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από το μπαλκόνι των Αγράφων

 ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΤΩΝ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΝΥ

 ΔΕΛΤΙΟ
 ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ

Το ΔΣ του πολιτιστικού μας Συλλόγου 
σας εύχεται Χρόνια Πολλά, ευτυχισμένο και 
δημιουργικό το νέο έτος 2018!

Λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα 
ήταν οι μόνες που μπορούσα να «κλέψω» 
και να φύγω από την Αθήνα...

 Ευχές του Διοικητικού
Συμβουλίου

 Τι χαλευε ο Αθηναίος
φωτογράφος στα χωριό

03 08 10Νέα Θέμα Κοινωνικά

Η βράβευση της μικρής Στέλλας Κων-
σταντίνου για το ποίημα της για το ολοκαύ-
τωμα στα Καλάβρυτα...  | σελ. 7

Ένα Πιγγιανίτικο αντάμωμα στην άλλη 
άκρη του Ατλαντικού... | σελ. 14

Γιορτάστηκε κι εφέτος με 
τις δέουσες τιμές το Έπος του ’40. 
Ακούστηκαν και πάλι ωραίοι πανη-
γυρικοί λόγοι, έγιναν παρελάσεις, 
κατατέθηκαν στεφάνια στα ηρώα 
πεσόντων, τηρήθηκε ενός λεπτού 
σιγή προς τιμή τους.  | σελ. 5

 ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΚΑΙ
ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ

 Χειμωνιάτικο αντάμωμα στην Αθήνα
και κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας την Κυ-
ριακή 11 Φεβρουαρίου στης 12:30 το με-
 σημέρι στο κέντρο διασκέδασης ERMITAZ
 HALL στους πρόποδες της Πάρνηθας.
Πλούσιο φαγητό απεριόριστο κρασί, ανα-
ψυκτικά ζωντανή μουσική με την ορχή-
στρα του Γιάννη Στάθη Γαντζουδη, ελεύ-
 θερος χορός για Πιγγιανίτικο ξεφάντωμα
με αποκριάτικη διάθεση!   |  σελ. 2

Ασπρόρεμα • Φτέρη • Απιδιά 
Ανηφόρα • Σαμάρι • Μέρσια 

Εκκλησιές • Δροσέλα
Τριμηνιαία εφημερίδα   |  ISSN:  2407-9928

Γιατί να τρωγόμαστε;
Αναδημοσίευση 

άρθρου του Κ. Μπα-
κογιάννη με σκοπό 
να  επανεξετάσουμε 
τις θέσεις μας. 
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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

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας 
Επινιανών, απέστειλε στο Δήμο Αγράφων και 
το Δημοτικό Συμβούλιο Αγράφων την πρότα-
σή του για τα προβλεπόμενα νέα έργα του τε-
χνικού προγράμματος Επινιανών για το έτος 
2018. 

Η πρόταση αφορά:
1. Τσιμεντόστρωση δρόμου από οικία Μά-

μαλη έως οικόπεδα Αδερφών Ζιώγα, μήκους 
50 μέτρων.

2. Τσιμεντόστρωση δρόμου από οικία 
Αποστόλου Λάμπρου στο δρόμο προς Αγίους 
Αναργύρους, μήκους 80 μέτρων.

3. Τσιμεντόστρωση δρόμου από έναρξη 
οικισμού Επινιανών έως οικία Μανίκα Χρυ-

σόστομου, μήκους 90 μέτρων.
Τέλος ολοκληρώθηκαν επίσης τα τεχνικά 

έργα που αφορούσαν το περσινό πρόγραμ-
μα, ήτοι οι τσιμεντοστρώσεις στη ράχη των 
Αβραμπαίων μέχρι οικία Χρήστου Χρύσαν-
θου, στο δρόμο για την οικία Σωκράτη Ζαρ-
καδούλα μέχρι την στροφή για οικία Νικήτα 
Αβράμπου και στο δρόμο από οικία Κώστα 
Κουτρομάνου μέχρι την στροφή πάνω από 
οικία Κώστα Ζαρκαδούλα.

Ο Πρόεδρος Τ.Κ. Επινιανών (τηλ.: 
6977353659) κ Αβράμπος Ελευθέριος, σας 
ευχαριστεί  θερμά για την υποστήριξη και σας 
εύχεται Ευτυχισμένο & Δημιουργικό το νέο 
έτος 2018.

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου, απο-
φάσισε ομόφωνα να διοργανωθεί ημερήσιο 
Αντάμωμα και κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πί-
τας στην Αθήνα.

Συγκεκριμένα την Κυριακή 11 Φεβρουα-
ρίου και ώρα 12:30 το μεσημέρι, στο εντυ-
πωσιακό Κέντρο Διασκέδασης «ERMITAZ 
HALL» στο Μενίδι Αθηνών. 

Τα στοιχεία του κέντρου είναι:  Λεωφόρος 
Πάρνηθος 411, τηλ.: 210 2442878, Facebook: 
Ermitaz Hall, βρίσκεται στους πρόποδες της 
Πάρνηθας, στην περιοχή που είναι συγκεντρω-
μένες όλες οι ταβέρνες, μετά το ξενοδοχείο 
PARNIS PALACE, το τελευταίο κέντρο, στο αρι-
στερό μας xέρι, με κατεύθυνση προς το καζίνο 
της Πάρνηθας. Το κόστος της πρόσκλησης θα 
είναι 20 ευρώ κατ’ άτομο και θα περιλαμβάνει:

Πλούσιο χορταστικό φαγητό, παραδοσιακά 
χειροποίητα Ποντιακά σουβλάκια «Σασλίκ» και 
«Κεμπάπ»,  πέντε είδη ορεκτικών, σαλάτες, τυ-
ριά, βασιλόπιτα και φρούτα εποχής.

Απεριόριστη χρήση ποτών ανά άτομο κρασί 
λευκό ή κόκκινο, αναψυκτικά και εμφιαλωμένο 
νερό.  Θα διατίθεται παιδικό μενού με κόστος 
πρόσκλησης 10 ευρώ ανά παιδί.

Ζωντανή μουσική με την ορχήστρα του Γιάν-
νη Στάθη Γαντζούδη, δημοικά, λαϊκά και νησιώ-
τικα, με ελεύθερο χορό για Πιγγιανίτικο γλέντι 
με αποκριάτικη διάθεση. Guest star στο Κλαρί-
νο ο Ηλίας Ταλάντζης.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 
6973774961 και 6947777992. Σας περιμένουμε 
όλους με χαρά, να ανταμώσουμε ξανά!

 Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. του Πολιτιστικού 
μας Συλλόγου σας εύχονται ολόψυχα, ο νέος 
χρόνος 2018 να φέρει σε όλους μας, αγάπη, 
υγεία, χαρά, ευημερία και δημιουργία! Μα 
πάνω από όλα οι θετικές μας σκέψεις, να εί-
ναι πάντα, στην πρώτη γραμμή για τα πάντα!

 ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ
ΕΤΟΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
ΣΤΑ ΕΠΙΝΙΑΝΑ

 Τριμηνιαία έκδοση του πολιτιστικού συλλόγου
 Επαινιανιτών Ευρυτανίας «ο Άγιος Γεώργιος».
Τεύχος 13ο.  Χειμώνας 2017 - 2018
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
Παναγιώτης Μάμαλης
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΝΙΑΝΩΝ 2018

Η ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΦΟΡΑ... ΠΡΩΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΝΙΑΝΩΝ
Η ακόμα μια φορά... πρώην παραλία των 

Επινιανών. Είναι κακό στο ποτάμι να χτίζεις 
παραλίες ο Αγραφιώτης θα σου φέρει μπελά-
δες αμέτρητες βροχές, αέρηδες και κακου-
χίες, με ρίζες, με ξύλα, λιθάρια και πέτρες 
χιλιάδες!!!

Αυτόν τον Χειμώνα απ’ ότι φαίνεται και στο 
φωτορεπορτάζ, το ποτάμι μας σκοπεύει να 
μας χαρίσει μια πανέμορφη και καθάρια, χω-
ρίς χώμα, παραλία.

Φέτος, ήδη έχει φέρει ωραιότατη καθαρή 
άσπρη άμμο, προφανώς από το Ασπρόρεμα 
και προβλέπεται να δημιουργήσει μια εξαιρε-
τική, όπως τα πιο παλιά χρόνια, παραλία.

Φρόντισε ακόμα να ξεριζώσει και τα πε-

ρισσότερα πλατάνια που προσπαθούσαν να 
μας κρατήσουν κρυσταλλωμένο το νερό, 
αφήνοντας τον ήλιο να μας προσφέρει φέτος 
πιο ζεστές βουτιές και περισσότερο χώρο για 
βουνίσια ηλιοθεραπεία.

Χρειάζεται μόνο λίγο περισσότερο ιδρώτα 
και μεράκι, να την καλλωπίσουμε το καλο-
καιράκι, που σιμά-κοντά θα καταφτάσει!

Φέτος στις γιορτές ο Πρόεδρος του χω-
ριού μας κ Λευτέρης Αβράμπος, φρόντισε να 
καλλωπίσει το κέντρο των Επινιανών, βάζο-
ντας στις περισσότερες κολόνες της ΔΕΗ φω-
τεινά γιορτινά στολίδια. 

Επίσης τοποθέτησε και στόλισε ένα μεγά-
λο χριστουγεννιάτικο  δέντρο με φόντο την 
ωραία κοιμωμένη, δίνοντας μια άλλη γιορτι-
νή εικόνα στο χωριό μας, τόσο για τους μόνι-
μους όσο και για τους ξένους επισκέπτες που 
βρέθηκαν στο χωριό μας!
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Γιορτάστηκε κι εφέτος με τις δέουσες 
τιμές το Έπος του ’40. Ακούστηκαν και πάλι 
ωραίοι πανηγυρικοί λόγοι, έγιναν παρελάσεις, 
κατατέθηκαν στεφάνια γ στα ηρώα πεσόντων, 
τηρήθηκε 1́ σιγή προς τιμή τους κ.λπ. Στην Ευ-
ρυτανία έγιναν οι καθιερωμένες εκδηλώσεις 
στις έδρες των δύο Δήμων μας (Καρπενησί-
ου και Αγράφων), καθώς και σε άλλα χωριά 
(Βελαόρα, Γρανίτσα, Δομνίστα, Ραπτόπουλο, 
Φουρνά, κ.ά.). Έτσι, εκπληρώθηκε και πάλι ένα 
ΧΡΕΟΣ μας προς τους ήρωές μας εκείνους που 
πολέμησαν με ψυχή για τη γη των πατέρων 
μας και την τιμή μας και μαρτύρησαν χύνοντας 
το αίμα τους στα «κορφοβούνια του θρύλου»….

Όμως, το χρέος μας προς τους  Ήρωες 
αυτούς δεν τελειώνει εδώ. Χρέος μας είναι να 
βρεθούν τα οστά τους και να γίνει η ανακομιδή 
τους με τις δέουσες τιμές. Ήδη, μερικοί συγγε-
νείς τους έχουν ερευνήσει σχετικά, ταξιδεύ-
οντας οι ίδιοι στους τόπους θυσίας και είχαν 
θετικά αποτελέσματα. Οι περισσότεροι δεν 
έχουν τη δυνατότητα αυτή. Ευτυχώς, όμως, 
που υπάρχουν και ερευνητές, οι οποίοι ασχο-
λούνται με το μεγάλο αυτό θέμα της ανεύρε-

σης των οστών των ηρώων μας και, όπως μας 
ενημερώνουν, οι έρευνές τους είναι αποτελε-
σματικές.

Συγκεκριμένα, ο ιστορικός ερευνητής κ. 
Απόστολος Μπρέντας με ιδιαίτερο πάθος 
ερευνά – εδώ και χρόνια – πολλές πτυχές του 
Έπους του ’40, συγκεντρώνοντας πολυτιμότα-
τα στοιχεία και πληροφορίες για τους πεσόντες 
στα πεδία των μαχών. Η πρώτη συγκλονιστική 
πληροφορία που μας προσεκόμισε, μετά την 
έκδοση και παρουσίαση του βιβλίου του Κ.Α. 
Παπαδόπουλου «Νεκροί και μνήμες», ήταν 
αυτή για τον Ταραμπίκο Θεόδωρο, εκ Προδρό-
μου, ο οποίος σκοτώθηκε από βομβαρδισμούς 
στην Άρτα, όπου και του εγένετο μεγαλοπρε-
πέστατη κηδεία ενώπιον εκκλησιαστικών και 
πολιτικών αρχών (Μητροπολίτη, Δημάρχου 
κ.λπ.) και με στρατιωτική μουσική. Τελευταία 
ο κ. Μπρέντας μας ενημέρωσε για τον τόπο 
όπου βρίσκονται τα οστά εννέα (9) Ευρυτάνων 
ηρώων.

Είναι οι παρακάτω:
• Ζιώγας Βασίλειος του Ιωάννη, από Επαινι-

ανά Αγράφων

• Κοντογιάννης Δημήτριος του Λεωνίδα, 
από Νεράιδα Δολόπων

• Κουτρολός Δημήτριος του Κων/νου, από 
Μουζίλο

• Κουτσολάμπρος Μιλτιάδης του Δημητρίου 
, από Τροβάτο Αγράφων

• Λαναράς Ιωάννης του Βασιλείου, από Κρί-
κελλο

• Ντακόπουλος Χρήστος του Ανδρέα, από 
τα Άγραφα

• Νταλλής Ηλίας του Δημητρίου, από Τρο-
βάτο Αγράφων

• Παπαζέκος Ιωάννης του Νικολάου, από 
Γρανίτσα

• Φαρμάκης Γεώργιος του Κων/νου, από 
Δομνίστα.

