξη γάμου: 26 Σεπτεμβρίου 
1919. Γαμβρός: Βασίλειος Λάμπρου Πεσλής, 
ετών 30 Τρίδενδρο, νύφη: Ελένη Χρήστου 
Ταλάντζη, ετών 25, Επαινιανά. υπογραφή ιε-
ρέας Αλεξ. Κονιαβής}. Όπως διαπιστώνουμε 
γίνονταν συντμήσεις στα επώνυμα και όχι 
μόνον. Τα παιδιά του δεν πήραν το επώνυμο 
Κονιαβίτης, προφανώς του θύμιζε άσχημες 
αναμνήσεις από τη θετή του μητέρα, αλλά 
ούτε το επώνυμο, των φυσικών του γονιών, 
Ιωάννου. Επέλεξε το επώνυμο «Παπαδόπου-
λος» (παπά -παιδιά) και το επώνυμο αυτό τί-
μησαν και τιμούν οι απόγονοί του. 

Ο γιός του Παναγιώτης έγινε μετανάστης 
και πήγε στην Αμερική. Εκεί πήρε το ονομα-
τεπώνυμο PITE PAPPAS που επιβεβαιώνει 
τη σύντμηση του πατρικού του επωνύμου 
Παπαδόπουλος. Εκεί παντρεύτηκε και απέ-
κτησε δύο γιούς, οι οποίοι σήμερα ζουν και 
είναι υπερήλικοι.

Σήμερα όμως μας τιμά με την παρουσία 
της, εδώ στα Επαινιανά, η VALLI PAPPAS, 
εγγονή του Παναγιώτη και δισέγγονη του 
Παπαλέξη. Την καλωσορίζουμε και την ευ-
χαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας για 
το μεγάλο της νοσταλγικό ταξίδι στη γενέ-
τειρα των προγόνων της. Dear Valli Pappas, 
welcome to your village where grandfather 
and your great grandfather were born. 
Thank you very much.

Ο γιός του Παπαλέξη Δημήτριος Παπαδό-
πουλος παντρεύτηκε, σε ηλικία 17 ετών, την 
Πηνελόπη του Νικολάου Σκάνδαλου από το 
Λημέρι. Παρέμεινε εδώ στα Επαινιανά με τον 
πατέρα του, τον Παπαλέξη, τα παιδιά του και 
τη θεία του Αγορίτσα Μυρισιώτη, μέχρι το 
1946. Το 1947 έφυγε και εγκαταστάθηκε οι-
κογενειακώς στο Αγρίνιο, όπου και απεβίωσε 
την ίδια χρονιά. Ο Δημήτριος Παπαδόπουλος 
απέκτησε δύο αγόρια τον Γεώργιο και τον 
Λάμπρο και πέντε κορίτσια την Αρετή, Ουρα-
νία, Αναστασία, Ευσταθία και Δήμητρα. Από 
τα εν ζωή παιδιά του Δημητρίου και εγγόνια 
του Παπαλέξη σήμερα βρίσκονται μαζί μας 
ο Λάμπρος Παπαδόπουλος και οι αδελφές 
του Ευσταθία σύζυγος Πέτρου Διακάκη και 
η Δήμητρα σύζυγος Δημητρίου Σκάνδαλου. 

Βρίσκονται επίσης και τρία δισέγγονα του 
Παπαλέξη.Ο αείμνηστος Παπαλέξης, όπως 
επικράτησε να τον αποκαλούν οι  χωριανοί 
του, πρόσφερε τις ιερατικές του υπηρεσίες 70 
και πλέον χρόνια με ιεροπρέπεια εδώ στα κα-
κοτράχαλα, δυσπρόσιτα και δυσκολοπάτητα 
μέρη των Επαινιανών και των γύρω χωριών.

