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από το μπαλκόνι των Αγράφων

 Ο ΕΛ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑΤΑ

 ΖΑΧΑΡΙΑΣ
 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Ανακοινώθηκε το τεχνικό πρόγραμ-
μα για το οικονομικό έτος 2020 του Δήμου 
Αγράφων. Το πολυπόθητο σιδερένιο Γεφύρι 
στο Σαμάρι συγκαταλέγεται στο πρόγραμμα 
και ευελπιστούμε να ξεκινήσει η κατασκευή 
του σύντομα.

Άγραφα. Έργα 2020 Αντάμωμα στο Αγρίνιο!

Πολιτιστικός σύλλογος απανταχού επαινιανιτών

05 03Νέα Νέα

31.03.2020 λήγει η προθεσμία για τις 
δηλώσεις, των σωστών τετραγωνικών των 
ακινήτων μας, στον Δήμο χωρίς προστίμα-
τα. . | σελ. 4-5

ΟΧΙ ΑΙΟΛΙΚΑ 
ΣΤΑ ΑΓΡΑΦΑ!

 Συνεχίζεται ο δίκαιος αγώνας πολλών
πολιτών, φορέων και συλλογικοτήτων Ευ-
 ρυτανίας και Καρδίτσας για την αναστολή
 της εγκατάστασης των δύο βιομηχανικών
πάρκων, που εταιρείες θέλουν να εγκατα-
 στήσουν στις βουνοκορφές πάνω από το
 Τροβάτο, την  Κουστέσα, τα Βραγγιανά και
 τα Άγραφα. Αντιδρούν και οι νεοεκλογείς
 δήμαρχοι Αγράφων, Καρδίτσας,  λίμνης
 Πλαστήρα, Αργιθέας και  Μουζακίου

Από 1η Απρίλη στον αέρα το o ιστότο-
πος των της εφημερίδας μας  | σελ. 2

Ασπρόρεμα • Φτέρη • Απιδιά 
Ανηφόρα • Σαμάρι • Μέρσια 

Εκκλησιές • Δροσέλα
Τριμηνιαία εφημερίδα   |  ISSN:  2407-9928

Το χειμωνιάτικο αντάμωμα του Συλ-
λόγου φέτος πραγματοποιήθηκε στο Αγρί-
νιο. Όσοι, δεν μπόρεσαν να απολαύσουν τον 
εκπληκτικό Νίκο Βλαχοδήμο, δεν έχουν 
παρά, να παραβρεθούν στο καλοκαιρινό μας 
αντάμωμα τον Αύγουστο στα Επινιανά.

Η ερχόμενη πολιτιστική ημερίδα στα 
Επινιανά μας θα έχει θέμα:

“Το μοναστήρι της Τατάρνας και οι σχέ-
σεις του με τα Επινιανά.

6η ημερίδα Επινιανών

Ο εκλεκτός φιλόλογος κ Πα-
ναγιώτης Σαλαγιάννης με αφορ-
μή την πρόσφατη συμπλήρωση 
των ογδόντα χρόνων από τον θά-
νατό του, μας θυμίζει το εξαίρετο 
έργο που άφησε κληρονομιά στην 
Ευρυτανία μας και την Πατρίδα 
μας.... | σελ. 10-11

04 Νέα

 Σελ.: 8

Γράφει ο Παναγιώτης  Σαλαγιάννης



ΕΝΗ
ΜΕΡ
ΩΣΗ

Υπεύθυνοι ύλης εφημερίδας: 
Χρύσανθος Γιώργος  -  6973 774961
Ζαρκαδούλας Λάμπρος  -  6947 777992
Υπεύθυνοι καταχωρήσεων:

Κουτρομάνος Χρήστος  -  697 2926339
Αποστόλου  Αικατερίνη  -  698 9717933
Ζαρκαδούλας Κων/νος  -  694 4629653

Σε συνέχεια της εκδήλωσης που κάναμε 
τον περασμένο Αύγουστο στην Ιερά Μονή της 
Παναγίας της Στάνας με θέμα ‘’Οι σχολές των 
Αγράφων στην Τουρκοκρατία’’ λάβαμε μία 
επιστολή από τον τ. Περιφερειακό σύμβουλο 
κ. Λάμπρο Τσιτσάνη, την οποία, έστω και με 
μεγάλη καθυστέρηση λόγω πληθώρας ύλης, 
δημοσιεύουμε στην παρούσα έκδοση.

Ευχαριστούμε τον Λάμπρο για τα καλά του 
λόγια για όλους τους διοργανωτές και ομι-
λητές της εκδήλωσης. Ο Λάμπρος Τσιτσάνης 

σαν Περιφερειακός σύμβουλος ήταν πάντα 
κοντά στους Αγραφιώτες στις εκδηλώσεις 
αλλά και στα προβλήματα που απασχολού-
σαν την περιοχή. Τον ευχαριστούμε για τις 
προσπάθειες του αυτές και είμαι βέβαιος ότι 
θα συνεχίσει να είναι κοντά μας. Πιστεύω ότι 
όλοι οι Σύλλογοι θα συνεχίσουν τις προσπά-
θειες τους για την ανάδειξη της Πολιτιστικής 
κληρονομιάς του τόπου μας. Και υπάρχουν 
αρκετά θέματα που πρέπει και μπορούμε να 
αναδείξουμε.

Εκπροσωπώντας την Περιφερειακή 
Ενότητα Ευρυτανίας σας μεταφέρω τους χαι-
ρετισμούς του Ευρυτάνα Περιφερειάρχη Στε-
ρεάς Ελλάδας κ. Κώστα Μπακογιάννη, να σας  
ευχαριστήσω για την πρόσκληση και να συγ-
χαρώ από καρδιάς τους συν-διοργανωτές της 
σημαντικής αυτής εκδήλωσης, τον συντονι-
στή κ. Λάμπρο Ζαρκαδούλα και ιδιαίτερα τους 
εννέα (9) Αγραφιώτικους πολιτιστικούς Συλ-
λόγους για το σπουδαίο και πάντα διαχρονικό 
αυτό θέμα: «οι σχολές των Αγράφων κατά την 
τουρκοκρατία» και να τους συγχαρώ επίσης 
για τη θέση που επέλεξαν να πραγματοποι-
ηθεί αυτή η εκδήλωση-Ημερίδα, εδώ στην 
Ιερά Μονή της Παναγίας Στάνας, στην «Κυρά 
των Αγράφων».

Να ευχαριστήσω επίσης τους άξιους και 
πρόθυμους εισηγητές κ. Αθανάσιο Παρού-
τσα, κ. Παναγιώτη Σαλαγιάννη και κ. Νικόλαο 
Αλεξάκη. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, στην 
καρδιά των Αγράφων, σε έναν  τόπο ευλο-
γημένο από το θεό και προικισμένο από τη 

φύση, με το απέραντο φυσικό κάλλος που 
απλώνεται γύρω μας. Όπως τόνισα και πριν 
από λίγες ημέρες στα Μεγάλα Βραγγιανά, 
στην Αγία Παρασκευή σε κοινή εκδήλωση 
των Γενικών Αρχείων του κράτους Ν. Ευρυ-
τανίας και Ν. Καρδίτσας με θέμα «Οδοιπορώ-
ντας ...... στα Άγραφα» και κατά κοινή ομολο-
γία είχε μεγάλη επιτυχία, η περιοχή αυτή εδώ 
που βρισκόμαστε , η περιοχή των Αγράφων 
είναι η 3η καθαρότερη περιοχή της Ευρώ-
πης και 5η παγκοσμίως σύμφωνα με επίσημα 
στοιχεία της UNESCΟ.

Γύρω μας ορθώνονται τα «ψηλά Βουνά» 
του Ζαχαρία Παπαντωνίου και τα «Άγρια και 
τα ήμερα του Βουνού και του λόγγου» του 
Στέφανου Γρανίτσα.

Βρισκόμαστε στην αδούλωτη περιοχή των 
Αγράφων , όπου οι σχολές κατά την περίοδο 
της Τουρκοκρατίας έπαιξαν σημαντικό ρόλο 
στη διατήρηση του Ελληνισμού.

Σημαντικότερη η Σχολή Γούβας Βραγγια-
νών ή Ελληνομουσείο Αγράφων. Το πανεπι-

στήμιο εκείνης της εποχής, όπου δίδαξαν ο 
Ευγένιος ο Αιτωλός, ο Αναστάσιος Γόρδιος 
κλπ.

Αυτή η απροσκύνητη, η περήφανη και έν-
δοξη περιοχή έδωσε πολλά στο έθνος. Γέν-
νησε και ανέθρεψε το «Σταυραετό των Αγρά-
φων» Αντώνη Μακρυγιάννη, το Θρυλικό 
Κατσαντώνη τον Γεώργιο Καφαντάρη που θα 
μείνει στην ιστορία ο πολιτικός πρωθυπουρ-
γός που ανέλαβε φτωχός και πέθανε φτωχό-
τερος. Εθνική Αντίσταση κλπ.

