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Ασπρόρεμα • Φτέρη • Απιδιά 
Ανηφόρα • Σαμάρι • Μέρσια 
Εκκλησιές • Δροσέλα

Τη γιορτή του Πάσχα δηλαδή τη γιορτή της 
Άνοιξης, η ζωή ξαναγεννιέται πιο όμορφη και 
η φύση ξαναζωντανεύει, ντύνει με έντονα χρώ-
ματα το περιβάλλον. Το δάσος είναι ανθοφο-
ρεμένο και οι βουνοπλαγιές λουλουδιασμένες. 
Επικρατεί απόλυτη αρμονία ηρεμίας, το χωριό 

μας είναι πανέμορφο!  Άφου εφοδιαστήκαμε  
με όλα τα απαραίτητα και με ένα  αυτοκίνητο 
φορτωμένο μέχρι τα  «μπούνια», φτάσαμε στο 
χωριό, ανάψαμε το τζάκι και διαπιστώσαμε ότι 
τελικά πολλοί χωριανοί μας επέλεξαν και αυτοί 
να περάσουν το Πάσχα στα Επινιανά.

Ο Σπύρος Ντασιώ-
της κατάγεται απ’ την 
Πρασιά Ευρυτανίας 
που έχει όμως και Πιγ-
γιανίτικα γονίδια στο 
DNA του, μιας και η 
γιαγιά του ήταν απο το 
χωριό μας, αδερφή του 
Κώτσο Ζαρκάδα απ’ 

την Τζώρτια. Γλυπτά έργα του Σπύρου μπορεί 
να θαυμάσει κάποιος στα περισσότερα σημεία 
όπου έχει ζήσει μέχρι σήμερα. Στη Χίο, στην 
Αθήνα, στο Μενίδι, στην Πάρνηθα, στην Αλί-
αρτο κ.α. Στην παρακάτω συνέντευξη έχει ξε-
χάσει να μας αναφέρει  ενα πάρα πολύ όμορφο 
γλυπτό ‘’Το ελάφι απ’ τα καμένα της Πάρνηθας’’ 
που βρίσκεται στο πάρκο Τρίτση στο Ίλιο. 

Πασχαλινή εξόρμηση 
στα Επινιανά!

Ο μύλος του 
Σκλαπάνη

σ. 8

σ. 10

Ο γλύπτης Σπυρίδων Ντασιώτης

σ. 13
Προς έγκριση του πρακτικού δημοπρασί-
ας προχωρά η Π.Ε. Ευρυτανίας προς την 
οικονομική επιτροπή για την τελική  κατα-
κύρωση σε εργολάβο μετά τον διαγωνισμό 
για το έργο: «Ασφαλτόστρωση οδικού δι-
κτύου διασταύρωση προς Επινιανά

Ασφαλτόστρωση 
δρόμου

Περιεχόμενα: Aνάδειξη μονοπατιών Ημερίδα Αλιάρτου3 4
Θωμάς Κώτσιας14Το ποίημα του Κατσαντώνη12

από το μπαλκόνι των Αγράφων

Ήταν ο μόνος 
μύλος της πε-
ριοχής που 
λειτουργούσε 
όλο τον χρόνο 
και εξυπηρε-
τούσε όλες τις 

περιοχές απ’ την Ανηφόρα μέχρι τη Φτέ-
ρη γιατί είχε ακόμα και το καλοκαίρι πάρα 
πολύ νερό. Το νερό του μύλου πηγάζει 
απ’ της πηγές στα μαυρονέρια κάτω απ’ 
την τοποθεσία καλόγηρος και κατεβαίνει 
δημιουργώντας άλλους τρείς φυσικούς 
καταρράκτες. 



Ανάδειξη μονοπατιών δήμου Αγράφων: 
Α. Μονοπάτι Άγραφα – φαράγγι Όσκλιανης 
(που αποτελείται από τρία μέρη):
1. Φαράγγι Αγραφιώτη – Βερδελίγκο (1200 μ.)
2. Νερόμυλος Αγράφων – Πετρογέφυρο 
Αγράφων (400 μ.)
3. Πετρογέφυρο Αγράφων – Άγραφα (1000 μ.)
Β. Σπηλιά Κατσαντώνη – Φούρκα (Χώρος 
εκδήλωσης Κατσαντώνεια - 400 μ.)

Τέτοιου είδους μελέτες κρίνονται απαραί-
τητες για το Δήμο Αγράφων ώστε να υλοποι-

ούνται σημαντικά έργα ανάδειξης τόσο της 
πολιτιστικής κληρονομιάς όσο και του φυσι-
κού τοπίου, και υποβάλλονται κατόπιν απο-
φάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρά-
φων που συνεδρίασε στις 19-02-2016.

Θα υποβληθούν και άλλες μελέτες πάντα σύμ-
φωνα και αναλόγως των Προσκλήσεων που θα 
εκδίδονται, τόσο από την Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδος (ΠΕΠ), όσο και από τα τομεακά Προ-
γράμματα των Υπουργείων αλλά και εν όψει του 
νέου Προγράμματος “Leader” που αναμένεται.

ΕΠΑΙΝΙΑΝΩΝ ΛΟΓΟΣΤεύχος #6 Τεύχος #6Άνοιξη 2016 ΕΠΑΙΝΙΑΝΩΝ ΛΟΓΟΣ

2

ΕΠΑΙΝΙΑΝΩΝ ΛΟΓΟΣ
Τριμηνιαία έκδοση του πολιτιστικού συλλόγου 
Επαινιανιτών Ευρυτανίας «ο Άγιος Γεώργιος». 
Τεύχος 6ο. Άνοιξη 2016
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: 
Ρενάτα Φάρκοβα
Κύριλλος Φωτιάδης
Χριστίνα Σακκά
Κλεομένης Χρύσανθος

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

Άνοιξη 2016

Ανάδειξη 
μονοπατιών 
του Δήμου 
Αγράφων.

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας 2016

Ανάμεσα σε πολλές προτά-
σεις - μελέτες που προχω-
ράει ο Δήμος Αγράφων θα 
προχωρήσει, στην ανάδει-
ξη και για ένα μέρος από 
τα δικά μας μονοπάτια, στο 
φαράγγι της όσκλιανης  
στο πλαίσιο του Επιχειρη-
σιακού Προγράμματος της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελ-
λάδας 2014-2020. 

Ο Πολιτιστικός μας Σύλλογος φέτος έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα στη Νεάπολη 
Αγρινίου στην ταβέρνα του συγχωριανού μας Χρήστου  Μανίκα «Το στέκι του Γιαν-
νου» που γέμισε από συμπατριώτες μας.

Ευχα ρισ τούμε 
θερμά όλους τους 
Πιγγιανίτες, τις Πιγ-
γιανίτισες και τους 
φίλους των Επινια-
νών που μας τίμησαν 
με την παρουσία τους.

Παρευρέθηκε σύσσωμο το ΔΣ του Συλλό-
γου, ο πρόεδρος κ. Γιώργος Χρύσανθος, ο 
αντιπρόεδρος κ. Παντελής Κουτρομάνος, ο 
ταμίας κ. Κώστας Ζαρκαδούλας, τα μέλη μας 
κ. Γιώργος Σκλαπάνης, κ. Όθωνας Ζαρκα-
δούλας, κ. Κώστας Ζαρκαδούλας και το μέ-
λος της εξελεγκτικής επιτροπής κ. Σωτήρης 
Χρύσανθος.

Παρευρέθηκαν επίσης, ο Πρόεδρος Τ.Δ. 
Επινιανών κ. Λευτέρης Αβράμπος, ο επίτιμος 
πρόεδρος Σαρακατσαναίων κ. Χρήστος Κου-
τρομάνος, ο πρόεδρος Αγραφιωτών Σαρα-
κατσαναίων κ. Χρήστος Αυδής, ο ταμίας του 
Πανευρυτανικού Συλλόγου Αιτολωακαρνα-
νίας κ. Κωστής Αβράμπος και ο Γ. Γραμμα-
τέας του πολιτιστικού Συλλόγου Τροβάτου κ 
Λάμπρος Μαργώνης.

Ήταν μια λιτή και όμορφη εκδήλωση, να 
ανταμώσουμε ξανά μετά από πολλά χρόνια 
στην Αιτωλοκαρνανία, να ευχηθούμε τα κα-

λόχρονα και να γνωριστεί το νέο  ΔΣ. με τους 
Πιγγιανίτες του Αγρινίου στην προσπάθειά 
μας να ζωντανέψουμε τον Σύλλογο, σε δρά-
σεις, εκδηλώσεις, πρωτοβουλίες που θα τον 
καθιστήσουν δραστήριο και αντάξιο της ιστο-
ρίας των Επινιανών μας.

Το φλουρί τις πίτας το κέρδισε ο συγχω-
ριανός μας Τάκης Ζαρκαδούλας με δώρο 2,5 
κιλά σοκολατάκια δαμάσκηνο προσφορά τη 
εταιρίας «Matrioshka Hellas».

Ακόμα είχαν την ευκαιρία οι συγχωριανοί 
μας να παραλάβουν τα τελευταία τεύχη της 
εφημερίδας μας «Επαινιανών Λόγος» και να 
γίνουν συνδρομητές της. 

Εμείς οι Πιγγιανίτες είμαστε πολλοί, αλλά 
σκορπισμένοι παντού και αποκομμένοι απ’ 
τα κοινά του χωριού. Η εφημερίδα μας είναι 
ο συνδετικός κρίκος για την επαφή με τον 
τόπο που γεννηθήκαμε. Να ξανατονίσουμε 
ότι όποιος θέλει να παραλαμβάνει την εφημε-
ρίδα μας πρέπει να μας δώσει την διεύθυνσή 
του για να τη στείλουμε ταχυδρομικά.

Τον προηγούμενο χρόνο η πίτα μας κόπη-
κε ξανά με μεγάλη επιτυχία στην Αθήνα και 
του χρόνου θα κοπεί στα Επινιανά με αποκρι-
άτικο γλέντι.

3

Ντοπιολαλιά
Κμήθκα… σκόθκα, ξιλιγόθκα… ντιρλίκουσα, 
τλιφουνίθκα κι σνουίθκα. Ξυρίσκα, πλύθκα, 
λούσκα, μπανιαρίσκα κι σκουπίσκα. 
Ντίθκα, στουλίσκα, χτινίσκα, καθριφτίσκα,

κοιτάχκα, φτύσκα, ξιματιάσκα… Κουράσκα! 
Σακατέφκα! Κουματιάσκα!
Τριλάθκα… ματασκιέφκα, ξιντύθκα, τεζαρό-
θκα κι ματακμήθκα!

