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από το μπαλκόνι των Αγράφων

ΑΝΟΙΞΕ ΤΟ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

 O ΦΑΝΗΣ
ΣΠΑΝΟΣ ΣΤΟΝ
 ΕΛ

Θα γίνει στο κέντρο διασκέδασης 
«Λάμψη» την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου και 
ώρα έναρξης 12:30 το μεσημέρι στην Λ. Πάρ-
νηθος στο Μενίδι.  Σας περιμένουμε να γλε-
ντήσουμε με πολύ κέφι, χορό και εκπλήξεις!

Αντάμωμα στην Αθήνα 2019 Ευχές Αγάπης!

Πολιτιστικός σύλλογος απανταχού επαινιανιτών

06 03Νέα Νέα Νέα

Κατατέθηκε στον Δήμο Αγράφων 
το νέο τεχνικό πρόγραμμα για το 2019 της 
κοινότητάς μας που θα υλοποιηθούν μέσω 
ΣΑΤΑ μέσα στο έτος... | σελ. 4-5

ΠΟΛΛΑ ΧΙΟΝΙΑ 
ΦΕΤΟΣ ΣΤΑ 
ΕΠΙΝΙΑΝΑ

 Πολλά χιόνια έφερε ο νέος χρόνος
στα Επινιανά μας! Ευτυχώς ο Πρόε-
 δρος κ Κώστας Γαντζούδης ήταν στις
επάλξεις και αποθανάτισε με το κινη-
τό του πανέμορφες μοναδικές εικό-
  νες.  σελ. 3

Δηλώσεις ιδιοκτησιών για το εθνικό 
κτηματολόγιο ..  | σελ. 2

Ασπρόρεμα • Φτέρη • Απιδιά 
Ανηφόρα • Σαμάρι • Μέρσια 

Εκκλησιές • Δροσέλα
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Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβού-
λιο του πολιτιστικού  Συλλόγου, σας εύχο-
νται ολόψυχα ευτυχισμένος ο νέος χρόνος 
2019 με υγεία, δημιουργία και πολλή αγάπη 
για τα Επινιανά!

 Δύο εκατομμύρια ευρώ εγκρίθηκαν 
από τον Περιφερειάρχη κ Κώστα Μπακο-
γιάννη για την ασφαλτόστρωση του δρόμου 
από την κεντρική διασταύρωση μέχρι το 
χωριό Άγραφα μέσα στο 2019.

Άσφαλτος στα Άγραφα

Ο νέος υποψήφιος Περιφε-
ρειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φά-
νης Σπανός, μίλησε αποκλειστικά 
στον Επινιανών Λόγο και στην 
νέα Γενική Γραμματέα του Πολι-
τιστικού μας Συλλόγου Κατερίνα 
Αποστόλου... | σελ. 10-11



ΕΝΗ
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

Σύμφωνα με 
ανακοίνωση του 
δήμου Αγράφων, 
χρηματοδοτήθη-
κε η μελέτη που 
υπέβαλε ο Δήμος 
μετά την απόφαση 

οριστικής έγκρισης του πίνακα των αξιολογη-
μένων προτάσεων, στο πλαίσιο της με αριθμό 
πρωτοκόλλου 101/16-01-2018 πρόσκλησης της 
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρει-
ας Στερεάς Ελλάδας του άξονα προτεραιότητας 
06 «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθη-
ση της αποδοτικότητας των πόρων», και με τίτ-
λο «Έργα εξοικονόμησης και αναβάθμισης της 
ποιότητας του πόσιμου νερού».

Το ποσό της χρηματοδότησης ανέρχεται 
στα 978.905,60€, με τίτλο της μελέτης, που 
υποβλήθηκε από τον Δήμο τον Ιανουάριο του 
2018, «Προμήθεια υλικών για την αναβάθμιση 
της ύδρευσης του Δήμου Αγράφων». Το έργο 
αφορά συνολικά 140 Δεξαμενές ύδρευσης σε 
όλες τις Τοπικές Κοινότητες και σε όλους τους 
οικισμούς και συνοικισμούς  του Δήμου Αγρά-

φων. Προβλέπει σε 123 υφιστάμενες δεξαμενές, 
επισκευή και στεγανοποίηση εσωτερικά με μεμ-
βράνη πιστοποιημένη με ISO 9001 σύμφωνα με 
τις τελευταίες προδιαγραφές ποιότητας και υγι-
εινής των πόσιμων νερών – καθώς και αντικα-
τάσταση σε όλες τις σωληνώσεις  ( βάνες ) των 
δεξαμενών. 

Προβλέπει επίσης την κατασκευή 17 νέων 
μεταλλικών δεξαμενών και κατάργηση των 
αντίστοιχων παλαιών. Αναμένεται η δημοπρά-
τηση του έργου από τον Δήμο Αγράφων, η συμ-
βασιοποίηση με τον ανάδοχο που θα προκύψει 
από τον Διαγωνισμό και η εκτέλεση των εργασι-
ών από αυτόν.  Πρόκειται για ένα έργο τεράστιας 
σημασίας για τον τόπο μας, διότι αφενός αφορά 
όλους τους οικισμούς του Δήμου Αγράφων 
αφού πραγματοποιείται κορυφαία αναβάθμι-
ση όλων των δεξαμενών των κοινοτήτων μας 
οι οποίες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα, 
αλλά και αφετέρου:

• Σε συνδυασμό με τις ετήσιες βιοχημικές 
αναλύσεις που πραγματοποιούνται σε όλα τα 
υδραγωγεία μας, 

• Σε συνδυασμό επίσης με την χαρτογράφη-

ση – ογκομέτρηση – μέτρηση αγωγιμότητας 
και τις άδειες χρήσης νερών που υποβάλαμε 
για έγκριση στη Διεύθυνση Υδάτων Θεσσαλίας, 
μετά από Μελέτη που πραγματοποιήσαμε και 
αφορούν όλους τους οικισμούς του Δήμου μας,

• Και κυρίως με τις μελέτες αντικατάστασης 
όλων των παλαιών δικτύων ύδρευσης σε 18 
Κοινότητες του Δήμου Αγράφων που ξεκινούν 
να συντάσσονται ώστε να υποβληθούν για χρη-
ματοδότηση, 

Καταδεικνύεται ένας ολοκληρωμένος σχεδι-
ασμός και στοχευμένες δράσεις που με την ολο-
κλήρωσή τους θα μας οδηγήσουν σε ένα πολύ 
σημαντικό και ουσιαστικό αποτέλεσμα.  Στην 
ανακοίνωση ο δήμος καταλήγει..»Όταν ολοκλη-
ρώσουμε αυτήν την προσπάθεια με βάση αυτά 
που δρομολογήσαμε και ξεκινούν να πραγματο-
ποιούνται, τότε θα έχουμε μαζί με τα καθαρότε-
ρα νερά της Ευρώπης σύμφωνα με την UNESKO, 
και τις καθαρότερες δεξαμενές στην Ελλάδα με 
τα καινούρια δίκτυα διανομής πόσιμου νερού σε 
όλο το Δήμο Αγράφων». 

Από τις 17/12/2018 άρχισε η υποβολή δηλώ-
σεων ιδιοκτησίας για το Εθνικό Κτηματολόγιο 
στις Περιφερειακές Ενότητες Ευρυτανίας και 
Φθιώτιδας. Η προθεσμία για τους κατοίκους 
εσωτερικού λήγει στις 18/3/2019 και για του 
εξωτερικού στις 17/06/2019. 

Για την Ευρυτανία τα Γραφεία Κτηματογρά-
φησης βρίσκονται στην Χαρ. Τρικούπη 43, στο 
Καρπενήσι τηλ. 22370-23200 και λειτουργούν 
καθημερινά από τις 08.00 μέχρι 16.00, ενώ κάθε 
Τετάρτη τα γραφεία είναι ανοικτά από τις 08.00 
μέχρι 20.00. 

Στο Δήμο Αγράφων υπάρχει Μονάδα Ενημέ-
ρωσης, στο Κτίριο του Γυμνασίου Παλαιοκατού-
νας, και είναι ανοιχτό κάθε Τρίτη και Τετάρτη από 
τις 09.00 μέχρι 15.00. Τηλ. 6970903504

 Τριμηνιαία έκδοση του πολιτιστικού συλλόγου
Επαινιανιτών Ευρυτανίας
Τεύχος 17ο.  Χειμώνας  2018-2019 
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
Γραφ. επιμέλεια:  Μ. Τζώκα, Αλ. Γρηγοριάδης
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ΑΝΟΙΞΕ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΑ ΑΓΡΑΦΑ

ΠΟΛΛΑ ΧΙΟΝΙΑ ΦΕΤΟΣ ΣΤΑ ΕΠΙΝΙΑΝΑ
Πολλά χιόνια με πολλές παγωνιές, μας 

έφερε ο καινούργιος χρόνος στα Επινιανά!
Έριξε πολύ χιόνι, το έστρωσε μέχρι το ποτά-

μι τουλάχιστον τέσσερις φορές μέχρι σήμερα! 
Ο δρόμος όμως ήταν ανοιχτός και δεν έκλεισε 
ούτε μια μέρα, ενώ μικρά προβλήματα έχουν 
δημιουργηθεί στα σπίτια που δεν είχαν άδειες 
σωλήνες από το νερό που πάγωσε!  Μια μικρή 
γεύση από τα φετινά χιονισμένα Επινιανά!

