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από το μπαλκόνι των Αγράφων

Σας γνωρίζουμε ότι τα  Δ.Σ. των παρα-
κάτω συλλόγων: Αγράφων, Τροβάτου 
και Επινιανών, σε συνεργασία με τον 
δήμο Αλιάρτου προγραμματίζουν πο-
λιτιστική ημερίδα την Κυριακή 14 
Φεβρουαρίου 2016 στις 11.00 το 
πρωί στο Εκθεσιακό Κέντρο του 
Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων που 
βρίσκεται στον Αλίαρτο Βοιωτίας. 

Με αφορμή ότι ο περισσότερος κό-
σμος δεν έχει ιατρικές γνώσεις, θα πε-
ριγράψουμε βασικά στοιχεία ανατομίας 
και φυσιολογίας της καρδιάς, η κατανό-
ηση των οποίων είναι απαραίτητη για 
τον καθένα που επιθυμεί να καταλαβαί-
νει αυτά που περιγράφει ο γιατρός. 

Ο Ναπολέων 
Ζέρβας στα 
Επινιανά

Πολιτιστι-
κή ημερίδα 
Αλιάρτου

2016 Ευχές!

Πόσα γνωρίζουμε 
για την καρδιά μας;

Περιεχόμενα: Κοπή πίτας 201603 Έναν αιώνα κυνηγός13

Το Δ.Σ. του Συλλόγου σας εύχεται 
Καλή Χρονιά και Χρόνια πολλά! 
Ο καινούργιος χρόνος ας φέρει 
περισσότερη ομόνοια, κατανόη-
ση, αλληλεγγύη, ανθρωπιά και 
αγάπη μεταξύ μας! Το αξίζει 
πραγματικά ο τόπος μας! Ας 
τον βοηθήσουμε και εμείς 

με τις πράξεις μας να τα 
καταφέρει!

  

Ένα συγκλονι-
στικό περιστατι-
κό του Εμφυλίου 
συνέβη σε υψόμε-
τρο 1800 μ. στης 
12 Απριλίου του 
1947. Ξέσπασε 
μεγάλη χιονοθύ-

ελλα με πολικό ψύχος και εγκλώβισε στο 
σημείο αυτό πολλούς ένοπλους αντάρ-
τες του Δημοκρατικού Στρατού, πολλούς 
ένοπλους στρατιώτες του Κυβερνητικού 
Στρατού και άμαχους πολίτες.

Η ανάγκη της επιβίωσης, παραμέρισε τα 
πάθη των αριστερών και δεξιών ιδεών και 
ένωσε αυτούς τους πατριώτες του...

Άγραφα, Νιάλα, 
Καμάρια

Η λίμνη Κρεμαστών05Ασφαλτόστρωση δρόμων04

Τα ψάρια σε όλα τα 
Αγραφοχώρια, αποτε-
λούσαν ανέκαθεν βα-
σικό πιάτο της διατρο-
φικής μας συνήθειας. 
Θυμάμαι από μικρός 
να πηγαίνω στο ποτά-
μι με τους φίλους μου, 
με τ’ αδέρφια μου και 

τον πατέρα μου.  Η «καλαμωτή» για ψάρεμα, 
ήταν βασικός εξοπλισμός της οικογένειας για 
τις περιόδους που υπήρχαν ψάρια και ήταν συ-
νεχώς μέσα στο ποτάμι. 

Η πέστροφα του 
τόπου μας
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ΕΠΑΙΝΙΑΝΩΝ ΛΟΓΟΣ
Τριμηνιαία έκδοση του πολιτιστικού συλλόγου 
Επαινιανιτών Ευρυτανίας «ο Άγιος Γεώργιος». 
Τεύχος 5ο. Χειμώνας 2015-16
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 προσω-

πικές απόψεις του υπογράφοντος.
Γραφιστική επιμέλεια: 
Αλέξ. Μπουμπουρίδης
Έλιο Βασίου
Δανάη Νομίδη
Πύρρος Βασίου

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

Χειμώνας 2015 - 2016

θέμα αυτό, που ήταν άγνωστο σε πολλούς.
Οι εκδηλώσεις που έγιναν από το Σύλλο-

γο στη χρονιά που πέρασε είχαν κατά γενική 
ομολογία μεγάλη επιτυχία.

Είχαν δε προβληθεί από τα έντυπα και 
ηλεκτρονικά ΜΜΕ της Ευρυτανίας αλλά και 
ορισμένα της Αιτωλοακαρνανίας. Αυτό έχει 
σαν αποτέλεσμα να γίνονται ευρύτερα γνω-
στές και να αναδεικνύονται σε περισσότερο 
κόσμο οι ομορφιές του χωριού  μας αλλά και 
της περιοχής γενικότερα. 

Στόχος του ΔΣ είναι να συνεχισθούν αυτές 
οι εκδηλώσεις που προβάλλουν το χωριό μας.

Η νέα χρονιά αρχίζει όπως θα διαβάσετε 
με δύο εκδηλώσεις. Την  κοπή της πρωτο-
χρονιάτικης  πίτας που θα γίνει στο Αγρίνιο 
εφέτος την Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2016   και 
την ημερίδα για τα δύο βιβλία που θα γίνει σε 
συνεργασία με τους συλλόγους των Αγρά-
φων και του Τροβάτου στον Αλίαρτο στις 14 
Φεβρουαρίου 2016. Λεπτομέρειες για τις εκ-
δηλώσεις θα βρείτε σε άλλη στήλη.

Η συνεργασία των τριών συλλόγων (Αγρά-
φων, Τροβάτου και Επινιανών) ευχόμαστε 
να συνεχιστεί και  σε άλλους τομείς ώστε να 
έχουμε καλύτερα αποτελέσματα για τον τόπο 
μας. 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 να αναβαθμίσουμε το χωριό μας που δι-
καιολογημένα αποκαλείται 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 και τις κα-
λύτερες ευχές για το 2016.

Σημείωμα έκδοσης Γράμμα
Αγαπητοί  Επινιανίτες και λοιποί φίλοι αναγνώστες της 
εφημερίδας. Κρατάτε στα χέρια σας το πέμπτο τεύχος της 
εφημερίδας «Επαινιανών Λόγος» που μπαίνει στον δεύ-
τερο χρόνο κυκλοφορίας της και εκδίδεται από το Σύλ-
λογο των Επινιανιτών Αγράφων Ευρυτανίας.

Το Δ.Σ. του συλλόγου, 
παρά τη δύσκολη οικονο-
μική συγκυρία, προσπα-
θεί να συνεχίσει την έκ-
δοση  και παράλληλα να 
αναβαθμίσει την ύλη της 

εφημερίδας του συλλόγου. Προς τούτο είναι 
απαραίτητη η συμμετοχή όλων των συγχωρι-
ανών.

Στόχος του Δ.Σ. είναι να αναδείξουμε όλες 
τις συνοικίες των Επινιανών (Φτέρη, Ασπρό-
ρεμα κλπ.), που κάποτε έσφυζαν από ζωή και 
τώρα έχουν ερημώσει. Θα πρέπει όσοι έχουν 
στοιχεία και φωτογραφικό υλικό για τα μέρη 
αυτά να μας τα στείλουν ώστε να τα δημοσι-
εύσουμε.  Ίσως και αυτό να συμβάλλει, σαν 
μια έμμεση πίεση στους κρατούντες, ώστε η 
ανύπαρκτη πρόσβαση στις περιοχές αυτές 

αποκατασταθεί.
Θετική ήταν και η πρόσφατη ανακοίνωση 

της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την 
δημοπράτηση του οδικού έργου Βραγκιανά 
– Άγιος  Νικόλαος – Όρια Ν.Καρδίτσας, που 
είναι ένα από τα έργα της περιοχής μας που 
είχαν περιληφθεί παλαιότερα σε πρόγραμμα 
κατασκευής. Ελπίζουμε επίσης να προχωρή-
σει με ταχύτερους ρυθμούς  την νέα χρονιά η 
κατασκευή του δρόμου Βαρβαριάδα – Άγρα-
φα, ώστε να βγουν τα χωριά μας από την απο-
μόνωση και να φθάνουμε πιο εύκολα σε αυτά.

Όπως έχουμε ξαναγράψει  θέλουμε  να 
προβάλλουμε μέσα από τις στήλες της εφη-
μερίδας και όσους συγχωριανούς μας έχουν 
διακριθεί σε διάφορους τομείς ή έχουν προ-
σφέρει στον τόπο. Έχουμε ξεκινήσει αυτή την 
προσπάθεια προβάλλοντας τον στρατηγό Δ. 
Αβράμπο, τον γιατρό Κων.Ζαρκαδούλα, τους 
αδελφούς Χόντου κ.λ.π. Και εδώ θέλουμε την 
συνδρομή όλων για συγκέντρωση στοιχείων.

 Όπως θα θυμάστε στο προηγούμενο τεύ-
χος ο συγχωριανός μας  Θεόδ. Σαγρής μας 
πρότεινε να εξετάσουμε την με κάποιο τρόπο 
επιβράβευση των Γεωργίου και Παναγιώτας 
Αβράμπου για το έργο που έχουν επιτελέσει 
στα Επινιανά με την ανέγερση της εκκλησίας 
των Αγίων Αναργύρων. Το θέμα αυτό εξετά-
ζεται από το Δ.Σ. και στο επόμενο τεύχος θα 

έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις.
Καταλαβαίνετε ότι ιδιαίτερα τους χειμερι-

νούς μήνες η επικοινωνία των μελών του Δ.Σ., 
που βρίσκονται   σε μακρινές αποστάσεις, 
γίνεται πιο δύσκολα. Μας πήγε λίγο πίσω 
και το ατύχημα του προέδρου του συλλόγου 
Γιώργου Χρύσανθου και για όσους δεν το 
ξέρουν έσπασε το πόδι του παίζοντας ποδό-
σφαιρο. Του ευχόμαστε σύντομα περαστικά 
ώστε το καλοκαίρι να είναι σε πλήρη φόρμα 
για να συμμετάσχει στο τουρνουά ποδοσφαί-
ρου στην αυλή του σχολείου στα Επινιανά. 
Ελπίζουμε μέχρι τότε να έχουμε νέα από τον 
Δήμο Αγράφων σχετικά με την παραχώρηση 
της χρήσης του σχολείου των Επινιανών  στο 
σύλλογο, ώστε να το αξιοποιήσουμε λιγάκι.

 Σχετικά με την εφημερίδα τα σχόλια  γενι-
κά είναι θετικά και ήδη άρχισε η αποστολή της 
εφημερίδας ταχυδρομικά σε όσους έχουμε 
πλήρη διεύθυνση. Παράλληλα αποστέλλεται 
και ηλεκτρονικά σε αρκετές περιπτώσεις.

Στο τωρινό τεύχος δημοσιεύεται ένα ενδι-
αφέρον άρθρο του Λ.Ζαρκαδούλα που εξετά-
ζοντας κάποια γεγονότα που γράφονται στο 
ημερολόγιο του στρατηγού Ν.Ζέρβα προκύ-
πτει ότι ο Ζέρβας και οι ομάδες τους πέρασαν 
από τα Επινιανά 8 μέρες μετά την ανατίναξη 
της γέφυρας του Γοργοποτάμου. Θα αναζητή-
σουμε περαιτέρω στοιχεία ή μαρτυρίες  για το 

Σας γνωρίζουμε ότι το  Δ.Σ. 
του συλλόγου μας αποφάσι-
σε η πρωτοχρονιάτικη πίτα 
μας για το 2016 να πραγμα-
τοποιηθεί φέτος στο Αγρίνιο. 

