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από το µπαλκόνι των Αγράφων

 ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ ΤΟΥ
ΚΩΣΤΑ ΞΥΣΤΡΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

 ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ
ΜΟΥΣΕΙΩΝ 

Η ψηφοφορία θα διενεργηθεί την 29η 
Απριλίου 2018, ημέρα Κυριακή, στο υπ’ 
αριθμ. 4ο Εκλογικό Τμήμα.

 Με την ευλογία και τη συγκατάθεση 
του Μητροπολίτη μας κ.κ Γεωργίου, η θαυ-
ματουργή εικόνα της Παναγίας της Στάνας, 
της ομώνυμης Ιεράς Μονής των Επαινι-

ανών (Επινιανών) μεταφέρθηκε την 18η 
Μαρτίου το απόγευμα στον Καθεδρικό Ιερό 
Ναό της Αγίας Τριάδος στο Καρπενήσι.

 ν η ι ς ο ς
ην Τ  ινι ν ν

03 08Νέα Θέμα

Ένα υπέροχο ποίημα μας έστειλε ο κ 
Κώστας από το Αγρίνιο, για να θρηνήσουμε 
τον αδικοχαμένο μας Εύζωνα, τον Πρόεδρο 
Λευτέρη Αβράμπο...  | σελ. 14

Καθαρισμός, συντήρηση και σηματο-
δότηση στο πεζοπορικών μονοπατιών στην  
ευρύτερη περιοχή των Επινιανών...  | σελ. 5

Στον Προέδρο της Βουλής 
κ. Βούτση οι: κ. Μπακογιάννης, κ. 
Τασιός, κ. Μπαμπαλής, ο κ. Σου-
λιώτης και ο εκπρόσωπος του 
Ιδρύματος «Κόκκαλη» κ. Πέτρος 
Κόκκαλης, για τις χρηματοδοτή-
σεις των δύο Μουσείων, ενώ στο 
όλο εγχείρημα θα συμβάλει και το 
Ίδρυμα Κόκκαλη... | σελ. 9

 ΤΟ ΕΜΒΛΗΜΑ ΤΟΥ
 ∆ΗΜΟΥ ΜΑΣ

Αγραία Άρτεμις είναι πλέον, το διακρι� 
τικό έμβλημα του Δήμου Αγράφων, σύμ-
 φωνα με την συνεδρίαση του Δ.Σ. που
πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 26 Φε-
βρουαρίου. Η εισήγηση ήταν του Δημάρ-
 χου μας κ. Μπαμπαλή και η παρουσίαση
από τον εξαίρετο καθηγητή κ Γιώργο Κα-
 ραγιώργο. Το έμβλημα αποτελεί η κεφαλή
 της Α̈γραίας Αρτέμιδος ,̈ της προστάτιδας
 θεάς των Αγραίων κατά τους αρχαίους
χρόνους, όπως απεικονιζόταν σε νομίσμα-
τα της εποχής εκείνης  |  σελ. 7
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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

το θέμα αυτό έκανε στο ΔΣ ο διαπρεπής επιστή-
μονας και συγχωριανός μας  Γεώργιος Κων. Κα-
ραγεώργος.

Με απόφαση του Μητροπολίτου Καρπενη-
σίου κκ. Γεωργίου, μεταφέρθηκε η εικόνα της 
Παναγίας της Στάνας των Επινιανών  στο Καρ-
πενήσι και συγκεκριμένα στον καθεδρικό Ναό 
της Αγίας Τριάδας, όπου και παρέμεινε για μία 
εβδομάδα. Η απόφαση αυτή του Μητροπολίτη, 
ύστερα και από την μεταφορά της εικόνας του 
Τιμίου Σταυρού από το Τροβάτο στο Καρπενήσι 
τον προηγούμενο χρόνο, δείχνει την αμέριστη 
αγάπη και το ενδιαφέρον του για τα απομακρυ-
σμένα χωριά των Αγράφων, στα οποία όμως η 
λατρεία στην ορθοδοξία μας ήταν και παραμένει 
άσβεστος.

Με πρωτοβουλία του Δήμαρχου Αγράφων  
κ. Θεόδωρου Μπαμπαλή και σε συνεργασία με 
τον Σύλλογο Επαινιανιτών,  θα γίνει ημερίδα το 
Σάββατο 11 Αυγούστου 2018 στα Επινιανά, στην 
οποία θα τιμηθεί ο Γεώργιος Κων. Καραγεώρ-
γος  για το έργο του και την προσφορά του στον 
τόπο. Ομιλητής θα είναι ο διαπρεπής φιλόλογος 
Παναγιώτης Β.Σαλαγιάννης.

Η προαναγγελθείσα πρόθεση του Συλλόγου 
να οργανώσει ημερίδα για τους δύο στρατηγούς 
Αβράμπου που τιμούν το χωριό μας, θα γίνει 
τον Αύγουστο 2019, ώστε να ολοκληρωθεί και η 
συγγραφή ενός βιβλίου σχετικού με την ζωή και 
τη προσφορά των δύο στρατηγών.

Πολλά τα προβλήματα και φέτος στα χωριά 
μας από τις έντονες βροχοπτώσεις με κλείσιμο 
δρόμων, αλλά και άμεση η επέμβαση των υπη-
ρεσιών του Δήμου και της Περιφέρειας για την 
αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Αποτέλεσμα 
των βροχοπτώσεων ήταν να υπερχειλίσουν  οι 
τεχνητές λίμνες στο νομό, που είχε χρόνια να 
γίνει.

Ελπίζουμε να συνεχισθούν και φέτος τα έργα 

οδοποιίας στην περιοχή μας, ώστε να ελαχιστο-
ποιηθούν οι χωματόδρομοι και να έχουν οι συγ-
χωριανοί μας ταχύτερη και ασφαλέστερη πρό-
σβαση στα χωριά. Πάντως, σε κάθε συνάντησή 
μας με τους αρμόδιους μας διαβεβαιώνουν ότι 
τα έργα συνεχίζονται κανονικά, με πρόβλεψη ότι 
μέχρι το καλοκαίρι του 2019, ο κεντρικός δρό-
μος θα είναι ασφαλτοστρωμένος μέχρι το χωριό 
Άγραφα.

Θα δείτε επίσης στην εφημερίδα διακρίσεις 
παιδιών με καταγωγή από τα Επινιανά, όπως 
στην ποίηση και  στον αθλητισμό. Με την ευκαι-
ρία αυτή καλούμε όλους τους συγχωριανούς 
μας των οποίων τα παιδιά εισήχθησαν σε ΑΕΙ και 
ΤΕΙ να μας γνωρίσουν τα ονόματά τους, για να 
μπορέσουμε να τα βραβεύσουμε στις καλοκαι-
ρινές εκδηλώσεις που θα γίνουν τον Αύγουστο 
στα Επινιανά. 

Μετά τις νέες ξύλινες εσωτερικές πόρτες που 
είχαμε τοποθετήσει στο Σχολείο μας, ήδη στον 
ξενώνα του Συλλόγου μας, έχουμε αντικατα-
στήσει τα παλιά ξεχαρβαλωμένα πορτοπαράθυ-
ρα με νέας τεχνολογίας αλουμινίου.

Αναλυτικά στοιχεία και λεπτομέρειες για όλα 
τα παραπάνω θα διαβάσετε στις στήλες της εφη-
μερίδας που κρατάτε στα χέρια σας.

Τέλος, να υπενθυμίσουμε σε όλους τους 
συγχωριανούς μας ότι το μοναδικό έσοδο για 
την λειτουργία του Συλλόγου, την διοργάνωση 
εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση έργων στο 
χωριό,  αλλά και την έκδοση της εφημερίδας 
‘’ΕΠΑΙΝΙΑΝΩΝ ΛΟΓΟΣ’’v,  είναι η συνδρομή των 
μελών και των επαγγελματιών που καταχω-
ρούνται σε αυτή. 

Θερμή παράκληση για την συνέπεια σας, σε 
αυτή την υποχρέωση.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ

 Τριμηνιαία έκδοση του πολιτιστικού συλλόγου
 Επαινιανιτών Ευρυτανίας «ο Άγιος Γεώργιος».
Τεύχος 14ο.  Άνοιξη 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
Ματίνα Μπουσσιούτα
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Αγαπητοί αναγνώστες μας,
το τρίμηνο που μας πέρασε ήταν πολύ πλούσιο 
σε ειδήσεις. Η είδηση του θανάτου του Προέ-
δρου του ΤΔ Επινιανών Λευτέρη Αβράμπου  μας 
συγκλόνισε όλους. Πλήθος κόσμου προσήλθαν 
στην εξόδιο ακολουθία του που έγινε στο Παναι-
τώλιο Αγρινίου.

Η έλλειψη του Λευτέρη από τα Επινιανά έγινε 
αισθητή σε όλους μας. Με ενέργειες του Δήμου 
Αγράφων, αποφασίστηκε να γίνουν εκλογές για 
την εκλογή νέου Προέδρου για τα Επινιανά.