Φτέρη, Βλαχοπούλα, Μέρσια, Απιδιά, 
Ασπρόρεμα, Εκκλησιές, Σαμάρι, Δροσέλα, 
Ανηφόρα, Τζώρτια, Κανάλια και πολλούς 
άλλους μικρότερους συνοικισμούς του χω-
ριού αγόγγυστα περπάτησε ο Παπαλέξης, 
βήμα-βήμα, χειμώνα-καλοκαίρι, με βροχές 
και καταιγίδες, με χιόνια και πάγους, με λά-
σπες και φουρτουνιασμένα ρέματα και ποτά-
μια και με πολλούς κινδύνους της ζωής του, 
για να επιτελέσει το ιερό του καθήκον. Θείες 
λειτουργίες, γάμοι, βαπτίσεις, κηδείες, αγια-
σμοί, ευχέλαια, παρακλήσεις, θεία κοινωνία 
στους ανήμπορους να έλθουν στην Εκκλησία 
ήταν ένα μέρος των θρησκευτικών του καθη-
κόντων. Με την Ιερή και θαυματουργική εικό-
να της Παναγίας μας της Στάνας στην πλάτη, 
μετέβαινε εκεί που τον καλούσαν. Είχε βαθιά 
πίστη  στο Θεό και σεβασμό στη θρησκεία και 
στην Εκκλησία που υπηρέτησε με αφοσίωση 
και αγάπη σε όλη του τη ζωή. Για την πίστη 
του αυτή προς τον Κύριο και τη θρησκεία μας 
πρωτοστάτησε και κτίστηκε επί των ημε-
ρών του (1910) ο καλλιπρεπής ιερός ναός 
του Αγίου Γεωργίου που εκκλησιαστήκαμε 
σήμερα και δεσπόζει στο μέσον του χωριού 
μας. Στέκει εκεί για να μας θυμίζει πλέον ότι 
είναι έργο του Παπαλέξη. Εκεί, μπροστά στην 
Ωραία Πύλη, στα βαθιά του γεράματα, έβαζε 
τον μικρό εγγονό του Λάμπρο να κρατάει το 
Ιερό Ευαγγέλιο και εκείνος καθισμένος στην 
καρέκλα, λόγω της μεγάλης του ηλικίας και 
της σωματικής του αδυναμίας, διάβαζε και 
Υμνούσε τον Κύριο. Στο ψαλτήρι ήταν  ο γιός 
του Δημήτριος που, από μικρό παιδάκι που 
ήταν, τον είχε μάθει γράμματα και ψαλτική ο 
πατέρας του, ο Παπαλέξης. 

Ήταν ευσεβής, αφιλοχρήματος, πονετικός, 
δίκαιος, εύστροφος, με χιούμορ και απο-
λάμβανε τον σεβασμό, την εκτίμηση και την 
αγάπη όλων των ενοριτών του, τους οποίους 
και υπεραγαπούσε. Την ίδια εκτίμηση και τον 
σεβασμό απολάμβανε ο μακαριστός και από 
τους κατοίκους των άλλων χωριών. Το σπί-
τι του ήταν πάντοτε ανοικτό και η προσφορά 
του ήταν πάντοτε απλόχερη. Όπως μου έλεγε 
ο εγγονός του Λάμπρος πάντοτε ετοίμαζε δέ-
ματα και τα έστελνε με τις εγγονές του στους 
φτωχούς. Οι εγγονές τα άφηναν με διακριτικό 