Την Κυριακή 31 Ιανουαρί-
ου 2016 στις 12.00 το πρωί 
σας περιμένουμε όλους 
στην Ταβέρνα ‘’Το στέκι του 
Γιάννου’’ του συγχωριανού 
μας Κώστα Μανίκα στα-
Τριαντεϊκα Νεάπολης Τηλ.: 
2641029374, 6945463919. 
Σας περιμένουμε όλους!

Προς την εφημερίδα «Επαινιανών Λόγος» 
«Συγχαίρω από τα βάθη της καρδιάς μου 
τους ανθρώπους που είχαν την ορθή σκέψη 
και ευαισθησία να ασχοληθούν με τον τόπο 
που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν με πολλές 
καλές και ποικίλες αναμνήσεις και τόλμη-
σαν, με γενναιότητα θα έλεγα, να εκδώσουν 
το αξιόλογο περιοδικό  «Επαινιανών Λό-
γος»  και εύχομαι να γίνει δεκτό με αγάπη 
και σημείο αναφοράς για όλους τους Επαι-
νιανίτες όπου γης.

Οι συνθήκες της ζωής στα ευλογημένα 
αυτά μέρη, μας ανάγκασαν να ξενιτευτού-
με. Άλλοι για να εργασθούν μακριά και να 
βελτιώσουν τη ζωή τους, άλλα παιδιά για να 
σπουδάσουν και να προσφέρουν τις γνώ-
σεις και τις υπηρεσίες τους στην κοινωνία 
και όπου αλλού μπορούσαν.

Έτσι οι γονείς μου, τα αδέλφια μου και εγώ 
εγκαταλείψαμε το αγαπημένο μας χωριό για 
να βελτιώσουμε το επίπεδο της ζωής μας.

Η αγάπη, η νοσταλγία, ο πόνος, οι ανα-
μνήσεις για τον τόπο που μεγαλώσαμε και 
μάθαμε τα πρώτα γράμματα είναι απέραντη.
Στην ξενιτειά που ήμουν, το 1967, φοιτήτρια 
τότε στη Θεσσαλονίκη, ωθούμενη από τα 
συναισθήματα αυτά έγραψα λίγους στίχους 
για το χωριό μας, που αναδιφώντας το προ-
σωπικό μου αρχείο, ανευρέθηκαν, σας  τους 
αποστέλλω και, αν έχετε χώρο, ας δημοσι-
ευθούν, (έχουν δημοσιευθεί στη σελ. 9) 
πιστεύοντας ότι δεν εξέφραζε μόνο τα δικά 
μου συναισθήματα, αλλά  και 
πολλών συγχωριανών μας.

Με εκτίμηση, Ρίτσα 
Αβράμπου-Κούτσικου

Ανακοίνωση
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Νέα της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας

Η λίμνη θα δώσει ζωή στον τόπο μας

Εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης για την κατασκευή του 
έργου «Βελτίωση και ασφαλτόστρωση δρόμου Βραγγια-
να - Έλατος - όρια Ν. Καρδίτσας», ύψους 1.100.000,00 €.

Την περασμένη εβδομάδα η Oικονομι-
κή Eπιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλά-
δας, μετά από σχετική εισήγηση της Διεύθυν-
σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας, 
ενέκρινε τους όρους διακήρυξης κατασκευής 
του έργου «Βελτίωση και ασφαλτόστρωση 
δρόμου Βραγγιανά-Έλατος-όρια Ν. Καρδί-
τσας», ύψους 1.100.000,00 €. Το έργο περι-
λαμβάνει: 

1. Άρση καταπτώσεων, όπου απαιτείται.
2. Κατασκευή τεχνικών έργων – σωληνωτών 

εγκάρσιων, μήκους 10.00 μ  για την απορ-
ροή των όμβριων υδάτων.

3. Κατασκευή κρασπεδόρειθρου, μήκους 
1.440,00μ, για απορροή των όμβριων υδά-
των και διοχέτευσής τους εκτός του οδο-

στρώματος της οδού.
4. Κατασκευή δύο στρώσεων βάσης οδο-

στρωσίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,10 μ 
εκάστη.

5. Διάστρωση ασφαλτικού τάπητα κυκλοφο-
ρίας, πάχους 0,05 μ, για συνολικό μήκος 
7.000,00μ. 

6. Το συγκεκριμένο έργο χρηματοδοτείται 
από την ΣΑΕΠ 766 της Περιφέρειας Στε-
ρεάς Ελλάδας και είναι το πρώτο από μια 
σειρά μεγάλων έργων, που θα δημοπρα-
τηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα από 
την Π.Ε. Ευρυτανίας και αφορούν σημα-
ντικά έργα οδοποιίας για τον Δήμο Αγρά-
φων, συνολικού προϋπολογισμού 5.3 εκ €. 
Παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, 
παρά το εχθρικό για την Τοπική Αυτοδιοί-

κηση οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον, 
η Περιφερειακή Αρχή επιμένει να στέκεται 
δίπλα στα προβλήματα κάθε πολίτη, ενώ 
ταυτόχρονα προχωρά με έργα, που επιλύ-
ουν χρόνια προβλήματα της περιοχής.

Ημερίδα Αλιάρτου, 14 Φεβ. 2016
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι:

1. Προσέλευση προσκεκλημένων: 11.00-11.15 π.μ.
2. Χαιρετισμός από τους προέδρους Δ.Σ. των συλλόγων. 
3. Χαιρετισμός επισήμων. 
4. Παρουσίαση ομιλητών.
5. Εισήγηση θα γίνει απο 3 εκλεκτούς Ευρυτάνες επιστήμονες, τον 

ομότιμο καθηγητή Πανεπιστημίου Κο Κλεομένη Κουτσούκη, 
τον Φιλόλογο Παναγιώτη Σαλαγιάννη και τον Δικηγόρο Καρ-
πενησίου Κο Χαράλαμπο Κούτσικο.

6. Σύντομη αναφορά του Λάμπρου Κων. Ζαρκαδούλα και Γιώρ-
γου Καραγιώργου.

7. Συζήτηση μεταξύ των παρισταμένων και διευκρίνιση τυχόν 
ερωτήσεων.

Σας προσκαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλω-
ση αυτή.

Ο Δήμος Αγράφων συμμετέχει, μεταξύ άλ-
λων, στο Δίκτυο πόλεων με λίμνες μέσω του 
εκπροσώπου του, Δημάρχου κ. Μπαμπαλή Θε-
όδωρου. Η συνεισφορά που μπορεί να έχει η λί-
μνη των Κρεμαστών στην ανάπτυξη και ανάδει-
ξη του Δήμου Αγράφων είναι τεράστια, καθώς το 
μεγαλύτερο μέρος της λίμνης ανήκει σε αυτόν. 
Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα Δημόσια ανοικτά 
δεδομένα του ΥΠΕΧΩΔΕ, συνολική έκταση λί-

μνης: 80,6 τετραγωνικά χμ Από αυτά ανήκουν:

1. Στο Δήμο Αγράφων 45,76 τετραγωνικά χμ δηλαδή ποσοστό 56,77 %
2. Στο Δήμο Καρπενησίου 1,25 τετραγωνικά χμ δηλαδή ποσοστό 

1,55%
3. Στην Αιτωλοακαρνανία, στους Δήμους Αγρινίου και Αμφιλοχίας,  

33,59 τετραγωνικά χμ δηλαδή ποσοστό 41,67%
Κατά συνέπεια κρίνεται επιτακτική η ανάγκη αξιοποίησης της με δι-
άφορους τρόπους όπως προγράμματα ΕΣΠΑ.  Έτσι γίνεται προσπά-
θεια από τη Δημοτική Αρχή να υλοποιηθούν μελέτες οι οποίες να 

στοχεύουν προς αυτή την κατεύθυνση. (Μελέτη βυθομέτρησης κ. α.)
Παράλληλα όμως γίνεται προσπάθεια να εντοπιστούν όλα εκείνα 

τα έγγραφα που έχουν υπογραφεί μεταξύ της ΔΕΗ και των αρμόδιων 
φορέων, στα οποία αναφέρονται οι υποχρεώσεις για τις οι οποίες έχει 
δεσμευτεί η ΔΕΗ προς το Δήμο (αντισταθμιστικά έργα) και δεν έχουν 
υλοποιηθεί. 

Σας γνωρίζουμε ότι τα  Δ.Σ. των παρακάτω συλλόγων:

• Συλλόγου Αγραφιωτών Ευρυτανίας « Τα Άγραφα»
• Πολιτιστικού Συλλόγου Τροβάτου Αγράφων Ευρυτανίας
• Πολιτιστικού Συλλόγου Επινιανιτών  Ευρυτανίας

σε συνεργασία με το δήμο Αλιάρτου - Θεσπιέων, προγραμματίζουν 
πολιτιστική ημερίδα την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2016 στις 11.00 το 
πρωί στο Εκθεσιακό Κέντρο που βρίσκεται στον Αλίαρτο Βοιωτίας. 
Τα θέματα της ημερίδας είναι:

•  Η παρουσίαση  του βιβλίου «Τα Άγραφα» του εκλεκτού φιλολόγου 
συγχωριανού μας Γεωργίου Κων. Καραγεώργου, το οποίο αναφέρε-
ται στην ιστορία των Αγράφων από το 1430-1830 μ.χ.

•  Η παρουσίαση  του βιβλίου Κωνσταντίνος Ζαρκαδούλας, «Ο αν-
θρωπιστής γιατρός των Αγράφων» για τον συγχωριανό μας γιατρό 
Κωνσταντίνο Λάμπρου Ζαρκαδούλα. Το βιβλίο αυτό, που έχει 
γράψει ο γιός του Λάμπρος Ζαρκαδούλας, είναι μια προσφορά στη 
μνήμη του γιατρού,  που γεννήθηκε στα Επινιανά των Αγράφων και 
περιγράφει την προσωπικότητα του γιατρού αλλά και την προσφορά 
του στους κατοίκους των Αγράφων και την κοινωνία γενικότερα.    

Δελτίο τύπου δήμαρχου Αγράφων: Θ. Μπαμπαλη.

Δελτίο Τύπου: 
Αντιπεριφερειάρχης 

κ. Αριστείδης Τασιός

Η γέφυρα στην τεχνιτή λίμνη Κρεμαστών.

   Θα ήθελα να εκφράσω τα ειλικρινή συγ-
χαρητήριά μου σε όλους τους συντελεστές 
της έκδοσης των «Επαινιανών Λόγος» και ο 
καινούργιος χρόνος να φέρει σε όλους τους 
Επαινιανίτες - Αγραφιώτες και όπου γης 
Ευρυτάνες υγεία, αγάπη, δικαιοσύνη, δου-
λειά και γέλιο στους νέους μας.  

Περισσότερη ανθρώπινη ζωή και φυ-
σικά Ανάπτυξη στη χώρα μας ξεκινώντας 
από το Δήμο Αγράφων. Ας κινηθούμε όλοι 
μας προς αυτή τη κατεύθυνση παραμερί-
ζοντας διαχωριστικές γραμμές αφήνοντας 
το εγώ και προτάσσοντας το εμείς, ούτως 
ώστε με τη συνεργασία όλων μας να οικο-

δομήσουμε μια νέα Ελλάδα.
Με πατριωτικούς χαιρετισμούς,

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, 
Τσιτσάνης Λάμπρος.