Άρθρο: Δ. Σ.

Δελτίο τύπου δήμαρχου Αγράφων: 
Θεόδωρος Μπαμπαλης.
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Ημερίδα Αλιάρτου, 14 
Φεβρουαρίου 2016

Ευχές για 
καλό 
Πάσχα!

Συντονιστής της ημερίδας ήταν ο ομό-
τιμος καθηγητής Πανεπιστημίου κ. Κλεο-
μένης Κουτσούκης. Τα θέματα της ημερίδας 
ήταν:

 Α. Η παρουσίαση  του βιβλίου «Τα Άγρα-
φα», του εκλεκτού φιλολόγου συγχωριανού 
μας Γεωργίου Κων. Καραγεώργου, το οποίο 
αναφέρεται στην ιστορία των Αγράφων από 
το 1430 - 1830. Την παρουσίαση του βιβλίου 
θα έκανε ο δικηγόρος Καρπενησίου κ. Χα-
ράλαμπος Κούτσικος ο οποίος απουσίασε  
λόγω προσωπικών προβλημάτων του και 
την εισήγησή του παρουσίασε ο καθηγητής 
κ. Κουτσούκης Κλεομένης. 

 Β. Η παρουσίαση  του βιβλίου Κωνσταντί-
νος Ζαρκαδούλας, «Ο ανθρωπιστής γιατρός 
των Αγράφων», που έγραψε ο γιός του Λά-

μπρος Κων. Ζαρκαδούλας είναι μια προσφο-
ρά στη μνήμη του γιατρού,  που γεννήθηκε 
στα Επινιανά των Αγράφων και περιγράφει 
την προσωπικότητα του γιατρού αλλά και 
την προσφορά του στους κατοίκους της περι-
οχής και την κοινωνία γενικότερα. Η παρου-
σίαση του βιβλίου έγινε  από τον φιλόλογο κ 
Παναγιώτη Σαλαγιάννη.

Η αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του 
Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων ήταν κατάμεστη 
από Αγραφιώτες και όχι μόνον. Επικρατού-
σαν  οι Τροβατιανοί  που βέβαια έδειξαν την 
αγάπη τους στο γιατρό Κώστα Λ. Ζαρκαδού-
λα που υπηρέτησε τα περισσότερα χρόνια 
της διαδρομής του στο Τροβάτο, όπου άφησε 
και την τελευταία του πνοή.

Την εκδήλωση άνοιξε, ύστερα από πρό-

Μετά την επιτυχημένη παρουσίαση των βιβλίων των 
συγχωριανών μας Λάμπρου Ζαρκαδούλα και Γιώργου 
Καραγιώργου στην ημερίδα των Επινιανών το περα-
σμένο καλοκαίρι, το Δ.Σ. του Συλλόγου μας μαζί με τα 
Δ.Σ. των συλλόγων, Αγραφιωτών Ευρυτανίας και Τρο-
βάτου Ευρυτανίας σε συνεργασία με τον Δήμο Αλιάρ-
του – Θεσπιέων οργανώσαμε με επιτυχία πολιτιστική 
ημερίδα που έγινε την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου  2016 
στις 11.00 το πρωί στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου 
Αλιάρτου – Θεσπιέων.

σκληση του συντονιστή κ. Κ. Κουτσούκη,  
ο Δήμαρχος Αλιάρτου – Θεσπιέων  κ. Ντα-
σιώτης Γεώργιος που εξέφρασε τη χαρά του 
που οι σύλλογοι των Αγράφων επέλεξαν την 
Αλίαρτο για την εκδήλωση αυτή όπου κατοι-
κούν πολλοί Ευρυτάνες  και διαπρέπουν σε 
πολλούς τομείς και δήλωσε ότι όλοι όπως και 
ο ίδιος που κατάγεται από την Πρασιά Αγρά-
φων, έχουν την καρδιά τους στην Ευρυτανία 
και τα χωριά τους. Επιπλέον τόνισε ότι τα δύο 
βιβλία που παρουσιάζονται αποτελούν παρα-
καταθήκη για τις νέες γενιές και ότι θυμάται 
από διηγήσεις του πατέρα του τις προσπάθει-
ες του γιατρού Ζαρκαδούλα. 

Ακολούθως ο πρώην Υφυπουργός κ. Νικ. 
Σαλαγιάννης   είπε ότι δεν έχει προσωπικές 
μνήμες αλλά γνώρισε το έργο του γιατρού  
Ζαρκαδούλα   από τις διηγήσεις του πατέρα 
του και άλλων τσοπαναραίων.  Σε όλες τις συ-
ζητήσεις τους, στις πιο ουσιαστικές υπήρχε ο 
γιατρός Ζαρκαδούλας.

Κατόπιν το λόγο πήρε ο κ. Τσιτσάνης  Λά-
μπρος, Περιφερειακός σύμβουλος ο οποίος 
μετέφερε τους χαιρετισμούς της περιφέρειας 
και συνεχάρη τους συγγραφείς για το έργο 
τους.

Στο χαιρετισμό του ο κ. Καπλάνης Κων-
σταντίνος,  Αντιδήμαρχος του Δήμου Λεβα-

δέων, βαθύτατα συγκινημένος ως Αγραφιώ-
της,  μετέφερε το χαιρετισμό της Δημάρχου 
Λεβαδέων και τόνισε ότι θα είναι στο πλευρό 
των συλλόγων σε ότι χρειαστούν.

Στη συνέχεια εκπρόσωποι τριών συλλό-
γων χαιρέτησαν τους παρευρισκόμενους, εκ-
φράζοντας τη χαρά τους για την πρώτη αυτή 
επιτυχή εκδήλωση που έκαναν από κοινού οι 

τρεις σύλλογοι. Ευχήθηκαν δε, να γίνουν κι 
άλλες εκδηλώσεις στο μέλλον. 

Το λόγο πήρε στη συνέχεια ο φιλόλογος κ. 
Παναγιώτης Σαλαγιάννης που σε μια εμπε-
ριστατωμένη ομιλία του παρουσίασε το έργο 
του γιατρού Κώστα Ζαρκαδούλα, την προ-
σφορά του στα Άγραφα αλλά και την προσω-
πικότητα του γιατρού και την ιδιαίτερη κλίση 

Τεύχος #6 Τεύχος #6Άνοιξη 2016 Άνοιξη 2016

Είναι ένας Άγγλος, ένας Γάλλος και 
ένας Έλληνας στο μουσείο και κοιτά-
ζουν έναν πίνακα με τον Αδάμ και την 
Έυα. 

Ο Άγγλος λέει: - Κοιτάξτε τη γαλήνη 
και την ηρεμία που κυριαρχεί στα προ-
σωπά τους. Σίγουρα πρέπει να ήταν Άγ-
γλοι.

Ο Γάλλος λέει: -Μα τι λές, κοίτα τα 
κορμιά τους πόσο ωραία είναι μέσα 
στη γύμνια τους. Πρέπει να ήταν Γάλ-
λοι.

Λέει και ο Έλληνας : - Ρε σείς, τι λέτε; 
Δεν έχουν ρούχα, δεν έχουν στέγη, 
έχουν μόνο ένα μήλο για να φάνε και 
τους λένε πως αυτό είναι ο παράδεισος.

Σίγουρα είναι Έλληνες!

Ο  πρόεδρος του δημοτικού μας διαμε-
ρίσματος Λευτέρης Αβράμπος σας εύχεται 
καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση!

Ο Σύμβουλος της Περιφέρειάς μας Λά-
μπρος Τσιτσάνης σας εύχεται Καλό Πάσχα 
και καλό καλοκαίρι! 

Ανέκδοτο

Άρθρο: Δ. Σ. του συλλόγου

Ο καθηγητής Παναγιώτης Σαλαγιάννης στο βήμα. Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Ευρυτανίας κ Λ. Τσιτσάνης στο βήμα.



ΕΠΑΙΝΙΑΝΩΝ ΛΟΓΟΣ ΕΠΑΙΝΙΑΝΩΝ ΛΟΓΟΣ

6

του στη λογοτεχνία και την ποίηση τόσο την 
Ελληνική αλλά και την παγκόσμια. Επιπρό-
σθετα εξήρε την προσπάθεια του γιατρού να 
στρέψει τους νέους στο εξωσχολικό διάβα-
σμα. Είπε χαρακτηριστικά ότι : Ο  Κώστας 
Ζαρκαδούλας συνδύαζε άριστα την επιστήμη 
με την ανθρωπιά, ήταν η θαυμαστή σύζευ-
ξη ανθρώπου και επιστήμονα, πράγμα πολύ 
σπάνιο για την εποχή μας.

Επιπρόσθετα ο κ. Κλ. Κουτσούκης ανέφε-
ρε συμπληρωματικά στοιχεία για το γιατρό 
Κώστα Ζαρκαδούλα  και τη συμμετοχή του 
στο νοσοκομείο του Μεγάλου χωριού αλλά 
και τη συνάντησή του  με τον πατέρα Ανυπό-
μονο της Μονής Αγάθωνος.

Στη συνέχεια ο κ. Κλεομένης  Κουτσούκης 
αφού αναφέρθηκε αναλυτικά στο συγγραφι-
κό έργο του Γεωρ. Καραγεώργου, ανέπτυξε 
την εισήγηση για το βιβλίο «Τα Άγραφα»  του 
κ. Χαράλαμπου Κούτσικου  τονίζοντας ότι 
είναι ένα επιστημονικό έργο πρωτοποριακό 
και  αναφέρει πολλά στοιχεία που εμφανίζο-
νται για πρώτη φορά. Σε σύντομη αναφορά 
του και ο κ. Παναγιώτης Σαλαγιάννης  είπε  
για το πλούσιο συγγραφικό   έργο του Γεωρ-
γίου Καραγεώργου αλλά και για το βιβλίο 
«Τα Άγραφα» που έχει μεγάλο επιστημονικό 
ενδιαφέρον και είναι αποτέλεσμα πολυετούς 
εργασίας. 