Ο Δήμος Αγράφων  με ψήφισμα  του Δημοτι-
κού Συμβουλίου, αποφάσισε να καθιερώσει σαν 
νέο έμβλημα του Δήμου την κεφαλή της ‘’Αγραί-
ας Αρτέμιδος’’, προστάτιδας  θεάς των Αγραίων, 
πρώτων κατοίκων των Αγράφων. Εισήγηση για 

 Άνοιξη 2018

Επαναληπτικές Δημοτικές Εκλογές στα 
Επινιανά την Κυριακή 29 Απριλίου.

Λίγο πρίν το κλείσιμο του νέου τεύχους 
της εφημερίδας μας, πληροφορηθήκαμε ότι 
έχουν προγραμματιστεί επαναληπτικές Δη-
μοτικές Εκλογές στο τοπικό μας διαμέρισμα. 

Σύμφωνα με τον νόμο, πρέπει σε κάθε 
εκλογικό διαμέρισμα να υπάρχει τριμελές 
συμβούλιο που αποτελείται από τους τρείς 
πρώτους  σε ψήφους από όλους τους συν-
δυασμούς. Επειδή στις τελευταίες εκλογές 
δεν υπήρχε άλλος συνδυασμός, το χωριό μας 
είχε δύο μέλη στο συμβούλιο και με την απώ-

λεια του αξέχαστου Εύζωνα, έμεινε μόνο ένα.
Έτσι οι αρμόδιοι φορείς προκήρυξαν 

επαναληπτικές εκλογές για την Κυριακή 29 
Απριλίου 2018, με το παρακάτω ψηφοδέλτιο: 
Κωνσταντίνος Γαντζούδης, Σπυριδούλα Ζαρ-
κάδα, Χαράλαμπος Σκλαπάνης και Ευαγγελία 
Τσάκνη. 

Επειδή συνδυάζεται και με την αργία της 
Πρωτομαγιάς, θα πρέπει όλοι μας να αδρά-
ξουμε την ευκαιρία και να ανηφορίσουμε στο 
Χωριό μας, εκτελώντας την Συνταγματική 
Εκλογική μας υποχρέωση!

ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ Ο ΕΥΖΩΝΑΣ
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4η ΗΜΕΡΙ∆Α ΕΠΙΝΙΑΝΩΝ
Με πρωτοβουλία του Δημάρχου Αγράφων 

κ. Θεόδωρου Μπαμπαλή και με ομόφωνη από-
φαση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας, αποφασίσθη-
κε στην 4η ημερίδα των Επινιανών, να τιμηθεί ο 
διαπρεπής φιλόλογος Γεώργιος Κων. ώώ για το 
έργο του και την προσφορά του στον τόπο. 

Αξίζει να τονίσουμε, ότι επιθυμία του Δημάρ-
χου που μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους, είναι 
να τιμούνται εν ζωή διαπρεπείς συγχωριανοί 
μας και όχι μετά θάνατον, όπως συμβαίνει συ-
νήθως.

Αποφασίσθηκε να πραγματοποιηθεί στα 
Επινιανά ημερίδα με συνδιοργανωτές το Δήμο 

Αγράφων και τον Σύλλογο των Επινιανών.
Η ημερίδα θα γίνει το Σάββατο 11 Αυγούστου 

2018 στην κεντρική πλατεία των Επινιανών και 
η έναρξή της θα είναι γύρω στις 11.30 το πρωί. 
Αναλυτικό πρόγραμμα της Ημερίδας θα δημο-
σιευθεί στο προσεχές τεύχος της εφημερίδας 
αλλά θα σταλούν και προσκλήσεις με τις λεπτο-
μέρειες της εκδήλωσης.

Κύριος ομιλητής για το έργο και την προσω-
πικότητα του συγχωριανού μας Γεωργίου Κων. 
Καραγεώργου θα είναι ο διακεκριμένος φιλό-
λογος από το Τροβάτο Αγράφων κ. Παναγιώτης  
Β. Σαλαγιάννης. 

Ο Ζαχαρίας Ποριτσάνος 
του Χρήστου και της Σταυ-
ρούλας, πρώτευσε στο πα-
νελλαδικό πρωτάθλημα JU 
JITSU στην κατηγορία των 
50 κιλών. Θα λάβει μέρος 

και στους βαλκανικούς αγώνες που θα γί-
νουν προσεχώς.

Ο 11χρονος Ζαχαρίας κατοικεί στο Αιτωλι-
κό και κάθε καλοκαίρι παραθερίζει στα Επι-
νιανά, με τον παππού του Όθωνα και τη γιαγιά 
του Γιάννα Ζαρκαδούλα.Συγχαρητήρια στον 
Ζαχαρία και εις ανώτερα!!!

Ζ. ΠΟΡΙΤΣΑΝΟΣ

Δεκάδες συμπολίτες μας απέτισαν φόρο 
τιμής κατά την εξόδιο ακολουθία στις 26 Ιανουα-
ρίου στο Παναιτώλιο, μετά τον ξαφνικό και αδό-
κητο χαμό, του αξιαγάπητου Προέδρου του το-
πικού μας διαμερίσματος  κ Λευτέρη Αβράμπου!
Σε φορτισμένο κλίμα, το τελευταίο αντίο στον 
Πρόεδρο, έδωσε σύσσωμο το Δημοτικό Συμ-
βούλιο του Δήμου Αγράφων, με επικεφαλής τον 
Δήμαρχο κ Θοδωρή Μπαμπαλή. Παρέστησαν ο 
Βουλευτής Ευρυτανίας Κώστας Κοντογιώργος 
ο πρώην βουλευτής κ Ηλίας Καρανίκας, ο Αντι-
περιφερειάρχης κ Αριστείδης Τασιός, οι περιφε-
ρειακοί σύμβουλοι κ Λάμπρος Τσιτσάνης και κ 
Κατερίνα Καλαντζή, πολλοί Πρόεδροι Τοπικών 
Διαμερισμάτων, Φορέων και Συλλόγων, πάρα 
πολλοί συγχωριανοί μας και Αγραφιώτες από 

όλη την Αιτωλοκαρνανία, Ευρυτανία, Βοιωτία 
και Αττική.
Ο 76χρονος Εύζωνας βρισκόταν στο Παναιτώ-
λιο, για να παραστεί στο μνημόσυνο του εξα-
δέλφου του, κ Θοδωρή Ζιώγα όταν, ανεβαίνο-
ντας την σκάλα της πολυκατοικίας που διέμενε, 
έπεσε στο κενό και τραυματίστηκε θανάσιμα.. 
Οι γιατροί του Νοσοκομείου Αγρινίου παρά τις 
υπεράνθρωπες προσπάθειές τους, δεν κατάφε-
ραν να τον κρατήσουν μαζί μας.
Τα Επινιανά έχασαν έναν πιστό αγωνιστή που 
τα λάτρευε σε όλη την ζωή του, έναν πνεύμο-
να ζωής, την ταβέρνα Ανατολή που είχε δημι-
ουργήσει τα τελευταία χρόνια με θυσίες και με 
μεγάλο μεράκι, για τους πατριώτες του και για 
την υπέροχη υπεράριθμη οικογένειά του που με 

λαχτάρα γέμιζαν το χωριό μας κάθε χρόνο!
Καλό ταξίδι Πρόεδρε!

Άρθρο: Γ. Χρύσανθος

Άρθρο: Λ. Ζαρκαδούλας

Άρθρο: Δ.Σ.
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΟΙ ΚΑΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ

ΕΠΑΙΝΙΑΝΩΝ ΛΟΓΟΣ

Άρθρο: Δ.Σ.

Αντικαταστάθηκαν τα παλιά ξύλινα πορ-
τοπαράθυρα στον Ξενώνα του Συλλόγου στα 
Επινιανά, τοποθετήθηκαν τρείς νέες εξωτερι-
κές μπαλκονόπορτες, το παράθυρο προς την 
εκκλησία και το παράθυρο προς τον βοριά. Το-
ποθετήθηκαν  νέας τεχνολογίας κουφώματα 
αλουμινίου σε καφέ απόχρωση, με θερμοδι-
ακοπή, ανάκληση, διπλά τζάμια ηχομονωτικά 
οχτώ χιλιοστών, σίτες για τα κουνούπια και 
αναδιπλούμενα παντζούρια.
Όπως γνωρίζετε οι παλιές ξύλινες μπαλκονό-
πορτες και τα παλιά ξύλινα παντζούρια ήταν 
διαλυμένα, ασυντήρητα και έμπαζαν κρύο απο 
παντού. Ο αλουμινάς Περικλής Πλακιάς που 
επιλέξαμε είναι από το Καρπενήσι, μας έκανε 

πολύ καλή δουλειά και σε πολύ καλή τιμή. Η δε γιαγιά του ήταν Πιγγιανίτισα και κρατάει από 
τους Σκλαπανέους.
Ήταν ένα αναγκαίο έργο που έπρεπε να γίνει 
από καιρό. Συντήρηση χρειάζονται και οι τρείς 
μπροστινές πόρτες, που πρέπει το καλοκαί-
ρι να τριφτούν, να βαφτούν και προφανώς να 
τοποθετηθούν λάστιχα μονώσεων. Αναζη-
τούνται εθελοντές για τις εργασίες αυτές και 
θα είναι μεγάλη μας χαρά να βρεθούν τέτοιοι 
συνειδητοποιημένοι Πιγγιανίτες! 
Μην ξεχνάτε ότι όσοι συμμετέχουμε στον Σύλ-
λογο, είμαστε όλοι εθελοντές που, σαν κι εσάς, 
αγαπάμε τα Επινιανά μας! Περιμένουμε λοιπόν 
και την δική σας έμπρακτη αγάπη για το Χωριό 
και τον Εθελοντισμό!

Πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τε-
τάρτη 21 Μαρτίου 2018 με επιτυχία, στο Χαλ-
κιόπουλο, έπειτα από κοινή πρωτοβουλία 
των Δημάρχων Αγράφων και Αμφιλοχίας και 
με πρόσκληση του Δημάρχου Αμφιλοχίας 
Απόστολου Κοιμήση, διευρυμένη συνάντηση 
αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης, με αντι-
κείμενο την άρση της απομόνωσης της Νό-
τιας Πίνδου και την σύνδεσή της με την Ιόνια 
Οδό και τις αγορές. 

Σκοπός της συνάντησης ήταν να προγραμ-
ματιστεί η εξέταση των δυνατοτήτων της 
οδικής σύνδεσης με την Ιόνια οδό μέσα από 
τους Δήμους Αμφιλοχίας και Αγράφων με το 
Καρπενήσι, ώστε να αποτελέσει συνέχεια της 
οδικής σύνδεσης με τη Λαμία, την Εθνική οδό 

Αθηνών – Θεσσαλονίκης αλλά και τον Ε65.
Στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο Δή-

μαρχος Αμφιλοχίας αναφέρθηκε στους λό-
γους που επέβαλαν αυτή την συνάντηση 
αναλύοντας διεξοδικά τα χαρακτηριστικά της 
Νότιας Πίνδου σε σχέση με την πρωτογενή 
παραγωγική φυσιογνωμία της και τις δημόσι-
ες υποδομές. Έδωσε δε ιδιαίτερη έμφαση και 
στις νέες μορφές επενδύσεων που μπορούν 
να τονώσουν την περιοχή όπως ενεργειακές 
επενδύσεις, ειδικός θεματικός τουρισμός, 
καινοτομία και νεανική επιχειρηματικότητα, 
που σήμερα η οδική δυσχέρεια τις εμποδίζει. 
Ο κ. Κοιμήσης έθεσε για μία ακόμη φορά τη 
θεσμοθέτηση ειδικού τοπικού αντισταθμί-
σματος για επενδύσεις που αξιοποιούν τους 

τοπικούς φυσικούς πόρους κάθε μορφής. 
O Δήμαρχος Αγράφων Θεόδωρος Μπα-

μπαλής τόνισε την μεγάλη σημασία της συ-
γκεκριμένης οδικής σύνδεσης για την περι-
οχή των Αγράφων και τη διέξοδό της στην 
Ιόνια οδό, προτείνοντας τη δυνατότητα οδι-
κής σύνδεσης με νέο δρόμο (Νέα Μελέτη 
και νέο έργο), από την γέφυρα της Τατάρνας 
– Λογγίτσι – Κρυονέρι – Παρκιό – Καλεσμένο 
– Καρπενήσι, προφανώς με νέα χάραξη όπου 
απαιτείται και με σήραγγα στο Καλεσμένο. 
(Το τμήμα αυτό ανήκει στην περιφέρεια Στε-
ρεάς Ελλάδας).

Το παραπάνω τμήμα θα αποτελεί συνέχεια 
του νέου δρόμου Λαμίας – Καρπενησίου για 
τον οποίο συντάσσεται ήδη μελέτη , και να 

συνδεθεί με την Ιόνια οδό από την  Γέφυρα 
της Τατάρνας , μέσω Χαλκιόπουλου και Δή-
μου Αμφιλοχίας. (Τμήμα που ανήκει στην Πε-
ριφέρεια Δυτικής Ελλάδας).

Ο εγκάρσιος αυτός άξονας θα διευρύνει τις 
προοπτικές ανάπτυξης διότι αποβλέπει στη 
σύνδεση περιοχών υψηλού παραγωγικού 
ενδιαφέροντος με τις νέες αναπτυσσόμενες 
αγορές.

Πρόκειται για μια πρόταση που στην κυρι-
ολεξία μπορεί να αλλάξει τη μοίρα τόσο του 
Δήμου Αγράφων όσο και των όμορων Δή-
μων Αμφιλοχίας και Καρπενησίου, αλλά και 
της ευρύτερης περιοχής, και επιβάλλεται να 
αντιμετωπιστεί και αξιολογηθεί με τον καλύ-
τερο τρόπο.

Ο Δήμαρχος Αργιθέας Λάμπρος Τσιβόλας, 
με την ιδιότητα και του Προέδρου του Δι-
κτύου Πίνδος στο οποίο οι τρείς Δήμοι είναι 
μέλη, υπογράμμισε ότι η από κοινού επιδίω-
ξη της σύνδεσης της Νότιας Πίνδου ενισχύει 
την αποτελεσματικότητα της προσπάθειας. 

Στην συνάντηση μετείχαν ακόμα οι αντι-
περιφερειάρχες Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας Χρι-
στίνα Σταρακά και Π.Ε Ευρυτανίας Αριστείδης 
Τασιός, οι οποίοι στις τοποθετήσεις τους τά-
χθηκαν υπέρ της υλοποίησης του συγκεκρι-
μένου έργου ως εργαλείου ανάπτυξης της 
ευρύτερης ορεινής επικράτειας της Νότιας 
Πίνδου, ενώ έκαναν αντιστοίχως εκτεταμέ-
νη αναφορά για τις επισκευαστικές εργασίες, 
στη γέφυρα Αυλακίου, που υπογράφεται την 
προσεχή εβδομάδα η σύμβαση ανάθεσης, 
καθώς και για τη νέα γέφυρα που θα διασυν-

δέει την Ευρυτανία με την Αιτ/νία, κοντά στη 
γέφυρα Τέμπλας, έργο που βρίσκεται στο τε-
λικό στάδιο έναρξης της κατασκευής. Με τα 
δύο αυτά έργα εξασφαλίζονται δύο βασικοί 
κρίκοι – σύνδεσμοι επικοινωνίας στην ευρύ-
τερη περιοχή που διασχίζει ο Αχελώος πο-
ταμός. Στην συζήτηση έγιναν αναφορές στα 
διατιθέμενα χρηματοδοτικά εργαλεία ενώ 
κρίθηκε σκόπιμο να χρηματοδοτηθεί ανα-
γνωριστική μελέτη σκοπιμότητας εγκαρσίου 
άξονα της χώρας από Αμφιλοχία προς Λαμία, 
λαμβάνοντας υπ’ όψη της υφιστάμενες οδι-
κές υποδομές, ο οποίος και θα διευκολύνει 
την επικοινωνία στο κεντρικό ορεινό τμήμα.

Πέραν των προαναφερόμενων στην συνά-
ντηση έλαβαν μέρος οι αντιδήμαρχοι Αγρά-
φων: Απ. Μάκκας, Λ. Τελώνης Γρ. Παπαθα-
νάσης, Αμφιλοχίας: Χ. Ζάγκας, Ν. Χούτας, 
Κ. Κοπίδης και Γρ. Παπούλιας, οι περιφερει-
ακοί σύμβουλοι: Γ. Τσόγκας (Δυτ. Ελλάδας), 
Λ. Τσατσάνης, Κ. Καλαντζή και Β. Φακίτσας 
(Στερεάς Ελλάδας), οι εντεταλμένοι δημ. 
Σύμβουλοι: Β. Φεγγούλη (Αγράφων) και Γ. 
Σιατής (Αμφιλοχίας), οι δημ.σύμβουλοι: Στ. 
Τσιαμάκης (Αγράφων), Ι. Τσιάκαλος (Αργι-
θέας) και Αθ. Κακαρούνας, Φρ. Λαμπράκη 
– Σταμούλη, Αρ. Μάλλιου και Α. Μυλωνάς 
(Αμφιλοχίας) και ο Ειδικός Συνεργάτης του 
Δημάρχου Αγράφων κ. Π. Ζάγκας. Σημα-
ντική ήταν η παρουσία των Προέδρων των 
Τοπικών Κοινοτήτων. Συγκεκριμένα συμμε-
τείχαν οι: Λ. Παπαδήμας (Ραπτόπουλο), Π. 
Μώκας (Δαφνούλα), Γ. Βασιλείου (Κέδρων), 
Θ. Γκούρλιας (Παλαιοκατούνας), Γ. Περούλας 