Ε
υχ

ές

Εκθεσιακό κέντρο Αλιάρτου
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Το βιβλίο «Νεκροί και μνήμες»
Αιώνιο μνημόσυνο στους ηρωϊκά πεσόντες ευρυτάνες κατά 
το έπος του 1940 - 1941
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Η Πανευρυτα-
νική Ένωση διοργά-
νωσε την παρουσί-
αση του βιβλίου του 
Κώστα Αντ. Παπα-
δόπουλου: «Νεκροί 
και μνήμες» Αιώνιο 
μνημόσυνο στους 
ηρωϊκά πεσόντες 
ευρυτάνες κατά το 

έπος του 1940 - 1941 Αθήνα 2015 (Εκδ. Πα-
νευρυτανικής Ένωσης). Η παρουσίαση του 
βιβλίου, έγινε την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου στο 
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο (Μέγαρο Παλαιάς 
Βουλής), Σταδίου 13  στην Αθήνα. 

Η αίθουσα της Παλαιάς Βουλής,  ήταν 
από νωρίς κατάμεστη από πλήθος κόσμου 
με αρκετούς όρθιους, λόγω της μεγάλης 
προσέλευσης. Ο Πρόεδρος της Πανευρυ-
τανικής Ένωσης κ. Ηλίας  Λιάσκος  μάλι-
στα, ζήτησε συγγνώμη που δεν επέλεξαν 
μεγαλύτερη αίθουσα για την παρουσίαση, 
παρά το ότι η αίθουσα της Παλαιάς Βουλής  
είναι αρκετά μεγάλη.

Το βιβλίο αυτό, έχει συγγράψει ο επί 
σειρά ετών Πρόεδρος της Πανευρυτανι-
κής  Ένωσης και τώρα Γραμματέας αυτής 
κ. Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος. Ο Κώ-
στας Αντ. Παπαδόπουλος κατάγεται από 
τη Δομνίστα Ευρυτανίας, είναι εκπαιδευτι-
κός και υπηρέτησε σε διάφορα σχολεία ως 
Δάσκαλος και Διευθυντής, καθώς και σε 
Γραφεία Εκπαίδευσης. Είναι εκδότης του 
περιοδικού Eυρυτανικά χρονικά και της 
τοπικής εφημερίδας Εύρυτος του Συλλό-
γου Δομνίστας. Ασχολείται ιδιαίτερα με την 
ιστορία του τόπου του. Έχει γράψει και έχει 

επιμεληθεί την έκδοση πολλών, ιστορικών 
κυρίως, εκδόσεων αλλά και όλων των πρα-
κτικών των συνεδρίων, που πραγματοποι-
ήθηκαν με πρωτοβουλία της Πανευρυτα-
νικής Ένωσης, κατά την τελευταία 10ετία. 
Σχετικό είναι το 2τομο έργο των πρακτικών 
του συνεδρίου για τα Άγραφα, που διοργά-
νωσε η Πανευρυτανική Ένωση το 2008 στα 
Άγραφα, το Τροβάτο  και τα Βραγκιανά.

Το βιβλίο Νεκροί και μνήμες παρουσίασαν 
οι: Κλεομένης Κουτσούκης - Ομότιμος 
καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου.           

Διονύσης Παρούτσας - Εκπαιδευ-
τικός, Δημοσιογράφος. Παναγιώτης 
Κ.Τσούκας - Πάρεδρος του Συμβουλίου 
Επικρατείας.

Χαιρετισμούς απεύθυναν οι:  Παναγιώ-
της Σπυρόπουλος - Αντισυνταγματάρ-
χης Μηχανικού-Αντιπρόσωπος του Γενι-
κού Επιτελείου Στρατού-Δ/νσης Ιστορίας 
Στρατού στην  αρμόδια Διακρατική Επι-
τροπή Ελλάδας - Αλβανίας για την ανεύρε-
ση των οστών των Ελλήνων πεσόντων κατά 
τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο 1940-41.

Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος - Συγ-
γραφέας του βιβλίου.        

Το βιβλίο Νεκροί και μνήμες με 472 σε-
λίδες, αναφέρεται κύρια στους νεκρούς Ευ-
ρυτάνες αξιωματικούς και οπλίτες, που σκο-
τώθηκαν κατά τον Ελληνο-Ιταλικό  πόλεμο 
του 1940-1941 κατά την εκτέλεση του καθή-
κοντος. Πρόκειται για 12 αξιωματικούς και 
188 οπλίτες που αναφέρονται αναλυτικά 
στο βιβλίο, με πάρα πολλά στοιχεία που συ-
γκέντρωσε ο συγγραφέας. Η συγκέντρωση 
των στοιχείων αυτών από τον Κώστα Παπα-
δόπουλο,  είχε αρχίσει από την δεκαετία του 

80 και η συγγραφή ολοκληρώθηκε το 2015. 
Στα πρώτα κεφάλαια του βιβλίου, δίνονται 
στοιχεία για τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, τον 
Πόλεμο του 1940 και τις 4 περιόδους του 
πολέμου των Ελλήνων κατά των Ιταλών και 
των Γερμανών στη συνέχεια, με έναρξη στις 
28 Οκτωβρίου 1940 ως το  Μάιο του 1941. 
Στη συνέχεια, περιγράφεται η κατάσταση 
της Ευρυτανίας κατά το φθινόπωρο του 
1940 και η συμμετοχή των Ευρυτάνων αξι-
ωματικών και οπλιτών στον πόλεμο.

Όπως προαναφέραμε, αναγράφονται 
αναλυτικά όλα τα στοιχεία για τους πεσό-
ντες Ευρυτάνες αξιωματικούς και οπλίτες, 
με πλούσιο φωτογραφικό υλικό αλλά και 
χάρτες  με τα πεδία των μαχών. Στο τέλος 
του βιβλίου αναγράφονται οι νεκροί ήρωες, 
κατά τοπική Ευρυτανική κοινότητα.

Από τα Επινιανά αναφέρονται οι παρακάτω 
πεσόντες στις μάχες:

 Αρωνιάδας  Ιωάννης  Λάμπρου 
 Ζαρκαδούλας Απόστολος ‘Οθωνα 
 Ζιώγας Βασίλειος Ιωάννη 
 Σκλαπάνης Μιχαήλ Παναγιώτη
Αξίζει να σημειωθεί η εκτεταμένη βιβλι-

ογραφία που χρησιμοποιήθηκε, ώστε να 
αντληθούν στοιχεία.

Στη συνέχεια της εκδήλωσης στην Παλαιά 
Βουλή, έγινε προσκλητήριο των Ευρυτάνων 

πεσόντων κατά το έπος 1940 - 1941 και απο-
νεμήθηκαν τιμητικά διπλώματα σε συγγενείς 
τους. Για τους πεσόντες από τα Επινιανά, τα 
διπλώματα παρέλαβαν οι παριστάμενοι, Από-
στολος Αβράμπος, Γ ραμματέας  της Εταιρεί-
ας Ευρυτάνων Επιστημόνων και Λάμπρος 
Κων.Ζαρκαδούλας, γραμματέας του Συλλό-
γου Επινιανιτών  και οι οποίοι θα τα παραδώ-
σουν στους στενούς συγγενείς των πεσόντων.

Η χορωδία του Ι. Ναού Αγίου Αθανασίου 
Πολυδρόσου,  υπό την Διεύθυνση του Ευρυ-
τάνα Πρωτοπρεσβυτέρου π. Λάμπρου Ανδρε-
άκη, απέδωσε τραγούδια σχετικά με το Έπος 
του 1940 - 1941.

Τέλος, η Πανευρυτανική Ένωση, απένειμε 
τιμή στην χορηγό της έκδοσης κ. Ελένη Δ.
Πουρνάρα και στον κ. Νικόλαο Δ. Πουρ-

νάρα. Ο Σύλλογος Επινιανιτών, συγχαίρει 
τον συγγραφέα κ. Κώστα Αντ. Παπαδό-
πουλο για την προσπάθεια αυτή,  που πρέ-
πει να σημειωθεί ότι, όπως τονίσθηκε στην 
τελετή, είναι η πρώτη που γίνεται σε επίπεδο 
νομού της χώρας για τους πεσόντες του 1940 
- 1941.

Άξιοι συγχαρητηρίων είναι επίσης η Πα-
νευρυτανική Ένωση, αλλά και οι χορηγοί της 
έκδοσης που προαναφέραμε.

‘Αγραφα, Νιάλα, Καμάρια
Ένα  συγκλονιστικό και ανθρώπινο μνημείο πεσόντων Εμ-
φυλίου πολέμου στον Βασιλιά των Αγράφων ‘’τις Νιάλες’’

        Πηγαίνοντας απ’ τα Άγραφα, μέσω Σα-
ϊκας, για την λίμνη Πλαστήρα και πρίν αντι-
κρίσουμε στα αριστερά μας την λιμνούλα που 
σχηματίζει η πηγή με το γάργαρο και παγωμέ-
νο νερό, που τις περισσότερες φορές βόσκουν 
ανέμελα πολλά ζωντανά του οροπεδίου της 
Νιάλας και πριν το χωριό  Καμάρια, υπάρχει 
μια διασταύρωση κατάραχα, ένα τρίστρατο. 
Δεξιά, κατεβαίνει προς την Νεραϊδα, ευθεία 
για την λίμνη Πλαστήρα και  αριστερά ανη-
φορίζει ένας άγριος χωματόδρομος που δια-
σχίζει εγκάρσια τις Νιάλες, πάνω απ τ’ Άγρα-
φα και τον Κουκουρούτζο και φτάνει μέχρι 
τον Άγιο Νικόλαο, πάνω απ τα Βραγγιανά.

Σε αυτό τον δρόμο, στα αριστερά, μετά από 
είκοσι περίπου λεπτά διαδρομή συναντάμε 
ένα σημαντικότατο μνημείο του Εμφυλίου 
Πολέμου. Ένα συγκλονιστικό περιστατικό 
του Εμφυλίου συνέβη σε υψόμετρο 1800 μ. 
στης 12 Απριλίου του 1947. Ξέσπασε μεγάλη 
χιονοθύελλα με πολικό ψύχος και εγκλώβισε 
στο σημείο αυτό πολλούς ένοπλους αντάρτες 
του Δημοκρατικού Στρατού, πολλούς ένο-
πλους στρατιώτες του Κυβερνητικού Στρα-
τού και άμαχους πολίτες.

Η ανάγκη της επιβίωσης, παραμέρισε τα 
πάθη των αριστερών και δεξιών ιδεών και 
ένωσε αυτούς τους πατριώτες του οροπεδίου 
της Νιάλας, με στόχο αυτό το ανυπέρβλητο 
αγαθό που λέγεται ζωή. Δυστυχώς τα στοι-
χεία της φύσης τους νίκησαν, με αποτέλεσμα 
πολλοί απ αυτούς να μην τα καταφέρουν και 
να βρεθούν νεκροί,  αγκαλιασμένοι όμως ο 
ένας με τον άλλο, στον ίδιο χώρο, στις ίδιες 
σκηνές, ‘’αριστεροί και δεξιοί’’(!)

Άφησαν πίσω τους όμως συγκλονιστικά 
μηνύματα για την φύση, την ζωή, τις ιδέες, 
την κοινωνία και γενικότερα την Ιστορία μας.