Παράκληση: όσοι γνωρίζουν συγγενείς των 
παραπάνω ηρώων και επιθυμούν την ανακο-
μιδή των οστών τους στη γενέθλια γη τους, 
μπορούν για συγκεκριμένες πληροφορίες 
να επικοινωνήσουν με τον Κώστα Αντ. Πα-
παδόπουλο στα τηλέφωνα: 2106920004 και 
6977366813.

Ολοκληρώθηκαν μέσα στο Φθινόπωρο, 
όλα τα τεχνικά έργα που είχε εξαγγείλει η Πε-
ριφέρεια κι αφορούσαν το οδικό δίκτυο πρό-
σβασης του Χωριού μας, από την διασταύρω-
ση της Παλιοκαρυάς μέχρι το Χωριό μας.

Αποκαταστάθηκε το τεχνικό έργο που 
αφορούσε το ρέμα που κατεβαίνει από την 
Στάνα λίγο πριν το γεφύρι στον Ασπρορεμα-
τιώτη, επίσης η δύσκολη στροφή που είχε 
πάντοτε πρόβλημα με κατολισθήσεις στα με-
λίσσια του κ Δαμασκηνού και ο δρόμος στο 
απότομο κόμμα στην ευθεία μετά το πουρνά-
ρι του Μπάρμπα Αντρέα Κουτρομάνου.

Επίσης, αποκαταστάθηκαν όλα τα τεχνικά 
έργα που που είχαν εξαγγελθεί από την πε-
ριφέρεια και είχαν καταστραφεί από της θε-
ομηνίες του Χειμώνα του 2015, στον δρόμο 
για την Ι.Μ. Στάνας, από την διασταύρωση του 
δρόμου για το Χωριό μας μέχρι την Μονή.

Βέβαια τα προβλήματα της πρόσβασης δεν 
λύθηκαν οριστικά, χρειάζονται ακόμα πολλές 
επεμβάσεις, όμως, είναι σίγουρα πιο ασφα-
λής η μοναδική πρόσβαση για το δύσβατο 
Χωριό μας. 

- Σε αυτό το τεύχος, αναδημοσιεύουμε 
μερικά από  λακωνικά στιγμιότυπα γέ-
λιου, έτσι όπως τα μοιράζεται μαζί μας 
στην σελίδα του Αρκά στο Facebook. 
# ARKAS -The Original Page

Ανέκδοτο

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΩΝ
 ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

1η Αιμοδοσία Ευρυτανικών Συλλόγων, 
υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελ-
λάδος.

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία την Κυριακή 
10 Δεκεμβρίου, η αιμοδοσία που διοργανώ-
θηκε από Πολιτιστικούς Συλλόγους της Ευ-
ρυτανίας, με περισσότερη κινητοποίηση από 
τους Αγραφιώτικους Συλλόγους Βελαώρας, 
Βούλπης, Γρανίτσας, Παλαιοκατούνας, Πρα-
σιάς, Κάτω Ραφτόπουλου, Λημερίου, Λεπια-
νών, Νέου Αργυρίου, Φραγγίστας, Αγράφων 
και βεβαιότατα των Επινιανών!

Το έμπειρο προσωπικό του Εθνικού Κέ-
ντρου Αιμοδοσίας ήταν από το πρωί μέχρι 
τις δύο το μεσημέρι στο Πολιτιστικό Κέντρο 
‘’Μελίνα Μερκούρη’’ στο Γκάζι, όπου με πε-
ρίσσια ευγένεια και επαγγελματισμό, έκανε 
την αιμοδοσία απλό παιχνιδάκι για τους ‘’φο-
βιτσιάρηδες της βελόνας’’.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παρέ-
στησαν, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδος 
κ Κώστας Μπακογιάννης, ο Περιφερειακός 
Σύμβουλος Ευρυτανίας κ Λάμπρος Τσιτσά-
νης, η κ Αγγελική Σκοτίδα απο την αειφόρο 
ανάπτυξη και πολλοί Ευρυτάνες. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας ευχαριστεί θερ-
μά όλους όσους κατάφεραν να παραβρεθούν 
και να δώσουν λίγο από το αίμα τους για την 
Ευρυτανία! Αίμα που ο οργανισμός μας το 
αναπληρώνει μέσα σε μόνο μία ημέρα! Αξίζει 
να σημειωθεί ότι αυτό το δωρεάν αγαθό, το 
τόσο αναγκαίο & απαραίτητο για τα νοσοκο-
μεία και τους συνανθρώπους μας, δεν είναι 
αρκετό για να καλύψει τις ανάγκες μας.

Είναι πραγματικά κρίμα για την πατρίδα 
μας και εμάς τους Έλληνες να μην έχουμε την 
ιδανική ποσότητα, να μην μας φτάνει και να 
αναγκαζόμαστε να το ΕΙΣΑΓΟΥΜΕ από άλλες 
Ευρωπαϊκές χώρες!!! 

Σε όλους αυτούς που παραβρέθηκαν, συμ-
μετείχαν ή εργάστηκαν εθελοντικά για την 
επιτυχία αυτής της εκδήλωσης, ΕΥΓΕ!!!

Ευχή όλων, του χρόνου να είμαστε περισ-
σότεροι.

ΕΠΑΙΝΙΑΝΩΝ ΛΟΓΟΣ
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1. Κατασκευή μνημείου πεσόντων 
υπέρ πατρίδας. Όπως είναι γνωστό δεν υπάρ-
χει στα Επινιανά μνημείο πεσόντων υπέρ πα-
τρίδας. Για την ολοκλήρωση της κατασκευής 
του θα πρέπει να διευθετηθούν τα εξής:

Ο χώρος που θα γίνει.
Το ΔΣ προτείνει ως κατάλληλους χώρους τον 
προαύλιο χώρο της εκκλησίας του Αγίου Γε-
ωργίου ή την πλατεία των Επινιανών. 

Τα ονόματα των πεσόντων.
Το ΔΣ ύστερα από επιστολή του στη Διεύθυν-
ση Ιστορίας Στρατού του Γενικού Επιτελείου 
Στρατού έχει στην διάθεσή του όλα τα ονόμα-
τα των Ευρυτάνων πεσόντων υπέρ πατρίδας 
από το 1897 και εντεύθεν. Από την κατάστα-
ση αυτή και με την βοήθεια των μεγαλύτερων 
Επαινιανιτών θα συμπληρωθεί ο κατάλογος 
των πεσόντων.

Η κατασκευή του.
Η σκέψη του ΔΣ είναι να γίνει μια λιτή πέτρι-

νη κατασκευή και η τοποθέτηση μιας μαρμά-
ρινης πλάκας με τα ονόματα των πεσόντων.

