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από το μπαλκόνι των Αγράφων

ΠΟΛΛΟΙ ΟΙ ΚΑΤΟΙ-
ΚΟΙ ΤΩΝ ΕΠΙΝΙΑΝΩΝ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΟ ΚΤΗ-
ΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

 ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΣΤΟ
ΣΑΜΑΡΙ

Το Δ.Σ. του πολιτιστικού μας Συλλόγου, 
σας ευχαριστεί θερμά όλους για την συμμέ-
τοχή σας, στο πολύ πετυχημένο χειμωνιάτι-
κο αντάμωμα που πραγματοποιήσαμε στην 
Αθήνα

Ένα μεγάλο ευχαριστώ Εκλογές 2019

Πολιτιστικός σύλλογος απανταχού επαινιανιτών

08 11 06Νέα Νέα Νέα

Στη φορολογική απογραφή που διε-
νήργησαν οι Τούρκοι στα Αγραφιώτικα χω-
ριά, το 1454-1455, βρίσκουμε τα Επαινιανά 
να έχουν 260 οικογένειες (1300 άτομα!) | 
σελ. 9

 | σελ. 3

Ο ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ 
ΣΤΟΝ ΕΛ

Ο Δημήτρης Αναγνωστάκης, υπο-
ψήφιος Περιφερειάρχης Στερεάς, δέ-

 χθηκε την γραμματέα μας Κατερίνα
Αποστόλου, στο Αρχηγείο της Ελλη-
νικής Αστυνομίας στην οδό Κατεχά-

 κη, για μία αποκλειστική συνέντευξη
  στον Επαινιανών Λόγο | σελ. 12

Πρέπει να ρισκάρουν την 
περιουσία τους και την ίδια την 
ζωή τους, για να περάσουν πάνω 
από τα αυτοσχέδια γεφύρια που 
κάθε χρόνο φτιάχνουν για να πε-
ράσουν το ποτάμι.... | σελ. 4

Ασπρόρεμα • Φτέρη • Απιδιά 
Ανηφόρα • Σαμάρι • Μέρσια 
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Πλούσιο ρεπορτάζ για τους Πιγγια-
νίτες και όχι μόνο, που συμμετέχουν στις 
εκλογές σε Ευρυτανία, Βοιωτία και Αιτωλο-
ακαρνανία

Σε αυτά τα μέρη “που ξεχείμαζαν οι 
Πιγκιανίτες  εδώ και πεντακόσια τουλάχι-
στον χρόνια” στο παλιό πέτρινο γεφύρι της 
Τατάρνας  θα πέσουν οι πρώτες μπαταριές…

Η μάχη της Τατάρνας  
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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

Όπως είναι 
γνωστό σε όλους 
το ΔΣ του Συλλό-
γου έχει καθιερώ-
σει τα τελευταία 
χρόνια να γίνονται 
κάθε καλοκαίρι 
στα Επινιανά πολι-
τιστικές εκδηλώ-
σεις με σκοπό να 
προάγεται ο πολι-
τισμός και να ανα-
δεικνύονται στις 

νεότερες γενιές, αλλά και να ενθυμούνται οι πα-
λαιότεροι ιστορικά γεγονότα αλλά και πρόσωπα 
που έχουν τις ρίζες τους από τα Επινιανά και 
με το έργο τους τίμησαν τον τόπο τους. Οι πο-
λιτιστικές εκδηλώσεις περιλαμβάνονται σε ένα 
πρόγραμμα καλοκαιρινών εκδηλώσεων που 
κάθε Αύγουστο γίνονται στα Επινιανά  και που 
αναλυτικά θα δημοσιευθούν στο επόμενο τεύ-

χος της εφημερίδας και που για φέτος θα έχουν 
πολλές εκπλήξεις και ελπίζουμε να έχουμε με-
γαλύτερη συμμετοχή της νέας γενιάς.  Άλλωστε 
η συμμετοχή στο νέο ΔΣ της Κατερίνας Απο-
στόλου και στη θέση της Γεν. Γραμματέως του 
Συλλόγου εκφράζει την αγάπη της νέας γενιάς 
για τα πάτρια εδάφη, αλλά πιστεύουμε και ελπί-
ζουμε να παρακινήσει και περισσότερους νέους 
να ενεργοποιηθούν  στο Σύλλογο με σκοπό να 
δούμε καλύτερα αποτελέσματα για τα Επινιανά. 
Έτσι λοιπόν για φέτος έχουμε προγραμματίσει 
να κάνουμε μία εκδήλωση στα Επινιανά προς 
τιμή των στρατηγών Δημητρίου Θ. Αβράμπου 
και Δημητρίου Γ. Αβράμπου.

Η εκδήλωση θα γίνει το Σάββατο  10 Αυγού-
στου 2019 στην πλατεία των Επινιανών.

Κύριος ομιλητής για τους στρατηγούς θα εί-
ναι ο Απόστολος Ιωαν. Αβράμπος. Το πρωί του 
Σαββάτου θα τελεσθεί Θεία Λειτουργία στον Ι. 
Ναό του Αγίου Γεωργίου Επινιανών και στη συ-
νέχεια μνημόσυνο στη μνήμη των στρατηγών. 

Θα ακολουθήσουν  
τα αποκαλυπτήρια 
των προτομών 
των στρατηγών 
,που με έξοδα των 
συγγενών τους 
κατασκευάσθηκαν  
και θα τοποθετη-
θούν σε κατάλλη-
λους χώρους σε 
συνεννόηση με 
τους αρμοδίους 
φορείς. Μετά την 

προσφορά του καθιερωμένου καφέ στα καφε-
νεία του χωριού θα αρχίσει η ομιλία του Απόστ. 
Αβράμπου  περί τις 11.30.π.μ. Στο τέλος της ομι-
λίας θα υπάρξουν παρεμβάσεις από τους παρα-
βρισκόμενους αλλά και ερωτήσεις σχετικές με 
το έργο των δύο τιμωμένων τέκνων των Επι-
νιανών. 

 Τριμηνιαία έκδοση του πολιτιστικού συλλόγου
Επαινιανιτών Ευρυτανίας
Τεύχος 18ο.  Άνοιξη  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
Γραφιστική επιμέλεια:  Κων/νος Αλχαζίδης
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ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΑΘΗ
Μια μεγάλη συγνώμη ζητάμε από την συ-

μπαθέστατη φιλόλογο μας Χριστίνα Ζιώγα του 
Γεωργίου που στο προηγούμενο τεύχος μας Νο 
17 ο «Ευ..δαίμων» του τυπογραφείου έβαλε το 
χεράκι του και δεν καταχωρήθηκε ως όφειλε η 
διαφημιστική της καταχώρηση!

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ

Στο επόμενο τεύχος, θα σας παρουσι-
άσουμε, το νέο βιβλίο του διακεκριμένου 
Αγραφιώτη κ.  Νικόλαου Γ. Αλεξάκη.  Ο τίτλος 
του βιβλίου  είναι: «Αγραφιώτικες ιστορίες - 
Ανάλεκτα», Αθήνα 2018.

Έρχεται να προστεθεί στη σειρά των βιβλίων 
που έχει συγγράψει ο αγαπητός μας κ. Νικόλαος 
Αλεξάκης. Τον ευχαριστούμε θερμά!

ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΕΣ ΜΟΡΧΕΛΕΣ ΣΤΑ ΕΠΙΝΙΑΝΑ

«Morchela elata και Morchela 
esculenta» Μορχέλα ή καψαλίτης ή μουρ-
τσέκι ένα πανάκριβο ανοιξιάτικο μανιτάρι με 
υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη D. Ήταν 
μια πεντανόστιμη λιχουδιά που γεύτηκαν 
κάποιοι μυημένοι στα Επινιανά και τις απο-
θανάτισε κατά την τελευταία επίσκεψή του ο 
paparatzi του ΕΛ στο χωριό μας.

 Η 5η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΝΙΑΝΩΝ, ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΩΝ ΔΥΟ
ΣΤΡΑΤΗΓΩΝ ΑΒΡΑΜΠΟΥ

Λ. Ζαρκαδούλας

Την Τετάρτη 10 Απριλίου κατατέθη-
κε από τον Δήμο Αγράφων στο Δασαρ-
χείο Καρπενησίου με αριθμό πρωτοκόλου 
3645/10/4/2019, η μελέτη για τον δρόμο προς 
τη Φτέρη και τα Παλούκια μήκους περίπου 
επτά  χιλιομέτρων, για την έκδοση σχετικής 
άδειας από την θέση Σρουρναράκι – Τριβάλη 
και Στουρναράκι – Παλούκια.

Τόσο ο Δήμαρχος κ Θόδωρος Μπαμπα-
σλής όσο και ο Αντιπεριφερειάρχης κ Αρι-
στείδης Τασιός υποσχέθηκαν ότι μετά την 
έγγριση από το Δασαρχείο, το έργο θα ξεκι-
νήσει άμεσα σύμφωνα με επιβεβαιωμένες 
πληροφορίες από τον Πρόεδρο της τοπικής 
μας Κοινότητας κ Κώστα Γαντζούδη.

ΣΤΟ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ Η ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΡΟ-
ΜΟ ΣΤΗΝ ΦΤΕΡΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΛΟΥΚΙΑ

Την Κυριακή 11.08.2019, αποφάσισε το 
ΔΣ του Συλλόγου  να  πραγματοποιηθεί το 
καλοκαιρινό αντάμωμα. Θα είναι ημερήσιο, 
θα γίνει στο προαύλιο χώρο του δημοτικού 
σχολείου με ζωντανή ορχήστρα, σουβλάκια, 
παγωμένες μπύρες, πολύ χορό και εκπλήξεις. 
Σας περιμένουμε όλους με μεγάλη χαρά!

ΘΕΡΙΝΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Παρακαλούνται θερμά όλοι οι επιτυχόντες 

στα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της 
προηγούμενης σχολικής χρονιάς 2017-2018 να 
μας ενημερώσουν για το ίδρυμα που επέτυχαν!

Με σκοπό να συμπληρωθούν οι Έπαινοι για 
την βράβευσή τους στο καλοκαιρινό μας αντά-
μωμα

Σας ενημερώνουμε ότι ο Πολιτιστι-
κός μας Σύλλογος έχει πλέον τον δικό του 
αποκλειστικό τραπεζικό λογαριασμό στην 
Eurobank με αριθμό IBAN:

GR58 0260 7600 0006 1020 0441 141
Οποιοδήποτε ποσό κατατίθεται στον εν 

λόγο λογαριασμό, θα αναγράφεται κάθε φορά 
στην εφημερίδα, σε κάθε τεύχος στην στήλη 
συνδρομές - χορηγίες.

Παρακαλούνται θερμά, όλοι οι συνδρο-
μητές της εφημερίδας και τα μέλη του Συλ-

λόγου που δεν έχουν καταβάλει την ετήσια 
συνδρομή τους είτε στο Σύλλογο είτε στην 
εφημερίδα, να τα καταθέσουν  άμεσα στον 
παραπάνω λογαριασμό! 

Το μόνο έσοδο που έχει ο Σύλλογος μας, 
είναι οι συνδρομές των μελών του! Τέλος να 
εκφράζουμε την αμέριστη ευγνωμοσύνη μας, 
σε όλες και όλους αυτούς που τόσα χρόνια 
στηρίζουν τον Σύλλογο και είναι συνεπείς σε 
αυτήν την υποχρέωσή τους!

 ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
 ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Παράταση μέχρι τις 18 Ιουνίου 2019 δόθη-
κε για την Ευρυτανία, δεν αποκλείεται, με κάθε 
επιφύλαξη όμως να δοθεί ακόμα και περαιτέρω 
παράταση λόγω των ειδικών ιδιαιτεροτήτων 
του Νομού μας.

  ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ:
ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ

- Σια’ που ίνε ου μάστουρας ουρέ?
- Ι’ κει’ δε τουν ‘βλέπς?
- Α!
- Μάστουρα καπ’ καπ’, απ’ κατ’, κατ’ καν(ι) 
γκαπ γκαπ γκαπ!!! Τι ιν?

Ελεύθερη μετάφραση: 
Μάστορα ανά τακτά διαστήματα, στο κάτω 
μέρος του αυτοκινήτου, ακούγεται ένας 
συνεχόμενος θόρυβος!!! Τί είναι?

Ντοπιολαλιά

Τεύχος 18
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Δ.Τ. ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑ-
  ΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΜΑΡΙ

ΕΠΑΙΝΙΑΝΩΝ ΛΟΓΟΣ

Άρθρο: Γιώργος Χρύσανθος

Άρθρo: Λάμπρος Ζαρκαδούλας

Έγκριση Χρηματοδότησης 350.000 ευρώ για τη 
Γέφυρα Σαμαρίου από το Υπουργείο Εσωτερι-
κών Με την υπ’ αριθμό 3078/15-1-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών εγκρίθηκε 
η χρηματοδότηση του Δήμου Αγράφων με το 
ποσό των 350.000 ευρώ, σε βάρος πιστώσεων 
του έργου: 2003ΣΕ05500005 Επιχορήγηση των 
ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώ-
πισης ζημιών και καταστροφών που προκαλού-
νται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού 
της Χώρας».  Η χρηματοδότηση του ανωτέρω 
ποσού θα γίνει απολογιστικά, σύμφωνα με την 
πρόοδο των έργων με παραστατικά των δαπα-
νών που θα υποβάλλονται στο ΥΠΕΣ. 
Με ενέργειες του Δημάρχου Αγράφων, εγκρί-
θηκε η χρηματοδότηση για την κατασκευή νέας 
μεταλλικής γέφυρας στον Αγραφιώτη ποταμό, 
ώστε να γίνει οδική σύνδεση του οικισμού Σα-
μαρίου Επινιανών με τον επαρχιακό δρόμο. 
Με το υπ’ αριθμό 8865/29-11-2018 του Δήμου 
Αγράφων ζητήθηκε η έκτακτη οικονομική ενί-
σχυση ύψους 400.000,00 ευρώ, εκ των οποίων 
εγκρίθηκαν τελικά 350.000,00 ευρώ. 
Με την χρηματοδότηση αυτή, θα αποκτήσει 
μόνιμη οδική σύνδεση ο οικισμός Σαμαρίου 
Επινιανών, ο οποίος είναι αποκλεισμένος για το 
μεγαλύτερο μέρος του χρόνου. Η εξυπηρέτηση 
των κατοίκων του οικισμού, μόνιμων και ετε-
ροδημοτών, γινόταν μέχρι σήμερα με Καρέλι 
(περαταριά). Είναι αδιανόητο, καθώς βρισκό-
μαστε στο 2019 να υπάρχουν ακόμα μόνιμοι 
κάτοικοι αποκλεισμένοι σε τόσο δύσκολες συν-
θήκες.  Μετά την ολοκλήρωση των μελετών 
θα γίνει δημοπράτηση και εκτέλεση του έργου, 
από τον ανάδοχο που θα προκύψει.
Ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Μπαμπαλής θέλει να 
ευχαριστήσει θερμά το ΥΠ.ΕΣ. και τον Υπουργό 
Εσωτερικών κ. Χαρίτση, για την άμεση και θετική 
ανταπόκριση στο αίτημα του Δήμου Αγράφων.

