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από το μπαλκόνι των Αγράφων

 5η ΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΠΙΝΙΑΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ

ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΟ
ΑΝΤΑΜΩΜΑ

Το Δ.Σ. του συλλόγου, εύχεται στον νέο 
Δήμαρχο και στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο 
του Δήμου Αγράφων, καλή δύναμη και καλή 
επιτυχία στο δύσκολο έργο τους. Όμως, 
πάνω και από όλα, καλή & υγιή συνεργασία 
από όλους, για το καλό των Αγράφων!

 Καλή συνεργασία Τουρνουά ποδοσφαίρου

Πολιτιστικός σύλλογος απανταχού επαινιανιτών

08 04 07Νέα Νέα Νέα

Μια ακόμα επιτυχημένη πολιτιστική 
ημερίδα στα Επινιανά, διοργανώθηκε από 
τον πολιτιστικό μας Σύλλογο με θέμα «Οι 
Στρατηγοί Αβράμπου». Οι προτομές τους 
κοσμούν πλέον, την πλατεία του χωριού μας 
| σελ. 5

Ο ΚΑΡΔΑΜΠΙΚΗΣ 
ΣΤΟΝ ΕΛ

Ο νέος Δήμαρχος Αγράφων κ Αλέξης Καρδα-
 μπίκης, συνεπής στην υπόσχεση που μας έδωσε
 στις 7 Σεπτεμβρίου στο πανηγύρι της Ι. Μ. Στάνας
 στα Επινιανά, μας αφιέρωσε λίγο από τον πολύτιμο
χρόνο του στην Πρωτεύουσα, με θέα την ηλιόλου-
 στη Ακρόπολη. Αποκλειστικά η συνέντευξη του με
θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας, στην Γραμ-
ματέα του Συλλόγου μας και αρθρογράφο της εφη-
  μερίδας μας, Κατερίνας Αποστόλου. | σελ. 8

Την Παρασκευή 10 Ιανου-
αρίου 2020. Στο κέντρο διασκέ-
δασης «Amaro» στο Αγρίνιο. Σας 
περιμένουμε να ανταμώσουμε 
και να διασκεδάσουμε με τον Νίκο 
Βλαχοδήμο και το επιτελείο του  |  
σελ. 3
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Η ομάδα των Αγράφων σήκωσε το 
πρώτο κύπελο του τουρνουά ποδοσφαίρου 
με αντίπαλο την ομάδα του Τροβάτου. Στον 
τελικό που διεξήχθη στο γήπεδο των Επι-
νιανών με πάρα πολλούς φιλάθλους από 
όλα τα χωριά μας.

Εξαιρετική η εκδήλωση με θέμα «Οι 
σχολές των Αγράφων στην περίοδο της 
Τουρκοκρατίας» που διοργανώθηκε από 
τους περισσότερους Αγραφιώτικους Συλ-
λόγους, τον Δήμο Αγράφων και την Περιφέ-
ρεια Στερεάς στην Ι.Μ. Στάνας.

Εκδήλωση στην Ι.Μ. Στάνας

Ο πρόεδρος του, κ Φάνης Λόζος στον ΕΛ  |  σελ. 6
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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
Χρήστος Κουτρομάνος-  6972926339

Κάθε καλοκαίρι παρακολουθούμε με 
χαρά το χωριό μας να γεμίζει με όλο και πε-
ρισσότερους επισκέπτες, κάποιους τακτικούς 
(που κατάγονται από αυτό ή που το αγάπησαν 
μέσα από κάποιον γνωστό τους), άλλους που 
έρχονται για πρώτη φορά και πολλά πολλά 
νέα παιδιά και η χρήση της λέξης «πολλά» δύο 
φορές δεν είναι τυχαία, καθώς ύστερα από μία 
πρόχειρη μόνο καταμέτρηση της νεολαίας τα 
άτομα από τα οποία απαρτίζεται ξεπέρασαν τα 
60, αριθμός πραγματικά μεγάλος αν αναλογι-
στεί κανείς το μικρό μέγεθος του χωριού μας.

 Λαμβάνοντας λοιπόν υπ’ όψιν τον διαρκώς 
αυξανόμενο αριθμό νέων και παιδιών προκύ-
πτει η ανάγκη ύπαρξης ενός πλούσιου σε δρα-
στηριότητες προγράμματος. Καθιερωμένες 
είναι πλέον οι καλοκαιρινές πεζοπορίες μας, 
το πανηγύρι και το πάρτι νεολαίας και ύστερα 
απ’ τον Αύγουστο που πέρασε, στη λίστα αυτή 
προβλέπεται να προστεθούν και δραστηριότη-
τες όπως το τουρνουά ποδοσφαίρου, το θέατρο 
σκιών μαζί με άλλες μικρές παραστάσεις και 
όπως πιθανά να σκεφτήκατε σωστά, το κυνήγι 
του κρυμμένου θησαυρού. 

 Δεν έχει περάσει ούτε καλοκαίρι χωρίς να 
το προτείνει κάποιος, να το συζητήσουμε και να 
συμφωνήσουμε ομόφωνα για το τι καλή ιδέα 
πρόκειται. Όμως πάντα παρέμενε μόνο αυτό, 
μία συζήτηση, μία ωραία ιδέα, πάντα μέχρι και 
το φετινό καλοκαίρι οπότε και έγινε πραγματι-
κότητα! Ύστερα λοιπόν από την πρωτοβουλία 
μιας μικρής ομάδας ανθρώπων και με πολύ 
ενθουσιασμό, ξεκίνησαν οι μυστικές προετοι-
μασίες για το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού 
(ή ενός πενηντάρικου και πολλών ρώσικων 
γλυκισμάτων)!

 Το παιχνίδι θα αποτελούνταν όχι από ένα, 
αλλά από δύο στάδια, την απάντηση σε μια 
σειρά από ερωτήματα γνώσεων κάθε πιθανού 
περιεχομένου (από ελληνική και παγκόσμια 
ιστορία μέχρι και ονόματα γνωστών συγγρα-
φέων και μυθολογία) και φυσικά από το ίδιο το 
κυνήγι, το οποίο σαφώς και δεν έγινε σε περιο-
ρισμένο χώρο αλλά σε ολόκληρο το χωριό!  Σε 
δεκάδες σημεία του, στις πλατείες, στις εκκλη-
σίες, στο σχολείο κτλ,κρύψαμε χαρτάκια με γρί-
φους τα οποία θα έπρεπε να συγκεντρώσουν οι 
ομάδες. Στόχος της κάθε ομάδας ήταν να λύσει 
τον γρίφο που είχε στα χέρια της ο οποίος θα 
την οδηγούσε στο επόμενο σημείο του χωριού 
όπου και θα βρισκόταν κρυμμένος ένας νέος 
γρίφος. Έχοντας περάσει από όλο το χωριό και 
συλλέξει κάθε χαρτάκι θα είχε στην διάθεση της 
όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την επίλυση του 

τελικού γρίφου! Η ομάδα που πρώτη τον έλυνε 
θα ήταν και η νικήτρια. Έτσι λοιπόν διεξήχθη το 
πρώτο Πιγγιανίτικο κυνήγι κρυμμένου θησαυ-
ρού με τους συμμετέχοντες να ξεπερνούν τα 40 
άτομα και να αποτελούνται όχι μόνο από παι-
διά αλλά και από ενήλικες, οι οποίοι είχαν την 
ευκαιρία να αφήσουν για μια φορά ελεύθερο το 
παιδί που κρύβουν μέσα τους.

 Την μέρα όπου ήταν προγραμματισμένο 
να διεξαχθεί το παιχνίδι, συζητούσε για αυτό 
ολόκληρο το χωριό, ενώ όσοι γνώριζαν πως 
θα συμμετάσχουν δεν έβλεπαν την ώρα να 
ξεκινήσει. Και ακόμα και αν αυτές οι ώρες της 
αναμονής για την έναρξή του υπήρξαν γεμάτες 
ένταση και ενθουσιασμό, δεν μπόρεσαν να συ-
γκριθούν με αυτό που ακολούθησε όταν η στιγ-
μή (να αρχίσει το κυνήγι του θησαυρού) έφτασε 
τελικά. Για τις επόμενες 3-4 ώρες το χωριό μας 

 Τριμηνιαία έκδοση του πολιτιστικού συλλόγου
Επαινιανιτών Ευρυτανίας
Τεύχος 20ο.  Φθινόπωρο  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:  Κ. Παρασκεύοπουλος
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ΚΥΝΗΓΙ ΤΟΥ ΧΑΜΕΝΟΥ ΠΙΓΓΙΑΝΙΤΙΚΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ
γέμισε από φωνές «γρήγορα, γρήγορα!», «στο 
σχολείο είναι!», συνεπαρμένα πρόσωπα, γέλια 
και τον ήχο από το τρέξιμο δεκάδων παιδιών.

Όλη αυτή η ευχάριστη αναστάτωση παρέ-
συρε ακόμα και μεγαλύτερους σε ηλικία αν-
θρώπους και αρκετοί από αυτούς έχοντας μπει 
πλήρως στο κλίμα, βοηθούσαν όσο μπορούσαν 
τους νέους να λύσουν τους γρίφους διασκεδά-
ζοντας και απολαμβάνοντας ταυτόχρονα την 
όλη κατάσταση. Ολόκληρο το χωριό ήταν κυ-
ριολεκτικά στο πόδι! Μεγάλοι και μικροί μαζί, 
συνεργάζονταν για να φτάσουν επιτέλους στον 
τελικό γρίφο και λύνοντας τον, στον θησαυρό.   
Με την ολοκλήρωση του παιχνιδιού, οι τρεις 
ομάδες στις οποίες είχαν χωριστεί οι συμμε-

τέχοντες, συγκεντρώθηκαν στην πλατεία του 
χωριού όπου ανταλλάξαμε εντυπώσεις για 
τα όσα συνέβησαν, γελάσαμε με τα διάφορα 
αστεία σκηνικά που προέκυψαν, συζητήσαμε 
για τους γρίφους και τις ερωτήσεις και κάναμε 

σχέδια για το επόμενο κυνήγι κρυμμένου θη-
σαυρού. Τελικά αποφασίστηκε να μην υπάρξει 
νικήτρια ομάδα και να μοιραστεί ο «θησαυρός»,  
γιατί στόχος του παιχνιδιού δεν ήταν να πάρει 
κάποιος το έπαθλο αλλά να διασκεδάσουν όλοι 
και να αποκτήσουν ωραίες αναμνήσεις από το 
καλοκαίρι τους στο χωριό, ώστε να ανυπομο-
νούν για την επόμενη επίσκεψή τους. Με το 
παιχνίδι αυτό θέλαμε πέρα από την ψυχαγωγία 
να δώσουμε στα παιδιά έναν λόγο παραπάνω 
να αγαπάνε τον τόπο αυτό και νοσταλγώντας 
τις καλοκαιρινές μέρες που πέρασαν εδώ να 
διηγούνται στους φίλους τους στα αστικά κέ-
ντρα τις όμορφες στιγμές που έζησαν σε αυτά 
τα όμορφα μέρη. 

 ΝΕΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΣΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ

 ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΟ
ΑΝΤΑΜΩΜΑ 2020

Νέες πόρτες εισόδου στα τρία δωμάτια 
και στα δύο παράθυρα του ξενώνα, αποφά-
σισε να αντικαταστήσει με απόφασή του στην 
τελευταία συνεδρίαση το Δ.Σ. του Συλλόγου.

Αφού αντικαταστήσαμε τις τρεις παλιές ξε-
χαρβαλωμένες ξύλινες μπαλκονόπορτες και 
τα δύο παλιά ξύλινα παράθυρα με νέα αλου-

μινίου, με θερμοδιακοπές, σίτες και ανάκλιση, 
ήρθε η ώρα να αντικαταστήσουμε και τις τρεις 
παλιές ξύλινες πόρτες εισόδου και τα δύο πα-
ράθυρα των τριών δωματίων, με νέας τεχνο-
λογίας αλουμινίου. Μέχρι να μπει ο χειμώνας, 
τα δωμάτια του ξενώνα πλέον θα είναι ανανε-
ωμένα, ανθρώπινα και έτοιμα να αντέξουν για 

πολλά ακόμα χρόνια!  Είναι σημαντικό να σας 
ευχαριστήσουμε θερμά όλους σας, που με την 
μικρή ετήσια συνδρομή σας και την συμμετοχή 
σας στα δρώμενα του Συλλόγου κάθε χρόνο, 
βοηθάτε το Δ.Σ. του Συλλόγου να τα καταφέρ-
νει και να προσφέρει απαραίτητες υπηρεσίες 
στο χωριό μας.

Το Δ.Σ. του πολιτιστικού Συλλόγου απο-
φάσισε να πραγματοποιηθεί χειμωνιάτικο 
αντάμωμα στο Αγρίνιο την Παρασκευή 10 Ια-

νουαρίου 2020 στο κέντρο διασκέδασης του 
κ Κώστα Τσούμα «ΑΜΑΡΟ» (www.amaro.gr).  
Θα υπάρχει καλό φαγητό με απεριόριστο ποτό, 
λαχειοφόρος αγορά, ελεύθερος χορός και ξέ-
φρενο γλέντι. 

Την διασκέδασή θα επιμεληθεί ο Νίκος 
Βλαχοδήμος και το επιτελείο του. Σας προσκα-

λούμε να παραβρεθείτε στον χορό του Συλλό-
γου και σας παρακαλούμε θερμά να τιμήσετε 
με την παρουσία σας τον πολιτιστικό Σύλλογο 
των Επινιανών μας!

Ζημιά προκλήθηκε στο φημισμένο μο-
νοπάτι μας στο φαράγγι του Ασπρορέματος. 
Ανηφορίζοντας το μονοπάτι από τα Επινιανά 
για το Ασπρόρεμα, μετά τον καταρράκτη στην 
θέση Εκκλησιές, στην μέση περίπου στα Στε-
φάνια, «στο σκαλιστό» όπως το ονομάζουν 
οι πεζοπόροι, έχει γίνει κατολίσθηση σε ένα 
δύσκολο σημείο που οι παλιότεροι, γύρω στο 
1950 όταν κατασκεύαζαν το μονοπάτι, είχαν 
ρίξει τσιμέντο. Το έδαφος κάτω από το τσι-
μέντο υποχώρησε, με αποτέλεσμα να είναι 
δύσκολο να το περάσει κάποιος το σημείο. 

Είναι πάρα πολύ πιθανό, έως βέβαιο, να υπο-
χωρήσει και μεγαλύτερο κομμάτι, μιας και 
υπάρχει και άλλο τσιμέντο «κουφωμένο» 
που από κάτω δεν υπάρχει έδαφος.

Πρέπει λοιπόν άμεσα να ανακατασκευα-
στεί παρά την δυσκολία που υπάρχει στο να 
πάνε τα οικοδομικά υλικά στο σημείο αυτό, 
μιας και δεν υπάρχει αμαξιτός δρόμος!

Έκκληση απευθύνουμε για εθελοντές που 
θα μπορούσαν να βοηθήσουν, εκ πρώτης για 
την μεταφορά των οικοδομικών υλικών στο 
σημείο, με τα πόδια από τα Επινιανά!!!

ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΠΡΟΡΕΜΑ

Τεύχος 20

Άρθρο: Γ. Κουτρομάνου, Ν. Χρύσανθος
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Άρθρο: Κατερίνα Αποστόλου

  Φθινόπωρο 2019

ΚΕΡΔΙΣΑΝ ΤΙΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ

ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΤΑ ΑΓΡΑΦΑ

ΣΥΝΘΕΣΕΣ ΚΑΙ Η ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

5η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΝΙΑΝΩΝ

    Ο  τελικός   του  πρώτου  Αγραφιώτικου  
Τουρνουά  Ποδοσφαίρου  διεξήχθη  στο  γή-
πεδο  των  Επινιανών,  ανάμεσα  στα  Άγρα-
φα  και  στο  Τροβάτο.  Δίχως  ανατροπές  και  
εντάσεις,   σε  ένα  μέτριο  ποιοτικά  παιχνίδι,  
οι  Αγραφιώτες  πήραν  από  νωρίς  προβάδι-
σμα.  Ήδη,  από  το πρώτο  ημίχρονο  κέρδι-
ζαν   4-0.   Στο δεύτερο  ημίχρονο  το  Τροβάτο  
πέτυχε  2  τέρματα, ενώ  οι  Αγραφιώτες  συ-
νέχισαν  με  τον  ίδιο  ρυθμό,  πετυχαίνοντας  

μάλιστα  νίκη  γοήτρου, επικρατώντας  με  το  
επιβλητικό  9-2.  
    Εμείς,  οφείλουμε  να  δώσουμε  θερμά  
συγχαρητήρια  και  στις  δυο  ομάδες  για  την  
τεράστια  προσπάθεια  που  κατέβαλαν,  για  
το  ευ  αγωνίζεσθαι  και  για  την   ευγενή  
άμιλλα  που  επέδειξαν!!!!  Θερμά  συγχαρη-
τήρια  και  στο  διαιτητή  της  αναμέτρησης,  
τον  Λάμπρο   Αποστόλου  για  την  άψογη  
διαιτησία!!!!

Αποστόλης, Γκούτης Λουκάς,  Ζυκάι Γιάννης,  
Κολώνιας Λεωνίδας,  Καλογεράκης   Χρήστος.

Βραγγιανά: Πρόεδρος Πολιτιστικού Συλ-
λόγου Βραγγιανών: Δημήτρης Δημητρίου
Σύνθεση Βραγγιανών: (Προπονητής: Τάκης 
Χρήστου) Παίκτες: Θεοδόσης Αργυρίου, Βαγ-
γέλης Χρήστου, Χρήστος Χρήστου, Βαγγέλης 
Γούλας, Παντελής Γρίβας, Νίκος Παρθένης.

Κουστέσα: Πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλό-
γου Κουστέσας: Αριστέα Ιωάννου
Σύνθεση Κουστέσας: (Προπονητής: Λάμπρος 
Αντωνίου) Παίκτες: Λάμπρος Αντωνίου, Γιώρ-
γος Αντωνίου, Δημήτρης Στούμπος, Αναστά-
σιος Τζανόπουλος, Νίκος Παρθένης, Αλέκος 
Μαμαρέλος.

Συγχαρητήρια στην ομάδα των Αγράφων 
για την κατάκτηση του κυπέλου! Θερμά συγ-
χαρητήρια στον Διαιτητή του τελικού κ Λά-
μπρο Αποστόλου για την άψογη διαιτησία και 
για την απονομή του κυπέλου για την δεύτε-

ρη θέση στην ομάδα του Τροβάτου. Επίσης να 
ευχαριστήσουμε θερμά και τον αντιπρόεδρο 
του Πολιτιστικού συλλόγου του Τροβάτου κ 
Παναγιώτη Κουτσολάμπρο για την απονομή 
του κυπέλου στον πρωταθλητή του τουρνουά, 
της ομάδας των Αγράφων! Επίσης πολλές ευ-
χαριστίες στους επίσημους των Προεδρείων 
των Πολιτιστικών συλλόγων που παρακολού-
θησαν τον τελικό κ Φάνη Λόζο Άγράφων, κ 
Δημήτρη Δημητρίου Βραγγιανών, κ Γεώργιο 
Χρύσανθο Επινιανών και τον κ Παναγιώτη 
Κουτσολάμπρο Τροβάτου.

Τέλος να ευχαριστήσουμε επίσης θερμό-
τατα όλα τα παιδιά και όλες τις ομάδες που 
συμμετείχαν στο Τουρνουά. Επίσης ένα με-
γάλο ευχαριστώ σε όλους όσους εθελοντικά 
συμμετείχαν και συνεισέφεραν ώστε να πραγ-
ματοποιηθεί αυτό το τουρνουά, που παρά τις 
όποιες ελλείψεις, αυτό που έμεινε ήταν κάτι 
ωραίο και όμορφο που ξεκίνησε ανάμεσα σε 

όλα τα Αγραφοχώρια μας, με μοναδικό σκοπό, 
να έρθουμε το ένα χωριό πιο κοντά στο άλλο 
και να απολαύσουμε τις διακοπές μας, με συ-
νεργασία, με χαρά και γέλιο σε πράγματα που 
μας ενώνουν! 

Ευχόμαστε του χρόνου να το διοργανώ-
σουμε πιο καλά και με περισσότερη επιτυχία!

Μία ακόμα επιτυχημένη πολιτιστική ημερίδα 
που συνδιοργανώθηκε με την περιφέρεια Στε-
ρεάς Ελλάδας και τον Ο.Π.Α.ΣΤ.Ε ολοκληρώ-
θηκε στα Επινιανά στις 10 Αυγούστου  2019, με 
πλήθος κόσμου και πολλούς εκλεκτούς προ-
σκεκλημένους απ’ όλη σχεδόν την Ευρυτανία 
μας. Το ΔΣ του Συλλόγου εκφράζει τα θερμά 
του ευχαριστήρια σε όλους τους συμμετέχοντες 
στην εκδήλωσή μας αυτή, που ήταν προς τιμήν 
των δυο Στρατηγών των Επινιανών, Δημήτριο 
Αβράμπο του Γεωργίου και Δημήτριο Αβράμπο 
του Θεοδοσίου.

