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από το μπαλκόνι των Αγράφων

 Ο ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΤΑ ΑΓΡΑΦΑ

 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΤΟΥ
1942

 Ο ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ
 ΣΤΗ ΣΤΑΝΑ ΚΑΙ
ΣΤΑ ΕΠΙΝΙΑΝΑ

Φως στο τούνελ για την σύνδεση των 
Επινιανών με την Πρασιά μέσω Φτέρης. 
Πολύ μεγάλη εξέλιξη και μια ευχάριστη εί-
δηση είναι πλέον γεγονός

Φως στο τούνελ Αιολικά στα Άγραφα

Πολιτιστικός σύλλογος απανταχού επαινιανιτών

03 20 4Νέα Νέα Νέα

Στις 3 Αυγούστου στις 10.00 το πρωί 
ήρθε στα Άγραφα  συνοδευόμενος από τον 
Αντιπεριφερειάρχη Άρη Τασιό..  | σελ. 6

Ο Στρατηγός Ζέρβας στα Επινιανά, η 
Μάχη και η Καταστροφή της Χρύσως από 
τον αγαπητό Δάσκαλο Κώστα Χαραμή. | 
σελ. 12

Την  7η Αυγούστου 2018  
είχαμε μια ευχάριστη έκπληξη. 
Μετά από 47 χρόνια, εγκαταστά-
θηκε στην Ιερά Μονή της Πανα-
γίας της Στάνας και τα Επινιανά 
ο Ιερομόναχος  π. Σάββας. Η 
χαρμόσυνη είδηση μεταδόθηκε 
ταχύτατα στους Επαινιανίτες... | 
σελ. 16

 ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ
 ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
ΕΠΙΝΙΑΝΩΝ
Κοιτάζοντας από τα Πιγκιανά, το βλέμ-
 μα σου ξεχύνεται αχαλίνωτο, για να χαρεί
 την εδαφική ποικιλία του τοπίου, που με
 τις διαρκείς εναλλαγές του σε μαγεύει, σε
 συνεπαίρνει και σε κάνει να νιώθεις πως
ζεις σε ονειρική κατάσταση. Τα γύρω με-
γαλόπρεπα βουνά σού παρέχουν την αί-
 σθηση της δισυπόστατης σύζευξης: της
  τραχύτητας και της τρυφερότητας μαζί.
  σελ. 10
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Συνεχίζεται ο αγώνας από το δίκτυο 
φορέων για την σωτηρία των απάτητων 
βουνών μας, από την προχειρότητα του 
χωροταξικού σχεδιασμού για τις ΑΠΕ, που 
δίνει πράσινο φώς για την ανεπανόρθωτη 
καταστροφή τους

 Με σκοπό να μας ενημερώσει για τα 
τεκταινόμενα του Δήμου μας και να ακούσει 
τα προβλήματα της κοινότητάς μας.

Ο Δήμαρχος στα Επινιανά
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ΜΕΡ
ΩΣΗ

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

Ζαρκαδούλας Κων/νος  -  694 4629653
Αποστόλου  Αικατερίνη  -  698 9717933
Σκλαπάνη Ειρήνη  -  697 2833331

Πλούσιο σε ειδήσεις και εκδηλώσεις το 
τρίμηνο που πέρασε. Συμπληρώθηκαν τέσσερα 
χρόνια από το 2014 που μια ομάδα συγχωρια-
νών ανέλαβε τη διοίκηση του Συλλόγου, ύστερα 
από μια περίοδο αδράνειας και αδιαφορίας για 
τη συμμετοχή στο ΔΣ. Βέβαια το ενδιαφέρον για  
συμμετοχή στο ΔΣ δεν ήταν πολύ μεγάλο και 
με δυσκολία συγκεντρώθηκε ο απαιτούμενος 
αριθμός των μελών που απαιτούνται για το ΔΣ. 
Παρόλα αυτά άρχισε η ανάκαμψη του Συλλόγου 
που ήταν επιθυμία, πιστεύουμε, όλων.

Εκδόθηκε η τριμηνιαία εφημερίδα (αισίως 
φτάσαμε στο 16ο τεύχος) και έγιναν κάποια 
έργα και εκδηλώσεις στο χωριό που είχαν ευ-
ρεία απήχηση σε όλους. Τηρήθηκαν όλες οι δι-
αδικασίες που προβλέπονται στο καταστατικό 
του Συλλόγου και οι οποίες εξασφαλίζουν την 
απόλυτη διαφάνεια στις ενέργειες  του ΔΣ.

Στις πρόσφατες αρχαιρεσίες του Αυγούστου 
είδαμε με χαρά και την συμμετοχή νέων υποψη-
φίων για το ΔΣ, που θα εκπροσωπούν τον Σύλ-
λογο σε όλες σχεδόν τις περιοχές της χώρας που 
υπάρχουν συγχωριανοί μας και που μέχρι τώρα 
δεν είχαμε ισχυρή παρουσία. Ιδιαίτερα σημαντι-
κή θεωρούμε την συμμετοχή στο ΔΣ της νεαρής 

φοιτήτριας Κατερίνας Αποστ. Αποστόλου, που 
ελπίζουμε να ανοίξει το δρόμο για συμμετοχή 
και άλλων νέων στα επόμενα ΔΣ. Καλωσορί-
ζουμε την Κατερίνα και της ευχόμαστε καλή 
επιτυχία στο έργο της.

Με μεγάλη επιτυχία έγινε στα Επινιανά η  
4η ημερίδα προς τιμή του καθηγητή Γεωργίου 
Καραγεώργου με κύριο ομιλητή τον καθηγητή 
Παναγιώτη Σαλαγιάννη, ο οποίος σαγήνευσε με 
την ομιλία του τους παρευρισκομένους, οι οποί-
οι έμαθαν  αρκετά για την ιστορία των Αγράφων 
από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα. Αξιο-
σημείωτη και η επιστολή- άρθρο που μας έστει-
λε ο Παναγιώτης Σαλαγιάννης σχετικά με τον 
απόηχο της ημερίδας αλλά και τις εντυπώσεις 
του για τα Επινιανά, που επισκέφθηκε για πρώ-
τη φορά. Επιτυχία επίσης είχε και το αντάμωμα 
την επόμενη ημέρα . Ο καιρός ήταν καλός , η ορ-
χήστρα καλή και έτσι οι συμμετέχοντες διασκέ-
δασαν με την καρδιά τους. Αξιοσημείωτη ήταν 
η αφιλοκερδώς συμμετοχή του Αλέκου Κάλλη, 
που μας διασκέδασε  με τα παραδοσιακά τρα-
γούδια που ερμήνευσε. Οι πρωτοβουλίες του 
Προέδρου για τις πεζοπορίες βρήκαν απήχηση 
στους συγχωριανούς που έλαβαν μέρος σε αυ-
τές.  Φτιάχτηκε με πρωτοβουλία του Προέδρου 
ΤΚ Επινιανών και η ‘’γούρνα’’ στο ποτάμι και 
έτσι αρκετοί, κυρίως νέοι, απόλαυσαν το μπάνιο 
τους. 

Τα Επινιανά φέτος ήταν πιο φωτεινά τα βρά-
δια μετά την επέκταση του Δημοτικού φωτισμού 
από τον Κώστα Γαντζούδη.  Έγινε τον Ιούλιο στα 
Άγραφα από τον Δήμο Αγράφων ημερίδα για 
τα αιολικά πάρκα, όπου συμμετείχαν όλοι οι 
εμπλεκόμενοι ιδιώτες και κρατικοί φορείς και 
ακούστηκαν όλες οι απόψεις. Το συμπέρασμα 

ήταν ότι όλοι θα περιμένουν την απάντηση του 
ΣΤΕ. Στις αρχές Αυγούστου είχαμε την επίσκε-
ψη του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κώ-
στα Μπακογιάννη στα Άγραφα (έδρα του τέως 
Δήμου Αγράφων)  με τον Αντιπεριφερειάρχη, 
περιφερειακούς συμβούλους και τον Δήμαρχο 
Αγράφων και έγινε ενημέρωση για τα έργα που 
έγιναν αλλά και αυτά που θα γίνουν στη συνέ-
χεια. Άκουσε και τα αιτήματα των πολιτών και 
είδε ενδιαφέρουσα την πρόταση για το δρόμο 
Επινιανά-Φτέρη-Πρασιά. Στη συνέχεια αυ-
τής της επίσκεψης ο Περιφερειάρχης τήρησε 
την υπόσχεσή του και πρόσφατα είδαμε την 
ένταξη στο πρόγραμμα έργων της Περιφέρειας 
για το 2019 την ασφαλτόστρωση του κεντρικού 
δρόμου Βαρβαριάδα - Άγραφα και Επινιανά. 
Μεγάλη συμμετοχή είχε και η λαϊκή συνέλευση 
του Δήμαρχου Αγράφων που έγινε στα Επινια-
νά, όπου έγινε αναδρομή στα πεπραγμένα της 
τετραετίας αλλά και στον μελλοντικό σχεδια-
σμό. Αξιοσημείωτη η παρουσία του Μητροπολί-
τη Καρπενησίου κκ. Γεωργίου στην Ι. Μονή της 
Παναγίας της Στάνας στις 7-8-2018, όπου τελέ-
στηκε παράκληση με συμμετοχή πιστών από 
τα γύρω χωριά.  Επιπρόσθετα χαιρετίζουμε την 
παρουσία ιερέως, προερχομένου από την Ιερή 
Κοινότητα του Αγίου Όρους, στην Ι. Μονή της 
Παναγίας της Στάνας. Όλα τα παραπάνω αλλά 
και πολλά άλλα θέματα μπορείτε να διαβάσετε 
σε  λεπτομέρειες στις σελίδες του τεύχους που 
κρατάτε στα χέρια σας.

Κλείνοντας θέλουμε να ζητήσουμε την συμ-
μετοχή όλων των συγχωριανών στις προσπά-
θειες του ΔΣ ώστε να βελτιώσουμε όλοι μαζί την 
κατάσταση στο χωριό μας που δίκαια αποκαλεί-
ται ‘’το μπαλκόνι των Αγράφων’’.

 Τριμηνιαία έκδοση του πολιτιστικού συλλόγου
Επαινιανιτών Ευρυτανίας
Τεύχος 16ο.  Φθινόπωρο 2018 
email: epinianonlogos@gmail.com
Ιδιοκτήτης: Σύλλογος Επινιανιτών
sylogosepinianon@gmail.com

 Τραπεζικός λογαριασμός: Eurobank
IBAN: GR5802607600000610200441141
Εκδότης: Γεώργιος Κλεομένη Χρύσανθος

 Επινιανά Ευρυτανίας, Τ.Κ. 36 073
Τηλέφωνο επικοινωνίας  +30 697 3774 961
Υπεύθυνοι ύλης: Συντακτική επιτροπή

Αρχισυντάκτης: Λάμπρος Ζαρκαδούλας
Διορθώσεις: Κατερίνα Αποστόλου
Τα άρθρα που έχουν υπογραφή εκφρά-
ζουν προσωπικές απόψεις του υπογρά-
φοντος
Επισκεύη εκκλησίας:  Θεοδόσης Καπλάνης
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Επιτέλους φως στο τούνελ για την σύν-
δεση των Επινιανών με την Πρασιά μέσω Φτέ-
ρης. Πολύ μεγάλη εξέλιξη και μια ευχάριστη 
είδηση είναι πλέον γεγονός. Ένα χρόνιο και 
πάγιο αίτημα της Κοινότητάς μας από όλους 
τους χωριανούς ήταν η σύνδεση των Επινια-
νών με την Φτέρη και βέβαια με τα Παλούκια 
και την Πρασιά.