 ΑΓΡΑΦΑ: 1.000.000€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
& ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 140 ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

Τις προηγού-
μενες ημέρες στο 
Γραφείο του Περιφε-
ρειάρχη Κώστα Μπα-
κογιάννη υπεγράφη 
η σύμβαση του έργου 

«Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου δια-
σταύρωση Αγράφων - Άγραφα» προϋπολο-
γισμού 2.000.000,00€.

Το έργο αφορά στην ασφαλτόστρωση του 
οδικού δικτύου προς από χωριό Άγραφα του 
Δήμου Αγράφων και περιλαμβάνει εργασίες 
οδοστρωσίας, ασφαλτόστρωσης και τεχνικών 
σε τμήμα του επαρχιακού οδικού δικτύου από 

διασταύρωση Αγράφων έως Άγραφα μήκους 
4.000μ. Πρόκειται για την ασφαλτόστρωση 
υφιστάμενης οδού μέσου πλάτους 5-5,5 μέ-
τρων σε περιοχή με έντονο ανάγλυφο βρα-
χωδών σχηματισμών. Στόχος της παρούσας 
εργολαβίας είναι η βελτίωση της προσπελα-
σιμότητας σε αυτό το τμήμα του επαρχιακού 
δικτύου για όλες τις εποχές του χρόνου. Σύμ-
φωνα με την κυκλοφορία και τα γεωμετρικά 
χαρακτηριστικά της οδού προτείνεται η κα-
τασκευή οδοστρώματος με μία λωρίδα κυ-
κλοφορίας ανά κατεύθυνση πλάτους 3.00μ., 
έρεισμα πλάτους 0.50 μ στα κατάντη ενώ στα 
ορύγματα θα κατασκευαστεί τριγωνική επεν-

δεδυμένη τάφρος πλάτους 0.50 μ. περίπου. 
Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από το 

τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας και η κα-
τασκευή του αναμένεται να αρχίσει άμεσα και 
να ολοκληρωθεί εντός του χρονοδιαγράμμα-
τος. 

Η Περιφερειακή Αρχή του Κώστα Μπακο-
γιάννη πιστή στο πρόγραμμά της χρησιμοποι-
εί όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία 
για να πραγματοποιήσει σημαντικά έργα για 
την περιοχή. Έργα τα οποία βελτιώνουν την 
καθημερινότητα των πολιτών και δίνουν λύ-
σεις σε χρόνια προβλήματα της Ευρυτανίας.

Τι δήλωσε ο Aντιπεριφερειάρχης 
Σε δήλωσή του μετά την υπογραφή της 

σύμβασης, ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας 
κ.Τασιός ανέφερε τα εξής: «Με το έργο αυτό 
κάνουμε ένα ακόμη πολύ σημαντικό βήμα για 
την επίτευξη ενός μεγάλου στόχου, της δημι-

ουργίας πρόσβασης με ασφαλτόστρωση στα 
χωριά των Αγράφων. Με την ολοκλήρωση 
του έργου αυτού επιλύουμε χρόνια προβλή-
ματα προσβασιμότητας, τόσο για τους κατοί-
κους της περιοχής, όσο και για τους επισκέ-
πτες και δίνουμε νέα ώθηση στην ανάπτυξη 

της περιοχής, με δημιουργία νέων τουριστι-
κών διαδρομών, αλλά και συγκοινωνιακών 
διευκολύνσεων για την ανάπτυξη της τοπικής 
οικονομίας.

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ ΑΓΡΑΦΑ

Ε-65 ΑΥΤΟΚ/ΔΡΟΜΟΣ, ΛΑΜΙΑ - ΕΓΝΑΤΙΑ

Πιο κοντά μας τα Επινιανά με τον Ε-65 Αυ-
τοκινητόδρομο Λαμία - Εγνατία οδός. Σε τρία 
χρόνια, πιο κοντά μας θα είναι τα Άγραφα και 
τα Επινιανά, μετά την πρόσφατη υπογραφή 
της σύμβασης για την ολοκλήρωση της κα-
τασκευής του νότιου τμήματος του αυτοκι-
νητόδρομου κεντρικής Ελλάδος Ε65, Λαμία 
- Ξυνιάδα μήκους 32 χιλιομέτρων. Ήδη έχει 
δοθεί στην κυκλοφορία το μεσαίο τμήμα Ξυ-
νιάδα -Τρίκαλα μήκους 79 χιλιομέτρων. Απο-
μένει να δημοπρατηθεί και το βόρειο τμήμα 
Τρίκαλα - Εγνατία τουΕ65 συνολικού μήκους 

190,5 χιλιομέτρων. Με την ολοκλήρωση της 
κατασκευής του Ε65, η απόσταση από Αθήνα 
για τα Επινιανά μέσω λίμνης Πλαστήρα, θα 
μπορούσε να πέσει στις τρεισήμισι ώρες. Ενώ 
πιο κοντά θα είναι και η πρόσβαση μέσω Καρ-
πενησίου διότι θα παρακάμπτεται η πόλη της 
Λαμίας και θα υπάρξει κόμβος πρόσβασης με 
την εθνική οδό Λαμίας-Καρπενησίου.

Συμβουλή: Η πιο κατάλληλη έξοδος του 
νέου αυτοκινητόδρομου Ε65 για τα Επινιανά 
είναι ο κόμβος της ΑΝΑΒΡΑΣ, μέσω φράγμα-
τος της λίμνης Πλαστήρα.

Τεύχος 17 ΕΠΑΙΝΙΑΝΩΝ ΛΟΓΟΣ  Χειμώνας 2018 - 2019
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Τεύχος 17

Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΝΙ-
ΝΑΝΩΝ

ΕΠΑΙΝΙΑΝΩΝ ΛΟΓΟΣ

Έπιασε Δεκέμβρης, μα τα γελάδια φέτος στα 
Επινιάνα, ακόμα βοσκάνε στα λιβάδια της Απι-
διάς και της Μέρσιας. Άργησε να ξεκινήσει 
για τα χειμαδιά ο τελευταίος Γελαδάρης των 
Επινιανών Παναγιώτης Κουτρομάνος, γιατί, 
όπως μας είπε, δεν έβαλε ακόμα πολλά κρύα 
και είχε ακόμα πολύ βοσκή στα βουνά μας. Για 

ακρίβεια, απάντησε: “Δεν βλέπεις πόσο δυνα-
τά είναι, πόσο παχιά και το τρίχωμα πόσο γυα-
λιστερό!”
Έτσι κυριακάτικα, κατά τις εννιά η ώρα το 
πρωί, τα ξεκίνησαν από την Απιδιά και μέχρι τις 
τρεις το μεσημέρι, τα έφτασαν «σαλαγόντας» 
με τα πόδια στο ποτάμι στην Παλιοκαρυά!
Σε όλο το δρόμο βέβαια, η ρύπανση των ζω-
ντανών στην άσφαλτο θα υπάρχει μέχρι να ξα-
νανέβουνε την Άνοιξη!
Εκεί στην μάντρα του αείμνηστου Εύζωνα 
στην γέφυρα, τα φόρτωσαν σε φορτηγά να κα-
τηφορίσουν για τον κάμπο.
Ο paparazzi του ΕΛ, τα συνάντησε στην πα-
ρέλαση που έκαναν μέσα από το χωριό, στις 
αρχές Δεκεμβρίου.

 Χειμώνας 2018 - 2019

1. Κατασκευή τεχνικού  στο Μέγα Ρέμα.
2. Κατασκευή τεχνικού στο Ρογκάκι.
3. Κατασκευή τεχνικών στο Καπριόρι πλησί-
ον οικίας Παντελή Κουτρομάνου.
4. Τσιμεντόστρωση από οικία Λ. Αποστόλου 
μέχρι τον κεντρικό δρόμο προς Δροσέλα.
5. Τσιμεντόστρωση δρόμου προς Αγ. Ιωάννη.
Τα παραπάνω έργα θα δημοπρατηθούν άμεσα 
στο ποσό των 55.000,00 € (ΣΑΤΑ).

Υπό κατασκευή – αποπεράτωση

1. Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδωμά-
των στο δρόμο προς Δημ. Σχολείο στη θέση 
Καστανιές.
2. Επέκταση δημοτικού φωτισμού κατά 3 
φωτιστικά σώματα προς τις οικίες Χρυσόστο-
μου Μανίκα και Γιώργου Μανίκα.
3. Επέκταση δημοτικού φωτισμού προς οικία 

Λ. Μανίκα.
4. Επέκταση δημοτικού φωτισμού προς οικία 
Κουτρομάνου Κων/νου.
5. Επέκταση δημοτικού φωτισμού προς 
Καπριόρι.
6. Επέκταση δημοτικού φωτισμού προς οικία 
Νικήτα Αβράμπου.

Τα άδικα δημοτικά τέλη του κοιμητηρίου
Αποκαταστάθηκε η αδικία στην οποία φορο-
λογήθηκαν όλοι οι δημότες και μη με φόρο 
νεκροταφείου και στο εξής θα καταβάλουν 
φόρο νεκροταφείου, μόνο όσοι δημότες 
έχουν τάφο στο νεκροταφείο του Προφήτη 
Ηλία στα Επινιανά και ο οποίος θα καταβληθεί 
με τους βεβαιωτικούς καταλόγους του έτους 
2014, οι οποίοι θα ανακοινωθούν μέχρι τέ-
λους Φεβρουαρίου 2019.

Με νέα όψη και πιο ασφαλής είναι πλέον 
η πλατεία του χωριού μας.

