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

Φέτος αποφασίσθηκε το ετήσιο καλοκαιρινό 
αντάμωμα του Συλλόγου μας, να πραγματο-
ποιηθεί την Κυριακή 14 Αυγούστου 2016, 
στις 12:30 στον  προαύλιο χώρο του Δημοτι-
κού μας Σχολείου.

Θα είναι ημερήσιο και ο χώρος θα 
σκεπαστεί με σκίαστρο!

Ο χορός θα είναι ελεύθερος, θα τραγουδή-
σουν  η Γλυκερία με τον Αλέκο Κάλλη και κλα-
ρίνο θα παίξει ο Γιώργος Μαυραντζάς.

Αντάμωμα Επαινιανιτών

Φως στο τούνελ

σ. 14 σ. 8

Πολιτιστική ημερίδα Επινιανών

Οι ανεξίτηλες 
αναμνήσεις από 
το ταχυδρομείο 

Αγράφων

Περιεχόμενα: Επίσκεψη Μητροπολίτη Τα Τροβατιανά2 7
Προγραμμα εκδηλώσεων 2016 Γράμματα αναγνωστών10 13

από το μπαλκόνι των Αγράφων

Με αφορμή τις περυσινές  Αυγουστιάτικες  
τοπικές συνελεύσεις που εδραίωσε ο Δήμαρ-
χος Αγράφων κ. Θόδωρος Μπαμπαλής, αφου-
γκράστηκε το αίτημά μας για οδική σύνδεση 
της Φτέρης με τα Επινιανά και την Πρασιά.  
Έστειλε προτάσεις στην Περιφέρεια και αιτή-
θηκε από τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Αριστείδη 
Τασιό μελέτες για υλοποίηση 63 μεγάλων έρ-
γων στο Δήμο μας. Μέσα σε αυτές τις προτάσεις 
ο Δήμαρχος έχει εντάξει και την οδική ένωση 
Επινιανών με Πρασιά από Φτέρη μέχρι Βασιλέ-
σι, μέσω θέσης Παλούκια η οποία είναι σε στα-
σιμότητα από τον Ιούνιο του 2006! 

Λόγω στενότητας χώρου του ΕΛ δημοσιεύ-
ουμε μόνο τα πρώτα 18 έργα όπως αιτήθηκαν 
στον Αντιπεριφερειάρχη. 

Το Σάββατο 6 Αυγούστου στις 12.00 
θα πραγματοποιηθεί η πολιτσιτική ημερίδα με 
θέμα την πολυτραγουδισμένη Φτέρη. Επίτι-
μος καλεσμένος μας είναι ο πρώην πρόεδρος 

του Αρείου Πάγου κ. Θάνασης Κουτρουμά-
νος και κεντρικός ομιλιτής θα είναι ο φιλό-
λογος Γεώργιος Καραγιώργος.  Σας προσκα-
λούμε να μας τιμήσετε με την παρουσία σας!

Στις 16 Ιουνίου 1962, διορίστηκα ως 
αναπληρωτής αγροτικός διανομέας στην 
κενή θέση του Ταχυδρομικού Γραφείου 
Αγράφων, αναλαμβάνοντας την εκτέλεση 
του Κάτω Αγροτικού δρομολογίου προς 
Επινιανά και τους οικισμούς του, το οποίο 
προσδιοριζόταν ως εξής:

Η πρόσβαση για τη Φτέρη από το Μοναστηράκι
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ΕΠΑΙΝΙΑΝΩΝ ΛΟΓΟΣ
Τριμηνιαία έκδοση του πολιτιστικού συλλόγου 
Επαινιανιτών Ευρυτανίας «ο Άγιος Γεώργιος». 
Τεύχος 7ο. Καλοκαίρι 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: 
Αλέξ. Μπουμπουρίδης
Γιώργος 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

Καλοκαίρι 2016

Επίσκεψη του Μητροπολίτη Καρπε-
νησίου στην Ι. Μ. Παναγίας Στάνας
Την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2016 ο Σεβασμιότατος 
Μητροπολίτης Καρπενησίου Γεώργιος επισκέ-
φθηκε την Ιερά Μονή της Παναγίας της Στάνας

Ι.Μ. Παναγία Στάνας 
Επινιανών-Αγράφων

Όπως είναι γνωστό ο νέος Μητροπολίτης 
Γεώργιος χειροτονήθηκε πρόσφατα αντικα-
θιστώντας τον επί σειρά ετών Μητροπολίτη 
Νικόλαο.

Τον  Μητροπολίτη υποδέχθηκαν στη Ιερά 
Μονή της Παναγίας της Στάνας ο Αιδεσιμότα-
τος εφημέριος της περιοχής πατήρ Σωτήριος  
Σαλαμάρας, ο Πρόεδρος του τοπικού διαμε-
ρίσματος Επινιανών Λευτέρης Αβράμπος, ο 
εκπρόσωπος της εκκλησιαστικής επιτροπής 
Κώστας Γαντζούδης, εκπρόσωποι του συλλό-
γου Επινιανιτών ο ΓΓ Λάμπρος Ζαρκαδούλας 
και ο Όθωνας Ζαρκαδούλας αλλά και κάτοικοι 
του χωριού.

Οι καμπάνες κτύπησαν χαρμόσυνα με την 
άφιξη του Σεβασμιοτάτου στο ιστορικό μο-
ναστήρι της Παναγίας της Στάνας, που είναι 
φωλιασμένο μέσα στο βράχο απέναντι από τα 
Επινιανά και θεωρείται προστάτης των κτηνο-
τρόφων. Η Παναγία τιμάται από όλους τους 
Αγραφιώτες στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου.

Ο Μητροπολίτης Καρπενησίου επισκέφθη-
κε αρχικά την Εκκλησία αλλά και όλους τους 
χώρους της Ιεράς Μονής όπως την παλιά εκ-
κλησία,το αρχονταρίκι, τα κελιά κλπ. Είδε τα 
έργα που είναι σε εξέλιξη και έδωσε συμβου-
λές και ιδέες για βελτιώσεις. Υποσχέθηκε ότι 
θα κάνει ότι μπορεί ώστε το μοναστήρι να είναι 
ανοικτό συνέχεια, αφού βέβαια βρεθούν οι μο-
ναχοί που θα μείνουν σε αυτό.

Στη συνέχεια επισκέφθηκε τα Επινιανά, 
όπου όλοι οι κάτοικοι του χωριού τον υποδέ-
χθηκαν. Επισκέφθηκε την εκκλησία του Αγίου 
Γεωργίου και στη συνέχεια φιλοξενήθηκε στα 
δύο μαγαζιά του χωριού το ‘’Πανόραμά ΄ και 
την ‘’Ανατολή’’, όπου απόλαυσε τη θέα και είχε 
σύντομη συνομιλία με τους κατοίκους.

Οι Πιγκιανίτες ενθουσιάστηκαν από την 
απλότητα και ταπεινότητα του Σεβασμιοτάτου, 
ο οποίος υποσχέθηκε ότι μαζί με τον παπά Σω-
τήρη θα επανέλθει στην περιοχή σύντομα.
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Ξπουλίς και έμπα μέσα, τι μι τρας;
Πουδές κι’εβγα όξου σι χαλέβ ου πατέρα ‘ς
Μη χουϊάζεις, δεν είμι κφος!
Μη πλαλάς στουν κατήφουρου θα τσακστείς!

Ακουρμάς τι λέει ου δάσκαλους; 
Σ κρένου, δε μ’ακούς;
Που ντχαλώθκες σ’αφτήν(ι) τ’ γκρεμίλα;
Σύρε ν’τράξεις που είναι τα μαγκούφιαΝτοπιολαλιά

Ο Περιφερειακός μας Σύμβουλος Π.Ε. 
Ευρυτανίας, κ Τσιτσάνης Λάμπρος κατέ-
θεσε έγγραφη αναφορά προς τον Εισαγ-
γελέα Πρωτοδικών Καρπενησίου και επι-
στολή διαμαρτυρίας προς τον Υπουργό 
Υγείας και την 5η Υ.Π.Ε. Θεσσαλίας και 
Στερεάς Ελλάδας. 

Για το ζήτημα της παντελής έλλειψης 
αγροτικών γιατρών σε όλα τα χωριά του 
Δήμου Αγράφων, για την πλήρη αποδό-
μηση και παραμέληση του Κέντρου Υγεί-
ας Φραγγίστας, καθώς και το κλείσιμο 
του Πολυιατρείου  Γρανίτσας. 

Για την αγωνία των κατοίκων όλων 
των χωριών των Αγράφων όσον αφορά 
την υγεία τους, για τους ανθρώπους που 
κινδύνεψε η ζωή τους, λόγω έλλειψης 
ενός γιατρού και μεταφέρθηκαν με απάν-
θρωπες για τη ζωή τους συνθήκες στο 
Νοσοκομείο του Καρπενησίου ή και του 
Αγρινίου.

8 Σεπτεμβρίου, 2016
07:00 –  Όρθρος. Θεία Λειτουργία
10:00 – Αρτοκλασία, περιφορά εικόνας
11:00 –  Ημερήσια θρησκευτική Πανήγυ-
ρις.

Αγραφιώτικο ημερήσιο Γλέντι με τραγού-
δι, χορό, ντόπια ψητά & παγωμένες μπύρες. 
Ο παραδοσιακός χώρος θα σκιάζετε!

Δεν διαφέρει και πολύ η μορφολογία των βου-
νών και των δρόμων της Χιλής απ’ τα δικά μας 
Άγραφα, μόνο που για να γίνει τέτοια κυκλοφο-
ριακή συμφόρηση στο δικό μας δρόμο θα πρέπει 
πρώτον να ναυαγήσει η ασφαλτόστρωση! Δεύ-
τερον να μετακομίσουν οι Χιλιανοί στ Άγραφα!

Θρησκευτική πανηγύρις Έγγραφη αναφορά

Κυκλοφοριακή συμφόριση στα Άγραφα

Άρθρο: Λάμπρος  Ζαρκαδούλας
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Το κεντρικό λιθόκτιστο 
μονοπάτι των Επινιανών

Είχε γεμίσει με οικοδομικά υλικά, πέτρες 
και χώματα, είτε από διάφορες χωματουργι-
κές εργασίες του παρακείμενου δημοτικού 
δρόμου είτε από οικοδομικές αγροτικές ερ-
γασίες συγχωριανών μας. Ήταν τόσο εγκα-
ταλελειμμένο, λες και κανένας δεν ήθελε να 
θυμηθεί τις παλιές του δόξες, τότε που ήταν 

ο κεντρικός δη-
μόσιος δρόμος, 
ενώνοντας τα 
Επινιανά με την 
Β α ρ β α ρ ι ά δ α , 
τότε που ο τω-
ρινός παραπο-
τάμιος δρόμος 

του Αγραφιώτη ούτε σαν μουλαρόδρομος δεν 
υπήρχε.

Ήταν ο κεντρικός δρόμος που ένωνε την 
πλατεία του Χωριού με την πάνω και την κάτω 
βρύση, με τα καφενεία, με το λαναρείο και με 
όλα τα άλλα Αγραφοχώρια, από τα οποία για 
να πάει κανείς στην Βαρβαριάδα περνούσε 
μέσα απ’ τα Επινιανά,  για να βγεί στην Ανη-
φόρα και να περάσει απέναντι απ’  το Γεφύρι 
του Μπάρτσου, στο Φτερόρεμα.

