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ΕΠΑΙΝΙΑΝΩΝ ΛΟΓΟΣ
από το μπαλκόνι των Αγράφων

Πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη 
επιτυχία, την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 
2015, η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πί-
τας του Συλλόγου μας, όπως είχε ανα-
κοινωθεί μέσα από τις σελίδες του 1ου 
τεύχους της εφημερίδας μας ’́Επαινια-
νών λόγος’’.
Η εκδήλωση έγινε στην αίθουσα του 
ξενοδοχείου «Πάρνων», του συγχωρια-
νού μας Κωνσταντίνου Αβράμπου 

Μεγάλες καταστροφές προκλήθηκαν κυρίως στα οδικά δίκτυα, στα τεχνικά έργα υποδομών, 
στις γέφυρες και στα δίκτυα ύδρευσης στα περισσότερα χωριά του πρώην Δήμου Αγράφων απ’ την 
συνεχιζόμενη βροχόπτωση των τελευταίων μηνών.

 Ασπρόρεμα   •   Φτέρη   •   Απιδιά   •   Ανηφόρα   •   Σαμάρι   •   Μέρσια   •   Εκκλησιές   •   Δροσέλα

Η κοπή της πίτας Με μεγάλες καταστροφές 
ξεκίνησε το 2015
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Προτάσεις 
έργων δήμου
O στρατηγός 
Αβράμπος
«Αντάρτης» 
στο χωριό μας 

08

Περιεχόμενα
Ο  
Κατσαντώνης

Ευχές για το 
1ο τεύχος:

Από τον κ. Παναγιώτη Β. 
Σαλαγιάννη, συμπατριώτη μας 
από το Τροβάτο. Ο κ. Π.Σαλα-
γιάννης είναι φιλόλογος και έχει 
συγγράψει αρκετά βιβλία, μετα-
ξύ των οποίων ένα βιβλίο για το 
Τρόβατο Αγράφων, το οποίο συ-
στήνουμε σε όλους τους Αγραφι-
ώτες. Μας έγραψε:

«Σας συγχαίρω για την ενέργεια 
σας να εκδίδετε εφημερίδα για το 

σ. 09

Ο δήμαρχος Θ. Μπαμπαλής και ο αντιδήμαρχος 
Θ. Κατσιάδας μπροστά σε... αδιέξοδο.

Κατολίσθηση στο Γιαννίτσαρη



3

Τεύχος #2 Τεύχος #2ΕΠΑΙΝΙΑΝΩΝ ΛΟΓΟΣ ΕΠΑΙΝΙΑΝΩΝ ΛΟΓΟΣ Άνοιξη 2015  Άνοιξη 2015

2

Η εκδήλωση έγινε στην αίθουσα του 
ξενοδοχείου ΠΑΡΝΩΝ, του συγχωρια-
νού μας Κωνσταντίνου Αβράμπου στον 
οποίο εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας. 
Στην εκδήλωση  είχε προσκληθεί και ο συγ-
χωριανός μας, Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, 
κ. Αθανάσιος Κουτρουμάνος, ο οποίος δεν 
μπόρεσε να παραστεί λόγω της ονομαστικής 
του εορτής την ημέρα αυτή. Μας μετέφερε τις 
ευχές του μέσω του Γεν. Γραμματέα της εται-
ρείας Ευρυτάνων επιστημόνων κ. Απόστο-
λου Αβράμπου, ο οποίος του είχε επιδώσει 
την πρόσκληση για την εκδήλωση μας. Πα-
ραβρέθηκαν αρκετοί συγχωριανοί μετά των 
οικογενειών τους. Λίγο πριν την έναρξη της 
γιορτής, ο αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας 
κ. Αριστείδης Τασιός, ο οποίος λόγω άλλων 
υποχρεώσεων έπρεπε να αποχωρήσει, αφού 
μας ευχήθηκε καλή χρονιά, μας εξήγησε ότι 
τα έργα της περιφέρειας που αφορούν την 
ασφαλτόστρωση των δρόμων στα Άγραφα 
(για τα οποία γράφουμε αναλυτικά σε άλλη 
στήλη), θα ολοκληρωθούν τα επόμενα 2 χρό-
νια. Είπε, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, 
ότι για το θέμα του δρόμου Επινιανά –Φτέρη, 
είναι υπό εξέταση η ύπαρξη περιβαλλοντικής 
μελέτης.

Στη συνέχεια ο πατήρ Δημήτριος Σκόν-
δρας από την Γρανίτσα ευλόγησε την πρωτο-
χρονιάτικη πίτα.

Μετά την κοπή της πίτας, ο πρόεδρος του 
συλλόγου Γιώργος Χρύσανθος, καλωσόρι-
σε τους παραβρισκόμενους, ευχήθηκε καλή 
χρονιά και έκανε μια ιστορική αναδρομή 
του συλλόγου, υπενθυμίζοντας τα έργα που 
είχαν γίνει στο παρελθόν στα Επινιανά με 
πρωτοβουλίες των Διοικητικών Συμβουλίων 
του συλλόγου (όπως ο δρόμος για το χωριό, 

πλακοστρώσεις και άλλα ), αλλά και την 
αδράνεια των τελευταίων ετών.

Στόχος του νέου Δ.Σ., όπως προέκυψε στις 
6/9/2014 είναι να εξυγιάνει τα οικονομικά του 
συλλόγου και να τα διαχειριστεί με απόλυτη 

διαφάνεια. Γι’ αυτό άλλωστε, σύμφωνα με 
απόφαση του Δ.Σ., όλες οι εισπράξεις αλλά 
και οι δαπάνες του συλλόγου, θα δημοσιεύ-
ονται στην εφημερίδα για ενημέρωση των 
μελών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναβάθ-
μιση του συλλόγου, είναι η ενεργός συμμετο-
χή όλων των μελών.

Σε αυτό θα βοηθήσει και η έκδοση της 
εφημερίδας που θα εκδίδεται κάθε τρίμηνο 
και θα συμβάλλει στην ενημέρωση όλων.

Στόχος του Δ.Σ. είναι να αναδείξει τις ομορ-
φιές του χωριού, αλλά και των εξοχών του και 
να διοργανώσει  πολιτιστικές εκδηλώσεις στο 
χωριό, παράλληλα με το αντάμωμα. Με ενέρ-
γειες του συλλόγου και τις προσπάθειες του 
συνχωριανού μας Οικονομολόγου Κώστα 
Κουτρομάνου, πήραμε νόμιμη απαλλαγή 

απο την καταβολή του ΕΝΦΙΑ για τα ακί-
νητα του συλλόγου μας στην Αθήνα και στα 
Επινιανά.

Στη συνέχεια ο Γεν. Γραμματέας του συλ-
λόγου Λάμπρος Ζαρκαδούλας, αφού ευχή-
θηκε καλή χρονιά, κάλεσε τους παρευρισκο-
μένους να καταβάλλουν προσπάθεια, ώστε 
να ενδυναμωθεί ο σύλλογος με την εγγραφή 
νέων μελών και να συνδράμουν το διοικητι-
κό συμβούλιο στις ενέργειες του.  