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της μάντρας 
και τοποθετήθηκαν τα κάγκελα μέσα στο φθι-
νόπωρο. 

Επίσης αποκαταστάθηκε το παλιό πλακό-
στρωτο, στο σημείο που οι ρίζες από τον νεαρό 
πλάτανο το είχαν σηκώσει. Ήταν ένα χρόνιο 
πρόβλημα για την ασφάλεια όλων μας, μικρών 
και μεγάλων!

Ψηφίστηκε την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 
από το Δημοτικό Συμβούλιο, το ετήσιο τεχνικό 
πρόγραμμα του Δήμου Αγράφων για το έτος 
2019.  

Πιο στέρεο πλέον το γεφύρι της Ανηφόρας
Αποκαταστάθηκε η ζημιά που προκλήθηκε 
από τις πλημμύρες  στο γιοφύρι του Μπαρτς 
στην Ανηφόρα κι έτσι δεν κινδυνεύει άμεσα 
το ιστορικό μνημείο μας, μέχρι να γίνει σχετι-
κή μελέτη συντήρησης του μνημείου από την 
αρμόδια Υπηρεσία.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΝΙΑΝΩΝ 2019 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΑΤΑ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΑΝ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ

 TA ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Δ.
  ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑ Δ.Δ
 ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ
2019

Γενικά έργα (νέα και συνεχιζόμενα) 2.416.035,52€

Μελέτες 318.680,00€

Σύνολο νέων έργων 1.690.650,00€

Αναλυτικά ανά δημοτική ενότητα

Δ.Ε. Αγράφων 359.600,00€

Δ.Ε. Απεραντιών 394.800,00€

Δ.Ε. Ασπροποτάμου 371.500,00€

Δ.Ε. Βίνιανης 273.000,00€

Δ.Ε. Βίνιανης 291.750,00€

Συνεχιζόμενα έργα 640.814,15€

Σύνολο τεχνικού προγράμματος 2019 5.066.179,67€

1.  Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Αγράφων Δ.Ε. Αγράφων 112.000,00€ ΣΑΤΑ

2.  Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Βραγγιανών Δ.Ε. Αγράφωνς 45.000,00€ ΣΑΤΑ

3.  Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Επινιανών Δ.Ε. Αγράφων 55.800,00€ ΣΑΤΑ

4.  Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Μαράθου Δ.Ε. Αγράφων 30.100,00€ ΣΑΤΑ

5.  Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Μοναστηρακίου Δ.Ε. Αγράφων 43.400,00€ ΣΑΤΑ

6.  Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Τριδένδρου Δ.Ε. Αγράφων 17.900,00€ ΣΑΤΑ

7.  Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Τροβάτου Δ.Ε. Αγράφων 55.400,00€ ΣΑΤΑ

Σύνολο: 359.600,00€

 ΕΡΓΑ ΣΤΟ
ΧΩΡΙΟ

πριν

μετά
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ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ
Τον περασμένο Οκτώβριο είχα την ευ-

καιρία να παρακολουθήσω μία διάλεξη του κ. 
Θάνου  Παρούτσα σε εκδήλωση που οργάνωσε 
ο Εκπολιτιστικός Οργανισμός Arthina της Γλυ-
φάδας, με θέμα: Οι Σχολές των Αγράφων. 

Κατά την ανάπτυξη του θέματος ο κ. Παρού-
τσας ενθουσίασε το ακροατήριο.

Άρχισε με την παρουσίαση της κατάστασης 
της παιδείας από την άλωση  της Κωνσταντι-
νούπολης το 1453 και έφθασε στο 1700 όπου 
υπήρξε μία πνευματική Αναγέννηση που συ-
ντελέστηκε στα Άγραφα και στο Καρπενήσι με 
την δημιουργία κυρίως Ανώτερων Σχολών στο 
Καρπενήσι ,στα Βραγγιανά, στη Φουρνά και 
στην Αγία Τριάδα, σε μια άγονη και δύσβατη 
περιοχή, η οποία έγινε γόνιμη, γιατί σε αυτή 
αναπτύχθηκε το  φυτώριο παραγωγής λογίων, 
τόσο  χρήσιμων για τον σκλαβωμένο Ελληνι-
σμό.

 Ειδικότερα  το Μοναστήρι Παναγίας του 
Τροβάτου είναι από τα πρώτα που κτίστη-
καν περί το τέλος του 16ου αιώνα στο οποίο 
λειτούργησε Σχολείο κοινών και εγκύκλιων 
γραμμάτων με τους ξακουστούς πολύ μορφω-
μένους ιερομόναχους διδασκάλους Αντώνιο 
και Βαρθολομαίο, των οποίων μαθητής υπήρξε 
και ο Ευγένιος Γιαννούλης, ο Αιτωλός. 

Μέσα σε περίπου 45 λεπτά μας παρουσίασε 
ο ομιλητής την κατάσταση σκότους που δη-
μιουργήθηκε μετά την πτώση της Πόλης και 
συνεχίστηκε για 150 περίπου χρόνια και σε 
συνέχεια μιας οικονομικής και πνευματικής 
ανάτασης που γνώρισε ο Ελληνισμός κατά τη 
διάρκεια της οποίας δημιουργήθηκαν τα φυτώ-
ρια λογίων και κυρίως το φυτώριο των Αγρά-
φων που αποτέλεσε μια έκπληξη στα χρονικά 
της ιστορίας του Ελληνισμού επί Τουρκοκρα-
τίας. Άλλωστε στις σχολές των Αγράφων εθή-
τευσε  για μεγάλο διάστημα ο Πατρο-Κοσμάς ο 

Αιτωλός , ο οποίος στη συνέχεια στις περιοδεί-
ες του στην υπόδουλη Ελλάδα προέτρεπε για 
την δημιουργία Σχολείων σε όλη τη χώρα με 
αποτέλεσμα να δημιουργηθούν πάνω από 200 
Σχολεία ανά την Επικράτεια.

Η εμπεριστατωμένη ομιλία του κ. Θάνου 
Παρούτσα μας οδήγησε στην σκέψη  να οργα-
νώσουμε σε συνεργασία με τους άλλους Αγρα-
φιώτικους  Συλλόγους μία εκδήλωση το καλο-
καίρι στην περιοχή μας με θέμα τις Σχολές των 
Αγράφων κατά την Τουρκοκρατία. Πιστεύουμε 
ότι πρέπει να μάθουν και οι νεότεροι Αγραφιώ-
τες αλλά και  οι επισκέπτες των Αγράφων ότι 
τα Άγραφα υπήρξαν κάποτε τόπος ελεύθερης 
σκέψης που διαδόθηκε σε όλο τον σκλαβω-
μένο Ελληνισμό και βέβαια παρά τις δύσκολες 
τότε συνθήκες τα χωριά των Αγράφων έσφυ-
ζαν από ζωή και δεν έδειχναν τη σημερινή ει-
κόνα ερήμωσης που παρατηρείται τουλάχιστον 
τους χειμερινούς μήνες.  

Κύριος ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι 
ο κ. Θάνος Παρούτσας, αλλά θα υπάρξει ει-
σήγηση και του Τροβατιανού Φιλολόγου κ. 
Παναγιώτη  Σαλαγιάννη, ο οποίος θα αναφερ-
θεί τόσο  στο παιδευτικό  έργο της Μονής της 
Παναγίας  Τροβάτου, όσο και στον προδρομι-
κό της ρόλο στη δημιουργία των Σχολών των 
Αγράφων. Λεπτομέρειες  για την εκδήλωση 
αυτή θα ανακοινωθούν με το πρόγραμμα των 
καλοκαιρινών εκδηλώσεων.

Παραθέτουμε μερικά βιογραφικά στοιχεία  
για τον κ. Θάνο Παρούτσα.

Ο Δρ. Θάνος Παρούτσας γεννήθηκε στην 
Αγία Τριάδα Ευρυτανίας. Σπούδασε νομικά στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, δικηγόρησε στην Αθή-
να και ως ελεύθερος επαγγελματίας και ως δι-
κηγόρος της Εθνικής Τράπεζας.

Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην Αμερι-
κή και έλαβε Μάστερ και Διδακτορικό από τις 

νομικές σχολές των Πανεπιστημίων Duke και 
G.Washington αντίστοιχα. Παρακολούθησε  
επίσης μαθήματα δημόσιου και ιδιωτικού διε-
θνούς δικαίου στην Ακαδημία της Χάγης.

Δίδαξε σε Ελληνικά και ξένα εκπαιδευτικά 
κέντρα, όπως το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ως 
επίκουρος καθηγητής, στη Σχολή Ικάρων, στο  
ΤΕΙ Αθηνών, στο MENA Training Center, στο 
ΕΛΚΕΠΑ ως καθηγητής και ως καθηγητής του 
Ανοικτού Πανεπιστημίου  έδωσε διαλέξεις για 
φορολογικά θέματα λαϊκού ενδιαφέροντος σε 
πολλές πόλεις της Ελλάδας. 

Υπήρξε συνεργάτης εγκυκλοπαιδειών 
(Υδρία και Πάπυρος –Μπριτάνικα), περιοδικών 
και εφημερίδων και συμμετέσχε ως εισηγη-
τής σε επιστημονικά συνέδρια στο Εξωτερικό 
και στην Ελλάδα. Υπήρξε μέλος της Διεθνούς  
Φορολογικής Ένωσης και εκπρόσωπος του 
Ελληνικού Τμήματος. Την επαγγελματική του 
απασχόληση και την συγγραφική του δραστη-
ριότητα συνέχισε στην Αμερική από το 1989 
έως το 1995. Εκτός από το  μεγάλο νομικής φύ-
σεως συγγραφικό του έργο σε βιβλία και άρ-
θρα στα ελληνικά και αγγλικά , ασχολείται και 
γράφει για Ευρυτανικά θέματα, κυρίως για την 
ιστορία της πατρώας γης συμμετέχοντας με ει-
σηγήσεις του στα επιστημονικά της συνέδρια.