Ποιὸς εἶδε κράτος λιγοστὸ
σ’ ὅλη τὴ γῆ μοναδικό,
ἑκατὸ νὰ ἐξοδεύῃ
καὶ πενήντα νὰ μαζεύῃ;

Νὰ τρέφῃ ὅλους τοὺς ἀργούς,
νἄχῃ ἑπτὰ Πρωθυπουργούς,
ταμεῖο δίχως χρήματα
καὶ δόξης τόσα μνήματα;

Νἄχῃ κλητῆρες γιὰ φρουρὰ
καὶ νὰ σὲ κλέβουν φανερά,
κι ἐνῷ αὐτοὶ σὲ κλέβουνε
τὸν κλέφτη νὰ γυρεύουνε;

Κλέφτες φτωχοὶ καὶ ἄρχοντες μὲ ἅμαξες καὶ ἄτια,
κλέφτες χωρὶς μία πῆχυ γῆ καὶ κλέφτες μὲ παλάτια,
ὁ ἕνας κλέβει ὄρνιθες καὶ σκάφες γιὰ ψωμὶ
ὁ ἄλλος τὸ ἔθνος σύσσωμο γιὰ πλούτη καὶ τιμή.

Ὅλα σ’ αὐτὴ τὴ γῆ μασκαρευτῆκαν
ὀνείρατα, ἐλπίδες καὶ σκοποί,
οἱ μοῦρες μας μουτσοῦνες ἐγινῆκαν
δὲν ξέρομε τί λέγεται ντροπή.

Ὁ Ἕλληνας δυὸ δίκαια ἀσκεῖ πανελευθέρως,
συνέρχεσθαί τε καὶ οὐρεῖν εἰς ὅποιο θέλει μέρος.
Χαρὰ στοὺς χασομέρηδες! χαρὰ στοὺς ἀρλεκίνους!
σκλάβος ξανάσκυψε ὁ ρωμιὸς καὶ δασκαλοκρατιέται.

Γι’ αὐτὸ τὸ κράτος, ποὺ τιμᾶ τὰ ξέστρωτα γαϊδούρια,
σικτὶρ στὰ χρόνια τὰ παλιά, σικτὶρ καὶ στὰ καινούργια!

Καὶ τῶν σοφῶν οἱ λόγοι θαρρῶ πὼς εἶναι ψώρα,
πιστὸς εἰς ὅ,τι λέγει κανένας δὲν ἐφάνη...
αὐτὸς ὁ πλάνος κόσμος καὶ πάντοτε καὶ τώρα,
δὲν κάνει ὅ,τι λέγει, δὲν λέγει ὅ,τι κάνει.

Σουλούπι, μπόϊ, μικρομεσαῖο,
ὕφος τοῦ γόη, ψευτομοιραῖο.
Λίγο κατσούφης, λίγο γκρινιάρης,
λίγο μαγκούφης, λίγο μουρντάρης.

Σπαθὶ ἀντίληψη, μυαλὸ ξεφτέρι,
κάτι μισόμαθε κι ὅλα τὰ ξέρει.
Κι ἀπὸ προσπάππου κι ἀπὸ παπποῦ
συγχρόνως μποῦφος καὶ ἀλεποῦ.

Καὶ ψωμοτύρι καὶ γιὰ καφὲ
τὸ «δὲ βαρυέσαι» κι «ὢχ ἀδερφέ».
Ὡσὰν πολίτης, σκυφτὸς ραγιᾶς
σὰν πιάσει πόστο: δερβεναγᾶς.

Θέλει ἀκόμα -κι αὐτὸ εἶναι ὡραῖο-
νὰ παριστάνει τὸν εὐρωπαῖο.
Στὰ δυὸ φορώντας τὰ πόδια πού χ̔ει
στό ν̔α λουστρίνι, στ’ ἄλλο τσαρούχι.

Δυστυχία σου Ἑλλάς, μὲ τὰ τέκνα ποὺ γεννᾶς.
Ὦ Ελλάς, ἡρώων χώρα, τί γαϊδάρους βγάζεις τώρα;
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Σαμάρι, ο συνοικισμός του χωριού μας, 
που τον φετινό χειμώνα κάποιες μέρες, είχε 
περισσότερους μόνιμους κατοίκους απ’ ότι τα 
Επινιανά. Σε ποιούς από τους παλιούς ενάρε-
τους χωριανούς μας, αλλοτινών εποχών θα 
τους έλεγες ότι μπορεί μια μέρα η Ανηφόρα, 
η Φτέρη, το Ασπρόρεμα, η Απιδιά και οι Εκ-
κλησιές δεν θα είχαν καθόλου μόνιμους κα-
τοίκους και τα Πιγγιανά θα είχαν λιγότερους 
μόνιμους κάτοικους από το Σαμάρι! Ποιος θα 
το πίστευε! Πραγματικά κανένας δεν θα μπο-
ρούσε να το πιστέψει. Κι όμως είναι μια πραγ-
ματικότητα!
Μια πραγματικότητα... είναι επίσης ότι εν έτη 
2019 οι Σκλαπαναίοι, οι Γαντζουδαίοι οι Μυρι-

σιωταίοι και οι Τσακναίοι για να πάνε στα σπίτια 
τους, στα κτήματά τους και στα ζωντανά τους, 
πρέπει να έχουν δύο αυτοκίνητα ένα από την 
μια όχθη του Αγραφιώτη και ένα από την άλλη 
όχθη. Πρέπει να χρησιμοποιούν το Καρέλι 
(περαταριά) για να περάσουν απέναντι, πρέ-
πει με το Καρέλι να περάσουν τις προμήθειές 
τους, τα ψώνια τους και τα εμπορεύματά τους. 
Πρέπει να ρισκάρουν την περιουσία τους (αυ-
τοκίνητα και μηχανάκια) και την ίδια την ζωή 
τους για να περάσουν πάνω από τα αυτοσχέ-
δια γεφύρια που κάθε χρόνο φτιάχνουν για να 
περάσουν το ποτάμι. Πρέπει να μείνουν απο-
κλεισμένοι από την μία μεριά ή από την άλλη 
όταν ο Αγραφιώτης είναι φουσκωμένος, κα-

τεβασμένος και απροσπέλαστος! Με βροχές, 
με χιόνια, με κρύο, στην μέση του πουθενά! 
Πρέπει να κάνουν μεγάλες προμήθειες κάθε 
χειμώνα γιατί δεν ξέρουν ποτέ, πόσο καιρό θα 
μείνουν αποκλεισμένοι και δεν θα μπορεί κα-
νένας να τους βοηθήσει. Είναι δυνατόν... αυτό 
να είναι πραγματικότητα; Και όμως είναι!
Πραγματικότητα είναι επίσης ότι το καλοκαί-
ρι στην τοπική συνέλευση με τον Δήμαρχο 
Θόδωρο Μπαμπαλή στην πλατεία του χωριό 
μας, αγανακτισμένοι οι Σαμαριώτες του ξανα-
έθεσαν αυτό το πρόβλημα για το γεφύρι που 
αποτελούσε και αποτελεί ένα από τα χρόνια 
και σοβαρά θέματα που απασχολούν το χωριό 
μας!

Πραγματικότητα ακόμα είναι, ότι επιτέλους σε 
αυτό το χρόνιο και σοβαρό πρόβλημα ο Δή-
μαρχος βρήκε την λύση του, μιας και ο Δήμος 
Αγράφων έλαβε έγκριση χρηματοδότησης 
350.000 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών 
για την κατασκευή σιδερένιας γέφυρας! Έτσι ο 
Δήμος Αγράφων τον Ιανουάριο εξέδωσε σχε-
τική ανακοίνωση με Δελτίο Τύπου που ανα-
φέρει τις λεπτομέρειες της έγκρισης.
Πραγματικότητα πλέον θα είναι να μπορέσου-
με να διαβούμε σύντομα αυτό το γεφύρι. Να 
απολαύσουμε και εμείς τα αυτονόητα! Να μην 
ντρεπόμαστε πια για την ανικανότητά μας, να 
κρατήσουμε τους μόνιμους κατοίκους στον 
τόπο μας!

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΣΤΟ ΣΑΜΑΡΙ ΠΟΙΗΜΑ
Δυστυχία σου Ελλάς με τα τέκνα που γεννάς

Γ. Σουρής, 1853-1919

Σε συνέχεια του δημοσιεύματος στο 
προηγούμενο τεύχος των  ΕΛ, που αφο-
ρούσε στην διοργάνωση μιας εκδήλωσης 
το καλοκαίρι στην περιοχή μας με θέμα τις 
Σχολές των Αγράφων κατά την Τουρκοκρα-
τία, σας γνωρίζουμε περισσότερες λεπτο-
μέρειες  για την εκδήλωση αυτή που διορ-
γανώνεται για πρώτη φορά στον χώρο της 
Ιεράς Μονής της Παναγίας της Στάνας των 
Επινιανών Αγράφων. Η διοργάνωση και το 
πρόγραμμα της εκδήλωσης αναγράφονται 
στη συνέχεια:

Η Ιερά Μητρόπολη Καρπενησίου, ο Δή-
μος Αγράφων Ευρυτανίας και οι Πολιτι-
στικοί Σύλλογοι: Αγράφων, Βραγγιανών, 
Επινιανών, Τροβάτου, Τριδένδρου, Μονα-
στηρακίου, Βαλαρίου, Κουστέσας και Δέν-
δρου διοργανώνουν εκδήλωση στην Ιερά 
Μονή  της Παναγίας της Στάνας των Επινια-
νών  την Τρίτη 6 Αυγούστου 2019 με θέμα: 
«Οι σχολές των Αγράφων κατά την Τουρκο-
κρατία.»

    Θα προηγηθεί της εκδήλωσης θεία 
λειτουργία στον Ι. Ναό της Παναγίας της 
Στάνας και στη συνέχεια, αφού προσφερθεί 
καφές στο χώρο της Ι. Μονής  θα αρχί-
σει το πρόγραμμα της εκδήλω-
σης περί τις 11.45 π.μ. Κύριος 
ομιλητής της εκδήλωσης 
θα είναι ο  κ. Αθανάσιος 
Παρούτσας, διαπρεπής 
νομικός και συγγραφέας 
από την Αγία Τριάδα Ευρυ-
τανίας, για τον οποίο είχαμε 
γράψει αναλυτικά στοιχεία 
στο προηγούμενο τεύχος. Θα 
ακολουθήσει εισήγηση του γνωστού 
μας Τροβατιανού Φιλολόγου και συγγρα-
φέα  κ. Παναγιώτη  Σαλαγιάννη, ο οποίος 
θα αναφερθεί  στο παιδευτικό  έργο της Μο-
νής της Κοίμησης Θεοτόκου Τροβάτου και 
στον προδρομικό της ρόλο στη δημιουργία 
των Σχολών των Αγράφων. Στη συνέχεια ο 
γνωστός μας  δάσκαλος και συγγραφέας κ. 
Νικόλαος Αλεξάκης από τα Μεγάλα Βραγ-
γιανά θα μας μιλήσει για το Ελληνομουσείο 
Αγράφων. Περισσότερες λεπτομέρειες  για 
την εκδήλωση αυτή θα ανακοινωθούν με το 
αναλυτικό πρόγραμμα των καλοκαιρινών 

εκδηλώσεων που θα δημοσιευθεί στο επό-
μενο τεύχος των ΕΛ.

     Πιστεύουμε ότι πρέπει να μάθουν και 
οι νεότεροι Αγραφιώτες αλλά και  οι επισκέ-
πτες των Αγράφων ότι τα Άγραφα υπήρξαν 
κάποτε τόπος ελεύθερης σκέψης που δια-
δόθηκε σε όλο τον σκλαβωμένο Ελληνισμό 
και βέβαια παρά τις δύσκολες τότε συνθή-
κες τα χωριά των Αγράφων έσφυζαν από 
ζωή και δεν έδειχναν τη σημερινή εικόνα 
ερήμωσης που παρατηρείται τουλάχιστον 
τους χειμερινούς μήνες.  

Ελπίζουμε να έχουμε προσέλευση στην 
εκδήλωση αυτή από όλα τα χωριά των 
Αγράφων και όχι μόνον, που για πρώτη 
φορά γίνεται στο ιερό χώρο με την απαρά-
μιλλη ομορφιά της Ι. Μονής της Παναγίας 
της Στάνας. 

   Όπως  είναι γνωστό από τον περασμένο 
Αύγουστο διαμένει στην Ι. Μονή ο Ιερομό-
ναχος π. Σάββας .

