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από το μπαλκόνι των Αγράφων

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε από  το 
Δ.Σ. του συλλόγου Επαινιανιτών σε συνερ-
γασία με τον Δήμο Αγράφων Ευρυτανίας   η 
πολιτιστική ημερίδα την Παρασκευή 14 Αυ-
γούστου 2015 το πρωί στα Επαινιανά. Στην 
ημερίδα παραβρέθηκαν ο αντιδήμαρχος του 
Δήμου Αγράφων κ. Θύμιος Μιχόπουλος, ο 
πρόεδρος του συλλόγου Αγραφιωτών...

Η πρόγνωση του καιρού για πιθανή απο-
γευματινή νεροποντή μας φόβισε λιγάκι αλλά 
τελικά όλα πήγαν καλά, η βροχή σταμάτησε 
και το γλέντι ακολούθησε σύμφωνα με το πρό-
γραμμα. Βέβαια οι εναλλαγές αυτές του καιρού 
μπορεί να απέτρεψαν κάποιους, κυρίως από τα 
γειτονικά χωριά να παρευρεθούν. Συγκεντρω-
θήκαμε γύρω στα 400 άτομα.

Ο Επινιανίτης καθηγητής, διδάκτωρ του 
Πανεπιστημίου της Φραγκφούρτης,  Γε-
ώργιος Κων. Καραγεώργος  γράφει όπως 
είναι γνωστό σε κάθε τεύχος της εφημερί-
δας «Επαίνιανών Λόγος». Επιπρόσθετα 
παρουσίασε το βιβλίο του «Τα Άγραφα» 
στη πολιτιστική ημερίδα που έγινε στα 
Επινιανά τον Αύγουστο 2015.

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς και σε άριστο 
κλίμα, ο κύκλος των Γενικών Συνελεύσεων 
τον οποίο θέσπισε ο Δήμαρχος Αγράφων κ. 
Θεόδωρος Μπαμπαλής και στις τριάντα δύο 
(32) Τοπικές Κοινότητες του Δήμου, με τη 
συμμετοχή Τοπικών Συμβουλίων, Πολιτιστι-
κών Συλλόγων - Φορέων και πλήθους...

Πολιτιστική
ημερίδα 

Τοπικές  
συνελέυσεις

Αντάμωμα  
2015

Τα βιβλία του 
Γ. Καραγεώργου

Περιεχόμενα:
Παρ’ ολίγου Πιγκιανίτης πρωθυπουργός11

Τόπος τόσο κοντά στο Θεό10Νέα πλαζ06
Αλληλογραφία13
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(συνέχεια από τη σελίδα 01) κ. Λά-
μπρος Γατής, ο γενικός γραμματέας της 
Εταιρείας Ευρυτάνων Επιστημόνων κ. 
Απόστολος Αβράμπος, πολλοί συγχω-
ριανοί μας αλλά και αρκετοί επισκέπτες. 
Ακόμη παρέστη ο κ. Χρήστος Κίτσιος, 
διαχειριστής  της ιστοσελίδας agrafiotis.
gr η οποία μαζί με την ηλεκτρονική εφη-

μερίδα prasiaonline.gr και την εφημερίδα 
μας «Επαινιανών Λόγος» ήταν Χορηγοί 
επικοινωνίας.

Τα θέματα της ημερίδας ήταν :
Η παρουσίαση  του βιβλίου «Τα Άγρα-

φα» του εκλεκτού φιλολόγου συγχωρια-
νού μας Γεωργίου Κων. Καραγεώργου, το 
οποίο αναφέρεται στην ιστορία των Αγρά-
φων από το 1430-1830 μ.χ.

 Η παρουσίαση  του βιβλίου «Κωνστα-
ντίνος Ζαρκαδούλας, ο ανθρωπιστής για-
τρός των Αγράφων» για τον συγχωριανό 
μας γιατρό Κωνσταντίνο Λάμπρου Ζαρ-
καδούλα που έχει γράψει ο γιος του Λά-
μπρος Κων. Ζαρκαδούλας. Προηγήθηκε 

εκκλησιασμός με αρτοκλασία στον Ιερό 
Ναό του Αγίου Γεωργίου Επαινιανών. 
Μετά τον εκκλησιασμό, αφού προσφέρ-
θηκε  καφές στο καφενείο ‘’Πανόραμα’’, 
άρχισε η ημερίδα στην κεντρική πλατεία 
δημοδιδάσκαλου Παναγιώτη Θέου  Κου-
τρομάνου.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. του συλλόγου  

Γεώργιος Χρύσανθος καλωσόρισε τους 
παρευρισκομένους και ανέφερε ότι για 
πρώτη φορά γίνεται στα Επινιανά πολι-
τιστική ημερίδα. Ευχαρίστησε τον συγ-
χωριανό μας Γεώργιο Κων. Καραγεώργο 
που δέχθηκε να το παρουσιάσει το βιβλίο 
του στα Επινιανά. Επισήμανε μάλιστα ότι 
ο κ. Καραγεώργος έχει αναδείξει πολλά 
θέματα μέσα από τις στήλες της εφημερί-
δας του συλλόγου ‘’Επαινιανών Λόγος’’, 
ευχόμενος αυτή η προσπάθεια να συνεχι-
σθεί και στις επόμενες εκδόσεις της εφη-
μερίδας του συλλόγου. 

Με αφορμή το βιβλίο «Κωνσταντίνος 
Ζαρκαδούλας, ο ανθρωπιστής γιατρός 

Πολιτιστικός σύλλογος Επαινιανιτών.
Πολιτιστική ημερίδα του συλλόγου μας την Παρασκευή 14 Αυγούστου 2015

ΕΠΑΙΝΙΑΝΩΝ ΛΟΓΟΣ
Τριμηνιαία έκδοση του πολιτιστικού συλ-
λόγου Επαινιανιτών Ευρυτανίας «ο Άγιος 
Γεώργιος». Τεύχος 4ο. Φθινόπωρο 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, Κλεομένης 
Χρύσανθος. Τα άρθρα που έχουν υπογρα-

φή εκφράζουν προσωπικές 
απόψεις του υπογράφοντος.
Γραφιστική επιμέλεια: 
Αλέξανδρος Μπουμπουρίδης
Σοφία Βενετσιάνσκαγια
Ζωζεφίνα Μπουμπουρίδου

από το μπαλκόνι των Αγράφων

Για οτιδήποτε αφορά ύλη εφημερίδας :
Χρύσανθος Γιώργος  -  6973 774961
Ζαρκαδούλας Λάμπρος  -  6947 777992
Υπεύθυνοι καταχωρήσεων:

Ζαρκαδούλας Κών/νος  -  694 4629653
Ζαρκαδούλας  Όθωνας  -  697 3003093
Κουτρομάνος Παντελής  -  697 2038171
Σκλαπάνης Γιώργος  -  698 4874460

ΕΝΗ
ΜΕΡ
ΩΣΗ

Φθινόπωρο 2015

των Αγράφων» για τον συγχωριανό μας 
γιατρό Κωνσταντίνο Λάμπρου Ζαρκα-
δούλα σημείωσε ότι πρόθεση του Δ.Σ. του 
συλλόγου είναι να αναδείξει και άλλους 
αξιόλογους ανθρώπους που έλκουν την 
καταγωγή τους από τα Επινιανά. Ενημέρω-
σε ότι ο γενικός γραμματέας του συλλόγου 
μας Λάμπρος Κων. Ζαρκαδούλας εξέδωσε 
το βιβλίο αυτό για τον πατέρα του και πα-
ραχώρησε την διάθεση του βιβλίου αυτού 
στον Σύλλογο με την επιθυμία τα έσοδα 

από την διάθεση να διατεθούν στα Επαινι-
ανά για πολιτιστικούς σκοπούς. Τέλος τόνι-
σε ότι πρόθεση του συλλόγου είναι αυτού 
του είδους οι εκδηλώσεις να συνεχιστούν, 
παράλληλα με όλες τις άλλες εκδηλώσεις 
που προγραμματίζει ο σύλλογος. Ακολού-
θησε η παρουσίαση των  βιβλίων.

Ομιλίες  για το βιβλίο «Τα Άγραφα» έγι-
ναν από  το δικηγόρο Χαράλαμπο Κούτσι-
κο και από  τον εκπαιδευτικό Κωνσταντίνο 
Χαραμή, οι οποίοι αναφέρθηκαν στο πολύ-
πλευρο συγγραφικό αυτό έργο του Γεωρ-

γίου Καραγεώργου. Ακολούθησε σύντομη 
αναφορά του συγγραφέα για το βιβλίο του 
καθώς και για το  προηγούμενο έργο του 
«Νύμφες και Νεράιδες» τα οποία συνδέο-
νται με τα Επαινιανά. Στη συνέχεια έγινε 
η παρουσίαση του βιβλίου «Κωνσταντίνος 
Ζαρκαδούλας, Ο ανθρωπιστής γιατρός 
των Αγράφων». Ομιλίες  για το βιβλίο αυτό 
έγιναν από τον πρώην Δήμαρχο Φραγκί-
στας Λάμπρο Κούτσικο, ο οποίος είναι και 
στενός συγγενής του γιατρού και το δικη-

γόρο Χαράλαμπο Κούτσικο. Και οι δύο 
αναφέρθηκαν στη προσωπικότητα, το έργο 
και τους αγώνες του γιατρού που κατά το 
μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του υπη-
ρέτησε στα Άγραφα. 