Αυτές τις μέρες επιτέλους ολοκληρώνεται 
και παραδίδεται η επικαιροποιημένη  μελέτη 

για την διάνοιξη του δρόμου από το Στουρνα-
ράκι μέχρι την Τριβάλι που υπολείπεται για την 
οδική σύνδεση με την Φτέρη και η μελέτη για 
το κομμάτι της σύνδεσης με την Πρασιά από 
την Μέρσια, τα Παλούκια μέχρι το Βασιλέσι.

Τόσο ο Δήμαρχος όσο και ο Περιφερειάρ-
χης με την σύμφωνη γνώμη και του Δασαρ-
χείου έχουν δηλώσει και υποσχεθεί ότι όταν 
θα κατατεθεί η ολοκληρωμένη μελέτη θα την 
προχωρήσουν άμεσα.

3
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ΦΩΣ ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΦΤΕΡΗ

ΜΕΤΑ ΑΠΟ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΞΑΝΑΝΟΙΞΕ Η ΑΠΑΤΗ

 ΤΟ ΠΕΤΡΙΝΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΝΗΦΟΡΑΣ

Άνοιξε τελικά η Άπατη στο Φτεριώτικο 
φαράγγι φέτος. Μετά από τις μεγάλες κατα-
στροφές του 2015, η Άπατη είναι και πάλι ανοι-
χτή!

Στην καλοκαιρινή μας πεζοπορία με μεγάλη 
μας χαρά, διαπιστώσαμε ότι μετά από τρία χρό-
νια, μπορεί όποιος θέλει να διασχίσει ξανά, το 
στενό πέρασμα στο εκπληκτικό φαράγγι του 
Φτερορέματος μέχρι το τσιμεντένιο γεφύρι της 
Φτέρης. Το πέρασμα είχε κλείσει τελικά σε τρία 
σημεία με τεράστιους κορμούς  από πλατάνια, 
προφανώς είχε μπαζωθεί και από πέτρες και 
ξύλα. Οι τεράστιοι κορμοί είχαν σφηνωθεί στα 
τρία πιο στενά περάσματα και ήταν επικίνδυνο 
να ξανακλειστεί σε επόμενες θεομηνίες. 

Όμως χάρη στον Δασικό Συνεταιρισμό του 
χωριού μας που είχε προγραμματίσει τον Σε-
πτέμβριο με το Δασαρχείο να κόψουν καυσό-
ξυλα στην Ανηφόρα, ο θαρραλέος πρόεδρος 
κ. Κώστας Ζαρκαδούλας κατάφερε να μπει με 
τα αλυσοπρίονα μέσα στα στενά της Άπατης  
και έκοψε τους περισσότερους σφηνωμένους 
κορμούς από το στενό φαράγγι.

Λύση και στο πληγωμένο πέτρινο γεφύρι 
της ανηφόρας «Στ’ Μπαρτς» δίνεται αυτές τις 
ημέρες από τον Πρόεδρο της Τ.Κ. Επινιανών 
κ Κώστα Γαντζούδη. Στο σημείο βρέθηκε και 
ο Αντιδήμαρχος του Δήμου μας, κ Αποστό-
λης Μάκκας για αυτοψία. Αποφασίσθηκε η 
μπουλντόζα του Δήμου να καθαρίσει το γεφύρι 
από φερτά υλικά και τις ποταμόπετρες που ήταν 
στοιβαγμένες πέριξ του γεφυριού. Ακόμα  πολύ 

σύντομα και όσο το επιτρέπουν οι καιρικές συν-
θήκες, να κατασκευαστεί τοιχίο αντιστήριξης 
στη δεξιά βάση του, να ξανατοποθετηθούν οι 
πέτρες που έχουν πέσει και να αρμολογηθούν 
με τσιμεντοκονίαμα ξανά οι αρμοί. Να σημειώ-
σουμε ότι στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπάρ-
χει καθόλου αμαξητός δρόμος και η πρόσβαση 
γίνεται με προσωρινό πρόχειρο δρόμο μέσα από 
το ποτάμι.

Άρθρο: Δ.Σ.

 ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΕΚΔΟΣΗΣ

Γ. Χρύσανθος
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ΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΑ ΕΠΙΝΙΑΝΑ

ΕΠΑΙΝΙΑΝΩΝ ΛΟΓΟΣ

Στην κεντρική πλατεία στα Επινιανά ξα-
ναβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγράφων κ Θοδωρής 
Μπαμπαλής στης 13 Αυγούστου με σκοπό να 
μας ενημερώσει για τα τεκταινόμενα του Δή-
μου μας και να ακούσει τα προβλήματα της 
κοινότητάς μας. Μαζί του ήταν ο Αντιδήμαρχος 
κ Γιώργος Κίτσιος και ο ειδικός συνεργάτης κ 
Ζάγκας παρουσία του Προέδρου μας κ Κώστα 
Γαντζούδη.
Ο Δήμαρχός μας παρουσίασε αναλυτικά τα 
έργα που υλοποιήθηκαν στον Δήμο Αγράφων 
τα τελευταία τέσσερα χρόνια σε πάρα πολλούς 
τομείς, για τα χρόνια και συσσωρευμένα προ-
βλήματα του Δήμου που αντιμετωπίστηκαν, 
τις μελέτες που επικαιροποιήθηκαν από την 
χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών 

και την κατανομή της 
ΣΑΤΑ. Τέλος ανήγγειλε 
τα έργα που έγιναν στο 
Χωριό μας, σύμφωνα με 
το τοπικό τεχνικό πρό-
γραμμα της κάθε χρο-
νιάς.
Πιο συγκεκριμένα για το 
Χωριό, αναφέρθηκε στις 
τσιμεντοστρώσεις που 
έγιναν στους χωματό-
δρομους, στην ανηφόρα 
μέχρι το σπίτι του Τάκη 

Ζαρκαδούλα, μέχρι το νεκροταφείο του Αη 
Λιά, μέχρι το σπίτι του Χρήστου Χρύσανθου, 
μέχρι το σπίτι του Νικήτα Αβράμπου και μέχρι 
το σπίτι του Κώστα Ζαρκαδούλα. Επίσης ανα-
φέρθηκε στην επέκταση του Δημοτικού φωτι-
σμού και στην επισκευή της πλατείας.
Στην συνέχεια άκουσε με ενδιαφέρον τα προ-
βλήματα που απασχολούν την κοινότητά μας 
από τους Χωριανούς μας, για τα πάγια αιτήμα-
τά μας όσον αφορά την οδική σύνδεση με την 
Φτέρη και την Πρασιά, την Γέφυρα στο Σαμάρι 
και την ανάδειξη & συντήρηση των πολλών 
πεζοπορικών μονοπατιών του Χωριού μας.
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Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος  
πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το αντάμωμα 
του χωριού μας. Φέτος, όμως επιφύλασσε και 
μια επιπλέον ευχάριστη έκπληξη. 

   Στην αρχή του ανταμώματος, τα «Επινια-
νόπουλα» παρουσίασαν ένα χορευτικό, κι-
νούμενο σε ξένους ρυθμούς. Στο ρυθμό του 
τραγουδιού «Mi gente»  επέλεξαν λοιπόν να 
κινηθούν, κάνοντας την έκπληξη της ημέρας.  

Οι εντυπωσιακές τους φιγούρες, η χαρά τους, 
ο ενθουσιασμός τους και το νάζι τους, έκαναν 
όλους τους παρευρισκόμενους, μικρούς και 
μεγάλους να ξεσπάσουν σε χειροκροτήματα. 
Ευελπιστούμε και σε ανάλογες μελλοντικές 
εκπλήξεις!!!!

Θερμά συγχαρητήρια, σε όλα τα αστέρια 
των Επινιανών, Θωμά Σκλαπάνη, Στέλλα και 
Παναγιώτα Κωνσταντίνου, Μαριέτα και  Αλε-

ξάνδρα Καπλάνη, Βασίλη Καυκά, Πολυξένη 
Αβράμπου, Λάμπρο και Αποστόλη Ιακωβάκη, 
Ευθύμη Τσιαχρήστο, Κωνσταντίνα Γκόλφη, 
Ιωάννα Ποριτσάνου και στα ηχητικά τον Ζα-
χαρία Ποριτσάνο. Κατάφεραν μέσα σε μόνο 
τέσσερις μέρες, με θάρος, με συνεργασία και 
θέληση να θέληση να μας παρουσιάσουν το 
δικό τους χορευτικό, απολαύστε το!

Οι φετινές μας πεζοπορίες έγιναν με με-
γάλη συμμετοχή από πολλούς νέους πεζοπό-
ρους που απόλαυσαν τις διαδρομές.

Η πρώτη μας πεζοπορία έγινε στην διαδρομή 
από τα Επινιανά προς τον Αϊ Θανάση, ανεβήκαμε 
το παλιό μονοπάτι για την Απιδιά και στο σημείο 
της παλιάς υδρομάστευσης πάνω από το Τριάφι 
πήγαμε δεξιά πρός το λατομείο της πέτρας. Συ-
νεχίσαμε για τα Μακροχώραφα μέχρι τον προ-

φήτη Ηλία, ακολουθήσαμε το μονοπάτι μέχρι τα 
Δύο έλατα, μετά στην Προύγγι και κατεβήκαμε 
μέχρι την Δροσέλα και στην συνέχεια στο χω-
ριό. Η δεύτερη διαδρομή ήταν Επινιανά, Δρο-
σέλα, Έλατος, Φουκαριάτσα, Τζιώρτια,  Άπατη. 
Σταματήσαμε στον καταρράκτη στην Ασφάκα 
στον μύλο του Σκλαπάνη, στην συνέχεια ολο-
πόταμα μέχρι το πέτρινο γεφύρι της Ανηφόρας, 
στον Αγραφιώτη, στην Όσκλιανη, στην Τρύπα 

και ολοκληρώσαμε στο καρέλι στο Σαμάρι που 
μας περιμένανε αγροτικά να μας γυρίσουν «κα-
ροτσάδα» στο Χωριό.

Η Τρίτη διαδρομή που είχαμε στο πρόγραμμα 
για την Φτέρη τελικά ακυρώθηκε, διότι οι Κου-
τρομαναίοι δυστυχώς φέτος δεν ανέβηκαν για 
ξεκαλοκαιριό στην αγαπημένη τους Φτέρη.

Πιο όμορφη πλέον η 
πλατεία μας. 

Αποκαταστάθηκε το πλα-
κόστρωτο στην κεντρική 
πλατεία στο σημείο που οι 
ρίζες από τον πλάτανο είχανε 
σηκώσει τις πέτρες και ήταν 

ένα επικίνδυνο  σημείο για πολλά χρόνια!
Πιο φωτεινό το χωριό μας.

Παρελθόν πλέον είναι τα τρομακτικά σκοτά-
δια στις καστανιές και στον δρόμο προς το Σχο-
λείο, στην ανηφόρα προς την ράχη των Αβρά-

μπο-Ζαρκαδουλέων, στον κεντρικό δρόμο από 
την μια πλατεία στην άλλη, στον δρόμο προς 
την Βυζαντινή βρύση και στο παλιό κεντρικό 
πλακόστρωτο μονοπάτι. Νέοι στύλοι και λευκοί 
γλόμποι τοποθετήθηκαν στα παραπάνω σημεία, 
με την επέκταση του Δημοτικού φωτισμού που 
ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι στο χωριό μας.
Το νερό, νεράκι είπαμε στα Επινιανά τον Σε-
πτέμβριο. Μεγάλη ανεπανόρθωτη ζημιά υπέ-
στη το μοτέρ  του κάτω υδραγωγείου της κοι-
νότητάς μας, με αποτέλεσμα να μην πήγαινε το 
νερό στην κεντρική δεξαμενή που τροφοδοτεί 
όλα τα σπίτια στο χωριό και μέσα σε τρείς μέρες 
δεν κυκλοφορούσε ούτε σταγόνα στο δίκτυο 
ύδρευσης! Όπως γνωρίζετε το νερό έρχεται 
στο χωριό μας με φυσική ροή από την μακρινή 
πηγή στης Εκκλησιάς μέχρι το κάτω υδραγω-
γείο στην είσοδο του χωριού μας.

Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Πρόεδρο και 
βέβαια τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο 
που με επείγουσες διαδικασίες, αποκαταστήσα-
νε το χαλασμένο μοτέρ σε πολύ σύντομο χρονι-
κό διάστημα!

ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΜΑΣ ΑΝΤΑΜΩΜΑ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΠΕΖΟΠΟΡΙΕΣ

ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

K. Αποστόλου
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ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΣΤΑ ΑΓΡΑΦΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΣ ΕΠΑΙΝΟΥ

Με σκοπό να ενημερώσει αλλά και να 
ακούσει τους πολίτες του Δήμου Αγράφων 
ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κώστας 
Μπακογιάννης επισκέφθηκε το καλοκαίρι τις 
έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου 
Αγράφων. Έτσι στις 3 Αυγούστου στις 10.00 το 
πρωί ήρθε στα Άγραφα συνοδευόμενος από 
τον Αντιπεριφερειάρχη Αρ. Τασιό, τους Περι-
φερειακούς συμβούλους Λάμπρο Τσιτσάνη και 
Κατερίνα Καλαντζή και τον Δήμαρχο Αγράφων 
Θεόδωρο Μπαμπαλή.

Ο κ. Μπακογιάννης υπογράμμισε ότι θα συ-

νεχιστεί στην περιοχή των Αγράφων  η ασφαλ-
τόστρωση των κεντρικών οδικών αξόνων και 
συγκεκριμμένα:

• Θα αποφασιστεί στο προσεχές Περιφερει-
ακό Συμβούλιο η διάθεση τριών εκατομμυρίων 
ευρώ για την ολοκλήρωση του δρόμου από 
Βαρβαριάδα ως την γέφυρα της Παλιοκαρυάς.

• Ο δρόμος από διασταύρωση Αγράφων ως 
τα Άγραφα έχει ανατεθεί ήδη στην εταιρεία που 
τώρα επιδιορθώνει το τμήμα του κεντρικού 
δρόμου που είχε υποστεί καθίζηση κατά τη δι-
άρκεια του χειμώνα.  

Σημαντικές εγκρίσεις 
έργων για την ΠΕ Ευρυτανίας 
ύψους 15.655.800,00 €

Με την ένταξη νέων έργων 
συνολικού προϋπολογισμού 
15.655.800,00 € συνεχίζονται οι 

αναπτυξιακές παρεμβάσεις για τον Νομό Ευ-
ρυτανίας που πραγματοποιεί η Περιφερειακή 
Αρχή του Κώστα Μπακογιάννη. Το νέο αυτό 
Τεχνικό πρόγραμμα είναι προϊόν των δημοσί-
ων διαβουλεύσεων που έγιναν τον περασμένο 
Αύγουστο οπότε και καθορίστηκαν οι προτε-
ραιότητες και τα θέματα που έπρεπε να αντι-
μετωπιστούν και περιλαμβάνει σημαντικές πα-
ρεμβάσεις σε όλο τον Νομό και σε διαφόρους 
τομείς, Τουρισμό, Παιδεία, Πρόνοια, Πολιτισμό, 
Αθλητισμό, Περιβάλλον, Πολιτική Προστασία 
καθώς και έργα οδοποιίας.   

Συγκεκριμένα στο χθεσινό Περιφερειακό 
Συμβούλιο, μετά από σχετικές προτάσεις του 
Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας κ. Αριστείδη 
Τασιού και τις εισηγήσεις του Περιφερειάρχη κ. 
Κώστα Μπακογιάννη αποφασίστηκε η ένταξη 
στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας των παρακάτω 
έργων:

ΕΡΓΑ ΟΔΟΙΠΟΙΙΑΣ: 8.580.000,00 € - ΑΘΛΗ-
ΤΙΣΜΟΣ: 3.054.800,00 € - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΠΟΛΙ-
ΤΙΣΜΟΣ – ΠΑΙΔΕΙΑ: 2.185.000,00 € - ΠΡΟΝΟΙΑ: 
380.000,00 € - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: 350.000,00 € - 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. – 700.000,00 € - ΩΡΙ-
ΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ – ΣΥΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ: 
406.000,00 €

Αναλυτικά για την περιοχή μας εντάχτηκαν 
τα παρακάτω Δημόσια έργα:

«Αποκατάσταση Βλαβών – Τεχνικά – Ασφαλ-

τοστρώσεις δημοτικού οδικού δικτύου Δήμου 
Αγράφων» προϋπολογισμού 700.000,00 €. Το 
έργο αφορά σε αποκατάσταση βλαβών, σημει-
ακές παρεμβάσεις με την κατασκευή τεχνικών 
έργων (κιβωτοειδής οχετοί, σωληνωτοί οχετοί, 
ρείθρα κλπ) και ασφαλτοστρώσεις στο οδικό 
δίκτυο του Δήμου Αγράφων, ώστε να βελτιω-
θεί η κατάσταση και η ασφάλεια του ιδιαιτέρως 
επιβαρυμένου οδικού δικτύου. Προτεραιότητα 
θα δοθεί στην Δαφνούλα, στο Βασιλέσι και στα 
Φουσιανά

«Βελτίωση οδικού δικτύου Βαρβαριά-
δα – Μάραθος (Α φάση)», προϋπολογισμού 
500.000,00 €. Το έργο αφορά στην βελτίωση 
του οδικού δικτύου Βαρβαριάδα  - Μάραθος 
με διαπλατύνσεις, κατασκευή τεχνικών και 
ασφαλτόστρωση ώστε να βελτιωθεί η πρόσβα-
ση προς τον Μάραθο, η οποία είναι ιδιαίτερα 
δύσκολη ιδίως κατά τους χειμερινούς μήνες. 

«Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης οδικού 
δικτύου Βαρβαριάδα – Άγραφα - Επινιανά», 
προϋπολογισμού 2.800.000,00 €. Το έργο αφο-

ρά σε διαπλατύνσεις, κατασκευή τεχνικών 
και ασφαλτοστρώσεις στο οδικό δίκτυο προς 
Άγραφα και Επινιανά ώστε να ολοκληρωθεί η 
ασφαλτόστρωση του συγκεκριμένου επαρχι-
ακού οδικού δικτύου της Δημοτικής Ενότητας 
Αγράφων.

«Βελτίωση οδικού δικτύου Παλαιοκα-
τούνα – Σίχνικο (Α φάση)», προϋπολογισμού 
200.000,00 €. Το έργο αφορά στην βελτίωση 
του οδικού δικτύου Παλαιοκατούνα – Σίχνικο 
με διαπλατύνσεις, κατασκευή τεχνικών και 
ασφαλτόστρωση ώστε να βελτιωθεί η πρό-
σβαση προς το Σίχνικο, η οποία είναι ιδιαίτερα 
δύσκολη ιδίως κατά τους χειμερινούς μήνες. 

«Αποκατάσταση βλαβών οδικού δικτύ-
ου Άγραφα - Τρίδεντρο», προϋπολογισμού 
150.000,00 €. Το έργο αφορά στην αποκατά-
σταση βλαβών και την κατασκευή τεχνικών 
για την βελτίωση της πρόσβασης προς το Τρί-
δεντρο. 

Η Περιφερειακή Αρχή του Κώστα Μπακο-
γιάννη πιστή στο πρόγραμμά της χρησιμοποιεί 

όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για 
να πραγματοποιήσει σημαντικά έργα για την 
περιοχή. Έργα τα οποία βελτιώνουν την καθη-
μερινότητα των πολιτών και δίνουν λύσεις σε 
χρόνια προβλήματα της Ευρυτανίας.

Σε δηλώσεις του ο Αντιπεριφερειάρχης 
Ευρυτανίας μετά το Περιφερειακό Συμβούλιο 
ανέφερε τα εξής «Με σωστό προγραμματισμό 
και στοχευμένες παρεμβάσεις αξιοποιούμε 
όλους τους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς 
πόρους και καταφέρνουμε να εντάσσουμε, 
να χρηματοδοτούμε και να κατασκευάζουμε 
σημαντικά έργα που αφορούν όλους τους το-
μείς της οικονομικής δραστηριότητας και που 
απαντούν σε χρόνια προβλήματα της περιοχής, 
αίροντας την απομόνωση της. Η καθημερινή 
δουλειά πιάνει τόπο και όλο και περισσότερο 
με την στρατηγική που έχουμε ακολουθήσει 
από την αρχή της θητείας μας με τον Περιφε-
ρειάρχη, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για 
την συνεχή ροή χρηματοδοτήσεων και την 
ένταξη νέων έργων. Έτσι και το περασμένο 
καλοκαίρι έχοντας στην φαρέτρα μας τον δη-
μοσιονομικό χώρο που δημιουργήσαμε για την 
ένταξη νέων έργων πραγματοποιήσαμε με τον 
Περιφερειάρχη και τους Περιφερειακούς Συμ-
βούλους  λαϊκές συνελεύσεις σε όλο το Νομό 
ώστε να καταρτίσουμε το σημαντικό αυτό τε-
χνικό πρόγραμμα για την Ευρυτανία, το οποίο 
θα το δούμε να υλοποιείται το επόμενο χρονικό 
διάστημα. Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν επίσης 
και στην Τεχνική μας Υπηρεσία η οποία κυρι-
ολεκτικά υπερβάλλοντας εαυτόν κατάφερε σε 
χρόνο ρεκόρ να μελετήσει και να συντάξει τα 
απαραίτητα για την ένταξη των ανωτέρω έρ-
γων Τεχνικά Δελτία»

Στα πλαίσια του ανταμώματος ιδιαί-
τερη μνεία  πρέπει και αξίζει να γίνει σε όλα 
εκείνα τα παιδιά του χωριού μας που βοήθη-
σαν εθελοντικά την ημέρα του ανταμώματος.

Η νέα γενιά, συμπληρώνοντας το αξιόλο-
γο έργο των μεγαλύτερων, έδειξε για ακόμα 
μια φορά ότι ήταν εκεί για να συμβάλλει με το 
δικό της τρόπο, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη 
δύναμη του εθελοντισμού. Η ευαισθησία και 
η αληθινή αγάπη που αναμφισβήτητα διέπουν 

τα παιδιά αυτά αξίζουν την αναγνώριση από 
όλους μας.

Οφείλουμε λοιπόν να τους συγχαρούμε και 
ευελπιστούμε να συνεχίσουν να συμβάλλουν 
στην προσπάθεια, που καταβάλλεται κάθε 
χρόνο με το αντάμωμα. Θα αποτελέσουν τη 
μαγιά για τη διατήρηση του θεσμού, ώστε να 
μπορεί ο τόπος να ελπίζει και να αισιοδοξεί.

Η επίσκεψή μας τον Αύγουστο στα χω-
ριά της Ευρυτανίας δεν έγινε για τουρισμό. 
Είχαμε την ευκαιρία να συναντήσουμε πολύ 
καλούς φίλους αλλά και κυρίως να ακούσουμε 
τους ανθρώπους της περιοχής και να καταγρά-
ψουμε τα μεγάλα και τα μικρά ζητήματα που 
αντιμετωπίζουν καθημερινά. Τότε δεσμευτή-
καμε να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα που 
μας επισήμαναν. Σήμερα ένα μήνα μετά στο 
πρώτο Περιφερειακό Συμβούλιο που πραγ-
ματοποιείται μετά την περιοδεία της ομάδας 
μας στην Ευρυτανία, ψηφίστηκε ένα νέο τε-

χνικό πρόγραμμα ύψους 15,5 εκ. ευρώ, που 
περιλαμβάνει αναπτυξιακά έργα ουσίας. Έργα 
τα οποία ήταν απαίτηση των κατοίκων και τα 
συμφωνήσαμε όλοι μαζί. Είμαι πολύ ικανοποι-
ημένος που καταφέραμε μέσα σε τόσο σύντο-
μο χρονικό διάστημα να τα δρομολογήσουμε. 
Πολλά ευχαριστώ στον Αντιπεριφερειάρχη 
μας, τον Άρη Τασιό, που μαζί με τις υπηρεσίες 
μας έδρασε άμεσα και αποτελεσματικά. Προ-
σωπικό μου στοίχημα να μην αφήσω χωρίς 
χρηματοδότησης κανένα αναγκαίο έργο για 
την Ευρυτανία.