(Δυτικής Φραγκίστας), Π. Μπατσούλας (Τρι-
ποτάμου), Θ. Σκεπετάρης (Σιβίστας),  Ν. Φρυ-
δάς (Καταφυλλίου), Απ. Γώγολος (Αμφιλοχί-
ας), Δ. Σιακαπέτης (Βαρετάδας), Θ. Ζαρκάδας 
(Στάνου), Π. Καραντζούνης (Βρουβιανών), Π. 
Καπούλας (Περδικακίου), Αθ. Σβερδίλας (Τρι-
κλίνου), Θ. Μπαγιάτης (Εμπεσού), Π. Δημοβα-
σίλης (Πατιοπούλου), Ευ. Παππάς (Αγριδίου), 
Π. Μαργαρίτης (Χαλκιοπούλου), Θ. Σκόντζος 
(Μαλεσιάδας), Η. Κατσιάδας (Πετρώνας), Ι. 
Κοτσώρης (Ποδογοράς), Α. Αποστολάκης 
(Μπαμπαλιού), Φ. Τσιάκαλος (Αμοργιανών), 
Χρ. Σιατής (Σταθά), Θ. Καρακώστας (Γιαννο-
πούλων), οι οποίοι και συνέβαλαν ουσιαστικά 
με τις επισημάνσεις τους  στη συζήτηση.

Τέλος, αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί 
σύντομα επόμενη συνάντηση μετά το Πάσχα, 
με την παρουσία των Περιφερειαρχών κ.κ. 
Κώστα Μπακογιάννη και Απόστολου Κατσι-
φάρα, ώστε το θέμα να συζητηθεί επί τη βά-
σει πιο τεχνικών ζητημάτων. 

Απαραίτητες οι κάμερες ασφαλείας για 
την φύλαξη του Χωριού μας!
Η συνεχόμενη μείωση των μόνιμων κατοίκων 
του χωριού μας, έχει ως αποτέλεσμα την ελ-
λειμματική φύλαξή του και πολλοί χωριανοί 
μας πλέον, μας εκφράζουν την ανησυχία τους 
για την ασφάλεια των περιουσιών τους.
Η μετακόμιση  των Σκλαπανέων, που ήταν μό-
νιμοι κάτοικοι και εκπλήρωναν μέρος αυτής 
της ανάγκης μας αφιλοκερδώς, ήταν μεγάλη 
απώλεια για το χωριό, όμως ήταν αναγκαία 
επειδή ο μικρός Θωμάς των Επινιανών έπρεπε 
να πάει στο Γυμνάσιο. Είναι μεγάλες οι ευθύ-
νες τόσο της μικρής μας Κοινωνίας όσο και της 

Πολιτείας που δεν μπορεί να λύσει ένα τόσο 
απλό θέμα….. την πρόσβαση και την παροχή 
δωρεάν Εκπαίδευσης στον τόπο μας, όπως 
ισχύει και στην υπόλοιπη Χώρα μας!
Ας μην ξεχνάμε ότι γειτονικά μας χωριά ανα-
γκάζονται να πληρώνουν τσουχτερά μηνιαία 
φύλακτρα σε φύλακες και σε εταιρείες φύλα-
ξης για την προστασία των Χωριών τους, τους 
δύσκολους χειμωνιάτικους μήνες.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου προσπαθεί να βρει την 
οικονομικότερη και μονιμότερη λύση σε αυτό 
το θέμα της φύλαξης, και θα παρουσιαστεί το 
καλοκαίρι στην Γενική Συνέλευση!

Εθελοντική ενέργεια στο μονοπάτι 
Δροσέλα - Προύγγι – Απιδιά - Επινιανά!

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Επινιανών σε 
συνεργασία με τον Δασικό Συνεταιρισμό Επι-
νιανών, προγραμματίζουν για το Σάββατο, 
28 Απριλίου 2018, ενέργεια εθελοντισμού 
για την συντήρηση, την σηματοδότηση, τον 
καθαρισμό και την χαρτογράφηση του μονο-
πατιού από τα Επινιανά – Απιδιά – Προύγγι � 
Δροσέλα.

Ώρα συγκέντρωσης 8:00 το πρωϊ το Σάβ-
βατο στην ταβέρνα του Κώστα ‘’Το Πανό-
ραμα’’, για καφέ. Αναχώρηση μία ομάδα για 
Δροσέλα και μία για Απιδιά στης 08:30. Ανα-
μένουμε επιστροφή γύρω στις 18:00 το από-
γευμα για χοντρό (Προβατίνα) στην ταβέρνα 
‘’η Ανατολή’’.

Προσκαλούμε οποιονδήποτε μπορεί να 
βοηθήσει, σε αυτήν μας την προσπάθεια!
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Αγαπητέ Λευτέρη,
Ξαφνιαστήκαμε όλοι από την είδηση του 

αδόκητου και άδοξου θανάτου σου. Συγκε-
ντρωθήκαμε συγκλονισμένοι όλοι απ’ όλες 
τις γωνιές της Ελλάδας για το «ύστατο χαίρε» 
κι αυτό δείχνει πόσο ευρέως γνωστός και 
αγαπητός ήσουν.

Γεννήθηκες στα Επινιανά των Αγράφων 
πριν από 76 χρόνια όπου και ανδρώθηκες με 
όλες τις δυσκολίες της εποχής. Ο τίτλος «Εύ-
ζωνας» που με αυτόν ήσουν γνωστός στους 
περισσότερους, δε δόθηκε μόνο γιατί υπη-
ρέτησες στην Προεδρική Φρουρά των Ευζώ-
νων, αλλά και για τη λυγερόκορμη κορμοστα-
σιά σου και για το χαμογελαστό και μειλίχιο 
παρουσιαστικό σου.

Πέρασες αρκετά χρόνια της ζωής σου στο 
Αγρίνιο, όπου με την πολυαγαπημένη σου 
γυναίκα τη Ντίνα, κάνατε μια μεγάλη αγα-
πημένη, δεμένη οικογένεια με πέντε παιδιά, 
πολλά εγγόνια και δισέγγονα. Ήσουν υπό-
δειγμα οικογενειάρχη. Ήταν γνωστή σε όλη 
την Αιτωλοακαρνανία η ταβέρνα «Ο Εύζω-
νας» που λειτουργούσες στο Αγρίνιο. 

Όμως η άσβεστη αγάπη σου για τα Άγρα-
φα και ειδικότερα τα Επινιανά σε έκανε εδώ 
και αρκετά χρόνια να εγκατασταθείς στο χω-
ριό μας. Μαζί με την αγαπημένη σου γυναίκα 
τη Ντίνα, φτιάξατε ένα φιλόξενο χώρο, την 
«Ανατολή», όπου οι Πιγκιανίτες και όλοι οι 
επισκέπτες εύρισκαν ένα χαμογελαστό οι-
κοδεσπότη. Αμέριστη ήταν και η συμμετοχή 

στην προσπάθειά σας αυτή, όλων των παι-
διών σου, των γαμπρών σου και των εγγονών 
σου, που πάντα ερχόντουσαν στο χωριό να 
σας δουν, να σας βοηθήσουν και με το χαμό-
γελο εξυπηρετούσαν όλους τους επισκέπτες.

Τα τελευταία χρόνια δε, σαν Πρόεδρος του 
ΤΔ Επινιανών επιφορτίστηκες και με τη λύση 
όλων των προβλημάτων που απασχολούσαν 
το χωριό μας. Εμείς σαν εκπρόσωποι του Πο-
λιτιστικού Συλλόγου Επινιανών, ήμασταν σε 
συνεχή επαφή μαζί σου για κάθε τι που απα-
σχολούσε τον τόπο μας.

Πριν λίγες μέρες που μίλησα μαζί σου τη-
λεφωνικά, μου έλεγες ότι θα κατέβεις για λίγο 
από το χωριό στο Αγρίνιο, για να παραστείς 
στο μνημόσυνο του ξαδέλφου μας Θόδωρου 
Ζιώγα και θα γυρίσεις γρήγορα στο χωριό, 
γιατί έχουν μείνει ελάχιστοι και πρέπει να εί-
σαι εκεί. Μου έλεγες με χαρά ότι θα ερχόσουν 
και στο αντάμωμα των Επινιανιτών, που θα 
έκανε ο Σύλλογος το Φεβρουάριο στην Αθή-
να, το οποίο βέβαια ακυρώθηκε.

Αγαπητέ Λευτέρη, με τον απροσδόκητο 
θάνατό σου αφήνεις ένα δυσαναπλήρωτο 
κενό στην οικογένειά σου και σε όλους τους 
συγγενείς σου. Εύχομαι ο χρόνος να απαλύ-
νει τον πόνο τους.