Αξίζουν συγχαρητήρια σε αυτούς που πή-
ραν την πρωτοβουλία και ανέδειξαν το περι-
στατικό στήνοντας αυτό το λιτό μνημείο. Είναι 
υποχρέωση για όλους όσους βρισκόμαστε 
στην περιοχή, να δώσουμε έναν μικρό φόρο 
τιμής σε αυτούς τους ήρωες , παρευρισκόμε-
νοι στο συγκεκριμένο σημείο, αφιερώνοντας 
τους μια μικρή σκέψη, ένα μικρό νεύμα,  δεί-
χνοντας την αντίληψη του μεγαλείου της ψυ-
χής τους! Μπορεί και… να το δουν! Συνολικά, 
τα θύματα στο διάσελο της Νιάλας, ήταν πάνω 
από 150 άτομα απ’ όλες τις πλευρές.

Ο Λάμπρος Κ. Ζαρκαδούλας, γραμματέας 
του συλλόγου Επινιανιτών, παραλαμβάνει 
το τιμητικό δίπλωμα για τον Ζαρκαδούλα  
Απόστολο, ο οποίος φαίνεται στην οθόνη, στο 
βάθος.  Το δίπλωμα απονέμει ο πρόεδρος της 
Πανευρυτανικής Ένωσης κ. Ηλίας Λιάσκος.

Οι επιθυμούντες να προμηθευτούν την 
έκδοση αυτή, θα πρέπει να απευθυνθούν 
στην  Πανευρυτανική Ένωση στα τηλ.: 210 
32.40.001 - 210 69.20.004 και στο e-mail: 
panevrytanikienosi@gmail.com

77

Η Παλιά Βουλή

Άρθρο: Λάμπρος Ζαρκαδούλας

ΑΡΘΡΟ: Γιώργος Κλ. Χρύσανθος
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Η καρδιά… ένα όργανο που όλοι γνω-
ρίζουμε, ή μήπως όχι;

Τεύχος #5Τεύχος #5 Χειμώνας 2015 - 2016 Χειμώνας 2015 - 2016

Πολλοί ασθενείς αλλά και απλός κόσμος 
που δεν έχουν ιατρικές γνώσεις  δυσκολεύ-
ονται να καταλάβουν τι ακριβώς είναι οι 
διάφορες καρδιολογικές παθήσεις και τα 
προβλήματα που αυτές δημιουργούν, και 
αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δε γνωρί-
ζουν τη δομή και ανατομία αυτού του μονα-
δικού οργάνου που λέγεται καρδιά.

Με αφορμή το γεγονός αυτό, θα περι-
γράψουμε εδώ βασικά στοιχεία ανατομίας 

και φυσιολογίας της καρδιάς, η γνώση των 
οποίων είναι απαραίτητη για τον καθένα 
που δεν είναι γιατρός αλλά επιθυμεί να κα-
ταλαβαίνει αυτά που περιγράφει ο γιατρός. 

Η καρδιά λοιπόν είναι ένα κοίλο μυώδες 
όργανο το οποίο βρίσκεται στη θωρακική 
κοιλότητα και συγκεκριμένα στο μεσο-
θωράκιο, όπως λέγεται ο χώρος ανάμεσα 
στους δύο πνεύμονες. Βρίσκεται πίσω από 
το σώμα του στέρνου και προς τα αριστερά 
και μέσα στον περικαρδιακό σάκο. Το μέγε-

θος της καρδιάς ποικίλλει ανάλογα με την 
ηλικία, το ύψος, το βάρος και το φύλο. Ένας 
εμπειρικός κανόνας προσομοιάζει το μέγε-
θος της καρδιάς κάθε ατόμου με τη γροθιά 
του. Το βάρος της στον ενήλικα άνδρα εί-
ναι περίπου 300-350gr και στην ενήλικη 
γυναίκα 250-300gr. Η καρδιά έχει σχήμα 
τρίπλευρης πυραμίδας, με τη βάση προς τα 
επάνω δεξιά και πίσω, και την κορυφή προς 
τα κάτω, αριστερά και μπροστά

Η καρδιά φυσιολογικά αποτελείται από 
τέσσερις κοιλότητες, που υποδέχονται αίμα 
και το προωθούν ανάλογα. Έχουμε λοιπόν 
δύο κόλπους και δύο κοιλίες: το δεξιό και 
αριστερό κόλπο οι οποίοι χωρίζονται με-
ταξύ τους με το μεσοκολπικό διάφραγμα, 
και τη δεξιά και αριστερή κοιλία, οι οποίες 
αντίστοιχα χωρίζονται μεταξύ τους με το 
μεσοκοιλιακό διάφραγμα. Τα δύο διαφράγ-
ματα φυσιολογικά είναι ακέραια στους ενή-
λικες και δεν επιτρέπουν ροή αίματος από 

τις αριστερές προς τις δεξιές κοιλότητες της 
καρδιάς, όπου οι πιέσεις είναι χαμηλότερες.

Ο δεξιός κόλπος όμως επικοινωνεί με την 
δεξιά κοιλία, όπως και ο αριστερός κόλπος 
με την αριστερή κοιλία. Αυτό γίνεται με τη 
βοήθεια των λεγόμενων κολποκοιλιακών 
βαλβίδων, οι οποίες είναι βαλβίδες ‘’μονό-
δρομες’’ και επιτρέπουν τη δίοδο του αίμα-
τος από τους κόλπους προς τις κοιλίες και 
όχι αντίστροφα. Οι κολποκοιλιακές βαλβί-
δες διακρίνονται στην τριγλώχινα, μεταξύ 
δεξιού κόλπου και δεξιάς κοιλίας και στη 
μιτροειδή βαλβίδα μεταξύ αριστερού κόλ-
που και αριστερής κοιλίας. Οι κοιλίες όμως, 
πέρα από τις βαλβίδες εισόδου του αίματος 
(τις κολποκοιλιακές βαλβίδες), έχουν και 
βαλβίδες εξόδου. Ας φανταστούμε λοιπόν 
τις κοιλίες σαν δύο δοχεία με δύο ανοίγμα-
τα, ένα για να μπαίνει το αίμα και ένα για 
να βγαίνει. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η 
καρδιά είναι μια διπλή αντλία με δύο ανεξάρ-
τητα μεταξύ τους μέρη, τη δεξιά και αριστερή 
καρδιά όπως λέγεται. Στο δεξιό κόλπο εκβάλ-
λουν η άνω και κάτω κοίλη φλέβα, οι οποίες 
φέρνουν στην καρδιά το ‘’μαύρο-βρώμικο‘’, 
μη οξυγονωμένο αίμα από όλο το σώμα. Από 
το δεξιό κόλπο και διαμέσου της τριγλώχινας 
βαλβίδας το αίμα κατά την καρδιακή συστο-
λή προωθείται στη δεξιά κοιλία. Από εκεί και 
διαμέσου τις πνευμονικής βαλβίδας (βαλβίδα 
εξόδου της δεξιάς κοιλίας) το αίμα προωθείται 

στους πνεύμονες.
Για ποιο λόγο όμως το αίμα πηγαίνει 

στους πνεύμονες; 
Όπως προαναφέραμε, το αίμα που επιστρέ-

φει στη δεξιά καρδιά είναι το μη οξυγονωμέ-
νο, είναι το αίμα που έχουν χρησιμοποιήσει τα 
κύτταρα του οργανισμού για να επιτελέσουν 
τις βασικές λειτουργίες τους. Το μη οξυγονω-
μένο (φλεβικό) αίμα θα πρέπει λοιπόν να πε-
ράσει από τους πνεύμονες για να οξυγονωθεί, 
να εμπλουτιστεί δηλαδή εκ νέου σε οξυγόνο 

(στοιχείο απαραίτητο για τη βιωσιμότητα των 
κυττάρων). Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αμέ-
σως μετά την καρδιά, οι πνεύμονες είναι το 
όργανο που υποδέχεται όλο το αίμα του ορ-
γανισμού.

Αφού το αίμα οξυγονωθεί στα πνευμονι-
κά βρογχιόλια και αποκτήσει και πάλι ζωη-
ρό κόκκινο χρώμα (λόγω του οξυγόνου), θα 
επιστρέψει πλέον με τις πνευμονικές φλέ-
βες στον αριστερό κόλπο της καρδιάς. Κάθε 
πνεύμονας στέλνει το αίμα του με δύο πνευ-
μονικές φλέβες στον αριστερό κόλπο, έτσι 
στον αριστερό κόλπο εκβάλλουν τέσσερις 
πνευμονικές φλέβες. 

 Στη συνέχεια, το αίμα από τον αριστερό 
κόλπο προωθείται κατά την κολπική συστολή 
και διαμέσου της μιτροειδούς βαλβίδας στην 
αριστερή κοιλία. Η αριστερή κοιλία που είναι 
και η πιο ισχυρή από άποψη μυϊκής ισχύος 
από όλες τις καρδιακές κοιλότητες, θα προω-
θήσει το αίμα διαμέσου της αορτικής βαλβί-
δας (βαλβίδα εξόδου της αριστερής κοιλίας) 
στην ανιούσα αορτή και από εκεί σε όλο το 
υπόλοιπο σώμα. Αξίζει στο σημείο αυτό να 
αναφέρουμε ότι η ανιούσα αορτή είναι το με-
γαλύτερο αγγείο (αρτηρία) του σώματός μας 
με φυσιολογική διάμετρο 2,5-3,5 cm. Φαντα-
στείτε την σαν τον κεντρικό αγωγό που στη 
συνέχεια δίνει κλάδους σε όλο το σώμα.
Είδαμε λοιπόν πως ουσιαστικά η καρδιά λει-

τουργεί σαν μια διπλή αντλία. Έτσι σε κάθε 
καρδιακή συστολή το μεν δεξιό τμήμα της 
καρδιάς προωθεί το αίμα προς την πνευ-
μονική κυκλοφορία, το δε αριστερό τμήμα 
της προωθεί το αίμα προς την συστηματική 
κυκλοφορία δηλαδή προς όλο το υπόλοιπο 
σώμα. Μπορούμε  απλουστευμένα να πούμε 
ότι η κύρια λειτουργία της καρδιάς πραγμα-
τοποιείται από την αριστερή κοιλία, η οποία 
διοχετεύει τον οργανισμό με το απαραίτητο 
οξυγονωμένο αίμα. Ωστόσο η δεξιά καρδια-
κή λειτουργία είναι εκείνη που προμηθεύει 
την αριστερή κοιλία με το καθαρό, οξυγονω-
μένο αίμα .

Τέλος, ας πούμε δύο λόγια για το πώς τρέ-
φεται η καρδιά. Θα περίμενε κανείς ότι με 
τόσο αίμα που κυκλοφορεί συνεχώς μέσα 
στις κοιλότητές της δε θα χρειαζόταν κάτι 
άλλο. Κι όμως, δεν είναι έτσι. Η καρδιά έχει 
το δικό της αγγειακό δίκτυο, τα στεφανιαία 
αγγεία, τα οποία βρίσκονται στην εξωτερική 
επιφάνεια της καρδιάς, εκφύονται αμέσως 
μετά την αορτική βαλβίδα και τροφοδοτούν 
την καρδιά με οξυγονωμένο αίμα. Υπάρχουν 
η δεξιά και η αριστερή στεφανιαία αρτηρία, 
με την αριστερή και τους κλάδους της να δι-
αδραματίζουν το σημαντικότερο ρόλο όσον 
αφορά στην αιμάτωση του μυοκαρδίου. Τα 
στεφανιαία αγγεία είναι αυτά που αποφράσ-
σονται στη στεφανιαία νόσο, με συνέπεια το 

γνωστό σε όλους έμφραγμα του μυοκαρδίου.
Τελειώνοντας τη σύντομη αναφορά μας 

στη βασική ανατομία και φυσιολογία της 
καρδιάς αξίζει να αναφέρουμε ότι η καρδία 
είναι ο μόνος μυς (όργανο) του ανθρώπινου 
σώματος που δεν ξεκουράζεται ποτέ. ‘’Χτυ-
πάει‘’ ασταμάτητα από την εμβρυική ζωή 
μέχρι το τέλος της ζωής μας. Χτυπάει 70 φο-
ρές το λεπτό, 4.200 φορές την ώρα, 100.800 
φορές τη μέρα, 3.024.000 φορές το μήνα, 
36.288.000 το χρόνο και 2.721.600.000 φο-
ρές στα 75 χρόνια ζωής μας!!!!!!!