Ενημέρωσε ότι για να διατηρήσουμε την 
τακτική έκδοση της εφημερίδας, πρέπει να 
βοηθήσουν όλοι ώστε να δημοσιεύεται υλικό 
που να έχει σχέση με το χωριό μας. Γι αυτό 
όσοι έχουν αξιόλογο υλικό και φωτογραφίες 
που μπορούν να δημοσιευθούν, να μας τα 
στέλνουν. Βέβαια η έκδοση της εφημερίδας 
απαιτεί κάποιες δαπάνες έκδοσης, γι αυτό η 
συνδρομή όλων είναι αναγκαία. Ενημέρω-
σε τους συμμετέχοντες ότι τις 2-3 πρώτες 
εκδόσεις της εφημερίδας,  χρηματοδοτεί ο 
πρόεδρος του συλλόγου Γ. Χρύσανθος. Δεν 
βραβεύτηκαν στην εκδήλωση τα παιδιά που 
επέτυχαν στα ΑΕΙ και ΤΕΙ , όπως είχαμε πει 
στην ανακοίνωση για την κοπή της πίτα. Δεν 
είχαμε επαρκή ενημέρωση από τα μέλη για 
το σκοπό αυτό. Έτσι αναβλήθηκε η εκδήλω-
ση αυτή να γίνει το καλοκαίρι στο χωριό κατά 
την διάρκεια του ανταμώματος. Απαραίτητη 
προϋπόθεση, είναι να μας γνωστοποιήσουν 
οι γονείς τα παιδιά αυτά.

Τέλος, το Δ.Σ. θα είναι σε στενή επαφή 
και συνεργασία με το δήμο, για προώθηση 
θεμάτων του χωριού. Λεπτομέρειες σε άλλη 
στήλη.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση, απεύθυναν ο 
συγχωριανός μας φιλόλογος Γιώργος Κων. 
Καραγιώργος, ο οποίος γράφει ενδιαφέρο-

Πρωτοχρονιάτικη πίτα

Άρθρο: Λάμπρος Ζαρκαδούλας

ΕΠΑΙΝΙΑΝΩΝ ΛΟΓΟΣ
Τριμηνιαία έκδοση του πολιτιστικού συλ-
λόγου Επαινιανιτών Ευρυτανίας «ο Άγιος 
Γεώργιος». Τεύχος 2ο. Άνοιξη 2015
email: epinianonlogos@gmail.com
Ιδιοκτήτης: Σύλλογος Επινιανιτών
Εκδότης: Χρύσανθος Κλεομένη Γεώργιος,

Μήτρου Λέκκα 10, 13671, Αχαρναί Αττικής
τηλέφωνο επικοινωνίας  +30 697 3774 961
Υπεύθυνοι ύλης: Συντακτική επιτροπή
Αρχισυντάκτης: Λάμπρος Ζαρκαδούλας
Διορθώσεις: Α. Ζαρκαδούλα, Χ. Σακκά
Τα άρθρα που έχουν υπογραφή εκφράζουν 

προσωπικές απόψεις του υπο-
γράφοντος.
Γραφιστική επιμέλεια: 
Αλέξανδρος Μπουμπουρίδης,
Ευάγγελος Γεωργαντζής,
Δανάη Νομίδη,  Έλιο Βασίου.

Πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία, την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2015, η κοπή 
της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου μας, όπως είχε ανακοινωθεί μέσα από τις 
σελίδες του 1ου τεύχους της εφημερίδας μας «Επινιανών λόγος».

από το μπαλκόνι των Αγράφων

ντα θέματα σε κάθε τεύχος της εφημερίδας 
και ο πρώην πρόεδρος του χωριού Γάκιας Ιω-
άννου.  Και οι δύο ευχήθηκαν σε όλους καλή 
χρονιά και τους κάλεσαν να στρατευθούν 
στην προσπάθεια αναβάθμισης των Επινια-
νών που θα γίνει μέσα από το σύλλογο.

Στη συνέχεια της εκδήλωσης, ο καθηγητής 
της αρχιτεκτονικής του ΕΜΠ κ. Γιαννίτσα-
ρης, βοηθούμενος από τρεις φοιτητές του, 
παρουσίασε την εργασία του για το μοναστή-
ρι της Παναγίας της Στάνας. Λεπτομέρειες 
για την παρουσίαση αυτή θα  δημοσιευθούν 
στο επόμενο τεύχος.

Αριστείδης Τασιός ― αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας

Λάμπρος Τσιτσάνης ― περιφερειακός σύμβουλος της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας

Θεόδωρος Κατσιάδας ― αντιδήμαρχος του Δήμου Αγράφων

Φώτιος Κουλαρμάνης ― Πρόεδρος της Εταιρίας Ευρυτάνων 

επιστημόνων

Γιαννίτσαρης Δημήτριος ― καθηγητής ΕΜΠ στην Αρχιτεκτονική 

σχολή

Αγγελική Σκοτίδα ― πρόεδρος Ομοσπονδίας Ευρυτανικών Συλλό-

γων (Ο.Ε.Σ.)

Χρήστος Μπούρας ― πρώην Δήμαρχος Αγράφων

Δημήτρης Τσιώλης πρώην πρόεδρος Δημοτικού συμβουλίου Δή-

μου Αγράφων.

Ιωάννου Γιώργος (Γάκιας) ― πρώην πρόεδρος Δ.Δ. Επινιανών .

Λάμπρος Γατής  ― πρόεδρος συλλόγου Αγράφων.

Γεώργιος Κουτρομάνος, Παναγιώτης Αβράμπος, Κωσταντί-
νος Αβράμπος, Παναγιώτης Κουτρομάνος, Θωμάς Κουτρομά-
νος και Λάμπρος Αποστόλου ― πρώην πρόεδροι του συλλόγου μας.

Παρέστησαν οι κ .κ.:

1, 2
3

Στιγμιότυπα από την εκδήλωση
O Kώστας Αβράμπος και το κέρασμα από την Ξανθή Ζαρκαδούλα

2

3

1
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Ο 2ος 
Στρατηγός 
Αβράμπος Το πανηγύρι στο Καπριόρι 

Γεννήθηκε στα Επαινιανά (Πηγγιανά), το 
έτος την 1.1.1890  και απεβίωσε στην Αθήνα 
στις 12 Απριλίου 1981. Πατέρας του ήταν ο 
Θεοδόσιος (ή Θέος) Αβράμπος , απόγονος 
του αρματωλού Βασιλείου Αβράμπου, πρω-
τοπαλίκαρου του στρατηγού της Ρούμελης 
Γεωργίου Καραϊσκάκη, ο οποίος φονεύθηκε 
τον Ιανουάριο 1823 στη νικηφόρα κατά των 
Τούρκων μάχη, που έγινε στον Άγιο Βλάσιο 
Τριχωνίδος (Στενού της Κορομηλιάς). Μητέ-

ρα του ήταν  η Μαγδαληνή, κόρη του Γάκη 
Κουτρομάνου, αρματωλικής οικογένειας, κα-
ταγόμενου επίσης από τα Πηγγιανά, πρώτου 
Δημάρχου του τότε Δήμου Αγράφων.

