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από το μπαλκόνι των Αγράφων

Κυκλοφόρησε το βιβλίо «Τα 
Άγραφα» του Γεωργίου Κων. 
Καραγεώργου, διδάκτορος φι-
λολογίας του Πανεπιστημίου της 
Φραγκφούρτης, το οποίο είχαμε 
προαναγγείλει στην προηγούμενη 
έκδοση της εφημερίδας και που θα 
παρουσιαστεί στην πολιτιστική ημε-
ρίδα που θα οργανώσει ο σύλλογος 
μας στις 14 Αυγούστου στα Επινια-
νά.

Το βιβλίο είναι 628 σελίδων και 
αναφέρεται στην ιστορία των Αγρά-
φων 1430-1830 μ.χ.

Όπως έχουμε γράψει στο προη-
γούμενο τεύχος μας, προγραμματί-
ζουμε εκδηλώσεις για το καλοκαίρι 
στα Επινιανά. Συγκεκριμένα, για 
την ώρα έχουν προγραμματισθεί οι 
παρακάτω εκδηλώσεις: 

«Τα Άγραφα»

σ. 07

σ. 03

Αγαπητέ Λάμπρο, Χαίρε. Έλα-
βα στο Ηλ. Ταχυδρομείο μου το 
2ο τεύχος της τριμηνιαίας έκδοσης 
«Επαινιανών Λόγος» και σε ευχα-
ριστώ. 

Οφείλω να σου εξομολογηθώ ότι 
διάβασα το τεύχος με μεγάλη ευ-
χαρίστηση. Μπράβο σας. Κάνετε 
εξαιρετική δουλειά. Εργάζεστε με 
μεράκι και αγάπη για τον τόπο σας. 
Παρεμπιπτόντως, μάλιστα, θέλω 
να σου πω ότι το χωριό σας το αγα-
πούμε ιδιαίτερα και εμείς οι Τροβα-

Έγραψαν:

Eκδηλώσεις ‘15

Μονοπάτι  Όσκλιανη, 
τελικός προορισμός το μπαλκόνι 

των Αγράφων!

Πέρασμα στην «Όσκλιανη»

Το Πιγκιανίτικο «Πανταβρέχει»

Περιεχόμενα Ο Γιατρός Ζαρκαδούλας04 Ποίημα του 189007
Οι παραλίες πήραν τα βουνά06O στρατηγός Αβράμπος08

Γαλάτσι, Αύγουστος, κουφόβραση, καύσωνας 40 ℃, ανυπόφορη ζέστη, αποπνικτική ατμό-
σφαιρα, air condition στο σπίτι, air condition στο αυτοκίνητο, air condition στη δουλειά, είπαμε 
να φύγουμε να πάρουμε τα βουνά, να πάμε στ’ Άγραφα! Τελικός προορισμός τα Επινιανά, το 
μπαλκόνι των Αγράφων!! 
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Κάνει λόγο για την ιστορία σημαντικών 
χωριών της περιοχής αυτής (Αγράφων, 
Βραγγιανών, Τροβάτου, Πιγκιανών, 
Χρύσου, Κερασοχωρίου κ.λ.π.) όπως και 
σημαντικών μοναστηρίων (Τατάρνας, 
Προυσού, Ρεντίνας, Πέτρας, Παναγίας 
Πελεκητής κ.λ.π.). 

Ομιλεί αναλυτικά για τους φυγάδες που 
ήλθαν στα Άγραφα κατά την εποχή αυτή, 
για τους μεγάλους δωρητές μοναστηρίων 
και την προσωπογραφία τους. Αναφέρε-
ται στα πανεπιστήμια και σχολές που λει-

τούργησαν εκεί (Βραγγιανά Καρπενήσι, 
Φουρνά) και τους μεγάλους διδασκάλους 
που δίδαξαν σ’ αυτά (Ευγένιος, Γόρδιος, 
Θεοφάνης κ.λ.π.). Κάνει λόγο για τα διδα-
σκόμενα μαθήματα. Ομιλεί για τους αρ-
ματολούς και κλέφτες (Μπουκουβάλας, 
Δίπλας, Κατσαντώνης).

 Τέλος γίνεται λόγος για τα κύρια χαρα-
κτηριστικά των κατοίκων της περιοχής, για 
ορισμένες παραδόσεις τους, για τις αρετές 
τους, για την κοινωνική ζωή τους (πανη-
γύρια, παζάρια, οι μυλωνάδες κ.λ.π.).  Στην 
αρχή του βιβλίου παρατίθεται το σύμβολο 
των Αγραίων με τις παρακάτω επισημάνσεις:

Το σύμβολο των Αγραίων 
«η Αγραία Άρτεμις»

Προστάτιδα των Αγραίων ήταν η θεά 
του κυνηγιού, η αδελφή του Απόλλωνα, η 
Αγραία Άρτεμις, που έδωσε στην περιο-
χή το όνομά της «Αγραία», το οποίο μετεξε-
λίχθηκε σε «Άγραφα».Τούτο ήταν το σύμ-
βολο των Αγραίων. Με τον Χριστιανισμό η 
Αγραία Άρτεμις αντικαταστάθηκε από την 
Παναγία, που έχει στην περιοχή πολλές 
εκκλησίες και μοναστήρια.

Ο Ηρακλής, ο ήρωας των Δωριέων, 
ήταν πραγματικό πρόσωπο, σύμφωνα με 
την θεωρία του Wilamowitz, που έζησε 
στην Πίνδο (Άγραφα) και προστάτευε τους 
Αγραίους, όπως και η Αγραία Άρτεμις .

Κυκλοφόρησε το βιβλίο «Τα Άγραφα»
Κυκλοφόρησε το βιβλίο ΤΑ ΑΓΡΑΦΑ του Γεωργίου Κων. Καραγεώργου, διδάκτορος 
φιλολογίας του Πανεπιστημίου της Φραγκφούρτης, το οποίο είχαμε προαναγγείλει 

στην προηγούμενη έκδοση της εφημερίδας και που θα 
παρουσιαστεί στην πολιτιστική ημερίδα που θα οργανώ-
σει ο σύλλογος μας στις 14 Αυγούστου στα Επινιανά.

ΕΠΑΙΝΙΑΝΩΝ ΛΟΓΟΣ
Τριμηνιαία έκδοση του πολιτιστικού συλ-
λόγου Επαινιανιτών Ευρυτανίας «ο Άγιος 
Γεώργιος». Τεύχος 3ο. Καλοκαίρι 2015
email: epinianonlogos@gmail.com
Ιδιοκτήτης: Σύλλογος Επινιανιτών
Εκδότης: Χρύσανθος Κλεομένη Γεώργιος,

Τ.Κ. 36 073, Επινιανά Ευρυτανίας.
τηλέφωνο επικοινωνίας  +30 697 3774 961
Υπεύθυνοι ύλης: Συντακτική επιτροπή
Αρχισυντάκτης: Λάμπρος Ζαρκαδούλας
Διορθώσεις: Α. Ζαρκαδούλα, Χ. Σακκά
Τα άρθρα που έχουν υπογραφή εκφράζουν 

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

από το μπαλκόνι των Αγράφων

Καλοκαιρινές εκδηλώσεις 2015
Όπως έχουμε γράψει στο προηγούμενο τεύχος της εφημερίδας προγραμ-
ματίζουμε εκδηλώσεις για το καλοκαίρι στα Επινιανά. Συγκεκριμένα και 
σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, έχουν προγραμματισθεί τα παρακάτω: 
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Για οτιδήποτε αφορά ύλη εφημερίδας :
Χρύσανθος Γιώργος
Ζαρκαδούλας Λάμπρος
Υπεύθυνοι καταχωρήσεων:

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

ΕΝΗ
ΜΕΡ
ΩΣΗ

Έχουμε συμφωνήσει με το συγκρότημα 
των γνωστών καλλιτεχνών  Δημητρόπου-
λου και Αγάθης με την συμμετοχή του Τρο-
βατιανού Αλέκου Κάλλη, να γίνει η εκδή-
λωση το Σάββατο 15 Αυγούστου 2015, 
τις βραδινές ώρες, στον προαύλιο  χώρο 
του σχολείου των Επινιανών. Η αλλαγή 
της ώρας της εκδήλωσης από το μεσημέ-
ρι που ήταν αρχικά σε βράδυ, οφείλεται σε 
αδυναμία εξεύρεσης συγκροτήματος για 
το μεσημέρι. Ελπίζουμε οι συμμετέχοντες 
στο αντάμωμα  συγχωριανοί μας, αλλά και 
οι κάτοικοι από τα άλλα χωριά να απολαύ-
σουν ένα πολύ καλό θέαμα, να ακούσουν 
γνήσια παραδοσιακά δημοτικά τραγούδια 
και να χορέψουν με την ψυχή τους. Ο σύλ-
λογος θα διοργανώσει και πλούσια λαχειο-
φόρο αγορά.

