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ΕΚΕΙΝΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ...
+Του Γιάννη Βράχα1

Ας γυρίσουμε 50-60 χρόνια πίσω. Όλα τα χωριά ήταν, τότε, γεμάτα ζωή. Κι όταν πλησίαζαν 

οι μεγάλες γιορτές αυτή η ζωή φούντωνε πιο πολύ. Θυμάμαι τα Χριστούγεννα. Πώς τα περιμέ-

ναμε. Πώς ανυπομονούσαμε να ρθούν. Ιδίως τα παιδιά. Πολλά κι ευχάριστα ήταν συνδυασμένα 

μ΄ αυτήν τη γιορτή. Τα κάλαντα, το σφάξιμο του γουρουνιού, οι επισκέψεις, το καλό φαγητό, 

τα τραγούδια κι οι χοροί. 

Έρχονταν στο χωριό κι αυτοί που έλειπαν για δουλειές. Γεννούσαν οι γίδες μας. Έραβαν 

κανένα καλό φόρεμα τα κορίτσια. Κάτι κάποιο δώρο, ασήμαντο βέβαια, περιμέναμε κι εμείς από 

τον πατέρα, τη μάνα, το θείο. Νηστεύαμε και κρατούσαμε τα πουλιά που πιάναμε για τα Χριστού-

γεννα.

Το γουρούνι το σφάζαμε 1-2 μέρες πριν από τη γιορτή. Το σφάξιμο δεν ήταν εύκολη 

δουλειά. Το γουρούνι αντιστέκεται και πολεμάει αυτόν που θέλει να του πάρει τη ζωή. Έτσι, 

η θυσία του, γινόταν από μια ομάδα ... δημίων. Αυτοί ρίχνοντας καλαμπόκι το ξεγελούσαν να 

βγει έξω από του κουμάσι του και μόλις έβγαινε αστραπιαία, τέσσερις από αυτούς έπιαναν 

από ένα πόδι και το έριχναν κάτω. Άλλος το έπιανε από τα αυτιά και του κρατούσε γερά το 

κεφάλι κι ο ειδικός με το κοφτερό χατζάρι το αποτελείωνε... Μετά το θυμιατίζανε, έλεγαν ότι το 

γουρούνι έχει δαιμονικά – και το μετέφεραν να το κρεμάσουν να παγώσει και να το γδάρουν 

το Χριστούγεννα. 

Εμείς τα παιδιά παρακολουθούσαμε αυτές τις μακάβριες τελετές και παρακαλούσαμε το 

νοικοκύρη που δεν είχε μικρά παιδιά να μας δώσει τη φούσκα του γουρουνιού του...

Μεγάλη συζήτηση γινόταν το βράδυ στο μαγαζί για το ποιος είχε το μεγαλύτερο γουρούνι 

Την μπόρα την έπαιρνε ο μυλωνάς.... Όλοι κακομελετούσαν κι έλεγαν ας είναι καλά τα ξάγια... 

Κι οι γίδες του ακόμα ζούνε από το μύλο...

Άλλη μεγάλη χαρά μας ήταν τα κάλαντα... Κορίτσια στα κάλαντα των Χριστουγέννων δεν 

πήγαιναν...

Θυμάμαι ακόμα το τάισμα της βρύσης. Νύχτα, τα Χριστούγεννα, πριν χτυπήσουν οι καμπάνες 

έπρεπε να πάμε στη βρύση να πάρουμε νερό και να την ταϊσουμε. Το θεωρούσαμε γούρι να 

πάμε πρώτοι. Με το βαρελάκι στον ώμο και με λίγο καλαμπόκι – σιτάρι – βούτυρο - τυρί – λίγο 

κρέας από το γουρούνι και 2-3 δεκάρες ξεκινάγαμε για τη βρύση. Κει που έτρεχε το νερό 

από την κούπα ρίχναμε ένα – ένα αυτά που είχαμε πάρει. Εκεί που τα ρίχναμε τα συνοδεύαμε 

με μια ευχή: «Όπως τρέχει το νερό έτσι να τρέχει και το βιο». Πάντα και παντού ο άνθρωπος 

θέλει και παρακαλεί για τα πολλά για το βιο... Έτσι είναι πλασμένος, όσα και να έχει να μην 

του φτάνουν. Στην επιστροφή μας, μας γινόταν χαρούμενη υποδοχή στο σπίτι και από το νερό 

που φέρναμε πλενόταν όλη η οικογένειά μας. Ήταν κι αυτό άλλο έθιμο. Το είχαμε σε καλό να 

πλυθούμε με αυτό το νερό. 