Γράφει: Παύλος Β. Ντάλλης
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α/α Ονοματεπώνυμο €
1 Σκλαπάνης Μιχάλης του Αθανασίου 100
2 Σκλαπάνη Σταυρούλα του Παναγιώτη 20
3 Αβράμπος Οδυσσέας 20
4 Ξύστρας κωνσταντίνος 15
5 Κουτρομάνος Λάμπρος του Δημητρίου 10
6 Ζαρκαδούλας Σίμος 20
7 Δημόπουλος Ζήσης 20
8 Ιωάννου Κωνσταντίνος του Λάμπρου 50
9 Νταλλής Κωνσταντίνος 20
10 Κουτρομάνος Κωνσταντίνος του Γεωργίου 25
11 Ιωάννου Χαράλαμπος του Ιωάννη 20
12 Αβράμπος Γεώργιος του Ταξιάρχη 20
13 Αβράμπος Ελευθέριος 20
14 Ζαρκαδούλας Γεώργιος του Άγγελου 20
15 Νταλλής Παναγιώτης 20
16 Κουτρομάνος Λάμπρος του Ευάγγελου 20
17 Κουτρομάνος Στέφανος 20
18 Ζιώγας Λουκάς του Δημητρίου 20
19 Χρύσανθου Μαρία του Κλεομένη 20
20 Γαντζούδη Έφη του Κωνσταντίνου 20
21 Ζιώγας Νίκος του Παναγιώτη 20
22 Χρύσανθος Κωνσταντίνος του Πέτρου 20
23 Χρύσανθος Βασίλειος του Πέτρου 20
24 Ταλάντζης Ηλίας του Παναγιώτη 20

α/α Ονοματεπώνυμο €
25 Χρύσανθος Πέτρος του Βασιλείου 20
26 Χρύσανθος Σωτήρης του Πέτρου 20
27 Ζαρκαδούλας Βασίλειος του Παναγιώτη 20
28 Αβράμπος Σταύρος 20
29 Λαθήρα Δήμητρα 20
30 Κουτρομάνος Παναγιώτης του Λάζαρου 20
31 Γαντζούδης Γεώργιος του Δημητρίου 20
32 Αβράμπος Ηλίας του Δημητρίου 20
33 Γαντζούδης Άρης του Κωνσταντίνου 20
34 Ζαρκαδούλας Αριστείδης του Άγγελου 20
35 Τσιλιγκίρη Κλειώ 20
36 Ζαρκαδούλας Λάμπρος του Άγγελου 20
37 Χατζημωησιάδης Ιορδάνης 20
38 Μανίκας Χρήστος 10
39 Ζαρκάδας Δημήτριος του Δημητρίου 20
40 Αβράμπος Ηλίας του Ιωάννου 20
41 Ζαρκάδας Δημήτριος του Ανδρέα 20
42 Αποστόλου Γεώργιος 20
43 Πελώνη Λίτσα 10
44 Κουτρομάνος Ανδρέας 20
45 Γαντζούδης Αλκιβιάδης του Κωνσταντίνου 100
46 Καυκάς Νικόλαος 100
47 Αβράμπος Χαράλαμπος 30
48 Ζαρκαδούλας Σπυρίδων 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 στοιχείων του συλλόγου
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‘’τοιχοποιίες’’ από θεόρατους βράχους. Πολλές 
οι εκτεταμένες και σκεπασμένες πλαγιές με αυ-
τοφυείς φτέρες, εξ ου και το όνομα της περιοχής 
αυτής των Επινιανών.

2. Εκεί ο καθένας ήταν υποχρεωμέ-
νος τότε να κινείται ανάμεσα στα κοπάδια των 
προβάτων. Αυτό, φυσικά, δεν ήταν και πολύ 
δύσκολο, αλλά γύρω γύρω από τα κοπάδια 
περιφέρονταν και “κοπάδια” - με τα σκυλιά όχι 
“δεμένα”,  αλλά λυτά - από τσοπανόσκυλα, κάτι 
μεγαλόσωμα θηρία σκέτα  λιοντάρια! Έπρεπε, 
για την ασφάλειά μου, να κινούμαι συνοδεία 
κάποιου τσοπάνου, αλλιώς θα μ’vέσκιζαν σαν 
τσιγαρόχαρτο! Θα μ’ έκαναν  κομμάτια και θα με 
κατάπιναν σε δευτερόλεπτα. Δεν υπήρχε ελπί-
δα σωτηρίας. Εκεί τα σκυλιά είναι και πολλά και 
δυνατά και άγρια, διότι έχουν ν’ αντιμετωπίσουν 
πολλούς λύκους και πολλά τσακάλια που ρίχνο-
νται στα πρόβατα να τα κατασπαράξουν για να 
κορέσουν την πείνα τους.