70 
φορές

4.200
φορές

100.800
φορές

3.024.000
φορές

36.288.000
φορές

1 λεπτό 1 ώρα 1 μέρα 1 μήνα 1 χρόνος

Χρόνος

Αορτή

Πνευμονική 
αρτηρία

Αριστερός 
κόλπος

Μιτροειδής
βαλβίδα

Αριστερή 
κοιλία

Άνω κοίλη φλέβα

Κάτω κοίλη φλέβα

Δεξιός κόλπος

Δεξιά κοιλία

Άρθρο: Ηλίας Ιακωβάκης

Ποίημα «Το χωριό»
Αντίκρυ από τα Άγραφα
στο δάσος των ελάτων
θα δεις σπιτάκια εδώ και κει
που μοιάζουν σαν μικροί φανοί.

Είναι το όμορφο χωριό
με τα πολλά καλά του
κοντά του το Κεραμαργιό
με τα κρύα νερά του.

Εκεί στο δάσος κρύβεται
το παν και η σοφία
εκεί στο δάσος βρίσκεται 
πνευματική μαγεία.

Ο ξένος εις το διάβα του 
θα σκύψει το κεφάλι,
θα κόψει την ανάσα του
να δει περίσσεια κάλλη.

Το κάθε τι στη θέση του
βαλμένο από τη φύση
το κάθε τι στην άκρη του
βαλμένο από τον Κτίστη.

Είναι τα Επαινιανά
ένα  από τα πολλά χωριά
των Αγράφων που τα μέρη
χίλια δύο καλά τους φέρει.

Από μικρή που ήμουνα
το κάθε τι αγαπούσα
τη φύση με τα κάλλη της
ποθούσα λαχταρούσα.

Με τις φωνούλες των πουλιών
το ταίριασμα των τραγουδιών
μαγεύεται ο διαβάτης
ο ξένος ορειβάτης.

Οι άνθρωποι όλοι καλοί,
αγνοί , ενάρετοι, ηθικοί,
αγαπημένοι, στοργικοί
με μια ανώτερη ψυχή.

Οι χωριανοί μου ήτανε
χωρίς υπερβολή
πολύ σοφοί και έξυπνοι
και προοδευτικοί.

Με το να φτάσουν υψηλά
πνευματικά πεδία
υπέφεραν, στερήθηκαν
δεν είναι κοροϊδία.

Και το βραβείο της τιμής
και της πνευματικής υφής
ανήκει στους καλούς μας,
τους Αβράμπους στρατηγούς μας.

Υπάρχουν κι έτεροι καλοί
επίσης δημιουργικοί
με πνεύμα και σοφία
χωρίς την ειρωνεία.

Το πνεύμα αφιέρωσαν
μόνο για την Πατρίδα
στ’ αδέλφια και στη μάνα τους
την όμορφη ελληνίδα.

Έτσι και εμείς που φτάσαμε
στ’ ανώτερα πεδία
με πνεύμα και με φρόνηση
θα δούμε μεγαλεία.

Αγορίτσα (Ρίτσα) Ιω. Αβράμπου
Φοιτήτρια Νομικής (Οικονομικών 
Επιστημών) Α. Π. Θ. έτους 1967.

Ο Ηλίας Ιακωβάκης είναι καρδιοχει-
ρουργός στο νοσοκομείο του Gleinfield στο  

Leicester της Μ. Βρετανίας. Είναι φίλος των 
Επινιανών και είναι παντρεμένος με την 

Ντορέττα Λάμπρου Ζαρκαδούλα.
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Η «καλαμωτή» για ψάρεμα, ήταν βασικός εξο-
πλισμός της οικογένειας για τις περιόδους που 
υπήρχαν ψάρια και ήταν συνεχώς μέσα στο πο-
τάμι. Σε τακτά χρονικά διαστήματα, κάποιος από 
την οικογένεια έλεγχε αν είχαν πιαστεί ψάρια 
και τα έφερνε σπίτι. Οι γείτονες και οι ψαράδες 
που περνούσαν από το μέρος που ήταν η καλα-
μωτή μας, ήξεραν ότι ήταν δική μας και αν είχε 
ψάρια, δεν τα έπαιρναν.

Η καλαμωτή είναι μια κατασκευή από ξεφλου-
δισμένα ίσια κλαδιά (λούροι), τρία μέτρα περί-
που σε μήκος και ένα-δυό πόντους στο πάχος, 
σαν καλάμια, που τα ένωναν έτσι, ώστε απ’ την 
μία μεριά να έχει στρογγυλό άνοιγμα, με διάμε-
τρο περίπου 90 εκατοστά και απ΄ την άλλη να 
είναι κλειστή. Τοποθετούσαμε την καλαμωτή 
μέσα στο ποτάμι, παράλληλα με την ροή του 
νερού, έτσι ώστε όποιο ψάρι έμπαινε μέσα από 
το μεγάλο άνοιγμα, το νερό το παράσερνε στο 
βάθος της καλαμωτής, όπου αιχμαλωτιζόταν και 
δεν μπορούσε να διαφύγει. Έτσι, κατέληγε στο 
πιάτο μας συμβάλλοντας στη σωστή διατροφική 
μας ανάγκη για φώσφορο και όχι μόνο.

Τις περισσότερες φορές πιάναμε γυαλόψαρα 
και μπριάνια, αλλά η μεγαλύτερη λιχουδιά ήταν 
οι άγριες πέστροφες, ένα ψάρι πανέμορφο και 
πεντανόστιμο. Η ράχη της είναι γκριζοπράσινη 
και η κοιλιά της άσπρη, ενώ όλη της την επιφά-
νεια καλύπτουν μαύρες και έντονες πορτοκαλί 
κηλίδες. Όσον αφορά τη βρώση, από τα πιο ευ-
κολοφάγωτα, αφού όλα της τα αγκάθια περιορί-
ζονται στην ράχη. Περιττό να πω ότι σε όποιο 
σπίτι τηγάνιζαν πέστροφα, μοσχομύριζε όλη η 

γειτονιά και ξυπνούσαν όλες οι αισθήσεις. Πω-
πω, τι θυμήθηκα τώρα….. πέστροφα αλατισμένη 
και τηγανισμένη σε φρέσκο γίδινο βούτυρο!! 

Αφού ανέφερα το αλάτι, να υπενθυμίσω ότι τις 
μέρες των παππούδων μας, η κοινωνία μας ήταν 
αυτάρκης και αυτοσυντήρητη στα περισσότερα 
αγαθά. Απ τ́α βασικά αγάθα, που δεν είχαμε δική 
μας παραγωγή, ήταν το αλάτι και η ζάχαρη, ενώ 
είχαμε μεγάλη ποικιλία, σε μικρές ποσότητες βέ-
βαια,από γαλακτοκομικά, κρέατα και αλλαντικά, 
κυνήγια, ψάρια, όσπρια, λαχανικά, πολλά εποχι-
ακά φρούτα, ξηρούς καρπούς, μπαχαρικά, βότα-
να, κρασιά, τσίπουρα κλπ.

Η δική μας πέστροφα
Τα ψάρια σε όλα τα Αγραφοχώρια μας, αποτελούσαν 
από παλιά βασικό πιάτο της διατροφικής μας συνή-
θειας. Θυμάμαι από μικρός να πηγαίνω στο ποτάμι με 
τους φίλους μου, με τ’ αδέρφια μου και τον πατέρα μου. 

παρακλάδι. Λόγω του ότι, όμως, ήθελε πολ-
λά χέρια, πήγαιναν ολόκληρες συνοικίες 
αποτελούμενες από πολλά άτομα. Πήγαιναν 
το καλοκαίρι στο ποτάμι, άναβαν φωτιές με 
τα αμέτρητα κούτσουρα που είχε κατεβάσει 
το ποτάμι κατά τη διάρκεια του χειμώνα και 
κοιμόντουσαν εκεί. Αυτό το είδος ψαρέματος, 
μπορεί να διαρκούσε μέχρι και τρία μερόνυ-
χτα! Η διαδικασία ήταν ως εξής: Στα σημεία 
που η κοίτη του ποταμιού ήταν πολύ ανοιχτή 
στο πλάτος, η ροή του νερού έκανε διχάλες 
δημιουργώντας παράλληλους παραπότα-
μους, δηλαδή διαχωρίζονταν σε δύο ποτάμια 
τα οποία ενώνονταν πάλι, όταν η κοίτη στέ-
νευε. Έκοβαν, λοιπόν, την ροή του νερού στο 
ένα από τα δύο ποτάμια, από το σημείο που 
διαχωρίζονταν ως το σημείο που ενώνονταν, 
ούτως ώστε τα ψάρια που ήταν στη συγκε-
κριμένη ροή να μείνουν εκτεθειμένα και να 
πιαστούν εύκολα. Έτσι κατάφερναν μια πολύ 
καλή ψαριά που θα έτρεφε πολλές οικογένει-
ες, Θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό, γιατί βρέθη-
κα κι εγώ σε τέτοια περίπτωση, σε παρακλάδι. 
Θυμάμαι ότι ήταν εκεί σχεδόν το μισό χωριό!

Θυμάμαι, επίσης, τον πατέρα μου τον 
Κλεομένη, που με πήγαινε να ψαρέψουμε 
με τα χέρια. Μπαίναμε μέσα στο ποτάμι και 
προχωρούσαμε αντίθετα από την ροή του. 
¨Όταν έβλεπε ο πατέρας μου μια πέστροφα 
που κρυβόταν κάτω από μια πέτρα, έβαζε τα 
χέρια του και με μια ξαφνική κίνηση πετούσε 
την πέστροφα έξω από το νερό. Εγώ έπρεπε 
να την πιάσω και να την βάλω στην «αρμάθα» 
μου. Όμως, ήμουν μικρός και μόλις την έπια-
να, αυτή πάντα μου γλιστρούσε, έπεφτε κάτω 
και με επιδέξιες κινήσεις έφτανε ξανά στο πο-
τάμι και την χάναμε!! Ήταν απίστευτο το πώς 
τιναζόταν και με μικρά σάλτα πάντοτε προς 
την κατεύθυνση του νερού, ποτέ προς άλλη 

κατεύθυνση, έπεφτε ξανά μέσα στο ποτάμι και 
εξαφανιζόταν, εν ριπή οφθαλμού στην κυρι-
ολεξία!!!