Την πνευματική του δραστηριότητα γνωρί-
σαμε και με την παρουσίαση του βιβλίου του     
<< Πάνος Ι. Βασιλείου, ο Ιστορικός της Ρού-
μελης και της Ευρυτανίας…>> το οποίο είχαμε 
παρουσιάσει και από την εφημερίδα ΕΠΑΙΝΙΑ-
ΝΩΝ ΛΟΓΟΣ σε προηγούμενο  τεύχος.

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΣΤΑΝΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ

ΙΤΑΛΙΑ: ΛΕΥΚΗ ΤΡΟΥΦΑ ΠΩΛΗΘΗΚΕ 85.000 ΕΥΡΩ

Με την ευκαιρία επίσκεψης της Ιεράς 
εικόνας της Παναγίας της Στάνας στη Θήβα και 
την Αλίαρτο ο Δήμαρχος Αλιάρτου - Θεσπιών 
κ. Γιώργος Ντασιώτης έγραψε στο facebook: Η 
Παναγία των Αγράφων!!!

Πολύς λόγος γίνεται για ιερά κειμήλια που 
μεταφέρονται, από τους χώρους φύλαξής τους, 
σε άλλους τόπους και πολλά επιχειρήματα ανα-
πτύσσονται ένθεν κακείθεν για τη σκοπιμότητα 
τέτοιων ενεργειών. Το επιχείρημα ότι ενισχύε-
ται η πίστη των ανθρώπων και αντιμετωπίζουν 
με καρτερικότητα τα προβλήματά τους, έχει 
βάση στο χώρο, όπως και στον αντίποδα η κα-
τηγορία για εμπορευματοποίηση έχει το κοινό 

της. Όλα μπορούν να συζητηθούν, όμως είναι 
σίγουρα ενδιαφέρων ο τρόπος που πλήθος κό-
σμου προσέρχεται να προσκυνήσει μια εικόνα, 
εκδηλώνοντας μια πηγαία συγκίνηση. Ειδικά 
όταν η εικόνα αφορά την Παναγία, η έκφραση 
των συναισθημάτων είναι πράγματι εντυπω-
σιακή. Η Παναγία παίρνει στη συνείδηση του 
πιστού τη μορφή που αυτός θέλει, της Μάνας, 
του Γιατρού κλπ, ενώ αποκτά και εντοπιότητα.

Έτσι,στην Τήνο γίνεται Καπετάνισσα, στον 
Πόντο πρόσφυγας, αλλού κάτι άλλο, ενώ στα 
ορεινά Άγραφα γίνεται ένα με τους κατοίκους.
Φτωχή και Περήφανη !!! Η εικόνα της, από το 
Μοναστήρι της Στάνας Επινιανών Ευρυτανί-

ας, βρέθηκε χτες στην Αλίαρτο όπου κατοικεί 
πλήθος Ευρυτάνων. Την υποδεχτήκαμε με το 
συναίσθημα οτι υποδεχόμαστε μια σπουδαία 
συμπατριώτισσα. Τόση οικειότητα!!!!!!! Δεν 
ξέρω αν είναι θαυματουργή η εικόνα, γιατί δεν 
γνωρίζω τι θεωρεί ο καθένας ως θαύμα. Τις 
περισσότερες φορές ζητούμε κάτι μεγάλο που 
μας λείπει, θεωρώντας αυτονόητα, δεδομένα 
και μικρά αυτά που έχουμε.  Όμως δε μπορώ 
να προσπεράσω τους λυγμούς της ηλικιωμέ-
νης γυναίκας μπροστά στην εικόνα που όταν 
τη ρώτησα «Θεία τι έπαθες;» μου απάντησε 
ότι «πρώτη φορά την προσκύνησα μικρό παιδί 
στην αγκαλιά του πατέρα μου». Άραγε δεν είναι 
θαυμάσιο όταν ξυπνούν συναισθήματα που μας 
θυμίζουν ότι είμαστε άνθρωποι φθαρτοί;;;

Τέλος πάντων όμως πολλά είπαμε ας πούμε 
και το τελευταίο: Ποτέ καμία ευχή δεν υπήρξε 
περιττή και δεν έβλαψε κανέναν. Ειδικά δε, το 
«Βοήθα Παναγία» το έχουμε πει όλοι μας. 

Σας το εύχομαι από καρδιάς!!!!!

 Αντί 85.000 ευρώ πωλήθηκε μια λευκή 
τρούφα 850 γραμμαρίων σε δημοπρασία στην 
πόλη Άλμπα, κοντά στο Τορίνο της Ιταλίας, τον 
περασμένο Νοέμβριο. Η δημοπρασία μετα-
δόθηκε ζωντανά και στο Χονγκ Κονγκ, όπου 
βρισκόταν και ο τελικός πλειοδότης της λευκής 
τρούφας. Τα τελευταία 88 χρόνια η πόλη Άλ-
μπα φιλοξενεί έκθεση αφιερωμένη στη λευκή 
τρούφα, στο πλαίσιο της οποίας διεξάγεται η 
δημοπρασία. Η φημισμένη λευκή τρούφα της 

Άλμπα συλλέγεται από τις 21 Σεπτεμβρίου έως 
τις 31 Ιανουαρίου.

Πηγή: naftemporiki.gr με πληροφορίες από 
AFP. Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2018 11:27

Αγραφιώτικα μανιτάρια
Ένας πλούσιος και παρθένος παράδεισος για 

μανιταρόφιλους τα βουνά μας. Μανιτάρια, ένας 
ανεκμετάλευτος, άγνωστος και παρεξηγημέ-
νος θυσαυρός!!!  «Πορτσίνι»… γεμάτα «πορτσί-

νι» τα βουνά μας!  «Γανόδερμα»… γεμάτα «γα-
νόδερμα» τα βουνά μας! «Τρούφα»… γεμάτα 
«τρούφα» τα βουνά μας!

Και μέχρι σήμερα είναι φανταστικοί μεζέ-
δες μόνο για την άγρια πανίδα, αγριογούρου-
να, ζαρκάδια, αγριόγιδα, λαγοί κτλ... Βέβαια τα 
γεύονται και ολίγοι συγχωριανοί μας μυημένοι, 
μετρημένοι στα δάκτυλα του ενός χεριού!

Μια άγνωστη πηγή εισοδήματος εντελώς 
αναξιοποίητη στα μέρη μας.  Όμως, σε πάρα 

πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, οι συλλέκτες-κυ-
νηγοί μανιταριών είναι πάρα πολλοί και πολύ 
πιο φανατικοί από τους δικούς μας κυνηγούς 
θηραμάτων!!!  Είναι ευκατάστατοι και μπορούν 
να ταξιδεύουν σε απίστευτα μακρινά μέρη για 
να συλλέξουν,  να γευτούν και να κυνηγήσουν 
το αγαπημένο τους χόμπι!

Η φύση από μόνη της μας τα χαρίζει σε 
αφθονία, μας προκαλεί να τα γευτούμε, να τα 
αξιοποιήσουμε και να μοιραστούμε τα οφέ-

λη τους. Να μην την παρατήσουμε, να μην την 
εγκαταλείψουμε, να συνεργαστούμε μαζί της, 
με κοινό παρονομαστή την αειφόρο ανάπτυξη 
και όχι την καταστροφή της, γιατί εμείς επιλέ-
γουμε - χωρίς να ξέρουμε καν τι, πως και γιατί 
- να την βιάσουμε με γιγάντιες ανεμογεννήτριες 
σε υψόμετρο 1800 μέτρα!!!

ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΟ
 ΑΝΤΑΜΩΜΑ

Το Δ.Σ. του πολιτιστικού μας Συλλόγου 
σας προσκαλούν να παραβρεθείτε στο Πιγ-
γιανίτικο αντάμωμα που διοργανώνουμε στο 
κέντρο διασκέδασης «ΛΑΜΨΗ» την Κυριακή 
3 Φεβρουαρίου και ώρα έναρξης 12:30 το 
μεσημέρι στην Λ. Πάρνηθος στο Μενίδι. Σας 
περιμένουμε να γλεντήσουμε, με μια πολύ 
ωραία ορχήστρα, πολλές εκπλήξεις, πλούσιο 
φαγητό και πολλή χορό!