Αναλογικά με την υπόλοιπη Ελλάδα αυτή 
η περιοχή, των Αγράφων, έδωσε πάρα πολλά 
στο έθνος και θα τολμούσε να πει κανείς ότι 
συνετέλεσε στη διατήρηση του Ελληνισμού. 
Δυστυχώς, όμως, ακόμη δεν πήρε αυτά που 
της αναλογούν.

Για όλα αυτά είμαστε υπερήφανοι ως 
Αγραφιώτες, Ευρυτάνες και Έλληνες.

Ευχαριστώ πολύ, Λάμπρος Τσιτσάνης 

 Τριμηνιαία έκδοση του πολιτιστικού συλλόγου
Επαινιανιτών Ευρυτανίας
Τεύχος 21ο.  Χειμώνας  2019-2020 
email: epinianonlogos@gmail.com
Ιδιοκτήτης: Σύλλογος Επινιανιτών
sylogosepinianon@gmail.com

 Τραπεζικός λογαριασμός: Eurobank
IBAN: GR5802607600000610200441141
Εκδότης: Γεώργιος Κλεομένη Χρύσανθος
 Επινιανά Ευρυτανίας, Τ.Κ. 36 073
Τηλέφωνο επικοινωνίας  +30 697 3774 961
Υπεύθυνοι ύλης: Συντακτική επιτροπή

Αρχισυντάκτης: Λάμπρος Ζαρκαδούλας
Διορθώσεις: Κατερίνα Αποστόλου
Τα άρθρα που έχουν υπογραφή εκφρά-
ζουν προσωπικές απόψεις του υπογρά-
φοντος
Γραφιστική επιμέλεια:  Κων/να Τσελεκίδη

από το μπαλκόνι των ΑγράφωνΕΠΑΙΝΙΑΝΩΝ ΛΟΓΟΣ

2

 Χειμώνας 2019 - 2020

3

ΕΠΑΙΝΙΑΝΩΝ ΛΟΓΟΣΤεύχος 21

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ

Χαιρετισμός περιφερειακού συμβούλου Λάμπρου Τσιτσάνη

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΔΗΛΩΣΗ ΣΩΣΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΗΣ ΟΣΚΛΙΑΝΗΣ

 6Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΝΙΑΝΩΝ

Χωρίς πρόστιμο έως 31/03 οι δηλώσεις 
των πραγματικών τετραγωνικών στους Δή-
μους. Έως τις 31 Μαρτίου 2020 έχουν προ-
θεσμία εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακι-
νήτων σε όλη τη χώρα να δηλώσουν στους 
Δήμους τους τα σωστά στοιχεία για τα τετρα-
γωνικά μέτρα των ακινήτων τους, προκειμέ-
νου να υπολογίζονται σωστά τα δημοτικά τέλη 
και εισφορές. 

Με τροπολογία που ψηφίστηκε πρόσφατα 
απαλλάσσονται από πρόστιμα και αναδρομι-
κά όσοι ιδιοκτήτες είχαν λανθασμένα δηλω-
μένα εμβαδά ή υπήρχαν αποκλίσεις ανάμεσα 
σε αυτό που είχε δηλωθεί στο Δήμο και στα 
όσα δηλώνουν στο έντυπο Ε9 της εφορίας. 
Η ρύθμιση ήταν πρωτοβουλία του υπουργού 
Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκου και ήρθε 
ύστερα από επίμονα αιτήματα της ΠΟΜΙΔΑ 
την τελευταία πενταετία για το θέμα.

Δίνει το δικαίωμα σε κάθε ιδιοκτήτη ακι-
νήτου που έχει δηλωμένο στον οικείο ΟΤΑ 
το ακίνητό του με  μικρότερο εμβαδόν από το 
πραγματικό, να το διορθώσει χωρίς την επι-
βολή προστίμων για το παρελθόν, και χωρίς 

αναδρομικές χρεώσεις πολλών ετών, όπως 
προέβλεπε η σχετική νομοθεσία, ιδιαίτερα για 
τις τακτοποιήσεις αυθαιρέτων. Πρόκειται δε 
για ένα μέτρο, που όπως επισημαίνει σε ανα-
κοίνωσή της η ΠΟΜΙΔΑ, θα φέρει αυξημένα 
έσοδα και στους Δήμους της χώρας, αφού 
αφορά τον υπολογισμό για τέλη καθαριότη-
τας και φωτισμού, ΤΑΠ και δημοτικό φόρο, 
ενώ δηλώνονται κάθε είδους ακίνητα, ήτοι 
κατοικίες, καταστήματα, γραφεία, αποθήκες, 
βοηθητικούς και κοινόχρηστους χώρους κτι-
ρίων και πολυκατοικιών, βιοτεχνικούς και βι-
ομηχανικούς και ακαλύπτους χώρους, νόμιμα 
ή τακτοποιημένα αυθαίρετα.

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων 
αυτών είναι μέχρι την 31η Μαρτίου 2020, 
αλλά η πληρωμή των πρόσθετων εμβαδών 
θα αρχίσει από την 1.1.2020, όποτε και αν δη-
λωθούν. Η σχετική διάταξη που ψηφίστηκε 
ορίζει συγκεκριμένα τα εξής:

«Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης  για 
τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της 
χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού 
φόρων, τελών και εισφορών προς τους 

ΟΤΑ ά βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δή-
λωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31.3.2020 
χωρίς επιβολή προστίμων για την μη υπο-
βολή  ή την υποβολή ανακριβούς δήλω-
σης.  Διαφορές στους αναλογούντες φό-
ρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων 
του προηγουμένου εδαφίου υπολογίζονται 
και οφείλονται μόνον από την 1.1.2020.»

Επίσης η ΠΟΜΙΔΑ υπενθυμίζει ότι στις 
31.12.2019 λήγει η προθεσμία δήλωσης για 
τα κενά και μη ρευματοδοτούμενα ακίνητα, 
η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί 
ότι θα παραταθεί, όπως έχει ζητήσει από τον 
αρμόδιο υπουργό.

Μεγάλες ζημιές έχει υποστεί το μονοπά-
τι για το φαράγγι της Όσκλιανης στην είσοδο 
του από τον κεντρικό δρόμο, λίγο πριν την δι-
ασταύρωση για τα Άγραφα. 

Η ανάδοχος εταιρεία που έχει αναλάβει την 
κατασκευή του νέου δρόμου στην διασταύ-
ρωση του κεντρικού άξονα με τα Άγραφα από 
τις εργασίες δια πλάτυνσης, έχουν πέσει χώ-
ματα και πολλές πέτρες από την διάνοιξη του 
δρόμου, καταστρέφοντας το μονοπάτι σε πολ-
λά σημεία. Το μονοπάτι είναι κλειστό από πέ-

ρυσι το καλοκαίρι. Το συγκεκριμένο μονοπάτι 
είναι η μοναδική πρόσβαση για το ομώνυμο 
φαράγγι και την καταπληκτική τρύπα του 
Αγραφιώτη ή πανταβρέχει του Αγραφιώτη.

Είμαστε σίγουροι ότι η κατασκευαστική 
εταιρεία μετά την ολοκλήρωση των χωμα-
τουργικών εργασιών του δρόμου, θα αποκα-
ταστήσει τις ζημιές που υπέστη αυτό το ιστο-
ρικό μονοπάτι. 

Συνεχίζεται η  προσπάθεια του ΔΣ του 
Συλλόγου να  προβάλει τα πολιτιστικά θέμα-
τα του τόπου μας μέσα από εκδηλώσεις που 
κάθε καλοκαίρι γίνονται τα τελευταία χρόνια 
στα Επινιανά .

Έτσι για το καλοκαίρι του 2020 αποφασίσα-
με να αναδείξουμε τη σχέση των Επινιανών 
με την Ιερά Μονή Τατάρνας και το θέμα αυτό 
θα αναπτύξει ο γνωστός  μας εκπαιδευτικός 

Κώστας Χαραμής που κατάγεται από τον Τρι-
πόταμο αλλά είναι και στενός φίλος των Επι-
νιανών. 