Άλλος τρόπος, αλλά νομίζω απαγορευμέ-
νος, ήταν το λουξ. Το λουξ ήταν μια φιάλη 
υγραερίου που συνδεόταν με μια λάμπα λουξ 
και είχαμε φως! Είχαμε; Νομίζω πως μόνο τα 

καφενεία είχαν, δεν γνωρίζω αν κάποια σπίτια 
είχαν. Χωρίς ηλεκτρικό, το λουξ ήταν ο μόνος 
τρόπος να έχεις άπλετο και δυνατό φως! Αυτό 
το σύστημα, κάποιοι το φορτώνονταν στην 
πλάτη και πήγαιναν νύχτα στο ποτάμι. Σε με-
ρικά σημεία κοντά στα βράχια και σε μεγάλες 

πέτρες σχηματίζονταν μικρές λιμνούλες, «πό-
ντοι» όπως τις αποκαλούσαμε και είχαν μέσα 
ψάρια. Πήγαιναν, λοιπόν, σε αυτόν τον πόντο, 
συνήθως στις ρίζες, κάτω από τα πλατάνια 
και ανάβοντας ξαφνικά το λουξ, τα ψάρια τυ-
φλώνονταν, ακινητοποιούνταν και ήταν πολύ 
εύκολο να τα πιάσουν με την απόχη.

Το αξιοσημείωτο είναι ότι, εκείνο τον καιρό, 
οι παππούδες μας δεν κατέστρεφαν το οικο-
σύστημα και άφηναν χρόνο στη φύση να φρο-
ντίσει για την αναπαραγωγή, την αφθονία του 
εκάστοτε είδους. Άλλωστε, τότε δεν υπήρχε 
ηλεκτρικό και ψυγείο για να συντηρήσουν 
το περίσσευμα, έτσι φρόντιζαν να προμηθευ-
τούν τόση ποσότητα όση χρειάζονταν για άμε-
ση κατανάλωση.

Σήμερα, δυστυχώς, έρχονται συχνά ασυ-
νείδητοι που έχουν δημιουργήσει κυριολε-
κτικά καταστροφή στα ποτάμια μας. Ρίχνουν 
παράνομες χημικές ουσίες σε ένα σημείο και 
ότι ζωντανός οργανισμός υπάρχει σε μεγάλο 
μήκος του ποταμού πεθαίνει. Καβούρια, νε-
ρόφιδα, βατράχια, γόνος, ακόμα και τα πολύ 
μικρά ψαράκια, οπότε σταματά και η αναπα-
ραγωγή…και η αφθονία! Αυτοί, όμως, φορ-
τώνουν τα αυτοκίνητά τους με τα ψάρια και 
φεύγουν ευτυχισμένοι!! Και ας ‘εχουν κάνει 
ανεπανόρθωτη καταστροφή!!

Άλλοι πάλι, χρησιμοποιούν παράνομα 
μπαταρίες αυτοκινήτου, βάζουν στο νερό τα 
ηλεκτρόδια και προκαλούν ηλεκτροπληξία 
με ηλεκτροσόκ σε οτιδήποτε ζωντανό στο πο-
τάμι. Και όλοι αυτοί έχουν το θράσος να αυτο-
αποκαλούνται ψαράδες (!)

Απαγορεύεται επίσης το ψάρεμα με δίχτια, 
ένα  ακόμα παράνομο, απαγορευμένο μοντέρ-
νο ψάρεμα είναι το ψαροντούφεκο. Το ψα-
ροντούφεκο συνηθίζεται στη θάλασσα, που 
έχει εκατομμύρια κυβικά νερού. Πως μερικοί 

Η ράχη της είναι γκρι-
ζοπράσινη και η κοιλιά 
της άσπρη, ενώ όλη της 
την επιφάνεια καλύ-
πτουν μαύρες και έντο-
νες πορτοκαλί κηλίδες.

”

“

Περιττό να πω ότι σε 
όποιο σπίτι τηγάνιζαν 
πέστροφα, μοσχομύριζε 
όλη η γειτονιά και ξυ-
πνούσαν όλες οι αισθή-
σεις. ”

“

Εκτός από εμάς τους ερασιτέχνες ψαρά-
δες, υπήρχαν και οι επαγγελματίες ψαράδες, 
που έκαναν αυτή τη δουλειά βιοποριστικά.                         
Έπιαναν ψάρια, έρχονταν στα χωριά μας και τα 
πουλούσαν συνήθως σε οικογένειες που δεν 
είχαν τα κτήματά τους σε παραποτάμιες περι-
οχές. Αυτοί χρησιμοποιούσαν συνήθως για να 
ψαρέψουν απόχη, ένα μικρό δίχτυ ενωμένο σε 
δύο ξύλα, ονομαζόμενα «λούροι». Ανοίγοντας τα 
ξύλα, απλωνόταν το δίχτυ και αν έμπαινε μέσα 
ψάρι, το έκλειναν και το παγίδευαν. Ένας άλλος 
τρόπος ψαρέματος ήταν με το κλασικό καλάμι, με 
απλό αγκίστρι, όπου συνήθως έβαζαν δόλωμα, 
κυρίως ακρίδες και σκουλήκια. Υπήρχε ακόμα 
και η «πεταλούδα» – αγγίστρι χωρίς δόλωμα – 
δηλ. ένα τριάγκιστρο, που είχε ένα μικρό χρυσό 
έλασμα στο πάνω μέρος. Όταν το έριχναν στο 
νερό, η δυνατή ροή του ποταμιού το περιέστρε-
φε με αποτέλεσμα το έλασμα να γυαλίζει, η πέ-
στροφα νόμιζε ότι είναι κάποιο έντομο, το έτρωγε 
και… υπέγραφε τη θανατική της καταδίκη!!!!

Μια άλλη μέθοδος και πιο συνήθης, ήταν το 

ΑΡΘΡΟ: Γιώργος Κλ. Χρύσανθος
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βάζουν μάσκα, αναπνευστήρα και κυρίως 
στολή – γιατί το νερό στο ποτάμι είναι παγω-
μένο – και με το ψαροντούφεκο βουτάνε σε 
μισό κυβικό νερό με ύψος μέχρι 40 εκατοστά, 
είναι άξιο να απορεί κανείς! Κι όμως με τη μά-
σκα μέσα στο νερό, μπορείς να δεις τα πάντα 
μεγεθυντικά. Βλέπεις που είναι κρυμμένη η 
πέστροφα, βάζεις το ψαροντούφεκο στα 30 
εκατοστά απ΄ το κεφάλι της και την στοχεύ-
εις. Εν ψυχρώ εκτέλεση! Που να φανταστεί 
η κακομοίρα ή πέστροφα ότι υπάρχει εχθρός 
που να βλέπει τόσο καλά μέσα στο νερό και 
να την εντοπίζει ακόμα και όταν είναι κρυμ-
μένη στη φωλιά της. Δεν υπάρχει στα γονίδιά 
της καταγεγραμμένος, τέτοιος υπερπάνο-
πλος θηρευτής! Ίσως μετά από εκατομμύρια 
χρόνια, εφ’ όσον έχει περάσει στο DNA της, 
μπορεί να βρεί τον τρόπο να αντιμετωπίσει 
και να προστατευθεί και από αυτόν τον μο-
ντέρνο εχθρό. 

Ακόμα απογορεύεται το ψάρεμα της άγρι-
ας πέστροφας όταν το μήκος της είναι μικρό-
τερη απο 22 εκατοστά και για το χρονικό δι-
άστημα απο 1η Νοεμβρίου κάθε έτους μέχρι 
και την 15η Μαρτίου του επόμενου έτους.

Ο νόμος σε όσους παρανομούν και ψαρεύ-
ουν με απογορευμένους μεθόδους προβλέ-
πει φυλακίσεις απο 5 μήνες έως 3 χρόνια και 
χρηματική ποινή κατά το άρθρο 57 του ποι-
νικού κώδικα το οποίο ορίζει ποινή μέχρι και 

15.000 ευρώ. Επιτρέπεται το ψάρεμα 
της πέστροφας μόνο με μονοά-

γκιστρα εργαλεία και με καλάμι, κάθε ερα-
σιτέχνης ψαράς επιτρέπεται να συλαμβάνει 
το 24ωρο συνολικά μέχρι 2 κιλά πέστροφας 
ή μέχρι (3) τρία ψάρια ανεξαρτήτου βάρους. 
Εννοείται ότι απαγορεύεται η πώληση και γε-
νικά η εμπορία της άγριας πέστροφας. 

Το ψάρεμα πλέον στα δικά μας πανέμορφα 
ποτάμια είναι ένα χόμπι για προσωπική ευχα-
ρίστηση, το κάνει κάποιος για ψυχαγωγία και 
για άθληση. Όλοι έχουν δικαίωμα να ψαρεύ-
ουν, να ψαρεύουν όμως νόμιμα, με συνείδη-
ση, με κατανόηση, με σεβασμό στην φύση και 
στο περιβάλλον. Ας πάρουν μόνο το καλάμι 
τους με το αγκίστρι κι ας πάνε στο ποτάμι, για 
να το χαρούν, να το απολαύσουν, να το περπα-
τήσουν και όχι να το καταστρέψουν. Αν είναι 
τυχεροί και πιάσουν και καμιά πέστροφα, θα 
το ευχαριστηθούν κιόλας πάρα πολύ, γιατί 
αν το καταστρέφουν δεν θα ξαναπιάσουν πέ-
στροφα και δεν θα ξαναευχαριστηθούν ποτέ 
ξανά!!

Λέμε, χρόνια τώρα, ότι υπάρχει έλλειψη 
συνείδησης από τους συμπολίτες μας ψα-
ράδες που καταφεύγουν σε παράνομους και 
απαγορευμένους τρόπους ψαρέματος. Το 
λυπηρό είναι, ότι έχουμε έλλειψη συνείδησης 
και όλοι εμείς, που ενώ γνωρίζουμε το παρά-
νομο ψάρεμα δεν κάνουμε καμία ενέργεια, 
δεν παίρνουμε κανένα μέτρο και είμαστε όλοι 
παντελώς αδιάφοροι!!
Κλείνοντας, αυτό που με λυπεί περισσότε-
ρο, είναι ότι τα εγγόνια μας, πιθανόν να μην 

ξαναδούν άγρια πέστροφα στα μέρη μας, 
γιατί θα έχει εξαφανιστεί το είδος της…

Θα μπορούσαμε επιτέλους να ευαισθητοποιηθούμε και να πάρουμε μερι-
κά απλούστατα μέτρα αυτοπροστασίας της χλωρίδας και τις πανίδας μας 
π.χ. 
Δεν κάνουμε εμείς οι ίδιοι και ο περίγυρός μας, παράνομο και απαγορευμένο ψάρεμα.

Αποτρέπουμε κάποιον απ’ το περιβάλλον μας που το κάνει, να το επιχειρήσει ξανά.

Ενημερώνουμε τις αρμόδιες αρχές, Δασική υπηρεσία, Αστυνομία, θηροφυλακή, κτλ όταν 

κυκλοφορούμε στο τοπικό μας οδικό δίκτυο, για ύποπτα παρκαρισμένα αυτοκίνητα κο-

ντά στο ποτάμι, κυρίως με ξένες πινακίδες.

Ενημερώνουμε τις αρμόδιες αρχές, Δασική υπηρεσία, Αστυνομία, θηροφυλακή, κτλ όταν, 

μετακινούμενοι στο τοπικό μας οδικό δίκτυο, εντοπίσουμε ψαράδες που ψαρεύουν με 

παράνομο τρόπο.

Προσέχουμε, ελέγχουμε, επιπλήττουμε, οποιονδήποτε χρησιμοποιεί απαγορευμένες με-

θόδους ψαρέματος στα ποτάμια μας.

Συμμετέχουμε εθελοντικά σε δράσεις και μέτρα προειδοποίησης και σήμανσης απογο-

ρευμένων μεθόδων ψαρέματος. 