Στις μέρες μας το χρησιμοποιεί μόνο ο 
μπάρμπα-Γιώργος ο Αποστόλου, και ο άλλος 
έτερος μπάρμπα-Γιώργος Αβράμπος.

 

Με ομόφωνη απόφασή του, το Δ.Σ. του Συλ-
λόγου μας αποφάσισε, σε συνεργασία με τον 
Πρόεδρο του τ.δ. Επινιανών Λευτέρη Αβρά-
μπο, να επισκευασθεί και να καθαρισθεί ένα 
κομμάτι του παλιού κεντρικού δημόσιου δρό-
μου του χωριού μας, απ’ την αρχαία βρύση 
στην είσοδο του χωριού μέχρι τα γραφεία του 
Συλλόγου μας.

Λιγοστοί φέτος οι από-
φοιτοι του σχολείου 
του χωριού μας.

Κάποτε στα χωριά μας η στενοτοπιά 
του σπιτοκάλυβου και το στρίμωγμα, 
ιδίως στον ύπνο (στρωματσάδα σαν τα 
ψάρια στο τηγάνι άπαντες), είχε και τα 
απρόβλεπτα της παρορμητικότητας, 
της ίδιας της ζωής αν θέλεις.

Έτσι που ο εικοσάχρονος γιος, ψιλο-
ενοχλημένος από την σιωπηρή «δρα-
στηριότητα» των γονιών του στη σιγα-
λιά της νύχτας, αλλά και με απόλυτο 
σεβασμό απέναντί τους - καθώς τους 
πρέπει -, φωνάζει δυνατά στον αδερφό 
του που κοιμόταν στην άλλη άκρη της 
καλύβας :

- Ρε Γιώργου, κάμι παραπέρα. Δεν 
γλέπς, δεν χουράμι. Ου πατέρας κοι-
μάτι ψλά* στ́  μάνα…..

*( ψ(η)λά : Πάνω.
 

Απ’ την διαδικτυακή ιστοσελίδα του κα-
λού φίλου μας, Κώστα  Χαραμή.  

«Ο Δαίμων του Διαδικτύου»

Ανέκδοτο

Τεύχος #7 Τεύχος #7Καλοκαίρι 2016 Καλοκαίρι 2016

Νέες εγκρίσεις έργων για την Π.Ε. 
Ευρυτανίας ύψους 3.186.000,00 € 

Η υπογεννητικότητα είναι γεγονός! 
Λόγω έλλειψης μαθητών είπαμε να πρωτο-
τυπήσουμε εμείς στα Πιγγιανά… Αφού δεν 
είχαμε παιδιά να  στείλουμε, μπάσαμε στο 
σχολείο πρόβατα! Μπας και βρούμε κάποια  
λύση στην εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου 
μας.  Την πατήσαμε όμως γιατί ο Τσίπρας, 
αντί να στείλει Δάσκαλο στο χωριό να μάθει 
τα πρόβατα μας γράμματα, έστειλε paparazzi 
του Ε.Λ. και τα ‘βγαλε φωτογραφία.

Νέοι απόφοιτοι σχολείου Επινιανών

Σημαντικές εντάξεις νέων έργων, για 
την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της 
Π.Ε. Ευρυτανίας, αποφασίστηκαν στο τε-
λευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο, μετά από 
σχετικές προτάσεις του Αντιπεριφερειάρχη 
Ευρυτανίας κ. Αριστείδη Τασιού και τις ει-

σηγήσεις του Περιφερειάρχη κ. Κώστα Μπα-
κογιάννη. Συγκεκριμένα αποφασίστηκε η 
ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύ-
σεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 10 
οδικών έργων για το νομό Ευρυτανίας ύψους 
3.186.000 ευρώ και ανάμεσα σε αυτά τα έργα 
υπάρχουν και τα δύο παρακάτω που αφορούν 
τα Επινιανά:

1. Αποκατάσταση βλαβών στο οδικό δί-
κτυο από διασταύρωση δρόμου προς Επινια-
νά έως οικισμό Επινιανών, προϋπολογισμού 
166.000,00 € 

2. Αποκατάσταση βλαβών στο οδικό δί-
κτυο από διασταύρωση Επινιανών έως Μο-
ναστήρι Παναγίας Στάνας,  προϋπολογισμού 
180.000,00 €

Τα παραπάνω έργα είναι απόλυτα ώριμα 
και στο επόμενο χρονικό διάστημα θα προ-
ωθηθούν στο αρμόδιο Υπουργείο, από όπου 
και πρέπει να πάρουν την τελική έγκριση. 
Αφού εγκριθούν αναμένεται να δημοπρατη-
θούν μέσα στο επόμενο 10μηνο. 

Η Περιφερειακή Αρχή του Κώστα Μπα-
κογιάννη πιστή στο πρόγραμμά της χρησιμο-
ποιεί όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργα-
λεία για να πραγματοποιεί έργα στην περιοχή. 
Έργα τα οποία βελτιώνουν την καθημερινό-
τητα των πολιτών και δίνουν λύσεις σε χρόνια 
προβλήματα της Ευρυτανίας.

Δελτίο τύπου: Αριστείδης Τασιός

Άρθρο:  Γιώργος Χρύσανθος

Άρθρο:  Γιώργος Χρύσανθος
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Βιβλία που λάβαμεΤα ποτάμια μας πεθαίνουν

Να προσέχετε τα κόμματα!

Η λιχουδιά της αρκούδας

77

Μετά τις καταστροφικές καταιγίδες στις 
αρχές του 2015 και τα υπερφουσκωμένα από 
νερά ποτάμια μας, δεν έμεινε ούτε παλιός γό-
νος, ούτε αυγά απ’ τις πέστροφες που ανέβη-
καν απ’ την λίμνη για να ‘’τρίψουν’’. 

Δυστυχώς και φέτος παρατηρήθηκε το ίδιο 
φαινόμενο! Με αποτέλεσμα στα ποτάμια μας 
να μην υπάρχει ούτε δείγμα, οχι μόνο από πέ-
στροφα αλλά ούτε και από γόνο!

Κάνουμε έκκληση στους αρμόδιους κρα-

τικούς φορείς και στο Δασαρχείο να πάρουν 
άμεσα μέτρα! Να απαγορευθεί κατά την άπο-
ψή μας, τουλάχιστον για πέντε χρόνια το ψά-
ρεμα στα ποτάμια μας!

Όσον αφορά τους επίδοξους ψαράδες που 
θέλουν ντε... και καλά! να καλοσκερίσουν πέ-
στροφα, μπορούν κάλλιστα να επισκεφθούν 
τον Νερόμυλο του Τάκη στ́  Άγραφα που τις 
έχει σε αφθονία! Με νέες μειωμένες τιμές!  

Στο δρόμο που επήγαινε συναντά έναν 
αγωγιάτη και τον ρωτά: «Δε μου λες, πατριώ-
τη, ο δάσκαλος τι είναι; Βενιζελικός ή βασιλι-
κός;». «Βενιζελικός», απαντά ο αγωγιάτης. «Α, 
το γαϊδούρι» σχολίασε ο επιθεωρητής.

Ο αγωγιάτης όμως ήταν Βενιζελικός και φί-
λος του δασκάλου και έτρεξε να μεταφέρει στο 
δάσκαλο τη στιχομυθία. «Το και το, δάσκαλε. 
Σε είπε γαϊδούρι».

Την επομένη, μπαίνει ο επιθεωρητής στην 
τάξη και ρωτά το δάσκαλο ποιο είναι το μάθη-
μα της ημέρας. «Τα σημεία της στίξεως», απα-
ντά ο δάσκαλος. «Ας δούμε, λοιπόν, τι ξέρουν 
τα παιδιά», λέει ο επιθεωρητής.

Ο δάσκαλος σήκωσε ένα μαθητή, το Λά-
μπρο, στον πίνακα και του είπε να γράψει τη 
φράση:

«Ο επιθεωρητής είπε, (κόμμα), ο δάσκαλος 
είναι γαϊδούρι (τελεία).

Έκπληκτος ο μαθητής, το έγραψε. Τον ρωτά 
μετά ο δάσκαλος: «Ποιος είναι, παιδί μου, γαϊ-
δούρι;». «Ο δάσκαλος», ψέλλισε ο μαθητής. 
«Και ποιος το είπε;». «Ο επιθεωρητής, κύριε». 
«Ωραία», είπε ο δάσκαλος. «Σβήσε τώρα το 
κόμμα και βάλ’ το αλλιώς»:

«Ο επιθεωρητής, (κόμμα), είπε ο δάσκαλος, 
(κόμμα), είναι γαϊδούρι».

Μόλις τελείωσε ο μαθητής, τον ρωτά ο δά-
σκαλος: «Ποιος είναι τώρα, παιδί μου, το γαϊ-
δούρι;». «Ο επιθεωρητής», απαντά δειλά ο 
μαθητής. «Και ποιος το είπε;» «Ο δάσκαλος», 
απαντά ο μαθητής.

Οπότε στρέφεται ο δάσκαλος στην τάξη 
και λέει: «Είδατε παιδιά τι κάνουν τα κόμματα; 
Πότε βγάζουν γάιδαρο τον επιθεωρητή και 
πότε το δάσκαλο».! Ένας παππούς, καθισμέ-
νος στην πολυθρόνα του μπροστά στην τηλε-
όραση που ανακοίνωνε και νέες μειώσεις στις 
συντάξεις είπε μονολογώντας: «Όταν ήμουν 
μαθητής, άκουγα κάθε τόσο τη δασκάλα μου 
να λέει: «Να προσέχετε τα κόμματα! Ένα λά-
θος κόμμα, μπορεί να σας αλλάξει τελείως τη 
σύνταξη!»

Έπρεπε να περάσουν εξήντα χρόνια για να 
καταλάβω τι εννοούσε.»

Η λιχουδιά της αρκούδας είναι αναμ-
φισβήτητα το μέλι! Το ελατίσιο μέλι μαζί με το 
θυμαρίσιο είναι απ’ τα πιο δημοφιλή μέλια της 
Ελλάδας.  Έτσι τα τελευταία χρόνια η μελισ-
σοκομία αρχίζει δειλά - δειλά να αναπτύσσεται 
στα βουνά μας, απο μελισσοκόμους που παρά 
το δύσβατο και το δυσπρόσιτο των βουνών 
μας, την ταλαιπωρία και τον χωματόδρομο, 
φέρνουν τα σμήνη τους να βοσκήσουν τον 

τόπο μας.
Όμως δεν είναι αρεστή η γεύση του μόνο 

σε ανθρώπους αλλά και στις αρκούδες! Έτσι 
ώστε να είναι πλέον συχνό φαινόμενο οι επι-
θέσεις από αρκούδες στα μελίσσια της περιο-
χής μας.