Ομιλίες  για το βιβλίο αυτό έγιναν από 
τον πρώην Δήμαρχο Φραγκίστας Λάμπρο 
Κούτσικο, ο οποίος είναι και στενός συγ-
γενής του γιατρού και το δικηγόρο Χαρά-
λαμπο Κούτσικο. Και οι δύο αναφέρθηκαν 
στη προσωπικότητα, το έργο και τους αγώ-
νες του γιατρού που κατά το μεγαλύτερο 

μέρος της καριέρας του υπηρέτησε στα 
Άγραφα.

Στη συνέχεια μίλησε ο πρόεδρος του 
συλλόγου Αγραφιωτών Λάμπρος Γατής, 
ο οποίος αναφέρθηκε και σε προσωπικές 
ιστορίες που είχε με τον πατέρα του και το 
γιατρό Ζαρκαδούλα. Τέλος ο εγγονός του 
γιατρού Κωνσταντίνος Λάμπρ. Ζαρκαδού-
λας είπε ότι δεν γνώρισε τον παππού του 
γιατρό Ζαρκαδούλα αλλά από αυτά που 
έχει ακούσει, διαβάσει κ.α. αισθάνεται πολύ 

υπερήφανος που φέρει το όνομά του.
Η ημερίδα έκλεισε  με σύντομη παρέμ-

βαση των Λάμπρου Ζαρκαδούλα και Γεωρ-
γίου Χρύσανθου οι οποίοι εκ μέρους του 
Δ.Σ. ευχαρίστησαν τους παρευρεθέντες και 
υποσχέθηκαν ότι τέτοιου είδους εκδηλώ-
σεις θα συνεχισθούν και στο μέλλον.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος του Τ.Δ. Επαι-
νιανών Λευτέρης Αβράμπος μαζί με το Δ.Σ. 
του συλλόγου παρέθεσαν γεύμα στους επι-
σκέπτες της ημερίδας στην ταβέρνα ‘Ανατολή’’. 

Άρθρο: Λάμπρος Κων. Ζαρκαδούλας
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Αντάμωμα 2015 Πολιτιστικός σύλλογος ΕπινιανώνΣύνοψη 
δραστηριό-
τητων

Εθελοντικές εργασίες
Ο εθελοντισμός είναι πάνω απ’ όλα η όρε-
ξη και η αγάπη ενός ατόμου να βοηθήσει 
αφιλοκερδώς ένα σύνολο προς όφελος του 
συνόλου. Ο Σύλλογος στηρίζεται εξ́ ορι-
σμού στον εθελοντισμό και την προσφορά 
των μελών του στο Σύλλογο είτε αυτό είναι 
μία εθελοντική οικονομική συνδρομή είτε 
μια εθελοντική προσωπική εργασία. Πα-
ρακάτω ορισμένοι τυχεροί, από τους πάρα 
πολλούς που πρόσφεραν αφιλοκερδώς 
την προσωπική τους εργασία.

Τεμαχισμός ψητών εδεσμάτων: Γιώρ-
γος Σκλαπάνης

Εθελοντές, σαν γνήσια αγριοκάτσικα 
σκαρφαλωμένοι σε παρακείμενη χαράδρα 
εν έργω τοποθέτησης διαφημιστικού πανό. 
Παντελής Κουτρομάνος, Κώστας Λ. Ζαρ-
καδούλας, Γιώργος Σκλαπάνης

Μερίδα ομάδας νεολαίων εθελοντών 
προθερμαίνονται πρίν απλώσουν τα τραπε-
ζοκαθίσματα στο πραύλειο του σχολείου. 

Το Δ.Σ ξεκίνησε φέτος στα Επινιανά μια 
σειρά απο μικρές προτοβουλίες τυπώνο-
ντας  και διανέμοντας  πρόγραμμα εκδηλώ-
σεων για το διάστημα απο το Σάββατο 8 Αυ-
γούστου μέχρι την Κυριακή 16 Αυγούστου 
με σκοπό πάνω απ’ όλα να προγραμματί-
σουμε όσοι μπορούμε περισσότεροι την πα-
ρουσία μας στα δρώμενα που αφορούσαν: 

1. Επιτραπέζια παιχνίδια στα καφενεία 
του χωριού.

2. Αθλητικούς αγώνες ποδοσφαίρου 
στο προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου.

3. Κολύμπι & πετοσφαίρηση Βeach 
voley στην ‘’Ανανεωμένη παραλία μας’’ 
στο ποτάμι.

4. Πεζοπορίες στα φαράγγια μας: Άπατη 
γη στη Φτέρη,  Όσκλιανη στον Αγραφι-
ώτη, Ασπρόρεμα.

5. Συγκέντρωση παλιών φωτογραφι-
ών στα γραφεία του Συλλόγου.

6. Καταγραφή ντοπιολαλιάς & παροι-
μιών στα γραφεία του Συλλόγου.

7. Πολιτιστική ημερίδα ‘’Παρουσίαση 
Αγραφιώτικων Βιβλίων’’.

8. Εθελοντικές εργασίες για την προε-
τοιμασία του ανταμώματος. 

9. Αντάμωμα 2015.
10. Γενική συνέλευση του Συλλόγου.

Ο καιρός φέτος δεν 
ήταν αρκετά συνεργά-
σιμος, αλλά σε γενικές 
γραμμές η συμετοχή 
ήταν πολύ ικανοποιη-
τική στις περισσότερες 
δραστηριότητες.

Σκοπός μας βέβαια του χρόνου είναι το 
πρόγραμμα των εκδηλώσεων να δημοσιευ-
θεί απ’ την εφημερίδα μας απο τον Ιούλιο, 
ώστε να μπορέσουμε να προγραμματίσου-
με περισότεροι, την συμμετοχή μας στις 
δραστηριότητες και κυρίως την συμμετοχή 
των παιδιών μας.

Την επόμενη χρονιά θα πρέπει να είμα-
στε περισσότεροι, πιο οργανωμένοι και να 
προγραμματίσουμε  το πρώτο δεκαπενθή-
μερο του Αυγούστου να ‘μαστε στα Επινια-
νά, μαζί με τους φίλους μας ή τα παιδιά μας!

Η πρόγνωση του καιρού για πιθανή απογευματινή νερο-
ποντή μας φόβισε λιγάκι αλλά τελικά όλα πήγαν καλά, η 
βροχή σταμάτησε και το γλέντι ακολούθησε σύμφωνα με 
το πρόγραμμα.

(συνέχεια από τη σελίδα 01)
Για τη διασκέδασή μας φρόντισε το 

συγκρότημα των γνωστών καλλιτεχνών  
Γιώργου Δημητρόπουλου και Αγάθης, 
μαζί με την συμμετοχή του Τροβατιανού 
Αλέκου Κάλλη, ο οποίος τραγούδησε  πα-
ραδοσιακά δημοτικά τραγούδια με το δικό 
του ξεχωριστό τρόπο που μας ενθουσίασε, 
οδηγώντας μας να σηκωθούμε από τα τρα-
πέζια μας και χορτάτοι από το φαγοπότι να 
χορέψουμε με την καρδιά μας αλλά και να 
ανταμώσουμε μεταξύ μας.

Βάλαμε τα δυνατά μας να οργανωθούμε 
και οι εθελοντές μας, μικροί και μεγάλοι, 
έκαναν καλή δουλειά. Βέβαια με την πείρα 
που αποκτήθηκε από το νέο ΔΣ του συλλό-
γου ελπίζουμε τον επόμενο χρόνο να γίνει 

ακόμη καλύτερη προετοιμασία.
Ο σύλλογος διοργάνωσε και λαχειοφό-

ρο αγορά με πολλά και πλούσια δώρα για 
τους τυχερούς. Προς έκπληξη όλων μας, 
οι λαχνοί εξαντλήθηκαν! Ευχαριστίες για 
τους χορηγούς των δώρων αναγράφονται 
σε παρακάτω στήλη. Σε άλλες στήλες θα 
βρείτε επίσης πληροφορίες και φωτογρα-
φίες για τις λοιπές  εκδηλώσεις που έγιναν 
στο χωριό που ήταν πολλές και επιτυχείς.

