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από το μπαλκόνι των Αγράφων

ΤΟ ΠΕΤΡΩΜΑ ΤΟΥ 
ΜΠΑΡΜΠΑ ΛΕΩΝΙΔΑ

1ο ΑΓΡΑΦΙΩΤΙΚΟ 
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟ-
ΣΦΑΙΡΟΥ

ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ 
ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ —
ΒΟΪΔΟΛΙΒΑΔΟ

Αποτελέσματα των συνεχόμενων 
εκλογικών αναμετρήσεων, η σταυροφορία 
των  υποψηφίων με πίνακες, στο εκλογικό 
μας τμήμα κι όχι μόνο.

Εκλογές: πως ψηφίσαμε Άσφαλτος στα  Άγραφα

Πολιτιστικός σύλλογος απανταχού επαινιανιτών

09 02 05Νέα Νέα Νέα

Ο αξιαγάπητος Χιώτης δάσκαλος του 
σχολείου μας στην Ανηφόρα, κ Γεώργιος 
Ξενέλλης θυμάται... | σελ. 11

 | σελ. 3

Φέτος θα περπατήσουμε 
μαζί με τους Βραγγιανίτες, από 
τα Βραγγιανά μέχρι την κορυφή 
του Βουνού και στην πηγή «Μάνα 
Γη»... | σελ. 8

Ασπρόρεμα • Φτέρη • Απιδιά 
Ανηφόρα • Σαμάρι • Μέρσια 
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Φέτος το φθινόπωρο θα καταφέρουν 
κι οι Αγραφιώτες, να δουν πολλές «ασφάλ-
τινες». Τα έργα για τον νέο κανονικό δρόμο 
προχωράει με γρήγορους ρυθμούς.

Ξεσαλώνουν οι λύκοι

ΟΙ ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΜΑΣ ΣΤΑ ΕΠΙΝΙΑΝΑ

 Το φετινό αντάμωμα μας περιμένει 
την Κυριακή 11 Αυγούστου να απο-

 λαύσουμε το χωριό μας. Στην μεγάλη
 εκδήλωση που συνδιοργανώνουμε με
 τους περισσότερους Αγραφιώτικους
 Συλλόγους στην Ι.Μ. Στάνας, την Τρίτη
 6 Αυγούστου, με θέμα «Οι σχολές των
 Αγράφων στην Τουρκοκρατία» δεν

 πρέπει να λείψει κανείς. Το Σάββατο 10
 Αυγούστου, η 5η Ημερίδα Επινιανών
 με θέμα «Οι Στρατηγοί Αβράμπου»,
 προοιωνίζεται να σημειώσει μεγάλη
επιτυχία, με πολλούς εξαιρετικούς κα-

 λεσμένους, για να αποδώσουμε φόρο
 τιμής στους Επινιανίτες προγόνους
 μας  |  σελ. 6-7

Σε έξαρση οι επιθέσεις πεινασμένων 
λύκων στα κοπάδια.
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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

Σε εξέλιξη το έργο «Ασφαλτόστρωση οδι-
κού δικτύου διασταύρωση Αγράφων – Άγρα-
φα» προϋπολογισμού 2.000.000,00 €. Η χρη-
ματοδότηση του έργου γίνεται από το τεχνικό 
πρόγραμμα της Περιφέρειας και η κατασκευή 
του αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του χρο-
νοδιαγράμματος.

Το έργο αφορά στην ασφαλτόστρωση του 
οδικού δικτύου προς το χωριό Άγραφα του Δή-
μου Αγράφων και περιλαμβάνει εργασίες οδο-
στρωσίας, ασφαλτόστρωσης και τεχνικών σε 
τμήμα του επαρχιακού οδικού δικτύου από την 
διασταύρωση Αγράφων έως Άγραφα μήκους 
4.000μ. Πρόκειται για την ασφαλτόστρωση υφι-
στάμενης οδού μέσου πλάτους 5-5,5 μέτρων σε 
περιοχή με έντονο ανάγλυφο βραχωδών σχη-
ματισμών. Στόχος της παρούσας εργολαβίας εί-
ναι η βελτίωση της προσπελασιμότητας σε αυτό 
το τμήμα του επαρχιακού δικτύου για όλες τις 

εποχές του χρόνου. Σύμφωνα με την κυκλοφο-
ρία και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού 
προτείνεται η κατασκευή οδοστρώματος με μία 
λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση πλάτους 
3.00μ., έρεισμα πλάτους 0.50 μ στα κατάντη 
ενώ στα ορύγματα θα κατασκευαστεί τριγωνική 
επενδεδυμένη τάφρος πλάτους 0.50 μ. περίπου.

Χαρακτηριστικά είχε αναφέρει με ανακοίνω-
σή της η Περιφέρεια, ότι η Περιφερειακή Αρχή 
του Κώστα Μπακογιάννη πιστή στο πρόγραμμά 
της χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα χρηματο-
δοτικά εργαλεία για να πραγματοποιήσει ση-
μαντικά έργα για την περιοχή. Έργα τα οποία 
βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών 
και δίνουν λύσεις σε χρόνια προβλήματα της 
Ευρυτανίας.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας κ. Τασι-
ός, είχε  δηλώσει μετά την υπογραφή της σύμ-
βασης τα εξής: “Με το έργο αυτό κάνουμε ένα 

ακόμη πολύ ση-
μαντικό βήμα για 
την επίτευξη ενός 
μεγάλου στόχου, 
της δημιουργίας 
πρόσβασης με ασφαλτόστρωση στα χωριά των 
Αγράφων. Με την ολοκλήρωση του έργου αυ-
τού επιλύουμε χρόνια προβλήματα προσβασι-
μότητας τόσο για τους κατοίκους της περιοχής 
όσο και για τους επισκέπτες και δίνουμε νέα 
ώθηση στην ανάπτυξη της περιοχής με δημι-
ουργία νέων τουριστικών διαδρομών αλλά και 
συγκοινωνιακών διευκολύνσεων για την ανά-
πτυξη της τοπικής οικονομίας’’. Επιτέλους, φέ-
τος το Φθινόπωρο θα καταφέρουν κι οι Αγρα-
φιώτες, να δουν πολλές «ασφάλτινες» μέρες 
και στο δικό τους χωριό, μιας και τα έργα για τον 
νέο κανονικό δρόμο προχωράει με γρήγορους 
ρυθμούς!

 Τριμηνιαία έκδοση του πολιτιστικού συλλόγου
Επαινιανιτών Ευρυτανίας
Τεύχος 19ο.  Καλοκαίρι  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:  Lenka Yuzlenka
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Ξεκίνησε η κατασκευή έργου «Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου 
διασταύρωση Αγράφων – Άγραφα», προϋπολογισμού. 2 εκατ. € Παρακαλούμε και προσκαλούμε όλα τα 

μέλη του Συλλόγου, την Τετάρτη 14 Αυγούστου 
στις 12:00 το μεσημέρι, να παρευρεθούν στην 
κεντρική πλατεία του χωριού, για τις αρχαιρε-
σίες εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου και 
τον απολογισμό πεπραγμένων του προηγούμε-
νου Δ.Σ.

Είναι σημαντική η προσέλευση όλων των με-
λών, δεδομένου ότι, στη συγκεκριμένη γενική 
συνέλευση θα παρθεί απόφαση για αλλαγές στο 
καταστατικό του Συλλόγου.  Το καταστατικό δεν 
έχει τροποποιηθεί καθόλου από την ίδρυση του 
Συλλόγου το 1982.

Προγραμματίζεται σε συνεργασία με τους 
περισσότερους Συλλόγους των Αγράφων, να δι-
οργανωθεί μέχρι την 15η Αυγούστου ένα τουρ-
νουά ποδοσφαίρου, στο γήπεδο των Επινιανών 
και στο γήπεδο των Βραγγιανών με τον νέο 
χλοοτάπητα. 

Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινω-
θούν σύντομα, στο διαδίκτυο και από τους εκ-
προσώπους των αντίστοιχων Συλλόγων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝ. 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1ο ΑΓΡΑΦΙΩΤΙΚΟ 
ΤΟΥΡΝΟΥΑ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται 
θερμά, όλοι οι επιτυχό-
ντες στα ιδρύματα της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης της προηγούμενης 
σχολικής χρονιάς 2017-
2018, να μας ενημερώσουν για 
το ίδρυμα που επέτυχαν, με σκοπό να συμπλη-
ρωθούν οι έπαινοι για την βράβευσή τους στο 
καλοκαιρινό μας αντάμωμα!

Σας ενημερώνουμε ότι ο Πολιτιστικός 
μας Σύλλογος έχει πλέον τον δικό του τρα-
πεζικό λογαριασμό στην Eurobank με αριθμό 
IBAN: GR58 0260 7600 0006 1020 0441 141

Οποιοδήποτε ποσό κατατίθεται στον εν 
λόγω 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 
εκφράσουμε την αμέριστη ευγνωμοσύνη μας, 
σε όλες και όλους αυτούς που τόσα χρόνια 
στηρίζουν τον Σύλλογο και είναι συνεπείς σε 
αυτήν την υποχρέωσή τους!



ΕΠΑΙΝΙΑΝΩΝ ΛΟΓΟΣ  Καλοκαίρι 2019 Τεύχος 19

54

Τεύχος 19

ΧΑΜΕΝΟ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙ ΜΕ 4.500 €

ΜΙΑ ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑ

ΕΠΑΙΝΙΑΝΩΝ ΛΟΓΟΣ

Πηγή: ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΈΑ

Άρθρο: Γ. Χρύσανθος

Κίνηση άξια συγχαρητηρίων από δύο 
16 χρονους Ευρυτάνες μαθητές! Σε εποχές 
όπως οι σημερινές, όπου οι ηθικές αξίες τί-
θενται εν αμφιβόλω αρκετά συχνά, ειδήσεις 
σαν και την παρακάτω έρχονται να χαρίσουν 
χαμόγελα αισιοδοξίας ή ακόμα και υπερηφά-
νειας.

Ο 16χρονος μαθητής από το Καρπενή-
σι, Δημήτρης Λάππας (του Κωνσταντίνου), 
γυρνούσε βράδυ από βόλτα με τον φίλο του 
Θανάση Ντρίβα (του Κωνσταντίνου),  επίσης 
16χρονο, όταν στο έδαφος αντίκρυσε ένα 
πορτοφόλι. Οι δρόμοι των δύο παιδιών λίγο 
αργότερα χώρισαν. Ο Δημήτρης δίχως δεύτε-
ρη σκέψη, αφού ειδοποίησε τον πατέρα του, 

πήγαν οι δυο τους με το πορτοφόλι ανά χεί-
ρας στην Αστυνομία Καρπενησίου και το πα-
ρέδωσαν στο τμήμα Ασφαλείας.

Όπως διαπιστώθηκε, το πορτοφόλι περι-
λάμβανε ποσό της τάξης των 4.500 ευρώ και 

άνηκε σε γνωστό επιχειρηματία της πόλης, ο 
οποίος και το παρέλαβε την επομένη, αφού 
ενημερώθηκε από τους αστυνομικούς. Το 
πορτοφόλι περιείχε, εκτός από τα χρήματα, 
και τα στοιχεία της ταυτότητάς του. Ο ίδιος, 
ανακουφισμένος από την εξέλιξη, ευχαρίστη-
σε θερμά τα παιδιά για την κίνησή τους.

Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους 
16χρονους, οι οποίοι, παρά το νεαρό της ηλι-
κίας τους, στιγμή δεν σκέφτηκαν να κρατή-
σουν το πορτοφόλι που βρήκαν και με άμεσες 
κινήσεις έκανα το πρέπον και ηθικό, παραδί-
δοντάς το στις αρμόδιες αρχές.

ΕΥΓΕ!!! Δημήτρη Λάππα & Θανάση Ντρίβα!!!
Ξεσαλώνουν κυριολεκτικά οι λύκοι 

στα χωριά μας, με τους κτηνοτρόφους να είναι 
σε μεγάλη απόγνωση βλέποντας τα κοπάδια 
τους καθημερινά να μειώνονται. Δεν ξέρουν 
πλέον πως να αντιμετωπίσουν τις πολλα-
πλές επιθέσεις των αγριμιών. Οι ζημιές τους 
είναι ανυπόφορες, δεν ξέρουν πλέον πως να 
αντιμετωπίσουν τις πολλαπλές επιθέσεις των 
αγριμιών, οι αρμόδιες υπηρεσίες κωφεύουν, 
οι αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ είναι μηδαμι-
νές, απίστευτη γραφειοκρατία, τριτοκοσμικά 
χρονοβόρες ενέργειες με πρωτόγονα διαδικα-
στικά κολλήματα.

Πολύ πρόσφατα, γνωστός κτηνοτρόφος απ’ 
την Φτέρη, ανέβασε το κοπάδι του στο βουνό 
και συγκεκριμένα στην κάτω Βλαχοπούλα. Ο 
βοσκός που άφησε πίσω να τα φυλάει, τα άφη-
σε μόνα για πολύ λίγο χρόνο, όταν το καταμε-
σήμερο πήγε να πάρει κολατσιό απ’ το σπίτι 
του, μόλις 500 μέτρα μακριά. Δεν πρόλαβε να 
βγει απ’ το σπίτι και άκουσε φασαρία από γαυ-
γίσματα, έτρεξε γρήγορα  πίσω στο κοπάδι του 
και στα πέντε μέτρα μπροστά του, δυο λύκοι 
προσπαθούσαν να σκοτώσουν μια προβατί-
να. Άρχισε να φωνάζει, να πετάει πέτρες μέσα 
στον φόβο του, όμως, για καλή του τύχη, ήταν 
μόνο ένας μεγάλος λύκος και ένα μικρό λυκά-
κι που φοβήθηκε κι έφυγε πρώτο απ’ το ση-
μείο και αμέσως το ακολούθησε κι ο μεγάλος.

Απώλεια.... δύο προβατίνες άσχημα δα-
γκωμένες, που χαροπαλεύουν για να ζήσουν 
και μάλλον δεν θα τα καταφέρουν.... Τι πρέπει 

να κάνει αυτός ο κτηνο-
τρόφος για να επιβιώσει το 
κοπάδι του; Ποιος δημόσιος 
υπάλληλος από το Καρπε-
νήσι θα πάει στην Φτέρη, με 
πρόσθετες δύο ώρες κακο-
τράχαλο χωματόδρομο και 
χωρίς ρεύμα;

Σε πόσες μέρες θα πάει; 
Κι ας υποθέσουμε ότι θα 
πάει... να δει τι... τα κουφά-
ρια από τις προβατίνες, να 
επιβεβαιώσει ότι είναι δύο, 

να πιστοποιήσει στον ΕΛΓΑ ότι όντως ο λύκος 
έφαγε δύο προβατίνες, άρα πρέπει ο κτηνο-
τρόφος να αποζημιωθεί με 40 ευρώ την κάθε 
μία, μετά από 5-6 μήνες.... κι εφόσον πάει ένα 
ολόκληρο πακέτο με χίλια δύο δημόσια έγ-
γραφα όπως αιτήσεις, βεβαιώσεις κτλ. Κι όλη 
αυτή η διαδικασία κάθε φορά που του συμβαί-
νει κάτι αντίστοιχο!