Ένα πρόβλημα που θα πρέπει να βρούν λύ-
σεις όχι μόνο οι μελισοκόμοι αλλά και οι δημό-
σιοι φορείς.
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Ο εκλεκτός φιλόλογος  κ. Παναγιώτης Β. 
Σαλαγιάννης, καταγόμενος από το Τροβάτο 
Ευρυτανίας, είχε την καλοσύνη να μου δώσει 
το τελευταίο βιβλίο του με τίτλο ‘’ Τα Τροβα-
τιανά’’ που κυκλοφόρησε το 2016. Στο βιβλίο 
αυτό περιλαμβάνονται δημοσιεύματα του ιδί-
ου που αναφέρονται στο Τροβάτο Αγράφων 
και είχαν δημοσιευθεί σε εφημερίδες, περιο-
δικά ή είχαν αναρτηθεί σε ιστοσελίδες.

Ο συγγραφέας, στο 160 σελίδων καλαί-
σθητο βιβλίο του, αναφέρεται στην ιστορία 
του ονόματος του χωριού ξεκινώντας από 
την για πρώτη φορά αναγραφή του ονόματος 
ως Τουρουβάτ στα βιβλία των Τούρκων του 
1454.

Περιλαμβάνει την εισήγησή του στο συνέ-
δριο «Τα Άγραφα στη διαδρομή της ιστορί-
ας» που έγινε το 2008 στο Τροβάτο, τα Βραγ-
γιανά και τα Άγραφα. Η εισήγηση αφορούσε 
την Ιερά Μονή της Κοίμησης της Θεοτόκου 
και τον Ιερομόναχο Αντώνιο από Τροβάτου.

Περιέχει πολύτιμες πληροφορίες για την 
εθνική αντίσταση 1941-1944, την λειτουργία 
του Παιδαγωγικού Φροντιστηρίου στο Τρο-
βάτο το 1944 και τους πρωτεργάτες της εκπαί-

δευσης.
Αναφέρει για τον Γεώργιο Καραϊσκάκη 

και την σχέση του με το Τροβάτο, κυρίως το 
1823 που είχε το αρματολίκι των Αγράφων 
αλλά και τις μάχες που έδωσε στην περιοχή 
και αλλού.

Δίνει στοιχεία για τις ομορφιές του Τρο-
βάτου, τα μονοπάτια, για τους ορειβάτες, τις 
θρησκευτικές τελετές, τις πλατείες του χω-
ριού, τους Αγίους των Σαρακατσάνων, τους 
τσελιγκάδες και την μετεγκατάσταση των 
Τροβατιανών στο Λεοντάρι Καρδίτσας που 
συνέβαλαν αποφασιστικά στην πρόοδο του 
χωριού. Καταγράφει τις συνηθέστερες παροι-
μίες των Τροβατιανών.

Αφηγείται μια υπόθεση του 1940 με τίτλο 
«Το βλέμμα της Παναγίας», που έχει σχέση 
με κλοπή 10 προβάτων από γειτονικό χωριό, 
αλλά και τον πανικό του δράστη όταν ανή-
μερα της Παναγίας πήγε να προσκυνήσει 
στο Μοναστήρι της Παναγίας και το βλέμμα 
της Παναγίας έπεσε επάνω του άγριο. Αφού 
επέστεψε τα κλεμμένα πρόβατα κατάφερε να 
ξαναβρεί την ηρεμία του και να μην αδικήσει 
ποτέ άνθρωπο.

Ενδιαφέρουσα είναι και  μια ιστορία αγά-
πης του Γιώργου και της Ουρανούλας που 
σχετίζεται και με το ‘’γεφύρι της αγάπης’’ 
(σπάνιο γεωλογικό φαινόμενο που συναντά-
ται στο Τροβάτο).

Τέλος αναλύει το κλέφτικο τραγούδι «Του 
Κίτσου η μάνα».

Όπως γράφει ο Π. Σαλαγιάννης στον πρό-
λογο του βιβλίου του, είναι χρέος όλων μας – 
καθένας από το μετερίζι του - να αναδείξουμε 
και να προβάλουμε την ιστορία του τόπου 

μας ώστε η ιστορική και πολιτιστική μνήμη 
να γίνει βίωμά μας, γιατί όπως εύστοχα είπε 
ο Γιώργος Σεφέρης: «Σβήνοντας ένα κομμάτι 
από το παρελθόν, σβήνει κανείς και ένα αντί-
στοιχο κομμάτι από το μέλλον».

Το έργο αυτό του Παναγιώτη Β. Σαλαγιάν-
νη έρχεται σε συνέχεια του εμπεριστατωμέ-
νου βιβλίου του για το ‘’Τροβάτο Αγράφων’’ 
που είχε κυκλοφορήσει παλιότερα. Επιπρό-
σθετα ο Π. Σαλαγιάννης έχει γράψει πολλά 
επιστημονικά βιβλία, μυθιστορήματα, αφη-
γήματα και άρθρα ποικίλου περιεχομένου με 
πολύ μεγάλη κυκλοφορία.

«Τα Τροβατιανά» του φιλόλογου  
κ. Παναγιώτη Β. Σαλαγιάννη

Άρθρο: Λάμπρος Ζαρκαδούλας

Ένα απ’ τα ωραιότερα πλάσματα που ζούν στα 
ποτάμια μας είναι η πέστροφα! Για δεύτερη 
συνεχόμενη χρονιά οι καιρικές συνθήκες δεν 
επέτρεψαν στις πέστροφες να ξαναστεριώσουν 
τους πληθυσμούς τους!

Την περίοδο του Εθνικού διχασμού στ’ Άγραφα, ένας επιθεωρητής Δη-
μοτικής Εκπαίδευσης ανέβαινε μ’ ένα μουλάρι σ’ ένα ορεινό και δύσβατο 
χωριό, για να επιθεωρήσει τον εκεί δάσκαλο.

Ένας παππούς, καθι-
σμένος στην πολυθρό-
να του μπροστά στην 
τηλεόραση που ανα-
κοίνωνε και νέες μειώ-
σεις στις συντάξεις είπε 
μονολογώντας: «Όταν 
ήμουν μαθητής, άκου-
γα κάθε τόσο τη δασκά-
λα μου να λέει: «Να 
προσέχετε τα κόμμα-
τα! Ένα λάθος κόμμα, 
μπορεί να σας αλλάξει 
τελείως τη σύνταξη!»

Πηγή: «Ο Δαίμων του διαδικτύου»

Άρθρο: 
Γιώργος Χρύσανθος
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Οι ανεξίτηλες αναμνήσεις μου από το 
ταχυδρομείο Αγράφων
Στις 16 Ιουνίου 1962, διορίστηκα ως αναπληρωτής 
αγροτικός διανομέας στην κενή θέση του Ταχυδρομι-
κού Γραφείου Αγράφων, αναλαμβάνοντας την εκτέλεση 
του Κάτω Αγροτικού δρομολογίου προς Επινιανά και 
τους οικισμούς του, το οποίο προσδιοριζόταν ως εξής:

Από Άγραφα - Χοντέικα - Ατσιαούρα - 
Επινιανά - Ανηφόρα - Φτέρη - Βλαχοπούλα - 
Επινιανά - Ασπρόρεμα - Μούτες - Εκκλησίες 
και επιστροφή στην έδρα του Ταχυδρομείου, 
στα Άγραφα.

Το δρομολόγιο πραγματοποιείτο ανελλι-
πώς τρεις φορές την εβδομάδα: Τρίτη-Τετάρ-
τη, Πέμπτη-Παρασκευή και Σάββατο-Κυρια-
κή. Κάθε Δευτέρα το πρόγραμμα προέβλεπε 
ξεκούραση. Η όλη εβδομαδιαία διαδρομή γι-
νόταν πεζή, ελλείψει αμαξιτού δρόμου σε όλη 
την απέραντη, δύσβατη και κακοτράχαλη 
περιοχή των Αγράφων η οποία ξεπερνούσε τα 
90 χλμ. Με τη μεταλλική τρομπέτα μου γνω-
στοποιούσα την άφιξή μου στο χωριό ή τον 
οικισμό. Με τη βαριά δερμάτινη τσάντα μου 
έφερνα στους απλούς, φιλόξενους και καλο-
συνάτους συμπατριώτες μου ειδήσεις, νέα, 
επιστολές, επιταγές, εφημερίδες, περιοδικά, 
χαρές, λύπες, ελπίδα για όλους, προσκλή-
σεις, ευχές, τηλεγραφήματα, συγχαρητήρια, 
συλλυπητήρια και παραγγελίες, κυρίως φάρ-
μακα, τράπουλες και ότι  άλλο είχαν άμεση 
ανάγκη.

Με την πείρα απάνθισμα του χρόνου, τη 
σκέψη μου, την ακόμα καλή μνήμη μου και τα 
ακραιφνή βιώματα μου θα προσπαθήσω να 
σας περιγράψω και να σας διηγηθώ μερικές 
ανεξίτηλες, γλυκές αναμνήσεις ως αγροτικός 
διανομέας στο Ταχυδρομείο Αγράφων.

Ήταν ένα καλοκαιρινό Σάββατο. Θεριστής 
Μήνας του 1962. Από το βράδυ της Παρα-
σκευής είχα παραλάβει την ταχυδρομική μου 
σάκα και τη σχετική αλληλογραφία από τον 
προϊστάμενό μου, μακαρίτη Μήτσιο Παπαγε-
ωργίου. Ανέβηκα  στο νοικιασμένο σπίτι του 
μακαρίτη μπαρμπα-Κώστα Κουμπογιάννη, 
όπου έμενα, κυρίως τα βράδια, με τον συνά-
δελφό μου κ. Στέφανο Αβράμπο. Αφήσαμε 
τις ασήκωτες τσάντες μας και κατεβήκαμε στο 
πλησιέστερο και πολυσύχναστο καφενείο του 
πρόσχαρου και εξυπηρετικού κ. Κωστούλα 
Γεωργίου και του μακαρίτη Πανάγου Καρα-
λή, όπου δειπνήσαμε με διαλεχτούς πικάντι-

κους μεζέδες και γνήσια βουνίσια κρέατα με 
ούζο και ανέρωτο κρασί, που σε κάνει να χά-
νεις τα λογικά σου. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, 
μαζί με τον αγαπητό μου συνάδελφο Στέφα-
νο, πήγαμε στο κονάκι μας, όπου πέσαμε ξε-
ροί στον πρόσκαιρο θάνατο, τον ύπνο.

Το πρωί αγουροξυπνημένοι πήραμε τις 
τσάντες, τα καπελάκια και τις γκλίτσες μας, 
ήπιαμε το καφεδάκι μας στο γνωστό μας 
καφενείο και χωρίσαμε. Ο ένας για το Κάτω 
Δρομολόγιο προς Επινιανά, ο άλλος για το 
Επάνω Δρομολόγιο προς Τρίδεντρο - Τρο-
βάτο - Βραγγιανά.

Πίσω μου άφησα τη μεγάλη, πολύνερη και 
κρουσταλένια βρύση, την πλατεία με τα πα-
νύψηλα και αιωνόβια πλατάνια, το ζωντανό 
και ιστορικό χωριό των Αγράφων και κατη-
φόρισα προς τον οικισμό Ατσιαούρα. Από κει 
κατέβηκα στο αγραφιώτικο ποτάμι, πέρασα 
το πέτρινο τοξωτό γεφύρι και κατευθύνθηκα 
παραποταμίως προς τη σμίξη του Αγραφιώ-
τη, περνώντας μέσα από ένα θεόρατο, από-
κρημνο και γραφικότατο φαράγγι, κατάφυτο 
από λογής-λογής θάμνους και δέντρα, που 
το διέσχιζαν τα αστείρευτα και πεντακάθαρα 
κρυσταλλένια νερά του πλατανοσκέπαστου 
Αγραφιώτη ποταμού.