Θα λείψεις σε όλους τους Πιγκιανίτες, 
αλλά και όλοι οι Αγραφιώτες και όχι μόνο θα 
σε θυμούνται, γιατί πάντα έδινες το παρόν 
σε όλες τις εκδηλώσεις στα χωριά και όλοι 
έχουν έναν καλό λόγο να πουν για σένα.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Ακαρνανικής 
γης που θα σε σκεπάσει.

ΕΠΙΚΗ∆ΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΕΥΤΕΡΗ ΑΒΡΑΜΠΟ

Το έμβλημα του Δήμου εγκρίθηκε από 
το Δ.Σ. Αγράφων. Στην τελευταία συνεδρίαση 
του ΔΣ που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 
26/2/2018, κατόπιν εισηγήσεως του Δημάρ-
χου Αγράφων κ. Θεόδωρου Μπαμπαλή, έγινε 
παρουσίαση, ανάλυση, τεκμηρίωση και αιτιο-
λόγηση από τον συμπατριώτη μας καθηγητή 
και διδάκτωρ  του Πανεπιστημίου της  Φραν-
κφούρτης κ. Γεώργιου Καραγεώργου, σχε-
τικά με την καθιέρωση του εμβλήματος του 
Καλλικρατικού Δήμου Αγράφων, το οποίο και 
ψηφίστηκε από το ΔΣ.

Σύμφωνα με την εισήγηση του Δημάρχου 
κ. Μπαμπαλή το έμβλημα αποτελεί η κεφα-
λή της Α̈γραίας Αρτέμιδος ,̈ της προστάτιδας 
θεάς των Αγραίων κατά τους αρχαίους χρό-
νους, όπως απεικονιζόταν σε νομίσματα της 
εποχής εκείνης. Ο Δήμος Αγράφων διαθέτει 
πλέον το δικό του έμβλημα που προέρχεται 
από την αρχαιότητα, δίνοντας ταυτόχρονα 
την ανάλογη βαρύτητα στην ιστορία του τό-
που μας.

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο κ. Καρα-
γεώργος και μεταξύ άλλων στην ομιλία του 
ανέφερε τα εξής: Το όνομα Άγραφα  το οποίο 
έχει σήμερα ο Δήμος Αγράφων, σχετίζεται με 
το δωρικό φύλο των Αγραίων, που ήλθε στην  
Πίνδο πολύ νωρίς, πιθανώς στις αρχές της 
δεύτερης π.Χ. χιλιετίας. Συγκεκριμένα, όπως 
υποθέτουμε οι Δωριείς Αγραίοι κατοικούσαν 
στην Πίνδο τον 18ο πΧ αιώνα. 

Οι  Δωριείς Αγραίοι ήταν φημισμένοι κυ-

νηγοί, όπως δείχνει και το όνομά τους: άγρα 
– Αγραίοι. Στα δωρικά με τη λέξη «άγρα» 
δηλώνεται το κυνήγι, ενώ οι άλλοι Έλληνες 
χρησιμοποιούσαν τη λέξη «θήρα» και «κυ-
νήγι». Προστάτιδα θεά των κυνηγών Δω-
ριέων Αγραίων ήταν η θεά Αγραία Άρτεμις, η 
αδελφή του Απόλλωνα και κόρη του Δία, που 
είχε ιδιαίτερη συμπάθεια στους κυνηγούς και 
τους  υπερασπίζονταν στους κινδύνους τους. 
Σε μεταγενέστερη εποχή οι Αγραίοι έκτισαν 
στη θεά λαμπρό ναό. 

Η περιοχή που κατοικούσαν (και κυνηγού-
σαν) οι Δωριείς Αγραίοι, ονομάζονταν Αγραία. 
Κατά πάσα πιθανότητα από την ονομασία 
αυτή προήλθε και το σημερινό όνομα Άγρα-
φα, που εύστοχα είναι και όνομα του Δήμου 
Αγράφων. Στην εξέλιξη αυτή και μετάπλαση 
από το αρχαίο όνομα «Αγραία» στο νεότερο 
«Άγραφα», ίσχυσαν βεβαίως βασικοί νόμοι 
εξέλιξης της ελληνικής γλώσσας, που ήταν σε 
ισχύ κατά τον τελευταίο π.Χ. αιώνα και τον 1ο 
μ.Χ. αιώνα, δηλαδή Αγραία – Άγραγια (=Άγρα-
φα). Για να δοθεί στην περιοχή αυτή η ονομα-
σία, συνέβαλε σε τούτο και το διάταγμα του 
Ρωμαίου Αυτοκράτορα Οκταβιανού, ο οποίος 
μετά τη νίκη του στο Άκτιο (31 πΧ), διέταξε 
να μετακινηθεί ο πληθυσμός ορισμένων πε-
ριοχών – μεταξύ αυτών και ο πληθυσμός της 
Αγραίας (=Αγράφων) στη Νικόπολη (= την 
πόλη της Νίκης), που έκτισε κοντά στην Πρέ-
βεζα. Οι Αγραίοι προτίμησαν να μείνουν στην 
άγονη χώρα τους, αλλά να είναι ελεύθεροι.  Η 

περιοχή έμεινε ά̈γραφη .̈ Πιθανώς το γεγο-
νός τούτο (εκτός των φωνητικών μεταβολών 
στην εξέλιξη που προαναφέραμε) συνέβαλε 
να ισχύσει ο χαρακτηρισμός «Άγραφα».

Όσον αφορά την Αγραία Αρτέμιδα, της 
οποίας το όνομα είναι αναγκαίο για την ερμη-
νεία του ονόματος της περιοχής «Άγραφα», ο 
λαμπρός ναός της ήταν στο συνοικισμό του 
Τριποτάμου Κοψέικα, που απέχει ολίγα χι-
λιόμετρα από το κάστρο της Τσούκας Παλαι-
οκατούνας και το γεφύρι του Μανώλη. Ο ναός 
αυτός κατεδαφίστηκε από τους Ρωμαίους 
κατακτητές πιθανότατα κατά το έτος 52π.Χ. 
Η καταστροφή του ναού προκάλεσε έντονες 
διαμαρτυρίες στη Ρώμη. Αναφέρεται η δια-
μαρτυρία του Κικέρωνα για τη βέβηλη αυτή 
πράξη. Το άγαλμα της θεάς Αγραίας Αρτέμι-
δας μεταφέρθηκε στην Καλυδώνα και από 
εκεί στην Πάτρα, όπου το είδε ο Παυσανίας, 
όπως αναφέρει ο ίδιος. 

Η Αγραία Αρτέμιδα, η κόρη του Δία και 
αδελφή του Απόλλωνα, είναι προστάτιδα θεά 
των κυνηγών Αγραίων. Το όνομά της συνδέ-
εται με την περιοχή «Αγραία» και τους κυνη-
γούς της περιοχής αυτής Αγραίους. Εάν την 
παραμελούσαν κατά την προσφορά θυσιών 
θύμωνε και έκανε μεγάλο κακό: Έστελνε το 

φοβερό κάπρο της και ισοπέδωνε 
τους αγρούς. Γνωστή είναι η ιστο-
ρία με τον Καλυδώνιο κάπρο. Ο 
βασιλεύς της Καλυδωνίας Οινέας 
οργάνωσε μεγάλο κυνήγι για να τον 
εξοντώσει , στο οποίο έλαβαν μέρος 
μεγάλοι ήρωες κυνηγοί από όλη την 
Ελλάδα. 

Προστάτιδα των Αγραίων ήταν 
η θεά του κυνηγιού, η αδελφή του 
Απόλλωνα, η Αγραία Άρτεμις, που 
έδωσε στην περιοχή το όνομά της 
«Αγραία», το οποίο μετεξελίχθηκε 
σε «Άγραφα».Τούτο ήταν το σύμ-
βολο των Αγραίων. Με τον Χριστια-
νισμό η Αγραία Άρτεμις αντικατα-
στάθηκε από την Παναγία, που έχει 
στην περιοχή πολλές εκκλησίες και 
μοναστήρια.

 ΤΟ ΕΜΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ
Η ΑΓΡΑΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ

Άρθρο: Λ. Ζαρκαδούλας



8 9

 Άνοιξη 2018Τεύχος 14 ΕΠΑΙΝΙΑΝΩΝ ΛΟΓΟΣ Άνοιξη 2018Τεύχος 14 ΕΠΑΙΝΙΑΝΩΝ ΛΟΓΟΣ

ρινού ο Προϊστάμενος του Καθεδρικού Ιερού 
Ναού της Αγίας Τριάδος πατέρας Παναγιώτης 
Αθανασιάς εκφώνησε βαρυσήμαντη ευχαρι-
στήρια ομιλία προς τιμήν της Κυρίας Θεοτό-
κου, παρακαλώντας Την να κάνει τα θαύματά 
της στους πιστούς, εις Δόξαν του Τριαδικού 
μας Θεού.