Άρα ο βοσκός στην Φτέρη δεν πρέπει να 
φυλάει μόνο τα ζωντανά.. αλλά πρέπει να φυ-
λάει και τα ψόφια! Γιατί ο υπάλληλος του ΕΛΓΑ, 
αν δεν δει ο ίδιος με τα μάτια του τα κουφάρια, 
δεν δίνει έγκριση για αποζημίωση! Έτσι αν 
«του ζλάπ» φάει καμιά δεκαριά πρατίνες στη 
Φτέρη, πως και ποιος θα φυλάει τα ψόφια για 
3-4-5-6-7 μέρες (!) - μέχρι να έρθει ο υπάλλη-
λος από 5 ώρες δρόμο μακριά - και ειδικότερα 
την νύχτα; Εδώ οι λύκοι κυνηγούν μέρα μεση-
μέρι τα ζωντανά, δεν θα φάνε τα ψόφια πεινα-
σμένοι όπως είναι, συν τόσα άλλα αγρίμια που 
ψάχνουν μέρα – νύχτα για την τροφή τους;

Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί τα 
τελευταία χρόνια στα περισσότερα χωριά μας, 
πλέον, όμως, είναι σε έξαρση το φαινόμενο 
με τις επιθέσεις των λύκων. Φαινόμενο επί-
σης τραγελαφικό είναι και η διαδικασία που 
ακολουθείται στην πρόληψη, στην καταγρα-
φή αλλά και στην αποζημίωση. Χρειάζεται να 
ξοδέψουν πολύ περισσότερα για να πάρουν 
την αποζημίωση, από αυτά που δικαιούνται να 
πάρουν!

ΞΕΣΑΛΩΝΟΥΝ ΟΙ ΛΥΚΟΙ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΜΑΣ

ωΣτιγμιότυπα γέλιου, έτσι όπως τα μοω 
ιράζεται μαζί μας στην Facebook σελίδα 
του ο Αρκάς! 

Ανέκδοτο

Τα τελευταία χρόνια, ο συμπαθέστα-
τος κατά τα άλλα κτηνοτρόφος κ Βασίλης 
Χαλιμούρδας, δημοφιλής στο διαδίκτυο  για 
τα περίφημα «πριτσιαλίσματα», έχει στήσει 
ένα τεράστιο σε μήκος «ποιμνιοστάσιο - πα-
ραγκούπολη», κυριολεκτικά πάνω στο δρό-
μο στο Σαμάρι, στη σμίξη του Αγραφιά με τον 
Αγραφιώτη! Εκείνο που υποστηρίζει είναι 
ότι, έχει αιτηθεί στον Δήμο, στην Περιφέρεια 
και στο Δασαρχείο να του παραχωρηθεί μια 
μικρή έκταση εκεί κοντά για να στεγάσει το 
κοπάδι του. Πόσο δύσκολο είναι για τους 
τοπικούς Προέδρους των Αγράφων και των 
Επινιανών,  να πείσουν τις αρμόδιες υπηρε-
σίες του Δήμου και της Περιφέρειας και σε 
συνεργασία με το Δασαρχείο και τον Βου-
λευτή μας, να φροντίσουν να δοθεί μία λύση; 
Από το συγκεκριμένο σημείο έχουμε περάσει 

πολλές φορές και εμείς και οι αρμόδιοι των 
υπηρεσιών.... πόσο δύσκολο πια είναι να γί-
νει αυτό που ζητάει ο κτηνοτρόφος; Τι κα-
λαισθησία μπορεί να έχει δεξιά και αριστερά 
του δρόμου, η ανείπωτη «ταλιμπανιά» στην 
αποθέωσή της, στο σημείο που στην ουσία 
είναι η είσοδος στην κοιλάδα των πηγών του 
Αγραφιώτη, στην καρδιά των Αγράφων και 
των χωριών μας; Αυτά είναι τα Άγραφα που 
ονειρευόμαστε να έχουμε, τώρα που έρχεται 
και η ασφαλτόστρωση του δρόμου, να δημι-
ουργούμε ελεεινά παραπήγματα για την ανά-
πτυξη της κτηνοτροφίας πάνω στην άσφαλτο;

Απευθύνουμε θερμή έκκληση στους αρ-
μόδιους φορείς να δώσουν μία λύση στον 
κτηνοτρόφο! Να του παραχωρήσουν 200 
τετραγωνικά μέτρα γης, για να στεγάσει τα 
ζωντανά του!  

  Καλοκαίρι 2019
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5Η ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΝΙΑΝΩΝ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ 
ΑΝΤΑΜΩΜΑ
ΕΠΙΝΙΑΝΩΝ

ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΗΣ 
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
ΣΤΗΝ ΦΤΕΡΗΗ ΚΛΑΣΙΚΗ ΠΙΓΓΙΑΝΙΤΙΚΗ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΜΑΣ

Φέτος θα γίνει το πανηγύρι στην Φτέ-
ρη! Την Πέμπτη 26 Ιουλίου 2019, στον προαύ-
λιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Φτέρης. 

Οι Φτεριώτες σας περιμένουν να γλεντή-
σετε Φτεριώτικα!

Φέτος αποφασίσθηκε το ετήσιο κα-
λοκαιρινό αντάμωμα του Συλλόγου μας, να 
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 11 Αυγούστου 
2019, στον  προαύλιο χώρο του Δημοτικού 
μας Σχολείου. Θα είναι ημερήσιο και ο χώρος 
θα σκεπαστεί με σκίαστρο, ενώ έκπληξη θα 
αποτελεί η φετινή ορχήστρα, προσφέροντας 
πολύ χορό με τραγούδια συνοδεύομενα από 
κλαρίνο, βιολί, κιθάρα και ντράμς.

Θα διατίθενται παγωμένες μπύρες, σου-
βλάκια, σαλάτες και τα παρελκόμενα! Και 
όπως πάντα, πλούσια λαχειοφόρος αγορά με 
δώρα!

Σας περιμένουμε όλους για Πιγγιανίτικο 
γλέντι, στο μπαλκόνι των Αγράφων!  Καλή 
Αντάμωση!

Στις 8 ή 9 Αυγούστου - θα εξαρτηθεί 
από τις καιρικές συνθήκες και τις δηλώσεις 
συμμετοχής - οργανώνουμε την φετινή κλα-
σική μας πεζοπορία Επινιανά-Δροσέλα-Έ-
λατος-Ανηφόρα- Άπατη-γεφύρι Ανηφό-
ρας-Πιγγιανίτικο πανταβρέχει ή Τρύπα 

Αγραφιώτη-Σαμάρι-Επινιανά.
Συγκέντρωση και αναχώρηση 9:00 το 

πρωί στα καφενεία του χωριού, να μετρη-
θούμε και να ξεκινήσουμε όλοι μαζί. Αρχηγός 
της πεζοπορίας θα είναι ο Αντιπρόεδρος του 
Συλλόγου κ Χρήστος Κουτρομάνος.

Απαραίτητα: καπέλο, σορτσάκι, μαγιό, πε-
τσέτα, αθλητικά παπούτσια να αντέξουν στην 
διάσχιση του Αγραφιώτη ποταμού κατά την 
επιστροφή (πέτρα στην ποταμόπετρα πατώ 
και μέσα στα νερά του Αγραφιώτη τσαλαβου-
τώ), μπατόν ή γκλίτσα, νερό, κολατσιό και 

επιθυμητά: οποιαδήποτε ιατροφαρκευτικά 
σκευάσματα πρώτων βοηθειών, κυρίως για 
τσιμπήματα και εγκαύματα.