Την Παρασκευή 14 Αυγούστου, θα γίνει 
στα Επινιανά πολιτιστική ημερίδα. Όπως 
έχουμε ανακοινώσει ήδη, θα παρουσιασθεί 

το βιβλίο «Τα Άγραφα» του εκλεκτού φιλο-
λόγου συγχωριανού μας Γεωργίου Κων. 
Καραγεώργου. Παράλληλα, θα παρουσια-
σθεί το βιβλίο για τον συγχωριανό μας για-
τρό Κωνσταντίνο Λάμπρου Ζαρκαδούλα, 
που έχει γράψει ο γιός του Λάμπρος Ζαρ-
καδούλας.

Θα είναι εκδηλώσεις που θα πραγματο-
ποιηθούν την Κυριακή 16 Αυγούστου, πε-
ριλαμβάνουν αθλοπαιδίες και άλλες δρα-
στηριότητες, το αναλυτικό πρόγραμμα των 
οποίων θα τοιχοκοληθεί στο κατάστημα 
του Συλλόγου μας στα Επινιανά. 

Κυριακή 9 Αυγούστου με ώρα αναχώρη-
σης στης 09:00 το πρωϊ. Μονοπάτι στο Φα-
ράγγι Όσκλιανης - Πιγκιανίτικο ‘’Παντα-
βρέχει’’- Φτερόρεμα – Άπατη γη.

Τετάρτη 12 Αυγούστου με ώρα αναχώ-
ρησης στης 09:00 το πρωϊ. Μονοπάτι στο 
Φαράγγι Ασπρορέματος με τελικό προορι-

σμό το σπίτι του Κώστα Ζαρκαδούλα στο 
Ασπρόρεμα. 

2

Ετήσιο αντάμωμα

3

4

Λοιπές εκδηλώσεις

Πεζοπορίες σε μονοπάτια

Πολιτιστική ημερίδα

Καλοκαίρι 2015

Το προαύλιο του σχολείου μας

Άρθρο: Δ.Σ.

Άρθρο: Λάμπρος  Ζαρκαδούλας

συνέχεια από τη πρώτη σελίδα.

Την Κυριακή 16 Αυγούστου, 
στις 12.00 θα γίνει η ετήσια 
Γενική συνέλευση του Συλ-
λόγου. Η συμμετοχή σας θα 
είναι πολύτιμη. 

Ανακοίνωση 
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Κωνσταντίνος  
Ζαρκαδούλας

Ζωντανή μουσική, για μεγάλα κέφια 
και χορό! 

4

Άρθρο: Λάμπρος  Κων. Ζαρκαδούλας

Στο χειρουργείο του βουνού στο Μεγάλο χωριό Ευρυτανίας. (στη μέση διακρίνεται ο Κώστας Ζαρ-
καδούλας). Φωτογραφία από τον Σπυρίδωνα Μελετζή.

Ο Γιώργος Δημητρόπουλος γεννήθηκε και μεγάλωσε σε ένα 
ορεινό και απομακρυσμένο χωριό της Ευρυτανίας, τα Κέδρα. 

Βγαλμένος μέσα από τα σπλάχνα της 
ακραιφνούς αυτής περιοχής, γαλουχήθη-
κε με μουσικά δημοτικά ακούσματα από 
την τρυφερή του ακόμα ηλικία. Έχοντας 
το χάρισμα της φύσης, πραγματοποιεί το 
όνειρό του αποκτώντας κλαρίνο μετά από 
αρκετές δυσκολίες, μαθητής τότε της Β’ 
Λυκείου.

Το 1985 ο Γιώργος Δημητρόπουλος κά-
νει τη δική του επανάσταση στο κλαρίνο, 
παρουσιάζοντας ένα τελείως πρωτόγνωρο 

άκουσμα με ιδιαίτερη χροιά και ύφος, με με-
γάλη έκταση συχνοτήτων και κυρίως ρυθ-
μικό παίξιμο, ανατρέποντας το ήδη υπάρ-
χον κατεστημένο με τους αργούς ρυθμούς 
και τους οξείς ήχους. Το χαρακτηριστικό 
αυτό παίξιμο με τις συνεχόμενες αλλαγές 
οκτάδων, τα ποτ πουρί των τραγουδιών, 
τα ηχομόρια της βυζαντινής μουσικής, τις 
αξίες των ρυθμών και ιδιαίτερα τον όγκο 
με τη διαφορετική μελωδία του κλαρίνου, 
φέρνουν τον Γιώργο Δημητρόπουλο στην 
κορυφή. Ύστερα από μια μεγάλη πορεία 
και πολλούς επιτυχημένους 
δίσκους στην εταιρία «Φοίνιξ», 
η μια επιτυχία διαδέχεται την 
άλλη αποκτώντας τον τίτλο 
«Το Χρυσό Κλαρίνο». Το 2003 
συνεργάζεται με την Αγάθη. 
Μια νέα, γλυκιά παρουσία με 
μεγάλη ευγένεια φωνής και 
θαυμάσια ερμηνεία ακολουθεί 
το διακριτικό ρυθμό του Γιώρ-
γου Δημητρόπουλου, αντικα-
θιστώντας την παλιά παρτενέρ 

του και δημιουργώντας ένα ανεπανάληπτο 
χορευτικό δίδυμο.

Η Αγάθη γεννήθηκε και μεγάλωσε στην 
Αθήνα. Τελείωσε το Λύκειο στο Μαρού-
σι και έδωσε εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, όπου και πήρε το πτυχίο της ως 
νηπιαγωγός. Μιλάει δύο ξένες γλώσσες, 
Αγγλικά και Γαλλικά, είναι παντρεμένη και 
μητέρα τριών παιδιών. Ασχολήθηκε με το 
πιάνο για 6 χρόνια, έκανε σολφέζ, θεωρία 
της μουσικής, φωνητική και ορθοφωνία. 
Παίζει κιθάρα και ακούει όλα τα είδη μου-

σικής. Δεν φανταζόταν ότι θα 
μπορούσε να ασχοληθεί με τη 
μουσική επαγγελματικά. Η 
συνάντησή της όμως με τον 
Γιώργο Δημητρόπουλο ήταν 
καθοριστική. Κάνοντας αρκε-
τές εμφανίσεις στην TV και 
πολλές επιτυχημένες συναυλί-
ες, κατορθώνουν να είναι περι-
ζήτητοι σε κάθε γωνιά της Ελ-
λάδας. Με το χορευτικό τους 
πρόγραμμα, παρουσιάζοντας 

μια μεγάλη ποικιλία δημοτικών, λαϊκών και 
νησιώτικων τραγουδιών, ξεσηκώνουν τον 
κόσμο και ιδιαίτερα τη νεολαία. Το δίδυμο 
Γιώργου Δημητρόπουλου - Αγάθης απο-
τελεί εγγύηση για διάφορες εκδηλώσεις 
δήμων και συλλόγων. Περισσότερες πλη-
ροφορίες στο: dimitropoulos.gr

Είναι υπό έκδοση 
ένα βιβλίο για τον Επι-
νιανίτη γιατρό Κων-
σταντίνο Λάμπρου  
Ζαρκαδούλα, το οποίο 

θα παρουσιασθεί το καλοκαίρι στην ημε-
ρίδα που θα διοργανώσει ο σύλλογος μας 
στις 14 Αυγούστου 2015. Όπως έχουμε 
γράψει σε προηγούμενο τεύχος της εφημε-
ρίδας, στην ημερίδα αυτή θα παρουσιασθεί 
κύρια το βιβλίο ‘’ΤΑ ΑΓΡΑΦΑ’’ του Γεωρ-
γίου Κων. Καραγεώργου.
Το βιβλίο για τον γιατρό Κωνσταντίνο   
Ζαρκαδούλα έχει συγγράψει ο γιός του Λά-
μπρος Κων. Ζαρκαδούλας, γενικός γραμ-
ματέας του συλλόγου μας, ο οποίος γράφει 
σχετικά στον πρόλογο: Το βιβλίο αυτό είναι 
μια προσφορά στη μνήμη του πατέρα μου, 
γιατρού Κωνσταντίνου  Ζαρκαδούλα,  που 
γεννήθηκε στα Επινιανά των Αγράφων του 
νομού Ευρυτανίας  και σπούδασε Ιατρική 
σε μια δύσκολη εποχή για την χώρα αλλά 
και για τον ίδιο, αφού ήταν ορφανός και  

Ο ηγούμενος Βησσαρίων, Κωνσταντίνος και Θεοδώρα Ζαρκαδούλα και ο μικρός 
Βησσαρίων στη Βούλα Αττικής.