    Όπως είχαμε γράψει και στο προη-
γούμενο τεύχος οι ομιλητές θα αναφερ-
θούν στην κατάσταση της παιδείας από την 
άλωση  της Κωνσταντινούπολης το 1453 

μέχρι το  1820, διάστημα κατά το οποίο 
συντελέστηκε  μία πνευματική 

Αναγέννηση στα Άγραφα και 
στο Καρπενήσι με την δημι-

ουργία κυρίως Ανώτερων 
Σχολών στο Καρπενήσι, 
στα Βραγγιανά, στη Φουρ-
νά και στην Αγία Τριάδα, 

σε μια άγονη και δύσβατη 
περιοχή, η οποία έγινε γόνι-

μη, γιατί σε αυτή αναπτύχθηκε 
το  φυτώριο παραγωγής λογίων, τόσο  

χρήσιμων για τον σκλαβωμένο Ελληνισμό.
 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 Εγκύκλι-
ων Γραμμάτων με τους ξακουστούς για τη 
μόρφωσή τους ιερομόναχους διδασκάλους 
Αντώνιο και Βαρθολομαίο, των οποίων μα-
θητής υπήρξε και ο Ευγένιος Γιαννούλης, ο 
Αιτωλός.

 ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
 ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ
ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΑΝΑΣ
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Σ́ αυτά  τα μέρη –που ξεχείμαζαν  οι Πιγκια-
νίτες  εδώ και πεντακόσια τουλάχιστον χρόνια 
–στο παλιό πέτρινο γεφύρι της Τατάρνας θα πέ-
σουν οι πρώτες μπαταριές και θα ξεκινήσει το 
πανηγύρι της Λευτεριάς στη Ρούμελη, με τον 
Ηγούμενο του Μοναστηριού Κυπριανό (απ’ τη 
Βούλπη) και τον Οδυσσέα Ανδρούτσο.
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα απ’ την αρχή. 
   Το Γενάρη του 1821, στη Λευκάδα, συγκε-
ντρώθηκαν οι Ρουμελιώτες καπεταναίοι Κα-
ραϊσκάκης, Ανδρούτσος, Βαρνακιώτης, Τσό-
γκας, Μακρής, Πανουργιάς, και άλλοι. Απ́  την 
Πελοπόννησο ο Ηλίας Μαυρομιχάλης και από 

τα Νησιά ο Τομπάζης, προκειμένου να πάρουν 
απόφαση για τον ξεσηκωμό. Αποφάσισαν να 
αρχίσουν όλοι μαζί την επανάσταση την 25η 
Μαρτίου και καθόρισαν σε ποιο μέρος θα πήγαι-
νε ο καθένας τους, ώστε υπεύθυνα να οργανώ-
σει  την επανάσταση. Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, 
ανέλαβε την υποχρέωση να ξεσηκώσει μαζί με 
τους άλλους καπεταναίους τη Ρούμελη, εμπο-
δίζοντας το πέρασμα των τούρκικων δυνάμεων 
στο Μωριά.
Πράγματι στις 19 του Μάρτη ο Ανδρούτσος πέ-
ρασε, μόνος και μεταμφιεσμένος για να μην τον 
αναγνωρίσουν, από την Πάτρα στις απέναντι 
ακτές  της Ακαρνανίας με κεφαλλονίτικο πλοίο 
γεμάτο πολεμικά εφόδια. 

 Εκεί αντάμωσε το Βαρνακιώτη και τον Τσόγκα 
για τους οποίους είχε πληροφορίες ότι ήταν δι-
στακτικοί να συμμετάσχουν στην επανάσταση, 
παρά τα συμφωνηθέντα και από τους ίδιους στη 
Λευκάδα, με το «λογικό» επιχείρημα ότι φο-
βούνται τα αντίποινα των Τούρκων που είχαν 
πλημμυρίσει την περιοχή, μιας και τον ίδιο καιρό 
πολιορκούσαν τον «Αποστάτη» Αλή Πασά στα 
Γιάννενα. Σε τέτοιες ώρες όμως για πολλούς, 
και πολύ περισσότερο για τον «λεοντόθυμο» 
Οδυσσέα, τίποτα δε στέκονταν λογικότερο και 
επιτακτικότερο απ’ τον αγώνα για τη λευτεριά.
Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες που κατέβα-

λε, δεν μπόρεσε να 
τους πείσει και τρά-
βηξε για τη Λεπενού 
όπου συνάντησε τον  
Ίσκο. Κι αυτός προ-
φασίστηκε τα ίδια 
χωρίς ο Οδυσσέας 
να καταφέρει να τον 
μεταπείσει για να κη-
ρύξει την επανάστα-
ση στην περιοχή.
Την διστακτική και 
αναποφάσιστη στά-
ση του Ίσκου όμως 
δεν τη συμμερίστη-

καν πολλοί από τους Λεπενιώτες που έσπευ-
σαν να συμφωνήσουν με τον Οδυσσέα και έτσι 
να συγκροτηθεί μικρό ένοπλο σώμα που τον 
ακολούθησε. Από εκείνη τη στιγμή αρχίζει από 
τη Λεπενού η Εθνική Πορεία του Ανδρούτσου, 
όπως ονομάστηκε, που θα λάμψει στην Τατάρνα 
όπως θα δούμε και θα φωτοβολήσει, ενάμιση 
μήνα αργότερα, μ’ εκείνο τον αθάνατο χορό και 
το αμάραντο στεφάνι της δόξας, στο Χάνι της 
Γραβιάς.
Πικραμένος, αλλά άνδρας της δράσης και των 
ταχέων αποφάσεων, ο Οδυσσέας δεν απογοη-
τεύεται. Από τη Λεπενού με τα παλικάρια που 
τον ακολούθησαν και άλλους που συγκέντρωσε 

στη διαδρομή του στο Βάλτο, τράβηξε για το Μο-
ναστήρι της Τατάρνας όπου και διανυκτέρευσε 
το βράδυ της 21ης Μαρτίου.
Από δω, από την Τατάρνα, θα γράψει και θα 
στείλει στους Γαλαξιδιώτες εμπνευσμένη 
Επαναστατική Προκήρυξη, με ημερομηνία 
22 Μαρτίου 1821, καλώντας τους να ξεσηκω-
θούν. Αξίζει να παραθέσουμε την αρχή της:                                                                      
«Αγαπητοί μου Γαλαξιδιώτες,
 Ήτανε φαίνεται από το Θεό γραμμένο ν’ αδρά-
ξωμε  τ’  άρματα μια μέρα και να χυθούμε κατ’ 
επάνω στους τυράννους μας που τόσα χρόνια 
ανελεήμονα μας τυραγνεύουν. Τι τη θέλουμε, 
βρε αδέρφια τούτη την πολυπικραμένη ζωή, 
να ζούμε κάτω απ’ τη σκλαβιά και το σπαθί των 
Τούρκων ν́  ακονιέται στα κεφάλια μας; Δεν τη-
ράτε που τίποτα δεν μας απόμεινε; Οι εκκλησιές 
μας γενήκανε τζαμιά και αχούρια των Τούρκων 
….. Στ’ άρματα αδέρφια!  Ή να ξεσκλαβωθούμε ή 
όλοι να πεθάνουμε! 
Φτάνοντας στο Μοναστήρι πληροφορήθηκε 
από τον ηγούμενο Κυπριανό «άκρο φίλο του 
Κατσαντώνη και του Καραϊσκάκη» ότι την άλλη 
μέρα θα περνούσε από το παλιό πέτρινο γεφύρι 
της Τατάρνας, τουρκική χρηματαποστολή προς 
το Μεσολόγγι, που τη συνόδευε ένοπλο στρα-
τιωτικό σώμα.
Πείσμων και επίμονος στο να εκτελέσει την 
αποστολή που ανέλαβε στη Λευκάδα  ο Αν-
δρούτσος, θέλοντας να  «χωρίσει Ρωμιούς και 
Τούρκους με αίμα» και να εξαναγκάσει έτσι τους 
διστακτικούς καπεταναίους της Ακαρνανίας 
να βγουν, θέλοντας και μη, στον αγώνα, έστη-
σε ενέδρα με τα παλικάρια του έχοντας και την 
ενίσχυση του γενναίου ηγουμένου και των ενό-
πλων καλογέρων του Μοναστηριού.
 Η χωσιά (ενέδρα) αριστοτεχνικά σχεδιασμένη, 
στήθηκε στον Άσπρο (Αχελώο) ανάμεσα σε θε-
όρατα βράχια που τα διέσχιζε αντιβουίζοντας ο 
-θεός- ποταμός και τα στεφάνωνε το παλιό τε-
ράστιο πέτρινο μονότονο γεφύρι που ένωνε τα 
χιλιοτραγουδισμένα Άγραφα της κλεφτουριάς 

Χτίστηκε ( 1556 ) στον «Πενιανιτών των τόπων, έγγιστα του Λευ-
κοποτάμου» - δώρησαν οι Πιγκιανίτες   τα μέρη που ξεχείμα-
ζαν-  «ικανόν τόπον ημίν  δεδώκασι χάριν της ψυχικής αυτών 
σωτηρίας».  Τελευταίος του Ηγούμενος, πριν την ολοσχερή  κα-
ταστροφή του από κατολίσθηση (1963), ο Βησσαρίων Ζαρκα-
δούλας απ́ τα Επινιανά.

και των Κατσαντωναίων με τον ξακουστό Βάλ-
το. Σαν έφτασαν οι Τούρκοι και μπήκανε για τα 
καλά στη στημένη φάκα, άρχισαν τα καριοφίλια 

των επαναστατημένων ραγιάδων να ξερνοβο-
λάνε πάνω τους τη φωτιά και το θάνατο. Όσοι 
γλύτωσαν πέφτουν στα γόνατα σηκώνοντας 
τα χέρια ψηλά, ζητώντας έλεος. Ο Οδυσσέας- 
υπακούοντας στο παλιό κλέφτικο συνήθειο που 
‘λεγε πως προσκυνημένο κεφάλι δεν κόβεται 
τους χάρισε τη ζωή. Και σαν να μην έφτανε αυτό, 
αφού τους ξαρμάτωσε, τους άφησε να φύγουν 
μαζί με τα χρήματα που συνόδευαν για να τα 
πάνε στον προορισμό τους, στους πασάδες τους.
Τέτοια κίνηση δεν θα συναντήσουμε άλλη σε 
ολόκληρο το Εικοσιένα και είναι εκείνο που κά-
νει τη μάχη της Τατάρνας -εκτός από πρώτη της 
Επανάστασης- μοναδική κι ανεπανάληπτη στο 
συμβολισμό της και στο μήνυμα που δίνει:
Δεν αρχίζει αγώνας αρπαγής, ληστείας και πλιά-
τσικου αλλά αγώνας αρετής και τόλμης. Αγώνας 

να αποκτηθεί, με νύχια και με δόντια, το πολυ-
τιμότερο και υπέρτατο αγαθό της ζωής, η Λευ-
τεριά. 

Ο καπεταν-Δυσσέ-
ας κι ο ηγούμενος 
Κυπριανός, στις 22 
Μαρτίου 1821 άνα-
ψαν το φιτίλι της 
Επανάστασης στη 
Ρούμελη και κρέ-
μασαν το φλάμπου-
ρο της Λευτεριάς, 
φτιαγμένο απ’ τη 
φουστανέλα και το 
ράσο, ν’ ανεμίζει 
στην ανοιξιάτικη 
αύρα μεσοκάμαρα 
του πέτρινου γεφυ-

ριού της Τατάρνας που σήμερα βρίσκεται κα-
ταποντισμένο στη λίμνη των Κρεμαστών, κάτω 
ακριβώς απ’ τη μεγάλη σύγχρονη γέφυρα. 
Ο Ασπροπόταμος, με τα φαράγγια και τις ρεμα-
τιές του, σκόρπισε και διαλάλησε τον αχό των 
καριοφιλιών στα πέρατα κι αφύπνισε τους  Έλ-
ληνες  να παλέψουν: Για νίκη ή θανή.
Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος θα φύγει για την Ανα-
τολική Στερεά ξεσηκώνοντας από όπου περνά 
τους ραγιάδες  στον αγώνα. Ο φλογερός ρασο-
φόρος Κυπριανός με τους καλογέρους  «που 
δεν αρκέστηκαν μόνο σε ευχές και δοξολογίες, 
παρά άδραξαν τ’ άρματα και ζώστηκαν σπάθε »  
θα τον ακολουθήσουν πολεμώντας μαζί του. Οι 
Τούρκοι για εκδίκηση θα κάψουν το Μοναστήρι.
Ο ένας από τους πρωταγωνιστές της μάχης, ο 
τριαντάχρονος Οδυσσέας, από  το θρύλο του 