Είναι μια πάρα πολύ ωραία διαδρομή... 
ξεκινάμε κατά μήκος του παλιού μονοπατιού 
προς την Δροσέλα μέχρι το τέρμα στον ‘Έλα-
το, μετά θα κατεβούμε στο γεφύρι της Ανηφό-
ρας και ολοπόταμα στο Φτεριώτικο ρέμα και 
θα φτάσουμε στην είσοδο της Άπατης, όπου 
θα κάνουμε στάση για ξεκούραση. Οι τολμη-

ροί, θα κάνουμε και διάσχιση της Άπατης.
Στη συνέχεια θα σταματήσουμε για κολα-

τσιό και λίγη ακόμα ξεκούραση, κάτω από 
τα πλατάνια στον καταρράχτη, δίπλα στην 
λιμνούλα που είναι κάτω από τον μύλο του 
Σκλαπάνη στην Ασφάκα. Επιστρέφουμε ολο-
πόταμα από τον Αγραφιώτη μέχρι την Όσκλι-
ανη. Σε αυτό το κομμάτι της διαδρομής έχει 
πάρα πολλούς ωραίους «πόντους» και πα-
ραλίες για πολύ μπάνιο, πολλές βουτιές και 

πάρα πολλές selfie φωτογραφίες, κατά μήκος 
αυτού του φανταστικού φαραγγιού!

Τέλος, στην γέφυρα στο Σαμάρι, θα μας 
περιμένουν αγροτικά για να επιστέψουμε 
στο χωριό αργά το απόγευμα κατά τις 17:00 – 
18:00, όπου παγωμένες μπύρες θα προσφέ-
ρονται από τα καφενεία σε ειδικές τιμές, μόνο 
για τους συμμετέχοντες στην πεζοπορία!



ΕΠΑΙΝΙΑΝΩΝ ΛΟΓΟΣ ΕΠΑΙΝΙΑΝΩΝ ΛΟΓΟΣ

98

Τεύχος 19 Καλοκαίρι 2019  Καλοκαίρι 2019Τεύχος 19

ΠΩΣ ΨΗΦΙΣΑΜΕ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

ΠΩΣ ΨΗΦΙΣΑΜΕ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ 
ΕΚΛΟΓΕΣ

ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΥΡΙΑΚΗ  26 ΜΑΙΟΥ 2019
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ

ΓΑΝΤΖΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 101
ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 41

Α’ ΚΥΡΙΑΚΗ  26 ΜΑΙΟΥ 2019

ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ: 11899 - ΨΗΦΙΣΑΝ: 6289 - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 54,60%
ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΨΗΦΟΙ ΕΔΡΕΣ

ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

39,37 % 2476 8

ΚΑΡΔΑΜΠΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ

33,98 % 2137 7

ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΟΡΑΜΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ

26,65 % 1676 6

Β’ ΚΥΡΙΑΚΗ  2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ: 11899 – ΨΗΦΙΣΑΝ 4751 - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 39,93%

ΚΑΡΔΑΜΠΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ

52,68 % 2463

ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

47,32 % 2212

ΕΚΔΗΛΩΣΗ Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΤΑΝΑΣ

ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ  
ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ —
ΒΟΪΔΟΛΙΒΑΔΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ  7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ: 245 
ΨΗΦΙΣΑΝ: 86
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 35
ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΟΙ
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 55
ΣΥΡΙΖΑ 15
ΚΙΝΑΛ 14
ΜΕΡΑ Σ5 1
ΑΚΥΡΑ 1
Σύνολο 86

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ 

   Στης 12 Αυγούστου, ο σύλλογός μας 
συμμετέχει στην πεζοπορία που διοργανώ-
νεται από τον σύλλογο Βραγγιανών, στην 
διαδρομή Βραγγιανά – Μίχος – Βοϊδολίβα-
δο. Στις 8:00 το πρωί στην πάνω κεντρική 
πλατεία των Βραγγιανών, θα συγκεντρω-
θούμε για να αναχωρήσουμε μέσα από 
το μονοπάτι που οδηγεί στην κορυφή του 
βουνού. Εκεί έχει δρομολογηθεί, μετά από 
τρεις - τέσσερις ώρες πορεία, φαγοπότι με 

φασολάδα μετά μουσικών τοπικών ακου-
σμάτων για ορεσίβιο Αγραφιώτικο  χορό.

Απαραίτητα: καπέλα, μπατόν ή γκλίτσες, 
νερό και πολύ καλή διάθεση! Επίσης καλό 
θα ήταν κάποιοι να φτάσουν στην κορυ-
φή, ακόμα και με τα αυτοκίνητά τους, κατά 
προτίμηση αγροτικά, ώστε να κατεβάσουν 
όσους θα πάμε με τα πόδια!!!

Αναχώρηση από τα Επινιανά 07:30 π.μ.
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ΚΛΕΦΤΕΣ  ΚΑΙ ΑΡΜΑΤΟΛΟΙ: ΤΑ ΞΕΦΤΕΡΙΑ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ (Ρήγας).

ΤΟ ΠΕΤΡΩΜΑ ΤΟΥ ΜΠΑΡΜΠΑ ΛΕΩΝΙΔΑ

Η διάκριση και η δραστηριότητα αρ-
ματολού και κλέφτη ασαφής και εναλλασσό-
μενη. Ο αρματολός, είχε μια ιδιότυπη  εξουσία 
και αναγνώριση από το δοβλέτι. Ο δεύτερος, ο 
κλέφτης, ασυμβίβαστος κι ανυπότακτος, ήταν 
πάντα κυνηγημένος  απ’ όλους.

Οι Τούρκοι από πολύ νωρίς, αφού είδαν ότι 
δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν με τις δι-
κές τους δυνάμεις τους αγανακτισμένους  ρα-
γιάδες που άρπαζαν ένα  παλιοντούφεκο και 
κατέφευγαν στα βουνά, στη ληστεία και την 
αρπαγή, δίνουν την εξουσία και τη νομιμότητα,  
μαζί με πολλά  προνόμια, σε μερικούς απ’ αυ-
τούς να καταδιώκουν τους υπόλοιπους. Έτσι 
ξεκινά ο αρματολισμός  με πρώτο αρματολίκι 
στον ελλαδικό χώρο αυτό των Αγράφων γιατί, 
απ’ ότι φαίνεται, τούτα τα μέρη στάθηκαν από 
την αρχή ανυπόταχτα στον κατακτητή.

Ο Πασάς που έδινε το αρματολίκι ζητού-
σε από τον καπετάνιο υπακοή που δεν ήταν 
πάντα σίγουρη και τις περισσότερες φορές 
πρόσκαιρη. Μετά το μαρτυρικό θάνατο του 
Κατσαντώνη, ο Αλή πασάς διορίζει αρματολό 
των Αγράφων τον αδερφό του, το Λεπενιώτη, 
απ́  τον οποίο και ζήτησε να πάει στα Γιάννε-
να να τον προσκυνήσει. Ο Λεπενιώτης δεν 

πήγε, του έστειλε όμως ένα δώρο. Περίχαρης  
ο Αλή Πασάς που ελάμβανε έστω και δώρο, 
αντί προσκυνήσεως από το Λεπενιώτη και 
θεωρώντας το ως δείγμα υποταγής όλου του 
Αγραφιώτικου χώρου, κάλεσε τους αξιωμα-
τούχους του σεραγιού  να τους αναγγείλει το 
ευχάριστο και να ανοίξουν το δώρο που ήταν 
ένας σφραγισμένος τενεκές. Τι περιείχε;  Αν-
θρωπίνην κόπρον !!!

Ο κλέφτικος τώρα νταϊφάς είχε τη μορφή 
μιας άτακτης στρατιωτικής μονάδας με αρχηγό 
τον καπετάνιο που έπρεπε να διακρίνεται και 
για την παλληκαριά του αλλά και τη σύνεση: 
Ομπρός τρέχει στον πόλεμο, στο φεύγα μένει 
οπίσω. Αμέσως μετά το πρωτοπαλίκαρο και 
στη συνέχεια οι παλιοί και οι νεότεροι κλέφτες. 
Το σκληρό πυρήνα του σώματος αποτελούσαν 
οι στενοί συγγενείς του καπετάνιου.