Κάποια στιγμή έφτασα στη σμίξη του 
Αγραφιώτη με το ορμητικό ποτάμι, που έχει 
τις πηγές του στο πολύκορφο Ασπρόρεμα, 
στο όμορφο Τροβάτο και στα ιστορικά Μεγά-
λα Βραγγιανά. Πέρασα το πέτρινο γεφυράκι 
και κατευθύνθηκα προς το Καρέλι, γιατί το 
ποτάμι είχε πολύ νερό και ήταν εντελώς αδιά-
βατο. Κοντά στην όχθη του ποταμού υπήρχε 
ένα χοντρόκορμο πουρνάρι, στον κορμό του 
οποίου ήταν δεμένο γερά ένα χοντρό συρμα-
τόσχοινο, που έφτανε στην άλλη όχθη. Εκεί 
υπήρχε ένας δυνατός πλάτανος, στον οποίο 
ήταν σφιχτά δεμένο το συρματόσχοινο. Επί-
σης υπήρχαν δύο μεγάλες διπλές αλογοτρι-
χιές δεμένες η μία στον πλάτανο και η άλλη 
στο πουρνάρι, καθώς και μία ξύλινη κάσα, με 
τροχαλία περασμένη στο συρματόσχοινο, για 
να κυλάει η κάσα τραβώντας το σχοινί.

Ανέβηκα στην κάσα του Καρελιού και τρα-
βώντας το σχοινί του σε λίγα λεπτά της ώρας 
βρέθηκα στην απέναντι μεριά από τα βαθύ-
σκιωτα πλατάνια. Η όλη θέα μαγευτική, πα-
νοραμική. Να βλέπεις τη φύση πνιγμένη στο 
πράσινο, τον ουρανό καταγάλανο, τον φωτό-
λουστο και ζωογόνο ήλιο όλα να τα αγκαλιά-
ζει, τα κάτασπρα και πεντακάθαρα νερά του 
Αγραφιώτη να χοροπηδούν στα κοτρόνια και 
τις πλακανήθρες της φιδίσιας κοίτης του.

Μετά τα τόσα αξιοθαύμαστα κρέμασα και 
πάλι την τσάντα μου στον ώμο και ανηφόρη-
σα την ερημική μουλαρόστρατα για τα Επι-
νιανά ή Πιγκιανά. Ύστερα από ένα τέταρτο 
της ώρας συνάντησα έναν αγαθό και φιλόπο-
νο Πιγκιανίτη, που μόλις βγήκε από το ξηρι-
κό φυτεμένο χωράφι του, βήχοντας κατά δια-
στήματα. Τον καλημέρισα και τον ρώτησα αν 
επισκέφτηκε τον αγροτικό γιατρό των Αγρά-
φων. Μου απάντησε καταφατικά, διηγώντας 
με τα παρακάτω:

«Πήγα στου γιατρό, στ’ Άγραφα. Μι τήρα-
ξε. Κι όταν τουν ρώτ’σα γιατρέ τι ιέχου, μου 
απάντ’σι: Ισύ τι λες πως ιέεις. Του πα να για-
τρε μ’, ιγώ πλαϊάζου τ’ νύχτα όξου στου χου-
ραφι μ’. Φλάου του καλαμπόκ’ απ’ τ’ς αλπές 
κι τ’ς ασβούς, άμα μπουν μέσα του πιτσοκόβ’ν. 
Γι’ αυτό μπουρεί να ξισκιπάσκα τ’ νύχτα κι να 
κρύουσα. Ε αυτό ιεεις, μού ‘πι βαριτά κι μό-
δουκι λίγα χάπγια κι πάου καλύτιρα. Αλλά 
όταν παίρνου τουν ανήφουρου για του σπίτι 
μ’, ακόμα βήχου. Όταν πας κι ιδείς του γιατρό, 
ρώτα τουν κι άμα σ’ δώκ’ φάρμακα να μ’ τα 
φέρ’ς, φούλι μ’.»

Περπατώντας με τον συμπαθητικό, αγαθό 
Πιγκιανίτη, συζητώντας φτάσαμε στις παρυ-
φές του χωριού όπου στεκόταν περήφανη μια 
πελώρια, αιωνόβια καστανιά. Σταμάτησα για 
λίγο κι έβγαλα την τρομπέτα μου, που ακού-
στηκε στη γύρω περιοχή σαν τη μπουρού, τη 
σφυρίχτρα του πλοίου.

Τα Επινιανά, όπως ξέρετε, αποτελούν το 
ηλιόχαρο «Μπαλκόνι των Αγράφων». Το 
1823 ο εθνικός μας ήρωας Καραϊσκάκης το 
ονόμασε «δυνατή θέση», οχυρωμένη δηλαδή 
τοποθεσία, απρόσβλητη από τους Τούρκους 
και τους Αρβανίτες.

Μπαίνοντας στο χωριό λοιπόν, συνάντησα 
πολλούς κατοίκους στο μαγαζί του μακαρίτη 
Δημ’τράκ’ Καπλάνη. Ήταν ένας πολύ φιλό-
ξενος άνθρωπος και δραστήριος έμπορος. 
Μοίρασα την αλληλογραφία στους παραλή-
πτες, ήπια το φιλόξενο, καυτό τσιπουράκι που 
όλοι προθυμοποιήθηκαν, ως συνήθως, να με 
κεράσουν και ανηφόρησα προς την εκκλη-
σιά, στο μαγαζί του καλόκαρδου Δημ’τράκ’ 
Αποστόλου (Περικλή) κι από κει στο μαγαζί 
του στοχαστικού και πρόσχαρου μακαρίτη  

μπαρμπα-Λάζαρου Κουτρουμάνου, περνώ-
ντας από το περίπτερο του καλού μακαρίτη 
Δημ’τράκ’ Καπλάνη ή  Πελεκάνου, από τον 
αξιαγάπητο μακαρίτη πρόεδρο Θόδωρο 
Αβράμπο,  από τον ευλαβή Παπανίκο  και 
από τον έμπειρο και γενναιόδωρο γραμματέα 
του χωριού μακαρίτη Βελισσάρη Γαντζούδη. 
Αφού μοίρασα την αλληλογραφία, τις επιτα-
γές και τις παραγγελιές, έφυγα ολοταχώς για 
τον οικισμό Τζιόρτια ή Ανηφόρα, ο οποίος 
βρίσκεται νότια των Επινιανών και χαμηλά 
προς τη συμβολή του Φτεριώτη με τον Αγρα-
φιώτη ποταμό.

Πήρα τη ίσια, στενή μουλαρόστρατα και 
μετά από μισή ώρα κατηφόρισα τον ανώ-
μαλο, καγκελωτό μουλαρόδρομο ώσπου 
έφτασα στα σπίτια του αθώου μακαρίτη 
μπαρμπα-Γιάννη Ιωάννου ή Τσιαμπούλα  
και του αστείου μακαρίτη μπαρμπα-Σπύρου 
Γαντζούδη ή Γούλα.

Ο τελευταίος έμαθα αργότερα, είχε νοικιά-
σει τον μύλο, που διατηρούσε,  για Δημοτικό 
Σχολείο, όπου φοιτούσαν γύρω στα 10-15 
παιδάκια. Κάποτε, την εποχή των μαθητικών 
συσσιτίων, στις αρ-
χές ενός Ιουνίου 
ήρθε για επιθεώ-
ρηση των μαθητών 
και του δασκάλου 
ο Επιθεωρητής 
Π ρ ω τ ο β ά θ μ ι α ς 
Εκπαίδευσης από 
το Καρπενήσι, κα-
βάλα σε μουλάρι, 
από τη θέση Βαρ-
βαριάδα η Κοντο-
γούνι.

     Μετά την 
επιθεώρηση ο δά-
σκαλος ρώτησε 
τον σοφό αλλά πα-
ράλογο συμβουλά-

τορα, πώς μπορεί να ασφαλίσει 10-15 οκάδες 
αλεύρι, αφού δεν υπάρχει αμπάρι για να 
τοποθετήσει για φύλαξη. Ο συμβουλάτορας 
επιθεωρητής κοίταξε προς τα πάνω, είδε τις 
γριντιές της στέγης και συνέστησε στον δά-
σκαλο εκεί να κρεμάσει το αλεύρι σε σακού-
λα με ένα σκοινί. Ο ευπειθέστατος δάσκαλος 
εκτέλεσε την εντολή του συμβουλάτορα κατά 
γράμμα. Σε λίγες μέρες ο δάσκαλος έφυγε για 
τις καλοκαιρινές του διακοπές.

Όταν γύρισε το Σεπτέμβρη,  ο δάσκαλος 
δεν βρήκε ούτε ίχνος από αλεύρι. Τα ποντί-
κια έφαγαν τα σχοινιά, κατατρύπησαν τη σα-
κούλα και περιποιήθηκαν ανάλογα το αλεύρι. 
Ο δάσκαλος με περίλυπο ύφος ανέφερε αμέ-
σως την απώλεια του αλευριού των μαθητι-
κών συσσιτίων και τότε ο ηθικός αυτουργός 
αλλά ασυμβίβαστος και λιγόψυχος επιθεω-
ρητής τιμώρησε τον αγαθό δάσκαλο με στέ-
ρηση δύο μεροκάματων από το μισθό του ως 
αποζημίωση του αλευριού, που χόρτασε ένα 
τσούρμο ποντίκια εκείνο το καλοκαίρι.

Από τον οικισμό Ανηφόρα πήρα το πε-
τρωτό, ανώμαλο μονοπάτι που οδηγεί στον 
οικισμό Φτέρη, αφήνοντας αριστερά μου 
το πολυφάραγγο φτεριώτικο ποτάμι και τα 
απάτητα απόκρημνα βουνά, όπου έχουν τις 
φωλιές τους οι βασιλιάδες των πουλιών, οι 
περήφανοι αετοί.

Κατά το βραδάκι έφτασα στην πλατεία της 
Φτέρης, μπροστά στην εκκλησιά της Αγίας 
Παρασκευής. Εκεί στις 26 Ιουλίου κάθε χρό-
νο γίνεται μεγάλο πανηγύρι με ψητά κρέατα, 
κλαρίνα, βιολιά, νταούλια και τρελό ξεφά-
ντωμα. Δίπλα βρίσκεται το πέτρινο Δημο-
τικό Σχολείο με την κατοικία του δασκάλου 
και στα ανατολικά, λίγο πιο πέρα το πέτρινο, 
καλοχτισμένο, διώροφο σπίτι του μακαρί-

8 9

Η όλη εβδομαδιαία 
διαδρομή γινόταν 
πεζή, ελλείψει αμαξι-
τού δρόμου σε όλη την 
απέραντη, δύσβατη 
και κακοτράχαλη πε-
ριοχή των Αγράφων η 
οποία ξεπερνούσε τα 
90 χλμ.