Άρθρο: Λάμπρος Κων. Ζαρκαδούλας

Ποδοσφαιρικοί αγώνες.
Το ποδόσφαιρο αδικήθηκε απ’ τα καιρικά 
φαινόμενα, διότι όποιο απόγευμα ήταν στο 
πρόγραμμα να παίξουμε, έπαιζαν τα σύννε-
φα με πολύ βροχή! Η συμμετοχή απο παί-
κτες πάντως ήταν πάρα πολύ μεγάλη, όχι 
όμως και απο θεατές! 

Η ποδοσφαιρική κράμπα στα Επινια-
νά γιατρεύεται με έναν πρωτοπόρο τρόπο 
για την Παγκόσμια Ιατρική ! Πώς? Μας το 
εξήγησε έμπρακτα όταν το’ παθε ο Δήμος 
ο Κολώνιας, μία είναι η μέθοδος λέει. Η 
Γγλιτσάτη!  Ή θεραπευτική Γκλίτσα… Πο-
λυεργαλείο και στην θεραπευτική Ιατρική! 
Ευτυχώς που ο διαιτητής ήταν δίκαιος διότι 
η εξέδρα είχε πολλές Γκλίτσες!

Διαχείρηση αγωνιστικού προφίλ 
ομάδων:

Ο ψηλότερος: 1,92 Παναγιώτης Μάμα-
λης, Τερματοφύλακας!

Ο κοντότερος: 1,14 Νάσος Χρύσανθος, 
Δεξί εξτρέμ? Κι όμως… Έκανε γκόλ!
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Γιώργος Κων/νου Καραγιώργος

Έγραψαν 
για τον Ε.Λ.

Λίγα λόγια για τον Γιώργο Κων. Καραγιώργο και το έργο του.

Ο Επινιανίτης καθηγητής, διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Φρα-
γκφούρτης,  Γεώργιος Κων. Καραγεώργος  γράφει όπως είναι 
γνωστό σε κάθε τεύχος της εφημερίδας «Επαινιανών Λόγος». Επι-
πρόσθετα παρουσίασε το βιβλίο του «Τα Άγραφα» στη πολιτιστική 
ημερίδα που έγινε στα Επινιανά τον Αύγουστο 2015. Το ΔΣ του 
συλλόγου τον ευχαριστεί για την προσφορά του αυτή και γι αυτό 
θεωρήσαμε σκόπιμο να αναφέρουμε μερικά στοιχεία από το βιο-
γραφικό του Γιώργου Καραγεώργου.

Φοίτησε στα Γυμνάσια Καρπενησίου και Αγρινίου. Αργότερα, 
σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών  με υποτροφία του ΙΚΥ 
κλασσική φιλολογία κι από εκεί στάλθηκε στη Γερμανία το 1974, 
όπου ειδικεύθηκε στην κλασσική φιλολογία στα Πανεπιστήμια 
Mainz και Φραγκφούρτης, στο οποίο και εκπόνησε τη διδακτορι-
κή του διατριβή (1979).

Έχει συγγράψει τα παρακάτω βιβλία:
1. «Ηρακλής και Αχελώος» Αθ. 2002  Αναλύεται η σύγκρουση 

και ο συμβιβασμός δύο λατρειών του θεού των υδάτων ποταμού 
Αχελώου με τη λατρεία του Δία (Ηρακλής )

2. «Οι Ευρυτάνες, οι Αγραίοι και οι Απεράντιοι - Ο κατακλυ-

σμός του Δευκαλίωνα» Αθ. 2008 Δίδεται συνοπτικά η ιστορία των 
φύλων της κεντρικής Ελλάδας κατά την προϊστορική εποχή κα-
θώς και η παράδοση για τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα.

3. «Οι αντάρτες του Άρη Βελουχιώτη και του δημοκρατικού 
στρατού» Αθ. 2008.  Περιγράφεται ο φοβερός–καταστροφικός εμ-
φύλιος 1942-1949.

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

5. «Τα Άγραφα» Αθ. 2015 Η ιστορία των Αγράφων (κεντρικής 
Πίνδου ) 1430 - 1830. Δίδεται η ιστορία του κεντρικού ελληνικού 
χώρου που προετοίμασε την ελληνική επανάσταση του 1821 και 
έδωκε τον άθλο των Ελεύθερων πολιορκημένων του Μεσολογγί-
ου.

Έχει γράψει επίσης μικρά μελετήματα και ανακοινώσεις σε 
συνέδρια που τα περισσότερα αναφέρονται στην Ευρυτανία, τα  
Άγραφα και τους Αγραίους.

Γιώργος Κλεομένη Χρύσανθος

Υ.Γ.  Όποιος  επιθυμεί να προμη-
θευθεί  κάποιο από τα παραπάνω 
βιβλία μπορεί να επικοινωνήσει 
με τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου 
(τα τηλέφωνα των οποίων ανα-
γράφονται σε άλλη στήλη) ή στα 
τηλέφωνα 22350 32131 και 210 
2815225.

Επιτραπέζια παιχνίδια
Διαβάζοντας το πρόγραμμα οι πιτσιρι-

κάδες όταν είδαν επιτραπέζια άρχισαν με 
μεγάλο ενθουσιασμό να ρωτούν: “Τι επι-
τραπέζια μας φέρατε? Τι θα παίξουμε?”

Μπορούμε να πούμε ότι όσοι νεολαίοι το 
μάθανε ήρθαν όλοι & όλες, απλά... περιμέ-

ναν πολύ πιο εντυπωσιακά  παιχνίδια! Θα 
προσπαθήσουμε του χρόνου για κάτι καλύ-
τερο.  Αν όμως κάποιος φίλος ή χωριανός 
έχει στο σπίτι του ξεχασμένα επιτραπέζια 
παιχνίδια γνώσεων μπορεί να τα δωρήσει 
στο Σύλλογο.

Στα επιτραπέζια όπως βλέπετε πήραν 

μέρος και λίγο μεγαλύτεροι από… πιτσι-
ρικάδες! Το Ζιζάνιο ο Λευτεράκης ήταν… 
Πρωταγωνιστής σε όλα!

Διευκρίνηση: Τα επιτραπέζια παιχνίδια 
γνώσεων παίζονται με κάρτες σαν τις κάρ-
τες τις τράπουλας. Τα παιδιά στις φωτογρα-
φίες δεν παίζουν με τραπουλόχαρτα. 

Ανάπλαση παραλίας
Η νέα όπως τελικά διαμορφώθηκε παρα-

λία είναι γεγονός, είναι πανέμορφη, κατα-
πράσινη, άνετη, προσβάσιμη, αμμουδερή 
και.. με πολύ πιό ζεστό νερό από προηγού-
μενες χρονιές. Εθελοντικά η νεολαία μας, 
καθάρισε και διαμόρφώσε το χώρο απ’ τις 
πέτρες και ξαναστήθηκε το γήπεδο πετο-
σφαίρησης με ποταμίσια άμμο και με  φιλέ! 

Τα πλατάνια χαρίζουν πολύ ίσκιο τόσο 
για το beach voley όσο και για τους λου-
όμενους της παραλίας. Ο χώρος πλέον 
προσφέρεται και για ‘’river party’’ η νεο-
λαία έριξε την ιδέα για διοργάνωση τέτοιας 
εκδήλωσης το ερχόμενο καλοκαίρι αλλά η 
ΔΕΗ δεν διαθέτει απαραίτητες υποδομές 
για ρεύμα.

Την λύση μπορεί να την δώσει μια μι-
κρή πετρελαιογεννήτρια αλλά σε χαλε-
πούς καιρούς θεωρείται πλέον πολυτέλεια. 
Μια γεύση απο την νέα παραλία δείτε 

στης φώτο που μας έστειλαν Πιγγιανίτες 
‘’Paparazzi’’.

ΥΓ.  Άτυχοι στάθηκαν βέβαια ο Γιώργος 
Καραγιώργος με την παρέα του, που ενώ 
ήρθαν στα Επινιανά… δεν μερίμνησαν να 
φέρουν τα μαγιώ τους… ερχόμενοι στην 
παραλία! Παρ́ αυτα όμως απόλαυσαν ενα 
μικρό αγώνα πετοσφαίρησης!

Ποίημα
«Φθινόπωρο»

Νεράϊδα η φύση ζώστηκε την κίτρινη ποδιά 
και όλα γύρω τα ‘βαψε σαν όνειρο χρυσό,
το δειλινό αχνόφεγγε στη φλογινή αντηλιά,
ροδοβαμμένα σύννεφα χαϊδεύουν το βουνό.

Κυκλάμινα ζευγαρωτά μέσ’ τα ξερά τα φύλλα,
νοιώθουν μικρά και απόκρυφα, έρμα στο μονοπάτι,
τρίζει η γριά κληματαριά απ’ τα πολλά σταφύλια
κι η νιά σκαλώνει γελαστή κρατώντας το καλάθι.

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς, Σ.  Χαντζόπουλος,  Καρπενήσι.