Σχετικά με την ημερίδα ο Κώστας Χαραμής  
αναφέρει:

ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΗΣ ΤΑΤΑΡΝΑΣ 
ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΝΙΑΝΑ
• Στην ιδρυτική διάταξη της Μονής (1556) 
αναφέρεται ότι οι Πιγκιανίτες:    « Ικανόν τό-

πον ημίν δεδώκασι χάριν ψυχικής αυτών σω-
τηρίας» για να  (ξανα) χτιστεί το Μοναστήρι. 
• Ο τελευταίος του  Ηγούμενος πριν την 
ολοσχερή καταστροφή του το 1963 ήταν ο 
Βησσαρίων Ζαρκαδούλας απ τα Επινιανά

Λεπτομέρειες για την ημερίδα θα δημοσι-
εύσουμε στο επόμενο τεύχος των ΕΛ.
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Άρθρο: Λάμπρος Ζαρκαδούλας

Λάμπρος Ζαρκαδούλας
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ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΑ ΕΠΙΝΙΑΝΑ

ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ

ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΣΤΟ ΣΑΜΑΡΙ

 Ο ΕΛ ΑΠΕΚΤΗΣΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

ΕΠΑΙΝΙΑΝΩΝ ΛΟΓΟΣ

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση ύψους 
255.000.000,00 ευρώ από το Ευρωπαικό 
Ταμείο Συνοχής, για την ολοκλήρωση της 
κατασκευής του νότιου τμήματος του αυτο-
κινητοδρόμου Ε 65 από την Λαμία μέχρι την 

Ξυνιάδα. 
Η Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμί-

σεων, κ Ελίζα Φερέιρα, δήλωσε πως «το εν 
λόγω έργο αποτελεί απτή απόδειξη του ότι 
η Ε.Ε. εξακολουθεί να επενδύει στη βελτίω-
ση των υποδομών στην Ελλάδα. Οι Έλληνες 
πολίτες, οι επιχειρήσεις και οι τουρίστες θα 
επωφεληθούν εξίσου από τη νέα σύνδεση» 
Και υπογράμμισε, «σύμφωνα με την Ε.Ε., ο 
αυτοκινητόδρομος αυτός, θα προωθήσει την 
οικονομική, πολιτιστική και τουριστική ανά-
πτυξη της Στερεάς Ελλάδας και της Θεσσαλί-
ας, ενώ παράλληλα θα δημιουργήσει θέσεις 

απασχόλησης και θα αυξήσει τα εισοδήματα 
στην περιοχή» 

Με την κατασκευή αυτού του τμήματος 
μήκους 33 χιλιομέτρων η Καρδίτσα θα είναι 
πλέον, δυόμιση ώρες μόνο, μακρυά από την 
Αθήνα και η Ευρυτανία σαράντα λεπτά πιό 
κοντά.  Η ολοκλήρωση του έργου αναμένε-
ται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2021. Τα 
Επινιανά μας θα μπορεί κάποιος να τα δει σε 
τρεισήμισι ώρες από την Αθήνα με ασφάλεια, 
οδηγώντας σε έναν συνχρονο αυτοκινητό-
δρομο.

Στα Γενικά Έργα (συνεχιζόμενα) του 
τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αγράφων 
συμπεριλαμβάνεται  με αριθμό Κ.Α.Ε. 30-
7326.086 το ποσό των 350.000,00 Ευρώ για 
την κατασκευή της μεταλλικής γέφυρας στο 
Σαμάρι της Τοπικής Κοινότητας των Επινιανών 
μας, με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ055)

Είναι ένα δίκαιο και απαραίτητο έργο που 
εδώ και πάρα πολλά χρόνια όλοι, εμείς οι Πιγ-
γιανίτες προσπαθούμε να υλοποιήσουμε.

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια τόσο στον 
απερχόμενο Δήμαρχο κ Θόδωρο Μπαμπαλή 
που το πάλεψε και έβγαλε αυτό το ποσό από 

το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, όσο 
και τον νέο Δήμαρχο κ Αλέξη Καρδαμπίκη που 
το συμπεριέλαβε στο τεχνικό πρόγραμμα του 
Δήμου Αγράφων για το 2020. Επίσης να ευχα-
ριστήσουμε θερμά όλους τους Προέδρους που 
στήριζαν αυτό το αναγκαίο έργο ζωής για το 
χωριό μας και ειδικότερα τον νυν Πρόεδρο κ 
Κώστα Γαντζούδη.

Οι Σαμαριώτες, αρχίζουν δειλά-δειλά πλέον 
να χαμογελούν, σκεπτόμενοι πως θα σταματή-
σουν σύντομα να χρησιμοποιούν τις μεθόδους 
πρόσβασης στον οικισμό τους που χρησιμοποι-
ούνταν τον περασμένο αιώνα (Μουλάρια, Κα-
ρέλια, κτλ) και επιτέλους θα μπορούν να πη-

γαίνουν στα σπίτια τους από κανονική γέφυρα 
με τα αυτοκινητά τους.

Όμως, οι Φτεριώτες και οι Ασπρορεματίσι-
οι, ακόμα... αγωνιούν για την πρόσβαση που 
χρησιμοποιούν για να πάνε στους δικούς τους 
οικισμούς... Ελπίζουμε σύντομα όλοι οι αρμό-
διοι φορείς και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι, να 
καταφέρουν να λύσουν και αυτό το μεγάλο, 
δίκαιο και χρόνιο πρόβλημα που καταταλαιπω-
ρεί το χωριό μας και τους συγχωριανούς μας... 
την οδική και ηλεκτρική ένωση με τον οικισμό 
της Φτέρης!  

Στα Γενικά Έργα (συνεχιζόμενα) του 
τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αγράφων 
συμπεριλαμβάνεται  με αριθμό Κ.Α.Ε. 30-
7326.086 το ποσό των 350.000,00 Ευρώ για 
την κατασκευή της μεταλλικής γέφυρας στο 
Σαμάρι της Τοπικής Κοινότητας των Επινιανών 
μας, με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ055)

Είναι ένα δίκαιο και απαραίτητο έργο που 

εδώ και πάρα πολλά χρόνια όλοι, εμείς οι Πιγ-
γιανίτες προσπαθούμε να υλοποιήσουμε.

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια τόσο στον 
απερχόμενο Δήμαρχο κ Θόδωρο Μπαμπαλή 
που το πάλεψε και έβγαλε αυτό το ποσό από 
το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, όσο 
και τον νέο Δήμαρχο κ Αλέξη Καρδαμπίκη που 
το συμπεριέλαβε στο τεχνικό πρόγραμμα του 
Δήμου Αγράφων για το 2020. Επίσης να ευχα-

ριστήσουμε θερμά όλους τους Προέδρους που 
στήριζαν αυτό το αναγκαίο έργο ζωής για το 
χωριό μας και ειδικότερα τον νυν Πρόεδρο κ 
Κώστα Γαντζούδη.

Ζαρκαδούλας, ο πρώην Πρόεδρος του συλ-
λόγου Αγραφιωτών Σαρακατσαναίων κ Χρή-
στος Αυδής και ο πρώην Πρόεδρος του Συλ-
λόγου μας κ Λάμπρος Αποστόλου.

Το ΔΣ του Πολιτιστικού μας Συλλόγου ευ-
χαριστεί θερμά όλες και όλους που παρευρέ-
θηκαν στο αντάμωμα και συμμετείχαν ενεργά 

σε αυτή την εκδήλωσή μας.  Αξίζουν πολλά 
συγχαρητήρια σε όλους τους χορηγούς των 
δώρων της λαχειοφόρου αγοράς μας! 

Τέλος να ευχαριστήσουμε θερμά τους χο-
ρηγούς  επικοινωνίας του ανταμώματός μας: 
Ευρυτανικός παλμός, Επαινιανών λόγος, 
Agrinio news, Agrinio press, Αχελώος TV, 

Radio Γλέντι Αγρίνιο 98,2 FM. 
Σας περιμένουμε στο επόμενο καλοκαιρι-

νό μας αντάμωμα στα Επινιανά μας, τον Αύ-
γουστο, με ακόμα περισσότερες εκπλήξεις 
και ευχάριστα απρόοπτα! 

Σας ευχόμαστε Χρόνια Πολλά και μια καλή 
& δημιουργική χρονιά.

Στο κέντρο διασκέδασης «AMARO» 
στο Αγρίνιο, πραγματοποιήθηκε το αντάμω-
μα του χωριού μας, την Παρασκευή το βράδυ 
στις 10 Ιανουαρίου 2020 με ιδιαίτερη επιτυ-
χία. Η τελευταία φορά που ανταμώσαμε στο 
Αγρίνιο ήταν πάνω από δέκα χρόνια πριν και 
ίσως ήταν ένας από τους λόγους που γέμισε 
το κέντρο από Πιγγιανίτισες και Πιγγιανίτες 
καθώς και τους φίλους μας, με έναν εκπλη-
κτικό Νίκο Βλαχοδήμο στο τραγούδι και τα 
δύο εξαιρετικά παιδιά του, τον Ταξιάρχη στο κλαρίνο και τον Σπύρο στην κιθάρα. Μαζί μας 

τραγούδησαν επίσης, ο Σπύρος Κουτρομάνος 
και η Βάσω Σαλτογιάννη, μέχρι τις πρώτες 
πρωινές ώρες. 

Προβλήθηκε το πρώτο βίντεο που έφτιαξε 
για το χωριό μας ο τότε δεκαεξάχρονος Άγγε-
λος Ζαρκαδούλας και απέσπασε το πιο θερ-
μό χειροκρότημα της βραδιάς. Ο Πρόεδρος κ 
Γιώργος Βαρεμένος που έλκει την καταγωγή 
του από τα Επινιανά μας και μας τίμησε με την 
παρουσία του συγκινήθηκε, αντικρίζοντας 
τις βουνοκορφές του Ασπρορέματος που 
έπαιξαν στο βίντεο και σχολίασε χαρακτηρι-
στικά στον χαιρετισμό του, ότι, «Βλέποντας 
αυτές τις κορφές θυμήθηκα την μακαρίτισσα 
την Μάνα μου, που έλεγε: «Παιδάκι μου, όταν 
βρίσκομαι ανάμεσα σε αυτές, τις βουνοκορ-
φές, η ψυχή μου πεταρίζει!» και συνέχισε, «...
αυτές οι βουνοκορφές που είδαμε στο βίντεο, 
δεν είναι άψυχες, έχουν ψυχή, έχουν και 
φωνή, μπορεί να την ακούσεις, χωρίς να είσαι 
αλαφροΐσκιωτες και έχουν να πουν, πολλές 
ιστορίες για στυγερούς αγώνες για επιβίωση, 
αλλά, αγώνες με περηφάνια και αξιοπρέπεια!