1  Από το βιβλίο του Κ.Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, «Γιάννης Αθ. Βράχας – Ο Δάσκαλος, ο Αγωνιστής, ο Λογοτέ-

χνης», Εκδ. «Ελληνικά Γράμματα», Αθήνα 2001, σελ. 133-136. 
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Και σαν χτυπούσαν οι καμπάνες κείνη τη χιονισμένη παγερή νύχτα, αναταραζόταν η φύση 

ολόκληρη. Το χωριό μας, ένα κομμάτι Βηθλεέμ με σπήλαια, με ποιμένες αγραυλούντες, με στά-

βλους και με καλή καρδιά ήταν έτοιμο να υποδεχτεί και να ζεστάνει το νεογέννητο βρέφος. 

Πέντε – δέκα – είκοσι – εκατό φωτιές– δαυλιά αναμμένα – περπατούσαν απάνω στο αφρά-

το χιόνι και μια – μια έφταναν στην Εκκλησιά. «Χριστός γεννάται δοξάσατε» έψελναν απλά οι 

μισοεγγράμματοι ψαλτάδες μας. Το αδύνατο φως του καντηλιού, το τρεμάμενο φως του κεριού 

έδιναν στην Εκκλησία μας μια υποβλητική όψη. Έμενες αφοσιωμένος να παρακολουθείς, να 

ακούς, να ζεις σε έναν άλλον κόσμο. 

«Η Παρθένος σήμερον τον υπερούσιον τίκτει και η γη το σπήλαιον τω απροσίτω προσάγει. 

Μάγοι και ποιμένες κι όλο το χωριό ήλθον προσκυνήσαι Σε τον γεννηθέντα...».

Και μετά τη λειτουργία οι χαιρετισμοί, οι ευχές, τα φιλήματα. Αυτή τη μέρα και οι παραμικρές 

παρεξηγήσεις ξεχάνονταν. Όλο το χωριό γινόταν μια οικογένεια. Στο κάθε σπίτι καιγόταν το 

τζάκι, ψηνόταν ο σουφλιμάς, έβραζε η παχιά η κότα, μοσχομύριζε η πίτα, ερχόταν γιομάτο κρασί 

το τσουκάλι απ’ το κατώι...

Αυτά και πόσα άλλα, που δεν τα ξεχνώ, φέρνω κάθε τέτοιες μέρες στη σκέψη μου και ζω 

νοερά μ΄ αυτές τις αναμνήσεις. Χριστούγεννα όπως τα χρόνια εκείνα... 

$
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ΟΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΣΤΑΦΥΛΑ
Η ΙΕΡΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Καρπενησίου κ.κ. Νικόλαος παρα-

βρίσκεται και ευλογεί όλες τις εκδηλώσεις που γίνονται – πνευματικές, 
καλλιτεχνικές, κοινωνικές, ιστορικές κ.λπ. Τον ευχαριστούμε γιατί όλα 
πάνε «κατ΄ευχήν».

ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ
Τα ΚΑΠΗ Καρπενησίου με την εκδρομή τους στην Αλβανία, απότισαν 

φόρο τιμής στους πολεμιστές του Μετώπου, που άφησαν τα κόκαλά 
τους στη γειτονική χώρα και συγκεκριμένα στο Στρατιωτικό Κοιμητήριο 

Βουλιαρετίου στη Νότια Αλβανία. Ένα μεγάλο Μπράβο. 

ΟΙ ΣΑΜΑΡΕΙΤΕΣ
Η «Πανευρυτανική» έκανε πάλι το θαύμα της. Με 20 γιατρούς ανέβηκε στους Δήμους Απε-

ραντίων και Ασπροποτάμου για εξέταση των παιδιών στα Σχολεία και όσων άλλων. Εξετάστηκαν 
19 μαθητές στη Γρανίτσα, στη Βαλαώρα 46 και στο Ραπτόπουλο 145!

ΟΙ ΥΓΙΕΙΣ ΓΡΑΝΙΤΣΙΩΤΕΣ
Στη Γρανίτσα, το κεφαλοχώρι, εξετάστηκαν μόνο 19. Φαίνεται πως άπαντες οι νέοι του 

χωριού δεν έχουν ανάγκη εξετάσεων, ιατρικών, φυσικά. 

Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΤΗ ΒΑΛΑΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟ
Εντυπωσίασε τους γιατρούς και τη Διοίκηση του Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης η φιλοξενία 

που έτυχαν στη Βαλαώρα και στο Ραπτόπουλο, αλλά και η οργάνωση για τις εξετάσεις από τους 
εκεί εκπαιδευτικούς και τους τοπικούς άρχοντες. Ο Δήμος Ασπροποτάμου, μάλιστα, διέθεσε αυ-
τοκίνητα για τη μεταφορά των μαθητών από τα γύρο χωριά του νομού μας αλλά και των Δήμων 
Ινάχου Αιτωλοακαρνανίας και Αχελώου Καρδίτσας. Μπράβο τους!

Η Α(ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ)
Στη Γρανίτσα όμως, την πάντα φιλόξενη πατρίδα του Ζαχαρία Παπαντωνίου και του Στέφα-

νου Γρανίτσα, οι τοπικοί άρχοντες ... σφύριζαν κλέφτικα.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
Τα ΤΕΙ Καρπενησίου μετά την επίσκεψη του Υπουργού Παιδείας έκλεισαν για τρεις μέρες. 

Έπρεπε να μείνει ο κ. Στυλιανίδης για να παραστεί στα τριήμερα των αιτημάτων του Ιδρύματος...

ΤΕΙ ΚΑΙ ... ΜΕΡΟΣ
Από δήλωση του κ. Υπουργού: Το ΤΕΙ είναι αναπόσπαστο μέρος του Καρπενησίου.

ΛΕΝΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΝΕΡΑΚΙ
«Πόλεμος» για το νερό στην Αγία Τριάδα, λένε οι ειδήσεις. Αντί για ... συνεδριακές λο-

γομαχίες θα ήταν καλλίτερη η ήρεμη λύση. Οι αντιθέσεις δεν δίνουν ποτέ καλά αποτελέσματα. 

Η ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΜΑΣ
Τα ψηφιδωτά της Βασιλικής Κλαυσείου κινδυνεύουν. Στο Υπουργείο Πολιτισμού υπάρχουν 

ειδικά κονδύλια για την αποκατάστασή τους μετά από αυτοψία ειδικών. Μη φοβάσθε. Υπουργός 
Πολιτισμού είναι ο δικός μας Μιχάλης Λιάπης. Όλα θα γίνουν. 
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ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Διαβάσαμε στον «Παλμό»: «Μας αγνόησαν – Εμπαιγμός για την τοπική κοινωνία η έγκριση 

του χωροταξικού πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας». Είμαι βέβαιος ότι μόλις λήξει 
η υπόθεση του Βατοπεδίου θα στρέψουν την προσοχή τους και προς την Ευρυτανία μας για μια 
ακόμα ενέργεια. 

ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΨΥΧΗΣ
Η απόφαση του Δήμου Καρπενησίου και των ΟΤΑ Ευρυτανίας για την ενίσχυση της οικογέ-

νειας Β. Αλεξόπουλου, που ο γιος τους τραυματίστηκε και έχει ανάγκες, φανερώνει το μεγαλείο 
της ψυχής των Ευρυτάνων. 

ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ
Ο Δήμαρχος Καρπενησίου Βασίλης Καραμπάς διαφώνησε στο Συνέδριο της ΚΕΔΚΕ με τις 

εισηγήσεις του εκπροσώπου της παράταξης (ΠΑΣΟΚ) Κουκουλόπουλου. Με τη διαφωνία του 
έδειξε πως πιστεύει στον ανεξάρτητο και όχι στον καθοδηγούμενο λόγο. 

ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ: ΑΛΛΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ
Για τα δάνεια που αγωνιζόμαστε να πάρουμε, λόγω κραχ, βρήκαμε κάτι παρόμοιο όταν ο Καφα-

ντάρης πήγαινε κι ερχότανε στην Ευρώπη για να το εξασφαλίσει. Διαβάζουμε στο «Φραγγέλιο» του 
1928 έναν αφορισμό: «Μακάριος ο Καφαντάρης ότι αυτός επί των φορτίων του δανείου αναπαυθή-
σεται». Ο δικός μας τότε το εξασφάλισε. Να δούμε και το τι θα κάμει ο Αλογοσκούφης. 

Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Έκθεση χειροποίητων εργόχειρων στο Καρπενήσι. Να κι ένα καλό στον τόπο μας. Δεν τα 

έφαγε όλα η μηχανή... 