Σαράντα κλέφτες είμαστε όλοι αδερφοξα-
δέρφια… Στους μεγάλους νταϊφάδες υπήρχαν 
και οι ψυχογιοί  που έκαναν όλες τις βοηθη-
τικές δουλειές και κουβαλούσαν, σαν το κα-
λούσε η ανάγκη και τα παλληκάρια έπρεπε να 
κινηθούν ταχύτατα «στο γελέκι», τις κάπες και 
τα συγύρια των κλεφτών. Ακόμα στις μέρες 
μας λέμε για κάποιον που δεν είναι άξιος και 
για πολλά πράματα  «είναι για τ́  ασκί». Όπως 
και στα αρματολικά σώματα, έτσι και στους 
μεγάλους κλέφτικους νταϊφάδες ένα από τα 
διαλεκτά παλληκάρια, ο μπαϊρακτάρης, ύψω-
νε το μπαϊράκι (σημαία)  που πάνω του, εκτός 
από άλλες παραστάσεις, υπήρχε ο Σταυρός. 
Ποιο ήταν το παρουσιαστικό τους; Πώς ήταν 
η θωριά τους; Ξερακιανοί και ηλιοκαμένοι με 
μακριά μαλλιά και ανεμίζουσα χαίτη που, μαζί 
με τα μεγάλα μουστάκια τους, τα θεωρούσαν 

σύμβολα ανδρισμού και τα φρόντιζαν πάντοτε 
με ιδιαίτερη επιμέλεια.

 Λέει το τραγούδι: «…και βάλαν και ξου-
ρίζουνταν και στρίβαν τα μουστάκια» κι όταν 
το καραούλι σφυρίζει ότι φάνηκε να έρχεται 
τούρκικος στρατός, ο καπετάνιος - εν όψει της 
μάχης που θα ακολουθήσει  -  λέει τούτο το 
εκπληκτικό: «Παιδιά μου πάρτε τ́ άρματα χτε-

νίστε τους τσαμπάδες»…  Λόγια και συνήθειες 
που άφησαν κατάπληκτους και άφωνους τους 
βαρβάρους του Ξέρξη δυόμισι χιλιάδες χρόνια 
πριν, στις Θερμοπύλες, σαν είδαν τους Σπαρ-
τιάτες να λούζονται και να χτενίζονται πριν τη 
μάχη λες και πήγαιναν σε πανηγύρι. Η φορεσιά 
τους μάλλον απλή. Πουκάμισο φαρδυμάνικο, 
γελέκι, φουστανέλα  με πολλές μάνες και λαγ-
γιόλια. Εσώρουχο και μακριές μάλλινες κάλ-
τσες υφαντές, που τις ζεστές μέρες του καλο-
καιριού προτιμούσαν να μην τα φορούν γιατί 
συγκαίονταν . Απαραίτητη η κάπα ή το κοντο-
κάπι. Πολλοί είχαν το κεφάλι ακάλυπτο, άλλοι 
φορούσαν έναν απλό σκούφο ή φέσι.

Στη μέση φάνταζε ζωσμένο το σελιάχι, 
πραγματικό οπλοστάσιο. Εδώ κρέμονταν το 
γιαταγάνι και καμάρωναν ασημοστολισμένες 
οι μπιστόλες και τα μαχαίρια. Στο σελιάχι είχαν 
τα πυρομαχικά, τον πριόβολο, την ίσκα αλλά 
και κουπιδοβέλονα για να μπαλολογάνε τα 
τσαρούχια τους. Κι η αρματωσιά συμπληρώ-
νονταν από το τουφέκι, καριοφίλι κυρίως γιατί 
υπήρχαν και νταλιάνια, σισανέδες και άλλα. Η 
πάλα και το γιαταγάνι ήταν όπλα που δούλευ-
αν στο γιουρούσι. Με την   γκαρδιωτική ιαχή 
«hα , hα  πάρτι  τ́ ς!», κάτι σαν το «αέρα!» του 
40, εφορμούσαν κι έσπερναν το θάνατο και τον 
όλεθρο στην τουρκιά.

Η μάχη κατά παράταξη τους είναι ολότελα 
ξένη και πολεμούν άτακτα, προφυλαγμένοι 
από πέτρες και φυσικά εμπόδια αν υπήρχαν, 
αλλιώς φτιάχνανε τα περίφημα ταμπούρια. Σε 
αντίθεση με τους Τούρκους διακρίνονται στο 
νυχτερινό αγώνα και μπορούν με καταπλη-
κτική ευστοχία να ανταποδώσουν σε πυροβο-
λισμό εναντίον τους στο σκοτάδι. Φωτιά στη 
φωτιά!!

Τι πίστευαν οι κλέφτες για το θάνατο; 
Προτιμούσαν το θάνατο στη μάχη, παρά 

αυτόν που θα ρ́χόταν από τα γερατειά και για 
ένα πράγμα παρακαλούσαν τους συντρόφους 
τους: Να μην αφήσουν το κεφάλι τους στα χέ-
ρια του εχθρού: «Όσο είναι ο κλέφτης ζωντα-
νός Τούρκο δεν προσκυνάει/ κι αν πέσει, το 
κεφάλι του δε μπαίνει σε ταγάρι./ το παίρνουνε 
οι σταυραετοί να θρέψουν τα παιδιά τους/ να 
κάμουν πήχη το φτερό και σπιθαμή το νύχι…»

-Κάλλιο θάνατος χωρίς ντροπή παρά ντρο-
πή χωρίς θάνατο έλεγαν.

Το 1807 στην περίφημη σύσκεψη της Λευ-
κάδας και πάνω στο κλέφτικο γλέντι που 
κάνανε, ο Κατσαντώνης δίνει ένα κομμάτι 

σπληνάντερο, που ο ίδιος «μετ́  απαραμίλλου 
δεξιότητος» είχε ετοιμάσει, στον ελληνικής 
καταγωγής Ρώσο στρατηγό Παπαδόπουλο 
λέγοντάς του:

- Πάρε το, στρατηγέ, όποιος τρώει από δαύ-
το ποτέ δεν πεθαίνει…

- Και γιατί δεν πεθαίνει; Ρωτά χαμογελώ-
ντας ο Παπαδόπουλος.

- Γιατί, του αποκρίνεται ο Αγραφιώτης 
ήρωας, σκοτώνεται στη μάχη πολεμώντας 
τους Τούρκους. Και μεις αυτούς, δεν τους λο-
γαριάζουμε για  πεθαμένους…

Ο πόλεμος και ο αγώνας για λευτεριά συ-
νεχίζεται και μετά το θάνατο. Ο γερο Δήμος 
Μπουκουβάλας ζητά απ́  τα παλληκάρια του 
να τον βάλουν σε τάφο ευρύχωρο:

- Να στέκω ορθός να πολεμώ και δίπλα να 
γεμίζω.

- Νά ναι πλατύ για τά άρματα μακρύ για το 
κοντάρι.

Σπάνια έμεναν για πολύ στο ίδιο μέρος. Με-
τακινούνταν, συνήθως τη νύχτα, με μεγάλες 
προφυλάξεις και ιδιαίτερη προσοχή. Περπα-
τούσαν ένας  ένας και σε αρκετή απόσταση 
μεταξύ τους, για να μην πέσουν όλοι μαζί σε 
εχθρική ενέδρα. Όριζαν ένα σύνθημα, συνή-
θως κρώξιμο νυχτοπουλιού, που το έδινε ο 
προπορευόμενος και το επαναλάμβαναν οι 
επόμενοι ο ένας μετά τον άλλο.