Με πολύ χαρά συνάντησα  στο διαδίκτυο το εξαιρετικό από κάθε 
πλευράς έντυπο του συλλόγου σας και οφείλω να σας συγχαρώ. 
Σαν ευρυτάνας συνταξιούχος εκπαιδευτικός τόλμησα  σε μια τα-
πεινή συμβολή στον εμπλουτισμό της ύλης να  σας αποστείλω κά-
ποια ποιήματά μου καθώς και μερικά κείμενα γενικής ενημέρωσης 
των αναγνωστών σας εάν κρίνετε ότι μπορούν να βοηθήσουν θα 
μου δώσετε ιδιαίτερη χαρά να συνεχίσω να συνδράμω την εκδοτι-
κή σας ενημερωτική προσπάθεια που ομολογουμένως φιλοδοξεί 
να χαράξει το κάτι ξεχωριστό ανάμεσα στις τόσες ευρυτανικές εκ-
δόσεις.

Τεύχος #4 Φθινόπωρο 2015 Φθινόπωρο 2015

Άρθρο: Γιώργος Κλεομένη Χρύσανθος

Άρθρο:

«Να αγαπάς την Ευθύνη! 
Να λές εγώ μοναχός μου 
έχω χρέος νά σώσω τον 
τόπο μου! Αν δεν σωθεί, 
εγώ φταίω.»

Νίκος Καζαντζάκης

ΡΗΤΟ
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Οι Εκκλησίες των Πιγκιανών
 Στο χωριό Πιγκιανά ήταν, σύμφωνα με 

την παράδοση, πολλές  λαμπρές εκκλησίες, 
που καταστράφηκαν κατά την επιδρομή του 
Σκόντρα πασά το 1823. Τότε οι Τούρκοι ισο-
πέδωσαν το χωριό μαζί και τους  λαμπρούς 
ναούς του. Ήταν μία εκδίκηση ,διότι στο χω-
ριό τούτο ο Καραϊσκάκης είχε το στρατηγείο 
του, ο οποίος όμως λόγω της αρρώστιας  του 
δεν μπόρεσε να αντισταθεί στην τουρκική 
επιδρομή στα Παλούκια, όπως σχεδίαζε.  

Ο Γεώργιος Αβράμπος του Ταξιάρχου από 
τα Πιγκιανά, ο οποίος δείχνει ιδιαίτερο ζήλο 
για τις εκκλησίες του χωριού, μου έδωκε ένα 
κατάλογο για τις εκκλησίες των Πιγκιανών:

Α. Εκκλησίες σε λειτουργία: Άγιος  Γε-
ώργιος, Άγιοι  Ανάργυροι, Αγία Παρασκεύη 
Φτέρη, Προφήτης Ηλίας, Παναγία Στάνα.

Β. Εκκλησίες  εκτός λειτουργίας: Παναγία 
Λατσάδες Χρύσανθου, Άγιος Νικόλαος, Άγι-
οι Θεόδωροι, Άγιος Αθανάσιος, Άγιος Ιωάν-
νης, Άγιος Δημήτριος.

Η καταστροφή των ναών των Πιγκιανών 
ήταν χωρίς αμφιβολία μεγάλη συμφορά. Δυ-
σκολευόμαστε να εξάγομε επαρκή συμπερά-
σματα, όσον αφορά το χωριό τούτο. Αξιοσημεί-
ωτο είναι ότι στο χωριό Πιγκιανά εμφανίζονται 
ιστορικές μορφές μεγάλης ακτινοβολίας  (Συ-
ναδινός, Μελισσηνός κ.α.). Σε τούτο το χωριό 
εγκαταστάθηκαν, ερχόμενοι από βορειότερες 
ελληνικές περιοχές, μεγάλες οικογένειες. Επί-
σης δεν συναντάμε στους ναούς προσωπογρα-
φίες μεγάλων δωρητών, όπως στους ναούς άλ-
λων γειτονικών χωριών (Μύρεσης, Ρεντίνας, 
Κορώνας κλπ.) Πάντως πρέπει  να σημειωθεί 

ότι όσον αφορά τα Πιγκιανά δύνανται να εξα-
χθούν συμπεράσματα  και από άλλες ποικίλες 
μαρτυρίες. Ιδέ στο βιβλίο μας ‘’Τα  Άγραφα’’.

O 2oς 
Στρατηγός 
Αβράμπος

Σε αυτό το τεύχος δημοσιεύουμε, τις 
τελευταίες δύο σελίδες απο το Δελτίο 
στοιχείων Επινιανών, του Στρατηγού Δη-
μητρίου Αβράμπου που είχε συντάξει, 
το 1973 και αφορούσαν το Επινιανά μας.  
Έτσι κλείσαμε μία σύντομη, αλλά όμορφη 
και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα για 
τα δρώμενα και όχι μόνο, του χωριού μας 
εκείνη την περίοδο. 

Ευχαριστούμε θερμά τον Αποστόλη 
Αβράμπο που διαφύλαξε και μας έδωσε 
αυτό το διασωθέν υλικό για δημοσίευση.  
Ακόμα με μεγάλη μας χαρά θα περιμένου-
με ανάλογο υλικό που σίγουρα υπάρχει, 
απο άλλους συνχωριανούς  ή φίλους των 
Επινιανών για πρόσωπα, ιστορίες & δρό-
μενα στη γενικότερη περιοχή των Αγρά-
φων.

 Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 13 Φεβου-
αρίου 2015 στο Εκθεσιακό Κέντρο Αλιάρτου η  πα-
ρουσίαση της «στράτας» των Σαρακατσαναίων Αγρα-
φιωτών που απετέλεσε τη διδακτορική διατριβή του 
Δρ. Παναγιώτη Ντάσιου  στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών. 

Η εκδήλωση είχε οργανωθεί από το Κοινόν των 
Βοιωτών, σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο 
και τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Αλιάρτου – 
Θεσπιέων, και την παρουσίαση έκανε ο Δρ. Παναγιώ-
της  Ντάσιος.

Το θέμα αφορούσε την μετακίνηση των σαρακα-
τσαναίων  με τα κοπάδια τους , όπως γινότανε τα πα-
λιά χρόνια με τα πόδια, από τη Νιάλα των Αγράφων 
στην Αλίαρτο Βοιωτίας και αντίστροφα. Η παρουσία-
ση συνοδεύτηκε με πλούσιο φωτογραφικό υλικό και 
ένα βίντεο από την διαδρομή της στράτας των σαρα-

κατσαναίων.
Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Δήμαρχος Αλιάρ-

του – Θεσπιέων κ. Ντασιώτης  Γεώργιος (καταγόμε-
νος από την Πρασιά Αγράφων Ευρυτανίας),  άλλοι 
επίσημοι και πλήθος κόσμου με αρκετούς σαρακα-
τσαναίους  από την περιοχή των Αγράφων.

Από το σύλλογό μας παρέστησαν στην εκδήλωση ο 
Γεώργιος Χρύσανθος , Παντελής  Κουτρομάνος, Λά-
μπρος  Ζαρκαδούλας και Κώστας Ζαρκαδούλας.  Δι-
ακρίναμε επίσης και μέλη από το σύλλογο Τροβάτου. 
Ο κ. Παναγιώτης  Ντάσιος  (ο οποίος δεν κατάγεται 
από τα Άγραφα) είναι γνωστός για την αγάπη του για 
τα χωριά μας και έχει κυκλοφορήσει μία έκδοση για 
τα Άγραφα με  πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Συγχαί-
ρουμε τον κ. Παναγιώτη  Ντάσιο  για την εργασία του 
αυτή.