Το λόγο πήρε ο κ. Παπαδόπουλος Κωνστα-
ντίνος, Γεν. Γραμματέας της Πανευρυτανικής 
Ένωσης ο οποίος ανέφερε ένα περιστατικό με 
το γιατρό Ζαρκαδούλα την εποχή του Ελλη-
νοϊταλικού πολέμου, το οποίο αναφέρει και 
στο βιβλίο του «Νεκροί και Μνήμες» που 
εξέδωσε πριν μερικούς μήνες και το οποίο πε-
ριλαμβάνει όλους τους Ευρυτάνες πεσόντες 
στον   Ελληνοϊταλικό πόλεμο.

Ακολούθως μίλησε ο κ. Λιάσκος Ηλίας, 
πρόεδρος της Πανευρυτανικής  Ένωσης ο 
οποίος εξήρε το έργο των συγγραφέων και 
γενικότερα της Πανευρυτανικής που θα μεί-
νει παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.  
Στη συνέχεια ο Γεώργιος  Καραγεώργος  είπε 
για τα ερεθίσματα που τον ώθησαν να γράψει 
το βιβλίο για «ΤΑ ΑΓΡΑΦΑ»  και ευχαρίστη-
σε τους παραβρισκόμενους.

Η εκδήλωση έκλεισε με σύντομο χαιρε-
τισμό του Λάμπρου Ζαρκαδούλα που ευ-
χαρίστησε τους παρόντες αλλά και τους 
συλλόγους που οργάνωσαν την εκδήλωση 
ευχόμενος παράλληλα να συνεχισθεί η συ-
νεργασία των συλλόγων. 

Παρέμβαση με συμπληρωματικά στοιχεία 
έκανε και ο κύριος Λάμπρος Ηλίας, του οποί-
ου η μητέρα καταγόταν από το Τροβάτο και 
απήγγειλε ένα ποίημα: 

«Τροβάτο μας περήφανο εξόχως τιμημένο, το 

πρόσωπό σου χαίρομαι το πνεύμα σου βυζαίνω. 
Που στέκεσαι αγέρωχο και ηλιοφιλημένο με στί-
χους θεοφώτιστους για πάντα θα σε ραίνω.»

Στο τέλος της εκδήλωσης πέρασαν όλοι 
από το μπουφέ που είχε κεράσματα για τους 
παρευρισκόμενους προσφορά από τους συλ-
λόγους. Όλη η εκδήλωση καταγράφηκε σε 
βίντεο και είναι αναρτημένο στην ιστοσελί-
δα του πολιτιστικού συλλόγου του τροβάτου 
www.trovato.gr και στο youtube: 

Παρούσιαση βιβλίων Κωνσταντίνος Ζαρ-
καδούλας, ο ανθρωπιστής γιατρός των Άγρα-
φων.

Γράμματα αναγνωστών
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Το καλαίσθητο έντυπο που με χαρά έλα-
βα, αγαπητέ μου Λάμπρο, με τον ευφυή και 
πετυχημένο λογότυπο «Eπαινιανών Λόγος», 
από το μπαλκόνι των Αγράφων, είναι η έγκυ-
ρη και έγχρωμη τριμηνιαία εφημερίδα του 
καθ’ όλα άξιου και δραστήριου Πολιτιστικού 
Συλλόγου των απανταχού Επαινιανιτών.

Ο λόγος της επάξιος, απλός, συγκροτημέ-
νος, ωφέλιμος και πρέπων έπαινος των Επαι-
νιανών. Είναι σαν καθαρός καθρέφτης, πάνω 
στον οποίο προβάλλεται το χωριό σας με το 
μεγαλόπρεπο φυσικό περιβάλλον, τα ιερά 
μνημεία, την ιστορία, τις παραδόσεις και τα 
πολιτιστικά στοιχεία και αξίες για το πλούσιο 
παρελθόν τους και όλα με ακρίβεια, υπεύθυ-
να, ελεύθερα και αληθινά.

Αποτελεί αναμφισβήτητα πολύτιμη προ-
σφορά προς όλους τους Πιγκιανίτες και φί-
λους. Γιατί με το πλούσιο περιεχόμενό της 
μορφώνει, ενημερώνει, πληροφορεί, συμ-
βάλλει και ζωντανεύει τη γνήσια Αγραφιώ-
τικη παράδοση, εμπνέει περηφάνια σε νέους 
και μεγάλους και ενισχύει την ενότητα των 
κατοίκων.

Είναι λαμπρός φάρος για το χωριό σας. 
Ενσταλάζει πίστη  στις ιερότερες παραδόσεις 
και τις ευγενέστερες εθνικές καταβολές μας. 
Δύναται να ανάψει στις ψυχές, ιδιαίτερα των 
νέων, πόθο, έρωτα, αγάπη, δημιουργία και 
μανία για το χωριό.

Όλες οι μανίες δεν είναι κακές. Είναι και 
η μανία θεόσδοτη, χωρίς  την οποία τίπο-
τε σπουδαίο και μεγάλο δεν κατορθώνεται, 
όπως έλεγε ο σοφότερος των αρχαίων Ελλή-
νων, Σωκράτης.

Συγχαίρω εγκάρδια και ειλικρινά τον πρόε-
δρο και το Δ.Σ. του δραστήριου Πολιτιστικού 
Συλλόγου σας, τον άξιο εκδότη της έγχρω-
μης και έγκυρης εφημερίδας σας κ. Γεώργιο 

Κλεομ. Χρύσανθο, το λαμπρό αρχισυντάκτη 
κ. Λάμπρο Ζαρκαδούλα, την αλάνθαστη δι-
ορθώτρια κ. Α.Ζαρκαδούλα, την αρμόδια 
Συντακτική Επιτροπή και τους εξαίρετους 
γραφίστες, καθώς και όλους τους απανταχού 
Επινιανίτες που αγαπούν, νοιάζονται για τη 
γενέτειρα τους και τη φροντίζουν με άσβεστη 
και περισσή αγάπη.

Σας εύχομαι ολόψυχα κάθε δημιουργική 
επιτυχία! Με ειλικρινείς πατριωτικούς χαιρε-
τισμούς! Ν. Γ. Αλεξάκης, Μεγαλοβραγγιανί-
της, συνταξιούχος δάσκαλος.

Σημείωση συντάξεως
Ευχαριστούμε τον κ. Νίκο Αλεξάκη για τα 

καλά του λόγια για τη εφημερίδα «Επαινια-
νών Λόγος». Για όσους δεν το ξέρουν ο Νί-
κος Αλεξάκης είχε υπηρετήσει σαν ταχυδρο-
μικός διανομέας στα χωριά των Αγράφων την 
δεκαετία του ‘60, πριν ακολουθήσει επάξια τον 
κλάδο της εκπαίδευσης. Είναι συγκλονιστική 
η αφήγησή του για το τελευταίο δρομολόγιό 
του σαν ταχυδρόμος, με πάρα πολύ δυσμενείς 
καιρικές συνθήκες και με τα πόδια φυσικά, 
που έκανε σε όλα τα χωριά του πρώην Δήμου 
Αγράφων. Θα πρέπει σε κάποιο τεύχος της 
εφημερίδας μας να δημοσιευθεί, για να δουν 
και οι νεότεροι τις δυσκολίες που αντιμετώπι-
ζαν εκείνα τα χρόνια οι Αγραφιώτες.

Ο Νίκος Αλεξάκης είναι και πολυγραφότα-
τος.  Έχει συγγράψει το «Αγραφιώτικο ιδίω-
μα», που εκδόθηκε το 2008 και που στις 287 
σελίδες του ασχολείται με την Αγραφιώτικη 
ντοπιολαλιά. Είναι δηλαδή ένα αλλιώτικο λεξι-
κό που καταγράφει τις λέξεις της ντοπιολαλιάς 
της σημερινής και των προηγούμενων γενιών. 
Έχει εκδώσει το 2009 μια σειρά ποιημάτων 
του με τίτλο «Άγραφα – πόνος και νοσταλγία», 
όπου  στις 150 σελίδες περιλαμβάνει αξιόλογα 
ποιήματα, αρκετά των οποίων αναφέρονται 
στα Άγραφα. Σε άλλη στήλη δημοσιεύονται 
κάποια ποίηματα. Έχει επιμεληθεί τα «Πρα-
κτικά ιστορικής και αναπτυξιακής διημερίδας 
για τα Βραγγιανά Αγράφων Ευρυτανίας» που 
έγινε το 2001.

Τέλος αναφέρουμε ότι ο πατέρας του Νίκου, 
Γεώργιος  Αλεξάκης σκοτώθηκε το 1941 στον 
Ελληνοϊταλικό πόλεμο, όπως αναλυτικά ανα-
γράφεται στο βιβλίο «Νεκροί και μνήμες»’ του 
Κώστα Αντ. Παπαδόπουλου που παρουσιά-
σθηκε πρόσφατα, και για το οποίο είχαμε γρά-
ψει στο προηγούμενο τεύχος της εφημερίδας.
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Εκεί ψηλά στου Κατσαντώνη τα βουνά

είναι τα δικά μας τα όμορφα Επινιανά.

Ειδυλλιακό τοπίο με μαγνητίζει

και τη στείρα σκέψη μου φωτίζει.

Πλήθος ελάτων τις βουνοκορφές στεγάζουν

και ανάσες δροσιάς στην Πιγγιανίτικη πλάση μοιράζουν.

Οι καταρράκτες την ομορφιά της φύσης καθρεφτίζουν

και τα ποικιλόμορφα δέντρα  αγαλλίαση σκορπίζουν.

Φωλιασμένα είναι τα φαράγγια σε καταπράσινες διαδρομές,

Ασπρόρεμα, Τρύπα και Ανηφόρα οδηγούν σε εικόνες ουτοπικές.

Της Παναγιάς της Στάνας ακοίμητο το καντήλι,

δε στέρεψε ποτέ, χάρη και  ευλογία αφήνει.

Όλο το κάλλος της φύσης αναδύεται απ’ τα βουνά μας,

γι’ αυτό σας προσκαλούμε στα ξεχωριστά Επινιανά μας.

Σωτήρης (Άκης) Καρανταλής.
  Αφιερωμένο στη μητέρα μου Ευθυμία Ζαρκαδούλα - Καρανταλή

Επινιανά και Ασπρόρεμα,
Φτέρη κι Ανηφόρα

με τα σπανά, ψηλά βουνά,
Θεού αιώνια δώρα.

Όποιος σας περπάτησε
νύχτα  ή με φεγγάρι,

από αγάπη, από κλεψιά,
ήτανε  παλικάρι.

Ξέρεις με πίστη να τιμάς
την  Παναγιά τη Στάνα,
παρηγορήτρα ολονών,

γλυκιά ανθρώπων μάνα.