« Ένα βράδυ χωρίς φεγγάρι, κίνησε ο ντα-
ϊφάς του Κατσαντώνη από το λημέρι  στο Λυ-
κοδόντι κι έπρεπε να τους πάρει η μέρα ψηλά 
στο Βάλτο. Το σύνθημά τους ήταν  το κρώξιμο 
του μπούφου και ο  Κατσαντώνης που πήγαι-
νε μπροστά, γιατί  είχε τέτοια περπατησιά που 
κανένας δεν τον έφτανε, κάθε τόσο φώναζε 
το σύνθημα : «μπου» ! και  άλλοι που ακολου-
θούσαν το επαναλάμβαναν. Εκείνο το βρά-

δυ ο καπετάνιος ήταν τόσο γρήγορος που τα 
παλληκάρια του έτρεχαν σχεδόν να τον προ-
λάβουν. Κι ένας  γέρο-κλέφτης που δεν τον 
βάραιναν μόνο τ́ άρματά του, η κάπα του και τα 
συγύρια του αλλά και τα χρόνια,  απάντησε στο  
«μπου»! του Κατσαντώνη:  «Μπουξ κι ξιρό σ́  
κιαρατά , μας ξιπουδάργιασις απόψι».

Η φιλοσοφία των αγωνιστών της εποχής 
εκείνης εκφράζεται με ένα τετράστιχο που 
είχε χαράξει στη λάμα του σπαθιού του ο Γιάν-
νης Κοντογιάννης: Όποιος τυράννους δεν ψη-
φεί, κι ελεύθερος στον κόσμο ζει,/ δόξα, τιμή, 
ζωή του, ειν́ μόνο το σπαθί του.

Αυτοί  στάθηκαν οι κλεφταρματολοί που 
τους χρωστάμε τη λευτεριά μας, μετά από 
τόσους αιώνες σκλαβιάς. Πολέμησαν κι ανά-
στησαν πατρίδα  απ́  το τίποτα.  Άοπλοι σχεδόν, 
νηστικοί, ξυπόλητοι, ψειριασμένοι, με τις βου-
τηγμένες στο αίμα και στον ίδρωτα φουστανέ-
λες να κρέμονται ξεσκλίδια , είχαν σκεπή τον 
ουρανό,  στρώμα το χώμα, προσκέφαλο την 
πέτρα, σύντροφο το χάρο και σάβανο τη δόξα.

Ας είναι αγιασμένα τα κόκκαλά τους !
που πολλές φορές έκαψαν οι Τούρκοι. Την 

τελευταία όταν ο Σκόντρα Πασάς «πήρε σβάρ-
να τα Άγραφα» καθώς γράψαμε και στο προη-
γούμενο φύλλο της εφημερίδας και δεν άφησε 
«λίθον επί λίθου».  Κατέφυγαν στο Μετόχι του 
Μοναστηριού στον Άγιο Γεώργιο, μια ώρα μα-
κaριά, όπου και πέθανε το 1838 χωρίς να προ-
λάβει να δει το νέο Μοναστήρι που άρχισε να 
χτίζεται τρία χρόνια αργότερα. Μετά το θάνατό 
του παρασημοφορήθηκε για την προσφορά 
του στο αγώνα.

Ας είναι αγιασμένα  τα κόκκαλά τους!  

Στη μακρόχρονη εκπαιδευτική μου στα-
διοδρομία, το σχολικό έτος 1975-76, ήταν το 
έτος που με σημάδεψε και επηρέασε καταλυτι-
κά την πορεία μου. Ήταν η πρώτη χρονιά, που 
διορίστηκα στο μονοθέσιο Δημοτικό Σχολείο 
Ανηφόρας Επινιανών Ευρυτανίας και μπορεί οι 
συνθήκες να ήταν πολύ δύσκολες, είχα όμως 
ένα συντριπτικό πλεονέκτημα. Έζησα ανάμεσα 
σε εξαιρετικούς ανθρώπους. Τόσο οι μικροί μα-
θητές μου, όσο και οι γονείς τους αλλά και όλοι 

οι κάτοικοι των Επινιανών, άνθρωποι μοναδικοί 
σε όλα τους. Εργατικοί, φιλικοί, καλόκαρδοι, 
ευγενικοί, η καρδιά τους μια απέραντη αγκαλιά. 
Σήμερα θα ήθελα να σταθώ σε έναν απ’ αυτούς 
τους εκλεκτούς φίλους, τον μακαρίτη εδώ και 
αρκετά χρόνια Λεωνίδα Ιωάννου, για να δείξω 
τόσο τον συναισθηματικό του κόσμου, όσο και 
ένα περιπετειώδες περιστατικό που αντιμετώ-
πισε, τη χρονιά της υπηρεσίας μου στα Επινια-
νά. Ο Λεωνίδας Ιωάννου ήταν ένας αγέρωχος 

λεβεντόγερος, ένα χαρακτηριστικό δείγμα 
της ρουμελιώτικης παρουσίας. Τότε πρέπει 
να ήταν περίπου εβδομήντα χρονών και 
το σπίτι του ήταν πάνω από το σχολείο της 
Ανηφόρας. Η ενδυμασία του ήταν λίγο πε-
ρίεργη, φορούσε πάντα στο κεφάλι ένα πα-
ράξενο φεσάκι και τα παπούτσια του είχαν 
από κάτω καρφιά, με αποτέλεσμα πολλές 
φορές να γλυστράει και να πέφτει κάτω. 
Ερχόταν συχνά στο σχολείο τα απογεύματα 
και κάναμε παρέα. Ήταν φιλικός, λιγομί-
λητος και είχε αρκετές γνώσεις κυρίως σε 
θέματα εθνικά, θρησκευτικά και πολιτικά.

Ήταν η τελευταία μέρα πριν από τις δι-
ακοπές των Χριστουγέννων του 1975. Ο 
Λεωνίδα είχε γρίπη και γι’ αυτό είχε πάει σε 
μια γριούλα, που φημιζόταν για τις πρακτι-
κές ιατρικές της γνώσεις, για να του κάνει 
κοφτές βεντούζες. Δυστυχώς, όμως φαί-
νεται ότι το ξυράφι έκοψε κάποια φλέβα, με 
αποτέλεσμα να μη σταματάει η αιμορραγία. 
Σιγά σιγά πήγε στο σπίτι του και προσπα-
θούσε μόνος του να αντιμετωπίσει το πρό-
βλημα. Περνούσε η ώρα νύχτωσε αλλά η 
αιμορραγία δε σταματούσε. Είδε τον κίνδυ-
νο και όπως όπως σηκώθηκε και με το ζόρι 
πήγε στο σπίτι του Βαγγέλη Κουτρομάνου, 
που ήταν λίγα μέτρα κάτω από το σχολείο. 
Ο Βαγγέλης προσπάθησε να σταματήσει 
την αιμορραγία αλλά χωρίς αποτέλεσμα. 
Πρέπει να ήταν γύρω στα μεσάνυχτα, όταν 
άκουσα φωνές και δυνατά χτυπήματα στην 
πόρτα του σχολείου. Εννοείται, ότι εγώ 
κοιμόμουν μέσα στο σχολείο, σε ένα κρε-
βάτι που υπήρχε στο γραφείο. Ήταν οι σπα-
ρακτικές φωνές του Βαγγέλη:

-Σήκω ρε δάσκαλε, εδώ χάνουμε το Λε-
ωνίδα και εσύ κοιμάσαι;

Τρομαγμένος έτρεξα στο σπίτι του Κου-
τρομάνου. Το θέαμα που αντίκρισα, δεν 
περιγράφεται. Ο Λεωνίδας μέσα σε μια λί-
μνη αίματος και με μια τρεμάμενη φωνή να 
καλεί σε βοήθεια. Κόντεψα να λιποθυμήσω 
όταν είδα αυτόν τον ατρόμητο άνθρωπο, 
σε αυτή την κατάσταση. Επειδή δεν είχα 
σχετικές γνώσεις αλλά επειδή ένιωσα και 
έντονο φόβο, έτρεξα στο σπίτι του Γιώρ-
γου Ιωάννου, όπου υπήρχε το μοναδικό 
τηλέφωνο του οικισμού. Τον ξύπνησα και 
άρχισε με μανία να γυρίζω τη μανιβέλα του 
χειροκίνητου τηλεφώνου <<τη γράνα>>, 
όπως το ονόμαζαν οι ντόπιοι. Τελικά και 
ύστερα από πολλές προσπάθειες και μέσω 
της αστυνομίας, μίλησα με το νοσοκομείο 
Καρπενησίου. Είπα στο γιατρό που διανυ-

Ο  Μακρυγιάννης  τους ονόμασε  «μαγιά της λευτε-
ριάς» κι  ο Ρήγας, στο Θούριο, καπλάνια, σταυραϊ-
τούς και ξεφτέρια των Αγράφων. Είναι οι κλέφτες και 
οι αρματολοί που αποτελούν ένα μεγάλο κεφάλαιο 
της εθνικής μας ιστορίας.