Παρουσίαση της «στράτας» των 
Σαρακατσαναίων Αγραφιωτών

Άρθρο: Λάμπρος Κων. Ζαρκαδούλας

Άρθρο: Γιώργος Κλ. Χρύσανθος
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Άρθρο: Γιώργος Καραγεώργος

(Συνέχεια  από  το  προγηγούμενο  τεύχος) 
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Χωριό; Τα Επινιανά, φυσικά! Πρώτη φορά 
ακούγαμε αυτό το περίεργο όνομα. Φάντα-
ζε εξωτικό, μακρινό, κλασικά ελληνικό, με 
κλαδιά αγέρωχης και σκληρής υπερηφάνει-
ας στολισμένο . «Γιατί όχι;» αναφωνήσαμε 
και … φτάσαμε. Τρόπος του λέγειν «φτά-
σαμε», μάλλον σωριαστήκαμε πάνω στις 
ωραίες ψητές μπριζόλες του Παναγιώτη, 
γιατί η διαδρομή μάς φάνηκε δύσκολη και 
ατέλειωτη, βουνά και πάλι βουνά, στροφές 
κι άλλες στροφές,  χωματόδρομοι στενοί και 
στριφογυριστοί. Πραγματικό «βουνό» μπε-
λαλίδικων εμπειριών για μας τους αμαθείς.
Περιμέναμε ένα χωριό συνηθισμένο, λίγο 
ορεινό, με τις κακοτράχαλες πλαγιές του, 
τα κατσίκια του, τις αυλές γεμάτες γλάστρες 
με βασιλικά, τα χαμόγελα σκαμμένα στα 
ηλιοκαμένα πρόσωπα, αλλά εκεί, υπαρκτά, 
άγρια και φιλικά ταυτόχρονα, τραχιά και βε-
λούδινα. «Η ψυχή στην άκρη του ματιού» 
σκέφτηκα. Και τα βρήκαμε όλα αυτά, και 
άλλα πολλά που κομπιάζω να περιγράψω…
Η τοποθεσία μοναδική, πράσινο όσο φτά-
νει το μάτι σου. Πράσινο βαθύ του δάσους 
και της ιερής μοναξιάς. Δέντρα πανύψηλα, 
καμαρωτά, αγέρωχα. Πηγές δροσερές που 

ανάβλυζαν δίψα για ζωή, μονοπάτια αποκα-
λυπτικά ξεδίπλωναν με μαεστρία περισσή 
της φύσης τα μυστήρια.
Το «μαρτύριό» μας, φυσικά,  συνεχίστη-
κε. Οι κουμπάροι λάτρευαν την πεζοπορία, 
οπότε από πίσω κι εμείς – πραγματικά από 
πίσω - με τρόμο, έκπληξη, αγωνία. «Μή-
πως γκρεμοτσακιστούμε αν περάσουμε από 
δω;». «Όχι, μην ανησυχείτε, το έχω κάνει 
πολλές φορές», απαντούσε καθησυχαστικά 
η Κατερίνα. «Ε, βέβαια ελαφίνα μου το έχεις 
κάνει πολλές φορές εσύ. Εμάς μας ρωτάς 
που τρέμει το φυλλοκάρδι μας και λυγίζει 
το ποδαράκι μας;». Πηγαίναμε, πηγαίναμε, 
αγκομαχούσαμε, λαχταρούσαμε, κοντοστε-
κόμασταν κάθε τρεις και δύο, από κάτω και 
δίπλα θρόιζε ένα ανήσυχο ποτάμι. Και ξάφ-
νου ξεπρόβαλλε μπροστά στα μάτια μας … η 
διαφήμιση γνωστής μάρκας σαμπουάν. 
«Δεν είναι δυνατόν! Εδώ γυρίστηκε το… 
Καλά πού το ανακάλυψαν οι άτιμοι;». Το 
τοπίο μαγευτικό, ασύγκριτο, απαράμιλλο, τα 
νερά κρύσταλλο – τύφλα να ’χει η Βοημία. 
Τέτοια πισίνα φυσική δεν είχαμε ξαναντι-
κρύσει. «Σουβάλες» τις λένε στο δικό μου 
το χωριό, αλλά είναι πολύ μικρότερες και 

όχι έτσι κρυστάλλινες και γοργοκίνητες. 
«Εμπρός, ας κολυμπήσουμε» η φωνή των 
ριψοκίνδυνων. Και άρχισαν οι βουτιές. Τη 
θερμοκρασία ας μην την αναφέρουμε κα-
λύτερα – δύσκολο να την αντέξει άνθρωπος 
συνηθισμένος στις νερόβραστες θερμοκρα-
σίες της πόλης. Τα νερά που μας ράντιζαν 
το κεφάλι στις άκρες των βράχων ακόμη 
πιο παγωμένα. Αλλά το αίσθημα ανεπανά-
ληπτο, εξαίρετο, αναζωογονητικό: κάθαρση 
σωστή! – οι αρχαίοι τραγωδοί είχαν επισκε-
φθεί το μέρος άραγε; Ο παραμικρός πόρος 
του δέρματος είχε τσιτώσει τα αυτιά του και 
τα μάτια και το στόμα του σ’ αυτό το μεγαλείο 
της φύσης. Ρουφούσαμε εικόνες και μυρω-
διές και αισθήσεις - παραπάνω από πέντε. 
Παγώναμε και δεν θέλαμε να ξεκολλήσου-
με. Πού να βρούμε καλύτερα; Η επιστροφή 
μέσα σε αθλητικά - βρεγμένα και βαριά - πα-
πούτσια ακόμα πιο ζόρικη. Αλλά άξιζε τον 
κόπο! Κερδίσαμε χρόνια ζωής, εκατομμύρια 
ανάσες υγείας και ευρωστίας, αξέχαστες πα-
ραστάσεις αφτιασίδωτης ομορφιάς.
Στο σπίτι μάς περίμενε η ακούραστη Ελένη 
με το γνωστό αφοπλιστικό χαμόγελο και …. 
με αγριογούρουνο...  στιφάδο! Φορτώσα-

Μα αν με ρώταγε κανείς με μία 
φράση να περιγράψω αυτό 
τον τόπο θα έλεγα με σιγουριά 
«ποτέ δε φανταζόμουνα ότι θα 
αντικρύσω επί της γης τόπο 
τόσο κοντά στο Θεό» ”

“ Παρ’ ολίγου θα βγάζαμε 
πιγκιανίτη πρωθυπουρ-
γό της Ελλάδας.

Σχεδόν ένας μήνας μας χώρισε απ’ το να 
‘χαμε ‘’τον δικό μας’’ Πρωθυπουργό.
Ο πρώην  Πρόεδρος του Αρείου Πάγου ο 
Κος Αθανάσιος Κουτρομάνος απ’ τη Φτέ-
ρη θα γινόταν υπηρεσιακός Πρωθυπουρ-
γός της Ελλάδας αν δεν αποχωρούσε απο 
το Δικαστικό Σώμα, λόγω συνταξιοδότη-
σης σχεδόν ένα μήνα πρίν προκυρηχθούν 
οι τελευταίες εκλογές.
Διότι όταν προκηρύσσονται πρόωρες 
βουλευτικές εκλογές Υπηρεσιακός Πρω-
θυπουργός αναλαμβάνει ο εκάστοτε Πρό-
εδρος του Αρείου Πάγου. Έτσι την θέση 
του πήρε η γνωστή πλέον πρώτη γυναίκα 
Πρωθυπουργός της Ελλάδος η Κα Θάνου.

«Τόπος τόσο 
κοντά στο Θεό»

Η πρόταση έπεσε πέρσι το κα-
λοκαίρι από τους αγαπημέ-
νους μας κουμπάρους Νίκο 
και Κατερίνα (ή μάλλον Κατε-
ρίνα και Νίκο, για να κρατάμε 
τις προτεραιότητες της κατα-
γωγής): «Δεν έρχεστε στο «χω-
ριό» για λίγες μέρες τον Αύγου-
στο; Ωραία θα περάσουμε».

με τα στομάχια μας με ανείπωτα νόστιμη 
ζεστασιά! Και το κόκκινο κρασί έδινε και 
έπαιρνε. Άσε το τσίπουρο. Αγαλλίαση ψυ-
χής!
Οι πιο γλυκές στιγμές ψυχικής ανάτασης 
μας έβρισκαν καθισμένους στην ευρύχω-
ρη βεράντα να αγναντεύουμε το άπειρο. 
Πραγματικά το άπειρο. Εκεί που δεν έχει 
όρια η γη ούτε ο ουρανός. Στιγμές-στιγμές 
νιώθαμε ότι πετάμε ανάμεσα στα σύννεφα 
– κάποιο γεράκι θα μας πήρε στους ώμους 
του, γευόμασταν λίγη από τη μαγική χρυ-
σόσκονη των ουρανών και φαντασιωνόμα-
σταν ότι μετοικήσαμε κι εμείς στην κατοικία 
των θεών.
Αυτά και άλλα πολλά γλαφυρά, ποιητικά ή 
απλά ανθρώπινα θα μπορούσα να πω για 
το σαγηνευτικό χωριό των Επινιανών (ή 
Επαινιανών κατά το ορθότερον). Μα αν με 
ρώταγε κανείς με μία φράση να περιγράψω 
αυτό τον τόπο θα έλεγα με σιγουριά «ποτέ δε 
φανταζόμουνα ότι θα αντικρύσω επί της γης 
τόπο τόσο κοντά στο Θεό».  Ευλογημένοι και 
αξιοζήλευτοι όσοι είχαν (και έχουν) την τύχη 
να τον δουν και να τον περπατήσουν – έστω 
και όχι μόνο για τουρισμό…
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Άρθρο: Μαρίκα Λάμπρου

Άρθρο: Γιώργος Κλ. Χρύσανθος

Δυτικές νιάλες, η κοιλιά της «Κοιμωμένης»
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Με σεβασμό στις 
ρίζες

1ο πανευρυτανικό αντάμωμα στην Αθήνα

Αλληλογραφία αναγνωστών

«Το να έχεις ρίζες είναι ίσως η πιο 
σημαντική και η πιο παραγνωρισμέ-
νη ανάγκη της ανθρώπινης ψυχής» 
γράφει η Γαλλίδα φιλόσοφος Simone 
Weil. 