2. Αντικατάσταση των κουφωμάτων στο 
κτίριο του Συλλόγου. Επειδή τα ξύλινα κου-
φώματα (μπαλκονόπορτες και παράθυρα) των 
τριών δωματίων στον 1ο όροφο του κτιρίου 
του Συλλόγου  έχουν υποστεί μεγάλες φθο-
ρές, αποφασίστηκε η αντικατάστασή τους με 
κουφώματα αλουμινίου με σύγχρονες προδι-
αγραφές όπως διπλά τζάμια, θερμοδιακοπή, 
ανάκλιση, σίτες κλπ. Οι 3 ξύλινες πόρτες των 
δωματίων δεν έχουν τόσες φθορές και  θα 
αντικατασταθούν σε επόμενη χρονική περίοδο.

Απονεμήθηκε έπαινος, στην μαθήτρια του 2ου 
Δημοτικού Σχολείου Παναιτωλίου, Στέλλα Κων-
σταντίνου, για το ποίημα που εμπνεύστηκε μετά 
τη σχολική εκδρομή στα Καλάβρυτα. Η τελετή δι-
οργανώθηκε από τον Δήμο Καλαβρύτων στις 12 
Δεκεμβρίου 2017.  

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Μετά την αναστολή των 
εργασιών επισκευής 
που είχαν αποφασισθεί 
να γίνουν στο Δημοτικό 
Σχολείο Επινιανών αλλά 
σταμάτησαν λόγω των 
ρωγμών που παρατηρή-
θηκαν από τον τελευταίο 
σεισμό, το ΔΣ του Συλλό-
γου αποφάσισε να προ-
χωρήσει στις παρακάτω 
ενέργειες:

 ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΝΙΑΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΣΕΙΣΜΟ  ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Με τον σεισμό του περασμένου Σεπτεμ-
βρίου, δυστυχώς εμφανίστηκαν και αρκετές 
ρωγμές στο Δημοτικό σχολείο των Επινια-
νών. Όπως είχαμε ενημερώσει στο προηγού-
μενο τεύχος της εφημερίδας, σύμφωνα με 
απόφαση του ΔΣ του Συλλόγου, είχαν αρχίσει 
εργασίες επισκευών στο κτίριο του σχολεί-
ου των Επινιανών, που όπως είναι γνωστό 
έχει παραχωρηθεί η χρήση του από το  Δήμο 
Αγράφων στο Σύλλογο Επινιανιτών.

Μετά την εξέλιξη αυτή, το ΔΣ του Συλ-
λόγου απέστειλε επιστολή στον Δήμαρχο, 
ζητώντας την σύνταξη πορίσματος από τους 
μηχανικούς του Δήμου ή άλλων εμπλεκό-
μενων υπηρεσιών, σχετικά με την καταλλη-
λότητα του κτιρίου του Δημοτικού Σχολείου 
Επινιανών και τα ενδεχόμενα έργα αποκατά-
στασης που πιθανόν απαιτούνται.

Αναλυτικά στην επιστολή μας προς τον 
Δήμο Αγράφων αναγράφονται τα εξής: «Ανα-
φερόμαστε στις ζημιές που έχει υποστεί το 
Δημοτικό Σχολείο των Επινιανών με τον πρό-
σφατο σεισμό του Σεπτεμβρίου 2017. Σύμ-
φωνα με πληροφόρηση που είχαμε από τον 

Πρόεδρο του ΤΔ Επινιανών κ. Ελ. Αβράμπο, 
η επιτροπή που επιθεώρησε τελευταία την 
Εκκλησία, την Βυζαντινή βρύση και το Δη-
μοτικό Σχολείο των Επινιανών απεφάνθη ότι 
το σχολείο έχει ζημιές και δεν 
μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί αν δεν γίνουν 
απαραίτητες επι-
σκευές.

Ύστερα από 
την απόφα-
ση του Δήμου 
Αγράφων για 
π α ρ α χ ώ ρ η σ η 
της χρήσης του 
Δημοτικού Σχο-
λείου Επινιανών στο  
Σύλλογό μας, είχαμε απο-
φασίσει να κάνουμε κάποιες βελτιώσεις των 
χώρων του σχολείου, όπως αναλυτικά γρά-
φαμε στο τελευταίο τεύχος της εφημερίδας 
‘’ΕΠΑΙΝΙΑΝΩΝ ΛΟΓΟΣ’’. Στα πλαίσια αυτά 
επισκευάσαμε κάποια σπασμένα κεραμίδια, 
αλλάξαμε τις εσωτερικές πόρτες και επι-

σκευάσαμε το δάπεδο στο μικρό 
δωμάτιο στο πίσω μέρος του 

σχολείου.
Δυστυχώς μετά τον σεισμό και την 

εξέλιξη αυτή, είμαστε υποχρεωμένοι 
να σταματήσουμε τα έργα των βελτιώσεων 
και να αναμένουμε  κάποιο πόρισμα των μη-
χανικών σχετικά με την καταλληλότητα του 
σχολείου και τα ενδεχόμενα έργα που απαι-
τούνται για την αποκατάσταση τυχόν ζημιών.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες 
και την ενημέρωσή μας.

ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Ήταν Δεκέμβρης χιόνιζε
οι Γερμανοί στους δρόμους

και οι μανάδες τρέχανε
με τα παιδιά στους ώμους

Πήραν τον άντρα της Μυρτώς
τον εγγονό της Άννας

τ́ αδέρφι της Παρασκευής
όλα παιδιά μιας μάνας

Το χιόνι έπεφτε βαθύ
και οι άντρες ανεβαίναν
στον λόφο αυτό τον ιερό
για εκτέλεση πηγαίναν

Γενναίοι άνδρες στην γραμμή
τα όπλα σαν κοιτάζουν
ύμνο εις την ελευθεριά

όλοι μαζί φωνάζουν

Τώρα τα μάτια έκλεισαν
και απ́ τη ζωή έχουν φύγει

μα μες στην ψυχή τους ξέρουνε
το δίκιο το έχουν λίγοι.

-Γιώργου σ´ κρένου μ́  ακούς ;
-Ου Σύλουγους ου θκός μας απ́  τα Πιγγιανά, 

έχ(ι) γλέντ τσ́  έντικα τ́  Φλεβάρ σν́  Αθήνα του ξέρς;
-Άσιμ ουρέ μάνα, δε μι βλέπς, π́  δεν έχου 

δικάρα ψλάμ, που να κουσέβου αδέκαρους;
-Αι φούλι μ́  σύρε, κι θα σ´ δώκου ιγώ 

κατ́  λιανώματα πούχω μαζουμένα!
-Τι να τα κάνου ρε μάνα τα λιανώματα, 

χουντρά θέλου, είκους(ι) ιβρώ θέλν(ι) είσου-
δου κι ούλα πληρουμένα, φαεί, πιουτί κι κλα-

πατσίμπανα μαζί!
-Α τότι να τράξου ζ´ τσέπ τ́  πατέρας μπας 

κι έχ(ι) κανά κουσιάρκου!
-Για τήρα ουρέ μάνα, γιατί μι ξισήκουσις κι 

δεν μπουρού τώρα να μη δώκου του παρόν, 
στου φέισμπουκ λεν, θανάν πουλίς όχλους!!