Ο ανθρωπιστής γιατρός 
των Άγραφων

Με το χορευτικό τους πρόγραμμα, παρου-
σιάζοντας μια μεγάλη ποικιλία δημοτικών, 
λαϊκών και νησιώτικων τραγουδιών, ξεση-
κώνουν τον κόσμο και ιδιαίτερα τη νεολαία.

φωτογραφικό υλικό μπορέσαμε να συγκε-
ντρώσουμε.
Στα Άγραφα έμεινε μέχρι  το τέλος του 
1946, όταν μέσα στη δίνη του εμφυλίου, 
αναγκάστηκε να φύγει και να έλθει στο  
Αγρίνιο και στη συνέχεια στην Αθήνα. 
Πάντα όμως, είχε έντονη την επιθυμία να 
επιστρέψει στα  Άγραφα. Έτσι, το 1956 επέ-
στρεψε ως δημόσιος αγροτικός γιατρός 
και εγκαταστάθηκε στο Τροβάτο Αγράφων, 
όπου μακριά από την οικογένεια του αντι-
μετώπισε μεγάλες δυσκολίες, τις οποίες 
σήμερα δυσκολευόμαστε να καταλάβουμε.
Εκεί στο Τροβάτο άφησε και την τελευταία 
του πνοή το 1964.
Η πρώτη έκδοση του βιβλίου γίνεται με 
δική μου δαπάνη στη μνήμη του πατέρα 
μου και τη  διάθεσή της εκχωρώ στο σύλ-
λογο Επινιανιτών Ευρυτανίας, με την επι-
θυμία  τα έσοδα από την διάθεση του βιβλί-
ου, να χρησιμοποιηθούν για πολιτιστικούς 
σκοπούς στα Επινιανά.

από τους δύο γονείς του.
Από μικρός είχε ιδιαίτερη κλίση στα 
γράμματα. Με την βοήθεια του θείου 
του, αδελφού του πατέρα του ιερο-
μόναχου Βησσαρίωνα, κατάφερε να 
σπουδάσει στην Ιατρική Σχολή του 
πανεπιστημίου Αθηνών. Η ιδιαίτερη 
αγάπη για τον τόπο του, αλλά και η 

υπόσχεση που είχε δώσει στον προ-
αναφερθέντα θείο του, ηγούμενο της 
μονής Τατάρνας, τον ώθησαν να γίνει 
γιατρός και να έλθει να υπηρετήσει 
στα Άγραφα. Γίνεται ιδιαίτερη ανα-
φορά για την συμμετοχή του ιατρού 
Κωνσταντίνου Ζαρκαδούλα στην 
αντίσταση, με όσες πληροφορίες και 

«Χρυσό Κλαρίνο και Τραγούδι»
Φοίνιξ 2002
«Με καίει και φλογίζομαι» 
Φοίνιξ 2003
«Ξεφάντωμα στη Λάμψη» 
Φοίνιξ 2004
«Φως στην παράδοση» 
Σόλο κλαρίνο
Φοίνιξ 2007
«Η αγάπη είναι καρφίτσα» 2 CD 
Next records 2005
«Του έρωτα τ’αγκάθι» (για γλέντι 
και χορό) 2 CD
Next records 2006

Άρθρο: Γεώργιος Κλεομένη Χρύσανθος
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Οι Παραλίες πήραν τα βουνά! Γεώργιος Σουρής (1853-1919)
Διαβάστε τους παρακάτω στίχους του Συγραφέα Γιώρ-
γου Σουρή!  Ποίημα που γράφτηκε στις αρχές του πε-
ρασμένου αιώννα περί το 1900. Προφανώς ήθελε να 
περιγράψει την πολιτική-οικονομική-κοινωνική  κα-
τάσταση της χώρας μας… Πως έχουμε καταφέρει μετά 
απο 115 χρόνια να είμαστε στο ίδιο στάδιο? 

Από τις 2 Απρίλη 1883 και για 36 συ-
νεχή χρόνια, έγραφε μόνος του κάθε 
βδομάδα την τετρασέλιδη εφημερίδα 
του Ο Ρωμηός, η οποία ήταν ολόκληρη 
έμμετρη, από τον τίτλο της (Ο Ρωμηός, 
εφημερίς - που την γράφει ο Σουρής) 
μέχρι τις μικρές αγγελίες της! Η κυ-
κλοφορία της σταμάτησε λίγο πριν τον 
θάνατό του, συμπληρώνοντας συνολικά 
1444 τεύχη.

Ποιός είδε κράτος λιγοστό
σ’ όλη τη γη μοναδικό,
εκατό να εξοδεύει
και πενήντα να μαζεύει;
Να τρέφει όλους τους αργούς,
νά ‘χει επτά Πρωθυπουργούς,
ταμείο δίχως χρήματα
και δόξης τόσα μνήματα;
Νά ‘χει κλητήρες για φρουρά
και να σε κλέβουν φανερά,
κι ενώ αυτοί σε κλέβουνε
τον κλέφτη να γυρεύουνε;
Όλα σ’ αυτή τη γη μασκαρευτήκαν
ονείρατα, ελπίδες και σκοποί,
οι μούρες μας μουτσούνες εγινήκαν
δεν ξέρομε τί λέγεται ντροπή.
Σπαθί αντίληψη, μυαλό ξεφτέρι,
κάτι μισόμαθε κι όλα τα ξέρει.
Κι από προπάππου κι από παππού
συγχρόνως μπούφος και αλεπού.
Θέλει ακόμα -κι αυτό είναι ωραίο-
να παριστάνει τον ευρωπαίο.
Στα δυό φορώντας τα πόδια που ‘χει
στο ‘να λουστρίνι, στ’άλλο τσαρούχι.
Δυστυχία σου, Ελλάς,
με τα τέκνα που γεννάς!
Ώ Ελλάς, ηρώων χώρα,
τί γαϊδάρους βγάζεις τώρα;

Γιώργος Σουρής

Γάργαρο νερό απ τον Ασπρορεματιώτη, 
φυσικό τζακούζι στο νερό, απόλυτη ευεξία, 
πολλά ‘’φουσκωτά’’ για ξάπλες, λιβελούλες 
σε πανέμορφους χρωματισμούς, βουτιές 
απ’ τα βράχια με τα πλατάνια να ακουμπά-
νε στο νερό και ένα μικρό γηπεδάκι beach 
volley με τους πιτσιρικάδες να φωνάζουν & 
να παίζουν μπάλα όλη τη μέρα στη σκιά!
Δεν είναι υπερβολή το μπάνιο στο ποτάμι, 
αντίθετα είναι υγιέστατο, διασκεδαστικό, 
απολαυστικό και τα πιτσιρίκια μικρά και 
μεγάλα κάθε μέρα κατά τις 12:30 - 13:00, 
πριν το φαγητό, παίρνουν τις πετσέτες τους 
και κατηφορίζουν για την «παραλία».
Η μετακίνησή τους γίνεται με μηχανάκια, 
‘’γουρούνες’’, ποδήλατα, στις καρότσες απ’ 
τα αγροτικά, με τα πόδια… είναι η μεγάλη 
τους χαρά! Πέρσι δε,  κάποιο μεσημέρι που 
μετρηθήκαμε, είμασταν καμιά πενηταριά 
άτομα!
Τα «φουσκωτά» θα είναι εκεί και φέτος όλο 
το καλοκαίρι για κοινόχρηστη χρήση… το 
μόνο που θέλουν είναι οι τελευταίοι να ρί-