Με το πέρας της ομιλίας και περί ώρα 7.00 
μ.μ., ο Σεβασμιότατος παρέδωσε την Θαυμα-
τουργή Εικόνα της Παναγίας της Στάνας  στον 
ανωτέρω ιερέα και μαζί με τον εφημέριό μας 
ιερέα Σωτήριο Σαλαμάρα και τη συνοδεία 
του μέλους της  Εκκλησιαστικής Επιτροπής 
της Ενορίας του  Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου 
Επαινιανών (Απόστ. Αβράμπου) και του Εμμ. 
Μενδρινού απεχώρησαν από τον Καθεδρικό 
Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Καρπενησίου  και 
μετέφεραν την Αγία Εικόνα στον Ιερό Ναό του  

Αγίου Γεωργίου Επινιανών. Εκεί  παρέμενε  
για τις Άγιες ημέρες του Πάσχα και στη συνέ-
χεια θα μεταφερθεί στην Ομώνυμη Ιερά Μονή 
της Παναγίας της Στάνας.

Τα μέλη της  Εκκλησιαστικής  Επιτροπής 
της Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου 
Επαινιανών  και όλων των Επινιανιτών, ευχα-
ριστούν θερμά τον Μητροπολίτη μας κ.κ. Γε-
ώργιο και τους διακονούντες τον Καθεδρικό 
Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Καρπενησίου, που 
φιλοξένησαν την Θαυματουργή Εικόνα της 
Παναγίας της Στάνας και εύχονται να χαρίζει 
σε όλους τη Χάρη της.

Υ.Γ. Σε επόμενο τεύχος θα αναφερθούμε 
σε θαύματα που είναι καταγεγραμμένα και τα 
οποία έγιναν στην Ιερά Μονή της Παναγίας 
της Στάνας από Τη Χάρη της. 

Η δέσμευση του Προέδρου της Βουλής 
κ. Βούτση για την ανάδειξη του Μουσείου 
Εθνικής Αντίστασης της Βίνιανης, προχωράει 
με γοργούς ρυθμούς. Μετά τις δύο επισκέ-
ψεις μηχανικών και ιστορικών της Βουλής 

στο Μουσείο της Βίνιανης τον Ιούλιο του 2017 
και τον Φεβρουάριο του 2018, ύστερα από 
Πρόσκληση του κ. Βούτση, πραγματοποιή-
θηκε συνάντηση στο Μικρό Σαλόνι του Προ-
έδρου της Βουλής των Ελλήνων την Πέμπτη 
29 Μαρτίου 2018, με θέμα την ανάδειξη των 
Μουσείων Βίνιανης και Κορυσχάδων. 

Το παρών στη συνάντηση έδωσαν ο Πρό-
εδρος της Βουλής κ. Νικόλαος Βούτσης, ο 
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κώστας 
Μπακογιάννης, ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρυ-
τανίας κ. Άρης Τασιός, ο Δήμαρχος Αγράφων 

κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής, ο Δήμαρχος Καρ-
πενησίου κ. Νίκος Σουλιώτης και ο εκπρό-
σωπος του Ιδρύματος «Κόκκαλη» κ. Πέτρος 
Κόκκαλης. 

Μετά από μια εποικοδομητική συζήτη-
ση που έγινε απ’ όλες τις 
πλευρές, αποφασίστηκε 
η συγκρότηση ομάδας 
εργασίας και ορίστηκε το 
χρονοδιάγραμμα για τα 
επόμενα βήματα, που αφο-
ρούν την επισκευή των 
δύο κτιρίων, τη βελτίωση 
της προσβασιμότητας στο 
Μουσείο Βίνιανης, τη νέα 
εσωτερική διαμόρφωση 
των δύο Μουσείων και τη 
διασφάλιση της λειτουργί-
ας τους. Να σημειωθεί πως 
Βουλή και Περιφέρεια δε-

σμεύτηκαν για τις χρηματοδοτήσεις των δύο 
μελετών, ενώ στο όλο εγχείρημα θα συμβάλει 
και το Ίδρυμα Κόκκαλη. 

Επίσης, στη συνάντηση παραβρέθηκαν η 
Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος του Δή-
μου Αγράφων κ. Βάσω Φεγγούλη, ο μουσειο-
λόγος κ. Γιάννης Μετζικώφ, οι μηχανικοί των 
Δήμων Αγράφων και Καρπενησίου, μηχανι-
κοί της Βουλής, καθώς και εκπρόσωπος του 
Υπουργείου Εσωτερικών. 

Με την ευλογία και τη συγκατάθεση του 
Μητροπολίτη μας κ.κ Γεωργίου και με πρω-
τοβουλία του Πρωτοπρεσβύτερου κ. Πανα-
γιώτη  Αθανασιά, η θαυματουργή εικόνα της 
Παναγίας της Στάνας, της ομώνυμης Ιεράς 
Μονής των Επαινιανών (Επινιανών) μετα-
φέρθηκε την 18η Μαρτίου το απόγευμα στον 
Καθεδρικό Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στο 
Καρπενήσι.

Ήταν η δεύτερη φορά που, μετά από 169  
χρόνια, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας 
της Στάνας μεταφέρθηκε στο Καρπενήσι και 
παρέμεινε για μια εβδομάδα στον ανωτέρω 
Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος, μέχρι το εσπέρας 
της Κυριακής της 25ης Μαρτίου.

Η πρώτη μεταφορά στο Καρπενήσι έγινε το 
έτος 1848 ή αρχές  του έτους 1849,  σε  ειδι-
κό αργυροχρυσοχόο, για να κατασκευάσει το 
Πουκάμισό Της και την Ειδική Θήκη της Ιερής 
Εικόνας της Παναγίας. Στην Ειδική αυτή Θήκη 
διακρίνεται και η επιγραφή: «1849 Μαΐου.   21 
Καρπενήσι παπα Γεωργίου άγραφα» (βλ. και 
εισήγηση κ. Ανάργυρου –Γιάννη Μαυρομύτη 
στα Πρακτικά Συνεδρίου του έτους 2008 της 
Πανευρυτανικής  Ένωσης–  ΤΑ ΑΓΡΑΦΑ ΣΤΗ 
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Τόμος Β σελ. 898  
ΑΘΗΝΑ 2009).

Η μεταφορά της Ιερής Εικόνας από την 
ομώνυμη Μονή έγινε από τον Πρωτοπρε-
σβύτερο   Προϊστάμενο του Ιερού Ναού της 
Αγίας Τριάδος Παναγιώτη Αθανασιά , τον ιε-
ρέα  Σωτήριο Σαλαμάρα, Προϊστάμενο Αγρά-
φων και εφημέριο μας, με συνοδεία μελών 
της Εκκλησιαστικής Επιτροπής της Ενορίας 
του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Επινιανών 
(Κων. Γαντζούδη και Ευθυμίας Καρανταλή) 
του Αντιδημάρχου Αγράφων Απόστ. Μάκκα 
και του Σωτ. Καρανταλή και άλλων πιστών.

Η υποδοχή της Θαυματουργού Εικόνας 
της Παναγίας της Στάνας  στο Καρπενήσι έγι-
νε με θρησκευτική ευλάβεια, κατάνυξη και 
επισημότητα στη θέση�γέφυρα Νεράϊδας, 
αποδίδοντας Τιμές η Φιλαρμονική του Δή-
μου Καρπενησίου. Εκεί ο  Μητροπολίτης μας 
κ.κ. Γεώργιος παρέλαβε την Ιερή Εικόνα της 
Παναγίας μας, παρουσία ιερέων, του αντιπε-
ριφερειάρχη, των δημάρχων Αγράφων και 
Καρπενησίου, περιφερειακών συμβούλων, 
αντιδημάρχων, δημοτικών συμβούλων, εκ-
προσώπων της Αστυνομίας και Πυροσβεστι-
κής,  λοιπών φορέων  και πλήθους πιστών.  
Ακολούθησε λιτανεία και με  πομπή, υπό τους 

ήχους της Φιλαρμονικής,  η Θαυματουργή 
Εικόνα της Παναγίας της Στάνας έφθασε στον 
Καθεδρικό Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος, τοπο-
θετήθηκε σε ανθοστόλιστο σκαλιστό προσκυ-
νητάρι και τελέστηκε ο τελευταίος Κατανυκτι-
κός Εσπερινός.