Θα στέκεις πάντα εκεί ψηλά
κάλλη, χαρά θα δίνεις

και στην ψυχή μ́  αιώνια
απείραχτο θα μείνεις.

Η ομορφιά σου αληθινά
τον κόσμο τον θαμπώνει
Είσαι μοναδικό χωριό,
Αγράφων το μπαλκόνι.

«ΕΠΙΝΙΑΝΑ»

Τρεις  Αγραφιώτες βρέθηκαν
Στο τρένο μιαν ημέρα

κι άνοιξαν το παράθυρο
να πάρουν λίγο αέρα. 

Ένας στον άλλο  έλεγε,
σαν άλλοι φαφλατάδες

και την κουβέντα πιάσανε
οι τρείς πολυλογάδες.

Ο πρώτος λόγο χάραξε
και λέει με γνώση, «Αυτά!»

Ο δεύτερος απάντησε,
Ψελλίζοντας, «Σωστά, σωστά!»

Ο τρίτος ο καλύτερος,
ο Κίτσος , ο Αθαμάνας,
σαν ρήτορας ελάλησε:

«Ι… άι…σώνουντι πουτέ τα θκα μας!»

Από την ποιητική συλλογή 
‘’ΑΓΡΑΦΑ Πόνος και Νοσταλγία’’

 του Ν.Γ.Αλεξάκη

«ΤΡΕΙΣ ΑΓΡΑΦΙΩΤΕΣ»

Λάμπρος Ζαρκαδούλας.
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Ο νερόμυλος του 
Σκλαπάνη στην Ασφάκα
Τα τελευταία χρόνια, κάθε καλοκαίρι το πρώτο δεκαπεν-
θήμερο του Αυγούστου,  τιμούμε την Άπατη γη στο φτε-
ρόρεμα, οργανώνοντας μια πεζοπορία και κάθε φορά, 
γίνεται από διαφορετική διαδρομή.

Φέτος το καλοκαίρι επιλέξαμε μια άλλη 
διαδρομή για την ‘Απατη γη.  Ξεκινήσαμε 
από την πλατεία στα Επινιανά και μέσω Δρο-
σέλας, βγήκαμε στον Έλατο, περάσαμε στο 

Εικόνισμα, κατεβήκαμε την Ανηφόρα, στην 
Φουκαριάτσα κάναμε δεξιά μέσα απ΄ τα με-
γάλα χωράφια και συνεχίζοντας κατηφορικά 

και αριστερά για την Τζιώρτια κατεβαί-
νοντας, φτάσαμε στον Φτεριώτη. 

Στρίψαμε δεξιά με κατεύθυνση 
προς την είσοδο της Άπατης 

γης. Στην επιστροφή μας 
γυρίσαμε παραποτάμια 

μέσα απ΄ το 

φαράγγι της Όσκλιανης. 
Εκείνο που δεν ξέραμε όμως στις προηγού-

μενες εξορμήσεις μας στην Άπατη γη, ήταν 

ότι περίπου ένα δεκάλεπτο μετά την Άπατη 
γη στα δεξιά μας, κατεβαίνει ένα πολύ από-
τομο ρέμα δημιουργώντας έναν πανέμορφο 
καταρράκτη με καταπαγωμένο νερό που κα-
ταλήγει σε μια μικρή λιμνούλα σκεπασμένη 
από πελώρια πλατάνια. Ιδανικό μέρος για να 
ξαποστάσουμε, να ξεδιψάσουμε, να φάμε το 
κολατσιό μας ακόμα και για να κολυμπήσουν 

οι πιο θαρραλέοι. Ευτυχώς φέτος 
ήταν μαζί μας ο Γιώργος ο Σκλαπά-
νης που μας πρότεινε το μέρος. 

Του παππού μου ήταν ο μύλος, 
λέει ο συνοδοιπόρος μας, ο Κώστας 

Κουτρομάνος, κάπου εδώ κοντά πρέ-
πει να είναι! Αρχίσαμε το ψάξιμο για να 

τον βρούμε, μόνο που η φύση δεν αφήνει 
πολλά περιθώρια στην ανθρώπινη δραστηρι-

ότητα αν της δώσεις ησυχία και 
χρόνο. 

Ίσα-ίσα που μπορείς πλέον 
να ξεχωρίσεις τους πεσμέ-

νους τοίχους του μύλου, 
την αυλή, τον πλα-

κόστρωτο δρόμο 
που υπήρχε και την 

νεροτριβιά. Οι αγρά-
μπελες, τα βάτα και τ́  

άλλα καρποκλάρια 
προσπαθούν να 

σβήσουν τα ίχνη που είχαν αφήσει εκεί κά-
ποτε γενεές συγχωριανών μας. Αργότερα μά-
θαμε ότι αυτός ο νερόμυλος κατασκευάστηκε 
απ’ τον παππού της μητέρας του Κώστα, της 
Θείας Βιργινίας γύρω στο 1840, τον συνέχισε 
ο παππούς του Κώστα που γεννήθηκε περί το 
1900.

Ήταν ο μόνος μύλος της περιοχής που λει-
τουργούσε όλο τον χρόνο και εξυπηρετούσε 
όλες τις περιοχές απ’ την Ανηφόρα μέχρι 
την Φτέρη γιατί είχε ακόμα και το καλοκαίρι 
πάρα πολύ νερό. Το νερό του μύλου πηγάζει 
απ’ της πηγές στα μαυρονέρια κάτω απ’ την 
τοποθεσία καλόγηρος και κατεβαίνει δημι-
ουργώντας άλλους τρείς φυσικούς καταρρά-
κτες. 

Στη ‘’Δέση’’ που άλλαζε τη ροή του ρέμα-
τος, ο Σκλαπάνης για να τροφοδοτήσει το 
μύλο, το μέρος είναι πολύ απόκρημνο και 
επικίνδυνο με απότομα ‘’στεφάνια’’.

Η καλάνι του μύλου  ήταν φτιαγμένη από 
μαλόκεδρο που πλέον είναι μισοσαπισμένη! 

Η μυλόπετρα  που άλεθε κάποτε τα κα-
λαμπόκια για την περίφημη ‘’μπομπότα’’, τα 
σιτάρια για το παραδοσιακό ‘’καθάριό ΄ και 
τα κριθάρια της περιοχής ήταν φερμένη απ’ 
το Μοναστηράκι της τοποθεσίας ‘’Kώστα’’ 
πάνω απ τ́ο Σύχνικο, έχει υποστεί ρωγμές. Ο 
τελευταίος που λειτουργούσε τον μύλο ήταν 
ο αδερφός της θειας Βιργινίας ο Κώστας 

Σκλαπάνης μέχρι το 1974.
Περάσανε περίπου 40 χρόνια και το μέρος 

πλέον δεν θυμίζει με τίποτα, το μέρος εκείνο 
που ζούσανε τόσες οικογένειες με τόσα πολ-
λά παιδιά, το μέρος που μας διηγήθηκε η θεία 
Βιργινία. Έχει περάσει ανεπιστρεπτί εκείνος 
ο καιρός,  εκείνες οι συνήθειες. Σήμερα όσο 
κι αν φαντάζει σε εμάς τους περαστικούς, 
τους πεζοπόρους, σαν ένας μικρός παράδει-
σος, ο χρόνος, η εγκατάλειψη, η αδιαφορία 
μας, η έλλειψη ενδιαφέροντος για την κα-
ταγραφή ή διατήρηση του παρελθόντος και 
της ιστορία μας θα ισοπεδώνει αυτούς τους 
μικρούς παράδεισους της ιστορίας μας.

Η θεια Βιργινία μας διηγήθηκε και μια 
ανέκδοτη ιστορία που είχε ακούσει για κά-

ποιον που ερχότανε απ’ την Φτέρη με το μου-
λάρι του φορτωμένο με καρπό. Πηγαίνοντας 
για τον μύλο, κάπου στη μέση της διαδρομής, 
λύθηκε η καπιστράνα και το ζώο σταμάτησε… 
ήτανε και φορτωμένο, το αφεντικό του όμως 
δεν το κατάλαβε και συνέχισε. 

Μπαίνοντας λοιπόν στα πρώτα σπίτια, στα 
Κουφεϊκα στην Τζιώρτια, κάποιος τον είδε να 
προχωράει μόνος του τραβώντας ένα ‘’καπί-
στρι’’ με την ‘’καπιστράνα’’ να σέρνεται από 
πίσω του χωρίς το μουλάρι! 
- Που παέν(ι)ς  ορέ πιδίμ? 
- Παένου στου μύλου ν’ αλέσου του(ν) καρπό 
δεν βλέπ(ς)!

- Κι που του(ν) ίν ού καρπός?
- Δε το(υ)ν βλέπς, στου μπλάρ!
- Εμ δε(ν) του βλέπου! Για τάφτου σι ρουτάου,  
που παέν(ς)!

Γυρνάει πίσω λοιπόν, κοιτάει, πουθενά το 
μουλάρι, έτρεξε πίσω γρήγορα για να βρει το 
μουλάρι και οι Κουφαίοι το κάνανε ανέκδοτο 
για να τον χωρατεύουν!

Είναι χρέος και τιμή ημών των νεότερων, 
να αναδείξουμε αυτά που μας άφησαν οι πα-
λαιότεροι για την ιστορία μας και για την τιμή 
τους. Τουλάχιστον ας τα καταγράψουμε, αν 
δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.
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Λίγα μέτρα δίπλα απ’ τον 
καταρράκτη ξέραμε ότι 
υπάρχουν ακόμα τα χα-
λάσματα από έναν ένδοξο 
και ιστορικό Νερόμυλο 
με νεροτριβιά, τον Νερό-
μυλο του Σκλαπάνη!

Άρθρο: Γ. Κ. Χρύσανθος
Ο καταράχτης δίπλα απ’ τον Μύλο.
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Πασχαλιάτικη εξόρμηση στα Επινιανά Ο Γλύπτης Σπυρίδων Ντασιώτης
Τη γιορτή του Πάσχα δηλαδή τη γιορτή της Άνοιξης, η ζωή 
ξαναγεννιέται πιο όμορφη και η φύση ξαναζωντανεύει, 
ντύνει με έντονα χρώματα το περιβάλλον. Το δάσος είναι 
ανθοφορεμένο, και οι βουνοπλαγιές λουλουδιασμένες.
Επικρατεί απίστευτη αρμονία ηρεμίας, το χωριό μας είναι 
πανέμορφο! 