Ακόμα μας τίμησαν με την παρουσία τους 
από τον Δήμο Αγράφων ο Αντιδήμαρχος κ. 
Γρηγόρης Παπαθανάσης, ο Αντιδήμαρχος κ 
Ηλίας Μάκκας, ο Αντιδήμαρχος κ Παναγιώ-
της Ζαχαράκης, ο Δημοτικός Σύμβουλος του 
Δήμου Αγρινίου κ Χρήστος Κουτρομάνος, ο 
Σύμβουλος του Τ. Δ. Αιτωλικού του Δήμου 
Μεσολογγίου κ Ηλίας Ζαρκαδούλας, ο Πρό-
εδρος της Τοπικής Κοινότητας Επινιανών κ 
Κώστας Γαντζούδης, ο Πρόεδρος του Δα-
σικού Συνεταιρισμού Επινιανών κ Κώστας 

 Χειμώνας 2019 - 2020

Άρθρο: Γιώργος Χρύσανθος

Αλέξανδρος Μπουμπουρίδης

Γιώργος Χρύσανθος
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ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ. 80 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ
Το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Αγρά-

φων που κατατέθηκε αγγίζει τα 8.000.000,00 €.  
Συγκεκριμένα τα Γενικά  Έργα (συνεχιζόμενα) 
είναι προυπολογισμού αξίας 4.613.575.90 € 
• Τα Συνεχιζόμενα Έργα (ΣΑΤΑ προγενέ-
στερων ετών) είναι προυπολογισμού αξίας 
2.201.045,77 €
• Τα Νέα Έργα (ΣΑΤΑ 2020) είναι προυπολογι-
σμού αξίας 533.390,00 €
• Οι Παλαιές Μελέτες είναι προυπολογισμού 

αξίας 317.427,00 €
Η συνολική αξία του προυπολογισμού είναι 

7.674.438,67 €
Στους παρακάτω πίνακες αναγράφονται 

αναλυτικά τα ποσά των συνεχιζόμενων έργων 
(ΣΑΤΑ προγενέστερων ετών) και των νέων έρ-
γων (ΣΑΤΑ 2020) που αναλογούν σε κάθε Το-
πική Κοινότητα της Δημοτικής Ενότητας Αγρά-
φων του Δήμου Αγράφων και αφορούν κυρίως 
την εσωτερική οδοποιοία της κάθε κοινότητας.

Ο πατέρας του, Λάμπρος Παπαντωνίου, 
υπηρετούσε ως δάσκαλος στη Γρανίτσα. Όταν 
ήρθε η ώρα να γεννηθεί ο Ζαχαρίας, η μητέ-
ρα του πήγε στο Καρπενήσι  για να βρίσκεται 
κοντά στους γιατρούς την ώρα του τοκετού. 
Μετά τη γέννα, η μητέρα με το νεογέννητο, 
επέστρεψαν αμέσως στη Γρανίτσα. Εκεί ο Ζα-
χαρίας έμαθε τα πρώτα του Γράμματα. Το 1890 
όλη η οικογένεια εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, 
όπου ο Ζαχαρίας τέλειωσε το Γυμνάσιο και στη 
συνέχεια γράφτηκε στην Ιατρική Σχολή, χωρίς 
να αποφοιτήσει. Εγκατέλειψε την Ιατρική αρχι-
κά για να ακολουθήσει μαθήματα ζωγραφικής 
και στη συνέχεια να ασχοληθεί επαγγελματικά 
με τη δημοσιογραφία. Συνεργάστηκε με πολ-
λές εφημερίδες και περιοδικά. Από το 1912 ως 
το 1916 διετέλεσε Νομάρχης, στη Ζάκυνθο, 
στις Κυκλάδες, στην Καλαμάτα και στη Σπάρ-
τη. Ήταν βενιζελικών φρονημάτων γι’ αυτό και 
αντέδρασε στον αφορισμό κατά του Βενιζέλου 
το 1916. Η πρωτοβουλία του, βέβαια, αυτή του 
στοίχισε τη θέση του. Στη συνέχεια εισήχθη σε 
δίκη, στην οποία και απαλλάχτηκε.

 Έκανε την πρώτη του εμφάνιση  στα Γράμμα-
τα σε ηλικία 21 ετών, εκδίδοντας τα «Πολεμικά 
τραγούδια» (1898). Στη συνέχεια καλλιέργησε 
όλα τα είδη του λόγου: Έγραψε μεταξύ άλλων: 
«Τα Ψηλά Βουνά» (1918), «Χελιδόνια» (1920), 
«Πεζοί ρυθμοί» (1923), «Διηγήματα» (1927), «Ο 
όρκος του πεθαμένου» (1929), «Νεοελληνικά 
Αναγνώσματα» (1931), «Θεία Δώρα» (1931), «Ο 
Όθων» (ιστορικό δοκίμιο) (1934), «Άγιον Όρος» 
(οδοιπορικό δοκίμιο) (1934), «Βυζαντινός όρ-
θρος» (Διηγήματα) (1936), «Η Θυσία» (1937).

 Διετέλεσε, επίσης, Καθηγητής στην Ανώτα-
τη Σχολής Καλών Τεχνών και Διευθυντής της 
Εθνικής Πινακοθήκης. Κατά τη θητεία του στην 
Εθνική Πινακοθήκη υπήρξε ιδιαίτερα δραστή-
ριος και φρόντισε τον εμπλουτισμό της με έργα 
πολλών Ελλήνων ζωγράφων και χαρακτών. 
Το 1932 του απονεμήθηκε το Εθνικό Αριστείο 
Γραμμάτων και Τεχνών για την προσφορά του 
στα Γράμματα και το 1938 εκλέχτηκε Ακαδημα-
ϊκός. Κατά την εκλογή του, μάλιστα, ως Ακα-
δημαϊκού εκφώνησε τον εναρκτήριο λόγο του 
για τον Θεοτοκόπουλο στη δημοτική γλώσσα. 
Και ήταν η πρώτη φορά που ακούστηκε στην 

Ακαδημία η δημοτική γλώσσα. 
Σ’ αυτή τη  σύντομη αναφορά μας στον Ζα-

χαρία Παπαντωνίου δε θα μπορούσαμε να μην 
αναφερθούμε ιδιαίτερα στο έργο του «Τα Ψηλά 
Βουνά», σ’ αυτό το διαμάντι των αναγνωστι-
κών του δημοτικού σχολείου. Το βιβλίο πρω-
τοτυπώθηκε το 1918, για την Τρίτη τάξη του 
δημοτικού, στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής Με-
ταρρύθμισης του Ελευθερίου Βενιζέλου την 
περίοδο 1917-18. Το περιεχόμενο, η απλότητα 
της δομής και η ρέουσα δημοτική αφηγηματική 
γλώσσα το έκαναν ιδιαίτερα συναρπαστικό και 
εξαιρετικά δημοφιλές τόσο στους εκπαιδευτι-
κούς όσο και στους μαθητές. Με το περιεχόμε-
νο και τη δομή του τάραξε τα λιμνάζοντα νερά 
στον εκπαιδευτικό χώρο και αποτέλεσε τη 
φωτεινή εξαίρεση για τα διδακτικά βιβλία της 
εποχής εκείνης. Δικαίως ο Στέλιος Σπεράντζας 
είχε πει για «Τα Ψηλά Βουνά» πως «είναι από 
τα βιβλία που ξυπνούν τους λαούς και τους κά-
νουν μεγάλους». Παρόλα αυτά, το βιβλίο αυτό, 
μετά την ήττα του Ε. Βενιζέλου στις εκλογές 
του 1920,  μία «Επιτροπεία» του Υπουργείου 
Παιδείας, το χαρακτήρισε «χυδαίο, εγκληματι-
κό, ανήθικο ταπεινό, αγοραίο» και το συγγρα-
φέα του «διαφθορέα της ανθρώπινης ψυχής» 
και το έριξε στην πυρά. 

Οι συντηρητικοί και αντιδραστικοί κύκλοι 
της εποχής του και οι αδίστακτοι συκοφάντες 
του εξαπέλυσαν λυσσαλέα επίθεση εναντίον 
του. Μεταξύ άλλων, τον κατηγόρησαν ακόμη 
και για αθεΐα, γιατί δεν μπόρεσαν να προσεγ-
γίσουν τη σκέψη του, εξαιτίας του φανατισμού 
που τους διέκρινε. Όμως ο Ζαχαρίας Παπαντω-
νίου ήταν πιστός με το δικό του τρόπο. Δεν ήταν 
«δεμένος με την αλυσίδα των τύπων», αλλά, 
όπως έλεγε, εύρισκε ότι «το θείο ήταν πολύ 
πάνω απ’ αυτή». Χαρακτηριστικοί για τις θρη-
σκευτικές του ιδέες είναι οι εξής στίχοι από το 
ποίημά του «Πανθεϊστικό ανάκρουσμα»: «Θείο 
πνεύμα που χύνεσαι ακράτητο εμπρός μου / σ’ 
ακούω ν’ ανασαίνεις μες το είναι του κόσμου». 
Οι κατήγοροί του, οι συνήθεις επαγγελματίες 
της πίστης, δεν είχαν αντιληφθεί  ή δεν ήθελαν 
να αντιληφθούν ότι θρήσκος ή πιστός δεν είναι 
αυτός που το δηλώνει, αλλ’ αυτός που βιώνει 
την έννοια του Θεού. Το «ουαί υμίν, γραμμα-
τείς και Φαρισαίοι υποκριταί» ταίριαζε απόλυτα 
στους αναίσχυντους κατηγόρους του. 