Επίσης, να ευχαριστήσουμε θερμά όλους 
όσους βοήθησαν στην κατασκευή του μνη-
μείου και των προτομών των δύο Στρατηγών, 
που στολίζουν πλέον την πλατεία του χωριού 
μας και ειδικότερα την μεγάλη οικογένεια των 

Αβραμπαίων και προσωπικά τον κ Αποστόλη 
Αβράμπο, που συντόνισε όλο αυτό το λαμπρό 
έργο και ήταν ο κύριος εισηγητής της ημερίδας 
μας.Μας τίμησαν με την παρουσία τους, ο Σεβα-
σμιότατος Μητροπολίτης Καρπενησίου κ Γεώρ-
γιος, ο Σεβαστός εφημέριος Αγράφων κ παπά 
Σωτήρης, ο Βουλευτής Ευρυτανίας κ Κώστας 
Κοντογιώργος, ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτα-
νίας κ Αριστείδης Τασιός, ο Δήμαρχος Αγράφων 
κ Θόδωρος Μπαμπαλής, ο πρώην Δήμαρχος 
Αγράφων κ Χρήστος Μπούρας, οι Αντιδήμαρχοι 
Αγράφων κ Γιώργος Κίτσιος, κ Θόδωρος Τσιά-
μης και κ Στέφανος Τσιαμάκης, ο Πολιτευτής κ 
Κλεομένης Λάππας, ο Πρόεδρος της Τ Κ Επι-
νιανών κ Κώστας Γαντζούδης, ο Πρόεδρος του 
Δασικού Συνεταιρισμού Επινιανών κ Κώστας 
Ζαρκαδούλας, ο Αντιπρόεδρος του Πολιτιστι-

κού Συλλόγου Αγράφων κ Λάμπρος Γατής και 
βέβαια οι περισσότεροι από τους πρώην Προ-
έδρους του Πολιτιστικού Συλλόγου μας οι: κ 
Παναγιώτης Αβράμπος, κ Παναγιώτης Κουτρο-
μάνος, κ Κώστας Αβράμπος, κ Λάμπρος Απο-
στόλου, κ Γιώργος Ζαρκαδούλας, κ Παναγιώτης 
Ζαρκαδούλας και ο κ Κώστας Γαντζούδης.Σας 
περιμένουμε ξανά το καλοκαίρι να παρευρεθεί-
τε στην 6η πολιτιστική μας ημερίδα.

Στο  κατάμεστο γήπεδο των Επινιανών   
διεξήχθη ο πρώτος ημιτελικός του Πρώ-
του Αγραφιώτικου Τουρνουά Ποδοσφαίρου. 
Ο  πρώτος ημιτελικός αποτέλεσε το ντέρμπι  
του  Τουρνουά  προκαλώντας  ανάμεικτα  συ-
ναισθήματα χαράς, λύπης, πάθους, αγωνί-
ας, και έντασης, χαρίζοντας ανεπανάληπτες  
στιγμές σε όλους τους  φιλάθλους . Οι ομάδες 

των  Επινιανών  και  των  Αγράφων  χάρισαν  
ένα  μοναδικό  θέαμα,  παίζοντας  εκπληκτικό  
ποδόσφαιρο  προκειμένου  να εξασφαλίσουν  
μια  θέση  στον   τελικό. 

    Το  πρώτο  ημίχρονο  έληξε  2-0  υπέρ  
των  φιλοξενούμενων.  Στο  δεύτερο  ημίχρο-
νο  όμως,  οι  γηπεδούχοι  μπήκαν  πιο  δυ-
νατά  στον  αγώνα  παίρνοντας  προβάδισμα  

και  γυρίζοντας  το  σκορ  σε  3-2.  Ο  αγώ-
νας  πήγε  στην  παράταση  όπου  στο  πρώτο  
ημίχρονο  η  ομάδα  των  Αγράφων  πήρε  το  
προβάδισμα  κάνοντας  το  4-3.  Στο  δεύτε-
ρο  ημίχρονο  της  παράτασης  οι  γηπεδού-
χοι  ισοφάρισαν  σε  4-4.  Οι  φιλοξενούμενοι  
όμως  έκαναν  την  ανατροπή,  διαμορφώνο-
ντας  το  τελικό  σκορ  σε  5-4.  Οι  γηπεδούχοι  
έχασαν  δύο  καταπληκτικές  ευκαιρίες.  Μία  
με  τον  Αποστόλη  Αποστόλου και  άλλη  μία  
στο  τελευταίο  λεπτό  της  παράτασης  με  τον  
Κωνσταντίνο Αποστόλου,  ο  οποίος  ήταν  και  
από  τους  κορυφαίους   παίκτες  του  αγώνα. 

    Κατά  γενική ομολογία,  η  ομάδα  των  
Επινιανών  αν  και  δεν  κατάφερε  να  κερ-
δίσει  μια  θέση  στον  τελικό,  έκλεψε  τις  
εντυπώσεις,  καθώς  εξελίχθηκε  σε  μεγάλο  
φαβορί  για τον  τελικό,  κάνοντας  περήφανο  
όλο  το  χωριό  μας.  Εμείς, δίνουμε  τα  θερμά  
μας  συγχαρητήρια σε  όλα  τα  παιδιά  και  από  
τις  δυο  ομάδες  για  την  προσπάθεια  που  
κατέβαλαν  και  για  το  πλούσιο  θέαμα  που  
μας  χάρισαν!!!!   

Να  δώσουμε  τα  συγχαρητήριά  μας  και  
στο  διαιτητή  της  αναμέτρησης,  τον  κ Λά-
μπρο Αποστόλου.

Άγραφα: Πρόεδρος   Πολιτιστικού  Συλλό-
γου  Αγράφων:  Φάνης  Λόζος.
Σύνθεση Αγράφων: (Προπονητής: Δημήτρης  
Παπουτσής)  Παίκτες: Ράπτης   Δημήτρης,  
Παπουτσής  Κωνσταντίνος,  Παπουτσής  Γιώρ-
γος,  Τσιώλης  Γιάννης,  Μπουμπουρής  Πά-
νος,  Λόζος  Δημήτρης,  Ανδρώνης  Γιώργος,  
Μπουμπουρής  Γιώργος,  Μαύρος  Μιχάλης,  

Βουτσέλης  Γιώργος.  
Τροβάτο: Πρόεδρος  Πολιτιστικού  Συλλό-

γου  Τροβάτου: Λάμπρος  Κόκκαλης
Σύνθεση  Τροβάτου: (Προπονητής:  Καρολίνα  
Σαλαγιάννη)  Παίκτες:  Τσατσαρώνης  Δημή-
τρης,  Σαλαγιάννης  Γρηγόρης,  Σαλαγιάννης  
Αλέξανδρος,  Κόκκαλης  Κωνσταντίνος,  Κόκ-
καλης  Νίκος,  Παπαδόπουλος  Δημήτρης,  

Μπιστιντζιάνος  Λάμπρος,  Αποστόλου  Κων-
σταντίνος,  Μαργώνης  Κωνσταντίνος.      

Επινιανά: Πρόεδρος  Πολιτιστικού   Συλλό-
γου  Επινιανών:  Γιώργος  Χρύσανθος.
Σύνθεση Επινιανών: (Προπονητής: Αποστό-
λης Αποστόλου) Παίκτες: Αποστόλου  Κων-
σταντίνος,  Χρύσανθος   Νίκος,  Αποστόλου 
Δημήτρης ,Γαντζούδης Άρης,  Αποστόλου  

Ομάδα Βαθμοί Νίκες Γκολ

1. Άγραφα 9 3 16 - 6

2. Τροβάτο 6 2 19 - 16

3. Επινιανά 3 1 6 - 5

4. Βραγγιανά 3 1 7 - 7

5. Κουστέσα 0 0 2 - 10

6. Μοναστηράκι* 0 0 0 - 2

7. Τρίδεντρο* 0 0 0 - 2

8. Δέντ/Βαλάρι* 0 0 0 - 2

*Δεν κατάφεραν να κατεβάσουν ομάδα και 
χρεώθηκαν ήττα με σκορ 0-2
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ΤΟ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΗΣ ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ

Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΣΤΑ ΕΠΙΝΙΑΝΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ

Πλήθος εκδηλώσεων φέτος στα Επι-
νιανά, τόσο πολύ που ούτε ο Καραγκιόζης 
δεν έλειψε! O Καραγκιόζης έπαιξε για πρώτη 
φορά στο χωριό μας, δίνοντας μια μοναδική 
παράσταση το βράδυ της 9ης Αυγούστου με 
πάρα πολύ γέλιο και απίστευτες ατάκες, με 
πολύ τοπική ξεκαρδιστική διάλεκτο, μιας και 
ο θίασος ήταν του Καρδιτσιώτη καραγκιοζο-
παίκτη κ Δημήτρη Καραμαγκίολα. Ήταν μια 
παράσταση στα πλαίσια του προγράμματος 
των Πολιτιστικών εκδηλώσεων του δήμου 
Αγράφων και παίχτηκε εκτός από τα Επινιανά 
και σε πολλά άλλα χωριά του δήμου Αγρά-
φων.  Έτσι ένα κλειστό φορτηγάκι με περίερ-
γα χρώματα και φιγούρες ζωγραφισμένες απ’ 

έξω, έφτασε την προηγούμενη στο χωριό. 
Τα πιτσιρίκια του χωριού έτρεξαν να το προ-
ϋπαντήσουν γελώντας και φωνάζοντας.... ο 
Καραγκιόζης!!!!!

Την άλλη μέρα πρόθυμα και με μεγάλη χαρά 
βοήθησαν να στηθούν τα σκηνικά γύρω από 
το βανάκι και οι καρέκλες στην πλατεία, ανυ-
πομονώντας να έρθει το βράδυ για να απολαύ-
σουν την παράσταση με τον αγαπημένο τους 
ήρωα! Μικροί και μεγάλοι γέμισαν τον χώρο 
της εκδήλωσης σε μια εκπληκτική Αυγουστι-
άτικη Πιγγιανίτικη βραδιά και απόλαυσαν τον 
εκπληκτικό Καραγκιόζη (Μαυρομάτη)!

Διανύοντας τις πρώτες μέρες του 
φθινοπώρου αναγκάζεται κανείς να ανασυ-
νταχθεί και να δώσει θέση στην υλοποίηση 
των στόχων της εποχής αλλά και του επερχό-
μενου χειμώνα. Αφού ευχηθούμε καλό φθι-
νόπωρο σ’ όλον τον κόσμο ας ανατρέξουμε 
στα πεπραγμένα του συλλόγου μας το φετινό 
καλοκαίρι. Με αγάπη και ειλικρινή φιλία συ-
σφίχτηκαν οι σχέσεις εκτός από τους συντο-
πίτες μας, με τα γύρω χωριά. Ένα από αυτά 
είναι τα Επινιανά «Το μπαλκόνι των Αγρά-

φων».Αφορμή αποτέλεσαν οι ποδοσφαιρικοί 
αγώνες που διεξήχθησαν στα Επινιανά (εμείς 
στ’ Άγραφα δεν έχουμε ακόμα κατάλληλο γή-
πεδο) κατόπιν πρωτοβουλίας των προέδρων 
των πολιτιστικών συλλόγων. Είχαμε τη χαρά 
να στεφθούμε πρωταθλητές στην πρώτη 
αυτή απόπειρα. Την αξία του πρωταθλητή την 
καθορίζουν οι άξιοι αντίπαλοι. 

Γι’ αυτό σας ευχαριστούμε όλους όσοι 
συμμετείχατε. 