Σε επόμενη έκδοση θα δημοσιευτούν πε-
ρισσότερα στοιχεία. Επίσης θα δημοσιευτεί 
βιογραφικό  και για τον πρώτο  στρατηγό Δη-
μήτριο Γεωργίου Αβράμπο. Στο άρθρο παρα-
τίθονται τα πρώτα δύο δελτία από τα έξι. (τα 
υπόλοιπα τέσσερα στα επόμενα φύλλα).

Συγχαίρω τα μέλη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Συλλόγου και τη Συντακτική 
Επιτροπή για την πρωτοβουλία και την 
υλοποίηση της πρωτοβουλίας αυτής, με την 
έκδοση της εφημερίδας «Επινιανών Λόγος».
Εύχομαι καλή επιτυχία στην προσπάθεια 
αυτή, η οποία ξεκινάει με άριστους οιωνούς.

Στην εφημερίδα θα δημοσιεύονται πολλά 
ιστορικά και άλλα στοιχεία, που θα αναφέρο-
νται στα Επαινιανά κ.λ.π. και τα οποία είναι 
άγνωστα, σχεδόν σε όλους μας, όπως π.χ. 
“Το Στρατηγείο του Καραϊσκάκη στα Πι-
γκιανά”. Και Υπάρχουν πολλά. Σχετικό είναι 
και το “Δελτίο Στοιχείων προς Σύνταξη του 
άρθρου Επινιανά”.

Το Δελτίο αυτό συντάχθηκε από τον αεί-
μνηστο Στρατηγό Δημήτριο Θ. Αβράμπο, το 
έτος 1973 και το οποίο είχε σταλεί στον εκ-
δότη της Αιτωλοακαρνανικής και Ευρυτανι-
κής Εγκυκλοπαίδειας για δημοσίευση, όπου 
μέρος του συμπεριελήφθη. Τα στοιχεία του 
Δελτίου είχαν ληφθεί από σχετική έρευνα, 
μελέτη και καταγραφή  του Στρατηγού Δη-
μητρίου Θ. Αβράμπου, που αφορούσαν τα 
Επαινιανά και την ευρύτερη περιοχή. Δυστυ-
χώς η μελέτη αυτή (με πάρα πολλά ιστορικά 
και άλλα πολύτιμα στοιχεία), χάθηκε σε μια 
μετακόμιση, μετά το θάνατό του.

Ο Δημήτριος Θεοδοσίου Αβράμπος, 
στρατηγός “εν πολεμική Διαθεσιμότητα”, συ-
νεπεία πολλαπλών τραυμάτων πολέμου που 
υπέστη στην Μικρά Ασία το 1921, κατά τις δι-
εξαχθείσες σκληρές και αιματηρές μάχες προ 
της Άγκυρας, προς εκπόρθηση του Οχυρού 
Ταμπούρ Ογλού. Είναι ο δεύτερος στρατη-
γός από τα Επαινιανά.

1

2

Άρθρο: Αποστόλης Αβράμπος

Κάθε χρόνο, στα τέλη Ιού-
νη έχει καθιερωθεί πλέον 
το πανηγύρι των Αγίων 
Αναργύρων στα Επινιανά. 

Ο μπάρμπα Γιώργος Αβράμπος & Η Θειά 
Παναγιώτα,  είναι πάντοτε διαθέσιμοι και μ’ 
όλες τις δυνάμεις τους, ζούν και αναπνέουν 
γι’ αυτό το Έργο Ζωής, τους Αγ. Ανάργυ-
ρους, που κατάφεραν κι ανάστησαν σ’ αυ-
τόν τον ωραιότατο λόφο στου Καπριόρι, με 
απίστευτη θέα στα Επινιανά, στο Τρίδεντρο 
και στ’ Άγραφα. Όποιος ανέβει πάνω στο λο-
φάκι, θα καταλάβει με πόσο μεράκι και πόση 
αγάπη, αισθητική & νοικοκυροσύνη, οι δύο  
τους κατάφεραν ιδιωτικά να κάνουν έναν μι-
κρό παράδεισο με φόντο το Χωριό μας. Φρο-
ντίζουν το πανηγύρι να γίνεται κάθε Σαββα-
τοκύριακο και συνήθως ο καιρός είναι πολύ 
καλός, έτσι, κάθε χρόνο, το πανηγύρι είναι 
πετυχημένο.

Αυτό το μικρό άρθρο, είναι το λιγότερο 
που μπορεί να κάνει η Εφημερίδα μας για 
να τιμήσει αυτή την προσπάθεια, γιατί πραγ-
ματικά έχει γίνει ένα πολύ ωραίο έργο, ένα 
έργο-στολίδι για το Χωριό μας! Είστε όλοι 
ευπρόσδεκτοι!! 

Ραντεβού φέτος:  Σάββατο,  4 Ιουλίου ‘15

Άρθρο:  Γ. Χρύσανθος

4

Ο στρατηγός Δημήτριος Αβράμπος

Χορός και αλωνάτος και με Πανοραμική θέα στο Δάσος, 
στις απέναντι βουνοκορφές και στα Επινιανά μας!

Ο σπιτικός μπακλαβάς της Θειά 
Παναγιώτας έχει την τιμητική του!

Ο Μπάρμπα-Γιώργος Αβράμπος 
με το κορίτσι του.
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«Η Δημοκρατία αυ-
τοκαταστρέφεται. 
Διότι κατεχράσθη-
κε το δικαίωμα της 
Ελευθερίας και τις 
Ισότητας.

Διότι έμαθε τους πολίτες 
της να θεωρούν  την Αυθά-
δεια ως δικαίωμα. Την Πα-
ρανομία ως ελευθερία. Την 
Αναίδεια του λόγου ως Ισό-
τητα και την Αναρχία ως 
Ευδαιμονία.»

Ισοκράτης, 436 – 338 Π.Χ. 

Η ωραία κοιμωμένη... απ’τα Επινιανά!Τοπικό πρόγραμμα 
Δ. Δ. Επινιανών

Πολιτιστικές εκ-
δηλώσεις για το 
καλοκαίρι 2015

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων θα ανακοινωθεί μόλις οριστικοποιη-
θεί. Ανακοινώνονται όμως οι ημερομηνίες, ώστε οι επιθυμούντες να 
παραστούν σε αυτές, να κανονίσουν το πρόγραμμα τους.
Οι Εκδηλώσεις στο τριήμερο αυτό θα περιλαμβάνουν:
1. Ημερίδα με πολιτιστικά θέματα Παρασκευή 14 Αυγούστου 
2. Το ετήσιο αντάμωμα ημερήσιο Σάββατο 15 Αυγούστου

Με απόφαση του Δ.Σ., αποφασίστηκε να 
πραγματοποιηθούν πολιτιστικές εκδηλώ-
σεις στα Επινιανά, το τριήμερο 14-15-16 
Αυγούστου 2015.