Ντοπιολαλιά

Η Στέλλα είναι η εγγονή του Κώστα Γαντζούδη, παιδί της κόρης του  Έφης και του Θα-

νάση Κωνσταντίνου. Την μικρή Στέλλα φιλοξένησαν πολλά τοπικά ΜΜΕ όπως το Panaitolio 

News, Agrinio News και βέβαια τιμή του ΕΛ να την φιλοξανήσει στις σελίδες του. Πολλά 

συγχαρητήρια και εις ανώτερα! 



8 9

 Φθνόπωρο 2018Τεύχος 13 ΕΠΑΙΝΙΑΝΩΝ ΛΟΓΟΣ Φθινόπωρο 2018Τεύχος 13 ΕΠΑΙΝΙΑΝΩΝ ΛΟΓΟΣ

σίας που έχουν αποτύχει, γιατί δεν εννοούν 
να αντιληφθούν τις ευθύνες τους. «Το ήθος 
της πολιτικής γίνεται προοπτικά ήθος της κοι-
νωνίας» είχε γράψει ο πατέρας μας πριν από 
τριάντα χρόνια, σαν να ήξερε πως θα πλήρω-
νε την πόλωση και την τοξικότητα με το αίμα 
του. Γιατί κανείς μας δεν γεννιέται όμηρος 
του φόβου, του κυνισμού ή του μίσους. Και 
αν παραδοθήκαμε σε αυτά, είναι επειδή, όχι 
μόνο δεν χτίσαμε ένα κράτος αλληλέγγυο και 
αποδοτικό, αλλά επειδή γενιές πάσης φύσε-
ως και κάθε κατευθύνσεως δημοσιολόγων 
εξαγοράσανε την επιρροή, την ισχύ και την 
εξουσία, σπέρνοντας τη διχόνοια, την μισαλ-
λοδοξία και τον φανατισμό. Το να γκρεμίζεις 
άλλωστε, είναι πολύ πιο εύκολο από το να 
χτίζεις όπως και το «όχι» είναι πολύ πιο εύ-
κολο από το «ναι».

Ήδη από το πρώτο μνημόνιο, ανοίξαμε 
τον ασκό του Αιόλου. Πολιτικές καριέρες χτί-
στηκαν πάνω στα αποκαΐδια της κοινωνίας. 
Επιβραβεύσαμε τους πυρομανείς. Αρκετοί 
έγιναν και υπουργοί. Κάποιοι και πρωθυ-
πουργοί. Το πολιτικό σύστημα απεδείχθη ανί-
κανο να ξεχάσει και αδιάφορο να μάθει υπο-
τιμώντας την κρισιμότητα των στιγμών, το 
βάρος των προκλήσεων και το μέγεθος των 
ευθυνών. Διακομματική συναίνεση επετεύ-
χθη μόνο γύρω από την άρνηση μας να ακο-
λουθήσουμε τα παραδείγματα της Ιρλανδίας, 
της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, ακόμη και 
της Κύπρου. Χωρών που μπήκαν μετά από 
εμάς στα δικά τους μνημόνια, αλλά βγήκαν 
νωρίτερα, επειδή κατάφεραν να συνεννοη-
θούν στα βασικά. Για να μην ξεχνιόμαστε, το 
αντιμνημονιακό τέρας εξετράφη βαθιά στην 
μήτρα του πολιτικού συστήματος και όχι στις 
παρυφές του. Ακόμα και όταν κατέρρευσε το 
τεχνητό δίλημμα μνημόνιο - αντιμνημόνιο, 
παρά τον εκκωφαντικό κρότο, το πάθημα δεν 
έγινε μάθημα.

Η πολιτική όμως δεν είναι παιχνίδι. Ο δη-

μόσιος χώρος μπορεί να είναι αδίστακτος και 
ανελέητος. Όχι τόσο για τον ίδιο τον πολιτευ-
όμενο, άλλωστε και η σπουδαιότερη πολιτι-
κή σταδιοδρομία τελειώνει με δάκρυα, όπως 
είχε διαπιστώσει ο Μπίσμαρκ, αλλά για την 
κοινωνία ευρύτερα. Διότι αυτή η αντίληψη 
και πρακτική οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια 
στην προοπτική στέρηση της ελευθερίας της 
σκέψης. Το αποτέλεσμα είναι να κλείνουμε 
τα αυτιά μας σε όλα, να απομακρυνόμαστε 
από τα κοινά που μας πληγώνουν, αφήνοντας 
τελικά το χώρο σε αυτούς ακριβώς που μας 
προδίδουν. Με ουρλιαχτά και κορώνες απο-
χαυνώνεται συνειδητά η κοινωνία προκειμέ-
νου να γίνει μια «άνευρη μάζα» που θα μπορεί 
να ελέγχεται καλύτερα. Τι νόημα έχουν 1.000 
ή 5.000 παραπάνω σταυροί για κάποιον υπο-
ψήφιο, όταν συνειδητά τους ανταλλάσσει με 
το δηλητήριο που ποτίζει έναν ολόκληρο κό-
σμο ο οποίος μετατρέπεται αργά, αλλά στα-
θερά σε «ταλιμπάν»; Είναι θέμα χρόνου να 
πιει και εκείνος το ίδιο φαρμάκι. Πόσο μάλ-
λον, όταν τα λόγια έχουν πραγματικές συνέ-
πειες. Από εκείνες που μπορεί κυριολεκτικά 
να βουτηχτούν στο αίμα.

Την Τρίτη κλείνουν 28 χρόνια από τη δολο-
φονία του πατέρα μου. Έχω ζήσει πάνω από 
τα διπλάσια χρόνια μακριά του από ότι κοντά 
του. Ξέρω πλέον ότι ο θυμός, η οργή και το 
μίσος δεν οδηγούνε πουθενά. Δεν μπορώ 
να παραιτηθώ από τα συναισθήματα μου, θα 
ήταν υπεράνθρωπο. 

Μπορώ όμως να αναγνωρίσω την ευθύνη 
όλων μας, όσων μετέχουμε, από οποιαδήπο-
τε θέση στον πολιτικό διάλογο, να υπερασπι-
στούμε έναν άλλον πολιτικό πολιτισμό. Χώ-
ρος για αντιπαράθεση άλλωστε πάντοτε θα 
υπάρχει. Και πρέπει να είναι σκληρή. Αρκεί 
να θυμόμαστε όμως πως υπάρχει πάντοτε ο 
επόμενος γύρος. Και πως αν δεν συγχωρή-
σουμε ο ένας τον άλλον, θα συνεχίσουμε να 
τρώμε τα σωθικά μας.»