Άρθρο: Γιώργος Ντασιώτης

Άρθρο: Λάμπρος Ζαρκαδούλας

Άρθρο: Γιώργος Χρύσανθος
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Όταν βγαίνουμε από το χωριό Επινιανά και 
βαδίζουμε το δρόμο που οδηγεί προς στα ορεινά 
βοσκοτόπια και στη μοναχική Φτέρη, μπορούμε 
για αρκετό διάστημα να θαυμάσουμε από δυτικά 
το πανόραμα της «Κοιμωμένης των Αγράφων». 
Θα νοιώσουμε πως αν απλώσουμε το χέρι μας, 
θα μπορέσουμε και να τη χαϊδέψουμε! Τόσο κο-
ντά φαίνεται να είναι η πετρωμένη κόρη, αλλά η 
εγγύτητα που παρέχει αυτό το σημείο ενδέχεται 
να διαλύσει το μύθο που διατηρεί η απόσταση του 
κάμπου για το φαινόμενο.  Γιατί η «Κοιμωμένη» 
από τα Επινιανά, δεν φαίνεται σαν κόρη, αλλά σαν 
μια αδερφή της γριάς Πίνδου με πρόσωπο σχισμέ-
νο από τους κεραυνούς, τα χείλη μαραμένα από 
τις παγωνιές, τα μάτια στεγνά από τον ήλιο και τα 
μαλλιά της κουβάρι μπλεγμένο από τα ανεμοβρό-
χια. Το μάτι στομώνει στις βαθιές χαράδρες που 

χαρακώνουν τα στήθη της και στους τρανούς χα-
λιάδες της πέτρας που λιώνουν το κορμί της και 

φεύγει ψάχνοντας να βρει ένα σχήμα στα βουνά 
για να θεμελιώσει κάποιον άλλο πιο ανθεκτι-
κό μύθο. Αφιερωμένη στον συγγραφέα Κώστα 
Ακρίβο που έλκει τις ρίζες του από τα Πετρίλια και 
έδειξε ενδιαφέρον από την πρώτη στιγμή για την 
ομάδα «ΣΤ’ ΑΓΡΑΦΑ», του εκλεκτού Ηλία Προβό-
πουλου.

Πλέον με τις ανεμογεννήτριες ύψους 149 μέ-
τρων και σε υψόμετρο 1700 μέτρων στις Νιάλες  
εμείς οι Αγραφιώτες, θα αφήσουμε στα παιδιά μας 
κληρονομιά, την... «Παλουκωμένη Κοιμωμένη 
του Κατσέλη» που δεν του φτάνει να παλουκώσει 
την «Κοιμωμένη» που βλέπουμε από τα Επινιανά 
με καμιά 20αριά θεόρατες ανεμογεννήτριες στις 
δυτικές Νιάλες πάνω από τα Μεγάλα Βραγγιανά, 
θα παλουκώσει και την «Κοιμωμένη» που βλέ-
πει όλος ο Θεσσαλικός κάμπος με καμιά 20αριά 
τέρατα ανεμογεννητριών στις Ανατολικές Νιάλες 
πάνω από το χωριό Άγραφα! Τα Άγραφα σύμφω-
να με την Unesco είναι η 4η καθαρότερη περιοχή 
στον κόσμο και εντάσσεται στις προστατευόμενες 
περιοχές Natura 2000. Ο νομός Ευρυτανίας είναι 
ένας από τους πλουσιότερους της χώρας σε υδά-
τινες πηγές. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας όρισε 
την Ευρυτανία ως οικότοπο. Πρέπει να πούμε ΝΑΙ 
στην αειφόρο ανάπτυξη! (αειφόρος ανάπτυξη είναι 
η ανάπτυξη που καλύπτει τις ανάγκες του παρό-
ντος χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των 
μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους 
ανάγκες)  Πρέπει να πούμε ΟΧΙ στην καταστροφή 
του περιβάλλοντος!

Όσον αφορά τα περίφημα αντισταθμιστικά οφέ-
λη... πολλών εκατομμυρίων ευρώ, σκόπιμα διαδί-
δονται από διάφορα επιχειρηματικά συμφέροντα  
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ΟΙ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΚΑΙ Η ΚΟΙΜΩΜΕΝΗ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ

Άρθρο: Γιώργος Χρύσανθος

Τον Ιούνιο του 1823 ο Μουσταής πασάς 
της Σκόντρας, βρίσκεται στα Τρίκαλα με διαλε-
κτό ασκέρι  από δεκαπέντε χιλάδες νοματαίους, 
όλοι τους άνδρες διαλεκτοί  και σκληροτράχη-
λοι: Γκέκηδες , Σκονδριάνοι και Μιδρίτες(Χρι-
στιανοί καθολικοί ). Σκοπός του είναι να  υποτάξει 
τ’ αρματολίκια των Αγράφων και του Ασπροπο-
τάμου, να τιμωρήσει τους απείθαρχους  αρμα-
τολούς τους- Καραϊσκάκη και Στορνάρη- και ν’ 
ανοίξει το δρόμο προς την δυτική Ελλάδα και 
το Μεσολόγγι. Το μαντάτο ήταν ανησυχητικό : 
«Δραστήριος πασάς,. ανδρείον το στράτευμα, 
αρμόδιον δια τα βουνά.  Εκερώσαμεν» γράφει 
ο Κασομούλης. Ζητάνε βοήθεια από την κυβέρ-
νηση : «πλην ούτε απάντησιν δεν ελάβομεν . Και 
ποίος να απαντήσει , εις την κατάστασιν  όπου 
ευρίσκοντο από τας διχονοίας ;»

Την 1ην Ιουλίου 1823 ο Σκόδρα Πασάς αφού 
πέρασε με το φουσάτο του  τον ποταμό Σαλα-
μπριά ( Πηνειός),   έστειλε στον Καραϊσκάκη 
επιστολή: 

«Με λέγουν Μαχμούτ πασιά Σκόδρα,. Είμαι 
πιστός, είμαι τίμιος. Το στράτευμά μου το περισ-
σότερον σύγκειται από χριστιανούς. Εδιορίσθην 
από τον Σουλτάνον να ησυχάσω τους λαούς. 
Δεν θέλω να χύσω αίμα. Μη γένοιτο. Όποιος 
θέλει να είναι με εμένα, πρέπει να είναι πλησίον 
μου. Όποιος δεν θέλει ας καρτερεί τον πόλεμό 
μου. Δέκα πέντε ημέραις σας δίδω καιρόν να 
σκεφτείτε». 

Η απάντηση στον Πασά  του γιου της καλο-
γριάς, στέκεται τρομερή και  απόλυτα συνται-
ριασμένη με την αθυροστομία του:

«Μου γράφεις ένα μπουγιουρντί, λέγεις να προσκυ-
νήσω
κι εγώ, πασά μου, ρώτησα τον πούτζον μου τον ίδιον
 κι αυτός μου αποκρίθηκε να μην σε προσκυνήσω 
κι αν έρθεις κατ’ επάνω μου, ευθύς να πολεμήσω». 

Προτού στείλει την απάντησή του στους 
Τούρκους ο Καραϊσκάκης «που ήταν πιο άρρω-

στος από ποτέ» γράφει στον Στορνάρη: 
«Σε περικλείω το γράμμα του Μαχμούτ πα-

σιά. Ιδές τι γράφει ο σαλεπιτζής ο κερατάς. Εγώ 
διόρισα όλον τον λαόν να τραβηχθεί εις ταις δυ-
ναταίς θέσεις, και μόνος μου επειδή είμαι ασθε-
νής, θέλει τραβηχθώ εις τα Παλούκια, εκεί να 
τους καρτερέσω, και ακούς ειδήσεις μου έπειτα. 
Κάμε το χρέος σου λοιπόν, αδελφέ, και εμένα 
εκεί να με ηξεύρης». 

Αφού ο Σκόδρας, χώρισε στα τρία το ασκέρι 
του, έστειλε πέντε χιλιάδες κατά του Στορνάρη 
στον Ασπροπόταμο, έξι κατά του Καραϊσκάκη 
μέσω Οξυάς, στις 23 Ιουλίου, και τους υπόλοι-
πους, μαζί και ιππικό, τους οδήγησε ο ίδιος προς 
το Καρπενήσι μέσω Ρεντίνας. Ο Καραϊσκάκης  εν 
τω μεταξύ, αφού βοήθεια από πουθενά δε φάνη-
κε και επειδή εκτιμούσε ότι δεν είχε αντικειμε-
νική δυνατότητα να σταματήσει τους Τούρκους, 
απέλυσε τους ντόπιους πολεμιστές του «για να 
κυβερνήσουν τις φαμελιαίς τους», αφού «ασθε-
νής ων δεν ηδύνατο να τρέχει μοναχός». «Τον 
λαόν όλον και τα ζώα έως έναν καιρό τα διηύ-
θυνε εις Λεοντίτου και εις τα Παλούκια.  απ’ εκεί 
πάλιν τους παράγγειλεν να αναχωρήσουν και 
να τραβηχτούν εις Σοβουλάκου ( Αη  Βλάση)». « 
Ο λαός, οι αρματολοί, όλοι φορτωμένοι κόταις, 
γάταις,  σκύλους, ζώα, πρόβατα, επόρευαν και 
ούτε γύριζαν οπίσω τους να ιδούν» . 