κλεφταρματολισμού. Ο άλλος, ο ηγούμενος Κυ-
πριανός, πενηντάρης πάνω κάτω, από το θρύλο 
του Πατρο-Κοσμά και του «ποθούμενου».
 Η ζωή του αδικοχαμένου ήρωα της Γραβιάς εί-
ναι λίγο πολύ γνωστή σε όλους μας και δίκαια 
λογαριάζεται ένα από τα μεγαλύτερα παλληκά-
ρια της φυλής μας.  
Ο ηγούμενος Κυπριανός ανήκει κι αυτός, όπως 
και τόσοι άλλοι γενναίοι, στους αφανείς ήρω-
ες της ιστορίας μας. Γεννήθηκε γύρω στα 1770 
στη Βούλπη. Κατά κόσμον ονομαζόταν Κων-
σταντίνος Σαξωνίδης. Εικοσάχρονος μπήκε στο 
Μοναστήρι, χειροτονήθηκε ιερομόναχος και 
μετονομάστηκε Κυπριανός. Πιστός φίλος και 
συναγωνιστής του Κατσαντώνη και του Καρα-
ϊσκάκη. Με την έκρηξη της επανάστασης άφη-
σε όπως είπαμε το Μοναστήρι και με πενήντα 
καλογέρους  πολέμησε δίπλα στον Ανδρούτσο, 
τον Καραϊσκάκη, το Βελή, το Ράγκο και άλλους 
καπεταναίους για τη λευτεριά της Πατρίδας. Με 
το τέλος του αγώνα γύρισε με 12 μόνο από τους 
καλόγερους που απόμειναν, για να αντικρίσουν 
τα αποκαΐδια και τα ερείπια του Μοναστηριού 
που πολλές φορές έκαψαν οι Τούρκοι. Την τε-
λευταία όταν ο Σκόντρα Πασάς «πήρε σβάρνα τα 
Άγραφα» καθώς γράψαμε και στο προηγούμενο 
φύλλο της εφημερίδας και δεν άφησε «λίθον επί 
λίθου».  Κατέφυγαν στο Μετόχι του Μοναστη-
ριού στον Άγιο Γεώργιο, μια ώρα μακριά, όπου 
και πέθανε το 1838 χωρίς να προλάβει να δει 
το νέο Μοναστήρι που άρχισε να χτίζεται τρία 
χρόνια αργότερα. Μετά το θάνατό του παραση-
μοφορήθηκε για την προσφορά του στο αγώνα.
Ας είναι αγιασμένα  τα κόκκαλά τους!  
Τους  χρωστάμε τόσα πολλά …

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 1) (Γεωργίου Καραγεώρ-
γου: Τα Άγραφα 2) Πάνου Βασιλείου: Το Μο-
ναστήρι της Τατάρνας 3)    Αρχιμ. Δοσιθέου: 
Προσκύνημα στο Μοναστήρι της Τατάρνας  
4) Δημ. Φωτιάδη: Ιστορία της Ελληνικής 
Επαναστάσεως 5) Δημ. Φωτιάδη: Καραϊσκά-
κης 6) Διον. Κόκκινου: Ιστορία της Ελληνι-
κής Επαναστάσεως 7)  Σ.Ι.Μ.Ι.Α. εις Σ.Ε. Τα 
ιστορικά της Ρούμελης τόμοι Α και Β.

Άρθρο: Κ. Χαραμής
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Άρθρο: Π. ΣαλαγιάννηςΆρθρο: Γ. Χρύσανθος

Ξεφάντωσαν οι πανέμορφες Πιγγιανίτι-
σες, οι αγαπημένοι Πιγγιανίτες, όλες και όλοι οι 
εκλεκτοί φίλοι των Επινιανών, σε ένα πάρα πολύ 
πετυχημένο αντάμωμα και κοπής της Πρωτο-
χρονιάτικης πίτας 2019 του χωριού μας, την Κυ-
ριακή 3 Φεβρουαρίου στο κέντρο διασκέδασης 
«Λάμψη» στους πρόποδες της Πάρνηθας.

Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι ο 
Σύλλογός μας είχε πολλά χρόνια να διοργανώ-
σει χειμωνιάτικο αντάμωμα. Ειδικότερα στην 
Αθήνα είχε να διοργανώσει εκδήλωση από την 
εποχή που Πρόεδρος ήταν ο αγαπητός κ Κώ-
στας Αβράμπος. Είναι μεγάλη χαρά και πολύ ιδι-
αίτερη τιμή για όλο το ΔΣ που ανταποκρίθηκαν 
στο κάλεσμα του Συλλόγου οι περισσότεροι δια-
μένοντες χωριανοί μας στην Αθήνα και τις γύρω 
περιοχές. Ευχαριστούμε επίσης θερμά όλους 
τους πρώην Προέδρους του Συλλόγου κ Γιώρ-

γο Κουτρομάνο, κ Πάνο Κουτρομάνο, κ Κώστα 
Αβράμπο, κ Λάμπρο Αποστόλου και κ Κώστα 
Γαντζούδη που παραβρέθηκαν με μεγάλες πα-
ρέες και στήριξαν έμπρακτα την εκδήλωση του 
Συλλόγου μας.

Το αντάμωμα ξεκίνησε πάρα πολύ νωρίς 
γύρω στις 11:30 έφτασαν οι πρώτες παρέες και 
οι τελευταίες να κλείνουν το μαγαζί γύρω στις 
19:00 το βράδυ. Η ορχήστρα ξεσήκωσε την  νεο-
λαία μας που είχε την τιμητική της, ξεκίνησε τον 
χορό και ξέχασε να κατέβει, με αποτέλεσμα η 
πίστα να φαίνεται συνέχεια μικροσκοπική.

Μας τίμησαν με την παρουσία τους ο Δή-
μαρχος Αγράφων κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής, ο 
πρώην Δήμαρχος Αγράφων κ Χρήστος Μπού-
ρας, ο πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου  
του Δήμου Αγράφων κ Θανάσης Σταμούλης, οι 
Αντιδήμαρχοι κ Γιώργος Κίτσιος & κ Θοδωρής 

Τσιάμης, ο Περιφερειακός σύμβουλος με τον κ 
Γιάννη Σγουρό κ Στέφανος Σιμωτάς, ο Δημοτι-
κός Σύμβουλος του Δήμου Αγρινίου κ Χρήστος 
Κουτρομάνος, ο πρόεδρος της τοπικής μας 
κοινότητος κ Κώστας Γαντζούδης, ο Πρόεδρος 
της Ο.Ε.Σ. κ Βασίλης Κονιαβίτης, ο Πρόεδρος 
του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγράφων κ Φάνης 
Λόζος, ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλό-
γου Λιθοχωρίου κ Νίκος Σιαλμάς, εκ μέρους 
της εταιρείας Ευρυτάνων Επιστημόνων και του 
Πνευματικού κέντρου Ρουμελιωτών κ Αποστό-
λης Αβράμπος, εκπρόσωπος του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Βραγγιανών ο κ Νίκος Αλεξάκης.

Επίσης μαζί μας παρευρεθήκαν και διασκέ-
δασαν μαζί μας, ο υποψήφιος Δήμαρχος Αγρά-
φων κ Αλέξης Καρδαμπίκης, ο υποψήφιος πε-
ριφερειακός σύμβουλος στην Βοιωτία με τον 
Δημήτρη Αναγνωστάκη κ Γιώργος Καπλάνης 
και ο υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος του Δή-
μου Διονύσου κ Λάμπρος Κουτρομάνος.

Το ΔΣ του πολιτιστικού μας συλλόγου ευχα-
ριστεί θερμά όλες και όλους που παρευρέθηκαν 
στο αντάμωμα και συμμετείχαν ενεργά σε αυτή 
την εκδήλωσή μας.  Σας ξαναπεριμένουμε για το 
ημερήσιο καλοκαιρινό μας αντάμωμα στα Επι-
νιανά την Κυριακή 11 Αυγούστου 2019 με ακόμα 
περισσότερες εκπλήξεις και ευχάριστα απρόο-
πτα, μέχρι τότε απολαύστε τα όμορφα στιγμιό-
τυπα... που αποτύπωσε ο φίλος των Επινιανών, 
φωτογράφος Αλέξανδρος Μπουμπουρίδης.

Το Τροβάτο και τα Επαινιανά (Πιγκιανά) είναι 
από τα πιο όμορφα χωριά των Αγράφων. Είναι 
όμορα και στο βάθος των αιώνων είχαν και πα-
ράλληλη πορεία και παράλληλη ιστορία. Κατα-
γράφω, συνοπτικότατα, στοιχεία του παράλλη-
λου βίου τους:

   - Και τα δύο χωριά δημιουργήθηκαν κατά 
τη βυζαντινή περίοδο. Κατά την περίοδο της 
Τουρκοκρατίας τα βρίσκουμε να ανήκουν στο 
Σαντζάκι (διοικητική περιφέρεια) Τρικάλων. 
Στη φορολογική απογραφή που διενήργησαν οι 
Τούρκοι στα Αγραφιώτικα χωριά, το 1454-1455, 
βρίσκουμε το Τροβάτο  να έχει 99 οικογένειες 
(495 άτομα) και τα Επαινιανά με τους περιφε-
ρειακούς του οικισμούς 260 οικογένειες (1300 
άτομα).

- Το Τροβάτο και τα Επαινιανά, κατά την Τουρ-
κοκρατία, ανήκαν στον ίδιο ναχιγιέ (δήμο).

- Και τα δύο χωριά ανήκαν στον αρχικό πυ-
ρήνα του αρματολικιού των Αγράφων.

- Και τα δύο ήταν Σαρακατσανοχώρια, διέθε-
ταν βοσκοτόπια και είχαν αναπτυγμένη κτηνο-
τροφία και ονομαστά τσελιγκάτα.

- Τροβατιανοί και Πιγκιανίτες είχαν τα ίδια 
ήθη και έθιμα στην κοινωνική τους συμπεριφο-
ρά και τις κοινωνικές τους εκδηλώσεις.

-  Όταν η Θράκη και η Μακεδονία έπεφταν 
στα χέρια των Τούρκων (το β́  μισό του 14ου α. 
και τον 15ο αι.) εύποροι φυγάδες από τα μέρη 
αυτά – και ιδίως από τη Θεσσαλονίκη- εγκα-
ταστάθηκαν στα Άγραφα και πολλοί εξ αυτών 
στο Τροβάτο και στα Επαινιανά. Επίσης, μετά τη 
Συνθήκη του Ταμασίου (10 Μαΐου 1525) έχουμε 
αύξηση του πληθυσμού και στα δύο χωριά.

- Από τις επιστολές του Αναστασίου Γορδίου 
διαπιστώνουμε ότι το β́  μισό του 17ου και αρχές 
του 18ου αι., είχαν αναζητήσει εργασία και είχαν 
εγκατασταθεί στη Θεσσαλονίκη και αλλαχού 
Τροβατιανοί και Πιγκιανίτες.

- Οι Τροβατιανοί και οι Πιγκιανίτες ανέκαθεν 
ήταν θρήσκοι και λάτρευαν ιδιαίτερα την Πανα-
γία. Γι’ αυτό και στο Τροβάτο υπάρχει η Μονή 
Κοίμησης Θεοτόκου και στα Πιγκιανά  η Μονή 
της Παναγίας της Στάνας.

   Αξίζει εδώ να αναφέρω και την εξής πα-
ράδοση: Στις αρχές του 19ου αιώνα, μερικές φο-
ρές Τροβατιανοί πήγαιναν τη νύχτα και έκλεβαν 
πρόβατα από τα κοπάδια των Πιγκιανιτών. Οι 
Πιγκιανίτες, όπως ήταν φυσικό, είχαν αγανα-
κτήσει. Με αφορμή το γεγονός ότι σε ένα κοπάδι 

Τροβατιανού -που συχνά έκλεβε πρόβατα Πι-
γκιανιτών- είχε πέσει αρρώστια και ψοφούσαν 
τα πρόβατά του, οι Πιγκιανίτες εσκεμμένα διέ-
δωσαν ευρέως ότι ο Τροβατιανός είχε κλέψει 
πρόβατα από Πιγκιανίτη κτηνοτρόφο και τα είχε 
σμίξει με το κοπάδι του και γι’ αυτό ψοφούσαν 
τα πρόβατά του, δεδομένου ότι τα ποίμνια των 
Πιγκιανιτών τελούσαν υπό την προστασία της 
Παναγίας της Στάνας. Οι Τροβατιανοί, όταν πλη-
ροφορήθηκαν τη διάδοση αυτή, θορυβήθηκαν 
και δεν ξανατόλμησαν να κλέψουν Πιγκιανίτι-
κα πρόβατα. Η προπαγάνδα των Πιγκιανιτών 
υπήρξε αποτελεσματικότατη.

     Κατά μία των παραδόσεων, επίσης, το ση-
μερινό οίκημα του μοναστηριού της Παναγίας 
της Στάνας, που φέρει χρονολογία ανέγερσης 
1790, σκαλισμένη πάνω από την είσοδο, χτίστη-
κε πάνω σε παλαιότερο ερειπωμένο εκκλησάκι 
από απόγονο του μεγαλοτσέλιγκα Πάνου Στά-
νου, ο οποίος είχε τα κοπάδια του και τις στάνες 
στην περιοχή. Παρεμπιπτόντως αναφέρω ότι ο 
Παναγιώτης Στάνος, ο μεγαλοτσέλικας, ο ευσε-
βής, ο συμπαραστάτης σε όσους είχαν ανάγκη 
βοήθειας και ο γενναιόδωρος χρηματοδότης για 
την κάλυψη αναγκών των ναών, κατά την εκδο-
χή του χαλκέντερου ερευνητή Πάνου Ι. Βασιλεί-
ου, ήταν Τροβατιανός.  

- Τα διοικητικά όρια μεταξύ των κοινοτήτων 
Επαινιανών και Τροβάτου καθορίστηκαν από 
επιτροπή που συγκροτήθηκε κατά το άρθρο του 
Ν.Δ/τος 2888/1954 και την υπ’ αριθμ. 1144/27-
5-1961 απόφαση του Νομάρχη Ευρυτανίας. Ο 
τελικός καθορισμός από την ορισθείσα επιτροπή 
έγινε και υπογράφτηκε ομόφωνα την 25η  Αυ-
γούστου του 1961 και έχει ως εξής:  Τα όρια «… 
άρχονται από Ντεληδήμου, κατευθείαν Σπανό, 
κατευθείαν οροσειρά Τσουκασιάκα, κατευθεί-
αν τον κατήφορο Κόκκινα Διάσελα, κατευθεί-
αν οροσειρά Παραμήδα, κατευθείαν οροσειρά 
Μπουρλούμη, κατευθείαν οροσειρά Σταυρού». 
Τον καθορισμό αυτό των ορίων υπογράφουν 
ο Ειρηνοδίκης Ευάγγελος Κ. Τσαγκαρούλης, 
ο Παναγιώτης Λ. Αποστόλου, αντιπρόεδρος 
της κοινότητας Επαινιανών (κωλυομένου του 
Προέδρου), ο Δημήτριος Θεοδ. Παπαδημητρίου, 
πρόεδρος της Κοινότητας Τροβάτου, ο Χρήστος 
Δημητρίου Ζιώγας και ο Κων/νος Λεων. Καρα-
γεώργος ως σύμβουλοι αντίστοιχα των κοινο-
τήτων Επαινιανών και Τροβάτου.  