Αξίζει να αναφέρουμε ορισμένες δηλώσεις 
που έγιναν μετά την υποδοχή της Ιερής Εικό-
νας της Παναγίας  της Στάνας στο Καρπενήσι, 
όπως :

του Μητροπολίτη μας  που σημείωσε πως 
«..κάθε παρόμοιο γεγονός (όπως η υποδοχή 
της Ιερής Εικόνας) είναι μια τονωτική ένεση σε 
εποχές δύσκολες, σε εποχές που όλοι έχουν 

ανάγκη την Παναγία να μας προστατεύει στον 
αγώνα που κάνει ο νεοέλληνας να μπορέσει 
να ανταπεξέλθει στις δύσκολες στιγμές, με 
την ευχή και ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο», 
του Αντιπεριφερειάρχη κ. Τασίου που τόνισε 
ότι το μοναστήρι της Παναγίας της Στάνας «εί-
ναι  ένα ιδιαίτερο μοναστήρι της περιοχής των 
Αγράφων, με μεγάλη επισκεψιμότητα όλη τη 
διάρκεια του έτους»  προσθέτοντας πως «δί-
νεται η δυνατότητα, μέσω της Μητρόπολης, 
να μπορέσει και το κοινό του Καρπενησίου να 
προσκυνήσει την Ιερή Εικόνα της Παναγιάς.», 
του Δημάρχου Καρπενησίου κ. Σουλιώτη ο 
οποίος δήλωσε ότι «ο τόπος μας είναι πλού-
σιος σε θρησκευτικά προσκυνήματα. Σήμερα 
(18/3) είχαμε την μεγάλη χαρά να υποδεχθού-
με στην πόλη μας τη θαυματουργή εικόνα της 
Παναγίας της Στάνας και σύσσωμος ο κόσμος 
του Καρπενησίου, με κατάνυξη, έλαβε τη 
χάρη της Παναγίας για να μας βοηθήσει να εί-
μαστε καλύτερα και να έχουμε μια καλή Ανά-
σταση» και τέλος

του Δημάρχου Αγράφων που χαρακτήρισε 
την Παναγία της Στάνας ως «μητέρα όλων των 
Αγραφιωτών και των χωριών των Αγράφων» 
και τόνισε ότι  «Είναι μια στιγμή ιδιαίτερα  ση-
μαντική, διότι η Παναγία η Στάνα αποτελεί ση-
μείο αναφοράς όχι μόνο για τα Άγραφα, αλλά 
για τη Ρούμελη και για την Ελλάδα ολόκλη-
ρη».

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της Ιερής 
Εικόνας στον Ιερό  Ναό της Αγίας Τριάδος συ-
νέρρευσαν χιλιάδες πιστοί από την Ευρυτανία 
και από άλλες περιοχές, διότι πήρε δημοσιό-
τητα το ιστορικό αυτό γεγονός, όπου και προ-
σκύνησαν  τη θαυματουργή εικόνα Της Πανα-
γίας μας και εναπόθεσαν τις προσευχές τους 
στη Χάρη Της, ζητώντας  τη Βοήθειά Της. 

Για το ιστορικό αυτό γεγονός, ο Ιερός Κα-
θεδρικός Ναός της Αγίας Τριάδος  εκτύπωσε, 
σε 5.000 τεμάχια, μικρή εικόνα  την οποία 
έδωσε για ευλογία στους χιλιάδες πιστούς  
που προσκύνησαν την ιερή εικόνα της Πανα-
γίας της Στάνας. Όλα τα τεμάχια εξαντλήθηκαν  
και οι όψεις της μικρής αυτής εικόνας είναι οι 
ακόλουθες:    

Την Κυριακή το απόγευμα της 25ης Μαρ-
τίου, ώρα 6.00 μ.μ., πραγματοποιήθηκε ο 
Εσπερινός της Αποδόσεως της εορτής  του 
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, παρουσία του 
Μητροπολίτου κ.κ. Γεωργίου, πολλών ιερέων  
και πλήθους πιστών. Με το πέρας του Εσπε-

 Η ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ
ΣΤΑΝΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΝΙΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

 ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΩΝ
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΒΙΝΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΡΥΣΧΑ∆ΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου των 

απανταχού Επαινιανιτών, εκφράζει τα θερμά 
συγχαρητήρια, στους επιτυχόντες των Πα-
νελλαδικών εξετάσεων του σχολικού έτους 
2016�2017 στα ΑΕΙ & ΤΕΙ της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης.

Παρακαλούμε θερμά όλα τα μέλη μας και 
τους επιτυχόντες, να βρούν το χρόνο, για να 
μας ενημερώσουν για το όνομα του Ιδρύμα-
τος που επέτυχαν, με σκοπό να συμπληρωθεί 
σωστά, η λίστα των επιτυχόντων για την βρά-
βευσή τους,  στο καλοκαιρινό μας αντάμωμα.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6973774961 
Email: epinianonlogos@gmail.com

Βρες χρόνο για διάβασμα… Αυτό είναι το θεμέ-
λιο της Γνώσης!
Βρες χρόνο για όνειρα… Αυτά θα τραβήξουν το 
όχημα σου ως τα αστέρια!
Βρες χρόνο να γελάς… Αυτό είναι η μουσική της 
ψυχής!
Βρές χρόνο να είσαι παιδί! Για να νoιώθεις 
αυθεντικά ανθρώπινος!

Η φετινή επέτειος της 25η Μαρτίου γιορ-
τάστηκε στο χωριό Άγραφα με έξαρση, η δε 
καθιερωμένη παρέλαση, πραγματοποιήθη-
κε με τριπλάσιους μαθητές από αυτούς που 
συμμετείχαν πέρυσι, δίνοντας μια ελπίδα ευ-
οίωνης προοπτικής, κόντρα στην φυγή και 
την εγκατάλειψη των χωριών μας, σε αντίθε-
ση με τα Επινιανά που ο μοναδικός μαθητής 
μας αναγκάστηκε να μετοικήσει.

 25 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΑ
ΑΓΡΑΦΑΆρθρο: Απόστολος Αβράμπος
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ΟΚΤΩΒΡΙΑΝΗ ΑΡΜΟΝΙΑ

Γύρω στα τέλη Οκτώβρη, ακολούθησα την πρότα-
ση ενός φίλου για ψυχική και σωµατική ανάταση, 
κάπου ενδιάµεσα στις Ευρυτανικές βουνοκορφές. 
Η ευκαιρία ταυτίστηκε µε την επιθυµία, και κάπως 
έτσι ξεκίνησε το ταξίδι.

 Αφήνοντας την άσφαλτο, κάπου μεταξύ 
χωματόδρομου και πλακόστρωτου, το χωριό 
ξανοιγόταν στη φθινοπωρινή φορεσιά του. 
Πολύχρωμοι αντίλαλοι μεταξύ των στοιχείων 
της φύσης. Διάσπαρτοι γεωμετρικοί σχηματι-
σμοί σε οργανωμένες και αφαιρετικές συνθέ-
σεις. Εικόνα γνωστή και ευλογημένη, έμελλε 
να βρει λόγο να γίνει ακόμα πιο αγαπητή. 

Μέσα από τις κουβέντες του κόσμου. Τις 

σχέσεις. Το ανάστημά του.
Φαίνεται πως η φυσική ομορφιά του τό-

που, είναι περασμένη βαθιά μέσα στους αν-
θρώπους του.  Και το αντίστροφο.  Αυτό μου 
επιβεβαίωνε η αρμονία που ένιωθα μεταξύ 
τους. Φτάνει να παρατηρήσει κανείς. Νιώθω 
τυχερός που τους γνώρισα. Και ευτυχώς το 
δισέλιδο δεν τους χωράει.

Κείμενο  φωτογραφίες: Αλέξανδρος Μπουμπουρίδης
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ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ∆Η-
ΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΛΑ-
ΜΠΡΟΥ

Απεβίωσε στις 24 Δεκεμβρίου 2017 στο 
Αγρίνιο, ο συγχωριανός μας Θεόδωρος του 
Παναγιώτη και της Αλεξάνδρας, σε ηλικία 64 
ετών. Η εξόδιος ακολουθία έγινε στο Αγρίνιο, 
όπου διέμενε.

Απεβίωσε στις 24 Ιανουαρίου στον Αλί-
αρτο, η συγχωριανή μας Ζιώγα Ουρανία του 
Χαρίλαου, σε ηλικία 56 ετών. Η εξόδιος ακο-
λουθία έγινε στον Αλίαρτο, όπου διέμενε. 

Απεβίωσε στις 7 Φεβρουαρίου στην 
Αθήνα, ο συγχωριανός μας Αβράμπος Πανα-
γιώτης του Δημητρίου, σε ηλικία 71 ετών. Η 
εξόδιος ακολουθία έγινε στον Αθήνα, όπου 
διέμενε.

Απεβίωσε στις 8 Απριλίου 2018 στην Λει-
βαδιά, ο συγχωριανός μας Ζιώγας Λάμπρος, 
σε ηλικία 63 ετών. Η εξόδιος ακολουθία έγινε 
στην Λειβαδιά, όπου διέμενε..

Το Δ.Σ. του Συλλόγου, εκφράζει τα θερμά του 
συλλυπητήρια στους οικείους τους.

Δωρεές αντί στεφάνου
• Ο Λάμπρος Κων. Ζαρκαδούλας κατέθεσε 
πενήντα (50) ευρώ στο Σύλλογο Επαινιανι-
τών αντί στεφάνου στη μνήμη του Ελευθερί-
ου Αβράμπου 

• Ο Γεώργιος Κλε. Χρύσανθος κατέθεσε πε-
νήντα (50) ευρώ στο Σύλλογο Επαινιανιτών 
αντί στεφάνου στη μνή-μη του Ελευθερίου 
Αβράμπου.