Ο Βλαχογιάννης  σε σχόλιό του αναφέρει: 
«Η πρώτη φροντίδα του Καραϊσκάκη για τους 
αθώους πληθυσμούς δείχνει τον άνθρωπο. Ας 
παραβάλη ο αναγνώστης αυτό το φρόνιμο μέ-
τρο ( του Καραϊσκακη) με τα τραγικά παθήματα 
των λαών του Ασπροποτάμου( με τον Στορνά-
ρη αρματολό)» { οι Ασπροποταμίτες κινήθηκαν   
να γλυτώσουν, συφάμελα και τούτοι,  προς το 
Βάλτο. Εκεί όμως… «ταις φαμελλιαίς όλαις, 
οπού εμπιστεύθημεν εις την φιλανθρωπίαν των 
Βαλτινών, κακοί άνθρωποι, σκληραίς καρδιαίς, 
απάνθρωποι, τέρατα της φύσεως, μερικοί Βαλ-
τινοί της φαμιλιάς των Ρομποταίων από Σακα-
ρέτζι έκαμαν αρχήν και εγύμνωσαν μερικαίς 

γυναίκες, και ταις λεηλάτησαν, ταις ξέσκισαν και 
ταις διέφθειραν, δια να μην μείνουν οπίσω και οι 
άλλοι, έτρεξαν όλοι εις τους λοιπούς, αόπλους 
πρόσφυγας, και τους άρπαξαν ο,τι κι αν είχαν, 
τους εγύμνωσαν όλους από έναν-έναν. Και αι 
γυναίκες των ακόμη, ωσάν σκύλαις, έτρεξαν 
και άρπαζαν και γύμνωναν και αυταίς…» }  για 
να επανέλθει (Ο Βλαχογιάννης στον Καραϊσκά-
κη) :  «Από το Λεοντίτου, χωριό που βρίσκεται 
στο δυτικό Αγραφιώτικο Κόλι (Περιφέρεια) του 
Πετρίλου, κατέβασε το λαό στο σύνορο του Καρ-
πενησιού, βουνό που ένας χάρτης τ’ ονομάζει με 
τ’ όνομα Φτέρη, και οι κορφές του περνούνε τις 2 
χιλ. μέτρα. Από κεί, αφού απλωμένοι οι Τούρκοι 
σε μεγάλο μέτωπο, κατεβαίνανε γοργά, οδήγησε 
τον κόσμο κατά το πιο Νότιο  Κόλι του Καρπενη-
σιώτικου Αρματολικιού, το Σοβολάκο».

Ο Κασομούλης στην διήγησή του αναφέρει 
ότι «το σώμα οπού κινήθη κατά του Καραϊσκάκη, 
προχώρησε έως εις τα Παλούκια και έως εις την 
Τατάρναν, και ανθίστασιν πουθενά δεν ηύρεν. 
Έσυρεν έπειτα από την Βούλπην προς το Καρ-
πενίσι, αφού τζαλαπάτησεν όλα τα δυνατά μέρη»

Εκεί – στο Καρπενήσι- τον Αύγουστο του 
1823 θα γράψει ο Μάρκο Μπότσαρης τη δική 
του χρυσή σελίδα στην Ιστορία μας, υπο-
γράφοντάς την με το τίμιο αίμα του. Ιστορία 
που κάνει τα μάτια μας να υγραίνονται και 
τα στήθη μας να φουσκώνουν,  αλλά  σ́ αυ-
τήν  θα αναφερθούμε μιαν άλλη φορά… 

Πηγές: Νικόλα 
Κασομούλη: Στρατι-
ωτικά ενθυμήματα. 
Δημήτρη Φωτιαδη:   
Καραϊσκάκης.
Λάμπρου Τσιβόλα: 
Πρωτεύουσα των 
Αγράφων του Καρα-
ϊσκάκη.

«θύμηση όντας ήρθε ο Σκόντρα πασάς… και εκίνησαν οι τούρκοι και 
επήραν τ’ Άγραφα σβάρνα καίγοντας και ήρθανε στα Eπινιανά. Και 
όθεν απερνούσαν δεν άφησαν τίποτα, ούτε καλύβια και μοναστήρια 
και εκκλησίες όλα τα έβαλαν εις την φωτιάν και έπειτα επήγαν μέσα εις 
το Καρπενήσι και εστάθηκαν έναν μήνα. Και εμαζώχτηκαν οι καπετα-
ναίοι και ήρθεν ο Μάρκος από το Μεσολόγγι με χίλιους Σουλιώτας».

Άρθρο: Κώστας Χαραμής

Θύμηση που αναγράφεται σε βιβλίο στο Μοναστήρι της Τατάρνας

 Ο ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΣΤΑ ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΝΙΑΝΩΝ. ΘΕΡΟΣ 1823
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 ΠΕΡΙ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΒΟΥΝΟΥ
ΝΤΕΛΗΔΗΜΟΥ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΦΑΝΗ ΣΠΑΝΟΥ

Το βουνό που βρίσκεται πάνω από το 
χωριό Τροβάτο λέγεται Ντεληδήμου (υψόμ. 
2.163μ.). Από αβλεψία πιθανότατα ή και από 
άγνοια γράφτηκε σε κάποιον Περιηγητικό 
Χάρτη της Ευρυτανίας εσφαλμένα ως Ντελη-
δήμι και έκτοτε επαναλαμβάνεται λανθασμέ-
να από περιηγητές και ορειβάτες και η ονο-
μασία αναγράφεται εσφαλμένα και σε έντυπα 
και μάλιστα με ορθογραφικές παραλλαγές: 
Ντεληδήμι, Ντεληδίμι και Ντεληδήμη.   

 Για να μην επαναλαμβάνεται αυτό το 
σφάλμα, θέλω να επισημάνω ότι το ορθό εί-
ναι να λέγεται και να γράφεται Ντεληδήμου.   
Το ότι λέγεται Ντεληδήμου το επιβεβαιώνουν 
μεταξύ άλλων:  

α.  Όλες οι γραπτές μαρτυρίες και τα έγ-
γραφα της Νομαρχίας για την οριοθέτηση του 
χωριού Τροβάτου.

β. Οι Τροβατιανοί ανέκαθεν αποκαλούσαν 
το βουνό αποκλειστικά και μόνο Ντεληδήμου, 
όπως εξάλλου το αποκαλούν και σήμερα στις 
καθημερινές τους συνομιλίες. Πολλές φορές 
στην ντοπιολαλιά των κατοίκων της περιοχής 
προφέρεται και ως Ντεληδήμ’,  δεδομένου ότι 
οι Αγραφιώτες παραλείπουν συχνά την κατά-
ληξη -ου στα κύρια ονόματα ή και σε άλλες 
λέξεις.

γ.  Ο Ντεληδήμος αναφέρεται ως κάτοικος 
του Τροβάτου από το 17ο αιώνα. 

δ. Η προφορική παράδοση των Τροβατια-

νών που αναφέρει τον Ντεληδήμο ως τσέλι-
γκα Τροβατιανό που είχε τα κοπάδια του στο 
βουνό αυτό.

    Η παράδοση έχει ως εξής: Ο τσέλιγκας 
Ντεληδήμος (Ντελής+Δήμος= τρελοδήμος) 
ήταν γνωστός ως ιδιόρρυθμος, ιδιότροπος 
και κυρίως ως μεγάλος τσιγκούνης. Σπανίως 
άφηνε ανθρώπους να πλησιάζουν στο κοπά-
δι του και σπανιότερα πρόσφερε φιλοξενία. 
Αυτή του η νοοτροπία και ιδιαίτερα η ιδιότητα 
του τσιγκούνη ερχόταν σε ολοφάνερη αντίθε-
ση με τη φιλοξενία των άλλων τσελιγκάδων, 
οι οποίοι  με μεγάλη προθυμία έδιναν γάλα και 
τυρί σε όποιον περνούσε από τη στάνη τους. 
Εξαιτίας, ενδεχομένως, της τσιγκουνιάς του 
Ντεληδήμου διασώζεται ακόμη στο στόμα 
των κατοίκων το δίστιχο:

   Στου Ντεληδήμου το μαντρί, ούτε  γάλα ούτε τυρί.

ε. Ο Δημήτρης Λουκόπουλος, εκπαιδευ-
τικός και λαογράφος, αναφέρει και αυτός το 
όνομα Ντεληδήμος, παραθέτοντας μάλιστα, 
μια άλλη άποψη που του την αφηγήθηκε ο 
Θεοδόσης Γ. Θέου και ήταν η εξής: 

     «Τσέλιγκας ήταν ο Ντεληδήμος και είχε 
τη στρούγκα του φτιαγμένη σ’ αυτή τη θέση. 
Περνούσαν οι κλέφτες κάθε μέρα και του 
ζητούσαν γάλα και τυρί. Οι διαβάτες το ίδιο. 
Βαρκέτησε απ’ το «δό μου γάλα, δό μου τυρί» 

του κόσμου και για να γλιτώσει απ’ τα βάσανα, 
τι λες κι έκαμε! Με σωλήνες έφτιασε υδραγω-
γείο να τρέχει το γάλα από κει που αρμέγανε 
τις προβατίνες και να φτάνει παρακάτω μα-
κριά. Δικοί του άνθρωποι το έπιαναν το γάλα 
και το έπηζαν τυρί, το έκαναν γιαούρτι, βού-
τυρο… Ξαναπέρασαν οι κλέφτες στη στάνη 
υστερότερα, του ζήτησαν γάλα, τυρί … για να 
φάνε.

   - Ούτε γάλα, ούτε τυρί υπάρχει! Τους είπε. 
Τον άφησαν ήσυχο. Όπου όμως κι αν περνού-
σαν έλεγαν:   

   Στου Ντεληδήμου το μαντρί, ούτε  γάλα ούτε τυρί.

    Η ιστορία, λοιπόν, και η παράδοση επι-
βεβαιώνουν την ονομασία του βουνού ως 
Ντεληδήμου. Επιβάλλεται, επομένως, όσοι  
αναφέρουν ή γράφουν το όνομα του βουνού 
να το προφέρουν και να το γράφουν ορθά ως 
Ντεληδήμου, για να αποφευχθεί η επικράτη-
ση της εσφαλμένα και ανιστόρητα αναγραφεί-
σας ονομασίας Ντεληδήμι.