ΕΝΑ ΕΙΔΟΣ ΕΥΦΡΑΙΜ
«Μπαράζ κλοπών σε εκκλησίες» έγραψε ο «Ευρυτανικός Τύπος». Η διαφορά με το Βατοπέδι 

είναι πως ο «δικός μας» Ευφραίμ είναι άγνωστος. 

ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΜΑΣ
Έγινε κι αυτό. Η Ευρυτανία στο Πεκίνο κέρδισε χρυσό μετάλλιο. Μπράβο μας. Μπράβο στον 

Χρήστο – Αλέξανδρο Ταμπαξή. 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ
Εγκαινιάστηκε το νέο Δημοτικό Σχολείο Παλαιοκατούνας. Ευτυχώς που δεν ήταν εγκαίνια 

... κορδέλας.

ΚΕΡΑΣΟΒΙΤΙΚΑ
«Τα Νέα του Κερασόβου». Επιτέλους – την περιμέναμε από καιρό. Και βγήκε πολύ ωραία. 

Και – φυσικά – με τις εμπειρίες θα γίνει ακόμα καλλίτερη. 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΑ
Ο «Καποδίστριας» βάλλεται. Ατυχώς δεν είναι ακόμα νεκρός – όπως ο συνώνυμός του 

πρόγονός μας... 

ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ
Με την ευκαιρία της Έκθεσης Παιδικού Βιβλίου, που έγινε στο Καρπενήσι, θυμηθήκαμε τα 

ανεπανάληπτα «Ψηλά Βουνά» του Παπαντωνίου που το κάψανε στην Πλατεία Συντάγματος. Και 
καιόμενο φώτιζε τα σκοτάδια της καθυστέρησης...
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΡΑΦΩΝ

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ
(Η εισήγηση του κ. Χρήστου Μπούρα, Δημάρχου Αγράφων, 

κατά το 3ήμερο Συνέδριο 8,9 και 10 Αυγ. 2008) 

Κυρίες και κύριοι. 
Ως Δήμαρχος Αγράφων και για λογαριασμό της Δημοτικής οικο-

γένειάς μας (αιρετών και κατοίκων Αγραφιωτών), σας καλωσορίζω 
στα ιστορικά Άγραφα. Θέλω κατ’ αρχήν να ευχαριστήσω την ΠΑΝΕΥ-
ΡΥΤΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ, την ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, συνδι-
οργανωτές με τον Δήμο Αγράφων, τους χορηγούς ΤΕΔΚ Νομού Ευ-
ρυτανίας και τους συγχωριανούς μας κ. κ. Στέφανο Κωστούλα και 
Νίκο Χόντο, οι οποίοι χρηματοδότησαν με το ποσό των 5.000 ευρώ, 
ο καθένας τους, το προκείμενο συνέδριο. Ευχαριστώ τους χορηγούς 
επικοινωνίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ όμως στους αξιότιμους εισηγητές 
από τα πέρατα της Ελλάδος και από το εξωτερικό, για την τιμή που μας 

έκαναν να στελεχώσουν το εισηγητικό δυναμικό του συνεδρίου και βέβαια εσάς τους ακροατές 
και προκαταβολικά μάλιστα, για την υπομονή που θα επιδείξετε με την διαρκή παρουσία σας ως 
το τέλος των θεματικών συνεδριάσεων. Γεγονότα όπως το τριήμερο Επιστημονικό Συνέδριο, το 
οποίο πραγματεύεται “ΤΑ ΑΓΡΑΦΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ”, πιστεύω ότι κοσμούν θητείες 
πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων συλλογικών οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης, διαδρομές 
επιστημόνων και ανθρώπων των γραμμάτων, δίνουν βήμα στους ανθρώπους της Ορθοδόξου 
Χριστιανικής Εκκλησίας μας και τους διευκολύνουν στο θεάρεστο πνευματικό έργο τους, εν τέλει 
δε όλα αυτά διαχέονται ωφεληματικά στον λαό μας. Αυτό είναι και το ζητούμενο.