3. Στην άκρη του προαυλίου της Εκκλη-
σίας (της Αγίας Παρασκευής ), λόγω της μεγά-
λης κλίσεως του εδάφους  υπήρχε (τότε, και νο-
μίζω θα υπάρχει ακόμη) προς τη βόρεια πλευρά 

του προαυλίου, ένας υψηλός τοίχος αντιστη-
ρίξεως και στην άκρη του, σχεδόν σ’ επαφή μ’ 
αυτό, ένας πανύψηλος και υπερήφανος  έλατος 
-πολυέλεος, ηλικίας  εκατοντάδων χρόνων - με 
τέσσερα “αδέρφια”,κλωνάρια, από τη στέψη του 
τοίχου και επάνω (σπάνιος στο σχήμα του, θα 
έλεγα), παρουσίαζε δε και το εξής φαινόμενο: 
εκεί, ακριβώς στη “μασχάλη”, που άρχιζαν τα 
τέσσερα αδέλφια (κλωνάρια), άφηνε ένα κενό 
επίπεδο, οριζόντιο  τετράπλευρο, αρκετό να 
χωρέσει κρεβάτι ύπνου για 4-5 άτομα!
Ολίγα περί τσαλαφούτι

Είναι γνωστό, γνωστότατο σε πολλούς ότι 
στις μέρες μας κυκλοφορούν κάτι ουσίες (υπο-
κατάστατα) που φέρουν το όνομα “τσαλαφούτι”. 
Το πως παρασκευάζεται αυτό το πράγμα ένας 

Θεός ξέρει…  Λένε ότι είναι από γάλα προβάτων.   
Πιθανόν.  Πάντως ο γράφων διαπίστωσε ότι κά-
ποιος είχε ρίξει σε μερικά γιαούρτια - ίσως και 
ληγμένα - λίγο γάλα από πρόβατα , ανακάτεψε 
το μείγμα, το κοπάνισε λίγο στη βούρτσα και το 
ονόμασε “τσαλαφούτι”. Μπράβο του! Δικαιούται, 
επαξίως, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.!!!

Ένας άλλος μέσα σε γάλα προβάτων έριξε 
κλουτσοτύρι και μυζήθρα, ανακάτεψε το μείγ-
μα και ονόμασε κι εκείνος, ο ευλογημένος, το 
μείγμα “τσαλαφούτι”. Ενώ, “έστιν ουν τσαλα-
φούτι”, όπως γνωρίζετε καλύτερα εσείς από τον 
γράφοντα, κύριε Εκδότη, γάλα από πρόβατα τον 
μήνα Αύγουστο που “στρίβουν” τα χορτάρια. Το 
γάλα εκείνο έπαιρνε η Βλάχα από τη Φτέρη και 
με τα χρυσά της τα χεράκια και τη δική της τεχνι-
κή έφτιαχνε ένα πράγμα σε ξυρισμένο δέρμα, 
που κατά την παροιμία, ήταν να τρώει η μάνα και 
του παιδιού της να μη δίνει. Νομίζω έγινα αντι-
ληπτός και μην κοροϊδευόμαστε - με λιγότερα 
λιπαρά, χωρίς βλάχικες ουσίες και γεύσεις και 
άλλα τέτοια φαιδρά - επειδή σήμερα ο κόσμος 
ξέχασε ή μάλλον, δεν δοκίμασε τη γεύση του 
πραγματικού τσαλαφούτι…  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
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ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ

«Προς τους κ.κ.: Χρύσανθο Γεώργιο και 
Ζαρκαδούλα Λάμπρο, υπεύθυνους ύλης της 
εγκρίτου εφημερίδας «Επαινιανών Λόγος»  Του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Επινιανιτών Ευρυτανίας 
«Ο Άγιος Γεώργιος».