Περισσότερες πληροφορίες μπορεί να βρει 
ο ενδιαφερόμενος στο βιβλίο «Το Τροβάτο 
των Αγράφων», που διακινεί ο Μορφωτικός 
και Εξωραϊστικός Σύλλογος Τροβάτου, σελ. 
13-14 και 215-216

ΕΡ.: Ποιο είναι το έργο που έχετε παρά-
ξει  μέχρι τώρα στη θητεία σας με τον Κώστα 
Μπακογιάννη;

ΑΠ.: Η Περιφέρεια Στερεάς  Ελλάδας είναι 
ένας τόπος με τεράστιες ευκαιρίες και προκλή-
σεις. Ως σημερινή περιφερειακή αρχή βάλαμε 
και αντίστοιχα μεγάλα στοιχήματα. Με βάση 
αυτό το δεδομένο, δουλέψαμε στον τουρισμό, 
τον πρωτογενή τομέα, τον πολιτισμό, τη δημόσια 
διοίκηση, την πολιτική προστασία, την κοινωνική 
αλληλεγγύη. Αλλά και σε ειδικά και πολύ σημα-
ντικά ζητήματα όπως την εγκατάσταση δικτύου 
φυσικού αερίου σε όλους τους νομούς της Στερε-
άς Ελλάδας, την εξυγίανσή του Ασωπού, καθώς 
και τον δρόμο Λαμία-Καρπενήσι, ένα έργο που 
αποτελούσε τεράστια ανάγκη για όλο τον νομό.

ΕΡ.: Ποιες είναι οι προτεραιότητές σας και οι 
στόχοι σας για την Περιφέρεια Στερεάς Ελ-
λάδας, συνοπτικά, σαν υποψήφιος Περιφε-
ρειάρχης;

ΑΠ.: Στόχος είναι όλες αυτές τις δράσεις που 
δρομολογήθηκαν, να τις κάνουμε πιο μεγάλες, 
πιο δυνατές και να τις πάμε πιο μακριά. Και φυ-
σικά, να ανοίξουμε και καινούργια κεφάλαια. 
Κεφάλαια στον πολιτισμό, τον τουρισμό και τα 
εσωτερικά μας, τη δημόσια διοίκηση. Ιδιαίτερη 
έμφαση, όμως, θα δοθεί στον πρωτογενή τομέα, 
τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Όχι μόνο στην 
τυποποίηση και την προβολή προϊόντων, αλλά 
και στην καλλιέργεια και την εκτροφή. Ακόμα θα 

υπάρξει μια νέα δομή με την οποία θα δοθούν κί-
νητρα ιδιωτικών επενδύσεων και εισροής νέων 
τεχνολογιών σε συνδυασμό με την επιχειρημα-
τικότητα, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε περιο-
χής.  Μια ακόμα προτεραιότητά μας είναι και η 
προστασία κατά της ερήμωσης, που απασχολεί 
ιδιαίτερα τον Δήμο Αγράφων. Γιατί θέλουμε μια 
περιφέρεια που να κρατάει τα παιδιά της. 

ΕΡ.: Ποιο είναι το πρόγραμμά σας για το νομό 
Ευρυτανίας μιας και είναι ο λιγότερο ανα-
πτυγμένος νομός  και ειδικότερα για τη Δυ-
τική Ευρυτανία που αντιμετωπίζει αρκετές 
δυσκολίες;

ΑΠ.: Ο νομός Ευρυτανίας είναι πολύ όμορφος 
με αρκετές ιδιαιτερότητες. Η Δυτική Ευρυτανία, 
συγκεκριμένα έχει ξεχωριστή ιστορία και γεω-
μορφολογικά χαρακτηριστικά. Θέλει και έχει την 
ανάγκη για προστασία και υποστήριξη. Θα ενι-
σχυθεί η κτηνοτροφία και ο τουρισμός σε όλες τις 
περιοχές του νομού. Ο Κώστας Μπακογιάννης 
και η συνεργαζόμενη περιφερειακή αρχή της 
Ευρυτανίας έκαναν πάρα πολύ καλή δουλειά, 
δείχνοντας ενδιαφέρον για όλες τις περιοχές, 
ανεξαρτήτως κατοίκων. Πέτυχαν τη διασύνδεση, 
έκαναν χωματουργικά έργα,  ώσπου να φτάσει  η 
άσφαλτος  μέχρι τα Άγραφα, διευθετήσεις ρεμά-
των κ.α.. Και όλα αυτά θα τα πάμε μέχρι τέλους. 
Άρα, στόχος είναι μια Δυτική Ευρυτανία που χω-
ρίς να χάσει τα κοινοτικά χαρακτηριστικά της, να 
γίνει ένας τόπος ακόμα περισσότερο βιώσιμος 

για τους νέους ανθρώπους και την καθημερινό-
τητά τους.

ΕΡ.: Η Ευρυτανία στηρίζεται κυρίως στην 
κτηνοτροφία και στον κατά τόπους τουρισμό. 
Υπάρχει κάποιο πρόγραμμα για ανάπτυξη του 
νομού;

ΑΠ.: Κορυφαίο στόχο αποτελεί η κτηνοτροφία 
και ο τουρισμός που έχει ακόμα περιθώρια ανά-
πτυξης. Μπορεί να δημιουργηθεί και ο εναλλα-
κτικός τουρισμός για όλο το χρόνο. Θα δώσουμε 
και πάλι ιδιαίτερη έμφαση στο κομμάτι της δια-
σύνδεσης  σε όλο το νομό, καθώς η πρόσβαση 
είναι σημαντική. Επίσης θα προβληθούν ακόμα 
περισσότερο επισκεπτόμενα μέρη, όπως η Μονή 
της Παναγίας της  Προυσιώτισσας, το Μοναστή-
ρι της Παναγίας της Στάνας, το Πάντα Βρέχει και 
άλλες.

ΕΡ.: Έντονες αντιδράσεις έχει εγείρει η δημι-
ουργία των Αιολικών Πάρκων στα  Άγραφα. 
Ποια είναι η γνώμη σας;

ΑΠ.: Κατ’ αρχήν οι αιολικές πηγές ενέργειας, 
μας βρίσκουν όλους σύμφωνους. Όλοι θέλουμε 
έναν πλανήτη που να έχει ενέργεια που να μη 
παράγεται από λιγνίτη, από πετρέλαιο και από 
άλλους  βλαβερούς τρόπους. Άρα πρέπει να εν-
θαρρύνουμε τη δημιουργία αιολικών πάρκων. 
Από εκεί και πέρα και με ένα μεγάλο «αλλά», το 
ότι ενθαρρύνουμε τις αιολικές πηγές ενέργειας, 
δε σημαίνει ότι  μπορούν και να αναπτύσσονται 
άναρχα, άκριτα, οπουδήποτε και χωρίς να δίνουν 
λογαριασμό σε κανέναν. Υπάρχουν συγκεκριμέ-
νοι τόποι και κοινωνίες που μπορούν να ευδο-
κιμήσουν χωρίς να πλήττεται το περιβάλλον, σε 
επίπεδο χλωρίδας, πανίδας  και τουρισμού. Τα 
Άγραφα, όμως δεν είναι ένα τέτοιο μέρος.

ΕΡ.: Με βάση ποια κριτήρια, έχετε επιλέξει 
τους υποψήφιους  του συνδυασμού σας και τι 
χαρακτηριστικά θα έχει; 

ΑΠ.: Η ομάδα μας, όπως προτιμώ να τη λέω, 
δεν έχει ηλικιακό, επαγγελματικό, κοινωνικό και 
πολιτικό αποκλεισμό. Θα βρείτε όλες τις φωνές 
της κοινωνίας. Όλοι, όμως έχουν τρία κοινά χα-
ρακτηριστικά: ικανότητα, όρεξη, ακεραιότητα. 
Μας ενδιαφέρει να έχουμε ικανά στελέχη που θα 
δουλέψουν για την ανάπτυξη του τόπου μας.  

ΕΡ.: Μέχρι πού έχετε επισκεφτεί το νομό;
ΑΠ.: Έχω φτάσει μέχρι τα Λεπιανά, και σύντο-

μα θα επισκεφτώ κι άλλα μέρη. 

Άρθρο: Παναγιώτης Σαλαγιάννης

Με μεγάλη χαρά μας  υποδέχτηκε ο υποψήφιος  Περι-
φερειάρχης  Στερεάς  Ελλάδας  κύριος Φάνης  Σπανός  
ώστε να μιλήσει στην εφημερίδα του Συλλόγου μας.