 Το τριήμερο αυτό επιστημονικό συνέδριο, προέκυψε από την αδήρρητη ανάγκη της συλ-
λογής ιστορικών δεδομένων, παραδόσεων και δοξασιών, παλαιών συγγραφών βιβλίων για τα 
Άγραφα, από Έλληνες και ξένους ιστορικούς και περιηγητές, τα οποία μετά από επιστημονική 
επεξεργασία και αφού υποστούν την βάσανο της επανάληψης, της συζήτησης, της παραδοχής 
ή της αντίκρουσης, εν τέλει φιλτραρισμένα να αποδοθούν στο κοινό, αποτελώντας στο μέτρο 
του δυνατού και του εφικτού ως προς την τεκμηρίωση, την ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ. Είναι η 
πρώτη φορά που αυτό επιχειρείται συντεταγμένα και κάτω από επιστημονικές προδιαγραφές 
και ασφαλιστικές δικλείδες, ειδικά για τον τόπο μας, τα ΑΓΡΑΦΑ. Είναι δε απότοκο μιας συζή-
τησης που είχα με τον εκλεκτό Ευρυτάνα κ.κ. Γιάννη Μαυρομύτη, σε μια μετάβασή μας από 
τα Άγραφα στην Ι. Μονή της Παναγίας της Στάνας και προς τούτο τον ευχαριστώ θερμότατα. 
Θυμάμαι ότι όταν του είπα “ότι πρέπει να βρούμε διαδρομές μέσα από τις οποίες κατά κάποιο 
τρόπο να γράψουμε την ιστορία των Αγράφων, αλλά μέσα από επιστημονικά τεκμηριωμένες 
διαδικασίες και ενέργειες”, τα μάτια του σπινθήρισαν και μου ανταπάντησε: “Δήμαρχε, αυτό θα 
είναι το μεγαλύτερο έργο που θα προσφέρεις στον τόπο σου. Θα ’ θούμε σε επαφή με τον 
Κώστα Παπαδόπουλο, πρόεδρο της Πανευρυτανικής Ένωσης, για να το δρομολογήσουμε.” 
Αυτό έγινε και φτάσαμε σήμερα στην πραγματοποίηση αυτού του εγχειρήματος. Θεωρώ σκό-
πιμο σε αυτό το σημείο περιληπτικά να παρουσιάσω την ταυτότητα του Δήμου Αγράφων, που 
αποτελεί και την καρδιά της ευρύτερης περιοχής των Αγράφων, ούτως ώστε όλοι να έχουμε 
μια άποψη, στοιχειώδη βέβαια, γιατί τα Άγραφα δεν εξαντλούνται σε δέκα λεπτά της ώρας. 

Ï ê. Xñ. Ìðïýñáò, 
ÄÞìáñ÷ïò ÁãñÜöùí
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ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ. Το πρώτον ιδρυθείς το 1836 με το Β.Δ. της 18ης Νοεμβρίου και λει-
τούργησε μέχρι το 1912. Καποδιστριακός Δήμος και με την σημερινή μορφή του από το 1998, 
καταλαμβάνει το βόρειο τμήμα του νομού Ευρυτανίας και αποτελεί το έσχατο όριό του προς 
την πλευρά αυτή, που συνορεύει με την Θεσσαλία και ειδικότερα με τον νομό Καρδίτσας. Έχει 
έκταση 300.000 στρέμματα, περίπου, και ως εκ τούτου αποτελεί και τον μεγαλύτερο σε έκταση 
Δήμο του Νομού Ευρυτανίας. Έχει πληθυσμό με βάση την απογραφή του 2001, τρείς χιλιάδες 
επτακοσίους επτά (3.707) κατοίκους. Είναι βέβαια ένα μέγεθος πλασματικό. Οι μόνιμοι κάτοικοι, 
και εννοούμε αυτούς που διαμένουν και τον χειμώνα, είναι 450, το δε διάστημα από άνοιξη 
μέχρι Φθινόπωρο και στην κορύφωση της παλιννόστησης του κτηνοτροφικού πληθυσμού από τα 
χειμαδιά και των διατηρούντων στην επικράτεια του Δήμου κατοικίες που αναγκάζονται, είτε για 
λόγους υγείας, εργασίας ή αυτοεξυπηρέτησης να κατευθύνονται σε διάφορα μέρη της Ελλά-
δας, οι κάτοικοι φτάνουν τους 2.500 έως 3.000. Ο Δήμος Αγράφων αποτελείται από 7 Δημοτικά 
Διαμερίσματα και πρώην Κοινότητες. Ήτοι: ΜΑΡΑΘΟΣ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ, ΕΠΙΝΙΑΝΑ, ΤΡΙΔΕΝΔΡΟ, 
ΤΡΟΒΑΤΟ, ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ και τα ΑΓΡΑΦΑ που είναι και η έδρα του Δήμου. 