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του συλ-

λόγου μας και φέτος ήταν πλούσιο και πολυ-
δάπανο. Εκτός των καθιερωμένων τουρνουά 
τάβλι και δηλωτής, ζωγραφική για τα παιδιά 
και το ετήσιο αντάμωμα προστέθηκε το τουρ-
νουά ποδοσφαίρου που ήρθε να συσπειρώ-
σει τη νεολαία μας και να γεννήσει καινούριες 
φιλίες μεταξύ των συμμετεχόντων χωριανών 
και <<αντιπάλων>>. Η φιλία και η καλοσύνη 
δεν έχουν εντοπιότητα. Είναι πέρα από τοπι-
κισμούς και αντιπαλότητες. 

Βέβαια για την εκπλήρωση των στόχων 

Άρθρο: Γιώργος Χρύσανθος

Κάτι πρέπει να γίνει με το ανεξέλε-
γκτο κυνήγι της πέστροφας στα ποτάμια 
μας. Φέτος το καλοκαίρι παρόλο που είχαμε 
και πολλές βροχές και πολλά χιόνια το χει-
μώνα, τα ποτάμια το καλοκαίρι είχαν πολύ 
λιγότερο νερό από άλλα καλοκαίρια. Λιγό-
τερο νερό σημαίνει περισσότερες δυσκολίες 
για τα ψάρια να αναπτυχθούν, μια δυσκολία 
που ξεκίνησε από τις μεγάλες καταστροφι-
κές φουσκοποταμιές που έγιναν το 2015 και 
ακόμα δεν φαίνεται να αλλάζει κάτι στους 
πληθυσμούς των ψαριών που αδυνατούν να 
μεγαλώσουν τις αποικίες τους, πρωτίστως 
σε γόνο. Περπατώντας μέσα στα ποτάμια μας, 
είναι λυπηρό να μην βλέπεις καμιά κίνηση 
μέσα στο νερό, είναι τραγωδία να μην υπάρ-
χει ούτε καν γόνος, στα νερά που παλιότερα 
είχαν ζωή, είχαν κίνηση, που έτσι και πλησί-

αζες κοντά στο νερό γινόταν ένας μικρός χα-
μός από τον πανικό των ψαριών που έτρεχαν 
να κρυφτούν μακριά, κάτω από τις πέτρες, 
μικρά και μεγάλα ψάρια.

Δυστυχώς το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι τα 
ποτάμια μας πλέον, τα ψαρεύουν πάρα πολ-

λοί ψαράδες και το χειρότερο τα ψαρεύουν 
από νωρίς την άνοιξη με αποτέλεσμα να μην 
μπορούν να αυξηθούν οι πληθυσμοί τους, 
δεν τα αφήνουν ούτε καν να γεννήσουν. Είναι 
παράνοια να μπαίνουν στο ποτάμι για ψάρεμα 
κάθε μέρα, τρείς και τέσσερις ομάδες ψαρά-
δων. Ψαράδες που έρχονται από την Καρδί-
τσα, κάνουν τόσο χιλιόμετρα μέσα στον χω-
ματόδρομο, για να κάνουν, τι?  Να ψαρέψουν 
σε μια σπιθαμή νερό? Δυστυχώς δεν υπάρχει 
πλέον, ούτε ραχοκοκαλιά από ψάρι στα ποτά-
μια μας, ας τα αφήσουμε λοιπόν ήσυχα για μια 
ακόμα πενταετία, να αναπτυχθούν και μετά 
ας ξανάρχονται... Τουλάχιστον θα βρουν κάτι 
να καλοσκερίσουν... γιατί τώρα, το μόνο που 
υπάρχει, είναι μπακακάκια!!!

Άρθρο: Κώστας Γαντζούδης

Άρθρο: Φάνης Λόζος
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μας αλλά και για οικονομική ενίσχυση, έχου-
με δυνατούς και πιστούς χορηγούς. Όλα αυτά 
τα χρόνια που δραστηριοποιείται ο σύλλογος 
καλύπτει τα έξοδά του από τις συνδρομές 
των μελών του που όμως ποτέ δε φτάνουν. 
Προεξάρχοντες χορηγοί είναι οι Αφοί Χόντου 
της γνωστής αλυσίδας Hondos Center, πά-
ντα στο πλευρό μας αθόρυβα και διακριτικά. 
Οι Αφοί Γερονικου είναι ένας άλλος Μέγας 
Χορηγός που προσφέρουν απλόχερα τα πε-
ρισσότερα δώρα της λαχειοφόρου αγοράς 

χωρίς δεύτερη σκέψη. Ο καλός καιρός, η 
καλή διάθεση και η αγάπη μας για την ιδιαίτε-
ρη πατρίδα μας ήταν το τρίπτυχο της επιτυχί-
ας των στόχων μας. 

Ευχαριστούμε όλους όσους συνέβαλαν 
στην υλοποίηση των εκδηλώσεων και υπο-
σχόμαστε με ανάλογη διάθεση να ξαναβρε-
θούμε το επόμενο καλοκαίρι, Θεού θέλοντος 
με περισσότερη όρεξη. 

 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΓΡΑΦΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ
Ι.Μ. ΣΤΑΝΑΣ

Με μεγάλη επιτυχία και πλήθος από Αγρα-
φιώτισσες κι Αγραφιώτες, ολοκληρώθηκε η 
Πολιτιστική εκδήλωση που συνδιοργανώθη-
κε από τους περισσότερους Αγραφιώτικους 
συλλόγους: Αγράφων, Βραγγιανών, Δένδρου, 
Επινιανών, Κουστέσας, Μοναστηρακίου, Τρο-
βάτου, Τριδένδρου, σε συνεργασία με την  Ιερά 
Μητρόπολη Καρπενησίου, την Περιφέρεια Στε-
ρεάς, τον Ο.Π.Α.ΣΤ.Ε. και τον Δήμο Αγράφων 
Ευρυτανίας, στην Ιερά Μονή  της Παναγίας της 
Στάνας των Επινιανών, την Τρίτη 6 Αυγούστου 
2019 με θέμα:  «Οι σχολές των Αγράφων κατά 
την Τουρκοκρατία».
Οι εκλεκτοί εισηγητές κ. Αθανάσιος Παρού-
τσας, κ. Παναγιώτης  Σαλαγιάνης και κ. Νι-
κόλαος Αλεξάκης με τις ομιλίες τους, καθή-
λωσαν τους παρευρισκόμενους δίνοντάς μας 
πολύτιμες πληροφορίες για την ιστορία του 
τόπου μας! Παραβρέθηκαν και τίμησαν την εκ-
δήλωση, ο ιερομόναχος της Ι.Μ. Στάνας παπα 
Σάββας, ο εφημέριος των Βραγγιανών παπα 
Κώστας, ο Δήμαρχος Αγράφων κ Θεόδωρος 
Μπαμπαλής, ο περιφερειακός σύμβουλος κ 
Λάμπρος Τσιτσάνης, ο αντιδήμαρχος Αγράφων 
κ Γεώργιος Κίτσιος, ο αντιπρόεδρος του Συλ-
λόγου Αγράφων κ Λάμπρος Γατής, ο πρόεδρος 

του Συλλόγου των Βραγγιανών κ Γιώργος 
Μπετχαβάς, ο πρόεδρος του Συλλόγου Δέν-
δρου κ Χαράλαμπος Ιωάννου, ο πρόεδρος του 
Συλλόγου των Επινιανών κ Γιώργος Χρύσαν-
θος, η αντιπρόεδρος του Συλλόγου Κουστέσας 
κ Αριστέα Ιωάννου-Αντωνίου, ο πρόεδρος του 
Συλλόγου Τροβάτου κ Λάμπρος Κόκκαλης, 
η Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Τριδέντρου κ 
Γεωργία Σταμουλντά, ο πρόεδρος της Τ.Κ Επι-
νανών κ Κώστας Γαντζούδης, ο πρόεδρος του 
Δασικού συνεταιρισμού Επινιανών κ Κώστας 
Ζαρκαδούλας και πολλά άλλα μέλη των παρα-
πάνω συλλόγων και φορέων!в 
Σε ένα μοναδικό περιβάλλον με απαράμιλλη 
ομορφιά και γαλήνη, πιστεύουμε ότι πήραμε 
πολλές γνώσεις που δεν ξέραμε και εμείς και 
οι νεότεροι Αγραφιώτες αλλά και οι επισκέπτες 
των Αγράφων, ότι τα Άγραφα υπήρξαν κάποτε 
τόπος ελεύθερης σκέψης που διαδόθηκε σε 
όλο τον σκλαβωμένο Ελληνισμό και βέβαια, 
παρά τις δύσκολες τότε συνθήκες, τα χωριά 
των Αγράφων έσφυζαν από ζωή και δεν έδει-
χναν τη σημερινή εικόνα ερήμωσης που παρα-
τηρείται τουλάχιστον τους χειμερινούς μήνες. 
Οι ομιλητές αναφέρθηκαν στην κατάσταση 
της παιδείας από την άλωση  της Κωνσταντι-
νούπολης το 1453 μέχρι το 1820, διάστημα 
κατά το οποίο συντελέστηκε  μία πνευματική 
Αναγέννηση στα Άγραφα και στο Καρπενήσι 
με την δημιουργία κυρίως Ανώτερων Σχολών 
στο Καρπενήσι, στα Βραγγιανά, στη Φουρνά 
και στην Αγία Τριάδα, σε μια άγονη και δύσβα-
τη περιοχή η οποία έγινε γόνιμη, γιατί σε αυτή 
αναπτύχθηκε το  φυτώριο παραγωγής λογίων, 
τόσο  χρήσιμων για τον σκλαβωμένο Ελληνι-
σμό.

 Ειδικότερα  το Μοναστήρι Παναγίας του Τρο-
βάτου είναι από τα πρώτα που κτίστηκαν περί 
το τέλος του 16ου αιώνα στο οποίο λειτούργη-
σε Σχολείο Κοινών και Εγκύκλιων Γραμμάτων 
με τους ξακουστούς για τη μόρφωσή τους ιε-
ρομόναχους διδασκάλους Αντώνιο και Βαρ-
θολομαίο, των οποίων μαθητής υπήρξε και ο 
Ευγένιος Γιαννούλης ο Αιτωλός. 
   Το φυτώριο των Αγράφων αποτέλεσε μια 
έκπληξη στα χρονικά της ιστορίας του Ελληνι-
σμού επί Τουρκοκρατίας. Άλλωστε στις σχολές 
των Αγράφων εθήτευσε  για μεγάλο διάστημα 
ο Πατρο-Κοσμάς ο Αιτωλός, ο οποίος στη συ-
νέχεια στις περιοδείες του στην υπόδουλη Ελ-
λάδα προέτρεπε για την δημιουργία Σχολείων 
σε όλη τη χώρα, με αποτέλεσμα να δημιουρ-
γηθούν πάνω από 200 Σχολεία κατά τους σκο-
τεινούς εκείνους χρόνους της Τουρκοκρατίας.