Τα Επινιανά, όπως 
ξέρετε, αποτελούν το 
ηλιόχαρο «Μπαλκό-
νι των Αγράφων». Το 
1823 ο εθνικός μας 
ήρωας Καραϊσκάκης 
το ονόμασε «δυνατή» 
θέση
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Άρθρο: Νίκος Γ. Αλεξάκης

Συνέχεια στη σελίδα 12 >>

2016. Ερείπια στο Ασπρόρεμα

1954. Ο δάσκαλος Δαϊλας με τους μαθητές στο παλιό σχολείο Επινιανών.

Ευχαριστούμε τον Κωστή Αβράμπο για την φωτογραφία.
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ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΩΡΑ

ΘΕΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

09:00 Πεζοπορία:
Στο μονοπάτι φαράγγι Ασπρορέματος μέχρι 
την τσιμεντένια Γέφυρα

Συγκέντρωση: Στη πλατεία του χωριού.

Εξοπλισμός: Ορειβατικά παπούτσια, καπέλο, μακριά σορ-
τσάκια, γκλίτσες.

Απαραίτητα: Φαγητό (κολατσιό).

Επιθυμητά: Φάρμακα για τσιμπήματα, πρώτες βοήθειες.

11:00 Αναψυκτικό – Καφές
«Στα καφενεία του Χωριού»

12:00 Πολιτιστική Ημερίδα Επινιανών.
«Η ξακουστή Φτέρη»
Χαιρετισμός  Ο συγχωριανός μας πρώην Πρό-
εδρος του Αρείου Πάγου Καθηγητής κ. Θανά-
σης Κουτρομάνος

«Η Ιστορική διαδρομή της Φτέρης» 
Ομιλητής - Παρουσίαση ο συγχωριανός μας 
Φιλόλογος κ. Γεώργιος Καραγεώργος

«Η Λαογραφία της Φτέρης»
Ομιλία - Παρουσίαση «Στην πλατεία δημοδι-
δασκάλου Παναγιώτη Θέου Kουτρομάνου ή 
στο προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου»

14:00 Αγώνας:
«Beach Volley»

12:00 Ντοπιολαλιά - Παροιμίες
Συνάντηση για καταγραφή τοπικών λέξεων, εκ-
φράσεων και παροιμιών
«Στα γραφεία του Συλλόγου»

13:30 Μπάνιο στην Πλάζ του χωριού:
«Το γεφύρι»

14:00 Αγώνας πετοσφαίρισης:
«Beach Volley»

18:30 Ποδοσφαιρικός αγώνας:
«Προαύλιο Δημοτικού Σχολείου»

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΩΡΑ

ΘΕΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

09:00 Πεζοπορία:
Φαράγγι Όσκλιανης – Πιγκιανίτικο «Παντα-
βρέχει» - Φτερόρεμα – Άπατη γη.

Συγκέντρωση: Στη πλατεία του χωριού.

Εξοπλισμός: Μαγιό, αθλητικά παπούτσια για παραποτάμια 
διαδρομή, καπέλο, μακριά σορτσάκια, γκλίτσες

Απαραίτητα: Φαγητό (κολατσιό).

Επιθυμητά: Φάρμακα για τσιμπήματα, πρώτες βοήθειες.

11:00 Επιτραπέζια παιχνίδια
«Στη ταβέρνα του Κώστα Γαντζούδη»

13:00 Μπάνιο στη πλαζ του χωριού
«Το γεφύρι»

14:00 Αγώνας πετασφάιρισης:
«Beach Volley»

18:00 Ποδοσφαιρικός αγώνας:
«Προαύλιο Δημοτικού Σχολείου»

13:30 Συγκέντρωση παλαιών φωτογραφιών
Θέματα: 
Ιστορικά και κοινωνικά γεγονότα. Εργασίες 
της αγροτικής – κτηνοτροφικής ζωής. Κτίσματα 
και φύση του τόπου μας
Αντιγράφει ο φωτογράφος Αλέξανδρος Μπου-
μπουρίδης
«Στα γραφεία του Συλλόγου

14:00 Αγώνας πετασφάιρισης:
«Beach Volley»

18:00 Ποδοσφαιρικός αγώνας:
«Προαύλιο Δημοτικού Σχολείου»
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Πρόγραμμα δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων Αυγούστου 2016

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΩΡΑ

ΘΕΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

09:00 Πεζοπορία:
Στη «Φτέρη» απ’ το μονοπάτι 
«Επινιανά-Απιδιά-Μέρσια-Τριβάλι» 
Με τελικό προορισμό το σπίτι του Βάλια Κου-
τρομάνου στη Φτέρη.
Θα προσπαθήσουμε να οργανωθεί και ελαφρύ 
φαγοπότι στη Φτέρη! 

Συγκέντρωση: Στη πλατεία του χωριού.

Εξοπλισμός: Ορειβατικά παπούτσια, καπέλο, μακριά σορ-
τσάκια, γκλίτσες.

Απαραίτητα: Φαγητό (κολατσιό).

Επιθυμητά: Φάρμακα για τσιμπήματα, πρώτες βοήθειες.

12:00 Γενική συνέλευση. Εκλογές νέου Δ.Σ.
«Στο γραφείο του συλλόγου»

14:00 Αγώνας πετασφάιρισης:
«Beach Volley»

18:00 Ποδοσφαιρικός αγώνας:
«Προαύλιο Δημοτικού Σχολείου»

12:00
Συγκέντρωση παλαιών φωτογραφιών
Θέματα: 
Ιστορικά και κοινωνικά γεγονότα. Εργασίες 
της αγροτικής – κτηνοτροφικής ζωής. Κτίσματα 
και φύση του τόπου μας
Αντιγράφει ο φωτογράφος Αλέξανδρος Μπου-
μπουρίδης
«Στα γραφεία του Συλλόγου»

13:30 Μπάνιο στην Πλάζ του χωριού:
«Το γεφύρι»

14:30 Αγώνας πετοσφαίρισης:
«Beach Volley»

18.00 Εθελοντικές εργασίες:
«Προετοιμασίες ετήσιου ανταμώματος»

19.30 Ποδοσφαιρικός αγώνας:
«Προαύλιο Δημοτικού Σχολείου»

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΩΡΑ

ΘΕΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

08:30 Λειτουγρία
«Στην Εκκλησία του Αγ. Γεωργίου»

10:30 Στη πλατεία του χωριού.

12:30

 

Ετήσιο ημερήσιο αντάμωμα 2016
«Στο πρoαύλιο του Σχολείου μας»
Ο χώρος θα σκιάζεται. Γλέντι και χορός με τους: 
Αλέκο Κάλλη και την Γλυκερία στο τραγούδι, 
κλαρίνο Γιώργος Μαυρατζάς. 
Πολλά σουβλάκια και σαλάτες, παγωμένες 
μπύρες και ποτά.
Πλούσια λαχειοφόρος αγορά.

10:00 Εθελοντικές εργασίες:
«Αποκατάσταση των χώρων του ετήσιου αντα-
μώματος»

13:30 Μπάνιο στη πλαζ του χωριού
«Το γεφύρι»

14:30 Αγώνας πετασφάιρισης:
«Beach Volley»

18:00 Εθελοντικές εργασίες:
«Αποκατάσταση των χώρων του ετήσιου αντα-
μώματος»

19:30 Ποδοσφαιρικός αγώνας:
«Προαύλιο Δημοτικού Σχολείου»

Πολιτιστικός σύλλογος Επαινιανιτών
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Πληροφορίες

Στις πεζοπορίες επιτρέπετε η συμμετοχή παιδιών 
άνω των 12 ετών.  Για μικρότερες ηλικίες   είναι απα-
ραίτητη η συνοδεία.

Η εθελοντική συμμετοχή στα κοινά του Συλλό-
γου είναι πάνω από όλα επιθυμητή όχι μόνο για 
τον Σύλλογο αλλά για τον πολιτισμό της ίδιας της 
κοινωνίας μας, που όλοι μαζί είμαστε τα μέλη της.  
Καλό καλοκαίρι !

ΕΠΑΙΝΙΑΝΩΝ ΛΟΓΟΣ
Χορηγός:

Καλοκαίρι 2016Τεύχος #7 
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τη μπαρμπα-Λάμπρου και θεια-Λάμπραινας 
Κουτρουμάνου με το χειροκίνητο τηλέφωνο 
της υπομονής.

Λεγόταν, πως η θεια-Λάμπραινα όταν της 
τηλεφωνούσαν φώναζε: «Ιγώ είμι, η θχει-
α-Λάμπραινα! Πγοιό είνι?» Νόμιζε πως την 
έβλεπαν, γι αυτό είχε πάντα περιποιημένο το 
κάτω διαμέρισμα.

Αφού μοίρασα κι εκεί την αλληλογραφία, 
άρχισε να νυχτώνει για τα καλά. Έπρεπε κά-
που να διανυκτερεύσω. Πού αλλού από τους 
αξιοσέβαστους και φιλόξενους, μακαρίτες 
πια, μπαρμπα-Λάμπρο και θχεια-Λάμπραινα!

Εκεί μου διηγήθηκαν για κάποιον Φτε-
ριώτη ευρεσιτέχνη που κατασκεύασε μια 
μικροφωνική συσκευή, την οποία τοποθε-
τούσε μέσα στο σπαρμένο και φυτεμένο με 
καλαμπόκι και φασόλια περιβόλι του. Κα-
τόπιν έφερνε την καλωδιακή γραμμή από 
το παράθυρο του ισογείου του σπιτιού του 
όπου είχε το κρεβάτι του, κι όπως κοιμόταν αν 
άκουγε θορύβους στο περιβόλι του έπαιρνε 
το κυνηγητικό του όπλο και προσπαθώντας 
να φοβίσει το άγριο ζώο ή τον κλέφτη, έριχνε 
στον αέρα τουφεκιές!

Την επόμενη μέρα, Κυριακή, ανηφορίζο-
ντας ξεκούραστος και με πολύ ελαφριά πλέ-
ον τσάντα, προς τον κτηνοτροφικό οικισμό 
Βλαχοπούλα, όπου με καλωσόρισαν τα νευ-
ρικά αλυχτίσματα των τσοπανόσκυλων και 
αμέσως βγήκε ανήσυχος ένας άντρας από τις 
αγαπημένες οικογένειες των Κουτρουμαναί-
ων, Γιάννη, Νώντα και Λεωνίδα Κουτρου-
μάνο. Κάτω από έναν έλατο είχε το θερινό 
του μαγαζάκι ο Κων/νος Κουτρουμάνος ή 
Κωτσιούλας, Είχε ένα κρεβατάκι, λίγα λου-
κούμια και ούζο. Πιο πέρα στην τοποθεσία 
Κοτρώνι έμεναν οι οικογένειες των Αρωνια-
δαίων, Κώστα, Γιάννη και Λεωνίδα. Από την 
Απάνω Βλαχοπούλα στα Προσήλια, και από 
κει μέσα από έλατα, φτερούσια, πλαγιές, μι-
κρολαγκαδιές, κάτω από τα άγρια και μυτερά 
βουνά Παλούκια και τα προβατοκοπάδια των 
Μουστακαίων έφτασα στην τοποθεσία Μέρ-
σια, στα σπίτια των καλότροπων Δημήτρη και 
Γιάννη Γαντζούδη.