    Σημειωτέον δε ότι ουδέποτε προέκυψαν 
συνοριακές διαφορές μεταξύ Τροβατιανών και 
Πιγκιανιτών.

-Παραθέτω και 
ένα ιεροδικαστι-
κό έγγραφο της 
Λάρισας, του 1651 
μ.Χ., στο οποίο 
βρίσκουμε το Τρο-
βάτο με το όνομα 

Τουρβάτ (Τurvat ή και Durvat) και τα Πιγκιανά με 
το όνομα Πινιανά (Pinyana). Σ’ αυτό το ιεροδικα-
στικό έγγραφο της Λάρισας (εγγραφή 767/258β) 
αναφέρεται ότι εκδικαζόταν μια υπόθεση σχε-
τική με κάποια κληρονομική διεκδίκηση, στην 
οποία αμφισβητιόταν αν η μητέρα κάποιου Απο-
στόλη ήταν η Κονδύλω, από το χωριό Turvat 
(Τροβάτο). Στο ίδιο ιεροδικαστικό έγγραφο 
αναφέρεται και το χωριό Pinyana (Πινιανά). Το 
έγγραφο έχει ως εξής:

 «Η χριστιανή kondilo bt. Andriya (χωριό 
Turvat στο ναχιγιέ Fenar του Yenisehir) κατη-
γορεί τον Yusuf Aga b. Abdullah, ζαμπίτη του  
cibayet Venice που ανήκει στα βακούφια της 
Mihrimah, ότι: Ο γιος της Apostoli v. Lambo πέ-
θανε στο πλοίο του καπετάνιου Yusuf Reis και 
η κληρονομιά του περιήλθε σε αυτήν. Την κα-
τέσχεσε όμως αυτός ο ζαμπίτης. Ζητάει να της 
δοθεί η κληρονομιά του γιου της.

   Ο Yusuf Aga ομολογεί ότι κατέσχεσε την 
κληρονομιά του Apostoli, αλλά αρνείται το ότι 
αυτή είναι η μητέρα του. Η Kondilo καλείται 
να προσαγάγει μάρτυρες, για να αποδείξει τον 
ισχυρισμό της. Φέρνει τους Panayoti v. Papa 
Manoli (χωριό Pinyana στον ειρημένο ναχιγιέ) 
και Nicola V. Angelaki (χωριό Pisa), οι οποίοι 
καταθέτουν ότι πράγματι μητέρα του Apostoli 
είναι η Kondilo, πατέρας του είναι ο Lambo, 
παππoύς του ο Yorgi και τόπος γέννησής του 
το χωριό Durvat. Επίσης, ότι δε γνωρίζουν να 
υπάρχει άλλος κληρονόμος του, εκτός από τη 
μητέρα του.   

    Διατάζεται να ενεργήσουν βάσει της μαρτυ-
ρίας (να παραδοθεί δηλαδή η κληρονομιά στην 
kondilo) 24 Sa’ban 1062»  [= ελληνική ημερο-
μηνία 1651].

Σημείωση: 
- ζαμπίτης: Ήταν, επί Τουρκοκρατίας,  αστυνομι-

κό όργανο με βαθμό αντίστοιχο προς τον σημερινό 
αστυνόμο και πολλές φορές ήταν και υπεύθυνος για 
τους φόρους κάποιου χωριού.

- Το χωριό pisa είναι η Μπέσια, η σημερινή 
Δάφνη. 
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α/α Ονοματεπώνυμο €

1 Αβράμπος Γεώργιος Ταξιάρχη 20
2 Αβράμπος Ταξιάρχης 20
3 Αβράμπος Κωνσταντίνος Ιωάννη 50
4 Αβράμπος Αποστόλης Ιωάννη 50
5 Αφοι  Μάμαλη 20
6 Γεωργίου Λάμπρος Βασιλείου 50
7 Ζαρκαδούλας Γεώργιος Λάμπρου 15
8 Ζαχαρίας Αθανάσιος 40
9 Ζιώγας Βασίλειος 70
10 Ζιώγας Παναγιώτης Κωνσταντίνου 10
11 Ιωάννου Χαράλαμπος 20
12 Κουτσίκου Αβράμπου Αγορίτσα 50
13 Καραφύλλης Στράτος 20
14 Κουτρομάνος Πολύδωρας 10
15 Κουτρομάνος Χρήστος 20
16 Κουτρομάνος Βασίλειος Ιωάννη 10
17 Κουτρομάνος Λάμπρος Δημητρίου 10
18 Μάμαλη Kατερίνα 50
19 Μάκκας Ηλίας 20
20 Μανίκα Παναγιώτα 10
21 Χρύσανθος Χρήστος Αναστασίου 20
22 Χρύσανθος Γεώργιος Κλεομένη 50

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΑΠΟ 01.01.2019 ΕΩΣ 31.03.2019

ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ

Στις 28 Φε-
βρουαρίου 2019 , 
σε ηλικία 49 ετών , 
έφυγε από τη ζωή ο 
Δημήτριος Γεωργίου 
Αβράμπος, εγγονός 
του αείμνηστου  στρα-
τηγού Δημητρίου Γ. 

Αβράμπου. Βαθύτατη  θλίψη και μεγάλο πόνο 
προκάλεσε η είδηση του θανάτου του σε συγ-
γενείς και φίλους. 

Η νεκρώσιμη ακολουθία εψάλη στον Ιερό 
Ναό των Αγίων Θεοδώρων του Ά  Νεκρο-
ταφείου Αθηνών την 2α  Μαρτίου, και ετάφη 
στον εκεί οικογενειακό τάφο. Η πολυαγαπη-
μένη του Γεωργία, τα λατρευτά του παιδιά, η 
αγαπημένη του αδελφή Χριστίνα με τον σύζυ-
γο και τα παιδιά της, συγγενείς και φίλοι τον 
συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία.    

Ο εκλιπών γεννήθηκε στην Αθήνα την 
3.4.1970.  Σπούδασε οικονομικά στο Πανε-
πιστήμιο Αθηνών και ως Οικονομολόγος ερ-

γάστηκε σε μεγάλες εταιρείες.  Παντρεύτηκε 
την αγαπημένη του Γεωργία Πιερρακάκη με 
την οποία απέκτησαν τρία αγόρια, το Γιώργο 
που σήμερα είναι 16 ετών , το Στέφανο 13 
ετών και τον Πέτρο που είναι 11 ετών. 

Δυστυχώς θα είναι απών  στην προγραμ-
ματισμένη συνάντηση μας  στα Επαινιανά , 
γενέτειρα του παππού του,  τον προσεχή Αύ-
γουστο που θα πραγματοποιηθούν οι πολιτι-
στικές εκδηλώσεις για τον παππού του από 
τον Πολιτιστικό μας Σύλλογο. Η ανίατη αρ-
ρώστια του στέρησε την επιθυμία του αυτή. 
Ευχόμαστε ο Πανάγαθος Θεός να  αναπαύσει 
την ψυχή του και να δίνει κουράγιο και  δύ-
ναμη στην οικογένειά του για το κενό που 
άφησε. Αιωνία σου η μνήμη αγαπημένε μας 
Δημήτρη. 

Απόστολος Αβράμπος.

Έφυγε από τη ζωή στις 18 Ιανουαρίου 2019 
στις ΗΠΑ, ύστερα από αυτοκινητιστικό ατύ-
χημα, ο Περικλής Αποστόλου του Γεωργίου 
και της Σοφίας, σε ηλικία 93 ετών. Γεννήθη-
κε το 1925 στα Επινιανά. Μετανάστευσε στις 
ΗΠΑ στα μέσα της  δεκαετίας του 1950, έζησε 

και εργάσθηκε στο 
Σικάγο, Σαν Φρα-
ντσίσκο και σε άλλες 
περιοχές και ασχο-
λήθηκε με επιχειρή-
σεις στον τομέα της 
εστίασης. Η γυναίκα 
του ήταν Ελληνίδα 

με την οποία απέκτησε μια αξιόλογη οικογέ-
νεια στις ΗΠΑ, όπου είχαν μεταναστεύσει και 
τα αδέλφια του. Ο Περικλής αγαπούσε πάρα 
πολύ την γενέτειρά του τα Επινιανά  και την 
επισκεπτότανε με κάθε ευκαιρία. Ευχόμαστε 
ο Θεός να τον αναπαύσει.

Λάμπρος Ζαρκαδούλας.

ΥΓ. Η φωτογραφία του Περικλή και οι 
πληροφορίες για τον θάνατό του αναδημο-
σιεύονται από την δίγλωσση εφημερίδα του 
Συλλόγου των Ευρυτάνων της Αμερικής ‘’ΤΟ 
ΒΕΛΟΥΧΙ’’, η οποία εκδίδεται κάθε τρίμηνο  
από το 1947 στις ΗΠΑ.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου, εκφράζει τα θερμά του 
συλλυπητήρια στους οικείους του.

Γιώργος Θ. Σκλαπάνης 6984 87 44 60 Δροσέλα

Λάμπρος Β. Γαντζούδης 6972 00 59 13 Σαμάρι

Γιώργος Γαντζούδης 6986 069 073 Καπριόρι

Πάνος Γ. Κουτρομάνος 6976 44 36 72 Φτέρη

Νώντας Γ. Κουτρομάνος 6979 58 08 12 Φτέρη

Κώστας Ζαρκαδούλας 6974 92 04 53 Ασπρόρεμα

Στέργιος Αβράμπος 6945 700 125 Απιδιά
Βασίλης Ζαρκαδούλας 6974 92 04 53 Ασπρόρεμα

Μπάμπης Σκλαπάνης 6981 01 68 42 Σαμάρι

Κωστας Σκλαπάνης 6978 20 37 40 Σαμάρι

Βασίλης Κουτρομάνος 6978 84 09 64 Φτέρη

Πάνος Θεο. Αρωνιάδας 6977 39 14 10 Φτέρη

Κώστας Θεο.  Αρωνιάδας 6972 03 71 81 Φτέρη

Σπύρος Γατζούδης 6973 81 70 03 Μακρύκαμη

Γιώργος Στέφ. Αβράμπος 6975 26 06 12 Μέρσια

 Κτηνοτρόφοι, Γαλακτοκομικά
προϊόντα

 ΕΚΛΟΓΕΣ: Ο ΘΕΣΜΟΣ ΠΟΥ
ΖΗΤΑΝΕ ΟΛΟΙ ΑΠ’ ΟΛΟΥΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

 ΓΙΑ ΝΑ
 ΜΕΙΝΕΙ ΤΟ
 ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ
 ΖΩΝΤΑΝΟ!

 ΤΡΙΠΛΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26.05

Οι επερχόμενες δημοτικές και περιφε-
ρειακές εκλογές αποτελούν μια καινούργια 
αφετηρία για όλους τους πολίτες της χώρας. 
Μια καινούργια αφετηρία που στηρίζεται σε νέες 
προσδοκίες, φιλοδοξίες, ελπίδες και στόχους.

Κάθε τόπος διακρίνεται από συγκεκριμένα 
γνωρίσματα. Υπάρχουν μέρη που διαθέτουν 
πλούσια και μοναδικά γεωμορφολογικά χαρα-
κτηριστικά. Κάποια από αυτά, ίσως να αποτε-
λούν και τροχοπέδη και να δυσχεραίνουν την 
πρόσβαση σε αυτό. Ένα από αυτά τα μέρη είναι 
και το χωριό μας και ο Δήμος μας.  Τώρα, η περί-
οδος είναι κατάλληλη και το έδαφος πρόσφορο 
για να ζητήσουμε και για να διεκδικήσουμε ό,τι 

καλύτερο μπορούμε και εμείς για το δήμο μας. 
Στόχο όλων μας θα πρέπει να αποτελεί η ανάδει-
ξη του χωριού μας και του δήμου μας, η ανάπτυ-
ξή του και η αξιοποίηση όλης της ομορφιάς του. 
Με κύριο γνώμονα την αγάπη μας προς αυτόν 
τον ευλογημένο τόπο, μπορούμε να δείξουμε σε 
όλους τους συμμετέχοντες στον πολιτικό στί-
βο ό,τι αυτό το μέρος αξίζει και δικαιούται την 
προσοχή τους, καθώς και περαιτέρω ευκαιρίες 
ανάπτυξης.  Συνεπώς, οι εκλογές δεν εμπεριέ-
χουν πάντα το στοιχείο της τύχης, αλλά αρκε-
τές φορές αποτελούν ένα παιχνίδι ανάμεσα στο 
«δούναι και λαβείν».    

Αγαπητοί συμπατριώτες,
Ονομάζομαι Κουτρομάνος Γ. Παναγιώτης, γεν-
νήθηκα στο Αγρίνιο και κατάγομαι από τη Φτέ-
ρη Ευρυτανίας. Έχω μια εξαμελή οικογένεια με 
τέσσερα παιδιά ηλικίας από 9 έως και 15 ετών.

     Η συμμετοχή μου στις δημοτικές εκλογές 
ξεπερνά κάθε κομματική και προσωπική φιλο-
δοξία. Σκοπός μου είναι να υπηρετήσω τα συμ-
φέροντα των συνδημοτών μου και να τα στηρί-
ξω με καθαρό λόγο, εντιμότητα και αξιοπρέπεια.