Όταν βγαίνουμε από το χωριό Επινιανά και βαδίσουμε το δρόμο 
που οδηγεί προς στα ορεινά βοσκοτόπια και στη μοναχική Φτέρη, 
μπορούμε για αρκετό διάστημα να θαυμάσουμε από δυτικά το πανό-
ραμα της «Κοιμωμένης των Αγράφων». Θα νοιώσουμε πως αν απλώ-
σουμε το χέρι μας, θα μπορέσουμε και να τη χαϊδέψουμε!

Τόσο κοντά φαίνεται να είναι η πετρωμένη κόρη, αλλά η εγγύτητα 
που παρέχει αυτό το σημείο ενδέχεται να διαλύσει το μύθο που διατη-
ρεί η απόσταση του κάμπου για το φαινόμενο. 

Γιατί η «Κοιμωμένη» από τα Επινιανά, δεν φαίνεται σαν κόρη, αλλά 
σαν μια αδερφή της γριάς Πίνδου με πρόσωπο σχισμένο από τους κε-
ραυνούς, τα χείλη μαραμένα από τις παγωνιές, τα μάτια στεγνά από 
τον ήλιο και τα μαλλιά της κουβάρι μπλεγμένο από τα ανεμοβρόχια. 
Το μάτι στομώνει στις βαθιές χαράδρες που χαρακώνουν τα στήθη 
της και στους τρανούς χαλιάδες της πέτρας που λιώνουν το κορμί της 
και φεύγει ψάχνοντας να βρει ένα σχήμα στα βουνά για να θεμελιώσει 
κάποιον άλλο πιο ανθεκτικό μύθο.

“Γιατί η «Κοιμωμένη» από τα Επινιανά, 
δεν φαίνεται σαν κόρη, αλλά σαν μια 
αδερφή της γριάς Πίνδου

”

Το Δ.Σ.Το Δ.Σ.

Ο νέος Πρόεδρος του Τοπικού μας Δια-
μερίσματος των Επινιανών, κος Λευτέρης 
Αβράμπος ‘’ο Εύζωνας’’, μας έστειλε το 
νέο Τεχνικό Πρόγραμα για το 2015.

• Γέφυρα Σαμαρίου
• Πλακόστρωση δρόμου, απο Δ. Σχολείο μέχρι Νεκροταφείο.
• Ηλεκτροφωτισμός κεντρικού δρόμου, απο Χρήστο Μανίκα μέχρι 

Παναγιώτη Μάμαλη.
• Πλακόστρωση δρόμου, απο Αγ. Γεώργιο μέχρι Θύμιο Ζαρκαδού-

λα.
• Πλακόστρωση τμήματος δρόμου, απο Λάμπρο Αποστόλου μέχρι 

τον κεντρικό δρόμο.

1

Οδική σύνδεση του οικισμού 
Φτέρη με τον Οικισμό Επι-
νιανά μέσω Μέρσιας.

2

Αξιοποίηση, συντήρηση και 
χαρτογράφηση των βασικών 
μονοπατιών της περιοχής μας

4

Αφιερωμένη στον συγγραφέα Κώστα Ακρίβο που έλκει τις ρίζες 
του από τα Πετρίλια και έδειξε ενδιαφέρον από την πρώτη στιγμή 
για την ομάδα «Στα Άγραφα».

3. Άλλες εκδηλώσεις θεατρικές - αθλητικές κ.τ.λ.π Κυριακή 16 Αυ-
γούστου
Σε άλλη στήλη δημοσιεύονται τα περιεχόμενα  του υπό έκδοση βι-
βλίου του Γιώργου Κ. Καραγιώργου με τίτλο ‘ΤΑ ΑΓΡΑΦΑ’, που θα 
παρουσιασθεί στην καλοκαιρινή εκδήλωση.

Βελτίωση δικτύου ύδρευσης 
και τοποθέτηση υδρομετρη-
τών

3

Ο πρόεδρος, ο εύζωνας. Τα πλακόστρωτα...

Η άσφαλτος...

Ο χώρος των εκδηλώσεων.
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Ο Κατσαντώνης από τα Πιγκιανά

Η στάνη του Γαντζούδη (Μακρυγιάννη, 
Κατσαντώνη ) ήταν 3-4 χιλιόμετρα δυτικά 
του χωριού Πιγκιανά στη Μέρσια, κοντά στο 
βουνό Κρούνα και στα μεγάλα λιβάδια στα 
Παλούκια.

Επίσης. πολύ κοντά στη στάνη στη ‘’Μέρ-
σια’’, ήταν ο ανθηρός οικισμός (μέχρι τα τε-
λευταία χρόνια) Φτέρη, που κατοικούνταν 
μέχρι τα τελευταία.

Η στάνη ‘’Μέρσια’’ κατοικούνταν από τους 
Γαντζουδαίους μέχρι τον εμφύλιο (1947). Στη 
στάνη κατοίκησαν στη συνέχεια  μερικοί από 
την οικογένεια Κουτρουμάνου.

Επίσης οι Γαντζουδαίοι είχαν - όπως μου 
διηγήθηκαν οι Γαντζουδαίοι από το Ασημο-
χώρι - και σπίτια στα Πιγκιανά, τα  Γαντζου-
δέικα, που ήταν κάτω από την εκκλησία.

Στη στάνη ‘’Μέρσια’’ γεννήθηκε ο Κατσα-

ντώνης (1775-1805) και εκεί τον βάφτισε ο 
Δίπλας, όπως λέγει  η παράδοση, που ήταν 
συγγενής του Γαντζούδη (Μακρυγιάννη) 
της Μέρσιας και είχαν ενοικιάσει μαζί από το 
μοναστήρι της Τατάρνας τα μεγάλα λιβάδια, 
τα Παλούκια. Να σημειωθεί ότι οι οικογέ-
νειες Γαντζούδη (Μακρυγιάννη) και Δίπλα, 
ήλθαν στα Άγραφα από την Ήπειρο κατά το 
1ο  ήμισυ του 18ου αιώνα με την υποστήρι-
ξη πιθανώς των Μπουκουβαλαίων από το 
Σακαρέτσι (σημερινό Περδικάκι Αιτωλοα-
καρνανίας), που κατείχαν το αρματολίκι των  
Αγράφων επί ένα περίπου αιώνα (18ο αιώνα). 

Εγκαταστάθηκαν εκεί  μετά το θρίαμβο του 
Γιάννη Μπουκουβάλα στο Κεράσοβο (1712) 
εναντίον του Μέτσο Χούσο, παππού του Αλή 
Πασά.

Προς τούτοις να σημειωθεί ότι τα τελευ-

ταία χρόνια δημιουργήθηκε μεγάλη σύγχυ-
ση, όσον αφορά το που ήταν η στάνη του Γα-
ντζούδη-Μακρυγιάννη. Μερικοί τοποθετούν 
τον Κατσαντώνη στο Μάραθο-Μίρεση, που 
ως προς το όνομα συμπίπτει με το όνομα της 
στάνης του Γαντζούδη-Μακρυγιάννη στα  
Πιγκιανά.