Στη συνέχεια παίρνω το δύσβατο και κακο-
τράχαλο μονοπάτι, που με έβγαλε στην όμορ-
φη τοποθεσία Απιδιά, στη στάνη των φιλότι-
μων και φιλόξενων αδελφών Ηλία, Γιώργου 
και Λάμπρου Αποστόλου.

Πριν φτάσω στα σπίτια τους μου όρμησαν 
δυο μεγαλόσωμα σκυλιά που, αν δεν τα φόβι-
ζα με την τρομπέτα μου και δεν έβγαινε ένας 
άντρας να τα μαλώσει διώχνοντάς τα μακριά, 
θα με ξέσκιζαν κυριολεκτικά! 

Έτσι λοιπόν βρέθηκα στα σπίτια των κα-

λοσυνάτων κτηνοτρόφων. Εκεί ήταν δυο μά-
στοροι που έχτιζαν κάποιο οικοδόμημα, τους 
πέτυχα πάνω στην ώρα του κολατσιού. Πριν 
από λίγο είχαν αρμέξει τα πρόβατα και τα όρ-
μωσαν για στάλο και ξεκούραση. Έτρωγαν 
βρασμένο βουνίσιο πρατόγαλο από σπάνια 
και μυρωδάτα φυτά και βότανα που βόσκουν 
στα βουνά τα πρόβατα τους. Ώσπου να πούμε 
δυο κουβέντες, έρχεται πρόσχαρη μια λυγε-
ρόκορμη κοπέλα, σαν ωραιόχρυση Αφρο-
δίτη, με δαντελωτό, ωραιόπλουμο μαλλί και 
αρχοντική συμπεριφορά. Με καλωσόρισε ευ-
γενικά και αμέσως με ρώτησε αν θέλω να πιω 
κι εγώ φρέσκο, βραστό πρατόγαλο. Κουρα-
σμένος και νηστικός από την πεζοπορία, της 
απάντησα αμέσως ναι, και λίγα λεπτά η ροδο-
γάλανη βλαχοπούλα μου έφερε ένα βαθουλό 
σαν σαγάνι πιάτο γεμάτο βρασμένο πρόβειο 
γάλα και σταρένιο, καθάριο ψωμί. 

Λίγο μετά το εύγευστο πρόβειο γάλα, με ξέ-
βγαλαν παραπέρα, για να μην με λιντσάρουν 
τα τσοπανόσκυλα και κατηφόρισα προς το 
Ασπρόρεμα. Εκεί συνάντησα τους καλόγνω-
μους Δημοσθένη και Γιώργο Αβράμπο και 
μετά πήρα κατεβαίνοντας το μοναδικό μο-
νοπάτι προς τις Μούτες.  Δεξιά μου βαθιορί-
ζωτα βράχια, αριστερά μου ένα θεοσκότεινο 
φαράγγι με τους καταρράκτες του να ρίχνουν 
τα αφρισμένα, άσπρα νερά τους - χάρη στα 
οποία ονομάστηκε αυτός ο τόπος - σε άπατες 
γούρνες, καταφύγιο της βουνίσιας καθαρόαι-
μης πέστροφας. Πίσω μου, τα αγέρωχα βουνά 
Ντελιδίμι, Γκατσαίων και Προύγκι.

Σε λίγο φτάνω στην πυκνωδασομένη τοπο-
θεσία Μούτες, όπου το όνομα και το φυσικό 
περιβάλλον ξυπνάει την φαντασία και έχει 
δημιουργήσει παλιές και νέες ιστορίες με ξω-
τικά, φαντάσματα, νεράιδες και φυσικά, μού-
τες! Αναρρίγησα, με έκοψε κρύος ιδρώτας και 
τρέχοντας κατευθύνθηκα προς το οικισμό 
Εκκλησιές, όπου με καλοδέχτηκε ο καλόκαρ-
δος μακαρίτης μπαρμπα-Γιάννης Αβράμπος, 
πατέρας του συναδέλφου μου κ. Στέφανου. 
Αλησμόνητη θα μου μείνει η κορφή από γί-
δινο γάλα και τα ολόφρεσκα 
πασταλάκια της φιλόξενης 
θεια-Γιάνναινα.

Κατεβαίνοντας προς το 
Καρέλι αριστερά μου και 
προς τον άπατο γκρεμό 
στεκόταν ριζωμένη η Ιερά 
Μονή της Παναγιάς της 
Στάνας. Πανηγυρίζει στις 
8 Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο.

     Συνεχίζοντας μέσα 
από μια ατελείωτη, ερημι-
κή μουλαρόστρατα κι ένα 
πυκνό από θάμνους δάσος 
έφτασα στο Καρέλι, από 

όπου γρήγορα και επιδέξια πέρασα απέναντι. 
Διάβηκα το πέτρινο γεφύρι του Αγραφιώτη, 
βαδίζοντας παραποταμίως έφτασα στην κε-
ντρική μουλαρόστρατα και σε λίγο διάβηκα 
το πέτρινο γεφύρι. Από κει σε 15 λεπτά κατά 
το βραδάκι, επέστρεψα στην έδρα μου, στο 
Ταχυδρομικό Γραφείο των Αγράφων.

Παρέδωσα την ταχυδρομική μου τσάντα 
στον προϊστάμενό μου και βγήκα στα καφε-
νεία με τον καλό μου φίλο και συνάδελφο 
Στέφανο. Τα πρώτα κεράσματα τα πίναμε 
στο μαγαζί των αδελφών Μήτσιου και Γιώρ-
γου Σαλαμάρα, κατόπιν στον περιποιητικό 
μπαρμπα-Αργύρη Τσιώλη ή Σαραντουύλα, 
μετά στον φιλόξενο Μήτσιο Κωστούλα και 
καταλήγαμε στους αγαπητούς και εκλεκτούς 
φίλους Γιώργο Κωστούλα και Πανάγω Κα-
ραλή.

Στο τελευταίο αυτό μαγαζί, ένα άλλο κυ-
ριακάτικο βράδυ, οργανώσαμε ένα υπέρο-
χο γλέντι. Εμείς οι δύο αγροτικοί διανομείς, 
αρκετοί αγραφιώτες και ο μακαρίτης Σπύρος 
Κατσιφός. Τον θυμάμαι σαν τώρα, που τρα-
γουδούσε το τραγούδι «Τον ποιος τον κρούει 
τον μάνταλο/το νάνι, το νάνι/ αϊτι το νάνι το 
νανάκι/ κι έλα ταχιά το βράδυ...»

Το γλέντι άναψε, όταν άρχισε να παίζει η 
παραδοσιακή ορχήστρα με τους δεξιοτέχνες 
και καλλικέλαδους καλλιτέχνες, τον μακαρί-
τη Βρεττό Αποστόλη με το βιολί, τον ξακου-
στό τραγουδιστή και κιθαρίστα κ. Καλύβα 
Στέφανο και τον αναντικατάστατο μακαρίτη 
Μήτσιο Νάσιο  με το νταούλι του. Όταν έκλει-
σε το μαγαζί αργά τα μεσάνυκτα, εμείς οι δυο 
διανομείς μερακλώσαμε τόσο πολύ που συνε-
χίσαμε το γλέντι στο σπίτι μας, «τρεις λαλούν 
και δυο χορεύουν», μαζί με την κομπανία που 
κράτησε μέχρι τα χαράματα, αφού είχαμε 
ρεπό την άλλη μέρα.

     Αυτές οι ολοζώντανες και αλησμόνητες 
θύμισές μου από το Ταχυδρομείο είναι το φι-
λόξενο καταφύγιό μου, το άρωμα της ανθρώ-
πινης ζωής μου και το μαγικό βάλσαμο στις 
αξεπέραστες και ανείπωτες θλίψες μου.

Έλαβα την εφημερίδα για τα Επινιανά με 
το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και σας ευχαρι-
στώ πολύ. Αξίζετε και τα δικά μου θερμά συγ-
χαρητήρια για το έργο σας στην έκδοση της 
εν λόγω εφημερίδας.

Το υλικό της παρακάτω ανακοίνωσης 
προέρχεται από επιστημονική πολυσέλιδη 
εργασία την οποία είχε συντάξει ο συγγρα-
φέας στον Ιστορικό Τομέα της Θεολογικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου των Αθηνών το 
έτος 1999. Ο Βασίλειος Γεωργίου Χαλαστά-
νης έζησε από πέντε έως είκοσι δύο ετών στα 
θερινά βοσκοτόπια της Πρασιάς γνωστά με 
το όνομα Παλιόστρουγκα, τα οποία συνο-
ρεύουν με το Ασπρόρευμα Επαινιανών από 
τη θέση Μπαλτενήσι μέχρι τη θέση Διάσελο 
Καλιάγριας. Το καλοκαίρι του 1972 μάλιστα, 
σε ηλικία δεκαέξι ετών, φιλοξενήθηκε με 
τα κοπάδια του πατέρα του, στη στάνη του 
αείμνηστου Στέργιου Αβράμπου στη θέση 
Σαμαράκι κοντά στο βοσκότοπο Παλούκια 
της Κοινότητας Επαινιανών. Τού δόθηκε η 
δυνατότητα να γνωρίσει πεζοπορώντας με-
γάλο μέρος του χώρου των Επαινιανών (Γι-
δόκαστρο, Πλαΐτσι, Παλούκια, Τζοχαντάρη, 
Μούτες, Εκκλησιές, Μέρσιανη, Κουφάλες, 
Φτέρη, Απιδιά, Ανηφόρα, Χωριό Επαινια-
νά). Μέχρι του Κοντογούνη το μαγαζί στον 
Αγραφιώτη ποταμό έφτασε με τα μουλάρια 
του Αβράμπου και τη γιαγιά Στέργιενα, για 
να παραλάβουν την Πηνελόπη και τη Μα-
ρία, τα κοριτσάκια του Γιώργου Αβράμπου, 
τα οποία είχαν έρθει με τη συγκοινωνία από 
το Αγγελόκαστρο! Γνωρίζει από πρώτο χέρι 
το χώρο και έχει ακούσει πλήθος ιστορίες για 
πρόσωπα και κοπάδια της περιοχής. Η μικρή 
αυτή ανακοίνωση στην έγκριτη εφημερίδα 
ΕΠΑΙΝΙΑΝΩΝ ΛΟΓΟΣ γίνεται σε ένδει-
ξη ευγνωμοσύνης προς την οικογένεια του 
Στέργιου Αβράμπου, από την οποία η οικογέ-
νεια του Γεωργίου Χαλαστάνη έλαβε πλήθος 
ευεργεσιών και οι ευχαριστίες είναι παντοτι-
νές, πολλές και θερμότατες.

Επαινιανά και Μονή Τατάρνας
Στον υπ’ αριθμ. 179 Φάκελο των Γενικών 

Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.), στο Αρχείο 
Μοναστηριακών, διασώζονται ορισμένα έγ-
γραφα από την αλληλογραφία της Μονής 
Τατάρνας με τις υπηρεσίες του Ελληνικού 
Κράτους κατά τα έτη 1838 και 1839 σχετικά 
με τα θερινά βοσκοτόπια Φτέρη και Πλαΐτσι ή 
Παλούκια της Κοινότητας Επαινιανών Αγρά-
φων. Από την αλληλογραφία αυτή και από 

την ιδρυτική διάταξη της Μονής Τατάρνας 
προκύπτουν πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία 
για τη σχέση των Επαινιανών με την ίδρυση 
και την οργάνωση της εν λόγω Μονής.