Άρθρο: Λάμπρος Ζαρκαδούλας
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Ξεκινώντας από τα Επινιανά την Πα-
ρασκευή, 26 Ιουλίου, από πολύ νωρίς το πρωί, 
ασυνήθιστη μεγάλη κίνηση αυτοκινήτων προ-
σπέρναγε το χωριό Μοναστηράκι και ανηφό-
ριζε ένα κακοτράχαλο δαιδαλώδες κάκιστο 
χωματοπέτρινο δρομάκι για να περάσουνε στο 
διάσελο ανάμεσα από τα βουνά Καλόγηρος και 
Λιάκουρα στην θέση «Μουργκ» με προορισμό 
τον Πλατανιά την άλλοτε πρωτεύουσα της 
Φτέρης για το πανηγύρι της Φτέρης στην Αγ. 
Παρασκευή.

Η διαδρομή, εκπληκτική! Η θέα απ́  τ’ 
Μούργκ, αντικρίζοντας όλη την περιοχή της 
Φτέρης από ψιλά, μαγευτική!  Ο δρόμος, απ’ 
το Μοναστηράκι μέχρι τον Πλατανιά, Μεγάλη 
απογοήτευση!!! Απελπιστικά καταστροφικός 
και για τα αυτοκίνητα και για τους επιβαίνο-
ντες! Πρέπει να έχει πάρα πολλά χρόνια να 
συντηρηθεί. Την απόσταση με το αυτοκίνητο 
από τα Επινιανά μέχρι τον Πλατανιά την κάνα-
με σε περίπου τρείς ώρες.  Οι παππούδες μας 
την ίδια απόσταση με τα πόδια ήθελαν μία και 
μισή ώρες, δηλαδή τον μισό χρόνο. Μάλλον για 
αυτό φωνάζουν εδώ και χρόνια οι Φτεριώτες 
που δεν έχουν δρόμο να πάνε στον τόπο τους!

Φτάνοντας μετά από τρείς ώρες περίπου 
στον Πλατανιά, οι ετοιμασίες είχαν ήδη τελειώ-
σει, καρέκλες τραπέζια, σκίαστρα, παγωμένες 
μπύρες, κρασιά, αναψυκτικά, κρέατα, μεζέδες, 
άρτοι απλωμένοι πάνω σε ένα τραπέζι για την 
αρτοκλασία, κόσμος μέσα και έξω από την εκ-
κλησία και αγροτικά αυτοκίνητα παρκαρισμένα 
παντού. Στο βάθος ακούγονταν μέσα από την 
Αγ Παρασκευή οι ψαλμωδίες του Πρόεδρου 
Κώστα Γαντζούδη και του πάπα Σάββα,  που 
ήρθε πρώτη φορά  από τα Επινιανά στην Φτέ-

ρη, και όπως ακούστηκε, κατατρόμαξε ο άν-
θρωπος, από την μεγάλη διαδρομή και το πολύ 
ταρακούνημα.Μάλλον, γι’ αυτό άργησε να σχο-
λάσει και την λειτουργία, δηλαδή κάπου στις 
11:00, με την περιφορά της εικόνας και την αρ-
τοκλασία τελειώσαμε, περίπου κατά τις 11:30, 
προς μεγάλη απογοήτευση των Φτερωτών 
από την πολύωρη ορθοστασία, που στο τέλος 
έλεγαν...Ορέ τα ‘πε ούλα αυτός ου Μοναχός!!! 

Το πανηγύρι ξεκίνησε με καμιά κατοσταριά 
νοματαίους, ο καιρός μας χάρισε μια υπέροχη 
καλοκαιρινή ημέρα, κάτω από τον δροσερό 
πλάτανο, στο πλακόστρωτο, στην παρθέ-
να φύση, μέσα στην καρδιά των βουνών της 
Φτέρης, με μια έκπληξη, δεν υπήρχε ζωντανή 
μουσική, όμως, το πλήρες ηχοσύστημα που 
απέκτησε φέτος ο Σύλλογος, με την συνδρο-
μή της γεννήτριας των Αρωνιαδαίων, (Δυ-
στυχώς στην Φτέρη και στα Ασπρόρεμα δεν 
έχουμε ακόμα ρεύμα...) και τις υπηρεσίες του 
(DJ) ντί τζέι Βάλια Κουτρομάνου, στις επιλογές 
των τραγουδιών να γίνει ένα μεγάλο γλέντι, 
με πολύ χαρά, με πολύ χορό και τις μπύρες να 
κατεβαίνουν σαν νεράκι. Οι παραγγελίες για τα 
τραγούδια δεν σταμάταγαν, όσο και αν το «συ-
γκρότημα» κατά τις τρείς το μεσημέρι, επέμενε 
κάποια στιγμή να σταματήσει να εκπέμπει με-
λωδίες, δεν μπορέσαμε να πείσουμε τους Φτε-
ριώτες να μας αφήσουν να φύγουμε! Ευτυχώς 
κατά τις πέντε το απόγευμα τους τελειώσανε οι 
παγωμένες μπύρες και μπορέσαμε και εμείς, 
να φύγουμε, γιατί έπρεπε να επιστρέψουμε και 
στα Επινιανά.

Παραβρέθηκαν και τίμησαν το πανηγύρι, ο 
ιερομόναχος της Ι. Μ. Στάνας Επινιανών κ πα-
πασάββας, ο πρώην Βουλευτής Ευρυτανίας ο κ 

Θωμάς Κώτσιας, ο Πρόεδρος της τοπικής κοι-
νότητας Μοναστηρακίου ο κ Τόλης και ο Πρό-
εδρος της Τοπικής μας κοινότητας των Επινια-
νών ο κ Γαντζούδης.

Για την επιτυχία του πανηγυριού, αξίζουν 
θερμά συγχαρητήρια, ο Παναγιώτης και ο Κώ-
στας Αρωνιάδας που δούλεψαν εθελοντικά και 
περισσότερο από όλους, μιας και έπρεπε να 
σερβίρουν μόνοι τους, όλον αυτόν τον κόσμο,! 
Επίσης και στους υπόλοιπους Αρωνιαδαίους, 
Γαντζουδαίους, Ξυστραίους και φυσικά όλους 
τους Κουτρομαναίους για την φιλοξενία τους, 
την γενναιοδωρία τους και όλες της ετοιμασίες 
σίτισης που έκαναν με κρέατα και εδέσματα για 
όλους τους επισκέπτες.  

δημοτική αρχή, όσον αφορά τον αγώνα για 
να αποτραπούν οι εγκαταστάσεις των ανεμο-
γεννητριών στα Άγραφα?

Δ.Α. Πριν τις εκλογές δεσμεύθηκα ότι το 
θέμα θα το έφερνα στο πρώτο Δημοτικό Συμ-
βούλιο. Αυτό και έκανα. Το Δημοτικό Συμβού-
λιο λαμβάνοντας υπόψη ότι το ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα των Αγράφων είναι το περιβάλ-
λον, ζήτησε την ανάκληση αδειοδότησης για 
το έργο εγκατάστασης αιολικών πάρκων στα 
Άγραφα, τη σύνταξη νέας μελέτης περιβαλ-
λοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) καθώς και να 
εξαιρεθεί η συγκεκριμένη περιοχή από τις 
Περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας και Κα-
ταλληλόλητας.

Ε.Λ. Τον  δρόμο Επινιανά-Μέρσια-Φτέ-
ρη-Παλούκια-Βασιλέσι-Πρασιά η Περιφέρεια 
τον γνωρίζει, έχει ώριμη και θετική αντιμε-
τώπιση, περιμένει όμως από τον Δήμο να κά-
νει τις απαραίτητες ενέργειες, θα βοηθήσετε 
ώστε να προχωρήσει αυτός ο δρόμος σύντο-
μα?

Δ.Α. Το είπαμε προεκλογικά, το λέμε και 
μετεκλογικά. Για μας ο δρόμος που προανα-
φέρατε είναι μεγάλης σημασίας γιατί ενώνει 
τα Αγραφοχώρια και  βοηθά στην πυροπρο-
στασία. Η πρόσφατη φωτιά στο Ασπρόρεμα 
αποδεικνύει τη χρησιμότητα του. Θα κάνουμε 
ότι περνά από το χέρι μας.

Ε.Λ. Στα Επινιανά ο οικισμός Σαμάρι εί-

ναι αποκλεισμένος τον χειμώνα λόγω του 
Αγραφιώτη ποταμού, δεν υπάρχει γεφύρι, 
έχει ανακοινωθεί ότι έχει εγκριθεί κονδύ-
λιο ύψους 350.000 ευρώ από το υπουργείο 
εσωτερικών, γνωρίζετε αν υπάρχει αυτό το 
κονδύλιο και αν θα κατασκευαστεί σύντομα η 
σιδερένια γέφυρα? 

Δ.Α. Η γέφυρα στο Σαμάρι, έπρεπε να είχε 
γίνει εδώ και χρόνια. Με την έλευση μηχανι-
κών θα επισπεύσουμε όλες τις διαδικασίες. 

Σας ευχόμαστε καλή δύναμή, καλή επιτυχία 
και καλή συνεργασία στο νέο, προκλητικό και 
δύσκολο έργο σας. Σας ευχαριστούμε θερμά.

ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΗΣ ΦΤΕΡΗΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ

Ε.Λ. Πως αισθάνεται ο Πρόεδρος ενός 
Συλλόγου μιας κοινότητας των Αγράφων, να 
είναι πλέον και ο Δήμαρχος των Αγράφων?

Δ.Α. Νοιώθω πολύ μεγάλη ευθύνη για 
την εμπιστοσύνη που έδειξαν οι συμπατρι-
ώτες μας, στο πρόσωπό μου. Προφανώς  οι 
δράσεις που ανέπτυξα τα τελευταία χρόνια 
ως πρόεδρος του Συλλόγου του χωριού μου, 
με έκαναν  ευρύτερα γνωστό, μιας και ήμουν 
πρώτη φορά υποψήφιος στις αυτοδιοικητικές 
εκλογές.

Ε.Λ. Συνεργαστήκατε με την κ Χρύσα Σου-
λιώτη την δεύτερη Κυριακή των εκλογών και 
είχατε ως κύριο κοινό επιχείρημα να φύγει ο 
ανύπαρκτος Αγραφιώτης πρώην Δήμαρχος κ 
Θ. Μπαμπαλής. Αν και έχετε πολύ λίγο χρόνο 
ως Δήμαρχος πιστεύετε ακόμα ότι ήταν ανύ-
παρκτος?

Δ.Α. Οι εκλογές τελείωσαν. Αυτό που 
προέχει είναι να δουλέψουμε όλοι μαζί για να 
πάει ο τόπος μπροστά. Σε ένα Δήμο που ανα-
λάβαμε, χωρίς τεχνική υπηρεσία, με κανένα 
μηχανικό και στάσιμα όλα τα έργα, όλα τα 
όσα αναφέρεται  πιο πάνω τα θεωρώ περιτ-
τά και δεν με αφορούν. Όλοι οι διατελέσαντες 
Δήμαρχοι και συνεπώς και ο κ. Μπαμπαλής 
προσπάθησαν και δεν ήσαν ανύπαρκτοι. Όλα 
και όλοι μας, όμως  κρινόμαστε, μόνο εκ του 
αποτελέσματος.