Η Ομοσπονδία Ευρυτα-
νικών Συλλόγων (ΟΕΣ) 
διοργάνωσε την πρώτη 
συνάντηση των απόδημων 
Ευρυτάνων στην Αθήνα. 

Διαβάζοντας αυτό το γνωμικό αναλογίζομαι  πόσο τυχεροί είμα-
στε όλοι όσοι διατηρήσαμε επαφή με τις ρίζες και την καταγωγή 
των προγόνων μας.

Είμαστε τυχεροί  ειδικά εμείς που οι προγονοί μας άπλωσαν 
τις ρίζες τους σ’ αυτό το μικρό κομμάτι παραδείσου. Πόσο μεγά-
λο ευτύχημα να αποκτήσουμε παιδικές αναμνήσεις από έναν τόσο 
όμορφο τόπο. Τι μεγάλη ευλογία - και προνόμιο συνάμα- τα παιδιά 
μας να περνούν τις διακοπές τους μέσα στη μαγευτική γαλήνη της 
φύσης με άπειρα ερεθίσματα για τη φαντασία τους, με σημαντικά 
οφέλη για την υγεία τους. Να ακούνε τις ιστορίες για τη ζωή των 
προπαππούδων τους, για τις δυσκολίες και τις στερήσεις μέσα από 
τις οποίες κατάφεραν να επιβιώσουν. Πόσο μεγάλο μάθημα είναι 
αυτό σε μια εποχή  που τα πάντα θεωρούνται δεδομένα και εύκολα!

Είναι χρέος μας να αντιμετωπίζουμε τον τόπο μας με σεβασμό 
και αγάπη. Είναι χρέος μας να προφυλάξουμε την αυθεντικότητα 
και την ασύγκριτη ομορφιά του για εμάς αλλά και για τις επόμε-
νες γενιές. Όχι μόνο γιατί είναι ο τόπος μας και τον αγαπάμε, αλλά 
πρώτα και κύρια γιατί πραγματικά είναι ένα πανέμορφο κομμάτι 
γης, ένας μικρός επίγειος παράδεισος που πρέπει πάση θυσία να 
διατηρήσει το απαράμιλλο κάλλος του.

Αγρίνιο 1-9-2015
Προς τον Πρόεδρο των Επαινιανιτών Ευρυτανίας 
«Κύριε Πρόεδρε,
Προ  ημερών βρέθηκα στο χωριό στην ημερίδα του συλλόγου σας όπου παρουσιάσαμε τα βι-

βλία των δύο εξαίρετων συμπατριωτών μας. Τέτοιες εκδηλώσεις ανεβάζουν το επίπεδο των συ-
μπολιτών μας, αλλά κυρίως τονώνουν τους δεσμούς μας που τόσο έχουν ατονήσει λόγω συγκυρι-
ών στις μέρες μας. Είναι αλήθεια ότι τους αξιόλογους ανθρώπους τους τιμούμε ως επί το πλείστον 
μετά θάνατον με ελάχιστες μόνο εξαιρέσεις. Με την ευκαιρία λοιπόν αυτή των συγχαρητηρίων 
για τη δράση σας, θα ήθελα να κάνω μια παράκληση. Είναι  γνωστό σε όλους σας ότι ο ιερός ναός 
των Αγίων Αναργύρων στο χωριό μας αναστηλώθηκε με πρωτοβουλία και δαπάνη του μπάρμπα 
Γιώργου Αβράμπου. Πιθανόν να μην είναι ισάξιος των μεγάλων Ελλήνων ευεργετών, όμως και 
η δική του προσπάθεια νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Θα μπορούσε  συνεπώς το χωριό μας να τον 
τιμήσει, έστω και με δύο λόγια καλά. Η τιμή και η χαρά θα είναι διπλή για όλους μας εάν αυτή η 
εκδήλωση γίνει τώρα που έχει τα μάτια του ανοιχτά. Θεωρώ ότι θα βάλετε ένα μικρό λιθαράκι στο 
εξαίρετο έργο που αρχίσατε να κάνετε και εύχομαι το ενδιαφέρον σας για το σύλλογο να παρα-
μείνει αμείωτο. Ευελπιστώ ότι το αίτημα μου θα το αντιμετωπίσετε με την δέουσα ευρύτητα πνεύ-
ματος που σας χαρακτηρίζει και θα αφιερώσετε λίγο χρόνο στον εξαίρετο αυτό συμπατριώτη μας. 

Ευχαριστώ για την φιλοξενία, Φιλικότατα, Θεόδωρος Σαγρής.»

Ευχαριστούμε τον συγχωριανό μας Θεόδωρο Σαγρή για τα καλά του λόγια και την εν-
διαφέρουσα πρόταση που κάνει. Το ΔΣ του συλλόγου θα εξετάσει την πρόταση και θα σας 
ενημερώσει σχετικά με ανακοίνωση του μέσα από τις στήλες της εφημερίδας.

Το Δ.Σ.

Άρθρο: Κατερίνα Μάμαλη

Το αντάμωμα των Ευρυτάνων 
έγινε το Σάββατο, 29 Αυγούστου 
2015, στο Θέατρο Βράχων στο 
Βύρωνα. Η Ομοσπονδία Ευρυτα-
νικών Συλλόγων (ΟΕΣ) διοργά-
νωσε την πρώτη συνάντηση ανά 
την υφήλιο των απόδημων Ευρυ-
τάνων στην Αθήνα. Το αντάμωμα 
των Ευρυτάνων έγινε το Σάββατο, 
29 Αυγούστου 2015, στο Θέατρο 
Βράχων στο Βύρωνα. Σύμφωνα με 
σχετική ενημέρωση από την πρό-
εδρο της ΟΕΣ κα Αγγελική Σκο-
τίδα, στο αντάμωμα παρέστησαν 
χορευτικά σύνολα ευρυτανικών 
συλλόγων, που υπό τους ήχους πα-
ραδοσιακής μουσικής ανέβασαν το 
κέφι και τον παλμό.
Τραγούδησαν οι: Ελένη Βίτσα, 

Θανάσης Βώτας, και Στέφανος Κόπανος. 
Στο κλαρίνο ο Τάσος Κόπανος, βιολί ο 
Γιάννης Πάνος, στο λαούτο ο Αλέξαν-
δρος Σωτήρχος και στα κρουστά ο Στάθης 
Κουτούζος. Την Καλλιτεχνική Διεύθυνση 
είχε αναλάβει ο Στέφανος Κόπανος. Από 
τα έξη χορευτικά συγκροτήματα που ήταν 
όλα υπέροχα ξεχωρίσαμε το χορευτικό 
συγκρότημα Κλειτσιωτών και το χορευτι-
κό συγκρότημα του Συλλόγου Τροβάτου 
που έκλεισε την συνάντηση με πάρα πολύ 
καλή παρουσία. Η συμμετοχή του κόσμου 
ήταν μικρότερη από ότι περιμέναμε αλλά 
ευχόμαστε να συνεχισθεί αυτή η προσπά-
θεια και τα επόμενα χρόνια και να συγκε-
ντρώσει ακόμη περισσότερους Ευρυτάνες! 
Αξίζει συγχαρητηρίων η διοίκηση της ΟΕΣ 
και η πρόεδρος Αγγελική Σκοτίδα για την 
εκδήλωση αυτή που έγινε για πρώτη φορά 
στην Αθήνα.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας τίμησε με 
την παρουσία του την εκδήλωση της ΟΕΣ 
όπως επίσης και ο Αντιδήμαρχος του Δή-
μου Αγράφων Κος Δ. Κατσιάδας, ο πρώην 
Δήμαρχος Αγράφων Κος Χ. Μπούρας, ο 
Πρόεδρος του Συλλόγου Αγράφων Λ. Γα-
τής και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Τροβά-
του Λ. Κουτσολάμπρος.
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Οι πεζοπόροι με την κυρά Πάναινα 
Ζαρκαδούλα στο Ασρπόρεμα

Φαράγγι Ασπρορέματος.