Στη Μίρεση (=Μάραθος) πρέπει να τοπο-
θετηθεί το μεγάλο κατόρθωμα του Κατσα-
ντώνη, ο σκοτωμός του Βεληγκέκα.

Η στάνη του πατέρα του Κατσαντώνη ήταν 
στη Μέρσια (=Μέρεση,Μίρεση), κοντά στην 
Κρούνα και τα Παλούκια.

(Αναλυτικότερα για το θέμα του Κατσα-
ντώνη στο έτοιμο προς έκδοση βιβλίο μας 
‘’Τα Άγραφα’’.)

ΑΡΘΡΟ:
Γεώργιος  
Καραγιώργος, 
Φιλόλογος

του βιβλίου αυτού θα αποτελεί τη βάση για 
την πραγματοποίηση των καλοκαιρινών πο-
λιτιστικών εκδηλώσεων που θα γίνουν στα 
Επινιανά  και οι οποίες στοχεύουν στην  ανα-
βάθμιση των Επινιανών. Αναφέρεται στην 
ιστορία των Αγράφων 1430-1830 μ.χ. Κάνει 
λόγο για την ιστορία σημαντικών χωριών 
της περιοχής αυτής (Αγράφων, Βραγγιανών, 
Τροβάτου, Πιγκιανών, Χρύσου, Κερασοχω-
ρίου κ.λ.π.) όπως και σημαντικών μοναστηρί-
ων (Τατάρνας, Προυσού, Ρεντίνας, Πέτρας, 
Παναγίας Πελεκητής κ.λ.π.). 

Ομιλεί αναλυτικά για τους φυγάδες που 
ήλθαν στα Άγραφα κατά την εποχή αυτή, για 
τους μεγάλους δωρητές μοναστηρίων και 
την προσωπογραφία τους. Αναφέρεται στα 
πανεπιστήμια και σχολές που λειτούργησαν 
εκεί (Βραγγιανά Καρπενήσι, Φουρνά) και 
τους μεγάλους διδασκάλους που δίδαξαν σ’ 
αυτά (Ευγένιος, Γόρδιος, Θεοφάνης κ.λ.π.). 
Κάνει λόγο για τα διδασκόμενα μαθήματα. 

Βιβλίο “Τα 
Άγραφα’’ 
του Γ. Κα-
ραγιώργου

Ο Κατσαντώνης ήταν από τα Πιγκιανά. Εκεί είχε την 
στάνη ο πατέρας του Γαντζούδης, που είχε το παρωνύ-
μιο ‘’Μακρυγιάννης’’ (=ψηλός Γιάννης), γιατί ήταν ψη-
λός στο ανάστημα.

Στη στάνη 
‘’Μέρσια’’ 
γεννήθηκε 
ο Κατσα-
ντώνης 
(1775-1805) 
και εκεί τον 
βάφτισε ο 
Δίπλας

“

”

Ο συγχωριανός μας εκλεκτός φιλόλο-
γος Γεωργ. Κων. Καραγιώργος έχει συγ-
γράψει ένα βιβλίο , με τίτλο «Τα Άγραφα», 
το οποίο είναι υπό έκδοση. Τα περιεχόμενα  
του βιβλίου αναφέρονται στο τέλος της ανα-
κοίνωσης αυτής. Πιστεύουμε ότι η έκδοση 

Ομιλεί για τους αρματωλούς και κλέφτες 
(Μπουκουβάλας, Δίπλας, Κατσαντώνης).

 Τέλος γίνεται λόγος για κύρια χαρακτη-
ριστικά των κατοίκων της περιοχής, για ορι-
σμένες παραδόσεις τους, για τις αρετές τους, 
για την κοινωνική ζωή τους (πανηγύρια, πα-
ζάρια, οι μυλωνάδες κ.λ.π.).   

όμορφο χωριό σας. Είναι ένας τρόπος να επικοι-
νωνείτε με τους απανταχού συγχωριανούς σας, 
να αναδεικνύετε την ιστορία και τον πολιτισμό 
της περιοχής σας. Μου άρεσε και η αισθητική 
της και η κατανομή του υλικού. Διάβασα και το 
άρθρο του Γ. Καραγεώργου. Ο Γιώργος όταν 
γράφει έχει πάντα να μας πει κάτι σπουδαίο. 

Σας εύχομαι από καρδιάς κάθε επιτυχία.»

Ο κ. Κώστας Χαραμής είναι εκπαιδευτι-
κός καταγόμενος από τον Τριπόταμο Ευρυτα-
νίας, αλλά είναι και  λάτρης των Επινιανών, 
όπου διαθέτει οικία. Μας έγραψε:

«Των Επαινιανών Λόγο τον βρήκα στο ιστολό-
γιο των Πρασσιωτών  και τον... ξεκοκκάλισα δεό-
ντως. Πολύ ωραία τη φτιάξατε την εφημερίδα και 
ενδιαφέρουσα. Συγχαρητήρια!»

Ο κ. Λάμπρος Γατής,  Πρόεδρος του 
συλλόγου Αγράφων γράφει: «Με μεγάλη 
χαρά διάβασα το πρώτο φύλλο της Εφημερίδας 
του χωριού σας. Εύχομαι  από καρδιάς, να χιλιά-
σετε τις εκδόσεις σας. Η ενημέρωση όταν είναι 
αντικειμενική, προσφέρει καλές υπηρεσίες. 
Πιστεύω ότι εσείς θα το πετύχετε. Θα είμαι στο 
πλευρό σας και σαν άτομο και σαν Σύλλογος 
Αγράφων, που έχω την τιμή να εκπροσωπώ για 
αρκετά χρόνια.»

Ευχές για το 
1ο τεύχος:

Ο δρόμος προς την Μέρσια με θέα την Φτέρη.
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ΦΩΤΟ / ΑΡΘΡΟ:  Γεώργιος Κ. Χρύσανθος

Μεγάλες καταστροφές στον τόπο μας

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α στο χωριό μας! Μετά την 
καταμέτρηση και την ανακοίνωση των αποτε-
λεσμάτων του εκλογικού τμήματος, κάποιες 
παλιές καραβάνες του πολιτικού γίγνεσθαι 
του χωριού μας, ξεψαχνίζαν έναν-έναν τους 
ψηφοφόρους σ’ όλα τα καφενεία, για το ποι-
ός ήταν ο «αντάρτης» στο χωριό μας μιάς και 
βρέθηκε ένας στους ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α! Εικα-
σίες…  πολλές !  Αλλά είπαμε, η ψηφοφορία 
είναι μυστική!