Ε.Λ. Στη νέα σύνθεση της Δημοτικής αρ-

χής δεν υπάρχει κανένα 
μέλος από την περιοχή του 
πρώην Δήμου Αγράφων?

Δ.Α. Όπως γνωρίζετε 
ο συνδυασμός μου λόγω 
του εκλογικού νόμου δεν 
εξέλεξε Δημοτικό Σύμβου-
λο στα Άγραφα. Σε κάθε 
περίπτωση είμαστε υπο-
χρεωμένοι να διοικήσουμε 
με τους υπάρχοντες και θα 
κριθούμε γι αυτό  από τους 
συμπολίτες μας. Όπως ξέ-
ρετε ως άμισθο σύμβουλό 
μου όρισα πριν λίγες μέρες, 
τον πρώην Δήμαρχο Αγρά-
φων  κ. Ευάγγελο Κατσιφό.

Ε.Λ.  Επειδή μιλήσατε ότι 
τα Άγραφα πρέπει να πάνε μπροστά, για να 
πάνε μπροστά χρειάζεται συνεργασία συναί-
νεση συμπόρευση, κτλ., αν στην πορεία σας 
διαπιστώσετε ότι η προηγούμενη δημοτική 
αρχή έχει επιτελέσει θετικό έργο στον Δήμο 
θα βγείτε να το πείτε δημόσια? Θα συνεργα-
στείτε με την ομάδα Μπαμπαλή για το καλό 
των Αγράφων? 

Δ.Α. Από την πρώτη στιγμή και εκ πε-
ποιθήσεως ζήτησα συνεργασίες με όλους, 
τουλάχιστον για τα αυτονόητα. Περιμένω 
από όλους να ανταποκριθούν. Είκοσι χρόνια 
ανούσιας φαγούρας στους  Καποδιστριακούς 
Δήμους  και τώρα στον  Καλλικρατικό Δήμο 
οδήγησαν τα πράγματα σε αδιέξοδα. Σε όσον 
με αφορά, έχω άλλη φιλοσοφία και άλλη τα-
κτική για να μην έχουμε μία από τα ίδια. 

Ε.Λ.  Με τον πρώην Δήμαρχο Αγράφων πι-
στεύτε ότι πρέπει να  επιδιώξετε να συναντη-
θείτε με σκοπό να συζητήσετε τα προβλήματα 
που αντιμετώπισε και να ακούσετε την εμπει-
ρία που απέκτησε τόσα χρόνια στον Δήμο?

Δ.Α. Έχω συναντηθεί και έχουμε μιλήσει 
κι όποτε χρειαστεί θα επιδιώξω να ξανασυνα-
ντηθούμε. Για μένα δεν περισσεύει κανένας. 

Ε.Λ.  Κάποτε συζητάγαμε για τις μεγάλες 
δυσκολίες των περισσότερων Αγραφιωτών 
πολιτικών διαβαίνοντας την σιδερένια γέφυ-
ρα του Ταυρωπού, εσείς ήσασταν πολλά χρό-

νια στην Αθήνα πιστεύετε ότι μπορείτε να τις 
ξεπεράσετε αυτές τις μεγάλες δυσκολίες? 

Δ.Α. Είναι γεγονός ότι ο Δήμος Αγράφων, 
ο μεγαλύτερος σε έκταση Δήμος της Ευρυτα-
νίας αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα, κυρί-
ως λόγω της δικής μας ανεπάρκειας. Η συ-
μπεριφορά, όμως ορισμένων στο Καρπενήσι 
είναι επιεικώς κοντόφθαλμη. Αν δεν στηρι-
χτεί ο Δήμος Αγράφων σε λίγα χρόνια δεν 
θα υπάρχει Νομός Ευρυτανίας. Αν δεν έλθει 
νέος κόσμος μέσω της Ιόνιας Οδού και αν δεν 
στοχεύσουμε στον Παραμεγδόβιο δρόμο, θα 
είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Τα χωριά θα 
ερημώνουν και θα συνεχιστεί η πτωτική πο-
ρεία της αγοράς  του Καρπενησίου και συνο-
λικά της Ευρυτανίας.

Ε.Λ Είναι ευκαιρία για εσάς και για τα 
Άγραφα, το γεγονός ότι η κ Χρύσα Σουλιώτη, 
ο Περιφερειάρχης, ο Βουλευτής και ο Πρω-
θυπουργός είναι στην ίδια πολιτική παράτα-
ξη?

Δ.Α. Το καλό αποτέλεσμα το φέρνει το 
σχέδιο και η σκληρή δουλειά. Τα άλλα δεν 
έχουν καμία σημασία.

Ε.Λ.  Γνωρίζεται ότι στον πρώην Δήμο 
Αγράφων η πρόσβαση είναι ακόμα με χωμα-
τόδρομο, τι σκοπεύετε να κάνετε γι αυτό.

Δ.Α. Το γνωρίζω, άκουσα τον Αντιπεριφε-
ρειάρχη στη Στάνα το Καλοκαίρι και αναμέ-
νουμε την υλοποίηση όσων μας είπε και την  
πρόοδο των εργασιών.

Ε.Λ. Πως θα πετύχετε ανάπτυξη και νέες 
δουλειές στα Άγραφα, που τόσα χρόνια κυ-
νηγάμε και είμαστε τελικά οι τελευταίοι των 
Μοϊκανών τόσο σε ανάπτυξη όσο και σε νέες 
δουλειές.

Δ.Α. Δεν υπάρχουν θαυματοποιοί. Η βελ-
τίωση των υποδομών και οι καινοτόμες δρά-
σεις θα δώσουν νέες θέσεις εργασίας. 

Ε.Λ.  Τα ανταποδοτικά της λίμνης κρεμα-
στών πιστεύτε ακόμα ότι μπορούν να διεκδι-
κηθούν?

Δ.Α. Αυτό το θέμα το ξεκίνησα ως πρόε-
δρος του συλλόγου του χωριού μου και στην 
πορεία είχαμε συμπαραστάτες ΤΕΕ, Περιφέ-
ρεια και το κυριότερο η Ευρωπαία Επίτροπος 
απάντησε στην ερώτηση του κ. Γραμματικά-
κη, ότι η Ελλάδα παρανομεί που δεν αποδίδει 
τα νόμιμα στις τοπικές κοινωνίες. Το θέμα το 
παρακολουθούμε και σύντομα θα αναπτυ-
χθούν νέες δράσεις για να επιτευχθεί ο σκο-
πός.

Ε.Λ. Ποια θα είναι η στάση σας, ως νέα 

Η συνέντευξη του νέου Δημάρχου Αγράφων Αλέ-
ξη Καρδαμπίκη στην ρεπόρτερ του Ε.Λ. Κατερίνα 
Αποστόλου.

Άρθρο: Γιώργος Χρύσανθος
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KAΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ

Την Κυριακή στις 11 Αυγούστου πραγμα-
τοποιήθηκε το καλοκαιρινό μας αντάμωμα, με 
πολλούς επισκέπτες που γέμισαν το προαύλιο 
του δημοτικού σχολείου μας.

Το χορευτικό μας καταχειροκροτήθηκε για 
την εμπνευσμένη χορογραφία και την υπέροχη 
εκτέλεσή της από τα πανέμορφα κορίτσια μας, 
την Στέλα & Παναγιώτα Κωνσταντίνου, την 
Κωνσταντίνα Γκόλφη, την ....... Ποριτσάνου, την 
Αλεξάνδρα & Μαριέττα Καπλάνη και την Πολυ-
ξένη Αβράμπου.

Έκπληξη προκάλεσαν οι Capoeirίστες που 
μας παρουσίασαν ένα μοναδικό σόου Capoeira, 
χορό πολεμικής τέχνης με ξεχωριστούς ήχους 
πνευστών από την μακρινή Βραζιλία και πάρα 
πολύ εντυπωσιακά μοναδικές φιγούρες.

Οι Έπαινοι του Συλλόγου μας απονεμήθηκαν 
από, τον Πρόεδρο του Συλλόγου των Αγράφων 
κ Φάνη Λόζο, την Αντιπρόεδρο του Συλλόγου 
Τριδέντρου κ Γεωργία Σταμουλντά, το μέλος της 
Εταιρείας Ευρυτάνων Επιστημόνων κ Αποστό-
λη Αβράμπο και τον Πρόεδρο της τ.κ. Επινιανών 
κ Κώστα Γαντζούδη στους επιτυχόντες κατά την 
σχολική χρονιά 2018-2019 στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στον Παναγιώτη 
Γαντζούδη του Κωνσταντίνου που επέτυχε στο 
Παιδαγωγικό ειδικής αγωγής Βόλου. Στην Αλε-
ξάνδρα Κουτρομάνου του Λάζαρου που επέ-

τυχε στο Εθνικό 
και Καποδιστρι-
ακό Πανεπιστή-
μιο Αθηνών στο 
Τμήμα Ιστορίας 
και Αρχαιολογίας. 
Στην Μαρία Ιφιγέ-
νεια Αποστόλου 
του Αθανασίου 

που επέτυχε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών. Στην Αικατερίνη Καλαϊντζίδη το γένος 
Ζαρκαδούλα που επέτυχε στο Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας στο τμήμα εκπαιδευτικής και κοι-
νωνικής πολιτικής και στον Κωνσταντίνο Ξενά-
κη, εγγονός του Χρήστου Μανίκα που επέτυχε 
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας.

Το γλέντι τελείωσε αργά το απόγευμα σε μια 
πάρα πολύ ζεστή ημέρα. Ήταν τόσο ζεστή ημέρα 
που το σκίαστρο που τοποθετήσαμε δεν μπόρε-
σε να σταματήσει τον πολύ καυτό ήλιο. Του χρό-
νου το καλοκαίρι θα τοποθετήσουμε διπλό σκί-
αστρο ώστε να ξαναγίνει ένα καυτό αντάμωμα, 
αλλά, με πιο πολύ δροσιά και περισσότερη σκιά!

Το Δ.Σ. του Συλλόγου σας ευχαριστεί θερμά, 
όλους σας, για την ενεργή συμμέτοχή σας στην 
επιτυχία του ανταμώματος των Επινιανών μας! 

Άρθρο: Κατερίνα Αποστόλου

Μια ποταμίσια παραλία δεν μένει ποτέ η 
ίδια πάνω από δύο χρόνια. Σε υψόμετρο 700 
μέτρων, με νερό τόσο γάργαρο και καθαρό 
που μπορείς κάλλιστα να το πιείς… στην χού-
φτα σου και έναν Ασπροπόταμο που έτσι και 
συννεφιάσει τον Φλεβάρη στο Ασπρόρεμα, 

στην Αφορισμένη, στην Βαλτινίσια και στου 
Ντελιδήμι στα 2000 μέτρα και κάνει κατε-
βασιά... δεν μένει τίποτα όρθιο στο πέρασμά 
του, έτσι και η παραλία που απολαμβάναμε 
από το 2009 δεν είχε καμία μα καμία σχέση με 
την φετινή παραλία μας το 2019!