K. Αποστόλου
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Το πιο πετυχημένο των τελευταίων χρό-
νων ήταν το φετινό μας αντάμωμα. Ο καιρός 
ήταν καταπληκτικός, οι παρευρισκόμενοι 
ήταν πάρα πολλοί και γέμισαν όλες τις καρέ-
κλες που είχαμε απλώσει στο προαύλιο του 
Σχολείου μας, η ορχήστρα μας ήταν υπέροχη 
και φρόντισε να μας χαρίσει μια πανέμορφη 
Αγραφιώτικη ημέρα, με τραγούδι με γλέντι και 
χορό. Ευχάριστη έκπληξη φέτος το καλοκαίρι 
στο αντάμωμα ήταν και οι πάρα πολλοί νέοι, 
οι νέες και τα μικρά παιδιά που γέμισαν το χω-

ριό μας χαρά! Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε 
όλους αυτούς που εργάστηκαν εθελοντικά για 
τις προετοιμασίες και την οργάνωση όλων των 
φετινών εκδηλώσεων στο Χωριό μας. 
Επίσης ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ από όλο 
το Δ.Σ. του Συλλόγου, σε όλες τις Πιγγιανί-
τισες, τους Πιγγιανίτες, τους επισκέπτες και 
όλες τις φίλες και τους φίλους των Επινιανών 
που βρέθηκαν το καλοκαίρι μαζί μας.
Σας υπερευχαριστούμε όλους, εις το επανι-
δείν!

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΣΤΑ ΕΠΙΝΙΑΝΑ

Στιγμιότυπα γέλιου, έτσι όπως τα μοι-
ράζεται μαζί μας στην Facebook σελίδα 
του ο Αρκάς! 

Ανέκδοτο
Δ.Σ. ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Σε συνέχεια πρότασης και πρόσκλησης 
του νέου Αντιπροέδρου κ Χρήστου Κουτρο-
μάνου να συγκλιθεί συμβούλιο στην Αιτωλο-
ακαρνανία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 
21 Οκτωμβρίου στην Ταβέρνα του φιλόξενου 
και συμπαθέστατου Συμπατριώτη μας, κ Δη-
μήτρη Κουτρομάνου στον Στράτο Αιτωλο-
ακαρνανίας, η συνεδρίαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Πολιτιστικού μας Συλλόγου. 
Παρέστησαν οι : Γιώργος Χρύσανθος,  Χρή-
στος Κουτρομάνος, Κατερίνα Αποστόλου, 
Κώστας Ζαρκαδούλας,  Λάμπρος Ζαρκαδού-
λας,  Ειρήνη Σκλαπάνη, Κώστας Παν. Ζαρ-
καδούλας, Δημοσθένης Κολώνιας,  Ουρανία 
Μανίκα και ο Γιώργος Σκλαπάνης.

Τα Θέματα της ημερήσιας διάταξης που 
απασχόλησαν το συμβούλιο  και οι αποφάσεις 
που πάρθηκαν περιληπτικά ήταν:

Αποφασίσθηκε ότι στην μαρμάρινη πλάκα 
που θα τοποθετηθεί στο υπό κατασκευή μνη-
μείο πεσόντων στο πραύλιο του Αγ. Γεωργίου, 
θα αναγράφονται τα ονόματα όλων των Προγ-
γόνων μας που έπεσαν ηρωικά μαχόμενοι για 
την Πατρίδα μας, μέχρι το 1944. Τα περισσότε-
ρα μέλη δεν συμφώνησαν να αναγραφούν και 
οι πεσόντες στον εμφύλιο πόλεμο.

Αποφασίσθηκε να οργανωθεί χειμωνιάτικο 
Πιγγιανίτικο ημερήσιο αντάμωμα στην Αθήνα 
την Κυριακή 3 φεβρουαρίου 2019. Λεπτομέ-
ρειες για το κέντρο και την ορχήστρα θα δη-
σιοποιηθούν σύντομα στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης.  Επίσης αποφασίσθηκε το καλο-

καιρινό μας ημερήσιο αντάμωμα να γίνει την 
Κυριακή 11 Αυγούστου 2019 στον προαύλιο 
χώρο του Δημοτικού μας Σχολείου.

Ακόμα αποφασίσθηκε να αγοραστεί κινητή 
μικροφωνική με ηχεία, μεγάφωνα, μικρό-
φωνα και προτζέκτορα προβολής οπτικοα-
κουστικού υλικού για τις εκδηλώσεις μας στα 
Επινιανά. Συζητήθηκαν τέλος προτάσεις και 
λύσεις για τα στατικά προβλήματα που έχει 
το πέτρινο γεφύρι της Ανηφόρας και η κατά-
σταση του Δημοτικού σχολείου μας μετά τον 
σεισμό. Επίσης καταγράφηκαν στα πρακτικά 
και συζητήθηκαν πολλά διαδικαστικά θέμα-
τα που απασχολούν τον Σύλλογο και πολλές 
νέες ιδέες, νέες προτάσεις και μελλοντικές 

δράσεις απαραίτητες για το Χωριό μας.
Ο Πρόεδρος εκφράζει, τα θερμά του ευ-

χαριστήρια σε όλα τα μέλη που ήρθαν στον 
Στράτο από την Αθήνα, την Αλίαρτο και την 
Θήβα. Επίσης εγκάρδια ευγνωμοσύνη και 
πολλά συγχαρητήρια στην θερμή υποδοχή 
και φιλοξενία που μας επιφύλαξαν τα μέλη 
και ο νέος Αντιπρόεδρος του Συλλόγου, που 
διαμένουν στον Στράτο, το Αγρίνιο, το Αγγε-
λόκαστρο τα Κλεισορεύματα και τον Αστακό. 
Ήταν ένα εποικοδομητικό συμβούλιο που μας 
έφερε όλους εμάς πιο κοντά στον Σύλλογο και 
τον Σύλλογο πιο κοντά στο Χωριό μας!

Τεύχος 16
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Βρέθηκα στα Επινιανά, στις 11 Αυγού-
στου, με την ευκαιρία της Ημερίδας προς τιμήν  
του διδ. Φιλοσοφίας Γιώργου Κ. Καραγεώργου, 
την οποία διοργάνωσε ο Δήμος Αγράφων, η 
Τοπική Κοινότητα και ο Πολιτιστικός Σύλλογος 
Επινιανιτών, στην κεντρική πλατεία του όμορ-
φου χωριού τους. Νιώθω την ανάγκη να πω 
λίγα λόγια γι’ αυτή την εκδήλωση, καθώς και για 
την «επίγευση» της επίσκεψής μου στα Επινια-
νά.

  Κατ’ αρχάς οι συντελεστές της εκδήλωσης 
είναι άξιοι συγχαρητηρίων τόσο για την αξιέπαι-
νη πρωτοβουλία τους να τιμήσουν ένα καθόλα 
άξιο πνευματικό τέκνο της περιοχής τους, όσο 
και για την άψογη, από κάθε άποψη, διοργάνω-
σή της. Ο τιμηθείς Γιώργος Κ. Καραγεώργος εί-
ναι ένας σεμνός, υπεύθυνος και βαθυστόχαστος 
επιστήμονας, μία σημαντική προσωπικότητα και 
ένας σπουδαίος άνθρωπος. Πρωτίστως, όμως, 
είναι ένας παθιασμένος Αγραφιώτης. Ένας 
Αγραφιώτης ταγμένος στην ανάδειξη του ιστο-
ρικού και πολιτιστικού μας παρελθόντος. Εμείς 

οι Αγραφιώτες σεμνυνόμαστε για 
τον Γιώργο Κ. Καραγεώργο, γιατί 
έθεσε ως κύριο σκοπό της ζωής 
του την έρευνα σε βάθος του μυ-
θολογικού, του ιστορικού και του 
πολιτιστικού μας παρελθόντος, 
μας γνωστοποίησε άγνωστες 
πλευρές της ιστορίας μας και μας 
έκανε να συνειδητοποιήσουμε 
βαθύτερα και ουσιαστικότερα 
την ταυτότητά μας, από πού ερ-
χόμαστε και ποιοι είμαστε εμείς 
οι Αγραφιώτες. Μέσα από τις 

σελίδες των βιβλίων του ξεπηδά ανάγλυφο και 
παραστατικό το χθες, η μνήμη του τόπου μας γί-
νεται, με το έργο του, για μας τους Αγραφιώτες 
βιωματικό παρόν και ο προσεκτικός αναγνώ-
στης των βιβλίων του ακούει την ανά τους αιώ-
νες ανάσα του Αγραφιώτικου λαού. Με το έργο 
του μας έδωσε την ευκαιρία να συνομιλούμε με 
την Αγραφιώτικη ιστορία, να πορευόμαστε στα 
χνάρια της Αγραφιώτικης ιστορικής μας πορείας 
από την αρχαιότητα ως σήμερα και να νιώθου-
με ιδιαιτέρως περήφανοι ως Αγραφιώτες για 
την Ιστορία μας.  Έπειτα, είναι και ο χώρος των 
Επινιανών που σε αιχμαλωτίζει αισθητικά. Δεν 
ξέρω γιατί τα Επαινιανά-Επινιανά-Πιγκιανά τα 
λένε «παινεμένα». Εκείνο, πάντως, που διαπί-
στωσα είναι ότι αξίζουν κάθε έπαινο για δύο βα-
σικούς λόγους: αφενός μεν για την από καρδιάς 
φιλόξενη διάθεση των κατοίκων τους και αφε-
τέρου για την συναρπαστική, την καθηλωτική, 
την άκρως γοητευτική ομορφιά του τοπίου και 
γενικότερα του φυσικού περιβάλλοντος. Κοιτά-

ζοντας από τα Πιγκιανά, το βλέμμα σου ξεχύνε-
ται αχαλίνωτο, για να χαρεί την εδαφική ποικιλία 
του τοπίου, που με τις διαρκείς εναλλαγές του σε 
μαγεύει, σε συνεπαίρνει και σε κάνει να νιώθεις 
πως ζεις σε ονειρική κατάσταση. Τα γύρω μεγα-
λόπρεπα βουνά σού παρέχουν την αίσθηση της 
δισυπόστατης σύζευξης: της τραχύτητας και της 
τρυφερότητας μαζί. Η φράση «χάρμα οφθαλ-
μών» βρίσκει την κυριολεξία της, αγναντεύο-
ντας από τα Πιγκιανά.  

     Και κάτι ακόμη: αυτά τα τοπία, πέρα από 
την εξαίσια και μαγευτική τους ομορφιά, κρα-
τούν στους ώμους τους και τη μακραίωνη 
Αγραφιώτικη Ιστορία. Τη φιλόξενη διάθεση των 
Πιγκιανιτών συνεπικουρεί και ο καταπληκτι-
κά οργανωμένος ξενώνας, το «ΠΑΝΟΡΑΜΑ», 
του πάντα πρόσχαρου Κώστα Γαντζούδη. Είναι 
φτιαγμένος με μεράκι και λεπτό γούστο, με απο-
τέλεσμα να κάνει άνετη και ευχάριστη την παρα-
μονή και του πιο απαιτητικού επισκέπτη. Εκτιμώ 
ότι τα Επαινιανά-Επινιανά-Πιγκιανά, με αυτά 
τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που διαθέτουν, 
δηλαδή τη φιλόξενη διάθεση των κατοίκων και 
τη γοητευτική ομορφιά του τοπίου, είναι όντως 
άξια επαίνου και κυριολεκτικώς, δικαίως και 
επαξίως απέσπασαν το χαρακτηρισμό «παινε-
μένα».