Άνοιξιάτικες ωραιότατες καιρικές σύνθη-
κες, με ήλιο, με καθάριο καταγάλανο ουρανό 
και κατάλευκα σύννεφα την μέρα, ξάστερο 
ουρανό την νύχτα και με ένα απίθανο τερά-
στιο φεγγάρι να ξεπροβάλει κάθε βράδυ δεξιά 
απ τ́ον Κουκουρούντζο.

Άφου εφοδιαστήκαμε  με όλα τα απαραίτη-
τα και με ένα  αυτοκίνητο φορτωμένο μέχρι τα  
«μπούνια», φτάσαμε στο χωριό, ανάψαμε το 
τζάκι και διαπιστώσαμε ότι τελικά πολλοί χω-
ριανοί μας επέλεξαν και αυτοί να περάσουν το 
Πάσχα στα Επινιανά.

Ο ξενώνας ταβέρνα «Το Πανόραμα» ήταν 
σχεδόν γεμάτος από επισκέπτες που και αυτοί 
επέλεξαν να περάσουν αυτές τις ωραίες ανοι-
ξιάτικες μέρες στο χωριό μας. Στην ταβέρνα 
του «Εύζωνα», κάποιος έριξε την ιδέα, την 
Λαμπρή να ψήσουμε όλοι μαζί τον «Οβελία», 
στην πλατεία, όπως τον παλιό καλό καιρό.

Την Ανάσταση την κάναμε στους Αγ. Ανάρ-
γυρους που τσουρουφλήσαμε τον Ιούδα 
με μια μεγαλοπρεπέστατη «Πυρά»! Απ τ́ην 
προηγούμενη ημέρα, μικροί και μεγάλοι όλοι 
μαζί, συνχωριανοί και επισκέπτες, βοηθήσα-
με να συγκεντρώσουμε πολλά ξύλα απ´ το 
παρακείμενο δάσος. Ακόμα κάποιοι φρόντι-
σαν και έφεραν βεγγαλικά, που όταν τα έρι-
ξαν φωτίστηκαν όλα τα κορφοβούνια, μέχρι 
και τ Άγραφα λαμποκόπησαν.

Την κυριακή ο καιρός ήταν ηλιόλουστος, 
όσοι προτίμησαν να σουβλίσουν τον «οβε-
λία» και να τον ψήσουν με την παραδοσιακή 
σούβλα χωρίς μηχανική υποστήριξη ... Ψή-
θηκαν κυριολεκτικά!

Η μεγάλη όμως παρέα που κάναμε, με τα 
κεράσματα, τα χωρατά, τα πειράγματα, ο 

χορός και τα αστεία μετρίασαν το... Ψήσιμο. 
Όσοι όμως περίμεναν, οι πιτσιρικάδες να επο-
μιστούν τα βάρη της χειροκίνητης σούβλας, 
απογοητεύτηκαν, γιατί οι πιτσιρικάδες ήρθαν 
στην πλατεία, λίγο πριν βγούν τα σφάγεια απ 
την φωτιά και έριξαν πιο πολύ βάρος στο να 
δοκιμάζουν τα κοκορέτσια που ήδη είχαν ψη-
θεί, ρίχνοντάς μας μόνο βαρελότα.

Κάπως έτσι ήταν πέρσι τα πασχαλιάτικα 
Πιγγιανά. Φέτος η Πρωτομαγιά με το Πάσχα 

ευθυγραμμίστηκαν, ο καιρός είναι σίγουρο 
ότι θα’ ναι θαυμάσιος. Οπότε τα Επινιανά 
ενδείκνυνται σαν πρώτη προτίμηση και μας 
περιμένουν όλλες και όλλους να περάσουμε 
ένα όμορφο τριήμερο.

Ο Σπυρίδων Ντασιώτης είναι ένας άνθρω-
πος χαμηλών τόνων, είναι ταπεινός, σεμνός 
και λιγομίλητος. Στο βάθος των ματιών του 
κρύβει την αλήθεια του κόσμου κι ενώ δεν μι-
λάει γί  αυτήν, την εκφράζει μέσα από τα έργα 
του. Με πολύ κόπο και μόχθο έχει δημιουργή-
σει το «Πάρκο των ψυχών» στον Εθνικό δρυ-
μό Πάρνηθας, από ξυλόγλυπτους κορμούς 
«νεκρών» δένδρων, έργα που εκπέμπουν τη 
σιωπηλή κραυγή του, προκειμένου να αφυ-
πνίσει μνήμες και μέσα από το παρελθόν να 
διδάξει το παρόν.

«Να δώσουμε μια ευκαιρία στην ειρήνη…» 
μας προτρέπει ο γλύπτης Σπυρίδων Ντασιώ-
της κι αυτό είναι το μήνυμα που εκπέμπει με 
τα έργα του.

- Γεννήθηκες στη Πρασιά Ευρυτανίας και 
μεγάλωσες στην Αλίαρτο Βοιωτίας. Ποιές 
εικόνες έχουν παραμείνει έντονα στη μνήμη 

σου από τα παιδικά σου χρόνια;
- Στο μέρος  που γεννήθηκα θυμάμαι έντο-

να τις πρώτες δύο τάξεις του σχολείου και το 
διάβασμα υπό το φώς της λάμπας πετρελαίου. 
Επίσης θυμάμαι, την οικογενειακή θαλπωρή 
στο πετρόκτιστο σπίτι μας. Στην Αλίαρτο θυ-
μάμαι έντονα, τον αγώνα των γονιών μου να 
μας μεγαλώσουν εμένα και τα πέντε αδέρφια 
μου.

- Στη συνέχεια πως βρέθηκες στη Χίο;
- Βρέθηκα λόγω δουλειάς, στα 26 μου χρό-

νια διορίστηκα στη Δ/νση Δασών Χίου. Έμει-
να στη Χίο 11 χρόνια.

- Με ποιά αφορμή αφυπνίστηκε η ανάγκη 
σου για δημιουργία;

- Αφορμή για να ασχοληθώ με την τέχνη 
ήταν η μοναξιά και το φυσικό και ανθρώπι-
νο περιβάλλον που ζούσα στη Βολισσό της 
βόρειας Χίου, όπου συναναστράφηκα και με 

ενέπνευσαν με την ζωή τους οι ντόπιοι και οι 
μικρασιατικής καταγωγής (Ταχυδρόμοι της 
Ιστορίας όπως μου αρέσει να τους αποκαλώ) 
κάτοικοι περήφανοι και με σπουδαία ιστορία.

- Σε ποιά ηλικία δημιούργησες τα πρώτα 
έργα σου και με ποιά υλικά;

- Από 6 ετών περίπου, ένιωθα μεγάλη ικα-
νοποίηση από κάτι που έφτιαχνα με τα χέρια 
μου, δημιουργούσα με τα πιο απλά υλικά που 
υπήρχαν, όπως γύψο, πέτρα, καθώς και ζω-
γραφική… Το μεγαλύτερο μου έργο όμως,  
κάθε χρόνο ήταν ο χαρταετός… Αχ ο χαρτα-
ετός!

- Με την πάροδο του χρόνου, πώς εξέλιξες 
τη τέχνη σου;

- Για κάποια χρόνια η τέχνη για εμένα ήταν 
πολυτέλεια, γιατί δεν υπήρχαν οι κατάλληλες 
συνθήκες, βέβαια, μου άρεσε πολύ η ποίηση 
και με αυτόν τον τρόπο κάλυπτα την εσωτε-
ρική ανάγκη έκφρασης. Η εξέλιξη είναι κάτι 
συνεχές, προέρχεται από την ίδια την καθη-
μερινή ενασχόληση με το υλικό μαζί με σκλη-
ρή δουλειά, το πάθος, τη συνεχή ενημέρωση 
και φυσικά γνώση για την ιστορία της τέχνης.

- Από τι εμπνέεσαι κυρίως;
- Θα μπορούσα να πω ότι, σχεδόν, οτιδή-

ποτε μπορεί να με εμπνεύσει, κυρίως όμως 
το ανθρώπινο σώμα και η ψυχή του μέσα σε 
αυτό, καθώς και η ίδια η ζωή.

- Ποιό μήνυμα θέλεις να περάσεις μέσα 
από τα έργα σου;

- Θέλω να περάσω την ελπίδα, την ομορ-
φιά,  θέλω να συγκινήσω, να ξυπνήσω συναι-
σθήματα αλλά και να σοκάρω.

- Το 2003 πραγματοποιήθηκε η πρώτη 
ατομική έκθεσή σου. Πως υποδέχθηκε τα 
έργα σου το φιλότεχνο κοινό;

- Η πρώτη μου έκθεση πραγματοποιήθηκε 
στην Πινακοθήκη Χίου, ένα υπέροχο κτίριο 
με ιστορία. Θα μου μείνει πάντα στην καρδιά 
με τι συγκίνηση με υποδέχθηκε ο κόσμος, 
με έκαναν να αισθανθώ πολίτης του κόσμου, 
άρα και Χιώτης.

- Έργα σου βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλο-
γές αλλά και σε δημόσιους χώρους. Μπορείς 
να μας αναφέρεις κάποιους;

- Έργα μου βρίσκονται στη Πάρνηθα το 
«πάρκο των ψυχών», ένα μαρμάρινο μνημείο 
με πρωτοβουλία του φορέας Διαχείρισης 
Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, όπως επίσης 
ένα έργο στο κτίριο του Φορέα Διαχείρισης 
που απεικονίζει τον όλεθρο της καταστροφής 
της Πάρνηθας, ένα έργο στο καταφύγιο Μπά-
φι, στο Ιστορικό και Λαογραφικό μουσείο 
Αχαρνών, στο υπό ανακατασκευή Ναυτικό 
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Άρθρο: Γ. Κ. Χρύσανθος

Η σύναξη στο Πανόραμα.

Οι προετοιμασίες για την σύναξη

Οι προετοιμασίες για την πυρά!
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Άμεσα η άσφαλτος ως τη 
Παλιοκαρυά
Έπεσαν οι υπογραφές για τα τεχνικά και την  ασφαλτό-
στρωση του δρόμου απο διασταύρωση Αγράφων έως 
την Παλιοκαρυά στα Επινιανά.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ (1824 - 1879)

«Εσείς όπου τον είδετε ψηλά στα κορφο-
βούνια, σταυραϊτοί και πέρδικες, ξυ-
φτέρια, χελιδόνια, ελάτε να του στήσετε 
τραγούδι μοιρολόγι.Τον Κατσαντώνη 
πιάσανε, κλάψτε πουλιά μου, 
κλάψτε.»