Ίσως…  η πρώτη φορά που, απ’ όσο θυμά-
μαι, δεν υπήρχε κανένα πολιτικό άγχος στις 
βουλευτικές εκλογές στο χωριό! Δεν υπήρχε, 
πραγματικά, κανένας φανατισμός, καμιά συ-
σπείρωση, κανένα ζόρι από κανέναν, οι πε-
ρισσότεροι ήταν σχεδόν χαλαροί, σαν να μην 
τους ένοιαζε, σαν να κάναν αγγαρεία  ή, σαν 
να μην πίστευαν  ότι με την ψήφο τους κάτι 
θ’ αλλάξει! 

Σωστό; Λάθος; Θα το δείξει ο χρόνος!

του Τ.Δ. μας Λ. Αβράμπος και ο Αντιδήμαρ-
χος Θ. Μιχόπουλος μας υποσχέθηκαν ότι 
θα κάνουν το παν για να αποκαταστήσουν 
τις ζημιές απ’ το γεφύρι της παλειοκαρυάς 
μέχρι το χωριό μας. Παρ’ ότι τα οικονομικά 
του Δήμου με τις τόσες πολλές και μεγάλες 
καταστροφές είναι ακόμα προβληματικά. Οι 
γεροντότεροι του χωριού μας όπως ο Π. Ιω-

άννου, ο Γ. Αποστόλου, ο Θ. Σκλαπάνης δεν 
είχαν ‘’ματαϊδεί’’ μας είπαν τόση πολύ βροχή! 

Τέλος απόλυτο δίκιο έχουν οι περισσότε-
ροι πολιτικοί της Αυτοδιοίκησης που είπαν 
ότι ο τόπος πήγε 30 χρόνια πίσω!

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

42 16 4 4 2 2 1 1 1

Καλατζή 25 

Κοντογιώργος 16 

Χωρίς σταυρό 1

Κώτσιας 10

Κανακακάκη 4 

Μπίκας 2

Καρβέλης 4 Μπάκολας 3

Χωρίς στ.  1

Μούρτος 1

Χωρίς στ. 1

Διώτης 1

Τουφεκούλα 1

Χαλκιάς 1 Τσούκας 1 Μέξης 1

Ο «Αντάρτης» των… Επινιανών

Η ταβέρνα ‘’Ο Νερόμυ-
λος’’ του Τάκη Κίτσιου 
έπαθε μεγάλες  ζημιές 
απ’ την υπερχείλιση του 
Αγραφιώτη. Καταστρά-
φηκε ακόμα, ολοσχερώς 
τόσο το ιχθυοτροφείο 
όσο και οι πέστροφες  απ’ 
την μεγάλη κατολίσθηση 
που έγινε στην περιοχή. 

Ο δρόμος για την Στάνα έχει υποστεί 
τεράστιες καταστροφές απ’ το παρακείμενο 
ρέμα το οποίο φούσκωσε τόσο πολύ που κα-
τάφερε να ξεριζώσει τεράστια πλατάνια εκα-
τοντάδων χρόνων. Ανεπανόρθωτη ζημιά έγι-
νε σε δύο σημεία του δρόμου που θα πρέπει 
να αλλάξει  η χάραξη του ενδεχομένως για να 
μπορέσει να φτάσει μέχρι πάνω.

Απ’ τη Βαρβαριάδα μέχρι το Χωριό μας ο 
δρόμος πλέον έρχεται σχεδόν κανονικά. Το 
μεγάλο πρόβλημα είναι απ τ́ο γεφύρι της πα-
λιοκαρυάς μέχρι την είσοδο του χωριού. Ο 
δρόμος έχει κατολισθήσεις σε τουλάχιστον 
πέντε σημεία με μεγάλες ζημιές στα πρανή, 
στα στηθαία και στην άσφαλτο. Ο πρόεδρος 

Κωνσταντίνα Ζαρκαδούλα 
(1908-2014): “έφυγε” η υπεραιωνόβια γιαγιά 106 ετών…

Πλήρης ημερών σε ηλικία 106 ετών, 
«έφυγε» από την ζωή η ηλικιωμένη συγ-
χωριανή μας Κωνσταντίνα Ζαρκαδούλα, η 
οποία διέμενε στον οικισμό του Αγίου Γεωρ-
γίου Καλυβίων την Πέμπτη 30 Οκτωμβρίου 
2014.Η υπεραιωνόβια γιαγιά είχε αδιαθετή-
σει τις τελευταίες ημέρες και διεκομίσθη στο 
νοσοκομείο για να τις παρασχεθούν οι απα-
ραίτητες ιατρικές φροντίδες.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η κυρά Κωνστα-
ντίνα δεν είχε πάρει ποτέ στην πολύχρονη 
και πολυκύμαντη ζωή της κανένα φάρμακο, 
ούτε καν ασπιρίνη και όπως μας είπε ο γιός 
της Χρήστος, «…η μάνα μου δεν γνώριζε τι 
πάει να πει… αρρώστια!» Η κυρά Κωνσταντί-
να Ζαρκαδούλα, το γένος Τσιγαρίδα, γεννή-
θηκε το 1908, κατάγονταν από τα Άγραφα και 
συγκεκριμένα το χωριό Μάραθο Ευρυτανί-
ας.

Παντρεύτηκε το 1943 τον συντοπίτη της, 
Ηλία Ζαρκαδούλα, από τα Επινιανά και απέ-
κτησαν έξι παιδιά: τη Γιαννούλα, τον Χρήστο, 
τον Γιώργο, τον Δημοσθένη, τον Λάμπρο και 
την Φρειδερίκη. Ευτύχισαν να δουν πολλούς 
απογόνους και συγκεκριμένα 17 εγγόνια και 
14 δισέγγονα. Η κυρά Κωνσταντίνα και ο κυρ 
Ηλίας, ασχολούνταν με την κτηνοτροφία και 
μέχρι την μόνιμη εγκατάστασή τους το 1955 
στον Άγιο Γεώργιο, μετακινούσαν τα γιδο-

πρόβατα τους πότε στα ορεινά και πότε στον 
κάμπο, για να επιβιώσουν στα δύσκολα χρό-
νια του πολέμου και του εμφυλίου, αλλά και 
να μπορέσουν να συντηρήσουν τη φαμίλια 
τους.

Εκείνα τα χρόνια (1954), στο Γιαννούζι, 
μετά από μια δυνατή καταιγίδα, έχασαν όλο 
το κοπάδι τους, από κεραυνό που έπεσε στο 
δέντρο που είχαν καταφύγει τα πρόβατα για 
να προφυλαχτούν…Έχασε τον σύντροφό της 
Ηλία πριν 24 χρόνια (1906-1990) και από 
τότε συνέχισε να ζει κοντά στα παιδιά της, κά-
νοντας μια φυσιολογική ζωή παρά την ηλι-
κία της…Η γιαγιά που ήταν από τα ελάχιστα 
υπεραιωνόβια άτομα που διαμένουν στο χω-
ριό μας, περιποιούνταν καθημερινά τον κήπο 
της, έκανε δουλειές στο σπίτι, μάζευε ξύλα 
για το τζάκι, σκούπιζε το σπίτι και την αυλή 
και εξιστορούσε στα εγγόνια και τα δισέγγο-
να όμορφες ιστορίες από τα παλιά…

Διατηρούσε την διαύγειά της μέχρι τα τε-
λευταία χρόνια της ζωής της, ενώ όλοι οι χω-
ριανοί μόνο καλά λόγια είχαν να πουν για την 
αγαπημένη κυρά Κωνσταντίνα, που βρίσκε-
ται πλέον ψηλά στους ουρανούς...