Η εφημερίδα μας ΕΠΑΙΝΙΑΝΩΝ ΛΟΓΟΣ, 
έχει αρχείο με τα ακίνητα του χωριού μας που 
είναι προς πώληση. Με απόλυτη εχεμύθεια 
και σοβαρότητα μπορεί να διαθέσει το αρχείο, 
χωρίς πραγματικά κανένα κέρδος ή όφελος,  
σε υποψήφιους αγοραστές που θα ήθελαν να 
επενδύσουν στο χωριό μας.
 
Πληροφορίες: 
Τηλέφωνο : 6973774961 
Εmail: epinianonlogos@gmail.com

Απεβίωσε στις 2 Φεβρουαρίου 2018 
στην Αθήνα σε ηλικία 78 ετών ο Καραγεώρ-
γος Δημήτριος του Λάμπρου, καταγόμενος 
από το Τροβάτο Αγράφων.

Σπούδασε στο Μαθηματικό τμήμα του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών και  πήρε το διδακτορι-
κό του δίπλωμα στα Μαθηματικά. Υπηρέτη-
σε ως καθηγητής στη Μέση εκπαίδευση επί 
σειρά ετών, διακρινόμενος για την επιστη-
μονική του κατάρτιση, το ήθος και την αγάπη 
του προς τους μαθητές. Με υποτροφία έκανε 
μεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία. Επι-
στρέφοντας,  υπηρέτησε ως Γυμνασιάρχης 
και Λυκειάρχης σε διάφορα σχολεία της χώ-
ρας.Υπηρέτησε στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
ως μόνιμος Πάρεδρος και Σύμβουλος. Στη 
συνέχεια εκλέχτηκε Επίκουρος καθηγητής 
του τομέα Παιδαγωγικής του τμήματος Φι-
λοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συνέγραψε περί τα 15 
βιβλία τα οποία διδάσκονται στα Λύκεια και 
στο Πανεπιστήμιο. Διετέλεσε εκπρόσωπος 
της χώρας μας, για θέματα Εκπαιδευτικού 
Σχεδιασμού, στο Συμβούλιο της Ευρώπης για 
6 χρόνια. Εκπροσώπησε επίσης τη χώρα μας 
στο διεθνές γραφείο της UNESCO για θέματα 
εκπαίδευσης Μεσογειακών Χωρών.

Τα βιογραφικά στοιχεία για τον Δημήτρη 
Καραγεώργο είναι από το βιβλίο του Πανα-
γιώτη Β. Σαλαγιάννη «ΤΟ ΤΡΟΒΑΤΟ ΑΓΡΑ-
ΦΩΝ».

Ο Δημήτρης Λαμ. Καραγεώργος υπήρξε  
ένα ακόμη καθαρό και φωτεινό μυαλό που 
ξεκίνησε από τα Αγραφιώτικα βουνά και με 
τον προσωπικό του αγώνα και τις προσπά-
θειές του διακρίθηκε στον επιστημονικό του 
χώρο.

Καλό σου ταξίδι αγαπητέ Δημήτρη!!
Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή του  Δη-

μήτρη Καραγεώργου έγινε στο Νεκροταφείο 
Νέου Ηρακλείου Αττικής. Πλήθος Τροβατια-
νών, Αγραφιωτών και όχι μόνο τον συνόδε-
ψαν στην τελευταία του κατοικία.

 Συγκινητικοί οι επικήδειοι λόγοι του π. 
Προέδρου της Βουλής Απόστολου Κακλα-
μάνη και του π. Βουλευτού από το Τροβάτο 
Νίκου Β. Σαλαγιάννη.

Ονοματεπώνυμο €
Ζαρκαδούλας Λ. Κωνσταντίνου 50
Ζαρκαδούλας Λ. Κωνσταντίνου 50
Μάμαλης Παναγιώτης Δημητρίου 20
Ζιώγας Στέφανος 20
Κουτρομάνος Ευθύμιος 10
Παπαδάκης Λουκάς 10
Ζαρκαδούλας Δημήτριος Γεωργίου 15
Ταλάντζης Παύλος 10
Ζιώγας Γεώργιος Χρήστου 20
Ζιώγα Αθηνά Γεωργίου 20
Αποστόλου Λ. Κων/νου & Σοφίας 40
Σκλαπάνη Σταυρούλα Παναγιώτη 40
Ζαρκαδούλα Γεωργία Παναγιώτη 10
Ζαρκαδούλας Παν. Κωνσταντίνου 10
Μανίκα Παναγιώτα 10
Κραβαρίτης Κωνσταντίνος 20
Κουντουριώτη Σπυριδούλα 10
Αναστασίου Θωμάς Παναγιώτη 20
Αποστόλου Ηλίας Ευαγγέλου 20
Αποστόλου Ταχιάρχης Ευαγγέλου 20
Κοντοδήμα Λαμπρινή 10
Κοντοδήμα Μαρία 10
Ιωάννου Γεώργιος Λάμπρου (Γάκιας) 60
Γεωργίου Λάμπρος Βασιλείου 50
Αβράμπος Απόστολος Ιωάννου 50
Αβράμπος Κωνσταντίνος Ιωάννη 50
Γεώργιος Χρύσανθος Κλεομένη 50
Γεώργιος Χρύσανθος Κωνσταντίνου 20

 01.01.2018 - 31.03.2018

 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 ΣΥΝ∆ΡΟΜΩΝ

 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΞΟΧΙΚΑ
ΣΠΙΤΙΑ ΣΤΑ ΕΠΙΝΙΑΝΑ

Άρθρο: Λ. Ζαρκαδούλας
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Στιγμιότυπα γέλιου, έτσι όπως τα μοι-
ράζεται μαζί μας στην Facebook σελίδα 
του ο Αρκάς! 
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Το νέο ποίημα της Στέλλας Κωνσταντί-
νου, εγγονής του Κώστα Γαντζούδη, άφησε 
έκπληκτη την κριτική επιτροπή των εκπαι-
δευτηρίων Παναγία Προυσιώτισσα, ανταγω-
νιζόμενη πολύ μεγαλύτερους σε ηλικία «Ποι-
ητές».
Απέσπασε τον 2ο έπαινο της Α’ κατηγορίας, 
του 6ου μαθητικού διαγωνισμού ποίησης, 
που πραγματοποιήθηκε στο Αγρίνιο την 1η 
Απριλίου 2018.   

Ευχαριστούμε θερ-
μά, τον Κωνσταντίνο Ξύ-
στρα από τον Αγ. Γεώργιο 
των Καλυβίων Αγρινίου, 
για το υπέροχο ποίημά 
του, για τον αδικοχαμένο 
Εύζωνα. 

Παλιές ιστορίες. 

Εγώ τον κλώτσο έδωσα,   
το νήμα να γυρίσει, 
πολύ μύθο περίμενα 
μα ποίημα  θα αρχινήσει. 

 -Παππού καλέ,  γλυκιά γιαγιά, 
θέλω μια ιστορία  
για τα δικά σας τα σχολειά 
και τα παιχνίδια τα παλιά.

-Παιδί μου, στο σχολείο μας 
δεν είχαμε στυλούδια, 
αλλά  με πένα γράφαμε
χαρούμενα τραγούδια.  

Οι δάσκαλοι ήτανε καλοί
αλλά  συγχρόνως  και αυστη-
ροί, 
λόγια μας λέγανε σοφά
και δίναν και καμιά ξυλιά.

Επίσης τάμπλετ, κινητά, 
κουκλάκια, ηλεκτρονικά
στα χρόνια μας τα παιδικά
φάνταζαν εξωπραγματικά.  

Μακριά γαϊδούρα παίζαμε, 
αμπάριζα και βόλους
και πίστεψε με εγγόνα μου
τους ενικούσα όλους.

-Ωραίες οι ιστορίες σας  
Τις λάτρεψα πολύ.
Θα τις θυμάμαι πάντοτε
σ’ όλη μου τη ζωή… 

Ο Εύζωνας.

Εσείς βουνά των Πιγγιανών
και όλα των Αγράφων, 
φέτος να μην ασπρίσετε
χιόνια να μην δεχτήτε..
Μόνο με μαύρα σύννεφα
μ’αυτα να στολιστήτε.. 

Εχάσαμε τον Εύζωνα
έφυγε από κοντά μας,
τον πήρε ο Χάρος μια βραδιά 
για πάντα μακριά μας.. 

Αυτός που σκόρπαγε χαρά
με το χαμόγελό του,
έφυγε τόσο ξαφνικά
θρηνούμε το χαμό του..

Πολλές κορφές επάτησε
με την κορμόστασιά του,
όμως ο χάρος ο σκληρός 
τον πήρε απ’τα παιδιά του..

Ήτανε πάντα γελαστός
άνοιγε την καρδιά του,
κ όλους τους αγκάλιαζε 
σα να’τανε παιδιά του.

Ανέκδοτο



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
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