Εν κατακλείδι: Τα Επινιανά είναι ένας τόπος 
που κάθε ταξιδιώτης και ταξιδευτής πρέπει να 
τον συμπεριλάβει στις μελλοντικές του διαδρο-
μές. Αν, λοιπόν, δεν έχετε ταξιδέψει στα Επινια-
νά, είναι καιρός να τα εντάξετε στο ταξιδιωτικό 
σας πρόγραμμα. Θα σας μείνουν αξέχαστα, γιατί 
θα σας αποζημιώσουν πολλαπλώς.

Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποι-
ήθηκε στις 11 Αυγούστου 2018 στην κεντρική 
πλατεία των Επινιανών εκδήλωση προς τιμή 
του διαπρεπούς φιλολόγου  Γεωργίου Κ.Καρα-
γεώργου. Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από 
τον Δήμο Αγράφων, την ΤΚ Επινιανών και τον 
Σύλλογο Επινιανιτών.

Παρέστησαν ο Δήμαρχος Αγράφων κ.Θεό-
δωρος Μπαμπαλής, η υπεύθυνη πολιτιστικών 
θεμάτων του Δήμου Αγράφων κ.Βάσω Φεγ-
γούλη, εκπρόσωποι των Πολιτιστικών Συλλό-
γων Αγράφων, Τροβάτου και Τριποτάμου, και 
πλήθος κόσμου. Κύριος ομιλητής για την ζωή, 

το έργο και την προσωπικότητα του Γεωργί-
ου Καραγεώργου ήταν ο  εκλεκτός φιλόλογος 
και συγγραφέας Παναγιώτης Β.Σαλαγιάννης, ο 
οποίος καθήλωσε πραγματικά το ακροατήριο με 
την ομιλία του. Μίλησαν επίσης ο εκπαιδευτικός 
Κ. Χαραμής ως εκπρόσωπος του Συλλόγου Τρι-
ποταμιτών. Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Δήμαρ-
χος Αγράφων, ο Πρόεδρος Τ.Κ. και ο πρόεδρος 
του Συλλόγου. Στον κ. Καραγεώργο απένειμαν 
τιμητική πλακέτα ο Δήμαρχος Αγράφων και ο 
Σύλλογος Επινιανιτών. Οι διοργανωτές της ημε-
ρίδας παρέθεσαν γεύμα σε όλους τους επισκέ-
πτες στην  ταβέρνα ‘’ΠΑΝΟΡΑΜΑ’’.

ΣΤΟΝ ΑΠOΗΧΟ ΤΗΣ 4ΗΣ ΗΜΕΡIΔΑΣ ΕΠΙΝΙΑΝΩΝ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟ

 Ο εκλεκτός κ Σαλαγιάννης Παναγιώτης 
του Βασιλείου είναι Φιλόλογος – Συγγραφέας.
• Γεννήθηκε στο Τροβάτο Αγράφων.
• Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών και ειδικότερα στο Φι-
λολογικό τμήμα της Σχολής.

Υπηρέτησε στη Μέση Εκπαίδευση από διά-
φορες θέσεις. Ασχολήθηκε με το συνδικαλισμό 
και υπήρξε επί σειρά ετών πρόεδρος των κα-
θηγητών της Ζ΄ ΕΛΜΕ. Έγραψε τα εξής βιβλία:

Προσεγγίσεις Θεμάτων Σύγχρονου Προ-
βληματισμού (Ά , Β΄ και Γ΄ τόμος). 
• Λόγος και Αντίλογος. 
• Νεοελληνική Γλώσσα (Ά  και Β΄ τόμος). 
• Μεθοδικός Οδηγός Γλωσσικών Ασκήσε-

ων (Για το Γυμνάσιο).
• Μεθοδικός Οδηγός Γλωσσικών Ασκήσε-
ων (Για το Λύκειο).
• Συλλαβίζοντας την Αγάπη (Μυθιστόρημα). 
• Το Τροβάτο Αγράφων (Ιστορική και Κοι-
νωνική Προσέγγιση)
• Χωρίς Περιστροφές (19+1 Αφηγήματα)
• Τα Τροβατιανά (20+1 Δημοσιεύματα)
• Θέσεις και Αντιθέσεις (Θέματα Κοινωνι-
κού Προβληματισμού).

Έλαβε μέρος σε πολλά Επιστημονικά Συνέ-
δρια και δημοσίευσε πολλά άρθρα, ποικίλου 
περιεχομένου, σε επιστημονικά περιοδικά και 
εφημερίδες.

Τελικά ο εγκέλαδος που χτύπησε πέρυσι τα Επινιανά και το σχολείο μας, δεν πτόησε τους λιγο-
στούς Πιγγιανίτες που προσφέρθηκαν να φωτογραφηθούν στα θρανία του Δημοτικού μας Σχολείου, 
να κοιτάξουν στα μάτια τον «Δάσκαλο» και να πουν:  «Κάτι πρέπει να κάνουμε για αυτά που κάποιοι μας 
άφησαν, με σκοπό να τα προσέχουμε, ώστε να μπορέσουν να τα δουν και οι ερχόμενοι»

Την Δευτέρα  13 Αυγούστου 2018 πραγμα-
τοποιήθηκε στα γραφεία του Συλλόγου στα 
Επινιανά η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου 
Επαινιανιτών και οι αρχαιρεσίες για την ανά-
δειξη νέου Δ.Σ. για την επόμενη διετία.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο είναι : 

Πρόεδρος: Γιώργος Χρύσανθος,  Αντιπρό-
εδρος: Χρήστος Κουτρομάνος, Γενικός Γραμ-
ματέας: Κατερίνα Αποστόλου, Ταμίας: Κώστας 
Ζαρκαδούλας,  Έφορος Πολιτιστικών Εκδη-
λώσεων: Λάμπρος Ζαρκαδούλας,  Έφορος 
Επικοινωνίας: Ειρήνη Σκλαπάνη, Τ. Μέλος: 

Κώστας Παν. Ζαρκαδούλας, Τ. Μέλος: Δημο-
σθένης Κολόνιας, Τ. Μέλος: Ουρανία Μανίκα, 
Α. Μέλος: Γιώργος Σκλαπάνης, Α. Μέλος: 
Χρήστος Επαμ. Κουτρομάνος, Α. Μέλος: Γιάν-
νης Ιωάννου

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ Π. ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
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 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΝΑΟ
ΤΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Άρχισαν οι εργασίες επισκευής στον Ι. Ναό 
Αγίου Γεωργίου στα Επινιανά. Ο Ναός είχε υπο-
στεί εκτεταμένες ζημιές από τον σεισμό του 
Σεπτεμβρίου 2017, κυρίως στον τρούλο. Όπως 
μας πληροφόρησε ο πρόεδρος της ΤΚ που συμ-
μετέχει στην Εκκλησιαστική Επιτροπή θα στε-
γανοποιηθεί ο τρούλος και το Ιερό με ρητίνες 
από εξειδικευμένο συνεργείο και στη συνέχεια 
θα καλυφθούν από φύλλα χαλκού. Οι εργασίες 
είναι κοστοβόρες. Οι επιθυμούντες να συνδρά-
μουν στο κόστος επισκευής να συνεννοηθούν 
με την Εκκλησιαστική Επιτροπή.

Άρθρο: Π. Σαλαγιάννης
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Πέρασαν  κοντά δεκαοχτώ μήνες απ́  
την ώρα (Απρίλης του 41)  που - παρά τις θυ-
σίες και το αίμα που χύθηκε στην εποποιία του  
40/41 - οι Ναζί του Χίτλερ κι οι Φασίστες του 
Μουσολίνι  πάτησαν και βεβήλωσαν τον τόπο 
μας  κι  η ντροπή του σύγχρονου  κόσμου, η 
σβάστικα, κυματίζει πάνω  στον Ιερό Βράχο.

Ο λαός μας έκλαψε και έθαψε τους νεκρούς 
του, έγλειψε τις πληγές του, ανασκουμπώθη-
κε,  έσπειρε τα χέρσα απ τον πόλεμο χωράφια 
του να χορτάσει την πείνα του, αναμέτρησε 
το έχει του και τις δυνάμεις του και πήρε την 
γνώριμη γι αυτόν απόφαση: Να παλέψει με 
νύχια και με δόντια για τη λευτεριά του, για-
τί ένοιωθε πως είναι το υπέρτατο αγαθό του 
ανθρώπου και η ζωή χωρίς αυτήν καμιάν αξία 
δεν έχει.

Από δω, από τούτα τα μέρη, απ́ τη Βίνιανη 
των  Αγράφων,  ξεκινούν αδερφωμένοι   οι  
άντρες του ΕΑΜ και του ΕΔΕΣ και δίνουν στον 
κατακτητή το πρώτο καίριο χτύπημα που άλ-
λαξε την πορεία του πολέμου των Συμμάχων 
με τον Άξονα: Ανατινάζουν στις 25 Νοέμβρη 
του 42  τη γέφυρα του Γοργοπόταμου.

Μετά την περίτρανη και περίλαμπρη  αυτήν 
επιτυχία, που ο απόηχός  της συγκλόνισε ολό-
κληρη την Ευρώπη, Οι Ιταλοί, κατησχυμμένοι 
γι άλλη μια φορά , αφηνιάζουν. 

Είναι αποφασισμένοι να πάρουν σβάρνα τ́  
Άγραφα  και να διαλύσουν  το αντάρτικο που 
είχε αρχίσει να φουντώνει σε τούτα τα μέρη  τ́  
ανυπόταχτα έτσι κι αλλιώς,  απ́  τους παλιούς 
ακόμα χρόνους. 

Στη Χρύσω  όμως θα ξανακούσουν οι Ιτα-
λοί για δεύτερη φορά το ηρωικό ΟΧΙ.

Είναι το πρώτο χωριό της ηπειρωτικής Ελ-
λάδας που θα δώσει  όλα σχεδόν τα σπίτια του 
και τα αρχοντικά του προσάναμμα στον πυρσό 
της Ελευθερίας. Κι οι εκτελεσμένοι στο Νη-
μάτι θα ποτίσουν με το αίμα τους το δέντρο 
της.

Δυο φάλαγγες Ιταλών,   η μια απ το Καρπε-
νήσι κι η άλλη απ το Αγρίνιο, ξεκίνησαν για τα 
χωριά των Αγράφων .Η φάλαγγα του Καρπε-
νησίου κινείται μέσω Στενώματος όπου βρι-
σκόταν κι ο καπεταν- Ερμής  προς το γεφύρι 
της Βίνιανης.  Το περνούν και φτάνουν στη Λι-
βανή και τα λιβάδια της Βίνιανης. Οι Ιταλοί του 
Αγρινίου έχουν φτάσει εν τω μεταξύ, μέσω 
Φραγκίστας, στο Κεράσοβο. Είναι 4 Δεκεμ-
βρίου εορτή του Αγίου των Αγράφων  Σερα-
φείμ Κορώνης. Την άλλη μέρα ξεκινούν για τα 
στενά της Χρύσως. Οι Ιταλοί απ το Κεράσοβο  
με   τρεις ομήρους που πήραν μαζί τους,  μαζί 
τους πέρασαν τη Γούρδεση.