Συγκεκριμένα κάτοικοι των Επαινιανών 
παραχείμαζαν από παλαιοτάτων χρόνων στην 
κοιλάδα του Αχελώου κοντά στη συμβολή του 
με τον ποταμό Αγραφιώτη. Στο μέρος εκείνο εί-
χαν μόνιμη εγκατάσταση με ιδιωτικές περιου-
σίες, κατοικίες, μύλο, κτήματα και βοσκοτόπια. 
Στην ιδρυτική διάταξη της Μονής Τατάρνας, 
ένα έγγραφο το οποίο συντάχθηκε το έτος 
1556 μ. Χ. από τον ηγούμενο της νεοϊδρυθεί-
σας Μονής, εμφανίζονται και κάτοικοι των 
Επαινιανών να δωρίζουν κτήματα στο Μονα-
στήρι και να προσφέρουν πολλές υπηρεσίες 
για τη σύσταση και τη λειτουργία του. Ίδρυση 
Μονής Τατάρνας και απόκτηση ακίνητης περι-
ουσίας της. 

Ο χώρος στον οποίο κτίστηκε η Μονή της 
Φανερωμένης ή της Τατάρνας, όπως είναι 
περισσότερο γνωστή, συνόρευε με τα χειμερι-
νά βοσκοτόπια ποιμένων απὸ το ορεινό χωριό 
Επαινιανά του Δήμου Αγράφων. Το μοναστήρι 
αυτὸ είναι αφιερωμένο στα Γενέθλια της Θεο-
τόκου και σύμφωνα με τις πηγές, η ίδρυσή του 
ανάγεται στα έτη 1555-1556.  Οι Επινιανίτες ή 
Πενιανίτες, όπως αναφέρονται στην ιδρυτική 
πράξη του μοναστηριού, από τον ίδιο τον ιδρυ-
τή του τον μοναχό Δαβίδ, βοήθησαν μαζί με 
άλλους κατοίκους των γειτονικών περιοχών, 
στην ανέγερση του πρώτου ναού και των βοη-
θητικών του κτισμάτων: 

Κατ’ αρχάς βλέπουμε ότι ο ιδρυτής της 
Μονής με τη συνοδεία του επέλεξαν ως τόπο 
ανέγερσής της ένα μέρος που ονομαζόταν 
Πλάτανος, συνόρευε με τους τόπους των 
Επαινιανιτών και βρισκόταν πολύ κοντά στον 
Ασπροπόταμο (Αχελώο). Προφανώς ήταν 
στην αριστερή όχθη του Αχελώου, όπως αυτός 
έρεε με κατεύθυνση την Αιτωλία, σε μια περιο-
χή η οποία σήμερα κατά το μεγαλύτερο μέρος 
της έχει σκεπαστεί από τα νερά της τεχνητής 
λίμνης των Κρεμαστών. Οι Επαινιανίτες κά-
τοικοι της περιοχής βλέπουμε ότι αφιέρωσαν 
ικανό τόπο (βοσκοτόπια) στη Μονή Τατάρνας. 
Πληροφορούμαστε επίσης ότι κάτοικος των 
Επαινιανών με το όνομα Συναδινός δώρισε 
στη Μονή νερόμυλο στην Τατάρνα και πώρο 
δηλαδή περαταριά (πιθανόν ξύλινη κιβωτιό-
σχημη κατασκευή δεμένη σε τριχιές που χρη-
σίμευε για τη διέλευση των ανθρώπων πάνω 
από τον Ασπροπόταμο έναντι χρηματικού τι-
μήματος.

Τα θερινά βοσκοτόπια Φτέρη και 
Πλαΐτσι ή Παλούκια

Αργότερα οι ευλαβείς Επαινιανίτες πρό-
σφεραν και θερινά βοσκοτόπια για τα κοπά-
δια του Μοναστηριού Τατάρνας γνωστά ως 
Φτέρη ή Αφτέρι (δηλαδή τόπος δίχως φτέρες 
λόγω του μεγάλου υψομέτρου) και Πλαΐτσι ή 
Παλούκια συνολικής έκτασης 8036 στρεμμά-
των επαρκούς για τη βόσκηση περίπου 2.000 
γιδοπροβάτων και 100 μεγάλων ζώων.

Τα βοσκοτόπια αυτά ανήκαν για αιώνες 
στη Μονή, αλλά λόγω των περιπετειών του 
δεκάχρονου αγώνα του 1821 για την ανεξαρ-
τησία, χάθηκαν τα έγγραφα της ιδιοκτησίας 
αυτής, οπότε το ελληνικό δημόσιο μετά το 
1832 θεώρησε τα βοσκοτόπια αυτά ως δικά 
του κτήματα και τοποθέτησε εκεί κτηνοτρό-
φους των γειτονικών χωριών.

Με την προσφυγή της η Μονή Τατάρνας 
στα Υπουργεία Εκκλησιαστικών και Οικονο-
μικών του Ελληνικού Κράτους κατά τα έτη 
1838 και 1839 πέτυχε να γίνει και πάλι κά-
τοχος των θερινών βοσκοτόπων Πλαΐτσι και 
Φτέρη στην περιφέρεια της Κοινότητας των 
Επαινιανών.

Τελικά τα βοσκοτόπια αυτά το έτος 1957 
περιήλθαν και πάλι στην κατοχή της πολι-
τείας με το αιτιολογικό της αποκαταστάσεως 
απόρων και ακτημόνων γεωργών και μικρο-
κτηνοτρόφων.

Σημείωση σύνταξης
Ευχαριστούμε τον κ.Βασίλειο  Χαλαστάνη 

για την επιστολή του με τις πληροφορίες που 
μας έστειλε  και που αποτελούν μικρό μέρος 
από το  βιβλίο του για την Πρασιά.

Υπενθυμίζω ότι ο κ.Χαλαστάνης μας είχε 
στείλει τις πληροφορίες που δημοσιεύσαμε σε 
προηγούμενο τεύχος της εφημερίδας και αφο-
ρούσαν το πέρασμα και διαμονή του Ναπολέο-
ντα Ζέρβα στα Επινιανά μετά την ανατίναξη της 
γέφυρας του Γοργοπόταμου το 1942.

Επιπρόσθετα ο κ.Χαλαστάνης  αναζητάει στο 
διαδίκτυο,και συγκεκριμένα στα Γενικά Αρ-
χεία του Κράτους (ΓΑΚ), στοιχεία από της συ-
στάσεως του Ελληνικού Κράτους που αφορούν 
την περιοχή μας. Στα πλαίσια αυτά μου έστειλε 
ένα αντίγραφο ΦΕΚ 22 του 1846  όπου ο Βα-
σιλεύς Όθων προβιβάζει σε λοχαγό τον Ζαρ-
καδούλη Ιωάννη εξ Αγράφων και υπογράφει ο 
Βασιλεύς  Όθων και ο υπουργός των στρατιω-
τικών Κ.Τσαβέλας με ημερομηνία  19 Ιουλίου 
1846. Ευχαριστούμε τον κ. Χαλαστάνη για την 
πληροφορία αυτή.

Συνέχεια από τη σελίδα 9 >>

1962. Καφεδάκι στο καφενείο του Μπαρμπα- Λάζαρου.

Γράμματα αναγνωστών
Γράφει ο Βασίλειος Γ. Χαλαστάνης, δρ. φιλόλογος «Πρασιά Αγράφων»
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Η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου 
που πήρε ομόφωνη απόφαση για τη σύνταξη 
των παρακάτω μελετών, αφού έλαβε υπόψιν 
όλες τις προτάσεις που έχουν καταγραφεί από 
την αρχή της θητείας της δημοτικής αρχής 
με τη βοήθεια των  Δημοτικών  Συμβούλων, 
των  Τοπικών Συμβουλίων και των Τοπικών 
Συνελεύσεων με τη συμμετοχή των δημοτών 
που πραγματοποιήθηκαν σε κάθε μία απο τις 
32 κοινότητες του Δήμου, τον Αύγουστο του 
2015 και αποφάσισε ομόφωνα να προτείνει σε 
πρώτη φάση στο Δ.Σ. τις παρακάτω μελέτες:
1. Πανεπιστημιακό Σχέδιο Ανάπτυξης Αγρά-

φων (Αναπτυξιακό Μοντέλο)
2. Αγροτική Οδοποιία (Σκανάρισμα με ειδι-

κό Μηχάνημα όλων των αγροτικών δρό-
μων του Δήμου)

3. Παιδικές Χαρές (1 Μεγάλη Συνολική 
που θα περιλαμβάνει πολλές παιδικές 
χαρές)

4. Ενεργειακή  Αναβάθμιση Αντλιοστασίων 
Δήμου

5. Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων
6. Μονοπάτια (Σύνολο Μονοπατιών σε πολ-

λές Κοινότητες)
7. Χαρτογράφηση Πηγών και Υδρομαστεύ-

σεων
8. Αντιπλημμυρικά Κοινότητας Αγράφων
9. Διαμόρφωση – Ανάδειξη – Ανάπλαση 

Χώρου (Καμάρια) ώστε να υποδεχθεί το 
Πανελλήνιο Αντάμωμα Σαρακατσαναίων

10. Αγροτική Οδοποιία Τ.Κ. Αγράφων
11. Υδρεύσεις Οικισμών Τ.Κ. Αγράφων
12. Αγροτική Οδοποιία Τ.Κ. Βραγκιανών
13. Ανάδειξη Ιστορικών Μνημείων Αγ. Πα-

ρασκευής, Αγ. Ιωάννη Θεολόγου, Αγ. Δη-
μητρίου στην Τ.Κ. Βραγκιανών

14. Κατασκευή δρόμου για Οδική σύνδεση 
Μέρσια – Φτέρη – Πρασιά στην Τ.Κ. Επι-

νιανών
15. Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Τ.Κ. 

Μαράθου
16. Αντικατάσταση Ύδρευσης – Άρδευσης 

Δεξαμενών Τ.Κ. Μοναστηρακίου
17. Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Τ.Κ. 

Τριδένδρου
18. Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Τ.Κ. 

Τροβάτου
Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι να εκ-

μεταλλευτεί ο Δήμος Αγράφων κάθε δυνα-
τότητα ένταξης και χρηματοδότησης έργων 
με βάσει τις προσκλήσεις που ανοίγουν και 
θα ανοίξουν από κάθε πηγήχρηματοδότησης 
(όπως ΠΕΠ – LEADER – Τομεακά Προ-
γράμματα των υπουργείων – ΕΣΠΑ).