Από αυτό το τεύχος, στα 
πλαίσια της ενημέρωσης 
των μελών, καθιερώνουμε 
την δημοσίευση στήλης 
κοινωνικών αναφορών. 
Παρακαλούνται οι συγχω-
ριανοί, να ενημερώνουν 
το Δ.Σ. για τα συμβαίνοντα 
δίνοντας στοιχεία, ώστε να 
δημοσιεύονται στην εφη-
μερίδα. 

Ο Π. Κουτρομάνος, επί 
ψήφου συλληφθείς.

Άρθρο:  Γεώργιος Χρύσανθος

Το Δ.Σ.
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1.  Έφυγε από τη ζωή την 9 Μαΐου 2014  
στον Αλίαρτο Βοιωτίας, ο Αποστόλου Λά-
μπρος του Θεοδώρου, σε ηλικία 48 ετών.

2.  Έφυγε από τη ζωή την 18 Δεκεμβρίου 
2014 στην Λειβαδιά Βοιωτίας,  ο Σκλαπάνης 
Παναγιώτης του Αθανασίου, σε ηλικία 78 
ετών.

Τελέστηκαν επιμνημόσυνες δεήσεις

1. Τελέστηκε στα Επινιανά ετήσιο μνημό-
συνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της Αγγε-
λικής Σκλαπάνη.

2. Τελέστηκε στα Επινιανά ετήσιο μνημό-
συνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της Μα-
ρίας Μανίκα.

Το Δ.Σ. του συλλόγου μας εκφράζει τα θερ-
μά συλλυπητήρια  στους  οικείους τους.

Έφυγαν 
από τη ζωή:

Κατάσταση συνδρομών - χορηγιών 
στο σύλλογο από 11.2014 εώς 02.2015

α/α Ονοματεπώνυμο €

1 Κουτρομάνος Γεώργιος του Σπύρου 10

2 Σκλαπάνης Κωνσταντίνος του Λάμπρου 10

3 Αβράμπος Γεώργιος του Χρήστου 10

4 Αβράμπος Γεώργιος του Ταξιάρχη 50

5 Αναστασίου Ασημίνα του Θωμά 10

6 Γαντζούδης Κωνσταντίνος του Παναγιώτη 10

7 Μανίκας Λάμπρος του Κωνσταντίνου 20

8 Ζαρκάδας Δημήτριος 15

9 Ζαρκαδούλας Κωνσταντίνος του Δημοσθένη 10

10 Ζιώγας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου 10

11 Γαντζούδης Παναγιώτης του Κωνσταντίνου 10

12 Καπλάνης Παναγιώτης του Δημητρίου 50

13 Κουτρομάνος Πέτρος του Ευθύμιου 10

14 Ζαρκάδας Δημήτριος του Ανδρέα 10

15 Κουλαρμάνης Φώτιος 30

16 Κουτρομάνος Κωνσταντίνος του Επαμεινώνδα 10

17 Καραγιώργος Γεώργιος 10

18 Καραγιώργου Χαρίκλεια 10

19 Αβράμπος Δημήτριος του Θεόδωρου 10

20 Κουτρομάνος Θωμάς  του Λαζάρου 20

21 Κουτρομάνου Ναταλία του Θωμά 20

22 Ζιώγας Βασίλειος του Χρήστου 20

23 Κουτρομάνου Ανθούλα  20

24 Πάτερ  Σκόνδρας Δημήτριος 50

25 Βλαχοπάνος Απόστολος 20

26 Κουτρομάνος Γεώργιος του Λαζάρου 20

27 Αποστόλου Κων/νος του Λάμπρου ''Ολυμπία'' 20

28 Αποστόλου Βασιλική του Λάμπρου 20

α/α Ονοματεπώνυμο €

29 Γαντζούδη Σοφία 10

30 Ιωάννου Γεώργιος  ''Ο Γάκιας'' 100

31 Ζαρκαδούλας Πέτρος 10

32 Αβράμπος Νικόλαος του Χαραλάμπου 10

33 Σκλαπάνης Μιχάλης του Αθανασίου 150

34 Σκλαπάνη - Καλαμπαλίκη Ολυμπία 20

35 Πουλάκος Δημήτριος 10

36 Ποριτσάνος Χρήστος 10

37 Χρύσανθος Βασίλειος 10

38 Χρύσανθος Σωτήριος 10

39 Χρύσανθος Κωνσταντίνος του Πέτρου 10

40 Χρύσανθος Δημήτριος του Θεόφιλου 30

41 Χρύσανθος Νικόλαος του Πέτρου 20

42 Κριτσικόκας Επαμεινώνδας 10

43 Ζαρκαδούλας Αποστόλης 20

44 Κοντοδήμα - Ζαρκαδούλα Λαμπρινή 10

45 Φελέκης Κωνσταντίνος 10

46 Αυδής Νίκος 10

47 Κίτσιος Τάκης του Χρήστου 10

48 Ζαρκαδούλας Δημήτριος του Ηλία 10

49 Ζαρκαδούλας Ευθύμιος 20

50 Τόλης Δημήτριος του Ταξιάρχη 20

51 Ζαρκαδούλας Σίμος 20

52 Αρωνιάδας Παναγιώτης 10

53 Ζαρκαδούλας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου 10

54 Ζαρκαδούλα Παρασκεύη  του Άγγελου 20

55 Γαντζούδης Χρήστος του Κωνσταντίνου 100

56 Αβράμπος Παναγιώτης του Γεωργίου 100

Δήμος Αγράφων 22373 51300
ΚΕΠ Αγράφων 22370 93335
Πρόεδρος Τ.Δ. Επινιανών 22370 95520
Αγροτικό ιατρείο Αγράφων  22370 93233
Κέντρο υγείας Φραγκίστας 22373 51000
Νοσοκομείο Καρπεηνσίου 22373 51000
Φαρμακείο Φραγκίστας 22370 95300
Αστυνομία Κερασοχωρίου 22370 31216

ΔΕΗ βλάβες 22370 22217
ΔΕΗ πληροφορίες 22370 25852

ΟΤΕ 13888
ΚΤΕΛ Καρπενησίου 22370 80013
ΚΤΕΛ Καρπενησίου (Αθήνα) 210 8315991
Πρατήριο βενζίνης Κρέντη - Τσιγαρ. 22370 31307
Πρατήριο βουλκανιζατέρ Λ. Μάκκας 22370 95940

Πυροσβεστική 199

Πρώτες Βοήθειες 166

Το Δ.Σ. αποφάσισε να δημοσιεύει κάθε τρίμηνο στην εφημερίδα τις συνδρομές η 
χορηγίες που έλαβε στο διάστημα του τριμήνου. Αυτό γίνεται για λόγους ενημέρω-
σης των μελών στα πλαίσια της διαφάνειας των οικονομικών του Συλλόγου. 