Αναφερόμενοι στο Ζαχαρία Παπαντωνίου 
δεν μπορούμε να μην επισημάνουμε και την 
έντονη φυσιολατρία του, την αγιάτρευτη νο-
σταλγία του για τη γενέτειρά του και το φυσικό 
περιβάλλον της, καθώς και τη βαθύτατη αγάπη 
του προς τα βουνά και τους κάμπους, για τα 
οποία και μόνο αξίζει, κατά τον ποιητή, να ζει 
κανείς. Ιδιαίτερα, ήταν παθιασμένος λάτρης της 
ρουμελιώτικής φύσης. Αυτός ο άχραντος έρω-
τάς του προς τη φύση ξεχειλίζει  σε μεγάλο μέ-
ρος του ποιητικού του έργου. Υπενθυμίζω με-
ρικούς στίχους από το ποίημά του «Ρούμελη»: 

Τη μάνα μου τη Ρούμελη ν’ αγνάντευα το λαχταρώ,
Ψηλά που με νανούριζες καημένο Καρπενήσι!
……………………………………………….
………………………………………………      
Κάμπε αττικέ, με πλάνεψες κι εγώ για τις κορφές πονώ
και για τραχιές ανηφοριές σηκώνω το κεφάλι…
Φυλακωμένη πέρδικα που κλαίει γι’ αλαργινό βουνό,
δέρνει η ψυχή μου στο κλουβί τα νύχια της κοράλλι.

Η  έντονη, επίσης, φυσιολατρία του αποτυ-
πώνεται, με τρόπο λιτό και απόλυτο, και στον 
τελευταίο στίχο του ποιήματός του «Η προσευ-

Ο  Ζαχαρίας Παπαντωνίου γεννήθηκε στις 2 Φεβρουαρίου 1877 και πέθανε ξαφνικά, 
την 1η Φεβρουαρίου 1940, μέσα στο τραμ από συγκοπή καρδιάς, καθώς πήγαινε σε 
συνεδρίαση της Ακαδημίας Αθηνών. 
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χή του ταπεινού», που απευθυνόμενος στον 
Κύριο γράφει: 

Σ’ ευχαριστώ για τα βουνά και για τους κά-
μπους που είδα. 

Εν κατακλείδι, μπορούμε να πούμε ότι o 
Ζαχαρίας Παπαντωνίου, με το πολύπλευρο, 
πολυσήμαντο και πρωτοποριακό του έργο 
πρόσφερε πολλά στα Ελληνικά Γράμματα και 
στο Έθνος μας. Ωστόσο, οφείλουμε να επιση-
μάνουμε ότι ο Ζαχαρίας Παπαντωνίου, πνεύμα 
στοχαστικό, διανοητής, χαρακτήρας ελεύθε-

ρος, εθνικά και κοινωνικά ευαίσθητος, σεμνός, 
ταπεινός, άκρως φυσιολάτρης και άνθρωπος 
με ανθρωπιά, δέχτηκε λυσσαλέα και ανοίκεια 
επίθεση από τους γλωσσαμύντορες και τους 
συντηρητικούς ασπάλακες της εποχής του, 
γιατί δεν μπόρεσαν να κατανοήσουν τις ιδέες 
του και το πρωτοπόρο, ανεξάρτητο και στοχα-
στικό του πνεύμα, αλλά και να του συγχωρή-
σουν τη συνέπεια και την παρρησία σε θέματα 
κοινωνικά και πνευματικά. 

Προσωπικά, εκτιμώ πως η άποψη του Πα-

ντελή Πρεβελάκη συμπυκνώνει τις αρετές, 
την προσφορά και την ουσία της ύπαρξης του 
ποιητή: « Ο Ζαχαρίας Παπαντωνίου υπηρέτησε 
το ωραίο, το αληθινό και το αγαθό και στάθηκε 
άξιος της Πατρίδας του».   

Το Δίκτυο Φορέων και Πολιτών για την 
Προστασία των Αγράφων πραγματοποίησε τρι-
ήμερο ενημέρωσης στα ξένα και ελληνικά μέσα 
ενημέρωσης για τα αιολικά στα Άγραφα που 
φιλοξενήθηκε από το Montanema handmade 
village στην περιοχή της λίμνης Πλαστήρα. Την 
Κυριακή 17 Νοεμβρίου παραχωρήθηκε συ-
νέντευξη τύπου σε δημοσιογράφους εκπρο-
σώπους των Financial Times, radio France, 
RTS, RTBF, DW, Rado Canada, Meridien, Radio 
Fribourg, Radio Jura, La Crois, Quest France, 
Sud Quest, La Libre Belgique, Charliw Hebdo, 
DNA, Politis. Enallakrikos.gr.

O Εκπρόσωπος του Δικτύου Χρήστος 
Φασούλας (οικονομολόγος) παρουσίασε τις 
αντιρρήσεις σχετικά με την εγκατάσταση των 
ανεμογεννητριών που πρόκειται να ισοπε-
δώσουν τον μοναδικής αισθητικής αλλά και 
οικολογικής αξίας ορεινό όγκο των Αγράφων. 
Δόθηκαν λεπτομέρειες για τις νομικές κινήσεις 
που ανέδειξαν το κενό στην εφαρμογή της νο-
μοθεσίας και του αυθαίρετου τρόπου που ξε-
κίνησαν οι εργασίες στο οροπέδιο της Νιάλας 
παρά την αντίθετη απόφαση του Συμβουλίου 

Επικρατείας. Ως γνωστό ενώ τον Φεβρουάριο 
του 2019 το δασαρχείο Καρπενησίου έγγρα-
φο Φεβρουαρίου προς την εταιρεία αιολικών 
αναφέρει ότι χωρίς την έγκριση της Ειδικής 
Οικολογικής Αξιολόγησης καμία εργασία δεν 
μπορεί να λάβει μέρος, χωρίς ενδιάμεσα να 
έχουν προκύψει νέα στοιχεία, με νέο έγγραφο 
τον Αύγουστο δίνει άδεια έναρξης των εργασι-
ών  η οποία ισχύει στην επικράτεια του δασαρ-
χείου Καρπενησίου. Ήδη κινούνται από κοινού 
με την κίνηση πολιτών για το Ευρυτανικό Πε-
ριβάλλον οι απαιτούμενες νομικές κινήσεις να 
ελεγχθεί η παράβαση καθήκοντος εκ μέρους 
του δασάρχη Καρπενησίου. Επειδή όμως το αι-
ολικό «πάρκο» βρίσκεται κατά κύριο λόγο στα 
όρια του δασαρχείου Καρδίτσας, σταμάτησαν 
οι εργασίες κατόπιν ενεργειών του Δικτύου 
καθώς το αντίστοιχο δασαρχείο δεν έχει δώσει 
ανάλογη άδεια αφού δεν υπάρχει εγκεκριμένη 
Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (απαραίτητη 
προϋπόθεση κατά την από φάση του ΣτΕ). Να 
σημειωθεί ότι η εν λόγω μελέτη θα έπρεπε να 
περιλαμβάνεται στον φάκελο της Μελέτης Πε-
ριβαλλοντικών Επιπτώσεων που είχε εγκριθεί 

(γιατί άραγε;) μερικά χρόνια πριν!!. Δυστυχώς 
από ότι φαίνεται ούτε τις απαραίτητες διαδι-
κασίες δεν τηρούν οι εταιρείες με ευθύνη και 
των δημοσίων υπηρεσιών γεγονός που φέρνει 
οργή και προσβάλλει το κοινό αίσθημα περί δι-
καίου.

Ο Δήμαρχος Λίμνης Πλαστήρα Κος Πανα-
γιώτης Νάνος μεταξύ των άλλων τόνισε την 
αναγκαιότητα της εναλλακτικής ανάπτυξης 
της περιοχής εκμεταλλευόμενη τις απέραντες 
δυνατότητες στον τομέα του τουρισμού, της 
πρωτογενούς παραγωγής αλλά και της φιλικής 
προς το περιβάλλον ενέργειας σε αντιδιαστολή 
με τις βιομηχανικής κλίμακας ανεμογεννήτρι-
ες που θα αλλάξουν άπαξ δια παντός την φυ-
σιογνωμία της περιοχής. Δήλωσε δε ότι δεν θα 
παραδοθούν οι δήμοι της περιοχής σε μια άνευ 
όρων καταστροφή της περιοχής που πρέπει να 
μείνει ανέπαφη, μια περιοχή που δεν μπορεί αν 
αποφασίζουν κάποιοι εξ Αθηνών να διαλυθεί. 
Αναφέρθηκε επίσης στο σκανδαλώδες γεγο-
νός του ότι ξεκίνησαν οι εργασίες στο οροπέδιο 
της Νιάλας χωρίς να έχει εγκριθεί η απαραίτη-
τη Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση.