Άρθρο: Κ. Χαραμής

Άρθρο: Γεώργιος Ξενέλλης
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α/α Ονοματεπώνυμο €

1 Αβράμπος Παναγιώτης Δημοσθένη 20
2 Γούλας Γεώργιος 10
3 Ζαρκαδούλας Σίμος 50
4 Hondos Center 500
5 Θεοδωρογιάννης Ταξιάρχης 20
6 Κουντουριώτη Σπυριδούλα 20
7 Κουτρομάνου Όλγα 10
8 Κουτρομάνου - Επισκόπου Μαρία 50
9 Μανίκας Λάμπρος 10
10 Μανίκα Παναγιώτα 10
11 Σοφάνης Δημήτριος 10
12 Ταλάντζης Παύλος 10
13 Ταλάντζης Λάζαρος 20
14 Τσάκνη Ευαγγελία 20
15 Χαλιμούρδας Ευάγγελος 10
16 Χρύσανθος Χρήστος Κλεομένη 20

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ 01.04.2019 - 30.06.2019

Εφυγε από την ζωή στις 12 Ιουνίου 2019 στο Σχηματάρι Βοι-
ωτίας, η συγχωριανή μας Παναγιώτα Λαθήρα το γένος Αποστόλου, 
σε ηλικία 34 ετών. Η εξόδιος ακολουθία έγινε στη Σχηματάρι, όπου 
διέμενε.

Έφυγε από την ζώη στις 19 Ιουνίου 2019 στο Λεσίνι Αιτωλοα-
καρνανίας, η συγχωριανή μας Αγγελική Χρύσανθου του Κωνσταντί-
νου, σε ηλικία 96 ετών. Η εξόδιος ακολουθία έγινε στο Λεσίνι, όπου 
διέμενε. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου, εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια 
στους οικείους του. Ας είναι αγιασμένα  τα κόκκαλά τους!  

ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ

κτέρευε το πρόβλημα και αυτός μου απάντησε, ότι κάποιος πρέπει να 
ράψει το τραύμα. Του εξήγησα, ότι η μεταφορά του ασθενούς εκείνη 
την ώρα ήταν αδύνατη, ενώ για να έρθει ο γιατρός από τα Άγραφα, 
χρειαζόταν αρκετή ώρα. Τότε ο γιατρός μου απάντησε, ότι το μόνο 
που μπορεί να γίνει μέχρι που κάποιος να ράψει τον Λεωνίδα, ήταν 
να επιδέσουμε σφιχτά την πληγή και να πιέζουμε δυνατά, το σημείο 
που αιμορραγούσε. Επέστρεψα στο σπίτι του Κουτρομάνου και τους 
είπα, τι έπρεπε να γίνει. Η Βαγγέλενα έφερε ένα σεντόνι, το σχίσαμε 
σε λουρίδες, το τυλίξαμε γύρω από την ωμοπλάτη του ασθενούς, τον 
βάλαμε μπρούμυτα και πιέζαμε με το χέρι μας το τραύμα. Μετά από αρ-
κετή ώρα, κάτι σκεφτήκαμε με τον Βαγγέλη. Βγήκαμε έξω στην αυλή, 
βρήκαμε μια κοτρώνα-αγκωνάρι και την τοποθvετήσαμε πάνω στην 
πληγή. Εν τω μεταξύ, ο Κώστας Σκλαπάνης ξεκίνησε με ένα φακό και 
πήγε στα Άγραφα, για να φέρει το γιατρό.

Κόντευε να ξημερώσει, όταν ο γιατρός έφθασε στο σπίτι του Κου-
τρομάνου. Ο Λεωνίδας αγκομαχούσε και για το πρόβλημα που αντιμε-
τώπιζε, αλλά και για το σημαντικό βάρος, που σήκωνε εδώ και αρκετή 
ώρα. Μας είπε να πετάξουμε την πέτρα και μάλιστα σε έντονο ύφος, 
για την πρακτική που ακολουθήσαμε. Έλυσε τις λουρίδες και τότε ήταν 
που μείναμε όλοι, με ανοιχτό το στόμα. Η αιμορραγία είχε σταματήσει. 
Μπορεί να πετρώσαμε τον Λεωνίδα, μπορεί να τον ξεθεώσαμε από το 
βάρος που σήκωνε τόσες ώρες, αλλά η μέθοδος που ακολουθήσαμε 
με τον Βαγγέλη, ήταν άκρως αποτελεσματική. Ο Λεωνίδας σώθηκε!

Από εκείνη την ημέρα και μέχρι που έφυγα από την Ανηφόρα, ο Λε-
ωνίδας δεν με φώναζε πια δάσκαλο αλλά με έλεγε γιατρό, γιατί όπως 
υποστήριζε, του έσωσα τη ζωή, εννοείται μαζί με το Βαγγέλη Κου-
τρομάνο. Όταν μετά από αρκετά χρόνια, έμαθε ότι παντρεύτηκα, μου 
έστειλε δώρο ένα ταψί, μαχαίρια και πηρούνια, για να τον θυμάμαι. Μέ-
χρι και σήμερα, τα δώρα του τα κρατάω και τον θυμάμαι. Ήταν πραγ-
ματικά ένας σπάνιος και εξαιρετικός άνθρωπος. Ο θεός ας αναπαύσει 
την ψυχή του. 
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ΑΓΡΑΦΙΩΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - ΑΝΑΛΕΚΤΑ - ΑΘΗΝΑ, 2018

Ένα νέο βιβλίο κυκλοφόρησε πρόσφατα 
από τον διακεκριμένο Αγραφιώτη από τα Με-
γάλα Βραγγιανά κ. Νικόλαο Γ. Αλεξάκη. Ο τίτ-
λος του βιβλίου  είναι: «Αγραφιώτικες ιστορίες 
- ανάλεκτα - Αθήνα, 2018»

Έρχεται να προστεθεί στη σειρά βιβλίων 
που έχει συγγράψει ο Νίκος Αλεξάκης όπως:
• Το Αγραφιώτικο Ιδίωμα
• Άγραφα - Πόνος και Νοσταλγία, Ποιη-
τική Συλλογή
• Το λίκνο της παγκόσμιας ανθρώπινης 
σκέψης και εμπειρίας.

Επιπρόσθετα ο Νίκος Αλεξάκης οργάνω-
σε και έλαβε μέρος σε πολλές Ημερίδες που 
έγιναν στα Άγραφα και τα Μεγάλα Βραγγιανά 
αλλά και υπηρέτησε στα Άγραφα ως ταχυδρο-
μικός διανομέας και ως δάσκαλος στη συνέ-
χεια. Υπηρέτησε επάξια σε πολλά σχολεία της 
Ελλάδας αλλά και στο Offenbach της Γερμα-
νίας.  Ίδρυσε τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο των 
απανταχού Βραγγιανιτών “Αναστάσιος Γορδι-
ός” και την εφημερίδα του Συλλόγου: Τα μεγά-
λα Βραγγιανά (Ελληνομουσείο Αγράφων).