Εξήκοντα Αλβανοί, έχοντες 
επί κεφαλής τον Ιουσούφ 
Αράπην, αίφνης περιεκύκλω-
σαν το σπήλαιον, ούτε ήθελον 
αρκέση αν ο Κατσαντώνης δεν 
ησθένει βαρέως. Εις την δει-
νήν αυτήν θέσιν ο Γεώργιος 
ήρπασεν επί των ώμων αυτού 
τον αδελφόν και εξήλθε του 
σπηλαίου φονεύων και τραυ-
ματίζων ανηλεώς τους πρώ-

τους Αλβανούς, τους οποίους 
απήντησεν. Έδραμε προς το 
όρος φέρων πάντοτε το ιερόν 
εκείνο φορτίον και μαχόμενος 
και οπισθοχωρών εφόνευε και 
άλλους των εχθρών, μέχρις ου 
ασθμαίνων και πληγωμένος 
ηχμαλωτίσθη, μη θελήσας να 
σωθεί παραιτών τον γλυκύτα-
τον αυτού αδελφόν. 

ΣΤΙΧΟΙ: Αριστοτέλης Βαλαωρίτης

Εσείς όπου τον είδετε ψηλά στα κορφο-
βούνια, σταυραϊτοί και πέρδικες, ξυφτέρια, 
χελιδόνια, ελάτε να του στήσετε τραγούδι 
μοιρολόγι. Τον Κατσαντώνη πιάσανε, κλάψ-
τε πουλιά μου, κλάψτε.

  Ένας παπάς τον πρόδωκε! Μαχαίρι να του 
γένει η κοινωνιά που το βαψε τ’ αφορεσμένο 
στόμα, θηλιά κι αστρίτης στο λαιμό τ’ άγιο 
του πετραχήλι, να μη βρεθεί πνεματικός να 
τον ξεμολογήσει κι αγαπημένα δάχτυλα τα 
μάτια να του κλείσουν!

  Το καρδιακό τ’ αδέρφι του, ο Γιώργος ο 
Χασώτης, έξυπνος ακουρμαίνεται, κοιμάτ’ ο 
Κατσαντώνης. Η ευλογιά τον έψησεν, η θέρ-
μη τον ανάφτει.

  Ξύπν’, αδερφέ μου, ξύπνησε στον 
ώμο να σε πάρω πλακώσανε οι 
λιάπηδες και θα μας πιάσουν 
σκλάβους. Τρέχ’, αδελφέ 
μου, γλίτωσε, μη με ψυχοπο-
νιέσαι. Κι αν μ’ αγαπάς και 
πιθυμάς να πάω φχαριστη-
μένος, κόψε μου το κεφάλι 
μου μη μου το παρ’ ο Αράπης 
και φέρ’ το πάνω στ’ Άγραφα, και 
διάλεξ’ ένα βράχο και δώστου το να 
το φορεί, κορφή του να το κάμει, να το φορεί, 
να το βαστά σαν περικεφαλαία. Ελ’, αδερφέ 
μου, γλήγορα, γλήγορα να με κόψεις να πάγω 
κει ψηλά ψηλά, να φύγω δώθε μέσα, να ’ρχο-
νται μαύρα σύγνεφα, να ’ρχοντ’ αστροπελέ-
κια να μου θυμάνε το καπνό, να μου θυμάν τη 

λάμψη, του τουφεκιού μου π’ ορφανό στα χέ-
ρια σου θα μείνει.  Να τ’ αγαπάς, να το φιλείς, 
να το ’χεις σαν αδέρφι. Ο Γιώργος εκατάλαβε 
πως τ’ ανεβαίν’ η θέρμη, τον άρπαξε στον ώμο 
του κι απ’ τη σπηλιά πετιέται. Επήρε τον ανή-
φορο, στο ξάγναντο προβαίνει, εξήντα βλέπει 
Τσάμηδες που τον εκυνηγούσαν. Κάθε φορά 
που σίμωναν, έστενε μετερίζι του Κατσαντώ-
νη το κορμί κι άδειαζε τ’ άρματά του. Χαρά 
στη μάνα πο’ καμε παιδιά τέτοια λιοντάρια! 
Έτσι κυνηγηθήκανε τα δυο πιστά τ’ αδέρ-
φια, όσο που βγήκε ο αυγερινός κι αχνίσανε 
τ’ αστέρια. Τότε λαβώθηκε βαριά ο Γιώργος 
στο ποδάρι, και τους επιάσαν ζωντανούς, στα 
Γιάννινα τους φέραν. 

Και μιαν αυγή στον Πλάτανο, που 
από μικρό κλωνάρι εχόντρυνε κι 

επλάτυνε, βυζαίνοντας το γαίμα, 
την ώρα τους την ύστερη, βα-
ριά σιδερωμένα του Βάλτου, 
του Ξερόμερου τα δυο θεριά 
προσμένουν. Χίλιων λογιώνε 
σύνεργα, δαυλιά, σφυρί κι αμό-

νι σκόρπια στο χώμα βρίσκο-
νται κι εκείνοι τα τηράνε. Ο Γιώρ-

γος σαν κι εδάκρυσε για το γλυκό του 
αδέρφι. Του Κατσαντώνη μια ματιά, κι εστρέ-

φεψε το δάκρυ. Κι εκεί που διηγούντανε τονα τ’ 
αδέρφι στ’ άλλο τα περασμένα νιότα τους, την 
κρύα τη βρυσούλα, το φόβο του Αλήπασα, του 
Γκέκα τη λαχτάρα, έξαφν’ αστράφτ’ ένα σπαθί 
και γέρν’ ένα κεφάλι. «Χριστός ανέστη, πλάκω-

σα!» φωνάζ’ ο Κατσαντώνης κι ένα φιλί, στερνό 
φιλί από μακρά τού ρίχνει

Μες τα κλαριά του πλάτανου, μες τα χλωρά 
τα φύλλα σα να ’ταν στο λημέρι της, εκρύφτηκ’ η 
ψυχή του, κι εκοίταζε τον αδερφό που τονε μαρ-
τυρεύουν. Δυο γύφτοι τον εστρώσανε δεμένονε 
στ’ αμόνι κι αρχίσανε με το σφυρί να τονε πε-
λεκάνε. Σκλήθρες πετάν τα κόκαλα, σκορπάνε 
τα μελούδια·νεύρα, κομμένα κρέατα σέρνονται 
σαν ξεσκλίδια, και κειός τηράει τον ουρανό και 
γλυκοτραγουδάει.

Μιαν ώρα πελεκούσανε, τα χέρια τους δει-
λιάζουν, οι γύφτοι βαρεθήκανε και το λαιμό του 
κόβουν. Ανοιγοκλούσ’ ο λάρυγγας, μαύρο πετά 
το γαίμα και μες στον κόκκινό του αφρό, μες στη 
βραχνή γαργάρα μισοκομμέν’ ακούονται του 
τραγουδιού τα λόγια:

Ο πλάτανος, σαν ένιωσε στη ρίζα του το 
γαίμα, αλαίμαργα το ρούφηξε να μη το πιει το 
χώμα, κι εστοίχειωσε κι εθέριεψε κι άπλωσε 
τα κλωνάρια τόσο χοντρά κι ατάραγα και τόσο 
φουντωμένα, που τα ’βλεπ’ ο Αλήπασας τη νύ-
χτα στ’ όνειρό του κι εφώναζε κι ελάμπαζε μην 
έλθ’ εκείν’ η μέρα που τα κλαριά του πλάτανου 
την Πόλη θα πλακώσουν.
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Μουσείο Καρδάμυλων Χίου, ένα έργο μου 
στη Αλίαρτο κ.λ.π.

- Μας εξηγείς τι είναι και πως εμπνεύστη-
κες το «Πάρκο των Ψυχών» που δημιούργη-
σες στον εθνικό δρυμό Πάρνηθας;

- Είναι ένα σύνολο γλυπτών των οποίων 
το υλικό αποτελείται από καμένα δέντρα. Το 
εμπνεύστηκα από το εγκαταλειμμένο κτή-
ριο που υπάρχει απέναντι και που λειτουρ-
γούσε κάποτε ως Σανατόριο. Μαθαίνοντας 
την ιστορία του ήθελα να ξυπνήσω μνήμες 
γιατί πιστεύω μου είναι ότι αν ξεχνάμε 
τ ο π α -

ρελθόν αυτό επιστρέφει πιο σκληρό και πιο 
άγριο.

Ο Σπύρος Ντασιώτης κατάγεται απ’ την 
Πρασιά Ευρυτανίας που έχει όμως και Πιγ-
γιανίτικα γονίδια στο DNA του, μιας και η 
γιαγιά του, ήταν απο το χωριό μας, αδερφή 
του Κώτσο Ζαρκάδα απ’ την Τζώρτια. Γλυ-
πτά έργα του Σπύρου μπορεί να θαυμάσει 
κάποιος στα περισσότερα σημεία όπου έχει 
ζήσει μέχρι σήμερα. Στη Χίο, στην Αθήνα, 
στο Μενίδι, στην Πάρνηθα, στην Αλίαρτο 
κ.α. Στην παραπάνω συνέντευξη έχει ξεχάσει 
να μας αναφέρει  ενα πάρα πολύ όμορφο γλυ-
πτό ‘’Το ελάφι απ’ τα καμένα της Πάρνηθας’’ 
που βρίσκεται στο πάρκο Τρίτση στο Ίλιο. 

Να ευχηθώ σύντομα και η Ευρυτα-
νία να αποκτήσει κάποιο δικό του 

έργο. 
Όμως ‘’Το πάρκο των ψυχών’’ στην κορυ-

φή της Πάρνηθας, είναι μοναδικό έργο γλυ-
πτών που αξίζει κάποιος να το θαυμάσει από 
κοντά! 

Ο χώρος, ‘’Το εγκαταλειμμένο σανατόριο’’ 
που επέλεξε να αφιερώσει τόσο κόπο και τόση 
δουλειά σε συνδυασμό με το υλικό, ‘’Τα καμέ-
να ελάτα της Πάρνηθας’’ που χρησιμοποίησε 
και η καλιτεχνική του ανησυχία, συντέλεσαν 
ώστε να δημιουργήσει, ένα πραγματικά αξιο-
ζήλευτο μνημείο ιστορίας.