ΕΠΑΙΝΙΑΝΩΝ ΛΟΓΟΣ

Είναι παντρεμένος με την Γλυ-
κερία Αποστόλου, έχει αποκτήσει 
πέντε παιδιά, την Ελένη, την Αλε-
ξάνδρα, την Ευτυχία, την Κωστά-
ντω, και τον Γιάννη, ενώ έχει εννιά 
εγγόνια και ένα δισέγγονο.

Από μικρό παιδί, ίσως και από την 
ηλικία των 12 ή 13 ετών, που τον έχανες 
που τον έβρισκες, μ’ ένα ‘’τφέκι’’ στον ώμο 
ήταν, απ’ την Τζιώρτια μέχρι την Τριβάλη στην 
Φτέρη,  απ’ την Φουκαριάτσα στην Ανηφόρα μέχρι 
τις Λατσιάδες, στον Αη-Θόδωρο, στο Κεραμιδαριό, και στην 
Απιδιά έβγαινε με μια ’́πηδσιά’’.

Το κυνήγι ήταν στο αίμα του κι απ’ ότι λένε οι περισσότεροι είχε 
εξελιχθεί σε φόβο και τρόμο του λαγού! Το κυνήγι του λαγού ήταν 
το αγαπημένο του, λαγός δεν του ξέφευγε έτσι κι έπεφτε στον δρόμο 
του... Ήξερε τις περισσότερες λαγοφωλιές της περιοχής!  Όχι ότι οι 
πέρδικες πέρναγαν καλύτερα βέβαια…

Το κυνήγι και το ψάρεμα στον τόπο μας ήταν πλούσιο και συμπλή-
ρωνε μεγάλο μέρος της διατροφής μας,  ενώ για μερικούς τυχερούς 
αποτελεί μέχρι και σήμερα αναπόσπαστη λιχουδιά στα Πιγγιανίτικα 
τραπέζια! Θυμάμαι από μικρός ότι, κάθε φορά που περνούσα μπρο-
στά από το σπίτι του μπάρμπα Πάνου, ακούγονταν σκυλοκούδουνα 
και γαυγίσματα, γιατί ο καλός κυνηγός έχει πάντα και καλά σκυλιά, κι 
ο μπάρμπα Παναγιώτης μέχρι τελευταία είχε κυνηγόσκυλα ράτσας.
Όταν πριν δυο-τρία χρόνια έχασε το τελευταίο του, στενοχωρήθηκε 

πάρα πολύ… Έψαχνε σε όλα τα κορφο-
βούνια της περιοχής για να το βρει αλλά  
δυστυχώς δεν το ‘βρε! Μετά από αυτό 
η θεια Γλυκερία δεν τον άφησε να πάρει 

καινούργιο! Μέχρι σήμερα όμως, αν και 
έχει πατήσει τα 90 χρόνια, ακόμα ζώνεται το 

‘’τφέκι’’ ξεκινάει πρωί-πρωί,  απ’ τις έξι τα χα-
ράματα και πάει, την μια, νοτιοανατολικά μέχρι 

την βρύση στη Δροσέλα και την άλλη, βορειοδυτι-
κά μέχρι την βρύση στο Τρειάφι, καθημερινά σχεδόν!

Εκεί στον Αη-Θανάση τον πέτυχε ένα πρωινό και ο 
‘’paparazzi’’ του Ε.Λ. και τον αποθανάτισε με το… κινητό του! Αλλά 
στο εικόνισμα με θέα την Φτέρη πέτυχε… Τσαρίνα!

Έναν αιώνα κυνηγός
Μακράν, ο αρχαιότερος εν ενεργεία κυνηγός των Επι-
νιανών, είναι ο μπάρμπα Παναγιώτης Ιωάννου, “ο Αγρο-
φύλακας των Επινιανών”, που γεννήθηκε το 1926 στην 
Tζιώρτια των Επινιανών. 

Τεύχος #5Τεύχος #5 Χειμώνας 2015 - 2016 Χειμώνας 2015 - 2016

Η τσαρίνα

Ο Παναγιώτης Ιωάννου

Ψάρεμα με αγκίστρι στον Ασπρορεματιώτη

ΑΡΘΡΟ: Γιώργος Κλ. Χρύσανθος
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Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από το 
“Ημερολόγιο στρατηγού Ναπολέοντα Ζέρβα  
1942-1945”, που κυκλοφόρησε το 2013 από 
τις εκδόσεις ΩΚΕΑΝΙΔΑ στη Αθήνα. 

Ο Δρ. Θεολόγος-Φιλόλογος από την Πρα-
σιά Αγράφων κ.Βασίλειος Γ. Χαλαστάνης, 
επικοινώνησε μαζί μου για να μου μεταφέρει 
τις εντυπώσεις του, αλλά και να μου δώσει 
και άλλα στοιχεία σχετικά με το βιβλίο που 
κυκλοφόρησε για τον πατέρα μου γιατρό Κω-
νταντίνο Λ. Ζαρκαδούλα. Μου ανέφερε επι-
πλέον ο κ. Χαλαστάνης, ότι στο Ημερολόγιο 
του στρατηγού Ναπολέοντα Ζέρβα αναφέ-
ρεται και η επίσκεψη και παραμονή του στα 
Επινιανά, όπου είχε συναντήσει και τον για-
τρό Κων. Ζαρκαδούλα.

Επειδή δεν μπόρεσα να βρω το βιβλίο αυτό, 
παρακάλεσα τον κ.Χαλαστάνη και μου έστει-
λε τις επίμαχες σελίδες 141-143, όπου αναφέ-
ρονται στοιχεία από το στρατιωτικό ημερο-
λόγιο του Ζέρβα και ειδικότερα τη διέλευσή 
του από τα χωριά Μοναστηράκι - Επινιανά 
- Ραυτόπουλο κ.α.

Θα σας μεταφέρω αποσπάσματα από αυτές 
τις σελίδες, γιατί όλο, ίσως είναι κουραστικό 
για τους πολλούς, με τις πολλές λεπτομέρειες 
για τις επιχειρήσεις κλπ.

Ο  Ναπολεοντας Ζέρβας επιστρέφει από 
την επιχείρηση της ανατίναξης της γέφυρας 
στο Γοργοπόταμο και κατευθύνεται δια μέ-
σου της Ευρυτανίας προς την Μεγαλόχαρη 
της Άρτας. 

Σας παραθέτω παρακάτω μερικά στοιχεία 
για την ανατίναξη της γέφυρας του Γοργο-
ποτάμου, που βρήκα από την εκπομπή της 
ΝΕΤ  ‘’Η μηχανή του χρόνου ‘’ αλλά και το 
site ‘’gorgopotamosvillage.com’’

Το κορυφαίο γεγονός της Ελληνικής 
Εθνικής Αντίστασης του Ελληνικού Λαού 
στην Νεότερη Ιστορία είναι η Ανατίναξη της 
Γέφυρας του Γοργοποτάμου, από τις ενωμέ-
νες αντιστασιακές οργανώσεις του Ε.Α.Μ και 
του Ε.Δ.Ε.Σ  την νύχτα της 25ης Νοεμβρί-
ου 1942. 

Τον Σεπτέμβριο του 1942 Aγγλικό κλιμά-
κιο με αρχηγό τον συνταγματάρχη Μάγερς 
αποβιβάζεται κρυφά στην Ελλάδα.

 Έρχεται σε επαφή με τις διάφορες αντάρ-
τικες ομάδες και κατορθώνει να συντονίσει 
τις ενέργειές τους. Αποτέλεσμα του συντο-
νισμού αυτού ήταν η ανατίναξη της Γέφυρας 
του Γοργοποτάμου.

Είχε προηγηθεί της επιχείρησης της ανα-
τίναξης, συνάντηση στο χωριό Αργύρι της 

Καρδίτσας, των Ν.Ζέρβα  και Βρεττανού αξι-
ωματικού Γουντχάουζ, αλλά και για πρώτη 
φορά συνάντηση Βελουχιώτη - Ζέρβα στις 
15 Νοεμβρίου 1942 στη Βίνιανη. Στην 
ανατίναξη έλαβαν μέρος 120 άνδρες του 
Ε.Α.Μ. , 65 του Ε.Δ.Ε.Σ  και 12 Άγγλοι. Τη 
φύλαξη της γέφυρας αυτής είχαν οι Ιταλοί.

Η ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτά-
μου καθυστέρησε για αρκετές εβδομάδες τον 
ανεφοδιασμό των Γερμανών που μάχονταν 
στην Αφρική για ένα τουλάχιστον πολύτιμο 
μήνα, έδωσε το έναυσμα να φουντώσει το 
αντάρτικο στα βουνά της Ρούμελης, ανύψω-
σε το ηθικό των Ελλήνων και καταξίωσε τον 
ένοπλο αγώνα στην συνείδηση των συμμά-
χων.

Φθάνει λοιπόν την Πέμπτη στις 3 Δεκεμ-
βρίου 1942  ο Ζέρβας με τις ομάδες του 
στο Μοναστηράκι Αγράφων στις 00.30’  το 
βράδυ, όπου συνάντησε τις οικογένειες των 
αδελφών του και κοιμήθηκαν ήσυχα.

Την επόμενη μέρα, Παρασκευή 
4/12/1942, ο Ζέρβας έστειλε αναγνωρίσεις 
προς γέφυρα Μανώλη και Βούλπη. Τη 13.00’ 
οι οικογένειες των αδελφών του αναχώρησαν 
προς την κατεύθυνση των Επινιανών.  

Συνεχίζει ο στρατηγός Ν.Ζέρβας:
Την 15.30’,  ο αποσταλείς εις Βούλπιν δια 

αναγνώρισιν μου είπεν ότι μία ιταλική φά-

Η ανατίναξη της γέφυρας του Γοργο-
ποτάμου, ο Ναπολέων Ζέρβας 
και τα Επινιανά Αγράφων
Μου εστάλησαν ορισμένα στοιχεία που  αφορούν την δι-
έλευση αλλά και την παραμονή του στρατηγού Ναπολέ-
οντα Ζέρβα (επικεφαλής της αντιστασιακής οργάνωσης 
ΕΔΕΣ) μαζί με τις ομάδες του, στα Επινιανά, στις 5 και 6 
Δεκεμβρίου 1942  και θεώρησα σκόπιμο να τα γνωστο-
ποιήσω ευρύτερα, γιατί  πιθανόν να μην είναι γνωστά σε 
πολλούς από τους αναγνώστες της εφημερίδας, όπως 
δεν ήταν γνωστά και σε εμένα.

15

ΕΠΑΙΝΙΑΝΩΝ ΛΟΓΟΣΕΠΑΙΝΙΑΝΩΝ ΛΟΓΟΣΤεύχος #5 Χειμώνας 2015 - 2016

λαγξ με 60 ζώα έφθασε εις την Βούλπιν όπου 
και κατηυλίσθη, αφού διήλθεν από Παλαιο-
κάτουνο θέση Βαρειά, όπου έκαψε 4 σπίτια. 
Οι κάτοικοι της Βούλπης έμειναν όλοι στο 
χωριό τους. Την 15ην ώρα πέρασε ακριβώς 
απάνω από το χωριό αεροπλάνο αναγνωρί-
σεως δύο φορές.