Αξιότιμοι Κύριοι,
Στην ωραιότατη εκδήλωση προς τιμήν του 

κ. Νικολάου Αλεξάκη, αν και είχαμε συναντη-
θεί κάπως βιαστικά, μου εκάματε την εξαιρετι-
κή τιμή να μου προσφέρετε ένα φύλλο (το 10ο 
τεύχος) από το έντυπο: «Επαινιανών Λόγος», του 
δραστήριου Συλλόγου σας, το οποίο και διάβα-
σα μετά μεγάλης προσοχής, δοθέντος ότι είναι 
έντυπο εξαιρετικού ενδιαφέροντος. Και τώρα 
κάπως αργά έρχομαι να σας συγχαρώ και να σας 
ευχαριστήσω τόσον για την υπέροχη  χειρονομία 
σας όσον και για το θαυμάσιο έντυπό σας.

Παρακαλώ μη νομίσετε ότι υπερβάλλω. Το 
έντυπο αυτό έγχρωμο, σε εκλεκτό χαρτί, κα-
λοτυπωμένο, υψηλής αισθητικής - αντάξιο της 
φυσικής και θεόσδοτης αισθητικής των υπερδε-
δοξασμένων και ιστορικών Αγράφων - με πατρι-
ωτικότατα και διδακτικότατα άρθρα ευγενών και 
λαμπρών αρθρογράφων, όντως στην εντιμότατη 
ράχη του ακουμπάνε όλα τα’ Άγραφα και οφθαλ-
μοφανώς τιμούν και σας, που ασφαλώς για να 
επιτύχετε ένα τόσο πολυσέβαστο και φωτεινό 
έργο, υποβάλλεσθε σε πολλές θυσίες, και μά-
λιστα στις μέρες μας που η κίνηση πολιτιστικών 
και μορφωτικών εντύπων συναντά του κόσμου 
τις δυσκολίες. Και όμως εσείς κρατάτε πολύ 
ψηλά την αείφωτη Αγραφιώτικη δάδα. 

Για τους λόγους αυτούς και μόνο, για να μην 
ειπώ περισσότερα, οφείλει κάθε αναγνώστης  
σας, να σας σφίγγει θερμότατα το χέρι για την 
θεάρεστη επιτυχία σας.

Όπως, επίσης, δεν βρίσκω λόγους να ευχα-
ριστήσω  τόσο το λαμπρό Σύλλογό σας όσον και 
όλους εκείνους, τους Επώνυμους  και Ανώνυ-
μους Ευρυτάνες και μη, που είχαν την ευγενέ-
στατη διάθεση και έμπνευση να συλλάβουν και 
να βοηθήσουν τη συγκρότηση αυτής της τόσο 
τιμητικής Ημερίδας, η οποία τιμά και γεραίρει 
όχι μόνο τους Επαινιανίτες αλλά και όλους τους 
Αγραφιώτες.  Όντως αξίζουν θερμότατα συγχα-
ρητήρια στο Σύλλογό σας που ασφαλώς έχει την 
ωραία πρωτοβουλία και αναντιρρήτως σηκώνει 
όλο το ειδικό βάρος της πραγματοποίησής της, 
για την οποία θα είναι εσαεί Υπερήφανος.

Αξιότιμοι κύριοι,
Παίρνω το θάρρος να σας στείλω  λίγα κεί-

μενα σχετικά με τον τόπο σας και παρακαλώ, εν 
καιρώ και εφόσον δεν έχετε αντίρρηση, να τα 
δημοσιεύσετε. Ιδιαιτέρως παρακαλώ, το κείμε-
νο που αναφέρεται ειδικά στον μακαριστό Ιερέα 
Αλέξιο Παπαδόπουλο,  αν συμφωνεί  η αξιότι-
μη επιτροπή συγκρότησης της Ημερίδας σας της 
12ης Αυγούστου 2017, προς τιμήν και μνήμην 
του προαναφερθέντος Ιερέως και αν υπάρχει 
χρόνος - επειδή, δια λόγους ανεξαρτήτους της 
θελήσεώς μου, δεν μπορώ να προσέλθω ο ίδιος, 
αν και διακαώς το επιθυμώ - να το απαγγείλει 
ένας εκεί  των επαϊόντων, ενώπιον των θεοφι-
λώς και εθνικώς εντιμοτάτων προσκεκλημένων 
κατά την διάρκεια της Ημερίδας σας, της οποίας 
την αρίστην επιτυχίας εύχομαι από βάθους καρ-
δίας.