Χρήσιμα 
τηλέφωνα

Για οτιδήποτε αφορά ύλη εφημερίδας :
Χρύσανθος Γιώργος
Ζαρκαδούλας Λάμπρος
Υπεύθυνοι καταχωρήσεων:

Ζαρκαδούλας Όθωνας για Αιτωλοακαρνανία
Κουτρομάνος Παντελής για Βοιωτία
Χρύσανθος Γιώργος για Αττική κλπ.
Σκλαπάνης Γιώργος για Ευρυτανία

ΕΝΗ
ΜΕΡ
ΩΣΗ

Το Δ.Σ. του συλλόγου μας.
1  Χρύσανθος Γεώργιος του Κλεομένη

2  Κουτρομάνος  Παντελής του Επαμεινώνδα

3  Ζαρκαδούλας Λάμπρος του Κωνσταντίνου

4  Ζαρκαδούλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου

5  Κουτρομάνος Κωνσταντίνος του Σπύρου

6  Σκλαπάνης Γεώργιος του Θωμά

7  Ζαρκαδούλας Όθωνας του Ηλία

8  Κουτρομάνος Παναγιώτης του Γεωργίου

9  Ζαρκαδούλας Κωνσταντίνος του Παναγιώτη

Πρόεδος

Αντιπρόεδρος 

Γεν. Γραμματέας

Ταμίας

Έφορος

Μέλος

Μέλος

Μέλος

Μέλος

697 3774961    

697 2038171

694 7777992

694 4629653

697 7086028

698 4874460

697 3003093

697 6443672

697 1508485

chrysanthos@matrioshka.gr

dkoutromanos@gmail.com

lambroszarkadoulas@yahoo.gr

konstantinos.zarkadoulas@ingadvisors.gr

koutromanoske@gmail.com

epinianonlogos@gmail.com

epinianonlogos@gmail.com

epinianonlogos@gmail.com

epinianonlogos@gmail.com



694 6085 868

Πωλείται οικόπεδο 300 τ.μ. στα Επι-

νιανά, εντός σχεδίου, επίπεδο, 21Χ15, 4 

όψεων, άρτιο, οικοδομήσιμο, πρόσοψη 

21 μ. Με θέα, Τιμή 12.900 συζητήσιμη. 
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Γιώργος Θωμ. Σκλαπάνης 6984 87 44 60 Δροσέλα
Λάμπρος Βελ.. Γαντζούδης 6972 00 59 13 Σαμάρι
Γιώργος Γαντζούδης 6986 069 073 Καπριόρι
Πάνος Γεω. Κουτρομάνος 6976 44 36 72 Φτέρη
Νώντας Γεω. 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

Βρειτε τον ιδιοκτήτη της αγελάδος και κερδίστε δωρεάν συνδρομή ενός έτους!

BESTmarket
www.best-market.gr

Παναγιώτης & Λάµπρος 
Ζαρκαδούλας Ο.Ε

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

Κτηνοτρόφοι, Γαλακτοκομικά προϊόντα

 Άνοιξη 2015

697 4079 407

Πωλείται διόροφη πέτρινη οικία 

σε κεντρικό σημείο. Επινιανά.
Ενοικιάζεται Γραφείο 25 τετραγωνι-

κών στον 4ο Όροφο στο κέντρο της 

Άθηνας. Σε εμπορικό δρόμο επι της 

πλατείας Κάνιγος. Τιμή συζητήσιμη

694 4629 653

697 4760 862

Πωλείται διόροφη οικία 90 τ.μ. στα 

Επινιανά, στο κέντρο του χωριού, πρόσο-

ψη στην πλατεία με οικόπεδο 400 τ.μ  με 

καταπληκτική θέα. Τιμή συζητήσιμη.

* Οι αγγελίες δημοσιεύο-
νται Δωρέαν. Επιθυμητή σε 
περίπτωση αγοραπωλησίας 

μια μικρή συνδρομή υπέρ του  
Συλλόγου με ανάρτηση στην 

εφημερίδα μας. 
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Ο Δήμος Αγράφων υπέβαλλε στην Περι-
φέρεια Στερεάς Ελλάδας τις προτεραιότητες 
έργων του Δήμου Αγράφων που πρέπει να 
υλοποιήσει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
ανά Δημοτική Ενότητα ξεχωριστά, στο γραφείο 
του Περιφερειάρχη κ. Μπακογιάννη Κωνστα-
ντίνου και του Αντιπεριφερειάρχη κ. Τασιού 
Αριστείδη. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
προχώρησε σε τροποποίηση της ΣΑΕΠ-766 
με προϋπολογισμό 5.365.892.,41€ και ένταξη 
των τεσσάρων εξής έργων: 

1. Aσφαλτόστρωση οδικού δικτύου 

από διαστάυρωση Αγράφων εώς τα 
Άγραφα προϋπολογισμού 2.000.000 
ευρώ. Περιλαμβάνει την εκτέλεση εργασι-
ών διαπλάτυνσης, τεχνικών, οδοστρωσίας, 
ασφαλτικών σε μήκος συνολικά 4 χλμ. 

2. Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου 
Βραγγινά - Έλατος - όρια νομου Καρ-
δίτσας προϋπολογισμού 1.100.000 ευρώ.  
Περιλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών τεχνι-
κών, οδοστρωσίας, ασφαλτικών σε μήκος 
συνολικά 7,6 χλμ.

3. Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου 

τροβάτο - όρια νομου Καρδίτσας προ-
ϋπολογισμού 800.000 ευρώ. Περιλαμβάνει 
την εκτέλεση εργασιών τεχνικών, οδοστρω-
σίας, ασφαλτικών σε μήκος συνολικά 3,1 χλμ.

4. Aσφαλτόστρωση οδικού δικτύου 
από διαστάυρωση Αγράφων προς 
Επινιανά - γέφυρα Παλιοκαρυάς προ-
ϋπολογισμού 1.200.000 ευρώ. Περιλαμβάνει 
την εκτέλεση εργασιών, τεχνικών, οδοστρω-
σίας, ασφαλτικών σε μήκος συνολικά 3 χλμ.

Τέλος, προβλέπονται για πιθανές απαλλο-
τριώσεις με προϋπολογισμό 265.892,41 €.

Προτάσεις έργων Δήμου Αγράφων 
στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Από τα Δήμο Αγράφων λάβαμε δυο πολυσέλιδα δελτία τύπου δημοσιεύουμε μόνο ένα 
μέρος αυτών που αναφέρονται στο τοπικό μας διαμέρισμα λογω περιορισμένου χώρου.

Δήμαρχος Αγράφων Μπαμπαλής Θεόδωρος

Κινητό τηλ. 693 6918 462.  Μαρκόπουλο Αττι-

Δελτίο τύπου 12/1/2015:

Κώστας Γαντζούδης 697 2330 058, 22370 94 122 