Ο εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Καρδί-
τσας Κος Ντενίσης Γεώργιος ανέφερε ότι παρά 
την αναγκαιότητα της αύξησης της παραγω-
γής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές πρέπει 
αυτό να γίνεται με κριτήριο την συμβατότητά 
τους με τις περιοχές που επιλέγονται και να 
αξιοποιηθούν  χωρίς να ακυρώνεται την προ-
ϋπάρχουσα υποδομή όπως αυτή της περιοχής 
των Αγράφων που στηρίζεται στον τουρισμό. 
Επίσης έκανε αναφορά στο ότι ήδη η περιο-
χή των Αγράφων συμμετέχει στην παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
με τις τεχνητές λίμνης της περιοχής και την 
σχεδιαζόμενη λειτουργία του υδροηλεκτρικού 
στον Αχελώο. Δήλωσε την συναίνεση των το-
πικών φορέων ενάντια στην εγκατάσταση των 
αιολικών πάρκων όπου το Επιμελητήριο πρω-
τοστάτησε αρνούμενο τον άναρχο σχεδιασμό.

Ο πρόεδρος του συλλόγου Αγ. Ιωάννης ο 

Θεολόγος Μεγάλων Βραγγιανών δήλωσε ότι 
δεν υπάρχει συναίνεση εκ μέρους των κατοί-
κων για επεμβάσεις όπως η κατασκευή αμέ-
τρητων αιολικών και μικρών υδροηλεκτρικών 
για τα οποία δεν ενημερώθηκαν οι κάτοικοι 
των χωριών στα πλαίσια της απαιτούμενης δι-
αβούλευσης Αναφέρθηκε στις πάνω από δέκα 
χιλιάδες υπογραφές που έχουν συγκεντρωθεί 

όπως και στο κλίμα παραπληροφόρησης που 
προσπαθούν οι εκπρόσωποι των εταιρειών 
να διαμορφώσουν. Η δυνατότητες δε της πε-
ριοχής για ανάπτυξη είναι πολύ μεγάλη αλλά 
αντίθετη με την ισοπέδωση των βουνών από 
τις αιολικές εγκαταστάσεις.

 Ο Κος Κατσιφός Βαγγέλης, πρώην Δή-
μαρχος του Δήμου Αγράφων και νύν άμισθος 
συνεργάτης του Δημάρχου Αγράφων Αλέξη 
Καρδαμπίκη τόνισε την μηδαμινή ωφέλεια των 
αιολικών πάρκων για την τοπική κοινωνία σε 
αντίθεση με την προοπτική του τόπου που θα 
πισωγυρίσει αν δεν βασιστεί στην διατήρη-
ση της φυσιογνωμίας του. Ως  συμμετέχοντες 
στην συνεργασία των πέντε δημάρχων των 

Αγράφων ενάντια στην κατασκευή αιολικών 
πάρκων αναφέρθηκε στη αναγκαιότητα να δο-
θεί προτεραιότητα στην ήπια ανάπτυξη της πε-
ριοχής που πρέπει να εκμεταλλευτεί το φυσικό 
περιβάλλον ως ανεξάντλητο οικονομικό πόρο 
σε άλλους τομείς, όχι στην ανάπτυξη αιολικών 
πάρκων που δεν είναι ανάπτυξη για την περιο-
χή και έχει ημερομηνία λήξης μετά την οποία οι 
επιπτώσεις θα είναι ανεπανόρθωτες

Ο πρόεδρος του Ορειβατικού Συλλόγου 
Καρδίτσας Παντελής Μανώλης αναφέρθηκε 
στις απεριόριστες δυνατότητες ανάπτυξης του 
περιπατητικού τουρισμού που δεν μπορεί να 
συνυπάρξει με τα αιολικά «πάρκα».  Καθώς η 
αλλοίωση του τόπου θα είναι τέτοια που δεν θα 
έλκει κανέναν επισκέπτη. Ο σύλλογος δίνει την 
μάχη για την δημιουργία του δικτύου μονοπα-
τιών σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και τις 
κρατικές υπηρεσίες (δασαρχείο κλπ) ώστε τα 
τρία εκατομμύρια των ευρωπαίων πεζοπόρων 
και άλλων πολλών ανά την υφήλιο να μπορούν 
να γνωρίσουν μια από τις καθαρότερες και 
εντυπωσιακές περιοχές της Ευρώπης.

Ο Κος Καραθάνος πρόεδρος του επιστη-
μονικού ελληνικού φορέα του κρασιού της 
Ένωσης Ελλήνων Οινολόγων αναφέρθηκε 
στις τουριστικές μονάδες της περιοχής που εί-
ναι προσανατολισμένες σε μορφές ήπιου του-
ρισμού με τις οποίες μπορεί να συνδυαστεί η 

Άρθρο: 
Παναγιώτης 
Σαλαγιάννης

ΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΣΤΑ ΑΓΡΑΦΑ
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 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ
 Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΓΓΙΖΕΙ ΤΑ 11.000.000€

προώθηση των τοπικών προϊόντων.
Ο Κος Αλέξανδρος Μαβής Bsc στην βιοτε-

χνολογία και Msc  στην διαχείριση περιβάλ-
λοντος, μέλος του Δικτύου περιβαλλοντικών 
οργανώσεων Αιγαίου αναφέρθηκε στην ανα-
γκαιότητα του συντονισμού της δράσης του 
αγώνα υπεράσπισης των ευαίσθητων  περι-
βαλλοντικά και απίστευτης αισθητικής αξίας 
τόπων από την λαίλαπα των αιολικών εγκα-
ταστάσεων στην  Ελλάδα και την Ευρώπη. Η 

έλλειψη χωροταξικού σχεδιασμού είναι ένας 
από τους παράγοντες που επιτρέπουν την κα-
ταστροφή στο όνομα της πράσινης ανάπτυξης.

Ο εκπρόσωπος της περιβαλλοντικής οργά-
νωσης «Καλλιστώ»  Κος Μερτζάνης παρέπεμ-
ψε στην παρουσίαση πού έγινε την Παρασκευή 
τόσο από τον ίδιο όσο και από τον εκπρόσω-
πο της Ορνιθολογικής Εταιρείας και ανέδειξε 
την ασυμβατότητα της κατασκευής των αιολι-
κών πάρκων με την διατήρηση της βιοποικι-

λότητας. Η ένταξη των περιοχών στο Δίκτυο 
Natura 2000 έγινε για την προστασία τους και 
ο αυθαίρετος σχεδιασμός των αιολικών «πάρ-
κων» ακυρώνει το όλο εγχείρημα απειλώντας 
είδη υπό προστασία και γενικά την οικολογική 
ισορροπία στην ορεινή περιοχή των Αγράφων.

Όλη η συνέντευξη τύπου στο 
karditsalivestream.gr

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της 26ης 
Νοεμβρίου 2019 εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρό-
γραμμα της Π.Ε. Ευρυτανίας για το 2020. Με-
ρικά από τα πολλά έργα που αποφασίσθηκαν 
είναι:

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥ-
ΡΥΤΑΝΙΑΣ, προϋπολογισμού 1.200.000,00 €. 
Το έργο αφορά στην ετήσια συντήρηση του 
οδικού δικτύου για την βελτίωση της οδικής 
ασφάλειας.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Δ.Ε. ΑΓΡΑ-
ΦΩΝ ΚΑΙ Δ.Ε ΒΙΝΙΑΝΗΣ, προϋπολογισμού 
930.000,00 €.  Το έργο αφορά στην συντήρηση 
του οδικού δικτύου της Βίνιανης με προτεραιό-
τητα στο οδικό δίκτυο Βίνιανη – Δάφνη – Μαυ-
ρομμάτα, αλλά και στην ασφαλτόστρωση του 
οδικού δικτύου της Δημοτικής Ενότητας Αγρά-
φων. 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑ-
ΒΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ 2020, προϋπολογισμού 
240.000,00 €. Το έργο αφορά σε στοχευμένες 
παρεμβάσεις στο Εθνικό και Επαρχιακό δίκτυο 
με αποκατάσταση βλαβών και κατασκευή τε-

χνικών για την βελτίωση 
της οδικής ασφάλειας στο 
οδικό δίκτυο στα διοικητι-
κά όρια του Δήμου Αγρά-
φων. 

- ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙ-
ΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡ-
ΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, προϋ-
πολογισμού 1.070.052,04 
€. Το έργο αφορά στην 
προμήθεια και τοποθέτη-
ση πινακίδων σήμανσης 

και στηθαίων ασφαλείας καθώς και στην δια-
γράμμιση του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού 
δικτύου.  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΗ  ΟΔΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, προϋπολογισμού 
240.000,00 €. Το έργο αφορά στην συντήρηση 
του χωμάτινου Επαρχιακού οδικού δικτύου με 
προτεραιότητα στις περιοχές των Αγράφων, του 
Προυσού και της Δομνίστας ώστε να διευκολύ-
νεται η διέλευση των διερχόμενων οχημάτων.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΕΠΙΝΙΑΝΩΝ - Ι.Μ. ΣΤΑΝΑΣ προϋπολογισμού 
58.000,00 €. Το έργο αφορά στην βελτίωση της 
πρόσβασης προς την Ι.Μ. Στάνας και την περαι-
τέρω ανάδειξη του συγκεκριμένου θρησκευτι-
κού μνημείου.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙ-
ΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
προϋπολογισμού 100.000,00 €. Το έργο αφορά 
στην  συντήρηση του χωμάτινου  οδικού δικτύ-
ου με προτεραιότητα στις περιοχές των Αγρά-
φων, του Προυσού και της Δομνίστας ώστε να 
διευκολύνεται η διέλευση των διερχόμενων 
οχημάτων για λόγους πολιτικής προστασίας.

ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙ-

ΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ 
ΙΑΤΡΟΥΣ ΥΠΗΡΕ-
ΣΊΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ, 
προϋπολογισμού 
100.000,00 €. Η δα-
πάνη αφορά στην χορήγηση κινήτρων στους 
επικουρικούς ιατρούς και τους αγροτικούς ια-
τρούς για κάλυψη δαπανών σίτησης και στέγα-
σης ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες της περιο-
χής επιλύοντας έτσι το χρόνιο πρόβλημα της μη 
στελέχωσης  των ιατρείων της περιοχής. 

Σε δηλώσεις του ο Αντιπεριφερειάρχης Ευ-
ρυτανίας κ Άρης Τασιός μετά το Περιφερειακό 
Συμβούλιο ανέφερε τα εξής «Με σωστό προ-
γραμματισμό και στοχευμένες παρεμβάσεις 
αξιοποιούμε όλους τους διαθέσιμους χρηματο-
δοτικούς πόρους και  εντάσσουμε, χρηματοδο-
τούμε και κατασκευάζουμε έργα ώστε να μπο-
ρούμε να διεκδικούμε συνεχώς καινούργιους 
πόρους για την Ευρυτανία. Η καθημερινή δου-
λειά πιάνει τόπο, και όλο και περισσότερο με τη 
στρατηγική που έχουμε ακολουθήσει όλα αυτά 
τα χρόνια δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για 
τη συνεχή ροή χρηματοδοτήσεων και την έντα-
ξη νέων έργων. Ανταποκρινόμαστε στις εκτε-
ταμένες ανάγκες του εθνικού και επαρχιακού 
μας οδικού δικτύου, και προχωράμε σε νέες 
κατασκευές που αίρουν την απομόνωση της 
περιοχής και απαντούν σε χρόνια προβλήματα 
προσβασιμότητας σε πολλές περιοχές του Νο-
μού μας. Επιπλέον, μας δίνεται η δυνατότητα 
να προβαίνουμε σε στοχευμένες παρεμβάσεις 
στον τομέα της  Υγείας, της Παιδείας, στην ανα-
βάθμιση των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας 
αλλά και των αθλητικών  υποδομών, βελτιώ-
νοντας έτσι την καθημερινότητα των πολιτών».

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
Ο γνωστός μας νομικός κ. Αθανάσιος Παρούτσας, από την Αγία Τριάδα Ευρυτανίας, 
κυκλοφόρησε  πρόσφατα  ένα βιβλίο με τίτλο ‘’ H σχολή ανώτερης παιδείας Αγίας Τρι-
άδας Αγραφων Ευρυτανίας κατά την τουρκοκρατία με συνοπτική επισκόπηση της παι-
δείας απο την άλωση εως το 18ο αιώνα.’’

Υπενθυμίζω ότι ο Θάνος Παρούτσας 
ήταν εισηγητής στην ημερίδα που συνδιορ-
γανώσαμε το περασμένο καλοκαίρι στην Ιερά 
Μονή της Παναγίας της Στάνας στα Επινιανά με 
θέμα τις σχολές των Αγράφων κατά την Τουρ-
κοκρατία. Από το πλούσιο συγγραφικό του 
έργο έχουμε παρουσιάσει από την εφημερίδα 
μας το βιβλίο του που αναφέρεται στον Πάνο 
Βασιλείου-τον Ιστορικό της Ρούμελης .

Ο Θάνος Παρούτσας σπούδασε νομικά στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών και έκανε μεταπτυχι-
ακές σπουδές σε πανεπιστήμια της Αμερικής. 
Δίδαξε στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και άλλες 
σχολές και άσκησε τη δικηγορία στην Αθήνα 
αλλά και στην Αμερική επί σειρά ετών. 

Πλούσιο είναι και το συγγραφικό του έργο 
με πολλές μελέτες για την πατρώα γη αλλά και 
για φορολογικά και νομικά θέματα. Στις 112 σε-
λίδες του καλαίσθητου βιβλίου του αναφέρεται 
αρχικά στο 1ο κεφάλαιο στα δεινά της Άλωσης 
με την διάλυση της Ελληνικής Παιδείας και τη 
μη λειτουργία των σχολείων. Στο 2ο κεφάλαιο 
αναφέρεται στις συνθήκες μεταξύ των Οθω-
μανών και Αγραφιωτών το 1446 και το 1525 με 
τις οποίες αναγνωρίστηκε ένα προνομιακό κα-
θεστώς για τους Αγραφιώτες με την αυτονομία 
των χωριών και την απαγόρευση των Τούρκων 

να κατοικούν σε αυτά. Αυτό το καθεστώς οδή-
γησε στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής 
και στην εφαρμογή του συστήματος διδασκα-
λίας των γραμμάτων στα μοναστήρια μεταξύ 
των οποίων διακρίθηκαν τα μοναστήρια του 
εκ Φουρνά ζωγράφου Διονυσίου. Τη μεγάλη 
ώθηση στην ανύψωση της παιδείας έδωσε ο 

Ευγένιος Γιαννούλης ο Αιτωλός με την ίδρυ-
ση των Ανωτέρων σχολών στο Καρπενήσι το 
1644 και στα Βραγγιανά των Αγράφων το 1661. 
Συνεχιστές του έργου του Ευγένιου Γιαννούλη 
ήταν ο Αναστάσιος Γόρδιος και ο εκ Φουρνάς 
Θεοφάνης. Την ίδια περίοδο έλαβε χώρα το 
κηρυκτικό έργο σε όλη την Ελλάδα του Κο-
σμά του Αιτωλού που δημιούργησε διακόσια 
σχολεία για τα κοινά γράμματα και 10 σχολεία 
εγκύκλιων γραμμάτων. Στα επόμενα κεφά-
λαια του βιβλίου αναφέρεται αναλυτικά στην 
σχολή της Αγίας Τριάδας με πολλά νέα στοι-
χεία σε συνέχεια της εισήγησης του συγγρα-
φέα στο επιστημονικό συνέδριο του 1911 ,που 
έγινε στο Καρπενήσι με θέμα ο Όσιος Ευγένιος 
ο Αιτωλός, και οι Σχολές των Αγράφων. Ανα-
φέρονται πολλά στοιχεία για την κατάσταση  
στην περιοχή τον 18ο αιώνα και στο τέλος πα-
ρατίθενται αντίγραφα ανέκδοτων εγγράφων 
με την απόδοσή τους σε μορφή ευανάγνωστη 
και στη δημοτική.

Ευχόμαστε στον Θάνο Παρούτσα να είναι 
καλοτάξιδο το βιβλίο του και τον συγχαίρουμε 
για την ανάδειξη του τόσο σπουδαίου θέματος 
για τα Άγραφα και τον Ελληνισμό. 

Άρθρο: Λάμπρος Ζαρκαδούλας
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ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ
Α π ε β ί ω σ ε 

στην Αθήνα στις 8 
Δεκεμβρίου 2019 η 
Αλεξάκη Ευστρα-
τία (Τούλα) συζ. 
Νικολάου, ύστε-
ρα από σύντομη 
ασθένεια. Η Ευ-
στρατία μαζί με τον 

σύζυγό της Νίκο ,τον αγαπητό μας δάσκαλο και 
πρώην ταχυδρομικό διανομέα των χωριών μας, 
από τα Μεγάλα Βραγγιανά, συμμετείχαν πάντα 
σε όλες τις εκδηλώσεις μας στα Επινιανά πάντα 
με το χαμόγελο και τον καλό λόγο. Η αγάπη και 
των δύο για τα Άγραφα ήταν πολύ μεγάλη και 
την έδειχναν με κάθε τρόπο με την συμμετοχή 
τους σε εκδηλώσεις σε όλα τα χωριά αλλά και 
την διαμονή τους στα Βραγγιανά για μεγάλα 
χρονικά διαστήματα.
Η νεκρώσιμος ακολουθία έγινε στις 10 Δεκεμ-
βρίου στην Άνοιξη Αττικής με την συμμετοχή 
πλήθους Ευρυτάνων και όχι μόνο. Παρέστησαν 
ο τ. βουλευτής  Ηλίας Καρανίκας, ο τ. Δήμαρχος 
Αγράφων Θεόδωρος Μπαμπαλής, εκπρόσωποι 
τοπικών Συλλόγων κ.α.
Στις 12 Ιανουαρίου 2020 τελέσθηκε το 40 ήμε-
ρο μνημόσυνο. Η Ευστρατία γεννήθηκε το 1942 
στην Στράτα (Στύλος Μαράθου) και κατάγεται 
από την οικογένεια των Γκατσαίων, μεγαλοτσε-
λιγκάδων από το Τρίδενδρο.