Την 18ην ώρα είχα πληροφορίαν ότι η 
δύναμις του Καρπενησίου εξεκίνησεν προς 
άγνωστον κατεύθυνσιν. Αυτό το είπε κάποιος 
πρόεδρος κοινότητος. Την 21ην ώρα έλαβα 
σημείωμα του Πετροπουλάκη τον οποίο έχω 
επικεφαλής φυλακίου στην θέσιν Σύχνικο 
προς Βούλπιν, δια του οποίου αναφέρει ότι οι 
Ιταλοί έχουν ανάψει φωτιές εις τον καταυλι-
σμόν τους. Επίσης έτερος σύνδεσμος σταλείς 
προς την γέφυραν Μανώλη μου ανέφερε ότι 
την 19.30’ ώραν όλη η ιταλική δύναμις πέρα-
σε προς Βούλπιν. Κοιμηθήκαμε εις το Μονα-
στηράκι ήσυχα.

5 Δεκεμβρίου, Σάββατον
Την 10.15’ έλαβα πληροφορίαν από τον 

Πετροπουλάκην ότι  μία ιταλική φάλαγξ 
βαδίζει από Βούλπιν προς Γρανίτσαν, ετέρα 
δε προς Παλαικάτουνο. Κατόπιν τούτου δια-
τάσσω αναχώρησιν και ανάκλησιν όλων των 
φυλακίων.

Την 10.50’ αναχωρώ και την 11.40’ φθάνω 
στον Αγραφιώτη και παίρνω τον δρόμο προς 
τα Επινιανά.

Την 16.30’ έφθασα εις Επινιανά, πήραμε 
έναν ανήφορο διαβολεμένο. Εκεί βρήκαμε 
ένα γιατρό Ζαρκαδούλα. Τον μεγαλύτερο πο-
λυλογά που γνώρισα στην ζωή μου. Το στόμα 
του δεν έπαυσε από την ώρα που μας είδε, 
αλλά πρόθυμος. Στα Επινιανά έφθασε και ο 
Πετροπουλάκης, όστις ανέφερε ότι οι Ιταλοί 
δεν πήγαν στο Παλαιοκάτουνο αλλά προς 
την γέφυρα Μανώλη και άλλοι προς Γρανί-
τσαν. Άδικα φύγαμε από το Μοναστηράκι. 
Κοιμηθήκαμε καλά και ήσυχα.

6 Δεκεμβρίου, Κυριακή
Την 10.30’ ώραν ήλθεν σύνδεσμος από τα 

Άγραφα τον οποίο στέλλουν ο πρόεδρος και 
ο τηλεγραφητής, οι οποίοι μου παραγγέλουν 
ότι ανταρτικές ομάδες τηλεφωνούν από το 
Μάραθο και ζητούν να μάθουν κατεύθυνσίν 
μου προκειμένου να έλθουν προς συνάντη-
σίν μου,μετά την δοθείσαν μάχη εις Χρύσω. 
Τους παρήγγειλα πως αυτοί ξέρουν την κα-
τεύθυνσίν μου και μπορούν να με βρούν.

Την 15.30’ ώρα οι αντάρτες της Ρούμελης 
μου στέλλουν έγγραφον με τας υπογραφάς 
των Διάκου, Ερμή, Ρουμελιώτη και Θηβαί-
ου ως υπευθύνων, εις το οποίον μου λένε ότι 
μετά την εις Χρύσω μάχη βρίσκονται πολύ 
κοντά μου και θέλουν να έλθουν προς συ-

νάντησίν μου. Τους απήντησα ότι απόψε θα 
είμαι εδώ και αύριο στην Ζελενίτσα.

Επίσης την 14ην ώρα μου έγραψε ο Τάκης 
Σαγρής  ότι δεν ξέρει που πήγαν οι Ιταλοί 
από την Γρανίτσα. Άλλοι μου λένε ότι στην 
γέφυρα Μανώλη πήγαν τα μεταγωγικά των 
Ιταλών. Έγραψα και εις τον Αλέκον να επι-
στρέψη εις το Μοναστηράκι.

Κοιμηθήκαμε και απόψε στα Επινιανά.

7 Δεκεμβρίου, Δευτέρα
Την 7.45’ ώρα απέστειλα προς στρατοπε-

δείαν την ομάδα Παππά υπό τον Κάτσιαν διά 
το Ραυτόπουλον. Έγραψα εις τον Παπαχρή-
στον και λοιπούς όπως ετοιμάσουν υποδοχήν 
εις τους Άγγλους. Επίσης εις τον πρόεδρον 
της κοινότητος Ραυτοπούλου να μας ετοιμά-
σουν φαγητόν διά απόψε και αύριον.

Την 8.50’ αναχωρώ από τα Επινιανά και 
περνάμε από κάτι δρόμους που πρώτη φορά 
βλέπω. Ανηφοροκατήφορους και το πιο βρα-
χώδες μέρος που είδα στην ζωή μου. Τέλος 
μετά άκρως κουραστικήν πορείαν φθάνομε 
την 15ην ώραν εις το ύψος του Ραυτόπουλου. 
Σώθηκαν τα βάσανα. Στον δρόμο πήρα και 
μία πληροφορία από τον Τάκη Σαγρή από 
το Μοναστηράκι ότι οι Ιταλοί γύρισαν πίσω 
από την Γρανίτσα προς την Βούλπι και ότι για 
σήμερα το πρωί τους περιμένουν στο Μονα-
στηράκι.

Εν τω μεταξύ, ο Αλέκος με ειδοποιεί σή-
μερα το πρωί ότι αναχωρεί για το Μοναστη-
ράκι. Η πληροφορία του Τάκη ήταν χθεσινή.
Την 17.10’ εφθάσαμε εις το Ραυτόπουλο. Ου-
δεμία θετική πληροφορία. Κοιμηθήκαμε στο 
Ραυτόπουλο καλά. 

Εδώ τελειώνουν τα αποσπά-
σματα από το ημερολόγιο του 
στρατηγού Ναπολέοντα Ζέρβα  
που αναφέρονται στο πέρασμα 
όλης της συνοδείας του από το 
Μοναστηράκι και τα Επινιανά 
αμέσως μετά την ανατίναξη της 
γέφυρας του Γοργοποτάμου. Τα 
αποσπάσματα είναι γραμμένα 
στην καθαρεύουσα, που ήταν η 
γλώσσα της εποχής εκείνης.

Από την ανάγνωση αυτών των 
αποσπασμάτων, ίσως οι παλαιότε-
ροι Επινιανίτες θυμηθούν κάποια 
γεγονότα της εποχής εκείνης.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον 
κ. Βασίλειο Χαλαστάνη για τις 
χρήσιμες πληροφορίες που μας 
έστειλε.

ΥΓ.  Μετά την ολοκλήρωση 
του παραπάνω κειμένου πληρο-

φορήθηκα από τον πρόεδρο του συλλόγου 
των Αγραφιωτών κ.Λάμπρο Γατή (στον οποίο 
έδωσα το κείμενο να το διαβάσει) ότι στις 12 
Δεκεμβρίου 1942, ανήμερα του Αγίου 
Σπυρίδωνος, οι Ιταλικές δυνάμεις προερχό-
μενες από το Μάραθο επιτέθηκαν στα Άγρα-
φα και έκαψαν τα σπίτια του χωριού και από 
την καταστροφική αυτή μανία διασώθηκαν 
τέσσερα σπίτια.

Η ημερομηνία αυτή είναι λίγες μέρες μετά 
από το πέρασμα του Ν. Ζέρβα από τα χωριά 
της περιοχής Μοναστηράκι και Επινιανά 
(από τις 3 ως τις 7  Δεκεμβρίου 1942) και 
όπως γράφει, ο ίδιος στο ημερολόγιο του, οι 
Ιταλοί ήταν σε αναζήτηση του, μάλιστα στο 
Παλαιοκάτουνο είχαν κάψει 4 σπίτια. Θα 
πρέπει να διερευνηθεί   περαιτέρω αν τα γε-
γονότα αυτά συνδέονται είτε από άλλα στοι-
χεία του ογκώδους τόμου των 752 σελίδων 
των απομνημονευμάτων του Ν.Ζέρβα, είτε 
από άλλες πηγές ή από μαρτυρίες ηλικιωμέ-
νων κατοίκων της περιοχής.

Όπως έχουμε γράψει οι Ιταλοί είχαν την 
ευθύνη φύλαξης της γέφυρας του Γοργοπο-
τάμου και μάλιστα μετά την ανατίναξη της 
στις 25 Νοεμβρίου 1942 είχαν αρχίσει τα 
αντίποινα. Στα πλαίσια αυτά είχαν εκτελέσει 
σε πρώτη φάση 16 κατοίκους από την Υπά-
τη στο χώρο της γέφυρας και βέβαια αναζη-
τούσαν τις ανταρτικές ομάδες του ΕΑΜ και 
ΕΔΕΣ που συμμετείχαν στην ανατίναξη της 
γέφυρας μαζί με τους Άγγλους.

Ο Ναπολέων Ζέρβας

Ο Άρης Βελουχιώτης

ΑΡΘΡΟ: Λάμπρος Ζαρκαδούλας
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697 2330058

Κατάσταση συνδρομών & χορηγιών στο 
σύλλογο από 30.09.2015 εώς 31.12.2015

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

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

Χρήσιμα 
τηλέφωνα

α/α Ονοματεπώνυμο €

1 Ζαρκαδούλας Δημήτριος του Γεωργίου 15,00
2 Ζαρκαδούλας Κων/νος του Γεωργίου 20,00
3 Τζέλας Αθανάσιος 15,00

4 Θεοδοσίου Θωμάς του Αριστοτέλη 20,00

5 Κουτρομάνος Πέτρος του Ευθύμιου 10,00

6 Ζιώγας Λάμπρος 20,00

7 Αποστόλου Κων/νος του Λάμπρου 20,00
8 Σκλαπάνης Αθανάσιος του Μιχάλη 100,00
9 Καπλάνης Κων/νος του Δημητρίου 50,00

10 Αναστασίου Γλυκερία 20,00

α/α Ονοματεπώνυμο €

11 Ζιώγας Δημήτριος του Λουκά 20,00
12 Ζιώγας Λουκάς του Δημητρίου 10,00
13 Κουντουριώτη Σπυριδούλα του Θεόδωρου 10,00

14 Νταλλή Ιωάννα 21,00

15 Σχισμένος Κων/νος του Γεωργίου 10,00

16 Ζαρκαδούλα Μαρία του Νικολάου 10,00

17 Χρύσανθος Κων/νος του Πέτρου 20,00
18 Νταλλής Νικόλαος του Πέτρου 20,00
19 Αβράμπος Γεώργιος του Ταξιάρχη 20,00

20 Κουτρομάνος Ηλίας του Πέτρου 20,00
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«Όταν πιστεύουμε σε κάτι ανύπαρκτο με πάθος, τελικά το δημιουρ-
γούμε. Ότι δεν συνέβη ποτέ, είναι ότι δεν το ποθήσαμε αρκετά.»
Νίκος Καζαντζάκης.



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 συζητήσιμη.
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BESTmarket
www.best-market.gr

Παναγιώτης & Λάµπρος 
Ζαρκαδούλας Ο.Ε

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

Γιώργος Θ. Σκλαπάνης 6984 87 44 60 Δροσέλα

Λάμπρος Β. Γαντζούδης 6972 00 59 13 Σαμάρι

Γιώργος Γαντζούδης 6986 069 073 Καπριόρι

Πάνος Γ. Κουτρομάνος 6976 44 36 72 Φτέρη

Νώντας Γ. 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

Κτηνοτρόφοι, 
Γαλακτοκομικά προϊόντα

697 4079 407

Οι αγγελίες δημοσιεύονται δωρεάν!

Πωλείται διόροφη πέτρινη οικία σε 

κεντρικό σημείο. Επινιανά.
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