Οι αντάρτες βρίσκονται 
στου Κατσέλη  και κατε-
βαίνουν προς το ποτάμι, το 
Γραβενίτη, να τους προλά-
βουν,  να φτάσουν πρώτοι 
και να πιάσουν  τα στενά. 
Τα πεσμένα –λόγω της επο-
χής - φύλλα απ τα πλατάνια  
όμως  δεν τους παρέχουν 
επαρκή κάλυψη γίνονται 
αντιληπτοί απ τους Ιταλούς  
και  δέχονται ομαδικά πυρά 
από όλμους και πολυβόλα.

Ο καπετάν Ερμής , απ τη 
Χρύσω, με 28 άντρες, που 

ξέρανε τον τόπο σαν την παλάμη τους,  προ-
λαβαίνει και μπαίνει στα στενά πρώτος,  ενώ 
οι υπόλοιποι αντάρτες έφυγαν προς Άγιο 
Δημήτριο.  Πέντε απ τους αντάρτες- ο ένας 
τραυματίας - πέφτουν στα χέρια των Ιταλών. 
Πιάνει ο Ερμής με τους δικούς του την οχυρή 
και γερή θέση και περιμένει τον εχθρό.  Είναι 
περίπου μια η ώρα μέρα ακόμα όταν η εμπρο-
σθοφυλακή του στρατού των Ιταλών μπαίνει 
στα στενά όπου και δέχεται καταιγιστικά πυρά 
απ τους  αντάρτες και καθηλώνεται. Παρ’ όλη 
τη συντριπτική υπεροχή τους σε  άντρες και 
οπλισμό, μπροστά στη σθεναρή αντίσταση 
που βρίσκουν ,   οι Ιταλοί πανικοβάλλονται και 
πισωγυρίζουν με άτακτη φυγή  και κατρακυ-
λούν φεύγοντας  μέσα στους  γκρεμούς και 
τις κακοτοπιές.  Δύναμη χιλίων τουλάχιστον 
Ιταλών, αναγκάζεται να πισωγυρίσει στα Νη-
μάτια όπου θα διανυκτερεύσει, τρέμοντας απ 
το φόβο, την αγριάδα του τοπίου και την οσμή 

του θανάτου, μην δεχτούν νυχτερινή επίθε-
ση καθώς δεν είχαν το χρόνο  να οχυρωθούν 
έστω στοιχειωδώς. Άφησαν  μάλιστα στο πε-
δίο της μάχης τους νεκρούς.

Οι αντάρτες  εν τω μεταξύ αφού δεν έλα-
βαν άλλη ενίσχυση και αντιλαμβανόμενοι ότι 
δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τόσο μεγάλη 
εχθρική δύναμη αναπτυγμένη σε κανονική 
διάταξη μάχης και μη έχοντας επάρκεια πυ-
ρομαχικών, αποχωρούν.

Οι κάτοικοι του χωριού με μεγάλη αγωνία 
παρακολουθούν- όσο ακόμα ήταν μέρα - τα 
όσα δραματικά συμβαίνουν, απ τον Αη Γιώρ-
γη. 

 Οι Ιταλοί την άλλη μέρα δείχνουν όλη την 
αντρειά και την παλληκαριά τους πάνω  στους 
δυο ομήρους  που σέρνανε μαζί τους απ το 
Κεράσοβο  (ο ένας κατάφερε να τους ξεφύ-
γει την ώρα της συμπλοκής) και τους πέντε 
αιχμαλώτους αντάρτες.  Τους υποβάλλουν σε 
σκληρά βασανιστήρια (το μεγαλύτερο απ όλα 
που φαντάστηκε ο νοσηρός εγκέφαλος τους 
ήταν ότι τους βάλανε να σκάψουν οι ίδιοι τους 
τάφους τους)  και στη συνέχεια τους εκτε-
λούν. Δεν τολμούν όμως να κινήσουν προς 
το χωριό παρά μόνον ρίχνουν με τα όπλα 
τους στους τολμηρούς  Χρυσιώτες που, από 
τα γύρω υψώματα στα οποία  έχουν  βρει  κα-
ταφύγιο και αντιλαμβανόμενοι ποια θα είναι η  
τύχη των σπιτιών τους, βρίσκουν το κουράγιο 
και τη δύναμη να μπαίνουν στο   χωριό  και να 
προσπαθούν  να πάρουν  ό, τι μπορούσαν και 
να  σώσουν, βαλλόμενοι διαρκώς  απ́ τα ιτα-
λικά τουφέκια και μυδράλια. Είχαν καταφέρει 
να επιζήσουν τον προηγούμενο χειμώνα, με 
τρομερές δυσκολίες καθώς το καλοκαίρι του 
41 δε θέρισαν, γιατί τα χωράφια είχαν μείνει 
χέρσα το φθινόπωρο του 40 που οι άνδρες  
στήσανε με τα στήθια τους τείχος και κάστρο 
σαραντάπηχο στην Αλβανία. Και φέτος που 
θέρισαν, που τα αμπάρια τους  ήταν γεμάτα, 
δεν μπορούν ούτε να φανταστούν ότι θα ζή-
σουν τα ίδια και χειρότερα.Κάποιοι μεταβαί-
νουν στον τόπο της μάχης και βρίσκουν λάφυ-
ρα και  νεκρούς Ιταλούς.

Όταν οι Ιταλοί ενισχύθηκαν και βεβαιώθη-
καν ότι δεν κινδυνεύουν, στέλνουν στο έρη-
μο και άδειο απ τους κατοίκους μα γεμάτο με 
εφόδια χωριό, ένα λόχο υπό την προστασία 
βεβαίως της υπόλοιπης ιταλικής δύναμης.  Οι 
κάτοικοι έχουν καταφύγει όπως είπαμε και δι-
ανυχτερεύουν στα γύρω υψώματα, ενώ ο λό-
χος των Ιταλών στο χωριό. Το πρωί οι εισβο-
λείς συγκεντρώνονται  έξω απ την εκκλησία 
της Παναγίας και τους μιλά ένας  Αξιωματικός 

τους. Ξεκινούν να φύγουν κι όλοι οι κάτοικοι 
που παρακολουθούν με αγωνία  αναθαρρούν 
ότι όλα θα πάνε καλά κι ότι όλο αυτό που ζή-
σανε ήταν μόνον ένας  κακός εφιάλτης.

Ο πραγματικός όμως  εφιάλτης  για το χω-
ριό μόλις άρχιζε. Βλέπουν τα σπίτια τους, τα 
υπάρχοντά τους,  ό,τι  με τόσο κόπο και μόχθο 
είχαν φτιάξει  ζυμώνοντας με ίδρωτα και αίμα 
τα φτωχά χώματά τους να τυλίγεται στους 
καπνούς και στις φλόγες. Κάηκαν  τη μέρα 
αυτή δεκαοχτώ  σπίτια, το Σχολείο και τρεις 
εκκλησιές. Μέσα σ́  αυτές  και η κατάγραφη 
με ιστορήσματα αγίων, πριν από τριακόσια 
πενήντα χρόνια, Αγία Παρασκευή. Με το που 
φύγανε  οι Ιταλοί ορμούν οι πιο σβέλτοι  και 
θαρραλέοι και καταφέρνουν να σβήσουν τη 
φωτιά από δυο σπίτια και τον Αη- Νικόλα. Δεν 
προλαβαίνουν όμως να πάρουν ανάσα και 
εισβάλλουν στο χωριό και οι δυο  φάλαγγες 
των Ιταλών. Καίνε και τα υπόλοιπα  σπίτια – 
πέντε μόνον γλύτωσαν - και κινούνται,  με 
αεροπορική μάλιστα κάλυψη, προς το Μάρα-
θο και τα Άγραφα για να τους δείξουν κι αυ-
τουνών τι θα πει Φασισμός και «Ευρωπαϊκός 
Πολιτισμός». Φτάνουν απ’ το Καρπενήσι νέες 
ενισχύσεις μπαίνουν στη Χρύσω κι ενώνονται 
με τους άλλους που γύρισαν απ τα Άγραφα και 
το Μάραθο που κι εκεί σκόρπισαν τον όλεθρο 
και την καταστροφή καίγοντας  ολοσχερώς 
κι εκείνα τα χωριά και σκοτώνοντας αθώους  
αμάχους. Τρεις χιλιάδες  Ιταλοί  συνωστίζο-
νται  σε τούτα τα στενοτόπια γύρω απ́  τ́  απο-
καΐδια. Και πώς να επιβιώσουν κάτοικοι του 

πολύπαθου χωριού μέσα στο χειμώνα που 
έχει μπει για τα καλά με μόνο εφόδιο τα ρούχα 
που φορούσαν…

Ο Δώρης Άνθης,  ο νεαρός Αντάρτης ποιη-
τής απ την Τατάρνα, απαθανατίζει το δράμα μα 
και τη δόξα της Χρύσως και του Καπετάνιου 
της: 

«Κι η δόλια η Χρύσω αν πνίγηκε στη φλόγα, 
στον καπνό ποτέ δεν σβει δεν  χάνεται με τέτοια 
παλληκάρια. Με τον Ερμή της θα χαρεί και πάντα 
φωτεινό, θα χ́ει πλεγμένο τ́  όνομα στης δόξας 
τα κλωνάρια…»

Πανάκριβο το τίμημα που πλήρωσε η Χρύ-
σω κι η γύρω περιοχή για τη Λευτεριά. Άξιζε 
όμως να πληρωθεί. Οι  ηρωικώς πεσόντες 
στο Νημάτι:

1. Γκαρίλας Βασίλειος απ́ το Κερασοχώρι
2. Τριανταφυλλόπουλος Μιχάλης απ το Κε-

ρασοχώρι  
3. Γκούβας Γεώργιος απ το Καρπενήσι
4. Κακαβάς Δημήτριος απ τους Δομιανούς 
5. Χειλάς Δημήτριος από τον Άγιο Δημήτριο
6. Χόντος Γεώργιος απ́  τ́  Άγραφα
7. Αντάρτης, Άγνωστος , Θεσσαλός.
Αυτός ο άγνωστος  Θεσσαλός αντάρτης 

και οι κοντοχωριανοί, που χ́υσαν  το αίμα 
τους για τη λευτεριά μας,  ίσως ποτέ να μην 
είχαν ακούσει εκείνη την αθάνατη φράση του 
Θουκυδίδη, στον Επιτάφιο λόγο του Περικλή, 
που ν́αι  χαραγμένη  σήμερα στο μνημείο του 
Άγνωστου Στρατιώτη : « Μία δε κλίνη κενή 
φέρεται, εστρωμένη των αφανών..»  Λες και 
την έγραψε γι αυτούς η Ιστορία πριν από δυό-

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1942. Ο ΖΕΡΒΑΣ ΣΤΑ ΕΠΙΝΙΑΝΑ. ΜΑΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑ-
ΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΧΡΥΣΩΣ

Με αφορμή σχετικό δημοσίευμα  στο  5ο τεύχος 
της  εφημερίδας  «ΕΠΑΙΝΙΑΝΩΝ ΛΟΓΟΣ»  που 
αναφέρεται στην επίσκεψη  του Στρατηγού Ναπο-
λέοντα Ζέρβα στα Επινιανά, στις αρχές Δεκεμβρίου 
του 1942 κατά την πορεία της επιστροφής  του στην 
Ήπειρο -  μετά την ανατίναξη της γέφυρας στο Γοργο-
πόταμο -  και στις κινήσεις και βιαιότητες των Ιταλών  
στην ευρύτερη περιοχή των Αγράφων, θα ήθελα να 
αναφερθώ στη Μάχη της Χρύσως και στην  εκεί  εν 
ψυχρώ εκτέλεση  επτά συμπατριωτών μας.