Μετά τις μεγάλες κατεβασιές του 2015, 
φέτος ίσως ήταν η χρονιά που η παραλία μας 
μπορούσε να συγκριθεί με τις παλιές ξεχα-
σμένες μοναδικές παραλίες μας, βοήθησε και 
ο καιρός και κάθε μεσημέρι γινόταν το αδια-
χώρητο στο ποτάμι, τόσο πολύ που φέτος εί-
χαμε δύο παραλίες μια δίπλα στην άλλη. Στην 
κατασκευή τους φέτος βοήθησε πάρα πολύς 
κόσμος, μικροί και μεγάλοι με πολύ μεγάλη 
ευχαρίστηση, γιατί ήταν φανταστικές και οι 
δύο! Οι έφηβοι του χωριού μας, ήδη ονειρεύ-
ονται και σχεδιάζουν για το 2020 μεγάλο river 
beach party μετά μουσικής! ‘Ιδωμεν...

Στης 12 
Αυγούστου, ο 
σύλλογός μας 
συμμετείχε στην 
πεζοπορία που 
διοργανώθηκε 
από τον Σύλλο-
γο Βραγγιανών 
μαζί με πολλούς 
άλλους φορείς 
και Συλλόγους, 
μ α ζ ε ύ ο ν τ α ς 
πολλούς Αγρα-

φιώτες στην θέση Βοϊδολίβαδο που θέλουν 
να εγκαταστήσουν ανεμογεννήτριες. Το Βοϊ-
δολίβαδο είναι πάνω από τα Βραγγιανά και 
ακριβώς απέναντι από το Τροβάτο και την 
Κουστέσα και βέβαια, στο βάθος διακρίνονται 
τα Επινιανά. Οι φίλοι Βραγγιανίτες είχαν κά-

νει πολλές ετοιμασίες για όλους τους πεζοπό-
ρους που ανέβηκαν στο βουνό, φρέσκο τυρί, 
ζεστό ψωμί, φασολάδα, τσίπουρο και γάρ-
γαρο νερό από την πηγή 
«Μάνα Γη». Είχαν επίσης 
έτοιμα τα όργανα για ορε-
σίβιο χορό με μοναδική θέα 
σε μια θάλασσα από βουνο-
κορφές!

Τέλος, υπήρχαν πολλά 
πανό με συνθήματα «Σώ-
στε τα Άγραφα», για τον 
αγώνα ενάντια στα σχέδια 
να εγκατασταθούν ανεμο-
γεννήτριες στα Άγραφα, σε 
τοπίο ιδιαίτερου φυσικού 
κάλλους, σε περιοχή χαρα-
κτηρισμένη Natura από το 
2000 και σε προστατευόμε-

νη περιοχή μοναδικής χλωρίδας και πανίδας.     
Ένα μεγάλο Ευχαριστώ για την φιλοξενία 

και την νοστιμότατη φασολάδα!

Έτσι, οι λιγότερο ριψοκίνδυνοι κα-
τηφόρισαν νότια για το Πιγγιανίτικο Παντα-
βρέχει και οι υπόλοιποι γύρω στις 11:00, 
ξεκινήσαμε ανηφορίζοντας βόρεια για το 
Ασπρόρεμα.  Βγάλαμε τις απαραίτητες φωτο-
γραφίες στο Αλωνάκι, στη Βαλαντερή, στου 
Μηλοδούκα, και σταματήσαμε για ξεκούραση 

στον καταρράκτη στις Εκκλησιές.
Συνεχίσαμε μέσα από τα Στεφά-

νια, στο σκαλιστό, στο Σκυλόρε-
μα και φτάσαμε κατά τις 15:00 στο 
τσιμεντένιο γεφύρι στον Ασπρο-
ρεματιώτη για να χορτάσουμε την 
πείνα μας με το κολατσιό μας. Στην 
συνέχεια ανεβήκαμε ολοπόταμα 
river trekking τον Ασπρορεματιώ-
τη διασχίζοντας τις Μούτες και τους 
Φούρνους μέχρι που αντικρίσαμε 
τα πρώτα χωράφια στο Ασπρόρε-
μα. Βέβαια όταν αφήνεις το ποτάμι, 
η κάθετη ανηφόρα για να βγεις στα 

πρώτα χωράφια ήταν πραγματικό τεστ κοπώ-
σεως εις την μεγίστην.  

Ανεβαίνοντας πάνω στα χωράφια η αφθο-
νία από τα βατόμουρα, τα μικροσκοπικά μήλα 
και τα κορόμηλα σε άσπρο, κόκκινο και πορ-
τοκαλί χρώμα ήταν μοναδική, η δε γεύση τους 
για τα πεινασμένα στομάχια μας καταλυτική.

Φτάνοντας επιτέλους κατάκοποι στο 
Ασπρόρεμα στο σπίτι του Ζαρκαδούλα κατά 
τις 17:30, μας περίμενε η θειά Πάναινα και ο 
Κώστας ο Ζαρκαδούλας με πολλά καλούδια, 
κεράσματα, εδέσματα και πολλές ιστορίες και 
αστεία με πεζοπόρους. Αφού ξεκουραστή-
καμε, ξεκινήσαμε την επιστροφή κάπου στις 
18:30 φορτωμένοι καροτσάδα στο αγροτικό 
του Ζαρκαδούλα για να γυρίσουμε στα Επι-
νιανά γύρω στις 20:00 το βράδυ!

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΝΙΑΝΩΝ   ΠΑΡΤΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ  ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ – ΒΟΪΔΟΛΙΒΑΔΟ

ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΕΠΙΝΙΑΝΑ - ΑΣΠΡΟΡΕΜΑ Άρθρο: Γιώργος Χρύσανθος

Στις 16 Αυγούστου, διοργανώθηκαν δυο πεζο-
πορίες η μία είχε τελικό προορισμό το φαράγγι 
της Όσκλιανης στην τρύπα του Αγραφιώτη και η 
άλλη τελικό προορισμό το Ασπρόρεμα.

Το  πρώτο πάρτυ  νεολαίας  στα  Επινιανά  
είναι  γεγονός! Το  πάρτυ  που  ήρθε  για  να  
ταράξει  τις  Πιγγιανίτικες  νύχτες  μας  και  φι-
λοδοξεί  να  γίνει  θεσμός,  στέφθηκε με  μεγάλη  
επιτυχία.  Πλήθος  κόσμου  έδωσε  το  παρόν,  
ανάμεσά  τους  και  οι  ομάδες  των  Αγράφων  
και  του  Τροβάτου.  Τα  γέλια,  ο  ξέφρενος  χο-
ρός,  σε  ελληνικούς  και  ξένους  ρυθμούς  και  
η  καλή  ενέργεια  όλων,  είναι  μερικά  μόνο  
από  εκείνα  τα  χαρακτηριστικά που  συνέθε-
σαν  το  σκηνικό   του  πάρτι.   Δόθηκε,  ακόμη,  
σε  όλους  τους  παρευρισκόμενους  η  ευκαιρία  
να  γνωριστούν  καλύτερα  και  να  συζητήσουν  
βαθύτερα.  Έκπληξη  της  βραδιάς  αποτέλεσε  η  
Προεδρίνα,  η  Χριστίνα η  Σακκά  με  τα  χορευ-
τικά  της!  Όλοι  έμειναν  με  τις  καλύτερες  εντυ-
πώσεις  και  ενθουσιάστηκαν! Εμείς,  δίνουμε, 
το  ραντεβού  μας  για  το  επόμενο  ανατρεπτικό  
και  γεμάτο  εκπλήξεις  πάρτι  νεολαίας!

Άρθρο: Γιώργος Χρύσανθος
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ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ Ο Γ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ

Η ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

Ο Γιώργος υπήρξε από μικρό παιδί ένας 
αγωνιστής της ζωής. Σε ηλικία 12 ετών έχασε 
με πολύ βίαιο τρόπο τον κτηνοτρόφο πατέρα 
του κατά τα γεγονότα του αδελφοκτόνου εμ-
φύλιου.  Έτσι, από πολύ μικρός ανέλαβε μεγά-
λες ευθύνες μαζί με την μητέρα του Χρυσούλα  
και τα δυο μικρότερα αδέλφια του τη Ρίτα και 
τον Στέφανο που έφυγε πιο μικρός. Ο  Γεώργι-
ος Κων. Καραγεώργος  κατάγεται από το Τρο-
βάτο, γεννήθηκε στα Επινιανά (1935) και πέρα-
σε τα παιδικά του χρόνια στον Τριπόταμο. Παρά 
τις τεράστιες δυσκολίες και τα προβλήματα της 
εποχής καταφέρνει μετά το πέρας των γυμνα-
σιακών σπουδών να σπουδάσει με υποτροφία 
στη φιλοσοφική σχολή της Αθήνας και να συ-
νεχίσει μεταπτυχιακές σπουδές στη Γερμανία.

Στάλθηκε με κρατική υποτροφία στη Γερ-
μανία το 1974, όπου φοίτησε (1974-1979) στα 
Πανεπιστήμια του Μαρβούργου και της Φραν-
κφούρτης  από όπου έλαβε διδακτορικό . Επί-
σης υπηρέτησε στο ΔΙΚΑΤΣΑ και στο ελληνικό 
προξενείο της Φρανκφούρτης.

Υπηρέτησε στη Μέση Εκπαίδευση ως καθη-
γητής, γυμνασιάρχης , λυκειάρχης και επιθε-
ωρητής.

 Έχει συγγράψει τα παρακάτω βιβλία:
1. Ηρακλής και Αχελώος, Αθ.2002.  Ανα-

λύεται η σύγκρουση και ο συμβιβασμός δύο 
λατρειών του θεού των υδάτων ποταμού Αχε-
λώου με τη λατρεία του Δία (Ηρακλής).

2. Οι Ευρυτάνες, οι Αγραίοι και οι Απεράντι-
οι - Ο κατακλυσμός του Δευκαλίωνα, Αθ.2008 
. Δίδεται συνοπτικά η ιστορία των φύλων της 
κεντρικής Ελλάδας κατά την προϊστορική επο-
χή καθώς και η παράδοση για τον κατακλυσμό 
του Δευκαλίωνα.

3. Οι αντάρτες του Άρη Βελουχιώτη και του 
δημοκρατικού στρατού.  Αθ. 2008.  Περιγρά-
φεται ο φοβερός – καταστρεπτικός εμφύλιος 
1942-1949.

4. Οι Νύμφες και οι Νεράϊδες, Αθ. 2014. 
Περιγράφονται τα πνεύματα της πίστης των 
Αρχαίων και της δοξασίας των Νεοελλήνων 
που δίνουν στον άνθρωπο χαρίσματα , στους 
Αρχαίους έμπνευση για την ποίηση και στους 
Νεοέλληνες τον αλαφροΐσκιωτο και το παίξιμο 
της λύρας (π.χ. ο λυράρης της Κρήτης).