Αναλυτικά το κείμενο του Μπακογιάννη:
«Την Τρίτη κλείνουν 28 χρόνια από τη 

δολοφονία του πατέρα μας. Ξέρω τι σημαί-
νει θυμός, οργή, μίσος. Τα έχω ζήσει βαθιά 
μέσα μου για εκείνους που στέρησαν τον 
άντρα της μάνας μου, τον πατέρα της αδερ-
φής μου, τον παππού των παιδιών μας. Για 
τα κλάματα του παππού μου του παπά και 
της γιαγιάς μου της παπαδιάς, όταν θάβα-
νε, ενάντια στη φύση, το παιδί τους και για 
την θεία μου που ακόμα του μιλάει κάθε 
βράδυ. Δυστυχώς, στη δίκη μας φυλακή, 
αυτή του βιώματος της παιδικής μας ηλικί-
ας, αισθανόμαστε πάντοτε την βία στο πετσί 
μας. Ακόμη και όταν ασκείται σε άλλους. 
Μετράμε τις ζωές μας με κάθε δολοφονία: 
«Αλεξία, ο Περατικός είχε δυο παιδιά, σαν 
και εμάς...», «Κώστα, Παναγία μου, κάηκε η 
Μαρφίν, ήταν έγκυος...», «Μαμά, σκοτώσανε 
τον Φύσσα...». Και....και... και... Δραπετεύου-
με βέβαια και προχωράμε μπροστά. Ανασαί-
νουμε βαθιά και χαμογελάμε. Η ζωή άλλωστε 
πάντα κερδίζει. Όμως κάθε επέτειος ρίχνει 
αλάτι στην πληγή. Και ο φόβος για το αύριο 
δεν ξεριζώνεται. Κι άλλη κηδεία;

Αφορμή για αυτό το σημείωμα, είναι μια 
άλλη επέτειος. Η χθεσινή. Τα τέσσερα χρό-
νια από την δολοφονία ενός άλλου Παύλου. 
Του Παύλου Φύσσα. Σχεδόν με αυτοματισμό, 
αλλά όχι από συνήθεια, έκανα μια ανάρτηση. 
Το προφανές. Το αυτονόητο. «Ξεχάστε τις 
ιδεολογίες και την πολιτική. Ο Παύλος Φύσ-
σας θα μπορούσε να είναι γιος, αδελφός, σύ-

ντροφος, φίλος του καθενός και της καθεμιάς 
μας. Ο φασισμός δεν πεθαίνει με ευχές, αλλά 
με δικαιοσύνη και δημοκρατία. Και όσο δεν 
αποδίδεται δικαιοσύνη, η δημοκρατία μας 
αποδυναμώνεται. Όχι μόνο για τη μνήμη του, 
αλλά για το μέλλον όλων μας».

Η αντίδραση κάποιων, ευτυχώς των ολί-
γων; Με τα λόγια τους τον δολοφόνησαν ξανά. 
Με λέξεις - κραυγές που σκίζουν το κεφάλι. 
Το έχω ξαναζήσει. Δεν είναι η πρώτη φορά. 
«Σ.... στον τάφο του Μπακογιάννη» ούρλια-
ζαν κάποιοι. Και εμείς σπαράζαμε σιωπηρά. 
Δημόσια πρόσωπα γαρ. Θα περάσει, λέγαμε 
ψιθυριστά. Κι όμως. Το τέρας έχει φωλιάσει 
μέσα μας. Χθες μια ομιλία ή ένα άρθρο του 
πατέρα μας, σήμερα οι στίχοι του Φύσσα, αύ-
ριο ποιος ή ποια έχει σειρά;

Η πικρή αλήθεια είναι πως στον έβδο-
μο πλέον χρόνο της κρίσης είμαστε μια 
κοινωνία βαθιά διχασμένη. Σπασμένη σε 
πολλά κομμάτια. Περισσότερο ίσως από 
ποτέ τις τελευταίες δεκαετίες. Έτοιμοι 
από ουρλιαχτό, παραδινόμαστε αβίαστα 
στους χειρότερους μας εαυτούς. Το φως 
συγκρούεται με το σκοτάδι, η μέρα με την 
νύχτα. Διαρκώς και αδιάκοπα. Και δεν 
είναι μόνο η αριστερά με την δεξιά. Αυτά 
είναι περισσότερο επίπλαστα και λιγότερο 
αντιπροσωπευτικά. Είναι όλοι με όλους: οι 
φτωχοί με τους μεσαίους και τους πλούσι-
ους, οι άνεργοι με τους εργαζόμενους, ο 
δημόσιος με τον ιδιωτικό τομέα, οι νέοι με 
τους ηλικιωμένους, η Αθήνα με την περι-

φέρεια, και ούτω καθεξής. Παγιδευόμαστε 
στους ετεροπροσδιορισμούς. Φτιάχνουμε 
αρένες και στήνουμε παλαίστρες. Οι ακραίοι 
εκατέρωθεν κυριαρχούν στο δημόσιο διάλο-
γο. Με φωνές, με κραυγές, με ύβρεις. Βοη-
θάνε και τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Τα 
μεγάφωνα των πάντων.

Λένε κάποιοι ό,τι είναι αυτή η κατάρα των 
Ελλήνων. Παραπέμπουν, μεταξύ άλλων, 
στον Θουκυδίδη, στους τόσους εμφύλιους 
και στους διχασμούς 200 ετών σύγχρονης 
ελληνικής ιστορίας. Από τα Ευαγγελικά μέχρι 
το πρόσφατο δημοψήφισμα, όποιος δεν είναι 
μαζί μας είναι εναντίον μας. Είναι το εύκολο 
άλλοθι μιας πολιτικής τάξης ή και μιας πνευ-
ματικής ελίτ ή και μιας επιχειρηματικής ηγε-

Πρίν λίγο καιρό ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλά-
δας κ. Κώστας Μπακογιάννης, ανήρτησε στον λογα-
ριασμό του στο Facebook ένα μακροσκελές κείμε-
νο, με αφορμή την επέτειο δολοφονίας του Παύλου 

Φύσσα. Επειδή συνεχίζουμε ακό-
μα να τρώμε τα σωθικά μας, χωρίς 
πραγματικά να μπορούμε να κατα-
λάβουμε γιατί το κάνουμε, ο ΕΛ το 
αναδημοσιεύει με σκοπό να προ-
βληματιστούμε όλοι, γιατί συνεχί-
ζουμε ακόμα να τρωγόμαστε?

 ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΓΧΩΡΗΣΟΥΜΕ Ο ΕΝΑΣ ΤΟΝ
 ΑΛΛΟ, ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΤΡΩΜΕ ΤΑ
ΣΩΘΙΚΑ ΜΑΣ

ΠΟΙΗΜΑ
Ιωάννου Γεώργιος - Γάκιας

Αναδημοσίευση από την προσωπική 
σελίδα του Κώστα Μπακογιάννη στο 
Facebook

Όμορφο χωριουδάκι μου
που είσαι μες στα έλατα
στον καθαρό αέρα,
νά ‘μουν αητός να πέταγα
νά’ ρχομαι κάθε μέρα.

Να ‘φερνα και τους φίλους μου
για να σε γνωρίσουν
και στις πέντε Ηπείρους της γης
να σε διαφημίσουν.

Έχεις τον Άη - Λια ψηλά
κάτω τον Άη – Γιάννη.
Απέναντι την Στάνα Παναγιά
που πάντα σε φυλάει
και για κοιλάδα πράσινη
κρυστάλλινο ποτάμι.
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Ναι, ξεκίνησα μόνος, ανέκαθεν είμαι 
εξοικειωμένος με τη μοναξιά, κι αυτό απο-
δείχτηκε πολύ καλό εγχείρημα. Για τη δια-
μονή μου διάλεξα ένα κατάλυμα στο μικρό 
χωριό Επινιανά, λίγα χιλιόμετρα μακριά από 
το ομώνυμο χωριό Άγραφα, επειδή ήταν το 
φτηνότερο που βρήκα και με υπέροχη θέα 
στα βουνά.

Με το που περνάς το Καρπενήσι κι αρχίζεις 
ν’ ανηφορίζεις τα βουνά, το τοπίο αλλάζει, 
μαζί και η διάθεσή σου. Παρθένα φύση, σκορ-
πισμένα χωριουδάκια εδώ κι εκεί, άφθονα 
τρεχούμενα νερά, χιόνια στις γύρω βουνο-
κορφές, τα οποία στον γυρισμό ήταν βέβαια 
παντού, μιας και τις επόμενες ημέρες χιόνισε 
αρκετά.

Στα Επινιανά, όπου κατέληξα μετά από αρ-
κετό χωματόδρομο κι έμεινα τέσσερις ημέ-
ρες, ήμουν μόνος με 3-4 οικογένειες του χω-
ριού. Το φιλόξενο “Πανόραμα” ήταν το μόνο 
ενεργό ξενοδοχείο-πανδοχείο του χωριού, 
όπως διαπίστωσα, με όντως καταπληκτική 
θέα στις Αγραφιώτικες βουνοκορφές. Το ξη-
μέρωμα της δεύτερης ημέρας μάς βρήκε με 
κάτασπρο το τοπίο από τα χιόνια που ξεκίνη-
σαν μες στο βράδυ, παρόλο που η μετεωρο-
λογική υπηρεσία είχε δώσει λιακάδα γι’ αυτή 
τη μέρα!

Η ησυχία του χωριού, η μεγαλειότητα του 
χιονισμένου τοπίου, οι απόλυτα απολαυστι-
κές και μοναχικές μου βόλτες στα γύρω μο-
νοπάτια, η γοητεία του χιονισμένου χωριού 
με τα υπέροχα (συντηρημένα και μη) σπίτια, 
η «συνομιλία» με τα πανύψηλα δέντρα, τα αι-

ωνόβια βράχια και τη γλώσσα του ορεσίβιου 
ανέμου, η γαλήνη και νοητική ξεκούραση που 
κέρδισα, όλ’ αυτά δεν μπορώ να τα περιγρά-
ψω με λέξεις. Προτιμώ να σάς τα μεταδώσω 
με τις φωτογραφίες που δημοσιεύω, καθώς 
και μ’ ένα μουσικό βίντεο που δημιούργησα, 
αμέσως την επόμενη μέρα που γύρισα, όντας 
ακόμα μαγεμένος από το ταξίδι μου.

Αν σας περισσεύουν λίγα χρήματα, πηγαί-
νετε κι εσείς στα βουνά εκείνα και αφεθείτε 
στην φυσική τους γοητεία και λάμψη. Θα γυ-
ρίσετε αναζωογονημένοι όπως κι εγώ, ίσως 
και με μια λύπη, ότι δεν μπορείτε να μείνετε 
περισσότερο, ή και για πάντα, εκεί.

Άρθρο/φώτο: Theo Lian
You tube video: Four days at Agrafa 

Mountains, Dec 2017

Το Δ.Σ. ευχαριστεί θερμά τον υπέροχο, 
Theo Lian που επέλεξε τα Επινιανά μας, για 
τις γιορτινές μέρες που πέρασαν, αποδίδο-
ντάς του πολλά Συγχαρητήρια για τις ωραίες 
στιγμές που μας χάρισε με τον φωτογραφι-
κό του φακό, αλλά και με την πένα του! Μας 
ξαναεπιβεβαίωσε ότι η γοητεία του φυσικού 
τοπίου, του Χωριού μας αποτελεί έναν πραγ-
ματικά Παράδεισο αναψυχής!

Λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα ήταν οι μόνες που 
μπορούσα να «κλέψω» και να φύγω από την Αθήνα 
για λίγες διακοπές. Το έκανα λοιπόν, ακόμα κι αν η 
παρέα μου τελικά δεν ήρθε.

ΤΙ ΧΑΛΕΥΕ… Ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΑ ΕΠΙΝΙΑΝΑ
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2237094122

6972330058

ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ

Ονοματεπώνυμο €
1 Ιωάννου Ιωάννης Παναγιώτου 20
2 Κουτσούκος Νικόλαος 20
3 Γαντζούδης Χρήστος του Λάμπρου 20
4 Γαντζούδης Δημήτριος του Λάμπρου 20
5 Γαντζούδη Σοφία του Λάμπρου 20
6 Γαντζούδης Παναγιώτης του Αλέξ. 20
7 Αποστόλου Λάμπρος - Ολυμπία του Κ. 10
8 Σοφάνης Δημήτριος 10
9 Θεοδωρογιάννης Ταξιάρχης 20
10 Αβράμπος Γεώργιος του Ταξιάρχη 10
11 Ταρώνης Ευάγγελος 20
12 Κουτρουμάνος Κων/νος του Σπύρου 20
13 Σκλαπάνη Σταυρούλα 10
14 Μανίκας Χρυσόστομος 20
15 Ζιώγας Λουκάς του Δημητρίου 10
16 Ζιώγας Αναστάσιος - Στέκι 20
17 Αβράμπου Ουρανία του Κων/νου 20
18 Αβράμπος Λάζαρος του Κων/νου 20
19 Αβράμπου Σταματία του Κων/νου 10
20 Αβράμπος Κων/νος του Λάζαρου 10
21 Αβράμπος Νικόλαος του Χαράλ. 20

 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

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
 30.09.2017 - 31.12.2017

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ

Έφυγε από την ζωή, σε ηλικία 64 ετών, 

ο αγαπητός συγχωριανός μας, Θοδωρής Ζιώ-

γας του Παναγιώτη στης 24 Δεκεμβρίου 2017.

Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 92 ετών, 

η αγαπητή συγχωριανή μας, Μαρία Κουτρο-

μάνου του Δημητρίου σύζυγος Επαμεινώνδα 

στης 30 Οκτωβρίου 2017.

Έφυγε από την ζωή  σε ηλικία 62 ετών, η 

αγαπητή συγχωριανή μας Βασιλική Κουτρο-

μάνου Κάππα σύζυγος Κωνσταντίνου στης 16 

Σεπτεμβρίου 2017.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου, εκφράζει τα θερμά 

μας συλλυπητήρια στους οικείους τους.

Από αυτό το τεύχος θα προσπαθήσουμε να σας κρατήσουμε συντροφιά και μέσα 
από γρίφους και παιχνίδια! Απαντήσεις στα παρακάτω θα βρείτε στο επόμενο τεύχος!

Μπορείτε να εντοπίσετε τα 10 σημεία στα οποία διαφοροποιούνται οι παρακάτω 
εικόνες? 
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ΜΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Είναι γνωστό σε όλους μας ότι, όπου και 
να ταξιδέψει κανείς ανά τον κόσμο, θα συνα-
ντήσει  Έλληνες και μάλιστα στις περισσότε-
ρες των περιπτώσεων οι ομογενείς αυτοί, 
έχουν προκόψει και είναι οι καλύτεροι πρε-
σβευτές της χώρας μας στο εξωτερικό. Είναι 
επίσης γνωστή η μετανάστευση χιλιάδων 
νέων, κυρίως τα τελευταία χρόνια, που οφεί-
λεται στα οικονομικά προβλήματα που αντι-
μετωπίζει η χώρα μας. Θα ήθελα να μοιρασθώ 
μαζί σας μια περίπτωση ενός μετανάστη από 
τα Άγραφα, που πριν πολλά χρόνια έφυγε από 
τα χωριά μας και αναζήτησε την τύχη του στις 
ΗΠΑ. Βρέθηκα τον Νοέμβριο που μας πέρα-
σε με την γυναίκα μου και το ζεύγος Γιώργου 
Χρύσανθου για λίγες μέρες στη Νέα Υόρκη, 
για να δούμε αυτή τη μεγαλούπολη.

Είδαμε αρκετά αξιοθέατα, αλλά οφείλω να 
ομολογήσω ότι, μια συνάντηση ενός συγγε-
νούς μου που συναντήσαμε στη μεγαλούπο-
λη αυτή, μας εξέπληξε ευχάριστα και πιστεύω 
ότι αποτελεί ένα παράδειγμα που δείχνει την 
πρόοδο των Ελλήνων που μετανάστευσαν και 
με πολύ κόπο  αναζήτησαν καλύτερη τύχη στο 
εξωτερικό. Πρόκειται για τον Απόστολο Ηλ. 
Μαργώνη από το Τροβάτο, που είχε μάθει μαζί 
με τον αδελφό του Τάκη την τέχνη του ράφτη, 
από τον ευρύτατα γνωστό ράφτη – πατέρα 
του, Ηλία Μαργώνη. Είχα να συναντήσω τον 
Απόστολο πάνω από 50 χρόνια και συναντη-
θήκαμε τυχαία πρόσφατα, μέσα από τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Απόστολος λοιπόν, εξασκούσε στην Ελ-
λάδα  την τέχνη του ράφτη και μάλιστα όπως 
μου έλεγε είχαν πάει με τον αδελφό του Τάκη 
(που ζει στην Ελλάδα) στο Ασπρόρεμα και τη 
Νιάλα, για να ράψουν τα ρούχα στους τσέλι-
γκες της περιοχής. Έπαιρναν τη  ραπτομηχανή 
στον ώμο και πήγαιναν στα πιο απομακρυσμέ-
να μέρη, όπου έμεναν αρκετές μέρες για να 
ολοκληρώσουν την εργασία τους. Άλλωστε 

θα θυμούνται οι παλιότεροι ότι και ο πατέρας 
τους Ηλίας Μαργώνης επισκεπτόταν όλα τα 
χωριά της περιοχής για να ράψει. Ο Απόστο-
λος λοιπόν όπως μου είπε, έφυγε πολύ νέος 
από την Ελλάδα για την Αμερική σε αναζήτη-
ση καλύτερης τύχης. Ασχολήθηκε και εκεί με 
την τέχνη που ήξερε, τη ραπτική. Έτσι λοιπόν 
πιστεύω ότι έχουμε την μοναδική περίπτωση 
εξαγωγής της ραπτικής τέχνης από τα Άγρα-
φα στη Νέα Υόρκη. Είναι κατανοητό πόσο δύ-
σκολο είναι σε μια βιομηχανική μεγαλούπολη 
να επικρατήσει αυτή η τέχνη. Παρόλα αυτά ο 
Απόστολος τα κατάφερε με την επιμονή του 
και την εργατικότητά 
του. Μάλιστα σε κεντρι-
κό δρόμο της περιοχής 
έχει τις εγκαταστάσεις 
του όπου προσέρχονται 
οι Νεοϋορκέζοι για να 
ράψουν τα ρούχα τους. 
Έχει μάλιστα 3 παιδιά 
που έχουν σπουδά-
σει και εργάζονται ήδη 

και έχει 5 εγγόνια. Σε 
αναζήτηση καλύτερης 
τύχης στη Νέα Υόρκη 
επιχείρησε και ο άλλος 
αδελφός του ο Πανα-
γιώτης, ηλεκτρολόγος 
στο επάγγελμα. Είχε κι 
αυτός μεγάλη εξέλιξη, 
ασχολούμενος με την 

τέχνη του. 
Χαρήκαμε όλοι που συναντήσαμε τον Από-

στολο, την γυναίκα του Τούλα (από την Αλίαρ-
το) και τον Παναγιώτη, αλλά και οι ίδιοι με με-
γάλη χαρά μας φιλοξένησαν και μας έδειξαν 
κάποια αξιοθέατα αλλά και τα υπερκαταστή-
ματα προς μεγάλη χαρά των γυναικών.

Βέβαια ήταν ενήμεροι για τα νέα της Ελλά-
δας και των Αγράφων και ενημερώνονται από 
τα Ελληνικά κανάλια της τηλεόρασης. Με συ-
γκίνηση τους αποχαιρετήσαμε στο αεροδρό-
μιο όπου μας πήγαν, και δώσαμε ραντεβού να 
συναντηθούμε  το καλοκαίρι στην Ελλάδα.

Άρθρο:Λάμπρος Ζαρκαδούλας
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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