χνουν «άγκυρα» γιατί φυσάει, ποταμίσιος 
αέρας! Βέβαια, χρειάζεται μεγάλη προσοχή 
γιατί έχει πέτρες και όχι βουτιές, είναι πολύ 
επικίνδυνες! Αλλά….
Αυτή η ωραιότατη πλάζ μας δυστυχώς 
καταστράφηκε τελείως, το μονοπάτι που 
κατεβαίναμε, τα πλατάνια, η παραλία, το 
beach voley, το jacuzzi, η πισίνα, δεν έμεινε 
τίποτα! Τα πήρε όλα ο Ασπρορεματιώτης.
Όνειρο ήταν και χάθηκε αυτός ο μικρός 
παράδεισος, με μια φουσκοποταμιά πάει 
και πέρασε. Όμως, στο χέρι μας είναι να 
δώσουμε λίγο χρόνο στην φύση,  θα τον 
φτιάξει καλύτερο! Εμείς, πρέπει να αφιε-
ρώσουμε πάλι, λίγο απ’ τον χρόνο μας και 
θα την ξαναφτιάξουμε την παραλία μας, 
μπορεί αυτήν την φορά να την κάνουμε 
καλύτερη!  

Πλάζ στο παλιό γιοφύρι των Επινιανών 

Καλό  καλοκαίρι!

Έγραψαν 
για την εφη-
μερίδα μας

τιανοί, γιατί ανέκαθεν υπήρχαν άριστες 
σχέσεις μεταξύ των κατοίκων των χωριών 
μας. Στο τεύχος σας αυτό θαύμασα μεν τις 
ωραιότατες και συναρπαστικές φωτογρα-
φίες, αλλά προπάντων μου άρεσε η επιλο-
γή, η ποικιλία και ο τρόπος ανάπτυξης των 
θεμάτων που αφορούν το παρελθόν και το 
παρόν του χωριού σας. 

  Χάρηκα, επίσης, ιδιαίτερα, που είδα ότι, 
στην προσπάθεια ανάδειξης και επικαιρο-
ποίησης του χθες, καθώς  και την παρουσί-
αση του σήμερα του χωριού σας, έχετε ως 
συνεργάτη σας το Γιώργο Κ. Καραγεώργο, 
έναν εξαίρετο φιλόλογο και χαλκέντερο 
ερευνητή της ιστορίας του τόπου μας από 
την αρχαιότητα ως σήμερα.  Σας εύχομαι να 
διατηρήσετε το ίδιο μεράκι, ώστε ο «Επαινι-
ανών Λόγος» να μας ενημερώνει και να μας 
συγκινεί κάθε φορά που θα τον διαβάζουμε.

 
Φιλικότατα, Παναγιώτης Β. Σαλαγιάννης.

Λάμπρο, ευχαριστώ για την αποστολή 
του «Λόγου των Επαινιανών». Τι να πρω-
τοπαινέψει κανείς; Την  άρτια εμφάνιση ή 
το ποικίλο και άκρως ενδιαφέρον περιεχό-
μενο;  Έντυπο αξιώσεων υψηλού επιπέδου 
και ευγενούς στόχου, που θα αποτελέσει το 
συνεκτικό και συνδετικό κρίκο των απαντα-
χού Επαινιανιτών με την πάτρια προγονική  
γη. Ευχαριστώ και για την τιμητική αναφορά 
στο πρόσωπό μου. Συγχαρητήρια σε όλους, 
να είστε πάντα καλά!

Μ. Φ. Χ., Κώστας Χαραμής.

“Όνειρο ήταν και χάθηκε αυτός ο μικρός 
παράδεισος, με μια φουσκοποταμιά πάει 
και πέρασε. ”

Άρθρο: Γεώργιος Κ. Χρύσανθος

	  

συνέχεια από τη πρώτη σελίδα

Άρθρο: Γεώργιος Κλεομ. Χρύσανθος



8 9

ΕΠΑΙΝΙΑΝΩΝ ΛΟΓΟΣ ΕΠΑΙΝΙΑΝΩΝ ΛΟΓΟΣΤεύχος #3 Τεύχος #3Καλοκαίρι 2015 Καλοκαίρι 2015

Όλοι οι αναγνώστες της εφημερίδας 
γνωρίζουν ότι οι αδελφοί Χόντου κατάγο-
νται από τα Άγραφα Ευρυτανίας και είναι 
παιδιά των  αείμνηστων Σωτήρη και Βασι-
λικής  Χόντου.  Έχουν μάλιστα μεγάλη αγά-
πη για την περιοχή από όπου ξεκίνησαν και 
αυτό το δείχνουν με κάθε τρόπο. Εκείνο που 
ίσως δεν ξέρουν όλοι είναι ότι οι αδελφοί 
Χόντου ξεκίνησαν την επιχειρηματική τους 
δραστηριότητα από το εικονιζόμενο περί-

πτερο στην οδό Σταδίου που ήταν κοντά στο 
κτίριο του ΟΤΕ και δίπλα από το άγαλμα 
του Κολοκοτρώνη. Η ιδιαιτερότητα της λει-
τουργίας αυτού του περιπτέρου ήταν ότι δεν 
έκλεινε ποτέ, δηλαδή λειτουργούσε 24 ώρες 
την ημέρα.  Πολλές  φορές διάβαζα στα 
ΝΕΑ της εποχής εκείνης, που εκδίδονταν 
εκεί δίπλα στην οδό Χρήστου Λαδά, για 
το περίπτερο αυτό και την λειτουργία του. 
Εκείνη την εποχή, είχα εισαχθεί στο πανε-

πιστήμιο και η σχολή ήταν εκεί κοντά, στην 
οδό Σόλωνος και θυμάμαι αυτό το περίπτε-
ρο να έχει τα πάντα πέραν από τον Ελληνικό 
και ξένο τύπο που φαίνεται στη φωτογρα-
φία. Από αυτό λοιπόν το περίπτερο, με την 
εντατική προσπάθεια, την εξυπνάδα και τη 
διορατικότητά τους οι αδελφοί Χόντου δη-
μιούργησαν τον  κολοσσό “Hondos Center”.
Είναι φανερό ότι οι συμπατριώτες μας 
αδελφοί Χόντου  ξεκινώντας από τον φτω-
χό και άγονο ορεινό τόπο των Αγράφων 
Ευρυτανίας είχαν  με τις προσπάθειες τους 
αξιοθαύμαστη εξέλιξη. Μακάρι να γίνουν  
παράδειγμα προς μίμηση για τα νέα παιδιά 
που προσπαθούν και σήμερα να δημιουργη-
θούν.

O 2oς 
Στρατηγός 
Αβράμπος

3 4

Άρθρο: Αποστόλης Αβράμπος

Καρδίτσας το 1909, παρακολούθησε μα-
θήματα στην Ιατρική Σχολή του Πανεπι-
στημίου Αθηνών. Την 20η Φεβρουαρίου 
1910 κατετάγη στο στρατό ως εθελοντής 
Υπαξιωματικός (Δεκανεύς), στο Σχολείο 
Υπαξιωματικών, και την 1η Αυγούστου 
1910 προβιβάστηκε στο βαθμό του Λοχία.