Άρθρο: Κώστας Χαραμής
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α/α Ονοματεπώνυμο €

1 Μαλαματάς Παναγιώτης 20
2 Κουλαρμάνης Φώτιος 20
3 Ντάλης Γεώργιος 20
4 Αβράμπος Γεώργιος του Δημητρίου 50
5 Αβράμπος Παναγιώτης του Λαζάρου 20
6 Ζαρκαδούλα Μαρία του Νικολάου 10
7 Ζαρκαδούλας Δημήτριος του Ηλία 20
8 Γαντζούδης Χρήστος του Λάμπρου 20
9 Γαντζούδης Δημήτριος  του Λάμπρου 20
10 Γαντζούδη Σοφία του Λάμπρου 20
11 Αβράμπος Γεώργιος του Κωνσταντίνου 20
12 Αβράμπος Παναγιώτης του Κωνσταντίνου 20
13 Αβράμπος Σταύρος του Κωνσταντίνου 20
14 Ξύστρας Κωνσταντίνος 20
15 Ζαρκαδούλας Απόστολος του Ηλία 20
16 Τσέλας Αθανάσιος 10
17 Αποστόλου Αθανάσιος του Αποστόλη 20
18 Ζαρκαδούλας Ευθύμιος του Ηλία 25
19 Λαθήρα Δήμητρα 20
20 Αβράμπος Λάζαρος του Κωνσταντίνου 10
21 Κουτρομάνος Χρήστος του Επαμεινώνδα 20
22 Σύλλογος Τροβάτο 30
23 Ποριτσάνος Χρήστος 20
24 Αβράμπος Γεώργιος του Ταξιάρχη 10
25 Αυδής Χρήστος 20
26 Καραγιώργου Χαρίκλεια 20
27 Ζιώγας Κωνσταντίνος του Θωμά 20
28 Σαλαγιάννης Σπύρος 10
29 Ζαρκαδούλας Κωνσταντίνος του Παναγιώτη 20
30 Γαντζούδη Ευσταθία του Κωνσταντίνου 10
31 Ζαρκαδούλας Ηλίας του Όθωνα 10
32 Ζιώγας Κωνσταντίνος του Θωμά 10
33 Ζιώγας Δημήτριος 20
34 Κουτρομάνου Ελένη του Γεωργίου 10
35 Γαντζούδης Κωνσταντίνος του Βελισσάριου 30
36 Κουτρομάνος Κωνσταντίνος του Γεωργίου 50
27 Αβράμπος Γεώργιος του Θεοδοσίου 20
38 Ταλάντζης Ηλίας του Κωνσταντίνου 20
39 Κουτρομάνος Λάμπρος του Ευάγγελου 20
40 Ντάλης Παναγιώτης 20
41 Ζαρκαδούλας Κωνσταντίνος του Άγγελου 20

α/α Ονοματεπώνυμο €

42 Αποστόλου Απόστολος 20
43 Χρύσανθος Χρήστος του Αναστάσιου 10
44 Γαντζούδης Άρης του Κωνσταντίνου 20
45 Κουτρομάνος Σπυρίδων του Γεωργίου 10
46 Κουτρομάνος Γεώργιος του Σπύρου 10
47 Κουτρομάνος Παναγιώτης του Λαζάρου 20
48 Κουτρομάνος Θωμάς του Λαζάρου 20
49 Κουτρομάνου Ναταλία 20
50 Ζαρκαδούλας Βασίλειος του Παναγιώτη 20
51 Μάμαλης Παναγιώτης του Δημητρίου 20
52 Τσιάρας Τιμόθεος 10
53 Δημόπουλος Ζήσης 20
54 Ζαρκάδας Δημήτριος του Ανδρέα 20
55 Σχισμένος Κωνσταντίνος 20
56 Αβράμπος Στέργιος 50
57 Κουτρομάνος Στέφανος 20
58 Κολώνιας Δήμος 20
59 Μανίκας Χρήστος 20
60 Ζαρκαδούλας Απόστολος του Ηλία 20
61 Γαντζούδης Λεωνίδας του Πέτρου 20
62 Χρύσανθος Χρήστος του Κλεομένη 10
63 Κουτρομάνος Χρήστος του Ευσταθίου 20
64 Σκλαπάνη Ειρήνη 20
65 Αποστόλου Γεώργιος του Αποστόλη 20
66 Αρωνιάδας Χρήστος 20
67 Ζαρκαδούλας Γεώργιος του Άγγελου 20
68 Ζαρκαδούλας Αριστείδης του Άγγελου 20
69 Ζαρκαδούλας Λάμπρος του Άγγελου 20
70 Βλαχοπάνος Απόστολος 20
71 Ιωάννου Ιωάννης του Παναγιώτη 20
72 Αβράμπος Ηλίας του Ιωάννη 20
73 Αρωνιάδας Απόστολος 20
74 Κουτρομάνος Γεώργιος του Λαζάρου 20
75 Μάμαλη Αικατερίνη 150
76 Κουτρομάνου Ελένη του Δημητρίου 100
77 Οικονόμου Θωμαϊς 100
78 Γαντζούδης Αλκιβιάδης του Κωνσταντίνου 100
79 Ζιώγα Χριστίνα 30
80 Ζιώγας Βασίλειος 100
81 Ξενέλης Γεώργιος 30

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΥΠΟ-
ΓΡΑΦΙΚΟΥ ΛΑΘΟΥΣ

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

Ο Αγραφιώτης Λάμπρος Κ. Γατής έγρα-
ψε ένα βιβλίο με τίτλο ‘’ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΜΑΣ’’ που ανα-
φέρεται στο γενεαλογικό δένδρο της οικογένει-
ας Γατή  από το 1750 ως σήμερα.

Στις 140 σελίδες του βιβλίου, εκτός από τις 
πληροφορίες και το πλούσιο φωτογραφικό υλι-
κό που αναφέρεται στις οικογένειες των ‘’Γα-
ταίων’’, υπάρχουν ενδιαφέροντα στοιχεία για 
την περιοχή, τον τρόπο ζωής των κατοίκων, τα 
επαγγέλματα της εποχής εκείνης , τις συνθήκες 
διαβίωσης αλλά και την ιστορία του τόπου των 

Αγράφων γενικότερα. Είναι μια 
αξιέπαινη προσπάθεια και αξί-
ζουν θερμά συγχαρητήρια στον 
Λάμπρο Γατή που συγκέντρωσε 
αυτά τα στοιχεία τα οποία θα πα-
ραμείνουν πολύτιμος οδηγός για 
όλους τους Γαταίους, αλλά και θα 
θυμίζουν στους νεότερους, όχι 
μόνο τους συγγενείς, τις ρίζες 
τους.

Την Κυριακή 30 Σεπτεμβρί-
ου 2018, έγινε στο Συνεδριακό 
Κέντρο του Δήμου Αλιάρτου και 

Θεσπιών παρουσίαση του Βιβλίου ‘’ΟΙ ΡΙΖΕΣ 
ΜΑΣ’’ του Λάμπρου Κ. Γατή. Την εκδήλωση είχε 
διοργανώσει ο Σύλλογος Αγραφιωτών σε συ-
νεργασία με τον Δήμο Αγράφων και τον Δήμο 
Αλιάρτου και Θεσπιών. Την παρουσίαση του 
βιβλίου έκανε ο Κωνσταντίνος Μπουμπουρής. 
Χαιρετισμούς  απηύθυναν αρκετοί παριστάμενοι 
και στο τέλος  απαντήθηκαν από τον συγγραφέα 
ερωτήσεις των συμμετεχόντων.

Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες την 

ημέρα της παρουσίασης,  πα-
ρέστησαν αρκετοί στην εκδή-
λωση. Από τον Σύλλογο των 
Επινιανιτών παρέστησαν οι 
Λάμπρος Κ.Ζαρκαδούλας, 
Κώστας Γ. Ζαρκαδούλας και 
Χρήστος Ε. Κουτρομάνος.

Ο Λάμπρος Κ. Γατής 
διετέλεσε επί 26 χρόνια Πρό-
εδρος του Συλλόγου Αγραφιωτών και σήμερα 
είναι αντιπρόεδρος του Συλλόγου.

Είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ με τον Λά-
μπρο πρόσφατα τα Κελιά, μία περιοχή  κοντά 
στο Τρίδενδρο και πίσω από το βουνό που βρί-
σκεται η Παναγία η Στάνα, από όπου ξεκίνησαν 
και έμεναν οι Γαταίοι πριν από πολλά χρόνια. Η 
περιοχή είναι απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς 
και σήμερα υπάρχουν μόνον ερείπια των σπι-
τιών.

Ευχόμαστε καλοτάξιδο να είναι το βιβλίο του 
Λάμπρου Κ.Γατή.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΜΑΣ» ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΓΑΤΗ

Άρθρο: Λ. Ζαρκαδούλας

μιση χιλιάδες χρόνια. Οι εκτελεσθέντες στο 
Νημάτι δεν πέθαναν, δεν χάθηκαν. Είναι όρθι-
οι, ωσεί παρόντες και δείχνουν το δρόμο της 
τιμής και του χρέους στον καθένα που θέλει 
να λογαριάζεται  άνθρωπος:  Να θεωρεί δη-
λαδή την ελευθερία  ως το ύψιστο αγαθό και 
να ν́αι έτοιμος να δώσει το αίμα του για αυτό 
αν χρειαστεί. Κάθε στιγμή και κάθε ώρα.

Κάθε χρόνο – την πρώτη Κυριακή μετά το 
Δεκαπενταύγουστο – ο  Δήμος Αγράφων , η 
Τοπική Κοινότητα και ο Εκπολιτιστικός Σύλ-
λογος της  Χρύσως – αποτίουν τον πρέποντα 
φόρο τιμής στους πεσόντες. Είχα την τιμή 
εφέτος να προσκληθώ  στην εκδήλωση αυτή   
για να αναφερθώ στα συγκλονιστικά εκείνα 
γεγονότα και τους ευχαριστώ από καρδιάς. 

Σαν τέλειωσα – με δυσκολία ομολογώ- τα 
όσα είχα, με πλησίασε ο –ογδοντάχρονος σή-
μερα-  γιος  ενός απ́  τους εκτελεσθέντες, του 
Μιχάλη Τριανταφυλλόπουλου,   να με συγχα-
ρεί. Τον κοίταξα με συγκίνηση και τον ρώτησα 
αν θυμάται καθόλου τον πατέρα του, μιας και 
τις δραματικές εκείνες ώρες ήταν μόλις τεσ-
σάρων ετών. Πήρε το υγρό βλέμμα του από 
πάνω μου, προσπαθώντας να κρύψει τη συ-
γκίνησή του, κατάπιε ένα λυγμό και  μου είπε:

–  Σαν σκιά…
Σ΄ αυτές  τις δοξασμένες σκιές, που υπάρ-

χουν σε κάθε τόπο της Πατρίδας μας, ας  κλί-
νουμε ευλαβικά το γόνυ. Κι ας μάθουμε γι 
αυτούς. Ο ιστορικός Πολύβιος είπε: «Όλβιος 
όστις της ιστορίης έσχε μάθησιν», είναι ευ-
τυχής δηλαδή όποιος γνωρίζει την ιστορία. 
Κι είναι διπλά ευτυχισμένος, αν αυτή είναι η 
ιστορία του τόπου που τον γέννησε και τον 
ανάθρεψε…

Κώστας Χαράμης.  Δάσκαλος.