Ο Νίκος Αλεξάκης έχει προσφέρει πολλά 
στον τόπο του και, όπως λέει  ο ίδιος, είναι 
περήφανος για τη γενέτειρά του, γιατί έχει το 
μοναδικό φυσικό περιβάλλον σαγηνευτικής 
ομορφιάς και θείας γαλήνης. Μέσα στις 340 
σελίδες του νέου βιβλίου του ο Νίκος Αλεξά-
κης περιλαμβάνει περιγραφές από την υπηρε-
σία του ως ταχυδρομικός διανομέας σε δύσκο-
λες εποχές στα Άγραφα, τον διορισμό του ως 
δασκάλου στο Σχολείο του Τριδένδρου, αλλά 
και τον επιθεωρητή ‘’που πέταγε λαθάκια”, την 
ίδρυση και λειτουργία των Δημοτικών Σχολεί-
ων στα Βραγγιανά κλπ.

Αναφέρει αναλυτικά στοιχεία για τους ιε-
ρείς, τους γραμματείς και τους Κοινοτικούς 
άρχοντες των Βραγγιανών. Θα ήθελα να τον 
ευχαριστήσω θερμά για τα πολύ καλά λόγια 
που γράφει για τον πατέρα μου γιατρό Ζαρκα-
δούλα Κωνσταντίνο αλλά και τη μνημόνευση 

του παππού μου Βασιλείου Νταλλή, που υπη-
ρέτησε ως πρώτος δάσκαλος στα Βραγγιανά 
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται για τους πεσόντες 
συγχωριανούς του Ν.Γ.Αλεξάκη  στους απε-
λευθερωτικούς αγώνες της πατρίδας, στους 
οποίους συγκαταλέγεται και ο πατέρας του 
Γ.Αλεξάκης που σκοτώθηκε στον Ελληνο-Ιτα-
λικό πόλεμο. Πολλά στοιχεία γράφονται για το 
Ελληνομουσείο Αγράφων και τους Μεγάλους 
Δάσκαλους του Γένους Ευγένιο Γιαννούλη 
και Αναστάσιο Γόρδιο. Περιέχονται πολλά αρ-
χαιοελληνικά γνωμικά, ρητά, ανασκαφές και 
έρευνες στα Βραγγιανά, παροιμίες, κλπ. Περι-
γράφει με γλαφυρό τρόπο το Πάσχα τα παλιά 
χρόνια στο χωριό αλλά και τις προσπάθειες να 
γίνει ο αμαξιτός δρόμος για τα Βραγγιανά.

Ενδιαφέρουσα η ιστορία του δάσκαλου που 
‘’τσουγκανιάστηκε’’ για τα μάτια μιας δασκά-
λας στον Καταρραχιά της Νιάλας Αγράφων και 
που στήθηκε ολόκληρη επιχείρηση από όλα τα 
χωριά για να τον σώσουν. Αξίζει να αναφέρω 
τι είπε στον δάσκαλο μια συγχωριανή όταν τον 
αντίκρισε: Δάσκαλε, ήρθις να μαθ’ς τα πιδγιά 
γράμματα κι όχ’ να πλαλείς μεσ’ τα τσιουγκά-
νια (γκρεμούς)!  Ένα μοναχικό και μνημειώδες 
έλατο  στον Καταρραχιά στη Νιάλα αφηγείται  
ιστορίες από την περιοχή αλλά και από τον 
αδελφοκτόνο εμφύλιο. Πάρα πολλές ενδια-
φέρουσες ιστορίες περιέχονται στο βιβλίο  και 
αναφέρονται στην περιοχή και δεν μπορεί να 
αναγραφούν όλες στη σύντομη αυτή παρουσί-
αση.

Οι Αγραφιώτες οργανοπαίχτες, οι επαγγελ-
ματίες  της περιοχής και οι ασχολίες των κα-
τοίκων, οι λαϊκές δοξασίες, τα μερομήνια, οι 
λαϊκοί μετεωρολόγοι, η αείροος μάνα νερού 
αναγράφονται αναλυτικά . Η κατάρα του Αγί-
ου Κοσμά αλλά, η απεργία των τσοπάνηδων το 
1944 και οι τσελιγκάδες της περιοχής  περιγρά-
φονται αναλυτικά με γλαφυρό τρόπο.

Κλείνοντας τον πρόλογο του βιβλίου του 
Ν.Γ. Αλεξάκη, ο εκλεκτός Τροβατιανός φιλό-
λογος και συγγραφέας Παναγιώτης Β. Σαλα-
γιάννης γράφει: Θα μπορούσαμε, επομένως , 
να πούμε ότι οι «Αγραφιώτικες ιστορίες - ανά-
λεκτα» του Ν.Γ.Αλεξάκη είναι μία κιβωτός 
μέσα στην οποία ο συγγραφέας τοποθέτησε με 
αφηγηματική μαεστρία την ιστορία και τον πο-
λιτισμό, το παρελθόν και το παρόν των όμορ-
φων Μ.Βραγγιανών αλλά και της ευρύτερης 
περιοχής.

Πολλές φορές η φράση: «αγαπώ τον τόπο 

μου», λέγεται συμβατικά, καταχρηστικά, καθ’ 
έξιν  και καθ’ υπερβολή. Όμως για τον Ν.Γ. 
Αλεξάκη η φράση αυτή κυριολεκτεί. Ότι ανα-
φέρεται - καταγράφεται στο βιβλίο αυτό εί-
ναι γραμμένο με την καρδιά του και αυτή του 
η αγάπη για τον γενέθλιο τόπο του ξεχειλίζει  
μέσα από τις σελίδες του βιβλίου του.

Ο Ν.Γ. Αλεξάκης έχει,  επίσης,  το χάρισμα 
της άνετης έκφρασης και της αφηγηματικής 
δεξιότητας. Γνωρίζει πολύ καλά την ελληνική 
γλώσσα και γι’ αυτό ο λόγος του είναι μεστός, 
σαφής και κυριολεκτικός. Το ύφος του είναι 
γλαφυρό, άμεσο και παραστατικό. Γι’ αυτό και 
το βιβλίο αυτό είναι εύληπτο και ευχάριστο 
ανάγνωσμα. Είναι ένα βιβλίο που συγκινεί, 
διδάσκει, ψυχαγωγεί και ταξιδεύει νοερά τον 
αναγνώστη σ’ έναν παραδεισένιο τόπο, στα 
πανέμορφα Άγραφα.

Τελειώνοντας αυτή την παρουσίαση του βι-
βλίου του Ν.Γ. Αλεξάκη ΑΓΡΑΦΙΩΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟ-
ΡΙΕΣ-ΑΝΑΛΕΚΤΑ θα ήθελα να προσθέσω ότι 
το βιβλίο αυτό θα βοηθήσει τους νέους , όχι 
μόνον τους Αγραφιώτες αλλά και τους λάτρεις 
των Αγράφων,  να μάθουν αρκετά πράγματα 
για την περιοχή  και την ιστορία της, και οι με-
γαλύτεροι να φέρουν στη μνήμη τους ωραίες 
εικόνες από τα περασμένα δύσκολα χρόνια .

Θεωρήσαμε σκόπιμο να γράψουμε τα στοι-
χεία επικοινωνίας  με τον Ν.Γ. Αλεξάκη,  ώστε 
όσοι επιθυμούν να προμηθευτούν το βιβλίο, να 
επικοινωνήσουν μαζί του.

Θέλω να συγχαρώ τον Νίκο Αλεξάκη για 
την έκδοση αυτού του πολύτιμου βιβλίου και 
να του ευχηθώ να είναι καλοτάξιδο.

Άρθρο: Λ. Κ. Ζαρκαδούλας
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