Το 1912 κηρύχθηκε ο πρώτος Βαλκανι-
κός πόλεμος κατά της Τουρκίας. Οι ηγετι-
κές και στρατιωτικές του ικανότητες φάνη-
καν από τις πρώτες πολεμικές επιχειρήσεις 
στις οποίες έλαβε μέρος. Κατά τις πρώτες 
πολεμικές επιχειρήσεις του 1912, υπηρε-
τώντας στη 2η Μεραρχία, με Διοικητή τον 
Κων/νο Καλλάρη, έλαβε μέρος, ως Λοχί-
ας, στις μάχες Ελασσώνος, Σαραντάπο-
ρου, των υψωμάτων Βίγλας- Γλυκόβου και 
των Γιαννιτσών, αγωνισθείς κατά μέτωπο, 
υπό τις διαταγές του Συνταγματάρχη Νι-
κολάου Δελαγραμμάτικα. Στη συνέχεια η 
μονάδα του βάδισε και εγκαταστάθηκε στα 
περίχωρα της Θεσσαλονίκης, και εμπόδι-
σε τους Βουλγάρους να εισέλθουν σε αυτή 
(Θεσσαλονίκη). Την 28ην Οκτωβρίου του 
1912 εισήλθε πρώτος  ο Ελληνικός στρα-
τός και απελευθέρωσε την Θεσσαλονίκη. 
Εκεί, στη Θεσσαλονίκη, συνάντησε και τον 
αδελφό του, τον εύζωνα Γεώργιο Θ. Αβρά-
μπο. Ένα βραδάκι, αφού έφαγαν σε ένα τα-
βερνάκι με έναν πατριώτη από τη Βίνιανη, 
τους καληνύκτησε και τους είπε. (και τώρα 
προσοχή, αν δείτε τίποτα ύποπτο χρησιμο-
ποιήστε την ξιφολόγχη σας)

Στη συνέχεια έλαβε μέρος, από την 
10ην Νοεμβρίου μέχρι την 21ην Δεκεμ-
βρίου 1912, στην απόβαση, κατάληψη και 
απελευθέρωση της νήσου Χίου, συμμε-
τέχοντας στο μικτό απόσπασμα υπό τον 
Συνταγματάρχη Δελαγραμμάτικα. Στην 
έκθεσή του ο Διοικητής Δελαγραμμάτικας 
έκανε εύφημο μνεία για όλους τους αξιω-
ματικούς και υπαξιωματικούς (Αβράμπο) 
και πρότεινε την προαγωγή τους (επ΄ αν-
δραγαθία), καθώς και την απονομή ηθικών 
αμοιβών. Ακολούθως αρχάς του 1913 το 
απόσπασμα Δελαγραμμάτικα μεταφέρθη-
κε στο μέτωπο της Ηπείρου, μαζί με τη 2η 
Μεραρχία, και ο λοχίας Δημήτριος Αβρά-
μπος έλαβε μέρος στις μάχες εναντίον των 
οχυρών Τσούκας, Αγίου Νικολάου, Ντε-
ρούτι και  Μπιζανίου, τα οποία και κατέλα-
βαν. Για την αξιόλογη πολεμική του δράση 
στον  Ά  Παγκόσμιο Πόλεμο του 1912-
1913, και λαβών μέρος στις προαναφερό-
μενες μάχες,  απελευθερώνοντας  πάτρια 
εδάφη, προήχθη τον Ιούνιο (28) του 1913 
στο βαθμό του Ανθυπασπιστή Πεζικού. 

(συνεχίζεται στο επόμενο τεύχος)

Συνέχεια από το προγηγούμενο τεύχος. 
 Τα μαθήματα του Δημοτικού Σχολείου τα 
διδάχθηκε στα Άγραφα, του Ελληνικού 
Σχολείου (Σχολαρχείου)  στο Κεράσοβο 
(Κερασοχώρι) του πρώην Δήμου Αγραίων 
και του Γυμνασίου στην Καρδίτσα. Μετά 
την αποφοίτησή του από το  Γυμνάσιο 

(Διευκρινίζεται ότι, ο στρατηγός ήταν εγγονός του Θέου (και όχι του Γάκη) Κουτρομάνου, πρώτου 
Δημάρχου του Δήμου Αγράφων).

Το περίπτερο της οδού Σταδίου των 
αδελφών Χόντου
Σε αυτό το τεύχος φιλοξενούμε διαφήμιση της εταιρείας 
Hondos Center που είναι δημιούργημα των αδελφών Χόντου.

Άρθρο: Λάμπρος  Κων. Ζαρκαδούλας Το περίπτερο στην οδό Σταδίου το 1964
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Πέρασμα στην «Όσκλιανη»

Μονοπάτι Όσκλιανη, Πιγκιανίτικο 
‘‘Πανταβρέχει’’, Φτερόρεμα, Άπατη γή.

Τελικός προορισμός τα Επινιανά, 
το μπαλκόνι των Αγράφων!! 
Σκαρφαλώνοντας απ’ τη λίμνη Πλαστήρα 
και παρκάροντας μπροστά απ’ τον Άη Νικόλα 
πάνω απ τ́α Βραγγιανά, ίσα που πρόλαβαμε 
να δούμε το ηλιοβασίλεμα να κρύβεται πίσω 
απο τις ψηλότερες βουνοκορφές του Τροβά-
του. ‘Αρχισε να μας περονιάζει το φυσικό air 
condition που κατέβαινε απ’ τις Νιάλες, κα-
θάριο και δροσερό κι ας ήταν 9 Αυγούστου!

Κατά τις 21:00 μμ φτάσαμε στα Επινιανά 
και αρχίσαμε να ψάχνουμε για ζακέτες και 
μακρυμάνικες μπλούζες! Το βράδυ, δε στον 
ύπνο, η κουβέρτα ήταν απαραίτητη!!!!

Αργότερα που πίναμε τα τσιπουράκια μας 
(πενήντα λεπτά έκαστο και με μεζέ!), στην 
πλατεία του χωριού, στον καφενέ του Γιάν-
νη του Σκλαπάνη, ακούσαμε μια παρέα δί-
πλα μας, που σχεδίαζε το επόμενο πρωινό 
μια οδοιπορική εξόρμηση στο φαράγγι της 
Όσκλιανης -  στην τρύπα του Αγραφιώτη - 
στο Πιγκιανίτικο «πανταβρέχει» με τελικό 
προορισμό την άπατη γή στο Φτερόρεμα, 
κάτω απ’τη Φτέρη. Μια ολοήμερη, γεμάτη 
διαδρομή, γύρω στις δέκα ώρες πήγαιν’  έλα!

Ώρα συνάξεως στην πλατεία, κατόπιν 
πολλών εκατέρωθεν αντεγκλήσεων και δια-

φωνιών, ορίστηκε η ενάτη πρωινή, με μαγιώ, 
κολατσιό και κατάλληλα παπούτσια για ολο-
ποτάμια διαδρομή. Ξεκινήσαμε οδικώς με τα 
αυτοκίνητα γύρω στους είκοσι «νοματέους» 
και σταματήσαμε λίγο πριν την διασταύρωση 
για τα’ Άγραφα, στην ξύλινη πινακίδα που 
γράφει φαράγγι Όσκλιανης. Ακολουθήσαμε 
το παλιό μονοπάτι Αγράφων Βαρβαριάδας 
μέσα σε πλούσια βλάστηση από γαύρους, 

πουρνάρια, αγριοκαστανιές, πλατάνια, και 
κατηφορίσαμε προς τον Αγραφιώτη με κα-
τεύθυνση το φυσικό στένωμα των απότομων 
βουνοκορφών στην περίφημη τρύπα της Κα-
τσιαντούς, το Πιγκιανίτικο «Πανταβρέχει».

Φτάνοντας στην είσοδο του φαραγγιού, το 
θέαμα ήταν εκπληκτικό. Στα απότομα πρα-
νή, ατέλειωτες αποχρώσεις του πράσινου. 
Τα βρύα και οι χλωρασιές περιλούζονταν 
με νερό, πού έπεφτε σε ατελείωτες σταλαγ-
ματιές πάνω απ’ τα κεφάλια μας σαν μια το-
πική βροχή, αναμειγνύοντας τον ήχο απ’ τα 
γάργαρα νερά του ποταμιού με τον ήχο της 
σταλαγματιάς, σαν τη βροχή που πιτσιλάει 
στα γαλαζοπράσινα νερά μιας λίμνης Μπαί-
νοντας και προχωρώντας ουσιαστικά μέσα 
στο φαράγγι η συνέχεια ήταν εκπληκτική. Τα 
πρανή από δεξιά κι απ’ αριστερά, ήταν πότε 
γεμάτα οργιώδης βλάστηση και πότε καθα-
ρός, γυμνός βράχος με σχεδόν όλες τις γήι-
νες αποχρώσεις, ατέλειωτα ψηλός και πολύ 
απόκρημνος. Η διαδρομή ήταν δύσκολη κι 
επικίνδυνη, πολύ συχνά διασχίζαμε το ποτάμι 
πότε από τ’ αριστερά και πότε από τα δεξιά και 
πολλές φορές το νερό έφτανε πολύ πάνω απ’ 
τα γόνατα.