Το ΔΣ του Συλλόγου μας εύχεται ο Θεός να ανα-
παύσει την Ευστρατία και εκφράζει τα θερμά του 
συλλυπητήρια στον Νίκο και στην οικογένεια 
της κόρης τους.
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Α π ε β ί ω σ ε 
την 4ην Νοεμβρί-
ου 2019, ύστερα 
από βαρύτατη, 
ασθένεια ο Στέφα-
νος Αβράμπος. Η 
νεκρώσιμη ακο-
λουθία έγινε την 
5/11/2019 στον 

Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου στο Αγρίνιο πα-
ρουσία της οικογενείας του, των αδελφών του, 
συγγενών και πολυάριθμου πλήθους φίλων 
και συμπατριωτών. Δυστυχώς δεν μπόρεσε να 
παραβρεθεί για το τελευταίο αντίο ο αγαπημέ-
νος του αδελφός Απόστολος, που βρισκόταν 
στην Αμερική. Επικήδειους λόγους εκφώνη-
σαν ο Κωνσταντίνος Κοντογιώργος Βουλευτής 
Ευρυτανίας, ο Δημοσθένης Τσιαμάκης πρώην 
Βουλευτής Ευρυτανίας και ο Θέμης Γαμβρούλης 
πρώην Διευθυντής Εφορίας Αγρινίου. 
Γεννήθηκε στις 14/2/1936 στα Επινιανά. Γονείς 
του ήταν ο Ιωάννης Θεοδοσίου Αβράμπος και 
η Αφροδίτη το γένος Λάμπρου Ζαρκαδούλα. 
Δημοτικό πήγε στα Επινιανά, Άγραφα και στο 
Μοναστηράκι και Γυμνάσιο (παλαιό ) στο Καρπε-
νήσι και τελείωσε στο Αγρίνιο. Τις στρατιωτικές 
του υποχρεώσεις υπηρέτησε ως Υπαξιωματικός 
στις Διαβιβάσεις.
Το 1966 παντρεύτηκε την Ευφροσύνη Xρ. Γιαν-
νακοπούλου με την οποία απέκτησαν τρία παιδιά 
τον Γιάννη, την Αφροδίτη και το Γιώργο και δύο 
εγγόνια, το Στέφανο και το Λάμπρο. Το 1959-
1960 προσλήφθηκε στα Ελληνικά Ταχυδρομεία 
και υπηρέτησε κατ́ αρχάς ως Αγροτικός Διανο-
μέας στη γενέτειρά του, στα χωριά των Αγρά-
φων, Βραγγιανά, Τροβάτο, Τρίδενδρο, Επινιανά 
και τους οικισμούς αυτών με έδρα τα Άγραφα, 
για μία επταετία. Στη συνέχεια στα ΕΛΤΑ Αμφι-
λοχίας για μια τριετία και ακολούθως στα ΕΛΤΑ 
Αγρινίου, από τα οποία συνταξιοδοτήθηκε. 
Υπήρξε συνδικαλιστής και μέλος Δ.Σ. των υπαλ-
λήλων ΕΛΤΑ Αγρινίου, εκπρόσωπός τους στις 
Κεντρικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις τους 
κ.α. Πρωταγωνίστησε για τη δημιουργία του 
Πανευρυτανικού Συλλόγου  Αιτωλοακαρνανίας 
του οποίου διετέλεσε Πρόεδρος κ.λ.π. Εξελέγη 
και υπηρέτησε ως  νομαρχιακός σύμβουλος του 
Νομού Ευρυτανίας για μια τετραετία, υπήρξε 
Εκκλησιαστικός Επίτροπος στον Ιερό Ναό Αγίου 
Κωνσταντίνου Αγρινίου.
Ευχαριστούμεσ τον  Απόστολο Αβράμπο, αδελ-
φό του Στέφανου, για το αναλυτικό και πλού-
σιο βιογραφικό σημείωμα που μας έδωσε για το 

Στέφανο, γιατί είναι βέβαιο ότι, παρόλο που τον 
Στέφανο τον γνώριζα από μικρό παιδί, σίγουρα 
θα τον αδικούσα αν προσπαθούσα να περιγρά-
ψω τη ζωή και το έργο αυτής της χαρισματικής 
προσωπικότητας. Θυμάμαι την δεκαετία του 60 
που περνoύσα τα καλοκαίρια στο Τροβάτο, όπου 
ο πατέρας μου και θείος του Στέφανου Κώστας 
Ζαρκαδούλας υπηρετούσε στο αγροτικό ιατρείο, 
περιμέναμε όλοι τον Στέφανο. Ερχόταν στο χω-
ριό 3 φορές την εβδομάδα για να φέρει τα γράμ-
ματα, εφημερίδες, δέματα, συντάξεις, φάρμακα  
και ότι άλλο φανταστεί κανείς αλλά και να πάρει 
ότι οι χωρικοί ήθελαν να στείλουν στους δικούς 
τους. Αρκετές φορές έκανε τη διαδρομή με τα 
πόδια κουβαλώντας τον βαρύ ταχυδρομικό 
σάκο ,άλλες φορές κυρίως όταν είχε βαριά αντι-
κείμενα ερχότανε με κάποιο μουλάρι. Λίγο πριν 
φτάσει στο χωριό σήμαινε με την τσαμπούνα την 
άφιξή του. Και τότε θυμάμαι, όσοι δεν ήταν στην 
πλατεία, ξεκινούσαν να έρθουν στο καφενείο 
του μπάρμπα Τσίλια (Βασίλης Γεωργίου) στον 
κάτω μαχαλά, που ήταν η πρώτη στάση του 
ταχυδρόμου. Ο Στέφανος ήταν η σύνδεση του 
χωριού με τον έξω κόσμο και η αγωνία όλων 
ήταν φανερή μήπως  ακούσουν το όνομά τους. 
Στο κέντρο του καφενείου σ’ ένα τραπέζι με το 
τσίπουρο και το κρύο νερό καθόταν ο Στέφανος 
και τριγύρω οι χωρικοί περίμεναν να ανοίξει το 
σάκο και να φωνάξει τα ονόματα των παραλη-
πτών.
Μου έλεγε πρόσφατα ο Λάμπρος Γεωργίου, γιός 
του Τσίλια Γεωργίου από το Τροβάτο, συνταξι-
ούχος επιθεωρητής ΔΕ, ότι ο Στέφανος, όταν 
διανυκτέρευε στο χωριό, κοιμόταν στο δωμάτιό 
του. Η κάθε διαδρομή του Στέφανου στα χω-
ριά και τις απόμακρες συνοικίες των Αγράφων 
διαρκούσε δύο ημέρες. Βέβαια οι εικόνες που 
έχω συγκρατήσει εγώ από αυτή την πορεία του 
Στέφανου ήταν από το καλοκαίρι με καλό και-
ρό κλπ. Οπωσδήποτε την χειμερινή περίοδο η 
κατάσταση ήταν πολύ δύσκολη και ο Στέφανος 
υπηρέτησε στα χωριά των Αγράφων επτά ολό-
κληρα χρόνια.
Τον Στέφανο μετά την δεκαετία του 60 σπάνια 
τον έβλεπα και ξαναβρεθήκαμε μετά το 1995 
στα Επινιανά όπου πύκνωσαν και οι δικές μου 
επισκέψεις αλλά και ο ίδιος με τη Φρόσω ήταν 
στο χωριό για μεγάλα διαστήματα. Εκεί αναπο-
λούσαμε τα παλιά χρόνια αλλά και ο ίδιος με τις 
ιστορίες του και τα αστεία του ήτανε πηγή χαράς.
Στέφανε, αγαπητέ ξάδελφε, θα σε θυμόμαστε 
όλοι πάντοτε με χαμόγελο. Ας είναι ελαφρύ το 
χώμα της Ακαρνανικής γής που σε σκεπάζει.
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Ονοματεπώνυμο €

Ζιώγας Δημήριος του Χρήστου 30
Κουτρομάνος κων/νος του Γεωργίου 35
Ζιώγας Παναγιώτης του Κων/νου 10
Γεωργίου Λάμπρος του Βασιλείου 50
Κουτρομάνος κων/νος του Αντωνίου 20
Hondos Cender 500

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΣΤΟ
ΣΥΛΛΟΓΟ 
ΑΠΟ 01.10.2019 ΕΩΣ 31.12.2019

 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

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

Ανέκδοτο



BESTmarket
www.best-market.gr

Παναγιώτης & Λάµπρος 
Ζαρκαδούλας Ο.Ε

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

www.matrioshka.gr

ΕΠΑΙΝΙΑΝΩΝ ΛΟΓΟΣ

• Η κοιμωμένη των Αγράφων