Εμείς να ευχαριστήσουμε τον Δήμαρχο για 
τις προσπάθειές του και να προσθέσουμε ότι 
η Φτέρη, ήταν είναι και θα είναι μία απ’ τις 
κυριότερες συνοικίες των Επινιανών. Δυστυ-
χώς σήμερα 
για να έρθει 
ένας χωρια-
νός μας απ’ 
την συνοι-
κία μας την 
Φτέρη, στο 
χωριό μας 
τα Επινιανά, 
ΠΡΕΠΕΙ να 
διανύσει 60 
(εξήντα) χι-
λιόμετρα κακοτράχαλου χωματόδρομο. Δη-
λαδή να γυρίσει πίσω προς την Βαρβαριάδα, 
δια μέσω του χωριού Μοναστηράκι, να βγεί 
στον κεντρικό άξονα, να περάσει απέναντι 
στον Καρβασαρά, να ανέβει την Όσκλιανη, 
να κατέβει μέχρι την διασταύρωση των Αγρά-
φων, να φτάσει στην Παλιοκαρυά και μετά 
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να ανέβει στο χωριό... Ένας απίστευτος γολ-
γοθάς, για αυτούς, τα παιδιά τους και για τα 
αυτοκινητά τους! Λίγο ή πολύ θέλουν έξι ώρες 
πήγαινε-έλα. Με την διάνοιξη του δρόμου θα 
θέλουν μόνο, μιάμιση ώρα!!! 

Τα Επινιανά είναι το μόνο Αγραφοχώρι 
στο οποίο η οδική του σύνδεση είναι μονό-
δρομος. Είναι δυσπρόσιτο και απομονωμένο, 
δεν έχει διέξοδο, σε περίπτωση έκτακτης ανά-
γκης π.χ. φωτιάς... ή κατολίσθησης... είμαστε 
αποκομένοι και καταδικασμένοι! Η συγκε-
κριμένη σύνδεση ΕΠΙΝΙΑΝΑ-ΦΤΕΡΗ-ΠΑ-
ΛΟΥΚΙΑ-ΒΑΣΙΛΕΣΙ-ΠΡΑΣΙΑ λοιπόν, δίνει 
διέξοδο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή 
ακραίων καιρικών φαινομένων και όχι μόνο. 
Ακόμα, η σύνδεση Επινιανών με Πρασιά 
μέσω Φτέρης είναι πάγιο αίτημα και των 
Πρασιωτών από πολύ παλιά. Θα εξυπηρετή-
σει πολλούς σημαντικούς και διαφορετικούς 
σκοπούς κοινωνικής, αγροτικής, κτηνοτροφι-
κής, δασικής, πυροπροστατευτικής, τουριστι-
κής  αναγκαιότητας κ.τ.λ..

Καλούμε λοιπόν σε συστράτευση όλους 
αυτούς που πιστεύουν ότι η συγκεκριμένη 
διάνοιξη είναι επιτέλους επιβεβλημένη, και 
πρέπει να συμβάλλουμε όλοι μαζί και με όλες 
μας τις δυνάμεις ώστε η σύνδεση των Επι-
νιανών με την Πρασιά μέσω Φτέρης να γίνει 

πραγματικότητα. Φαίνεται απίστευτο να μπο-
ρούμε να πάμε απ’ τα Επινιανά σε δυόμιση 
ώρες με τα πόδια στην Πρασιά, ενώ θέλουμε 
τέσσερις ώρες οδήγηση με το αυτοκίνητο!!!! 

Τέλος να σας γνωστοποιήσουμε ότι, σε συ-
νάντηση που είχε το Δ.Σ. του Συλλόγου μας 
τόσο με τον κ. Δήμαρχο όσο και με τον κ. Αντι-

περιφερειάρχη,τους υποβάλαμε υπόμνημα 
και τους παραδώσαμε αντίγραφο της παλιάς 
μελέτης. Λάβαμε δε υπόσχεση ότι θα συμβάλ-
λουν και οι δύο θετικά σε αυτό το έργο που θα 
δώσει πνοή ανάπτυξης και στους Επαινιανί-
τες και στους Πρασιώτες.  

Φως στο τούνελ από το 
Δήμαρχο Αγράφων για 
την οδική σύνδεση των 
Επινιανών με την Πρα-
σιά μέσω Φτέρης.
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Με αφορμή τις περυσινές  Αυγουστιάτικες  τοπικές συνελεύσεις που 
εδραίωσε ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Θόδωρος Μπαμπαλής, αφουγκρά-
στηκε το αίτημά μας για οδική σύνδεση της Φτέρης με τα Επινιανά και 
την Πρασιά. 

Άρθρο: Γ. Χρύσανθος.

Το πανηγύρι στο Καπριόρι

Κάθε χρόνο εδώ και πάνω απο δέκα χρό-
νια είχε καθιερωθεί το πανηγύρι των Αγίων 
Αναργύρων στα Επινιανά. Στο ομώνυμο 
Εκκλησάκι που με περίσιο μεράκι και πολύ 
μεγάλο αγώνα έκτισε ο Μπάρμπα Γιώργος 
Αβράμπος με την θειά Παναγιώτα με απί-
στευτη θέα στο Χωριό μας και στά Άγραφα!

Δυστυχώς φέτος δεν έγινε! Σε συζήτηση 
που είχε ο Ε.Λ. για τον λόγο που ορφάνεψε 
αυτό το ‘’Ιουλιάτικο Πιγγιανίτικο γλέντι’’ η 
απάντηση που πείραμε ήταν, η δυσφορία  για 
το παρακείμενο ‘’Τείχος’’, η εμπόδιση της 
πρόσβασης για ψυγεία, ψησταριές, τραπέζια, 
καθίσματα, κ.τ.λ και φυσικά η διαμαρτυρία 

για το κώλυμα που υπάρχει φέτος σε αντίθε-
ση με όλα τα προηγούμενα δέκα χρόνια! 

Εμείς να ευχηθούμε να παρακαμφθούν τα 
εμπόδια και του χρόνου να ξαναγίνει με μεγα-
λύτερη επιτυχία, αυτό το πανηγύρι σε αυτήν 
την καταπληκτική τοποθεσία! 
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Άρθρο: Γιώργος Χρύσανθος

Το Δ.Σ. του συλλόγου με τον  αντιπεριφερειάρχη
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Κατάσταση συνδρομών & χορηγιών στο 
σύλλογο από 01.04.2016 εώς 03.06.2016

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 Κουτρομάνος Ζαχαρίας 20

2 Αποστόλου Λάμπρος του Κων/νου 10
3 Ζιώγας Αναστάσιος Καφέ "Το στέκι" 20

4 Ταλάντζης Λάζαρος του Γεωργίου 10

5 Μανιτάρας Νικόλαος 10

6 Αποστόλου Κων/νος του Λάμπρου 20

7 Ζαρκαδούλας Σίμος 30

α/α Ονοματεπώνυμο €

8 Κουτρομάνος Χρήστος του Βασιλείου 15

9 Αβράμπος Νικήτας 20
10 Μπαρδάκης Γεώργιος 20

11 Αβράμπος Παναγιώτης του Κων/νου 20

12 Αβράμπος Γιώργος του Κων/νου 20

13 Γαντζούδης Κων/νος του Βασιλείου 10

14 Αποστόλου Βασιλική του Λάμπρου 20

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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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 σε ηλικία 73 χρονών η συχγοριανή μας κ. Γα-
τζούδη Γρηγορία στης 4 Μαϊου, 2016 στην Αλίαρτο Βοιωτίας.

Το Δ.Σ. του συλλόγου μας, εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια στους 
οικείους της.
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Έφυγε ο Ηλίας Λιάσκος
Ο Πρόεδρος της Πανευρυτανικής Ένωσης καθηγητής φιλόλογος  Ηλίας Λιάσκος έφυ-
γε αναπάντεχα από τη ζωή την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016 σε ηλικία 71 ετών.

Είχε επισκεφθεί το αγαπημένο του χωριό 
τα Φουσιανά Πρασιάς Ευρυτανίας και έπεσε 
από ένα δένδρο με αποτέλεσμα τον θανάσιμο 
τραυματισμό του. Η κηδεία του αδικοχαμέ-
νου Ηλία, έγινε την Τετάρτη 22 Ιουνίου στα 
Φουσιανά ύστερα από αδικαιολόγητες καθυ-
στερήσεις στη νεκροψία, που δείχνει και το 
οξύτατο πρόβλημα παροχής υπηρεσιών υγεί-
ας που υπάρχει στο νομό αλλά και ιδιαίτερα 
στο Δήμο Αγράφων. Είναι γνωστή σε όλους  
η προσφορά του Ηλία Λιάσκου στον πολιτι-
σμό, μέσα από την Πανευρυτανική Ένωση 
και όχι μόνο. Ο αιφνίδιος θάνατός του γέμισε 
θλίψη όλους όσους τον ήξεραν.

Ο Ηλίας Λιάσκος μας είχε τιμήσει με την 
παρουσία του στην ημερίδα, που είχαμε κάνει 
με τους συλλόγους Τροβάτου και Αγράφων 
στην Αλίαρτο τον Φεβρουάριο 2016, για  την 
παρουσίαση των 2 βιβλίων και είχε μιλήσει.

Δημοσιεύουμε ένα απόσπασμα  της ομιλί-
ας του Ηλία Λιάσκου στην ημερίδα που δεί-
χνει  την προσφορά του και το ενδιαφέρον 

του για τον πολιτισμό:
 «Ως  Πανευρυτανική Ένωση θέλουμε να 

συγχαρούμε όλους τους συντελεστές αυτής 
της ωραίας εκδήλωσης σήμερα και κυρίως 
τους δύο συγγραφείς, οι οποίοι εξέδωσαν 
πρόσφατα τα βιβλία τους και αποτελεί μια με-
γάλη μακρά αλυσίδα στο Ευρυτανικό πνευ-
ματικό γίγνεσθαι, που τα τελευταία είκοσι 
χρόνια πράγματι σημειώθηκε μια μεγάλη 
ακμή  στην Ευρυτανία, να ανασύρουμε την 
ιστορία μας, η οποία θα στεριώσει καλύτερα 
την ταυτότητα μας. Να ξέρουμε ποιοι ακρι-
βώς είμαστε εμείς οι Αγραφιώτες,  οι Ευρυτά-
νες, οι Ρουμελιώτες. Αυτή η μακρά αλυσίδα,  
αναφέρομαι στην ιστορία της Ευρυτανίας του 
Μάρκου Γκιόλια, αναφέρομαι στα έργα του 
Πάνου Βασιλείου και φυσικά στα 32 περίπου 
βιβλία που εξέδωσε η Πανευρυτανική Ένω-
ση, στις εκδόσεις της Εταιρείας Ευρυτάνων 
Επιστημόνων, στις εκδόσεις του Ευρωπαϊκού 
Κέντρου Ευρυτανικών Σπουδών και Μελε-
τών που προΐσταται ο καθηγητής Κλεομένης 

Κουτσούκης   και φυσικά σε όλους αυτούς 
που μεμονωμένα βγάζουν κάποιο έργο και 
φέρνουν στο φως της δημοσιότητας, να δια-
βάσουμε και να ενημερωθούμε πάνω στην 
ιστορία μας. Συγχαίρω και εγώ λοιπόν από 
την πλευρά μου και φυσικά να πω ότι πολλά 
από τα βιβλία της Πανευρυτανικής  τα δίνου-
με δωρεάν.»

Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Αγραφιώτι-
κης  γης που τον σκεπάζει.
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