Βγαίνοντας απ’ το φαράγγι μετά από πε-
ρίπου ένα χιλιόμετρο, ακολουθήσαμε  την 
ροή του ποταμού για μια ώρα, ίσως και πα-
ραπάνω, μέχρι να βρούμε στ’ αριστερά μας το 
πέτρινο καμαρωτό γεφύρι της Ανηφόρας , το 
γεφύρι τού «Μπάρτσου» που ένωνε τα Επι-

Το Πιγκιανίτικο «Πανταβρέχει»

νιανά με την Βαρβαριάδα, όταν ο Φτεριώτης 
φούσκωνε και δεν άφηνε κανέναν να τον 
περάσει.  Πάνω κι αριστερά του γεφυριού, 
ήταν τα απομεινάρια απ’ τα ερείπια του ομώ-
νυμου Δημοτικού Σχολείου της Ανηφόρας. 
Σε αυτό το σημείο πήγαμε δεξιά και ακολου-
θήσαμε ολοποτάμια και αντίθετα στη ροή του 
τον Φτεριώτη, για περίπου σαράντα λεπτά. 
Κάποια στιγμή το νερό εξαφανίζεται για να 
φανερωθεί ξανά μετά από  λίγο περπάτημα. 
Ακολουθώντας τον δεν θα αργούσαμε μέχρι 
να φτάσουμε στην μαγική είσοδο της Άπατης 
γης, που ήταν και ο τελικός προορισμός μας. 

Αφήσαμε στην είσοδο το κολατσιό μας, 
τα ρούχα μας και  τις  πετσέτες και αρχίσαμε 
ένας - ένας  να διασχίσουμε  την Άπατη. 

Οι πρώτοι που τόλμησαν, άρχισαν να φω-
νάζουν δυνατά, αντιδρώντας στην αίσθηση 
του καταπαγωμένου νερού και προσπάθη-
σαν να αποτρέψουν τους υπόλοιπους. Στη 
συνέχεια όμως, με επιφωνήματα χαράς και 
δέους παρότρυναν και τους υπόλοιπους να 
μπούν για να μοιραστούν όλοι μαζί αυτό που 
λέγεται Άπατη Γή στην Φτέρη! 

Ουσιαστικά είναι μια τεράστια σπηλιά – 
πέρασμα με ελάχιστο άνοιγμα από πάνω, 
που μόλις φαίνεται το γαλάζιο του ουρανού 

και τόσο ψηλή, που σε κάποια σημεία ίσως 
να αγγίζει τα 150 με 200 μέτρα περίπου. Εί-
ναι η παρ’ ολίγον ένωση των πλευρών δύο 
κατακόρυφων, θεόρατων και  διαφορετικών 
ορεινών όγκων.

Το  μήκος της Άπατης, είναι περίπου 400 
με 800 μέτρα και στην έξοδό της τρέχει γάρ-
γαρος και καταπαγωμένος ο Φτεριώτης. 

Σε πολλά σημεία την περνάς μόνο κολυ-
μπώντας, ενώ σε άλλα σημεία μόνο σκαρ-
φαλώνοντας, σε ένα στενό μονοπάτι με φα-
γωμένους και γλιστερούς από το τρεχούμενο 
νερό βράχους. Ίσως να χρειαστήκαμε μισή 

ώρα για να περάσουμε αυτό το πανέμορφο, 
μοναδικό και εκπληκτικό μνημείο της φύσης 
και να βγούμε στην άλλη πλευρά.

Βέβαια, η επικινδυνότητα του εγχειρήμα-
τος και ο βαθμός δυσκολίας ήταν πολύ με-
γάλος, αλλά δεν υπήρξε ούτε ένας μικρός ή 
μεγάλος που δεν έμεινε άφωνος απ’ αυτό  το 
εκπληκτικό θέαμα, που σίγουρα χρειάστη-
καν χιλιάδες χρόνια για να δημιουργηθεί μια 
τέτοιας άγριας και φυσικής ομορφιάς σύνθε-
ση! Εξουθενωμένοι οι πάντες απ τ́ην κούρα-
ση, επιστρέψαμε κατά τις 19:00 μμ πίσω στα 
Επινιανά, αλλά… σίγουρα όλοι απολαύσαμε 
μια μοναδική εμπειρία, σε μια χορταστική δι-
αδρομή παρθένου φυσικού κάλους, που θα 
μας μείνει αξέχαστη και είμαστε πανευτυχείς 
που τη ζήσαμε!!!

Όσοι λοιπόν θέλουν να το ζήσουν ξανά ή 
να είναι η πρώτη τους φορά, να φροντίσουν 
να ‘ναι στα Επινιανά, το πρώτο 15θήμερο του 
Αυγούστου γύρω στις εννιά.

Πέτρα την πέτρα περπατώ 
και μέσα στο νερό 
τσαλαβουτώ!

Η είσοδος στην «Άπατη Γη»

Άρθρο: Γ. Κ. Χρύσανθος

Κάποιος συγχωριανός μας 
είχε πει, ότι εδώ είχε γυριστεί 
η διαφήμιση για το σαμπουάν 
“Timotei””

“
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Το γεφύρι του Μπάρτσου
Ξεκινώντας από τη Βαρβαδιάδα (πάντα με 
το μουλάρι, διότι άλλος τρόπος δεν υπήρ-
χε) φτάνουμε στο συνοικισμό ανηφόρα στο 
γεφύρι του Μπάρτσου (εκεί συναντιούνται 
οι ποταμοί Φτεριώτης και Αγραφιώτης) δε-
ξιά παραποτάμια στον Αγραφιώτη είναι η 
σπηλιά του Σκλαπάνη.  Ο Σκλαπάνης ήταν  
κάποιος ο οποίος είχε έρθει από τα Σκλά-
τενα Τρικάλων  και  κατοίκησε σε αυτή τη 
σπηλιά για ένα διάστημα επί Τουρκοκρατί-
ας. Από εκεί περνούσε ο Κατσαντώνης τον 
οποίο και τροφοδοτούσε ο Σκλαπάνης.

Ο Σκλαπάνης είχε εννέα αδελφές. Τη μια 
από αυτές την έλεγαν Λεμονιά, την οποία 
και έκανε προξενιό ο Κατσαντώνης σε ένα 
από τα πρωτοπαλίκαρά του, τον Γιώργο 
Αρωνιάδα, ο οποίος καταγόταν από την 

Πάργα Ηπείρου. Το ζευγάρι κατοίκησε 
στη Ανηφόρα στη θέση Πετριά όπου 
και έμειναν μόνιμα. Εκεί, ο Γιώργος Αρω-
νιάδας φύτεψε δέκα ριζες ελιές, οι οποίες 
υπάρχουν ακόμα μέχρι σήμερα. Η Ανηφό-
ρα  υπήρξε ο πρώτος συνοικισμός των Επι-
νιανών, όπου κατοικούσαν τριάντα οικογέ-
νειες. Τα επίθετα που επικρατούσαν ήταν:  
Κουτρομάνος, Γαντζούδης, Σκλαπάνης, 
Ζαρκαδούλας, Ιωάννου, Αποστόλου, κ.α.

Προχωρώντας από το γεφύρι του Μπάρ-
τσου αριστερά και περίπου σε πεντακό-
σια μετρά φτάνουμε στην Άπατη. 
Εκεί συναντάμε και το με-
γαλύτερο φαράγγι, 
το οποίο ξε-
κινά 

από την Άπατη και φτάνει στο συνοικισμό 
της Φτέρης.  Δεξιά, ανεβαίνουμε μια με-
γάλη ανηφόρα όπου στην κορυφή αυτής 
συναντάμε το εικόνισμα του αγ. Στεφάνου.  
Από εκεί, διασχίζουμε ένα δάσος γεμάτο 
έλατα για περίπου μισή ώρα και φτάνουμε 
στη Ρουσέλα και στη συνέχεια ο δρόμος 
καταλήγει στα Επινιανά.