     Πιστεύω πως ο Δήμος μας μπορεί να γίνει 

ένας δήμος πρότυπο, προσφέροντας μια καλή 
ποιότητα ζωής στους δημότες του και μια αξέ-
χαστη εμπειρία ταξιδιού στους επισκέπτες του. 
Για το λόγο αυτό πρέπει να παλέψουμε με όλες 
μας τις δυνάμεις και να αξιοποιήσουμε τα πλεο-
νεκτήματα που διαθέτει ο Δήμος.

     Είναι ένα στοίχημα που πρέπει να το κερ-
δίσουμε μαζί, για αυτό και ζητώ την στήριξή σας 
στο νέο ξεκίνημα.

Οι υποψήφιοι πρόεδροι για το κοινοτικό 
μας διαμέρισμα ζητούν την ψήφο μας, με σκοπό 
να επιλέξουμε εμείς με την ψήφο μας τον καταλ-
ληλότερο, ώστε στα επόμενα πέντε χρόνια να 
μπορέσει να κάνει το χωριό μας καλύτερο! Έτσι 
σε αυτές τις εκλογές θα ψηφήσουμε για τα επό-
μενα πέντε χρόνια, πρόεδρους, συμβούλους, 
δημάρχους, αντιπεριφερειάρχες, περιφερειάρ-
χες και ευρωβουλευτές!

Όμως, το τι θέλουμε εμείς για το χωριό μας 
και ποιος από τους υποψήφιους είναι ο ιδανικό-
τερος να το πραγματοποιήσει είναι ένα μεγάλο 
θέμα!  Ένα μεγάλο θέμα για το τι θέλουμε εμείς 
και ποιος είναι ο ιδανικότερος από όλους τους 
υποψήφιους που θα εκλέξουμε, στην προεδρία 
του χωριού μας, στην δημοτική μας ενότητα, 
στο δημοτικό συμβούλιο του δήμου, στην δη-
μαρχεία, στο περιφερειακό συμβούλιο, στην 
αντιπεριφέρεια, στην περιφέρεια και τέλος στο 
Ευρωπαϊκό συμβούλιο στην Ευρώπη!

Τι θέλουμε για τα Επινιανά, τα Άγραφα, την 
Ευρυτανία, την Στερεά, την Ελλάδα μας και την 
Ευρώπη? Ξέρουμε? Αν ξέρουμε... τότε είναι εύ-
κολο! 

Ο ΕΛ σας παρουσιάζει υποψήφιους, για το 
χωριό μας, τον δήμο και την περιφέρεια από 
πολλούς συνδυασμούς και πολλούς επινιανίτες 
που συμμετέχουν σε ψηφοδέλτια στην Ευρυτα-
νία, την Αιτωλοακαρνανία και την Βοιωτία!

Ευχόμαστε σε όλους τους ψηφοφόρους να 
μάθουν τι θέλουμε, για το μέλλον της χώρας 
μας! Καλή επιτυχία σε όλους τους ψηφοφόρους 
και στους υποψήφιους!

Άρθρο: Κατερίνα Αποστόλου

Άρθρο: Γ. Χρύσανθος

Υποψήφιος πρόεδρος Επινιανών, Κώστας Γαντζούδης

Υποψήφιος πρόεδρος Επινιανών, Παναγιώτης Κουτρομάνος
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ΣΥΝΤΕΝΤΕΥΞΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ

1. Ποια είναι τα προβλήματα που αντι-
μετωπίζει η Περιφέρεια της  Στερεάς  Ελλά-
δας;

Τα τρία βασικά προβλήματα που αντιμετω-
πίζει η Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας είναι: 
Πρώτον, η ανεργία των νέων και η δημιουρ-
γία νέων θέσεων εργασίας.  Δεύτερον, τους 
τρόπους  με τους οποίους  θα αυξήσουμε το 
παραγόμενο περιφερειακό προϊόν, καθώς και 
το εισόδημα των κατοίκων. Τρίτον, το έντονο  
δημογραφικό πρόβλημα και πως θα αντιμε-
τωπίσουμε την ερημοποίηση των χωριών και 
τη διάλυση του αγροτικού χώρου.  

2. Ποιοι είναι οι στόχοι σας και οι προ-
τεραιότητές σας, συνοπτικά σαν Υποψήφιος 
Περιφερειάρχης;

Το όραμά μας είναι  “H Στερεά Ελλάδα Περι-
φέρεια Υπεροχής, μέσα στην Ελλάδα και στην 
Ευρώπη των Περιφερειών”.  Το Πρόγραμμά 
μας, συνοπτικά θα αφορά τους άξονες της 
κοινωνικής πολιτικής, της ανεργίας, της πα-
ραγωγικής ανασυγκρότησης  και της στήριξης 
της  τοπικής οικονομίας. Επίσης, την αξιοποίη-
ση του κοινωνικού κεφαλαίου, τα αναπτυξια-
κά έργα, την αποκέντρωση, τον ολοκληρωμέ-
νο σχεδιασμό και τις Ολοκληρωμένες Χωρικές 
Παρεμβάσεις στη Στερεά Ελλάδα, καθώς και 
άλλους άξονες. 

3. Ο νομός Ευρυτανίας και ειδικότερα 
η Δυτική Ευρυτανία αντιμετωπίζει ίσως τα 
περισσότερα προβλήματα συγκριτικά με τους 
υπόλοιπους νομούς. Υπάρχει κάποιο συγκε-
κριμένο πρόγραμμα;

Για μας, η Ευρυτανία είναι η Ταυτότητα της 
Ορεινής Ελλάδας. Γι’αυτό εμείς θέτουμε τρείς 
προτεραιότητες και δεσμεύσεις πολιτικής.  
Πρώτον, στόχος μας είναι να γίνει η Ευρυ-
τανία Πρότυπο Κέντρο Ορεινής Οικονομίας.  
Προγραμματίζουμε ένα  Πιλοτικό Αναπτυξια-
κό Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Μορφής-Ο-
λοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ), το 
οποίο θα περιλαμβάνει Υποδομές, Ενίσχυση 
ΜΜΕ, Εναλλακτικές Δραστηριότητες, Ενί-
σχυση κτηνοτροφίας-δασοκομίας, Βελτίωση 
Οικισμών και άλλα. Δεύτερο στόχο μας απο-
τελεί η άρση της απομόνωσης και θέτουμε 
ως προτεραιότητάς μας τους  Οδικούς Άξονες 
Λαμία- Καρπενήσι, Καρπενήσι-Αγρίνιο και τις  

προσβάσεις των Αγράφων προς τους Δήμους 
Αργιθέας-Λίμνης Πλαστήρα. Επιπλέον στο-
χεύουμε  στην αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων, 
στην ανάπτυξη του φυσικού αερίου, στην Υλο-
ποίηση του Νόμου για τις Ενεργειακές Κοινό-
τητες και στο Πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τρίτο 
στόχο μας αποτελεί η ανάπτυξη διαπεριφερει-
ακής συνεργασίας με τις άλλες περιφέρειες 
και ο επανασχεδιασμός του Προγράμματος 
Πίνδος. 

4. Μεγάλες  και έντονες αντιδράσεις 
προκάλεσε η δημιουργία Αιολικών στα Άγρα-
φα. Ποια είναι η γνώμη σας;

  Κατανοώ την αντίδραση και τις ευαισθη-
σίες των ανθρώπων των ορεινών περιοχών 
εν σχέση με την «επιδρομή» των Αιολικών 
και των εταιρειών. Εδώ, στην Πίνδο- Άγραφα, 
είναι πιο έντονα τα πράγματα διότι έχουμε να 
κάνουμε με μια  περιοχή Υψηλής Φυσικής Αξί-
ας. Χρειάζεται αναθεώρηση του Χωροταξικού 
Σχεδίου, πιο αυστηρά μέτρα για τα Αιολικά και 
συνεπώς αυστηρότεροι όροι χωροθέτησης 
των μονάδων. 

Πιο πολύ με βρίσκει σύμφωνο μια «με-
τρημένη πολιτική» αξιοποίησης του υδάτινου 
δυναμικού καθώς επίσης και να κηρυχτεί η 
περιοχή σε Ζώνη Ενεργειακής αυτάρκειας με 
πράσινο πρόσημο και  δημιουργία Ενεργεια-
κών Κοινοτήτων. 

5. Μέχρι ποιο σημείο έχετε επισκεφτεί 
την Ευρυτανία;

Γνωρίζω την περιοχή μέχρι την περιο-
χή της έδρας του Δήμου Αγράφων. Σύντομα 
προγραμματίζω να φτάσω μέχρι τα Τρία Σύνο-
ρα (στα σύνορα με τη Θεσσαλία) και στις Πηγές 
του Αχελώου (Γέφυρα Τατάρνας - Δυτική Ελ-
λάδα), για να σχηματίσω καλύτερη αντίληψη 
για το «χώρο». Ωστόσο οι συνεργάτες μου και 
τα στελέχη της παράταξης γνωρίζουν άριστα 
το χώρο.

6. Με βάση ποια κριτήρια έχετε επιλέ-
ξει τους υποψηφίους που θα στελεχώσουν το 
συνδυασμό σας;

Επεδίωξα να σχηματίσω Ψηφοδέλτιο με 
στελέχη της Αυτοδιοίκησης, της Διοίκησης, 
Επαγγελματίες, Επιστήμονες, Τεχνοκράτες 
με εμπειρία στον Αναπτυξιακό Προγραμματι-
σμό, ανθρώπους μπολιασμένους με τις αξίες 

της συμμετοχής, της κοινωνικής προσφοράς 
και δράσης.  Πολλοί από τους συνεργάτες με-
τέχουν για πρώτη φορά σε αυτοδιοικητικές 
εκλογές. Οι συνεργάτες μου δεν ζουν ΑΠΟ και 
ΓΙΑ την Πολιτική.   Είναι άνθρωποι δημιουργι-
κοί, που δεν αναζητούν επιβεβαίωση από την 
συμμετοχή τους σε ένα Όργανο της Αυτοδιοί-
κησης.  

Εμείς να ευχαριστήσουμε θερμά για τη φι-
λοξενία τον κύριο Δημήτρη Αναγνωστάκη, 
καθώς και τους συνεργάτες του και ευχόμα-
στε Καλή Επιτυχία στον ίδιο και στο συνδυα-
σμό του!!!!

Με μεγάλη χαρά μας υποδέχτηκε ο Υποψήφιος  Περιφερειάρχης  Στερεάς  Ελ-
λάδας  κύριος  Δημήτρης  Αναγνωστάκης  για να μιλήσει στην εφημερίδα του 
Συλλόγου μας. 

Συνέντευξη: K. Αποστόλου
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ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ

Φ ί λ ε ς 
και φίλοι, πριν 
από  5  χρόνια 
περίπου, ξε-
κινώντας την 
π ρ ο ε κ λ ο γ ι κ ή 
μας προσπάθεια 
για τις δημο-
τικές εκλογές 
που έγιναν στις 

18 του Μάη το 2014, είχαμε υποβάλλει στους 
πολίτες του Δήμου Αγράφων, έναν Προγραμ-
ματισμό με ορίζοντα δεκαετίας.  Αυτό το Πρό-
γραμμα κέρδισε την εμπιστοσύνη των Αγρα-
φιωτών  και αρχίσαμε τον αγώνα μας την 1η 
Σεπτέμβρη, του ίδιου χρόνου . Υλοποιήθηκε 
κατά ένα  ποσοστό και αυτό οφείλετε σε όλους 
εσάς, δημότες και  αιρετούς δημοτικούς συμ-
βούλους και τοπικούς προέδρους κοινοτήτων, 
υπαλλήλους και εργαζομένους του Δήμου μας. 
Τα βγάλαμε πέρα με τη συνεργασία όλων σας. 
Τα βγάλαμε πέρα   στις καταστροφικές πλημ-
μύρες του 2015, τα βγάλαμε πέρα με τη σωρεία 
των δικαστικών και άλλων εκκρεμοτήτων που 
κληρονομήσαμε ,  με την έλλειψη ιατρών στα 
Ιατρεία , με την έλλειψη  Δημοσίων Υπηρεσιών 
στο Δήμο μας , με την οικονομική κρίση που 
μαστίζει τη χώρα μας και κατά συνέπεια και το 
Δήμο μας και με πολλά άλλα και μεγάλα προ-
βλήματα.

Γνωρίζουμε και μπορούμε αγαπητοί φίλοι , 
ΜΑΖΙ συνεχίζουμε , ΜΑΖΙ θα τα καταφέρουμε.  
ΜΑΖΙ  συνεχίζουμε να  επιλύσουμε χρονίζοντα 
προβλήματα. ΜΑΖΙ   εμπλουτίσαμε και ανανε-
ώσαμε  το πρόγραμμά μας, πρόγραμμα ΝΙΚΗΣ, 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   που σε λίγες 
μέρες θα είναι στα χέρια της κάθε Αγραφιώτισ-
σας και κάθε Αγραφιώτη.

Σε καθημερινή βάση είμαστε κοντά σας 
και από τις συνελεύσεις που κάναμε σε κάθε 
χωριό, σε κάθε κοινότητα,   θέσαμε νέες στο-
χεύσεις για την κοινωνική και  οικονομική ανά-
πτυξη των Αγράφων,   την   διοικητική ολοκλή-
ρωση,  για τη βελτίωση των προσφερόμενων 
Υπηρεσιών στους δημότες μας , για το αύριο 
του Δήμου μας και των κατοίκων του. Για το 
δικό μας αύριο. 

Φίλες και φίλοι,  σας διαβεβαιώνω ότι  όλα 
αυτά θα υλοποιηθούν στο ακέραιο και στο συ-
ντομότερο  δυνατό χρονικό διάστημα και  επί-
σης σας διαβεβαιώνω ότι  θα ενημερώνονται 
με ακρίβεια και συχνότερα οι δημότες  μας για 
τη υλοποίηση των δράσεων και των νέων στο-
χεύσεων, όπως κάναμε και την πενταετία που 
πέρασε.