Χορευτικό πολιτιστικού συλλόγου Τροβάτου. Θέατρο Πέτρας Βύρωνα.
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Κατά τις Γενικές Συνελεύσεις οι οποίες 
πραγματοποιήθηκαν παρουσία σύσσωμης 
της Δημοτικής Αρχής, ο Δήμαρχος Αγρά-
φων αξιοποιώντας την ευκαιρία, μίλησε 
για όλα. Εξέθεσε τον απολογισμό του Δή-
μου Αγράφων γνωστοποιώντας την άθλια 
κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο Δήμος 
όταν ο ίδιος ανέλαβε ως Δήμαρχος την 
01/09/2014, καθώς και τα όσα έχουν επι-
τευχθεί έως σήμερα – έναν χρόνο μετά. 
Ο Δήμαρχος Αγράφων έκανε λόγο για τις 
προτάσεις έργων που έχουν υποβληθεί από 

το Δήμο Αγράφων στην Περιφέρεια Στε-
ρεάς Ελλάδας και για τις οποίες έχει γίνει 
σχεδιασμός προγραμματισμού τόσο σε κε-
ντρικές προτεραιότητες του Δήμου όσο και 
σε κάθε Τοπική Κοινότητα ξεχωριστά. Επί-
σης, αναφέρθηκε και στα σημεία που έχουν 
τεθεί υπό συζήτηση στη διαβούλευση με 
την Περιφέρεια για σημαντικά θέματα 
τα οποία έχουν ως στόχο την καθημερινή 
εξυπηρέτηση των δημοτών, την εύρυθμη 
λειτουργία του Δήμου, την τουριστική αξι-
οποίηση και ανάπτυξή του αλλά και την 

πλήρη αξιοποίηση της νέας προγραμματι-
κής περιόδου (2014-2020). 

Χαρακτηριστικό των Γενικών Συνελεύ-
σεων αποτέλεσε η ανοικτή συζήτηση της 
Δημοτικής Αρχής με τους δημότες σχετικά 
με τα προβλήματα και την επίλυσή τους, τις 
ανάγκες των Τοπικών Κοινοτήτων και την 
ιεράρχηση των προτεραιοτήτων τους, με 
τον Δήμαρχο Αγράφων να αναφέρει : 

«Σας θέλουμε όλους δίπλα μας, οι μόνοι 
αντίπαλοί μας είναι τα προβλήματά μας. 
Κάθε διαφορά πρέπει να εκλείψει.» 

Στη συνάντηση με τον κ. Τσακνή, που 
έγινε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στο Ρα-
διομέγαρο της ΕΡΤ, παραβρέθηκαν  από 
την Πανευρυτανική Ένωση ο Πρόεδρος 
κ. Λιάσκος Ηλίας και το μέλος του ΔΣ κ. 
Φούκας Λάμπρος, ο Πρόεδρος του Ιστορι-
κού και Λαογραφικού Μουσείου ‘’ο Εύρυ-
τος’’  και καθηγητής του ΕΜΠ κ.Ντζιώρας 
Ηλίας, ο Πρόεδρος του συλλόγου Αγραφι-
ωτών κ. Γατής Λάμπρος, ο Πρόεδρος του 
συλλόγου Απεραντίων κ. Παπαδόπουλος 
Λάμπρος , από τον σύλλογο Επαινιανιτών 
ο Γενικός Γραμματέας κ. Ζαρκαδούλας 
Λάμπρος και φυσικά ο δημοσιογράφος 
κ.Κουκούτσης Γεώργιος.

Ο Πρόεδρος της ΕΡΤ κ.Τσακνής κατά-
γεται από την περιοχή των Αγράφων και 
το επίθετο του προέκυψε από το Τσάκνης 
κατά την δήλωσή του. Τα θέματα που συζη-
τήθηκαν ήταν τα ακόλουθα:

1.  Η τηλεοπτική κάλυψη της ΕΡΤ στο 
νομό Ευρυτανίας.

2.   Η προβολή των εκδηλώσεων των 
συλλόγων και των αξιοθέατων της περιο-
χής.

3.  Η ραδιοφωνική κάλυψη της ΕΡΤ στα 
FM στην περιοχή μας.

Για το 1ο θέμα η απάντηση που μας δό-
θηκε ήταν ότι ο πάροχος της ψηφιακής 
αναμετάδοσης του σήματος ,δηλαδή η 
DIGEA, δεν έχει προχωρήσει στην κάλυψη 
της περιοχής και η ΕΡΤ θα αναλάβει, ως 
πάροχος ψηφιακού σήματος, την κάλυψη 
της περιοχής και ο χρόνος που θα απαιτη-
θεί είναι περίπου 1 χρόνος.

Για το 2ο θέμα θα πρέπει οι σύλλογοι να 
στέλνουν υλικό στην ΕΡΤ και το πολιτιστι-
κό τμήμα θα τις αξιολογεί προκειμένου να 
παρουσιαστούν.

Για το 3ο θέμα θα εξετασθεί από την τε-
χνική υπηρεσία η δυνατότητα κάλυψης της 
περιοχής μέσω των FM.

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς και σε άριστο κλίμα, ο κύκλος 
των Γενικών Συνελεύσεων τον οποίο θέσπισε ο Δήμαρ-
χος Αγράφων κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής και στις τριάντα 
δύο (32) Τοπικές Κοινότητες του Δήμου, με τη συμμετο-
χή Τοπικών Συμβουλίων, Πολιτιστικών Συλλόγων - Φο-
ρέων και πλήθους δημοτών. 

Με πρωτοβουλία του Ευρυτάνα δημοσιογράφου κ Κουκού-
τση Γεωργίου σε συνεργασία με την Πανευρυτανική Ένωση 
προγραμματίσθηκε συνάντηση εκπροσώπων Ευρυτανικών 
Συλλόγων με τον Πρόεδρο της ΕΡΤ κ. Τσακνή Διονύση..

Τοπικές συνελεύσεις

Επίσκεψη 
του συλλό-
γου στον 
πρόεδρο 
της ΕΡΤ

Κατάσταση συνδρομών - χορηγιών στο 
σύλλογο από 26.06.2015 εώς 25.09.2015
α/α Ονοματεπώνυμο €

1 Σκλαπάνης Θωμάς 10

2 Καραγιώργος Γεώργιος   70

3 Γαντζούδης Κωνσταντίνος Λάμπρος   50

4 Ζαρκαδούλας Λάμπρος   43

5 Γαντζούδης Σωκράτης   30

6 Ζαρκαδούλας Κων/νος Παν Ασπρόρεμα   25

7 Ζαρκαδούλας Βασίλειος Παναγιώτης   25

8 Αβράμπος Οδυσσέας   20

9 Θεοδωρογιάννης Ταξιάρχης   20

10 Παπαχαράλαμπος Expert   20

11 Αβράμπος Στέργιος   20

12 Μανίκας Χρήστος Ιωάννης   20

13 Ζιώγας Κωνσταντίνος   20

14 Κουτρομάνου Ελένη   20

15 Μιχόπουλος Ευθύμιος   20

16 Γαντζούδης Γεώργιος του Δημητρίου   20

17 Ζιώγας Χρήστος Σωτήριος   20

18 Μπαρδάκης Γεώργιος   20

19 Χρύσανθος Χρήστος Κλεομένης   20

20 Ζαρκαδούλας Γεώργιος Λάμπρος   20

21 Γαντζούδης Χρήστος   20

22 Αβράμπος Γεώργιος του Ταξιάρχη   20

23 Αβράμπος Γεώργιος του Χρήστου   20

24 Κουτρουμάνος Ηλίας του Πέτρου   20

25 Λάθηρα Δήμητρα   18

α/α Ονοματεπώνυμο €

26 Ζαρκαδούλας Αριστείδης 13

27 Κακούρης Ηλίας 13
28 Κουτρομάνος Παντελής   10

29 Μαλαμάτας Παναγιώτης Ιωάννης   10 

30 Κουτσίκος Χαράλαμπος   10 

31 Ζαρκαδούλας Κωνσταντίνος Ιωάννης   10 

32 Αβράμπος Στέφανος Ιωάννης   10 

33 Τριανταφύλου Χαρίλαος Κων/νος   10 

34 Σκλαπάνη Ειρήνη Λάμπρου   10 

35 Σκλαπάνης Ιωάννης Θωμάς   10 

36 Αβράμπος Ελευθέριος Στέργιος   10 

37 Κουτρουμάνος Σπύρος   10 

38 Αβράμπος Στέργιος   10 

39 Αβράμπος Στέργιος Γ   10 

40 Κουτρομάνος Σπύρος του Κων/νου   10 

41 Γαντζούδης Δημήτριος   10 

42 Ζιώγας Κωνσταντίνος   10 

43 Ντάλης Γεώργιος   10 

44 Ζαρκάδας Δημήτριος   10 

45 Κουτρομάνος Χρήστος του Επαμ.   10 

46 Κουτσίκου Αβράμπου Αγορίτσα   10 

47 Αβράμπου Ράνια Κων/νος   10 

48 Αβράμπου Σταματία Κων/νος   10 

49 Τσακνή Ευαγγελία   10 

50 Κουτρομάνος Ευθύμιος του Λάμπρου   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 Καρπενησίου 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
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Άρθρο:  Δ.Σ.

Δελτίο τύπου: Δήμαρχος, Θοδωρής Μπαμπαλής
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Σημείωμα έκδοσης
Αγαπητοί  αναγνώστες της εφημερίδας, αισίως φθάσαμε 
στο  4ο τεύχος της εφημερίδας «ΕΛ» που εκδίδεται από 
το Σύλλογο των Επινιανιτών Αγράφων Ευρυτανίας.