5. Τα Άγραφα, Αθ.2015. Η ιστορία των Αγρά-
φων (κεντρικής Πίνδου ) 1430-1830.Δίδεται η 
ιστορία του κεντρικού ελληνικού χώρου που 
προετοίμασε την ελληνική επανάσταση του 
1821 και έδωκε τον άθλο των Ελεύθερων πο-
λιορκημένων του Μεσολογγίου.

Το μεγαλύτερο μέρος από το πλούσιο συγ-
γραφικό έργο του Γιώργου, τα μελετήματα κι 
ανακοινώσεις σε συνέδρια αναφέρονται στην 
Ευρυτανία, τα Άγραφα και τους Αγραίους. Ο 
Δήμος  Αγράφων σε συνεργασία με τον Πολι-
τιστικό Σύλλογο των Επινιανών,  ετίμησαν τον 
Γεώργιο Καραγεώργο για το έργο του και την 
προσφορά του στον τόπο που γεννήθηκε, σε 

ημερίδα που οργανώθηκε στα Επινιανά τον 
Αύγουστο του 2018.

Επιπρόσθετα ο Σύλλογος Επινιανιτών σε 
συνεργασία με τους Πολιτιστικούς Συλλόγους 
Αγράφων και Τροβάτου οργάνωσαν παρουσί-
αση του τελευταίου βιβλίου του Γ.Κ ‘ΤΑ ΑΓΡΑ-
ΦΑ’ που έγινε στα Επινιανά και στην Αλίαρτο 
Βοιωτίας. Ο Γιώργος είχε την χαρά να δει και 
τις  δύο του κόρες Χρυσούλα και Αγγελική, κα-
ταξιωμένες επιστήμονες να διαπρέπουν στον 
επαγγελματικό τους χώρο με την ευχή και τα 
εγγόνια του να συνεχίσουν στο δρόμο που χά-
ραξε ο ίδιος.

Ήμουνα μικρό παιδί και δεν θα ξεχάσω ποτέ 
τις ατέλειωτες φιλολογικές συζητήσεις που 
είχε ο Γιώργος σαν φοιτητής  με τον συγχωρε-
μένο τον πατέρα μου και θείο του Κώστα Ζαρ-
καδούλα , όταν μας επισκεπτόταν τα καλοκαίρια 
στο Τροβάτο, όπου υπηρετούσε ο πατέρας μου 
στο αγροτικό ιατρείο. Οφείλω να ομολογήσω  
ότι από αυτές τις συζητήσεις αποκόμισα αρκετά 
που με βοήθησαν στην μελλοντική μου πορεία. 

Γιώργο, πολυαγαπημένε μου ξάδελφε,  
καλό σου ταξίδι  και θα σε θυμόμαστε πάντα με 
αγάπη.

Η εξόδιος ακολουθία έγινε την Δευ-
τέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019 στης 16:00 μμ., στο 
Νεκροταφείο Μελισσίων με πλήθος κόσμου 
από όλη την Ευρυτανία. Επικήδειο λόγο εκ-
φώνησαν ακόμα, ο εξαίρετος φιλόλογος από 
το Τροβάτο κ Παναγιώτης Σαλαγιάνης και ο 
διαπρεπής δικηγόρος κ Χαράλαμπος Κού-
τσικος. Επίσης έγινε ανάγνωση ψηφίσματος 
της Προέδρου κ Παναγιώτας Λάμπου και του 
Γραμματέα κ Κώστα Χαραμή του Εκπολιτιστι-

κού Συλλόγου Τριποταμιτών. Λάβαμε πλήθος 
μηνυμάτων συμπαράστασης για τον ξαφνικό 
χαμό του στην σελίδα του Συλλόγου, γραπτά 
συλλυπητήρια  απέστειλε τόσο ο απερχόμε-
νος Δήμαρχος Αγράφων κ Θεόδωρος Μπα-
μπαλής, όσο και ο νυν Δήμαρχος κ Αλέξης 
Καρδαμπίκης και ψηφίσματα Συλλόγων.

Ο Καθηγητής Καραγεώργος, στήριξε από 
την πρώτη στιγμή ανιδιοτελώς το ΔΣ του Συλ-
λόγου και τροφοδότησε με τις ανεξάντλητες 

γνώσεις του την εφημερίδα μας ΕΠΑΙΝΙΑΝΩΝ 
ΛΟΓΟΣ από το πρώτο τεύχος της, επίσης μας 
έδωσε απλόχερα αμέριστη βοήθεια στις προ-
σπάθειες του Συλλόγου μας, για να  εδραιωθεί 
η ετήσια Πολιτιστική ημερίδα των Επινιανών 
μας. Καλό σου ταξίδι αγαπημένε & αξέχαστε 
Γιώργο!

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

Εκπροσωπώντας τον 
Πολιτιστικό Σύλλογο 
Επινιανών αλλά και 
σαν συγγενής του Γιώρ-
γου Καραγεώργου που 
έτυχε να παρακολουθώ 
την πορεία του από τα 
παιδικά μου χρόνια, με 
βαθειά οδύνη θέλω να 
απευθύνω αυτό το κα-
τευόδιο στον Γιώργο. 

ΕΠΑΙΝΙΑΝΩΝ ΛΟΓΟΣ
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2237094122

6972330058

Επικήδειος: Λ. Ζαρκαδούλας
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Τεύχος 20   Φθινόπωρο 2019

α/α Ονοματεπώνυμο €

1 Ιωάννου Χαράλαμπος 20
2 Αβράμπος Γεώργιος του Ταξιάρχη 20
3 Χαλιμούρδας Ευάγγελος 20
4 Σχισμένος Κωνσταντίνος 20
5 Μήτσιου Μαίρη 20
6 Αποστόλου Ταξιάρχης του Μιχαήλ 20
7 Αποστόλου Χρήστος του Μιχαήλ 20
8 Ξύστρας Κωνσταντίνος 20
9 Ξύστρα Παναγιώτα 20
10 Ξύστρας Θεόδωρος 20
11 Ζαρκαδούλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου 20
12 Νταλής Γεώργιος του Πέτρου 20
13 Κουτρομάνος Παντελής του Επαμεινώνδα 10
14 Αβράμπος Γεώργιος 20
15 Αβράμπος Χαράλαμπος 20
16 Αβράμπος Παναγιώτης 20
17 Ζιώγας Κωνσταντίνος 20
18 Αβράμπος Νικόλαος 20
19 Αβράμπου Κούτσικου Αγορίτσα 20
20 Αβράμπος Σταύρος 20
21 Αποστόλου Αποστόλης 20
22 Κουτρομάνος Παναγιώτης του Λαζάρου 20
23 Αβράμπος Φώτιος 10
24 Ιωάννου Γλυκερία 20
25 Κούτσικος Χαράλαμπος 10
26 Αβράμπος Νίκος του Χαράλαμπου 20
27 Ζαρκαδούλας Γεώργιος του Άγγελου 20
28 Ζαρκαδούλας Λάμπρος του Άγγελου 20
29 Γαντζούδης Χρήστος του Λάμπρου 20
30 Γαντζούδη Σοφία του Λάμπρου 20
31 Γαντζούδης Δημήτριος του Λάμπρου 20
32 Κολώνιας Δήμος 20
33 Μανίκα Ουρανία 20
34 Κουτρομάνος Στέφανος 20
35 Ζαρκαδούλας Κωνσταντίνος του Παναγιώτη 20
36 Αβράμπος Στέργιος 20
37 Κουτρομάνος Θωμάς του Λαζάρου 20
38 Κουτρομάνου Ναταλία 20
39 Αβράμπου Παναγιώτα 10
40 Μανίκας Χρήστος 20
41 Αποστόλου Λάμπρος του Κωνσταντίνου 50
42 Κουτρομάνος Ηλίας του Πέτρου 20
43 Ζαρκαδούλας Ηλίας του Όθωνα 20
44 Κουτρομάνος Κωνσταντίνος του Σπύρου 40

 

α/α Ονοματεπώνυμο €

45 Ζαρκαδούλας Όθωνας 20
46 Γαντζούδης Κωνσταντίνος του Παναγιώτη 20
47 Ζαρκαδούλας Απόστολος του Ηλία 20
48 Ζαρκαδούλας Σωκράτης 20
49 Κουτρομάνος Γεώργιος του Σπύρου 20
50 Κουτρομάνου Ελένη του Γεωργίου 15
51 Αβράμπος Κωνσταντίνος του Λαζάρου 10
52 Αβράμπος Λάζαρος του Κωνσταντίνου 10
53 Αβράμπου Σταματία του Κωνσταντίνου 10
54 Αβράμπου Ουρανία του Κωνσταντίνου 10
55 Ζιώγας Χρήστος του Σωτήριου 20
56 Αβράμπος Ηλίας του Κωνσταντίνου 20
57 Νταλής Παναγιώτης 10
58 Αβράμπος Παναγιώτης του Λαζάρου 20
59 Αποστόλου Γεώργιος του Αποστόλη 10
60 Κουτρομάνου Ελένη του Γεωργίου 50
61 Ζαρκαδούλας Γεώργιος του Ιωάννη 30
62 Αβράμπος Ελευθέριος 30
63 Ιωάννου Ιωάννης του Παναγιώτη 20
64 Ταλάντζης Ηλίας 20
65 Κουτρομάνος Χρήστος του Επαμεινώνδα 10
66 Ζαρκάδας Δημήτριος του Ανδρέα 20
67 Κουτρομάνος Κωνσταντίνος του Γεωργίου 50
68 Σκλαπάνης Γεώργιος του Θωμά 20
69 Αβράμπος Αποστόλης του Ιωάννη 50
70 Χρύσανθος Χρήστος του Κλεομένη 20
71 Μάμαλη Αικατερίνη 200
72 Μάμαλης Παναγιώτης του Δημητρίου 20
73 Ζαρκαδούλας Δημήτριος του Ηλία 20
74 Κουτρομάνος Σπύρος του Κωνσταντίνου 20
75 Ζαρκαδούλας Κωνταντίνος του Άγγελου 20
76 Ζαρκαδούλας Αριστείδης του Άγγελου 20
77 Κουτρομάνος Χρήστος του Ευσταθίου 20
78 Δημητρίου Σταθούλα 20
79 Κουτρομάνου Λαμπρινή του Παναγιώτη 20
80 Ιωάννου Γεώργιος του Λάμπρου 50
81 Αποστόλου Κων/νος του Λάμπρου 20
82 Κουτρομάνου Τσιώλη Βασιλική 30
83 Ζαρκαδούλας Βασίλειος 20
84 Δημόπουλος Ζήσης 20
85 Οικογένεια Καραγιώργου 50

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟ 01.07.2019 ΕΩΣ 30.09.2019

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



BESTmarket
www.best-market.gr

Παναγιώτης & Λάµπρος 
Ζαρκαδούλας Ο.Ε

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

www.matrioshka.gr

ΕΠΑΙΝΙΑΝΩΝ ΛΟΓΟΣ