Από τώρα και στο εξής θα αναδειχτεί και 
θα φανεί η δουλειά που κάναμε αυτά τα 5 χρό-
νια σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Σε αυτή τη νέα 
τετραετία θα δείτε τα αποτελέσματα της προ-
σπάθειας που καταβάλαμε, του σχεδιασμού, 
του προγραμματισμού και της οργάνωσης που 
έγινε στο Δήμο Αγράφων και θέλουμε να σας 
το αποδείξουμε. 

Φίλες και φίλοι, Αγαπητοί συμπατριώτες, 
συνδημότες και συνεργάτες , Αγραφιώτισσες 
και Αγραφιώτες:

Εμείς  που είμαστε εδώ σήμερα, ανανεω-
μένοι, ενισχυμένοι πιο έτοιμοι, πιο δυνατοί,   
ΜΑΖΙ συνεχίζουμε γιατί και γνωρίζουμε και 
μπορούμε. Και το πιστεύουμε και το θέλουμε.  
ΜΑΖΙ συνεχίζουμε για την καινούργια νίκη, για 
την νέα προσπάθεια για την ακόμα μεγαλύτερη 
ανανέωση και προοπτική. Σας παρακαλώ πολύ 
να προσπαθήσουμε περισσότερο όλοι μαζί τις 
λίγες μέρες που απομένουν,  να στείλουμε  το 
μήνυμα νίκης σε κάθε γωνιά του Δήμου μας , 

σε κάθε χωριό σε κάθε συνοικισμό , σε κάθε 
Αγραφιώτισσα και  Αγραφιώτη. Δεν δικαιούμα-
στε να αφήσουμε το  έργο μας , το Δήμο που 
με τόσο κόπο βάλαμε στις ράγες της κανονι-
κότητας να διαλυθεί από ανθρώπους που δεν 
γνωρίζουν καν τι σημαίνει  Αυτοδιοίκηση και 

δημοτικό έργο. Που δεν γνωρίζουν το Δήμο 
Αγράφων , τις ιδιαιτερότητες,  τα προβλήματα, 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τις ανάγκες και τα 
πλεονεκτήματα του τόπου μας

Δώσαμε τον καλλίτερο εαυτό μας για το 
Δήμο Αγράφων. Κάναμε κατάθεση ψυχής.  Δεν 
θέλουμε να γυρίσουμε πίσω, θέλουμε καθα-
ρή εντολή και πρέπει να έχουμε αυτοδύναμη 
Δημοτική αρχή ώστε να υπάρχει ισχυρός Δή-
μος. Με τον Συνδυασμό μας  και το πρόγραμμά 
μας,  σας καταθέτουμε το απόσταγμα της γνώ-
σης και της εμπειρίας που αποκτήσαμε αυτά 
τα  χρόνια, σας καταθέτουμε την ανανέωση 
σε πρόσωπα και ιδέες, τον προγραμματισμό ,  
το σχεδιασμό, την οργάνωση και την αποδε-
δειγμένη δυνατότητα  υλοποίησης. Μαζί με τις 
αποδεδειγμένες σταθερές αξίας και την εγγύ-
ηση της δουλειάς, με τη δική σας παρουσία , τη 
συμμετοχή  και τη στήριξή σας , ΖΗΤΑΜΕ την 
επιβεβαίωση και την υπογραφή του αποτελέ-
σματος, την υπογραφή της νίκης , νίκη που θα 
φέρνει τη δικιά σας υπογραφή.  

Φίλες και φίλοι: Μαζί συνεχίζουμε για τη 
νίκη στις 26 του Μάη!

ΟΡΑΜΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ
Τον συνδυασμό της Δημοτικής παράτα-

ξης «Όραμα Αναγέννησης Δήμου Αγράφων» 
για τις Δημοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου 
κατέθεσε λίγο πριν εκδοθεί ο ΕΛ στο Πρωτο-
δικείο Καρπενησίου η επικεφαλής του συνδυ-
ασμού Δικηγόρος από την Φραγγίστα κ. Χρυ-
σούλα Σουλιώτη.

Το ψηφοδέλτιο περιλαμβάνει 33 υποψηφί-
ους δημοτικούς συμβούλους καθώς και και 
13 υποψηφίους για τις Τοπικές Κοινότητες Ρα-
πτοπούλου και Παλαιοκατούνας.

Υποψήφιος δήμαρχος, Μπαμπαλής Θεόδωρος
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Τεύχος #8

  »ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ«

Φίλες και Φίλοι, μετά από ώριμη  σκέ-
ψη  και προβληματισμό, ανακοινώνω να είμαι 
υποψήφιος Δήμαρχος για τον Δήμο Αγράφων 
επικεφαλής της Ανεξάρτητης Δημοτικής Κίνη-
σης:

«Δύναμη Ανάπτυξης των Αγράφων».
Έχοντας επίγνωση των χαμένων ευκαι-

ριών, των δυσάρεστων καταστάσεων που 
επικρατούν τα τελευταία χρόνια και έχοντας 
πίστη στις αστείρευτες δυνάμεις των Αγραφι-
ωτών, θα προσπαθήσουμε μαζί  να  βγάλουμε 
το Δήμο Αγράφων από το τέλμα και την στα-
σιμότητα. Πιστεύω ακράδαντα ότι  ο Δήμος 
μας,  μέσα από ένα  ολοκληρωμένο σχέδιο και 
πρόγραμμα, μπορεί  να  λύσει χρονίζοντα προ-
βλήματα, να δημιουργήσει νέες θέσεις εργα-
σίας, να στηρίξει τις οικογένειες που επέλεξαν 
να μείνουν στα χωριά μας και να σταθεί δίπλα 
στους  ηλικιωμένους παρέχοντας φροντίδα. Η 
ισόρροπη ανάπτυξη των δύο Δήμων του Νο-
μού Ευρυτανίας αποτελεί την  αδιαπραγμά-
τευτη προτεραιότητά μας. Για να πετύχουμε, 
σκοπεύουμε να συνεργαστούμε με τους άλ-
λους θεσμικούς φορείς προτείνοντας, διεκδι-
κώντας, υλοποιώντας και λέγοντας πάντα τα 
πράγματα με το όνομά τους. Εμείς, και μόνο 
εμείς, οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε την ση-

μερινή  πραγματικότητα και να αντιστρέψου-
με την στασιμότητα και την καθοδική πορεία 
που επικρατεί σχεδόν σε όλους τους τομείς. 
Τα λάθη του παρελθόντος και οι μεγάλες δια-
φορές πρέπει να σταματήσουν.

Ζούμε σε ένα Δήμο που επικοινωνεί ακόμα 
με χωματόδρομους με άλλους Δήμους, δεν 
έχει άσφαλτο σε όλα τα χωριά του, έχει μηδε-
νική απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, 
έχει τον πιο γηρασμένο πληθυσμό, τις λιγό-
τερες γεννήσεις, τη μεγαλύτερη ανεργία, έλ-
λειψη  υποδομών Υγείας, Παιδείας, Πυρόσβε-
σης, Αστυνόμευσης, Κτηνιάτρου, Γεωπόνου. 
Οφείλουμε να μην αρκεστούμε και εμείς σε 
διαπιστώσεις, αλλά να εργαστούμε σκληρά,  
δίνοντας  λύσεις και προοπτική σε ένα τόπο 
που μπορεί και πρέπει να έχει καλύτερο μέλ-
λον. Οι συμπεριφορές αιρετών που πλήγωσαν 
και αδίκησαν δυστυχώς τον Δήμο Αγράφων 
τα τελευταία χρόνια, πρέπει να εκλείψουν. Για 
να γίνει αυτό, τον πρώτο λόγο έχουν οι ίδιοι 
οι πολίτες με την συμμετοχή τους στην κοινή 
προσπάθεια ανάπτυξης του τόπου μας.

Φίλες και φίλοι, η«Δύναμη Ανάπτυξης των 
Αγράφων» είναι μια ενωτική, ανεξάρτητη κί-
νηση που πιστεύει ότι αυτά που μας ενώνουν 
είναι πολύ περισσότερα από αυτά που μας χω-

ρίζουν. Ο Δήμος Αγράφων έχει όνομα με μεγά-
λη ιστορία. Εμείς, οφείλουμε να το τιμήσουμε 
και με κανόνες συνεργασίας και διαφάνειας, 
με σχέδιο και πολλή δουλειά να γράψουμε τη 
νέα θετική σελίδα στην ιστορία του τόπου μας. 
Για να τα καταφέρουμε, πρέπει να είμαστε όλοι 
μαζί τόσο πριν όσο και μετά από τις εκλογές.

Μέχρι τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλο-
γές, θα συνδιαμορφώσουμε μέσα από διάλογο 
και συνεργασίες, ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα 
και κατόπιν θα ζητήσουμε την έγκριση των 
συμπατριωτών μας.  Μονιασμένα, με δύναμη, 
σχέδιο, πολλή δουλειά, εντιμότητα, διαφάνεια  
και συνεργασία έχουμε μόνο μια επιλογή, να 
τα καταφέρουμε.

Καλό αγώνα!
Αλέξης  Γ. Καρδαμπίκης
Υποψήφιος Δήμαρχος Αγράφων

Στις 26 Μαίου θα κληθείτε να εκλέξετε 
αυτούς που οφείλουν να εργαστούν,να παλέ-
ψουν και να διεκδικήσουν τα καλύτερα για τα 
χωριά μας και τον τόπο μας.

Να εκλέξετε αυτούς που θα βρίσκονται κο-

ντά στους λιγοστούς κατοίκους των χωριών 
μας για να λύσουν τα καθημερινά κοινά μας 
προβλήματα αλλά και να αγωνιστούν για το 
καλύτερο και την ευημερία των μικρών μας 
κοινοτήτων.

Να εκλέξετε αυτούς που θα τολμήσουν και 
θα εργαστούν για τον τόπο που αγαπάμε και 
επιλέξαμε να ζήσουμε.

Ως κτηνοτρόφος γνωρίζω καλά τα προβλή-
ματα του κλάδου μας,και με πίστη,αγάπη και 
ενθουσιασμό,το μόνο που θα σας υποσχεθώ 
είναι ότι θα εργαστώ με ζήλο, προκειμένου να 
κερδίσουμε τα καλύτερα για τα χωριά μας και 
τον τόπο μας.

Από εσάς ζητώ την εμπιστοσύνη σας για να 
μπορέσω να αγωνιστώ για τα καλύτερα του 

τόπου μας,για τη μετακινούμενη κτηνοτροφί-
α,για τους κινδύνους και τις ζημιές του επαγ-
γέλματός μας και για τα αγροτικά μας προϊό-
ντα.

Με αυτά τα λίγα καθαρά λόγια ζητώ την 
ψήφο σας.

ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ

Η ΝΕΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
Υποψήφιος δήμαρχος Αγράφων, Αλέξης Καρδαμπίκης

Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Αγράφων

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΟΛΜΠΑΣΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΑΣΙΟΣ

Ονομάζομαι Βασίλης Μπόλμπασης του 
Ιωάννη. Γεννήθηκα στον Άγιο Δημήτριο Λι-
βαδειάς και κατοικώ στην Αλίαρτο Βοιωτίας. 
Είμαι πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός 
και Υπόλογος Μηχανικός Αεροσκαφών τύπου 
Mirage F1. Είμαι παντρεμένος με τη Αγγελική 
Κουτρομάνου η οποία εργάζεται στην ΔΕΔ-
ΔΗΕ. Είμαι πατέρας δύο παιδιών, της Αθανασί-
ας- Μαρίας η οποία είναι φοιτήτρια στο Τμήμα 
Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
και του Γιάννη ο οποίος σπουδάζει στο Τμήμα 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΑΤΕΙ Πατρών.

Από το 1995 εργάζομαι στην Εθνική Τράπε-
ζα της Ελλάδος. Η καριέρα μου ξεκίνησε από 

την Διεύθυνση Επιθεώρησης και συνεχίστηκε 
στο Κατάστημα Αλιάρτου σε θέσεις: Τέλλερ, 
Προϊσταμένου, Εντεταλμένου και Αναπληρω-
τή διευθυντή. Θέσεις με τις οποίες εκτέλεσα 
και τα καθήκοντά μου στα Καταστήματα Ερυ-
θρών, Αράχωβας, Ορχομενού,Βιλλίων, Θήβας  
και Ψαχνών Ευβοίας, συμπληρώνοντας 24 
χρόνια επιτυχημένης πορείας. 

Πριν τον διορισμό μου εργάστηκα ως χει-
ριστής βαρέων μηχανημάτων σε εργοστάσια 
βάμβακος, χειριστής χωματουργικών μηχα-
νημάτων, υπάλληλος του τέως Οργανισμού 
Κωπαΐδος, Συντηρητής Εγκαταστάσεων στο 
Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασού κτλ., θέσεις 
οι οποίες με βοήθησαν να καταλάβω πως η 
εξέλιξη και η επιτυχία στην ζωή είναι ένας 
δρόμος δύσκολος που χρειάζεται επιμονή και 
υπομονή. Είχα διατελέσει δημοτικός σύμβου-
λος για δύο συνεχόμενες τετραετίες από το 
2002 έως το 2010.

Όλα αυτά τα χρόνια προσπαθώ να είμαι πα-
ρόν στα κοινά του τόπου μου, συμμετέχοντας 
ως ενεργό μέλος σε συλλόγους γονέων και 
κηδεμόνων, αθλητικούς συλλόγους, πολιτι-

στικούς και μορφωτικούς συλλόγους, αλλά 
και την Δημοτική Επιχείρηση Αλιάρτου.