697 2330058

Άρθρο: Το Δ.Σ.

Ευχαριστίες
Το Δ.Σ. του Συλλόγου αισθά-
νεται την ανάγκη να ευχαρι-
στήσει όλους όσους προσέφε-
ραν δώρα για την λαχειοφόρο 
αγορά που έγινε στο αντάμω-
μα της 15ης Αυγούστου 2015  
στα Επινιανά.

Το γεγονός ότι οι λαχνοί εξαντλήθηκαν αμέσως 
μόλις κυκλοφόρησαν δείχνει ότι τα δώρα ήταν 
αξιόλογα ποιοτικά και ποσοτικά. Λόγω έλλειψης 
χώρου καταγράφουμε μόνο τους δωροθέτες με τη 
σειρά που ήταν γραμμένοι στην κατάσταση δώ-
ρων, όπου αναγράφονταν αναλυτικά τα δώρα.

1. Αδελφοί Μάμαλη – Μαρκόπουλο
2. Αδελφοί Αποστόλου – Θήβα
3. Αβράμπος Κώστας – Ξενοδοχειακές επιχειρή-

σεις
4. Χόντος Νικόλαος – Hondos Center
5. Χρύσανθος Γεώργιος – Matrioshka Ellas
6. Ζαρκαδούλας Λάμπρος
7. Πάνος Κουτρομάνος – Φτέρη
8. Γιώργος Σκλαπάνης – Επινιανά
9. Best Market – Αλίαρτος
10. Καφέ «Το στέκι» - Αλίαρτος
11. Ταβέρνα ‘’Ταξιάρχης’’ – Αλίαρτος
12. Κουτρουμάνος Κων/νος – Θήβα
13. Καραγεώργος Γεώργιος
14. Φίλης Φάνης – Θήβα
15. EXPERT – Παπαχαράλαμπος – Λιβαδειά
16. Αβράμπος Παναγιώτης – Ηνίοχος – Λιβαδειά
17. Oxygen – Λιβαδειά
18. Κουτρουμάνου Μαίρη – Αλίαρτος
19. Ταρώνης Ευάγγελος – Ζαχαροπλαστείο Πευ-

κάκι – Θήβα
20. Ζαχαρίας Αθανάσιος – Οινοποιείο Άσκρη
21. Κουτρουμάνος Ζαχαρίας – Αλίαρτος
22. Γατής Ηλίας – Αλίαρτος
23. Αποστόλου Γεώργιος – Πέτρα Βοιωτίας
24. Γαντζούδης Κωνσταντίνος-Ξενώνας Πανο-

ράμα – Επινιανά
25. Αβράμπος Λευτέρης-Ταβέρνα Ανατολή – Επι-

νιανά
26. Κολώνιας Δήμος
27. Αβράμπος Νικήτας

Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους 
εθελοντές, μικρούς και μεγάλους που εργάσθη-
καν για την προετοιμασία και οργάνωση όλων 
των καλοκαιρινών εκδηλώσεων.
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Συμπληρώθηκε ένας χρόνος από τον 
Σεπτέμβριο του 2014 που το νέο Διοικητι-
κό Συμβούλιο του Συλλόγου μας ανέλαβε 
την διοίκηση του και σαν πρώτους στόχους 
έβαλε να νοικοκυρέψει τα οικονομικά του 
Συλλόγου και να εκδώσει την εφημερίδα με 
σκοπό να ενημερώνονται οι συγχωριανοί 
μας που βρίσκονται σε πολλές περιοχές της 
χώρας μας μεταξύ οποίων η επικοινωνία εί-
ναι δύσκολη. Το ΔΣ πιστεύει ότι και οι δύο 
αυτοί στόχοι στέφθηκαν από επιτυχία.

Αναλυτική ενημέρωση για τα οικονομικά 
του συλλόγου θα πραγματοποιηθεί στην 
συνέλευση μεταξύ των μελών που θα γίνει 
το καλοκαίρι του 2016. Μπορούμε βέβαια 
να πούμε ότι τα έσοδα του συλλόγου από 
τις συνδρομές αναγράφονται σε κάθε τεύ-
χος της εφημερίδας όπως είναι γνωστό, τα 
δε έξοδα είναι ελάχιστα με αποτέλεσμα να 
υπάρχει στο ταμείο του συλλόγου θετικό 
αποτέλεσμα.

Σχετικά με την εφημερίδα τα σχόλια εί-
ναι κάτι παραπάνω από ενθουσιώδη και 
ήδη άρχισε η αποστολή της εφημερίδας 
ταχυδρομικά σε όσους συνδρομητές μας 
έχουν δώσει πλήρη διεύθυνση. Το κόστος 
της εφημερίδας στα πρώτα τεύχη ανέλαβε 
ο Πρόεδρος του ΔΣ Γεώργιος Χρύσανθος, 

τον οποίο ευχαριστούμε θερμά για την προ-
σφορά του αυτή. Στο μέλλον η εφημερίδα 
θα εκδίδεται και θα αποστέλλεται ταχυδρο-
μικά με έξοδα του Συλλόγου και αυτό επι-
βάλλει την ταμειακή ενημέρωση όλων των 
μελών και παραληπτών της εφημερίδας.

Οι σπουδαιότερες εκδηλώσεις που έγι-
ναν από το Σύλλογο στη χρονιά που πέρα-
σε ήταν η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας 
για το 2015 που έγινε στην Αθήνα και οι εκ-
δηλώσεις που έγιναν το καλοκαίρι στο χω-
ριό μας, για τις οποίες γράφουμε αναλυτικά 
σε άλλες στήλες.  Σημειώνουμε ότι εκτός 
από το καθιερωμένο αντάμωμα του Δεκα-
πενταύγουστου, οργανώθηκαν για πρώτη 
φορά αθλητικές εκδηλώσεις, στις οποίες 
πήραν μέρος μικροί και μεγάλοι, πορείες 
στα υπέροχα μονοπάτια και φαράγγια της 
περιοχής των Επινιανών αλλά και η πολιτι-
στική ημερίδα με την παρουσίαση των δύο 
βιβλίων. Αναλυτικά στοιχεία για την ημερί-
δα έγραψαν οι εφημερίδες της Ευρυτανίας 
«Ευρυτανικά νέα» και «Ευρυτανικός 
παλμός», οι ηλεκτρονικές εφημερίδες 
«prasiaonline.gr» και «agrafiotis.gr» 
και η εφημερίδα της Αιτωλοακαρνανίας 
«Agrinio News». Αυτό είχε σαν αποτέ-
λεσμα να γίνει ευρύτερα γνωστή η πολιτι-

στική εκδήλωση και το Δ.Σ. ευχαριστεί τα 
παραπάνω μέσα για την προβολή αυτή. 
Στόχος του είναι να συνεχισθούν αυτές οι 
εκδηλώσεις που προβάλλουν το χωριό μας. 

Επίσης πραγματοποιήθηκαν συναντή-
σεις με το Δήμαρχο Αγράφων όπου μεταξύ 
άλλων συζητήθηκε και η παραχώρηση στο 
σύλλογο της χρήσης του σχολείου των Επι-
νιανών με σκοπό να το αξιοποιήσει. Συμμε-
τείχαμε επίσης στα ανταμώματα των δύο 
Συλλόγων Σαρακατσαναίων στο Αγρίνιο 
που έγιναν το χειμώνα αλλά και στο 1ο Πα-
νευρυτανικό αντάμωμα που έγινε στις 29 
Αυγούστου στο Θέατρο Βράχων «Μελίνα 
Μερκούρη» στο Βύρωνα.

Για οποιοδήποτε  θέμα μπορείτε να επι-
κοινωνείτε με τα μέλη του ΔΣ. Τα τηλέφωνα  
των μελών του Δ.Σ. δημοσιεύονται σε άλλη 
στήλη. Καθήκον όλων μας θα πρέπει να 
είναι πως θα αναβαθμίσουμε το χωριό μας 
που δικαιολογημένα αποκαλείται το μπαλ-
κόνι 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.



697 4760 862

Πωλείται διόροφη οικία 90 τ.μ. στα 

Επινιανά, στο κέντρο του χωριού, πρό-

σοψη στην πλατεία με οικόπεδο 400 

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

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
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697 4079 407

Πωλείται διόροφη πέτρινη οι-

κία σε κεντρικό σημείο. Επινια-

Έφυγαν από τη ζωή:
Έφυγε απ τη ζωή στης 17 Ιουνίου σε ηλικία 86 χρονών ο Δημήτριος Кουτρομά-
νος του Λάμπρου στον Αλίαρτο Βοιωτίας.
Το Δ.Σ. του συλλόγου μας, εκφράζει τα θερμά συλληπητήρια στους οικείους του.

Οι αγγελίες δημοσιεύονται δωρεάν!
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