Οι Νύμφες & οι Νεράιδες αρχαίων Νυμφών). Εμφανίζονται και αυτές 
ως νεαρές κοπέλες εξαιρετικής ομορφιάς 
με μακριά ξανθά μαλλιά, ασπροντυμένες, 
όμορφες σαν τα κρύα νερά, όπως λέγει ο 
λαός. Τις συναντάμε να τραγουδούν κοντά 
στις βρύσες και στα πηγάδια, στις ρεματιές 
και στις ακροποταμιές, στα διάσελα και τα 
λιβάδια, στα δάση και στα απρόσιτα φα-
ράγγια. Πολλές νεοελληνικές παραδόσεις 
αντλούνται από την κεντρική και δυτική 
Ελλάδα. 
Από  την  περιοχή  της  Ευρυτανίας  γενικά:  
«Το συμπεθερικό», «τα Κοκκάλια», «Το 
τύπωμα» και «Τα πατήματα της Παναγίας» 
στην Ποταμιά Καρπενησίου.

 Από την περιοχή των Αγράφων: 
«Η μαμή των Πιγκιανών» (κάποια φημι-
σμένη μαμή από τα Πιγκιανά, που ξεγέν-
νησε τη Νεράιδα και την περιποιήθηκε ως 
λεχώνα). «Η κατοικία των Νεράιδων στη 
σπηλιά του Καρακίτση στο Σέλλο Μαρά-
θου». 
«Ο νεραϊδολόγος του Λιθοχωρίου» (κά-
ποιος από το Λιθοχώρι που μπορούσε να 
μαζεύει τις Νεράιδες σε ορισμένο μέρος  
για να του υποδείξουν βότανα για κάποιους 
αρρώστους και να του δώσουν οδηγίες για 
τις θεραπείες τους) κλπ.

Τον προηγούμενο χρόνο (2014), ο καθηγητής Γ. Καρα-
γιώργος δημοσίευσε το βιβλίο του «Οι Νύμφες και οι Νε-
ράιδες» που εξετάζει διαχρονικά την Ελληνική παράδο-
ση από το 2000 π.χ. μέχρι σήμερα, δηλ. 4.000 χρόνια. 
Σύμφωνα με την πίστη των Αρχαίων οι Νύμφες ήταν γυναικείες νεανικές μορφές εξαίσιου 
κάλλους εμφανιζόμενες στα όρη, στις πηγές και στα δάση και ως Νηρηίδες στη θάλασ-
σα. Τα ίδια ακριβώς γνωρίσματα παρατηρούμε σήμερα και στις Νεράιδες (απόγονοι των 

ΑΡΘΡΟ:  Άντα Ζαρκαδούλα

ΑΡΘΡΟ: Παναγιώτης Κουτρομάνος

του Γ.  Καραγιώργου Η Σοφία Βενετσιάνσκαγια
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Τι γίνεται με τον περιβόητο οικονο-
μικό έλεγχο στον δήμο και ποια τα 
αποτελέσματα των ορκωτών λογι-
στών εως τώρα;

Ο οικονομικός έλεγχος στο Δήμο διεξάγε-
ται κανονικά από τους ορκωτούς λογιστές 
στους οποίους και έχει ανατεθεί. Ακόμα 
δεν έχουμε αποτελέσματα και πορίσματα. 
Όταν τα παραλάβουμε θα δοθούν αμέσως 
στη δημοσιότητα και όπου αλλού χρεια-
στεί.

Παράλληλα με τους ορκωτούς λογιστές 
γίνεται από τις Υπηρεσίες του Δήμου η κα-
ταγραφή των παλαιών οφειλών (νόμιμων 
και μη) και σε συνεργασία με το Νομικό 
Σύμβουλο του Δήμου Αγράφων θα δρομο-
λογηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Προσαυξήσεις στα αναδρομικά τέλη 
που στάλθηκαν στους δημότες των 
Αγράφων. Ποιες οι διευκολύνσεις 
πληρωμής και αν υπάρχει η δυνατό-
τητα διαγραφής μέρους του ποσού.

Οι προσαυξήσεις στα δημοτικά τέλη του 
Δήμου που στάλθηκαν στους Δημότες 
ήταν υποχρεωτικές και δεν αποτελούσαν 
δική μας επιλογή. Εμείς έπειτα από τη συλ-
λογή των αιτήσεων και των διορθώσεων 
που κάναμε και που εξακολουθούμε να κά-
νουμε μέχρι να διορθωθούν όλα τα υπάρ-
χοντα λάθη που προϋπήρχαν από τους 
προηγούμενους δημοτικούς άρχοντες, εί-
μαστε ακόμα στη μέση αυτής της προσπά-
θειας η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί 
σταδιακά και με αναλυτική καταγραφή ανά 

Τοπική Κοινότητα και πόρτα- πόρτα.
Αυτή τη στιγμή και έως την 26η Ιουνί-

ου 2015 υπάρχει η δυνατότητα διαγραφής 
των προσαυξήσεων στα Δημοτικά Τέλη ως 
εξής:

α) 100% Διαγραφή προσαυξήσεων για 
εφάπαξ καταβολή ολόκληρης της οφειλής 
που υπάρχει στα δημοτικά τέλη (πληρώνε-
ται μόνο το πάγιο τέλος),

β) 90% Διαγραφή των προσαυξήσεων με 
διακανονισμό 5 δόσεων (μέσω της Οικονο-
μικής Υπηρεσίας),

γ) Δυνατότητα καταβολής σταδιακά έως 
και 100 δόσεις μετά από διακανονισμό 
μέσω της οικονομικής υπηρεσίας του Δή-
μου και με ελάχιστη καταβολή το ποσό των 
20 ευρώ.  

Ένα μήνυμα σας στους Δημότες του 
Δήμου Αγράφων.

Η Νέα Δημοτική Αρχή (όλοι οι συνερ-
γάτες μου Αντιδήμαρχοι – Δημοτικοί Σύμ-
βουλοι,  Τοπικοί Πρόεδροι και Τοπικοί 
Σύμβουλοι μαζί με το ολιγάριθμο προσω-
πικό του Δήμου μας και εγώ) σε συνερ-
γασία με όλους τους συναρμόδιους φο-
ρείς, όπως Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 
Υπουργεία και Υπηρεσίες με τους όμορους 
Δήμους καθώς και τα συλλογικά όργανα 
των Δήμων (ΚΕΔΕ) συνεργαζόμαστε και 
εργαζόμαστε σκληρά και ακατάπαυστα 
επί καθημερινήςβάσης και σε όλους τους 
τομείς αφενός να στήσουμε έναν πραγματι-
κό – λειτουργικό , βιώσιμο και αναπτυσσό-
μενο Δήμο που θα προσφέρει όσο γίνεται 
περισσότερα στους Δημότες του και αφετέ-
ρου να επιτύχουμε την υπέρβαση μέσα από 
στοχευμένες δράσεις και τις χρηματοδοτι-
κές δυνατότητες της νέας προγραμματικής 
περιόδου και να φέρουμε το Δήμο μας στο 
επίπεδο που πρέπει και του αξίζει.

Ευχαριστούμε τους Δημότες μας για 
την κατανόηση, την υπομονή, και 
την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν, 
την συμπαράσταση, την ενίσχυση 
και την αρωγή που μας παρέχουν.

Για όλους και για όλα μίλησε ο δήμαρχος Αγράφων 
κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής στην συνέντευξη που πα-
ραχώρησε  την Τετάρτη 3 Ιουνίου στο Prasi@online 
στον κ. Κουκουράβα μέρος της οποίας αναδημοσιεύ-
ουμε παρακάτω:

Συνέντευξη με τον δήμαρχο Αγράφων

697 2330058
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KOY
IZ!

Τοπικοί γλωσικοί ιδιωματισμοί: 
•  Μή βάν(ι)’ς τ(ου)ν πάφλα ψλά στ(ου) τιμπλί κι’ 
απστουμί’ς. Κι πλακώ’ς τα βουμπίρκα τα κού-
τσκα!
•  Ξπουλί’ς κι έμπα μέσα! - Πουδές κι έβγα όξου!

Σε τι πράγμα αναφέρεται η 
παρακάτω πρόταση?
Πιάστ’ς… γδάρτ’ς, πλύντ’ς, 
ξύστ’ς, ψήστ’ς… Φάτ’ς!!!
Λύση: Τς’ πατσές!