δεξιά και αριστερά χρησιμοποιώντας σαν φερέ-
φωνα ακόμα και Πολιτικούς και παρατρεχάμενους 
των Δήμων και όχι μόνον. Θέλουμε απάντηση; Ας 
ρωτήσουμε αυτούς που διαμένουν στην Βοιωτία, 
την Αιτωλοακαρνανία κτλ., τι εισπράτουν οι Δή-
μοι και τι οι πολίτες από τις ήδη εγκατεστημένες 
ανεμογεννήτριες σε αυτές τις περιοχές. Επίσης να 
δούμε τους λογαριασμούς τις ΔΕΗ  τι πληρώνου-
με κάθε φορά για ΕΤΜΕΑΡ (ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας). Ποιοί τα εισπράτουν; Οι Γερμανικές, 
Ολανδικές, Δανέζικες κτλ εξαγωγές. Οι φόροι δεν 

είναι επένδυση, είναι φτώχια και καταστροφή. 
Συμπερασματικά οι ειδικοί λένε ότι οι εγκατα-

στάσεις ΒΑΠΕ είναι καταστροφικές για τα Άγραφα 
διότι: α. Γεωλογικά στα Άγραφα υπάρχει μεγάλο 
πρόβλημα (σαθρά  εδάφη με πολύ μεγάλες κλί-
σεις) β. Περιβαλλοντικά τα Άγραφα έχουν αλπικό 
και ημιαλπικό χαρακτήρα, έχουν χαρακτηριστεί 
περιοχή natura και τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλ-
λους γ. Η Τοπική οικονομία διαλύεται δ. Δεσμεύ-
ονται εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα δημόσιας 
γης καθώς και πηγές νερού. Όλα εκχωρούνται 

στα μεγάλα επιχειρησιακά συμφέροντα. 
Το συντονιστικό όργανο για την προστασία του 

Ευρυτανικού περιβάλλοντος σας καλεί να υπο-
στηρίξετε το πάγιο αίτημά μας κατά των Βιομη-
χανικών Αιολικών Εγκαταστάσεων (ΒΑΠ) και την 
διαγραφή της Ευρυτανίας από περιοχή αιολικής 
προτεραιότητας του ειδικού χωροταξικού για τις 
ΑΠΕ.  Η συμμετοχή όλων μας είναι απαραίτητη και 
είναι η μόνη δύναμη, για την αποφυγή αυτού του 
τεράστιου εγκλήματος...
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ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ
Έφυγε από την ζωή, 

την Κυριακή 6 Ιανουαρίου 
2019 ο Δημήτρης Ζαρκαδού-
λας του Γεωργίου σε ηλικία 
53 χρονών στον Αλίαρτο 
Βοιωτίας. 

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

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 αρ-
χείο, χωρίς πραγματικά κανένα κέρδος ή 
όφελος,  σε υποψήφιους αγοραστές που 
θα ήθελαν να επενδύσουν στο χωριό μας. 

Πληροφορίες: 
Τηλέφωνο : 6973774961 
Εmail: epinianonlogos@gmail.com

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΠΙΤΙΑ
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2237094122

6972330058

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

Ανέκδοτο

Ονοματεπώνυμο €

Αβράμπος Ιωάννης του Στέφανου 50
Θεοδοσίου Θωμαή 20
Αβράμπος Βασίλειος του Δημητρίου 50
Ζαρκαδούλα Γεωργία Παναγιώτη 20
Ζιώγας Χαράλαμπος 10
Αβράμπου Χριστίνα 10
Χαλιμούρδας Ευάγγελος 10
Αβράμπος Γεώργιος του Χρήστου 20
Αβράμπος Ιωάννης του Στέφανου 50
Κίσσας Αθανάσιος 15
Γαντζούδης Γεράσιμος του Παναγιώτη 20
Γαντζούδης Νίκος 10

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΣΤΟ
ΣΥΛΛΟΓΟ 
ΑΠΟ 01.10.2018 ΕΩΣ 31.12.2018

 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

ΕΡ.: Το πιο δύσκολο κομμάτι  του Δήμου είναι 
το ανατολικό που έχει ακόμα χωματόδρομο.

ΑΠ.: Ναι, το έχουμε συζητήσει και με τον Κώ-
στα Μπακογιάννη και στόχος μας είναι τα έργα 
αυτά να φτάσουν μέχρι το τέλος. 

Εμείς, να ευχαριστήσουμε θερμά τον κύριο 
Φάνη Σπανό, έναν  άνθρωπο  που έχει μεγάλη 
αγάπη και όραμα για την περιφέρεια της Στε-
ρεάς Ελλάδας, για τη θερμή υποδοχή που μας 
επιφύλασσε και την ευγένειά του. Επίσης να ευ-
χαριστήσουμε πολύ και τους συνεργάτες του, οι 
οποίοι ήταν πολλοί ευγενικοί και εξυπηρετικοί. 
Ευχόμαστε καλή επιτυχία στον ίδιο και στο συν-
δυασμό του, ή αλλιώς στην ομάδα του, όπως ο 
ίδιος θέλει να τους αποκαλεί.

Βιογραφικό:
Γεννήθηκα το 1984 στη Χαλκίδα. Γονείς μου εί-

ναι ο Χρήστος Σπανός και η Λία Βασιλείου. Είμαι 
παντρεμένος με την Μαρία Αναστασίου, εκπαι-
δευτικό, και έχουμε τρία παιδιά. Τον Χρήστο, τον 
Σταύρο και τον Θανάση.

Φοίτησα στο Κολλέγιο Αθηνών και στην συ-
νέχεια σπούδασα Πολιτικός Μηχανικός στο Δη-
μοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης με ειδίκευση 
στα Υδραυλικά Έργα. Έχοντας ήδη μπει  στην 
αγορά εργασίας, απέκτησα δύο μεταπτυχιακούς 
τίτλους σπουδών, στη Διοίκηση Επιχειρήσε-
ων (Professional MBA) στο ALBA Graduate 
Business School και στις Διεθνείς και Ευρωπαϊ-
κές Σπουδές (ΜΑ) στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επί-
σης μιλάω Αγγλικά και Γερμανικά.

Έχω εργαστεί από το 2008 στην οικογενειακή 
μας επιχείρηση οικοδομικών έργων και έτοιμου 
σκυροδέματος αρχικά ως μηχανικός και στη συ-
νέχεια ως Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας. 

Το 2010 οι συμπολίτες μου με εμπιστεύτηκαν για 
τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου στο Δήμο 
Χαλκιδέων, όπου υπηρέτησα ως Αντιδήμαρχος 
Οικονομικών, Πολεοδομίας και Κυκλοφοριακών 
Ρυθμίσεων. Ακόμη, έχω διατελέσει Πρόεδρος της 
δημοτικής επιχείρησης ΔΑΕΠΕΧ ΑΕ και Πρόεδρος 
της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης.

Τον Μάιο του 2014 μου κάνατε την τεράστια τιμή 
να με εκλέξετε Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας 
στο πλευρό του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας 
Κώστα Μπακογιάννη, θέση την οποία υπηρετώ με 
ενθουσιασμό και υπευθυνότητα μέχρι και σήμερα.

Συνοπτικά και επί της ουσίας, είμαι 34 ετών, 
μου αρέσει η δουλειά, αγαπώ πολύ τη Στερεά Ελ-
λάδα και θα κάνω τα πάντα για να γίνει καλύτερη.
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Η εγγονή της 
Μαίρης και 
του Παντε-
λή Κουτρο-
μάνου μας 

έστειλε την παρακάτω έκ-
θεση που έγραψε στο Σχο-
λείο της για το χωριό μας. 
Είναι ένα, από τα πιστσι-
ρίκια που μας γεμίζουν  
χαρά κάθε καλοκαίρι με 
τις χαρούμενες φωνές και 
τα παιχνίδια τους στους 
δρόμους και τις πλατείες.

Το χωριό μου ονομάζεται Επινιανά, βρί-
σκεται στον νομό Ευρυτανίας και είναι ένας ορει-
νός τόπος. Το χωριό μου είναι μεγάλο, όμορφο κι 
έχει πολύ ωραία θέα. Τα σπίτια είναι φτιαγμένα 
από πέτρα και τούβλα. Οι δρόμοι είναι ζτ στενοί, 
αλλά τα αυτοκίνητα μπορούν να περνούν. Επί-
σης στους δρόμους υπάρχουν πολλές πέτρες. Το 
σπίτι του παππού μου είναι μεγάλο και μέσα στα 
έλατα. Πάνω από αυτό είναι ένα πέτρινο εκκλη-
σάκι, των Αγίων Αναργύρων, που γιορτάζει 1η 
Ιουλίου. Έχω πάει πολλές φορές που γιορτάζει.

Δεν υπάρχουν πολλά μαγαζιά, όμως έχει 
ταβέρνες και καφενεία για τους παππούδες και 
τους ξένους που έρχονται στο χωριό. Στην πλα-
τεία υπάρχει η εκκλησία του Αι Γιώργη, όπου 
εκεί στολίζουμε τον Επιτάφιο κάθε Πάσχα. Λίγο 
πιο κάτω είναι μια παιδική χαρά που έχει τσου-
λήθρες, κούνιες, τραμπάλες και μερικά παιχνί-
δια για τα μωρά. Υπάρχει κι ένα ποτάμι στο οποίο 
κάνουμε μπάνιο κάθε καλοκαίρι. Από επάνω του 
είναι μια γέφυρα για να περνάνε τα αυτοκίνητα.

Όταν πηγαίνω εκεί, κάνω μπάνιο, τρέχω 
στους δρόμους, παίζω με τους φίλους μου κρυ-
φτό, κυνηγητό και διάφορα άλλα. Συνήθως κά-
νουμε αστεία και αγώνες.

Μου αρέσει γιατί περνάω τόσο, μα τόσο 
ωραία, που δεν θα ‘θελα να φύγω ποτέ.

ΕΚΘΕΣΗ ΜΑΘΗ-
 ΤΡΙΑΣ «ΤΟ ΧΩΡΙΟ
ΜΟΥ» 

Νάγια Μακαλιά.



BESTmarket
www.best-market.gr

Παναγιώτης & Λάµπρος 
Ζαρκαδούλας Ο.Ε

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

www.matrioshka.gr

ΕΠΑΙΝΙΑΝΩΝ ΛΟΓΟΣ

• Η κοιμωμένη των Αγράφων