Στο 2ο τεύχος της εφημερίδας του 
Συλλόγου ‘’ΕΠΑΙΝΙΑΝΩΝ ΛΟΓΟΣ’’, που κυ-
κλοφόρησε την Άνοιξη 2015, είχαμε δημοσι-
εύσει στη σελ. 8, ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο 
του εκλεκτού φιλολόγου Γεωργίου Κων.Κα-
ραγεώργου με τίτλο ‘’ Ο Κατσαντώνης από τα 
Πιγκιανά’’. Στο άρθρο αυτό λοιπόν αναγράφε-
ται σαν χρονολογία θανάτου του Κατσαντώ-
νη το 1805 αντί του 1808 που είναι το σωστό. 
Πρόκειται για τυπογραφικό λάθος από πλευ-
ράς μας κατά την  σελιδοποίηση του χειρό-
γραφου κειμένου του κ Γ.Καραγεώργου, 
όπου το σωστό 1808 έγινε 1805. Άλλωστε 
στο βιβλίο του, ‘ΤΑ ΑΓΡΑΦΑ’’  που κυκλοφό-
ρησε το 2015, αναγράφεται η σωστή χρονο-
λογία θανάτου του Κατσαντώνη που είναι το 
1808 αλλά και πολύ περισσότερα στοιχεία για 
τη ζωή και τα κατορθώματα του Κατσαντώνη 
(σελ.503- 524).

Θεωρήσαμε σκόπιμο να κάνουμε αυτή την 
διόρθωση για να αποφεύγονται παρερμηνείες.

ΑΠΟ 01.07.2018 ΕΩΣ 30.09.2018
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ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΣΤΗ ΣΤΑΝΑ. ΕΠΙΝΙΑΝΑ

Πριν λίγους μήνες έφυγε από τη ζωή 
ο Κωνσταντίνος Αβράμπος του Δημοσθέ-
νους και η κηδεία του έγινε στη Λειβαδιά. Οι 
στενοί συγγενείς και φίλοι του αείμνηστου 
συγγενή και συγχωριανού μας Κώστα, στην 
κηδεία του, αντί στεφάνων, συγκέντρωσαν 
το χρηματικό ποσό και το πρόσφεραν  για τις 
ανάγκες του Ιερού μας Ναού του Αγίου Γε-
ωργίου Επαινιανών, εδώ που γεννήθηκε και 
πρωτάκουσε  την καμπάνα του χωριού του. Η 
Εκκλησιαστική Επιτροπή παρέλαβε την κατά-
σταση και το παραπάνω χρηματικό ποσό και 
εύχεται όπως  ο Πανάγαθος Θεός αναπαύσει 
την ψυχή του αείμνηστου Κώστα. Ευχαριστεί 
επίσης τους συγγενείς του για την πρωτο-
βουλία τους αυτή και τους εύχεται υγεία και 
να τον θυμούνται.  Απόστολος Ι. Αβράμπος.

Έφυγε από την ζωή, την Πέμπτη 30 Αυ-
γούστου η Ευφροσύνη Αποστόλου του Μιχα-
ήλ  σε ηλικία 91 χρονών στην Μεγάλη Χώρα 
Νεάπολις Αγρινίου. 

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

Η εφημερίδα μας ΕΠΑΙΝΙΑΝΩΝ ΛΟΓΟΣ, 
έχει αρχείο με τα ακίνητα του χωριού μας 
που είναι προς πώληση. Με απόλυτη εχε-
μύθεια 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

Την  7η Αυγούστου 2018  είχαμε μια ευ-
χάριστη έκπληξη. Εγκαταστάθηκε στην Ιερά 
Μονή της Παναγίας της Στάνας  ο Ιερομόναχος  
π. Σάββας. Με ιδιαίτερη χαρά  ακούστηκε και 
διαδόθηκε ταχύτατα  η χαρμόσυνη αυτή είδη-
ση στους Επαινιανίτες και σε όλη την περιοχή 
των Αγράφων . Οι καμπάνες της Ιεράς Μονής  
και των Ιερών Ναών  του Αγίου  Γεωργίου, 
των Αγίων Αναργύρων και  του Προφήτη Ηλία 
των Επινιανών εναλλάξ  κτυπούσαν καθημε-
ρινώς και καλούσαν τους πιστούς στον εσπε-
ρινό και  στη θεία λειτουργία  που τελούσε ο 
Ιερομόναχος π. Σάββας.  

    Την  4η Σεπτεμβρίου 2018,  ημέρα Τρί-
τη, ήλθε στα Επινιανά, για μια ακόμη φορά, ο 
Μητροπολίτης μας κ. κ. Γεώργιος, τον οποίον 
υποδέχθηκαν  ο ιερέας π. Σωτήριος Σαλαμά-
ρας, ο Ιερομόναχος π. Σάββας και πολλοί συγ-
χωριανοί μας. Την ημέρα αυτή, ο Σεβασμιότα-
τος Μητροπολίτης μας, μετά από παραινέσεις 
και συμβουλές, ανακοίνωσε στους συγκε-
ντρωμένους την επιθυμία του Ιερομόναχου 
π. Σάββα  να παραμείνει στην Ιερά Μονή της 
Παναγίας της Στάνας και να προσφέρει τις ιε-
ρατικές υπηρεσίες του στην Παναγία και στην 
Ενορία του Αγίου Γεωργίου Επαινιανών. Ανα-
κοίνωσε επίσης ότι με τον καινούργιο χρόνο  
και μετά την απόλυση του π.Σάββα από την 
Ιερά Μονή του Αγίου Όρους, θα τοποθετηθεί 
και ως ιερέας του Ενοριακού Ναού του Αγίου 
Γεωργίου Επινιανών.

     Όλοι οι παρευρισκόμενοι με ιδιαίτερη 
χαρά και αγαλλίαση άκουσαν την ευχάριστη 
αυτή είδηση από τον Μητροπολίτη μας, είδη-
ση που περίμεναν  από χρόνια και δόξαζαν την 
Παναγία.  Τέλος  ευχαρίστησαν τον Σεβασμιό-
τατο για το ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τις ενέρ-
γειές του για την Ιερά Μονή της Παναγίας της 
Στάνας και ευχήθηκαν στον Ιερομόναχό μας π. 
Σάββα υγεία, το καλώς όρισε, καλή διαμονή  
και θα του παρέχουν απεριόριστη βοήθεια για 
την άσκηση των νέων ιερατικών του καθηκό-
ντων. Με ιδιαίτερη εκκλησιαστική λαμπρότη-
τα και κατάνυξη, παρουσία πλήθους ευλαβών 
προσκυνητών  από την Ευρυτανία και από 
πολλά  μέρη της  Ελλάδος, που ήλθαν να προ-
σκυνήσουν τη Θαυματουργή Ιερά Εικόνα της 
Παναγίας,   εορτάστηκε και φέτος το γενέσιον 
της Θεοτόκου στην Ιερά Μονή της Παναγίας 
της Στάνας. Το βράδυ της παραμονής (7.9.18) 

τελέστηκε ο Πανηγυρικός Εσπερινός με αρ-
τοκλασία, προεξάρχοντος του Ηγουμένου 
της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
Δομιανών Αρχιμανδρίτη Ηλία Ζαχαράκη, με 
τη συμμετοχή του βοηθού του π. Σεραφείμ, 
του ιερέα Παλαιοκάτουνου π. Δημήτριου Κο-
λοκούρα, του ιερέα Αγράφων και εφημερίου 
μας π. Σωτηρίου Σαλαμάρα, του ιερέα των 
Μεγάλων Βραγγιανών π. Κωνσταντίνου Κου-
τσουπιά και του Ιερομόναχου της Ιεράς μας 
Μονής, που θα υπηρετεί τη Χάρη της, π. Σάβ-
βα, συνοδευόμενοι από ομάδα Ιεροψαλτών 
της Ιεράς Μητροπόλεως Λιβαδειάς, οι οποίοι 
με τις ψαλμωδίες τους πρόσφεραν μια ανε-
πανάληπτη θεία λειτουργία στους πιστούς,  
παρουσία του Βουλευτή Ευρυτανίας Κώστα 
Κοντογιώργου και πολλών άλλων επισήμων.

Απευθυνόμενος στους πιστούς που είχαν 
κατακλύσει το χώρο της Ιεράς Μονής ο σε-
πτός αυτός Ηγούμενος μίλησε για τη μεγάλη 
αυτή εορτή. Κλείνοντας την ομιλία του ευ-
χήθηκε η Παναγία να μας έχει πάντα υπό την 
Σκέπη της σαν στοργική μάνα, να μας ενδυνα-
μώνει, να μας παρηγορεί και να μας καθοδη-
γεί έτσι ώστε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες 
της ζωής. Μετά το πέρας της Θρησκευτικής 
τελετής ακολούθησε δείπνος  στο παλαιό χο-
ροστάσιο, ενώ στο νέο χοροστάσιο ακολού-
θησε η καθιερωμένη πανήγυρη. 

Το πρωί του Σαββάτου( 8.9.18), ανήμερα 
της εορτής, ο πρωτοπρεσβύτερος π. Σωτή-
ριος Σαλαμάρας, ο ιερέας π. Κωνσταντίνος 
Κουτσουπιάς και ο Ιερομόναχος π. Σάββας, 
με τους προαναφερόμενους Ιεροψάλτες, 
τέλεσαν τον Όρθρο και τη θεία Λειτουργία, 
παρουσία και πάλι πολλών ευλαβών προσκυ-
νητών. Μετά το πέρας της Πανηγυρικής Θείας 
Λειτουργίας, συνοδεία των κληρικών και των 
προσκυνητών πραγματοποιήθηκε περιφορά 
της Ιεράς Θαυματουργής Εικόνας της Παναγί-
ας μέχρι τον χώρο του παλαιού χοροστασίου, 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΠΙΤΙΑ

Άρθρο:  Απόστολος Ιωαν. Αβράμπος
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ακολούθησε Λιτάνευση, αρτοκλασία και  εξαι-
ρετική ομιλία του π. Κωνσταντίνου Κουτσου-
πιά.

Τέλος ακολούθησε τραπέζι στους προ-
σκεκλημένους στο οποίο συνέφαγε μεγάλος 
αριθμός προσκυνητών και στο νέο χοροστά-
σιο συνεχίστηκε το γλέντι. Ο Ιερομόναχος π. 

Σάββας και τα μέλη της  Εκκλησιαστικής Επι-
τροπής της Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίου Γε-
ωργίου Επινιανών, στην οποία (Ενορία) ανήκει 
η Ιερά Μονή της Παναγίας της Στάνας, ευχα-
ριστούν θερμά τους ιερωμένους και όλους 
τους πιστούς που προσήλθαν στη μεγάλη 
αυτή Εορτή της Ορθοδοξίας μας, και εύχονται 

η Χάρη της Παναγίας να σκεπάζει όλους. Ιδιαί-
τερα ευχαριστούν τους Ιεροψάλτες της Ιεράς 
Μητροπόλεως Λιβαδειάς οι οποίοι και φέτος, 
όπως και πέρυσι, τίμησαν με την παρουσία 
τους την Παναγία και με τους μελωδικούς 
ψαλμούς τους γέμισαν τις ψυχές των ευλαβών 
προσκυνητών.  

Ένα πρωί ξεκίνησα
στα Άγραφα να πάω,
εκεί ψηλά στα ΠΙγγιανά 
που τόσο αγαπάω.

Στο όμορφο Πανόραμα 
πήγαινα να καθήσω, 
το φίλο το Νικηταρά 
εκεί να συναντήσω.

Μα ο Νικήτας έφυγε,
πίσω δεν θα γυρίσει 
εκεί ψηλά στα Πιγγιανά,
που ήθελε να ζήσει.

Ήτανε λίγο νευρικός,
μα ήτανε πάρα πολύ καλός.
Ήταν λεβέντης μερακλής,
μα πάνω από όλα μπεσαλής.

Για όλους ήτανε καλός, 
για μένα...φίλος καρδιακός
γι’ αυτό κι εγώ τον αγαπούσα, 
πάντα παρέα του κρατούσα.

Η αγάπη του ήταν το χωριό,
όλο γι’ αυτό μιλούσε 
όπου και να βρισκότανε,
γιατί το αγαπούσε.

Κώστας Ξύστρας 

ΠΟΙΗΜΑ
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