Όπως προκύπτει από την πορεία μου ως 
τώρα, είμαι ένας άνθρωπος αυτοδημιούργη-
τος, γνώστης των συνθηκών της αγοράς και 
της οικονομίας και έχω αναπτύξει σε τέτοιο 
βαθμό την ενσυναίσθησή μου, ώστε να μπο-
ρώ να αντιληφθώ τον παλμό του αγρότη, του 
εργάτη, του αυτοαπασχολούμενου, του μι-
σθωτού αλλά και από κοινωνικής σκοπιάς του 
οικογενειάρχη.

Είμαι υποψήφιος γιατί, από την πρώτη στιγ-
μή που γνώρισα τον Φάνη Σπανό κατάλαβα ότι 
πρόκειται για έναν άνθρωπο ειλικρινή με τον 
οποίο μοιραζόμαστε κοινές αγωνίες και όρα-
μα για το μέλλον του τόπου στον οποίο ζού-
με. Σε μια εποχή κρίσης, οικονομικής, ηθικής, 
κοινωνικής, το λιγότερο που μπορεί να κάνει 
κανείς είναι να συμμετέχει ενεργά για να βελ-
τιώσει την καθημερινότητα των πολιτών του 
τόπου του, σε συνεργασία με ανθρώπους δί-
καιους και οραματιστές και για αυτό το λόγο 
αποδέχτηκα με χαρά την πρότασή του να είμαι 
στην ομάδα του.

Είμαι 42 χρονών, παντρεμένος και έχω 
δυο κόρες. Σπούδασα Οικονομικές Επιστήμες 
στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟ-
ΕΕ), είμαι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου από 
το Πανεπιστήμιο του Surrey στην Αγγλία, με 
ειδίκευση στο Τουριστικό Μάνατζμεντ και δι-
δάκτωρ από το University of Salford με διδα-
κτορική μελέτη στη δημόσια διοίκηση.

Από τον τόπο μας έλλειψα μόνο για σπου-
δές και συνειδήτα επέλεξα να επιστρέψω για 
να δραστηριοποιηθώ επαγγελματικά, να κάνω 
τη δική μου οικογένεια και να μεγαλώσω τα 

παιδιά μου. Πιστεύω στις δυνατότητες τις Ευ-
ρυτανίας και παλεύω καθημερινά για να απε-
λευθερωθούν.   

ΩΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Το 2014 ο Κώστας Μπακογιάννης μου εμπι-

στεύτηκε τη θέση του Αντιπεριφερειάρχη Ευ-
ρυτανίας. Πέντε χρόνια μετά καταφέραμε να 
νοικοκυρέψουμε τα οικονομικά της Περιφέ-
ρειας, σταθήκαμε δίπλα στην καθημερινότητα 
και τα προβλήματα κάθε Ευρυτάνα, αναβαθ-
μίσαμε τις υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας, 
ενώ ταυτόχρονα εκτελέσαμε και συνεχίζουμε 
να εκτελούμε ένα τεχνικό πρόγραμμα πρωτο-
φανούς μεγέθους για τα Ευρυτανικά δεδομέ-
να  που ξεπερνά τα 119 εκ € και έχει να κάνει με 
όλους του τομείς της οικονομικής δραστηριό-
τητας, άλλα και με τους τομείς της υγείας, της 
παιδείας και της κοινωνικής συνοχής.   

ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
Με τον ίδιο ενθουσιασμό που ξεκίνησα το 

2014, αλλά και με πολύ περισσότερη εμπειρία 

συνεχίζω. Είμαστε μια ομάδα που δε φοβάται 
να δουλέψει σκληρά, να χτίσει γέφυρες και 
να γκρεμίσει τείχη. Που δεν φοβάται να συ-
νεργαστεί, αλλά και να συγκρουστεί. Πέρα 
και πάνω από κόμματα και αγκυλώσεις του 
παρελθόντος, βρεθήκαμε όλοι μαζί απέναντι 
στα πολλά και μεγάλα προβλήματα της Στε-
ρεάς, στα πολλά και μεγάλα προβλήματα της 
Ευρυτανίας. Και, μέσα σε δύσκολα χρόνια 
βγήκαμε νικητές. Αυτός είναι και ο λόγος που 
συνεχίζω, με την δική σας συμπαράσταση και 
στήριξη. Έχουμε ξεκινήσει άλλωστε πολλά, 
που σε καμία περίπτωση δε θα τα αφήσουμε 
στη μέση, δε θα τα αφήσουμε να πάνε χαμένα. 
Γι’ αυτό ζητώ ψήφο εμπιστοσύνης, με σταυρό 
προτίμησης στο ψηφοδέλτιο με επικεφαλής 
τον Φάνη Σπανό.

Υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας

Υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος Βοιωτίας



Τεύχος #8

ΕΠΑΙΝΙΑΝΩΝ ΛΟΓΟΣ ΕΠΑΙΝΙΑΝΩΝ ΛΟΓΟΣ  Άνοιξη 2019  Άνοιξη 2019Τεύχος 18 Τεύχος 18

1918

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ

Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Λειβαδιάς

Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Αγρινίου

Το επίσημο παρόν του στην επερχόμενη 
αυτοδιοικητική αναμέτρηση με την πρόταση 
της Χριστίνας Σταρακά, γνωστοποίησε ο Γεω-
πόνος-Εκπαιδευτικός, Χρήστος Κουτρομάνος. 
Με σύμμαχό του την αναπτυξιακή προοπτική 
φιλοδοξεί να ενισχύσει έμπρακτα τον κοινό 
στόχο του συνδυασμού για εξελικτική, αξιο-
κρατική και αποτελεσματική αναδιάρθρωση 
του Δήμου μας. 

Στην προσωπική ανακοίνωσή του ο κ. Κου-
τρομάνος επισημαίνει:

Οι ανθρωπιστικές αξίες και η οικονομική 
σταθερότητα διακινδύνευσαν, επηρεάζοντας 
σημαντικά τον κοινωνικό μηχανισμό και την 
ομαλή λειτουργία του. Σε ένα κλίμα αναδι-

οργάνωσης των καταστάσεων, επιδιώκουμε 
την ανύψωση του δημοκρατικού ιδεώδους, 
με καινοτόμες δράσεις για την ενίσχυση της 
εκπαίδευσης, του πολιτισμού, του περιβάλλο-
ντος και της ιστορίας του τόπου μας. 

Στο πυρήνα της προσέγγισής μου εντοπίζε-
ται ο άνθρωπος και η αξία του, ως κοινωνική 
οντότητα. Η συσπειρωμένη παρουσία των δη-
μοτών, διεκδικώντας το  λόγο της και συμπο-
ρεύοντας με μας μπορεί τώρα να σχεδιάσει, 
να καινοτομήσει και να πετύχει ελπιδοφόρες 
αλλαγές σε όλα τα Δημοτικά Διαμέρισμα, στην 
αγροτική παραγωγή, στην βελτίωση των υπο-
δομών και στην έμπρακτη ενδυνάμωση του 
εμπορίου και του επιχειρείν.

Η αλλαγή αυτή συνιστά πρόκληση που 
μπορούμε να υλοποιήσουμε και σηματοδοτεί 
μία Νέα Εποχή για το Δήμο μας. Οι δημοκρα-
τικοί πολίτες στο τιμόνι, αισθανόμενοι βαθιά 
το καθήκον, υποστηρίζουμε ότι η πολιτική δεν 
σηκώνει αναβολές και προχωράμε με συλλο-
γικότητα και οργάνωση στην προσπάθεια για 
μία εκ θεμελίων ανασύσταση του Δήμου μας, 
για ένα προοδευτικό Αγρίνιο.

Αφουγκραζόμενοι τον κοινωνικό παλμό, 
καταθέτουμε την πρότασή μας, δεσμευόμενοι 
πως Η ΑΙΤΙΑ, Η ΑΦΟΡΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΙΝΗΤΡΟ 
ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ! ΜΑΖΙ ΘΑ ΤΑ ΚΑΤΑ-
ΦΕΡΟΥΜΕ!»

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΠΛΑΝΗΣ
Αγαπητοί συνδημότισσες και συνδημό-

τες, Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνω την 
υποψηφιότητά μου ως Δημοτικός  Σύμβουλος  
για 3η φορά στο ψηφοδέλτιο της Δυναμική 
Αυτοδιοικητικής Συνεργασίας της «Γιώτας 
Πούλου». Με αίσθημα ευθύνης και διάθεση 
για ανιδιοτελή προσφορά, όντας γνώστης, 
των προβλημάτων του ευρύτερου Δήμου μας 
και ανέκαθεν ενεργός στα κοινά δρώμενα, 
κατέρχομαι στον προεκλογικό στίβο, αφου-
γκραζόμενος τους συμπολίτες μας,  ευελπι-
στώντας με την εκλογή μου να συντελέσω 
και να προσθέσω κι εγώ από πλευράς μου για 
μια ακόμη συνεχόμενη θητεία ότι καλύτερο,  
ώστε να συνεχίσουμε το έργο μας  και να προ-
ωθήσουμε τον Δήμο μας σε καλύτερες μέρες. 
Σήμερα, το 2019 δηλώνω και πάλι παρών σε 
μία δύσκολη μάχη τόσο για την πόλη μας όσο 

και για την αυτοδιοίκηση. Στέκομαι με σεβα-
σμό και ειλικρίνεια δίπλα σας,  σας ζητώ να με 
τιμήσετε με την ψήφο σας για ακόμη μία φορά  
και σας καλώ να συμπορευθούμε όλοι μαζί σε 

κλίμα  ομόνοιας, σύμπνοιας, διαφάνειας.
Συνεχίζουμε δυνατά!!  Με ιδιαίτερη εκτίμη-

ση,  Καπλάνης Κωνσταντίνος.

Εργοδηγός Ηλεκτρολόγος /Αντιδήμαρχος 
Δήμου Λεβαδέων. Υποψήφιος Δημοτικός 
Σύμβουλος. Δήμου Λεβαδέων.                                                                                                                        

ΜΩΥΣΗΣ ΜΠΕΡΜΠΕΡΗΣ

ΖΙΩΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΛΑΝΗΣ

Αγαπητοί  συμπολίτες, στις 26 Μαΐου 2019  
πιστεύουμε ότι θα  γίνουμε το πρόκριμα των 
επίλογών σας και απ’ το επόμενο διάστημα, ως 
διοίκηση πλέον της Περιφέρειας, με τιμιότητα 
και ζήλο θα παλέψουμε για το εφικτό και σε 

πολύχρωμο φόντο απ’ το δικό μας σχέδιο και 
όραμα.

Ποτέ δεν πιστέψαμε στα θαύματα, παρά 
μόνο σε δίκαιες λύσεις  για το εύρος της κοινό-
τητας και στο μπόι των ανθρώπων της.

Φίλες και φίλοι, Θα ήθελα να σας ενημε-

ρώσω ότι είμαι υποψήφιος Περιφερειακός 

Σύμβουλος Ν. Βοιωτίας,  Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας με τον συνδυασμό της  Υποψήφιας 

Περιφερειάρχη  κ. Κατερίνας Μπατζελή «πα-

τρίδα μας η Στερεά». 

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους συ-

μπολίτες μου, αποδέχτηκα την τιμητική πρό-

ταση που μου έκανε η κ. Κατερίνα Μπατζελή 

να συμμετάσχω στο ψηφοδέλτιό της.

Όπως γνωρίζετε  από τα φοιτητικά μου 

χρόνια ασχολήθηκα με τα πολιτιστικά, συνδι-

καλιστικά, αθλητικά  και κοινωνικά θέματα σε 

τοπικό και πανελλήνιο επίπεδο. Απ’ όλες τις 

θέσεις  αγωνίστηκα, υπηρέτησα και υπηρετώ 

έως σήμερα με πάθος, τιμιότητα και πολιτικό 

πολιτισμό, με όλες τις δυνάμεις μου ενεργά 

την Αυτοδιοίκηση, μαχόμενος για τα προβλή-

ματα όλων  των κοινωνικών ομάδων. 

Στόχος μου είναι να συμβάλλω υπεύθυνα 

για μια ισχυρή Περιφέρεια, διότι η  αυτοδιοί-

κηση γενικότερα, χρειάζεται  ανθρώπους με 

εμπειρία αλλά και νέους ανθρώπους με φρέ-

σκιες ιδέες, που να μπορούν να διαχειριστούν 

τα σύνθετα προβλήματα των κοινωνιών και να 

εφαρμόσουν πολιτικές με σύγχρονες αναπτυ-

ξιακές δυνατότητες.

Το όραμά μας είναι να διεκδικήσουμε και να 

πετύχουμε όλοι μαζί περισσότερα, κλείνοντας 

τη πόρτα στη μιζέρια, στη γκρίνια και στο λαϊ-

κισμό που οδηγεί σε διχασμό τη τοπική κοινω-

νία. Με αίσθημα ευθύνης σας διαβεβαιώνω ότι 

θα φανώ αντάξιος της εμπιστοσύνης που με 

περιβάλετε τόσα χρόνια  και θα αναλώσω όλες 

μου τις δυνάμεις για να υλοποιήσουμε όλοι 

μαζί, ένα φιλόδοξο και ρεαλιστικό πρόγραμμα 

για την Περιφέρεια μας , με συγκεκριμένους 

στόχους, με σαφήνεια ιδεών, με ολοκληρωμέ-

νες αναπτυξιακές επιλογές.

Με γνώση - εμπειρία και δυναμισμό. 
Καθημερινά κοντά στους Αγρότες, Νέους, Ερ-

γαζομένους, Επαγγελματίες.

Υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος 
Βοιωτίας

Αγαπητέ συμπολίτη, δώσε μου την δυνα-

τότητα και την δύναμη να είμαι παρών για την 

αντιμετώπιση των προβλημάτων της περιο-

χής μας, γιατί τα προβλήματα δεν έχουν χρώ-

μα, αλλά έχουν όνομα και η συμμετοχή όλων 

μας είναι απαραίτητη για την επίλυσή τους.

   Κανείς δεν περισσεύει στον αγώνα για 

μια καλύτερη κοινωνία!   
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