Μετ’ εξαιρέτου τιμής και πολλών ευχαριστιών
Παύλος Β. Νταλλής»

Σημείωμα έκδοσης
Ευχαριστούμε πολύ τον Παύλο Νταλλή για 

τα καλά του λόγια, τόσο για την εφημερίδα 
«Επαινιανών Λόγος» όσον και για τις πρωτο-
βουλίες του Συλλόγου Επαινιανιτών.

Ευχαριστούμε επί-
σης για την εμπεριστα-
τωμένη εισήγησή του 
για τον Παπά Αλέξη, 
την οποία απαγγείλαμε 
κατά την Ημερίδα και, 
όπως γράφουμε σε 
άλλη στήλη έχει όλη 
βιντεοσκοπηθεί και 
είναι διαθέσιμη αλλά 
και θα αναρτηθεί σύ-
ντομα στο YOUTUBE. 
Επιπρόσθετα ο Παύλος 
Νταλλής μας έστειλε 

και άλλα κείμενα που σταδιακά θα δημοσι-
ευθούν στην εφημερίδα. Λίγα λόγια για τον 
Παύλο Νταλλή για όσους δεν τον γνωρίζουν.

Ο Παύλος Β. Νταλλής  μεγάλωσε κυρίως 
στο Παλαιοκάτουνο.  Έγινε Δάσκαλος  και 
υπηρέτησε επί 15μηνο στην Τσούκα Παλαι-
οκάτουνου,  10 έτη στη Βούλπη Ευρυτανίας 
και τα υπόλοιπα υπαλληλικά του χρόνια στην 
περιοχή της Αττικής. Έγραψε αρκετά άρθρα 
ιστορικό - πολιτιστικού περιεχομένου, που 
δημοσιεύτηκαν σε Ευρυτανικές εφημερίδες.  
Ήταν υπεύθυνος έκδοσης των εφημερίδων:

1. Λεπιανίτικα Νέα (Συλλόγου Λεπιανι-
τών) που κυκλοφορεί και σήμερα.

2. Τα Νέα της Ο.Ρ.Ε. Ρουμελιωτών Ελλά-
δος

3. Δελτίο Επικοινωνίας του Ιστορ. Αρχαι-
ολ. Λαογραφ. Κέντρου Ευρυτανίας ‘’Ο Εύρυ-
τος’’

Κυκλοφόρησε επίσης και τα εξής βιβλία:
1. Ο Ι. Ναός Του Τιμίου Ιωάννου Προδρό-

μου Παλαιοκατούνου
2. Η … φωνή της Μαρχάδας
3. Η Βούλπη και η Παλαιοκατούνα της Ευ-

ρυτανίας. (Ιστορικά και Λαογραφικά στοιχεία)
4. Επικίνδυνο Οδοιπορικό
5. Μερικά από τ’ άγραφα Βούλπης και Πα-

λαιοκατούνας
6. Ο μικρός κρατούμενος  Έλληνας μετα-

νάστης (Μυθιστόρημα)

Ο Π. Νταλλής είναι έγγαμος, με την Όλγα  
Βουλπιώτη, από την Βούλπη και έχει δύο 
θυγατέρες και ένα γιό. Είναι πτυχιούχος και 
της Παντείου Σχολής και τώρα συνταξιούχος 
Δάσκαλος.

Λάμπρος Ζαρκαδούλας.
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Μας έγραψε ο διαπρεπής Ευρυτάνας Παύλος Β. Ντάλλης



BESTmarket
www.best-market.gr

Παναγιώτης & Λάµπρος 
Ζαρκαδούλας Ο.Ε

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

www.matrioshka.gr

ΕΠΑΙΝΙΑΝΩΝ ΛΟΓΟΣ
Για πληροφορίες διαφημιστικής καταχώρησης καλέστε στο: 6973774961

2237094122

6972330058