Με μεγάλη χαρά και τιμή, ο ΕΛ σας ανα-
δημοσιεύει ολόκληρη την συνέντευξη που 
παραχώρησε, πολύ πρόσφατα ο Γλύπτης στο 
καφέ-μπαρ Κλωστήριον στο Μεταξουργείο 
στην Μαίρη Γκαζιάνη. 

«Το ποίημα» για τον Κατσαντώνη
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Προς έγκριση, του πρακτικού δημοπρα-
σίας προχωρά η Π.Ε. Ευρυτανίας προς την 
οικονομική επιτροπή για την τελική  κατακύ-
ρωση σε εργολάβο μετά τον διαγωνισμό για 
το έργο: «Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου 
διασταύρωση προς Επινιανά – Γέφυρα Πα-
λιοκαρυάς», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογι-
σμού 1.200.000,00 με Φ.Π.Α. 

Η επιτροπή διαγωνισμού μετά τον ενδελε-
χή έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής 
και των οικονομικών προσφορών καθώς και 
τον έλεγχο των εγγυητικών συμμετοχής προ-
έβη στο άνοιγμα των οικονομικών προσφο-
ρών .

Ως εκ τούτου μειοδότης και κατασκευα-
στής του έργου στα Επινιανά αναδεικνύεται η 
εταιρεία Βαξεβάνος Θεόδωρος του Κων/νου 
με προσφερόμενη μέση έκπτωση 46,81%.

Άμεσα το έργο μετά και την υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης θα ξεκινήσει.

Χτυπάτε, πελεκάτε με,  σκυ-
λιά, τον Κατσαντώνη, δεν τον 
τρομάζει Αλήπασας, φωτιά, 
σφυρί κι αμόνι.
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Οι πρώτες πληροφορίες που πήραμε, 
σχετικά με την διαδρομή που θα ακολουθού-
σαμε, ικανοποίησαν την «αποστολή» μας. 
Σκηνή, σακίδια, τρόφιμα και να ‘μαστε, ξεκι-
νάμε για τα  “ψηλά βουνά” που τόσο ύμνησε 
ο καταγόμενος από την περιοχή, ποιητής και 
συγγραφέας Ζαχαρίας Παπαντωνίου. 

Μπήκαμε στον χωματόδρομο έξω από το 
χωριό Βούλπη προς το Λημέρι που οδηγεί 
στις ανατολικές πλαγιές της Φούρκας, προ-
σκυνητές στη Σπηλιά του Κατσαντώνη, μια 
ριζοσπηλιά  σ΄ ένα άγριο τοπίο, πάνω 
από το χωριό Μοναστηρακι 
Αγράφων, όπου πιάστηκε 
βαριά άρρωστος ο Θρυ-
λικός Κατσαντώνης 
για να οδηγηθεί στα 
Γιάννενα και να θα-
νατωθεί μαρτυρικά 
από τους δήμιους 
του Αλή Πασά.  
Ο Θεός των βου-
νών, όμως, φάνηκε 
ότι δεν συμφωνού-
σε, αφού μια τρομερή 
καταιγίδα μας έκανε να 
αποφύγουμε την άνοδο ψη-
λότερα, με τέτοιες καιρικές συν-
θήκες. Έτσι και αλλιώς, η ιστορική Σπηλιά, 
από μόνη της, αποτελεί προορισμό και τόπο 
επίσκεψης.

Επιστροφή λοιπόν και αλλαγή του Προ-
γράμματος. Αν την επόμενη ημέρα καλυτέ-
ρευε ο καιρός, θα ακολουθούσαμε 
μια άλλη διαδρο- μή, στην 
ίδια πάντα περι- οχή 
των Δυτικών 
Αγράφων με 

προορισμό την Φτέρη των Επινιανών. Πράγ-
ματι την επόμενη, μια πανέμορφη  ημέρα, μας 
βρήκε πρωί- πρωί στο Λιθοχώρι, στο καφε-
νείο του Οικισμού Σταυρός, να παίρνουμε 
πληροφορίες για τα Γούπατα στα Λακκώματα 
κάτω από τις κορυφές της Φτέρης των Επι-
νιανών. 

Ακολουθούμε τον χωματόδρομο, προς 
τον εγκαταλειμμένο οικισμό Καραγκούνικα 
με τις μελαγχολικές εικόνες των μισογκρε-
μισμένων ακατοίκητων σπιτιών, αλλά, και 

την πανοραμική θέα όλης της Δυτικής 
Ευρυτανίας στα πόδια μας να 

μας προκαλούν ανάμεικτα  
συναισθήματα. Περνάμε 

τα τελευταία λιβάδια 
και μπαίνουμε στην 
Αλπική Ζώνη στα 
παλούκια όπου ο 
δρόμος συνεχίζει 
ανηφορικός και κα-
κοτράχαλος για τα 

Γούπατα..
Απ’ εδώ ο ορί-

ζοντας διευρύνεται 
τώρα, από τα Τζουμέρκα 

βορειοδυτικά, την λεκάνη 
του Αχελώου με  τις δαντελωτές 

ακτές της τεχνητής λίμνης των Κρεμαστών, 
τα Όρη του Βάλτου απέναντι μας, μέχρι το 
Παναιτωλικό και την Καλιακούδα στα νότια. 
Τα  μάτια μας δεν χόρταιναν την εικόνα. Φτά-
νουμε στην κορυφή και μπροστά μας  σε με-
ρικές εκατοντάδες μέτρα  έχουμε τα βοσκοτό-
πια της Φτέρης! Γύρω μας βόσκουν κοπάδια  
ε νώ οι εικόνες και ο ήχος απ’ τα  βελάσμα-

τα και τα κουδούνια  
του κοπαδιού 

αποτελούν την 
απόλυτη 
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αρμονία.
Μας υποδέχονται γαυγίσματα και από ένα 

κοντινό καλύβι μας πλησιάζει για να μας κα-
λωσορίσει  με οικειότητα, σα να γνωριζόμα-
στε, ένας άνθρωπος με επιβλητική ορεσίβια 
μορφή, με διαπεραστικό λυπημένο βλέμμα 
και γενειάδα, χαρακτηριστικά που σε προδι-
αθέτουν ότι πίσω από αυτά  κρύβεται βαθύς 
πόνος. Μας καλωσορίζει καλοσυνάτα και μας 
καλεί στο καλύβι του. Μπαίνουμε στο χαμη-
λοτάβανο καλυβάκι και μας συγκινεί η κίνη-
ση του, να στρώσει την κάπα του κάτω για να 
καθίσουμε. Για τα παιδιά  η εικόνα της κάπας 
και το σκηνικό γύρω μας τα κάνει να  ρωτούν 
διάφορα. Πρόθυμα τους απαντά για όλα και 
προχωρώντας η κουβέντα μας αποκαλύπτει 
τον αβάσταχτο πόνο του πατέρα που έχασε 
πρόσφατα τον γιό του -ένα παλικάρι 24 χρο-
νών- στα απότομα περάσματα της Φτέρης, 
θύμα της σκληρής ζωής των κτηνοτρόφων 
στα βουνά που εμείς απολαμβάνουμε χωρίς 
την αγωνία της φροντίδας των κοπαδιών με 
τίμημα ακόμα και την ζωή τους. Η αποκά-
λυψη του τραγικού πατέρα με τα 
βουρκωμένα μάτια μας γεμίζει 
πόνο και για λίγο πέφτει 
σιωπή. Βγαίνουμε έξω 
απ’ το καλύβι και προ-
σπαθούμε να αλλά-
ξουμε κουβέντα, να 
αποφορτίσουμε το 
κλίμα. Καθισμένος 
έξω από το καλύβι, 
χωμένος στην κάπα 
του, μου θυμίζει  ει-
κόνες απ΄ το παρελ-
θόν τόσο γνώριμες σε 
εμένα και τις μνήμες των 
παιδικών μου χρόνων και τόσο 
άγνωστες στα παιδιά μου που για 
πρώτη φορά βρέθηκαν με τσοπάνηδες στα 
βουνά. Ζητήσαμε διακριτικά να μας επιτρέψει 
να φωτογραφηθούμε μαζί του αποθανατίζο-
ντας την συνάντηση μας και του υποσχεθή-
καμε να τον επισκεφθούμε ξανά ευχόμενοι να 
τον ανταμώσουμε με λιγότερο πόνο και περισ-
σότερο κουράγιο που μπορούν και αντλούν οι 
άνθρωποι της υπαίθρου από την ίδια την σχέ-
ση τους με την Φύση, την σκληρή ζωή και τα 
ζωντανά τους.

Μας πληροφορεί για το μονοπάτι που οδη-
γεί στην κορυφή της Φτέρης και τον οικισμό 
της Βλαχοπούλας, τον αποχαιρετάμε και ξε-
κινάμε τραβερσάροντας στο παλιό μονοπάτι 
που οδηγούσε απ’ τα γεφύρια και τα περά-
σματα του Αχελώου, όσους κινούνταν απ’ 
την Ήπειρο προς τα Άγραφα και τον κάμπο 
της Θεσσαλίας. Το εγκαταλειμμένο μονοπάτι 

αλλού το χάναμε και αλλού το βρίσκαμε πάνω 
από τις σάρες μέχρι το διάσελο της Πρατίνας. 
Φτάνουμε στο διάσελο και η θέα σου κόβει 
την ανάσα.. 