Κατάσταση συνδρομών - χορηγιών 
στο σύλλογο από 02.2015 εώς 06.2015

α/α Ονοματεπώνυμο €

1 Αποστόλου Λάμπρος Κων/νος 50

2 Αποστόλου Αποστόλης Κων/νος 50

3 Μάμαλης Παναγιώτης Δημήτριος 50

4 Κουτρομάνος Κων/νος Στέφανος 50

5 Ιερομόναχος Δαμασκηνός Τατάρνας 10

6 Τασουνίδης Στέφανος 10

7 Ζαρκαδούλας Γεώργιος Άγγελος 20

8 Ζιώγας Βασίλειος Απόστολος 20

9 Τριανταφύλου Κωνσταντίνος Χαρίλαος 10

10 Κουτρομάνος Κων/νος Σπυρίδων 20

11 Ζαχαρίας Αθανάσιος 20

12 Μανίκας Χρυσόστομος 10

13 Ταλάντζης Λάζαρος 10

14 Ζαρκαδούλας Γεώργιος Ηλίας 50

15 Αποστόλου Ηλίας Ταξιάρχης 20

16 Ζαρκαδούλα Μαρία Νικόλαος 10

17 Αβράμπος Βασίλειος 50

18 Γεωργίου Λάμπρος Βασίλειος 50

19 Καφρίτσας Δήμος 20

20 Kουντουριώτη Σπυριδούλα 10

21 Ξύστρας Κωνσταντίνος 10

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

ΔΕΗ βλάβες 22370 22217
ΔΕΗ πληροφορίες 22370 25852

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

Πυροσβεστική 199

Πρώτες Βοήθειες 166

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

Χρήσιμα 
τηλέφωνα

Σημείωμα έκδοσης

Στόχος όπως έχουμε ανακοινώσει στο 
πρώτο τεύχος είναι να εκδίδεται κάθε τρί-
μηνο και να αποστέλλεται ταχυδρομικά σε 
όλα τα μέλη του συλλόγου και όχι μόνο. 
Επειδή υπάρχουν ελλείψεις σχετικά με τις 
διευθύνσεις  ορισμένων μελών και παραλη-
πτών της εφημερίδας θα θέλαμε να έχουμε 
από όλους  τα στοιχεία επικοινωνίας, την 
ταχυδρομική διεύθυνση, τον ταχυδρομι-
κό κώδικα και τα τηλέφωνα επικοινωνίας. 
Αυτά είναι απαραίτητα για την ενημέρωση 
του αρχείου μελών και για την σωστή απο-
στολή της εφημερίδας. Η αποστολή αυτών 
των στοιχείων μπορεί να γίνει μέσω των με-
λών του Δ.Σ. που είναι δημοσιευμένα στην 
εφημερίδα μας.

Τα πρώτα σχόλια για την εφημερίδα ήταν 
πάρα πολύ θετικά και αυτό μας ενθαρρύνει 
για περαιτέρω προσπάθειες και βελτιώσεις. 
Σκοπός της εφημερίδας είναι να βοηθήσει 

στην καλύτερη επικοινωνία των Επινιανι-
τών αλλά και να γίνει βήμα ώστε να ακου-
στούν οι διάφορες απόψεις και να παρου-
σιαστούν τα προβλήματα της περιοχής σε 
μια προσπάθεια ταχύτερης επίλυσης τους. 
Στην προσπάθεια αυτή το ΔΣ του συλλόγου 
θα σταθεί αρωγός στο Δήμο Αγράφων. 

Ζητάμε επίσης από τους αναγνώστες  να 
μας στείλουν  όσα θέματα κρίνουν απα-
ραίτητα ότι πρέπει να δημοσιευθούν στην 
εφημερίδα. Επίσης θέλουμε μέσα από τις 
στήλες της εφημερίδας να παρουσιάζουμε 
κατά καιρούς συγχωριανούς μας που διέ-
πρεψαν, διακρίθηκαν είτε στον επιχειρη-
ματικό τομέα είτε στο χώρο των επιστημών 
κλπ. και γι αυτό ζητάμε την βοήθεια σας για 
την συλλογή στοιχείων. Όπως θα δείτε στο 
σημερινό τεύχος κάνουμε αναφορά στους 
αδελφούς Χόντου που ξεκίνησαν από τα 
Άγραφα και διακρίθηκαν. Επίσης έχει γί-

νει αναφορά στον στρατηγό Αβράμπο Δη-
μήτριο αλλά και στο γιατρό Ζαρκαδούλα 
Κωνσταντίνο που θα αποτελεί θέμα προς 
παρουσίαση  στην πολιτιστική ημερίδα που 
θα γίνει το καλοκαίρι στα Επινιανά και θα 
περιλαμβάνει και την παρουσίαση του βι-
βλίου του Γεωργίου Καραγιώργου με τίτλο 
«Τα Άγραφα».

Για τις εκδηλώσεις που θα γίνουν τον Αύ-
γουστο στα Επινιανά θα βρείτε λεπτομέρει-
ες σε άλλη στήλη. Ελπίζουμε στην ενεργό 
συμμετοχή όλων για την επιτυχία των εκ-
δηλώσεων αυτών. Καθήκον όλων μας θα 
πρέπει να είναι πως θα αναβαθμίσουμε το 
χωριό μας που δικαιολογημένα αποκαλεί-
ται το μπαλκόνι των Αγράφων.

Με την ελπίδα ότι όλοι θα συμβάλλουν 
ώστε η προσπάθεια αυτή  να ευοδωθεί σας 
στέλνουμε  τους θερμούς χαιρετισμούς όλων 
των μελών του Δ.Σ. του συλλόγου.

Αγαπητοί  αναγνώστες της εφημερίδας, αισίως φθάσαμε 
στο  τρίτο τεύχος της εφημερίδας «Επαινιανών Λόγος» 
που εκδίδεται από το Σύλλογο των Επινιανιτών Αγρά-
φων Ευρυτανίας.



18 19

ΕΠΑΙΝΙΑΝΩΝ ΛΟΓΟΣ ΕΠΑΙΝΙΑΝΩΝ ΛΟΓΟΣΤεύχος #3 Τεύχος #3Καλοκαίρι 2015 Καλοκαίρι 2015

697 4760 862

Πωλείται διόροφη οικία 90 τ.μ. στα 

Επινιανά, στο κέντρο του χωριού, πρόσο-

ψη στην πλατεία με οικόπεδο 400 τ.μ  με 

καταπληκτική θέα. Τιμή συζητήσιμη.

694 6085 868

Πωλείται οικόπεδο 300 τ.μ. στα Επι-

νιανά, εντός σχεδίου, επίπεδο, 21Χ15, 4 

όψεων, άρτιο, οικοδομήσιμο, πρόσοψη 

21 μ. Με θέα, Τιμή 12.900 συζητήσιμη. 

Γιώργος Θωμ. Σκλαπάνης 6984 87 44 60 Δροσέλα
Λάμπρος Βελ.. Γαντζούδης 6972 00 59 13 Σαμάρι
Γιώργος Γαντζούδης 6986 069 073 Καπριόρι
Πάνος Γεω. Κουτρομάνος 6976 44 36 72 Φτέρη
Νώντας Γεω. Κουτρομάνος 6979 58 08 12 Φτέρη
Κώστας Ζαρκαδούλας 6974 92 04 53 Ασπρόρεμα
Στέργιος Αβράμπος 6945 700 125 Απιδιά
Βασίλης Ζαρκαδούλας 6974 92 04 53 Ασπρόρεμα
Μπάμπης Σκλαπάνης 6981 01 68 42 Σαμάρι
Κωστας Σκλαπάνης 6978 20 37 40 Σαμάρι
Βασίλης Κουτρομάνος 6978 84 09 64 Φτέρη
Πάνος Θεο. Αρωνιάδας 6977 39 14 10 Φτέρη
Κώστας Θεο.  Αρωνιάδας 6972 03 71 81 Φτέρη
Σπύρος Γατζούδης 6973 81 70 03 Μακρύκαμη
Γιώργος Στέφ. Αβράμπος 6975 26 06 12 Μέρσια

BESTmarket
www.best-market.gr

Παναγιώτης & Λάµπρος 
Ζαρκαδούλας Ο.Ε

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

Κτηνοτρόφοι, Γαλακτοκομικά προϊόντα

697 4079 407

Πωλείται διόροφη πέτρινη οικία 

σε κεντρικό σημείο. Επινιανά.
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