Τώρα έχουμε δεξιά μας και νοτιοδυτικά  
την γνωστή μας εικόνα που διευρύνεται μέχρι 
τον Αμβρακικό, ενώ αριστερά μας, βόρεια και 
ανατολικά, σαν πελώρια κύματα σε φουρτου-
νιασμένη θάλασσα,  ατελείωτες τις κορυφές 
των Αγράφων. Ανοίγουμε το χάρτη και προσ-
διορίζουμε μία-μία τι κορφές και τους παλιούς 
οικισμούς. Με τα κιάλια παρατηρούμε τα πά-
ντα. Απ’ την μεριά των Αγράφων η Βλαχοπού-
λα χαμηλότερα και γύρω της ένα σύμπλεγμα 
από όμορφες πλαγιές, γούπατα, φαράγγια και 
ρεματιές που οδηγούν στον Αγραφιώτη ποτα-
μό, πάνω μας  η κορυφή Φτέρη.  Η μαγεία των 
εικόνων δεν μας αφήνει να φύγουμε απ’ αυτό 
το εκπληκτικό ξάγναντο. Είναι πλέον δειλι-
νό όταν φτάνουμε σ’ ένα όμορφο πλάτωμα  
πάνω  απ΄ τα δύο- τρία παλιά σπίτια ανάμεσα 
σε λίγες καλύβες και μαντριά. Αποφασίζουμε 
να διανυκτερεύσουμε εκεί και στήνουμε τη 

σκηνή μας. 
Ερευνούμε την περιοχή 

και μαζεύουμε ξύλα για 
να ανάψουμε φωτιά το 

βράδυ, περιτριγυρι-
σμένοι από γιδοπρό-
βατα που έβοσκαν 
αμέριμνα  σε μια 
αρμονική συμφω-
νία με το τοπίο. Από 
μακριά βλέπουμε 

ανθρώπους… κατευ-
θυνόμαστε προς την 

μεριά τους και συναντά-
με και εδώ την ίδια φιλό-

ξενη διάθεση να κάνουν ότι 
μπορούν για μας, να μας φιλοξε-

νήσουν στο κονάκι τους. Ανταποκρινόμαστε 
στα φιλόξενα αισθήματα τους, ζητώντας να 
μας φιλέψουν λίγο τσαλαφούτι (τοπικό Αγρα-
φιώτικο γαλακτοκομικό προϊόν, περίπου σαν 
κατίκι η γαλοτύρι) που υπάρχει σχεδόν πάντα 
στα βλάχικα κονάκια των Αγράφων και που 
εμπλούτισε το βραδινό μας. Δίπλα  στη σκηνή  
γύρω από τη φωτιά  με τα παιδιά «… μετράμε 
τ’ αστέρια» και αναζητούμε τους αστερισμούς 
στον ουρανό, που απ΄ τα  1800 μέτρα περί-
που, με ξαστεριά και μακριά από φώτα, βλέ-
παμε λαμπερότερα και εντονότερα. 

Ο ήλιος το πρωί μας βρήκε ακόμα στη 
σκηνή! Μαζεύουμε γρήγορα-γρήγορα, απο-
χαιρετάμε από μακριά τους φίλους μας που 
από νωρίς ακούγαμε τα σαλαγίσματά τους 
στον καθημερινό σκληρό τους αγώνα  για 
τα ζώα και με σύμμαχο μία ακόμα υπέροχη 

μέρα ακολουθούμε το χωματόδρομο για τον 
αυχένα της Λιάκουρας σταματώντας στη πα-
λιά βρύση που βρίσκουμε μπροστά  μας για 
πρωινό. Με τα παγούρια γεμάτα αρχίζουμε να 
ανεβαίνουμε αφήνοντας αριστερά μας και χα-
μηλότερα  το δύσβατο φαράγγι που δημιουρ-
γεί το ρέμα της Φτέρης  και την «Άπατη Γη», 
όπως ονομάζουν οι ντόπιοι  το στενό πέρασμα 
του ρέματος ανάμεσα σε πανύψηλους βρά-
χους που μπορεί να επισκεφτεί κανείς μόνο το 
καλοκαίρι και κολυμπώντας σε κάποια σημεία 
για να καταλήξει στον Αγραφιώτη στο γεφύρι 
της Ανηφόρας  ή να το ανέβει απ΄ τον Αγραφι-
ώτη  (περιγραφή σε επόμενο αφιέρωμα).

Φτάνοντας κουρασμένοι  στο διάσελο της 
Λιάκουρας η πρόκληση της κορυφής δεξιά 
μας και η εύκολη κατηφορική πορεία αριστε-
ρά μας προς το χωριό Μοναστηράκι όπου 
κλείνουμε τον κύκλο της περιπλάνησης, μας 
οδηγεί στη δεύτερη επιλογή μιας και κρίναμε 
ότι δεν θα μας προσέφερε διαφορετικότερες 
εικόνες, πέρα απ΄ την ικανοποίηση της κατά-
κτησης της κορυφής που επιφυλάσσουμε για  
επόμενη απόδραση μας σε τούτα τα μέρη.

Στο Μοναστηράκι, περίπου 5 ώρες  απ΄ την 
Βλαχοπούλα,  φτάνουμε νωρίς το απόγευμα  
για να μας παραλάβει  ο φίλος μας που μας 
άφησε το προηγούμενο πρωί στο Λιθοχώρι. 
Βέβαια οι πεζοπορικές διαδρομές και τα πα-
λιά δυστυχώς εγκαταλειμμένα μονοπάτια των 
Δυτικών Αγράφων δεν εξαντλούνται εδώ, 
αναζητούν όμως υποψιασμένους τοπικούς 
άρχοντες και φορείς που να αγαπούν πραγ-
ματικά τον τόπο και την ιστορία του, να σώ-
σουν, να διαφυλάξουν και να αναδείξουν την 
ομορφιά τους.                      

Με τη ματιά και την πένα του καλού Ευρυ-
τάνα φίλου Θωμά Κώτσια.
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Αφιέρωμα - Θ. Κώτσιας
Πεζοπορώντας στα παλιά μονοπάτια των Δυτικών Αγράφων, κοντά στους τσοπάνηδες 
της Φτέρης…  Οι καλά ενημερωμένοι χάρτες της Ευρυτανίας, με κλίμακα  1/50.000 και 
οι περιγραφές  όσων περπάτησαν στα μαγικά μονοπάτια των δυτικών Αγράφων, οδή-
γησαν την οικογενειακή μας «ορειβατική ομάδα» στην απόφαση να ετοιμάσουμε τα 
σακίδια μας για δύο τουλάχιστον ημέρες περιπλάνησης  στην περιοχή.
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697 2330058

Κατάσταση συνδρομών & χορηγιών στο 
σύλλογο από 01.01.2016 εώς 31.03.2016

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

α/α Ονοματεπώνυμο €

1 Αβράμπος Παναγιώτης του Δημοσθένη 20

2 Ζαρκαδούλας Λάμπρος του Βελισσαρίου 20
3 Ταρώνης  Ευάγγελος 20

4 Ζιώγας Παναγιώτης του Κων/νου 10

5 Κουτρομάνος Λάμπρος του Ευαγγέλου 30

6 Μανίκας Χρυσόστομος 20

7 Ζιώγας Γεώργιος του Ηλία 10

8 Ζιώγα Αθηνά 20
9 Γαντζούδης Κωνσταντίνος του Βασιλείου 20

10 Κουτρομάνου Βάγια του Κωνσταντίνου 20

11 Σκλαπάνης Κωνσταντίνος του Λάμπρου 10

12 Μανίκας Λάμπρος 10

13 Ζαρκαδούλας Γεώργιος του Ιωάννη 10

14 Αβράμπος Ελευθέριος 20

15 Κουτρομάνος Δημήτριος του Ιωάννη 20

16 Κουτρομάνος Χρήστος του Ευσταθίου 50

17 Ζαρκαδούλα Μαρία του Νικολάου 10

18 Ζαρκάδας Δημήτριος του Ανδρέα 10

19 Ζαρκαδούλα Μπαλτουμά Σπυριδούλα 10

20 Αυδής Χρήστος 13

21 Μανίκας Χρήστος 23

22 Αβράμπος Κωνσταντίνος του Λαζάρου 10

23 Σχισμένος Κωνσταντίνος του Γεωργίου 10

24 Ξύστρας  Κωνσταντίνος 10

25 Γαντζούδης Κωνσταντίνος Βελισσαρίου 10

α/α Ονοματεπώνυμο €

26 Αποστόλου Ταξιάρχης  του Μιχαήλ 10
27 Αβράμπος  Στέφανος του  Ιωάννη 20
28 Αβράμπου Αγορίτσα 10

29 Χρύσανθος Βασίλειος του  Πέτρου 20

30 Χρύσανθος Σωτήριος του Πέτρου 20

31 Χρύσανθος Νικόλαος του  Πέτρου 20

32 Τριανταφύλου Χαρίλαος του Κωνσταντίνου 10
33 Καρανταλής  Σωτήριος 20
34 Ζαρκαδούλας Βασίλειος του  Παναγιώτη 10

35 Ζαρκαδούλας Κωνσταντίνος του  Παναγιώτη 10

36 Κούτσικος Χαράλαμπος 10

37 Χρύσανθος Κωνσταντίνος του Πέτρου 10

38 Τριανταφύλου  Κωνσταντίνος του Χαριλάου 10

39 Ζαρκαδούλας  Ευθύμιος του  Ηλία 20

40 Hondos  Center Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς 200

41 Κουτρομάνος Ευθύμιος του  Λάμπρου 20

42 Σοφάνης Δημήτριος 10

43 Τσιτσάνης Λάμπρος 20

44 Καραγεώργος Γεώργιος του Κωνσταντίνου 120

45 Αβράμπος Νικόλαος του  Χαραλάμπους 10

46 Ζαρκάδας Λάμπρος του  Ηλία 10

47 Κοντοδήμα Ζαρκαδούλα Λαμπρινή 15

48 Μανίκα Παναγιώτα του Ιωάννη 10

49 Ζιώγας Γεώργιος του Χρήστου 10

50 Αποστόλου Λάμπρος 50
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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
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ΕΠΑΙΝΙΑΝΩΝ ΛΟΓΟΣ

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
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Έφυγε απ’ τη ζωή πλήρης ημερών σε 
ηλικία 90 χρονών ο Παναγιώτης Ιωάννου 
στις 31 Ιανουαρίου στην Αλίαρτο Βοιωτίας.

Έφυγε πολύ νέος, απ’ την ζωή, σε ηλικία μό-
λις 48 ετών, ένας υπέροχος άνθρωπος, πατέρας 
τριών ανήλικων παιδιών, χτυπημένος πολύ άδι-
κα από γρίπη, βυθίζοντας στο πένθος το χωριό 
μας. Ο συγχωριανός μας, Κώστας Δημητρίου 
Αρωνιάδας απ́ την Φτέρη, μονάκριβος γιός του 
μπάρμπα Μήτσου Αρωνιάδα, στης 16 Μαρτίου 
στην πεντάλοφο Αιτωλοκαρνανίας. 

 Έφυγε απ’ τη ζωή σε ηλικία 68 χρονών ο  
Παύλος Ιωάννου του Γεωργίου στις 27 Μαρ-
τίου του 2016 στην Αλίαρτο Βοιωτίας .

Έφυγε απ’ τη ζωή η Παρασκευή Ταλά-
ντζη Μπούρα ετών 66 στην Αλίαρτο Βοιω-
τίας.

Το Δ.Σ. του συλλόγου μας, εκφράζει τα 
θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες και 
στους οικείους των.

Έφυγαν από τη ζωή
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