ΜΑΡΑΘΟΣ. Είναι η πρώην ΜΥΡΕΣΙ και το πρώτο 
εκ του νότου Δημοτικό Διαμέρισμα. Κείται ανατολικά 
του ποταμού Αγραφιώτη, σε υψόμετρο 890 μ. και περι-
λαμβάνει τους οικισμούς ΣΒΕΡΩΝΑΙΙΚΑ, ΒΑΡΒΑΡΙΑΔΑ ή 
ΚΑΜΙΝΙΑ, ΣΕΛΙΣΤΑ, ΣΤΥΛΟ, ΔΡΑΜΑΛΑ, ΛΟΓΓΑ, ΠΑΡΟΥΤ-
ΣΑ, ΓΕΦΥΡΑΚΙ, ΠΑΛΙΟΧΩΡΙ, ΑΙ - ΛΙΑΣ, ΚΑΡΒΑΣΑΡΑΣ, 
ΠΛΑΤΑΝΟΙ, ΚΛΟΜΠΟΚΙΤΣΑ και ΣΕΛΟ. Περικλείεται από 
τις βουνοκορφές ΚΟΚΟΤΟΣ, ΠΡΟΣΗΛΙΑΚΟΥ, ΠΥΡΑΜΙΔΑ 
και τον Ζυγό μέχρι ΛΑΚΩΜΜΑΤΑ και προς δυσμάς έτε-

ρο φυσικό όριο έχει τον Αγραφιώτη ποταμό. Γενέτειρα του θρυλικού ΚΑΤΑΣΑΝΤΩΝΗ. Κεντρική 
εκκλησία του ο Ι. Ναός του Αρχαγγέλου και Αρχιστρατήγου ΜΙΧΑΗΛ, μεταβυζαντινό μνημείο 
απείρου κάλλους, ως προς την αρχιτεκτονική, το τέμπλο και τις αγιογραφίες. 

ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ. Κείται δυτικά του Αγραφιώτη 
ποταμού, χτισμένο σε υψόμετρο 660 μ., περικλείεται 
από τις βουνοκορφές ΛΙΑΚΟΥΡΑ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΠΑΠΑ-
ΔΙΑ, ΦΟΥΡΚΑ και φυσικό όριό του ανατολικά είναι ο 
ποταμός Αγραφιώτης. Περιλαμβάνει τους οικισμούς 
ΣΥΧΝΙΚΟ, ΚΟΤΛΙΑΝΗ, ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΡΙΑΝΤΑΜΕΝΗ, 
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ και ΚΟΤΣΙΣΤΑ. Κεντρική εκκλησία του ο 
Ι. Ναός του Αγ. Δημητρίου. 

ΕΠΙΝΙΑΝΑ. Ευρίσκονται δυτικά του Αγραφιώτη 
ποταμού και είναι χτισμένα σε υψόμετρο 1.100 μ. Πα-
νέμορφο χωριό εξ ού και οι παραλλαγές στην ονομα-
σία του, όπως ΕΠΑΙΝΙΑΝΑ (εκ του επαίνου) ή ΠΙΓΚΙΑΝΑ. 
Περικλείονται από τις βουνοκορφές ΛΙΑΚΟΥΡΑ, ΠΡΑΤΙ-
ΝΑ, ΤΙΖΑΚΙ, ΚΡΟΥΝΑ και ΑΡΚΟΥΔΙΑ με έτερο φυσικό 
όριό του προς ανατολάς τον ποταμό Αγραφιώτη. Περι-
λαμβάνει τους οικισμούς ΦΤΕΡΗ, ΑΝΗΦΟΡΑ ή ΤΖΟΡ-
ΝΤΙΑ, ΑΣΠΡΟΡΕΜΑ, ΚΑΝΑΛΙΑ, ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ, ΔΡΟΥΣΕΛΑ 
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και ΣΑΜΑΡΙ. Κεντρική εκκλησία του ο Ι. Ναός του Αγ. Γεωργίου. Σημείο αναφοράς για όλα τα 
Άγραφα και την ευρύτερη περιοχή, το Μοναστήρι της 
Παναγίας της Στάνας. 

ΤΡΙΔΕΝΔΡΟ. Το πρώην ΒΙΛΙΣΔΩΝΙ. Κείται δυτικά 
του Αγραφιώτη ποταμού σε υψόμετρο 980 μ. Περιε-
λάμβανε και τον οικισμό Δένδρο. Περικλείεται από τις 
βουνοκορφές ΜΑΡΑΘΙΑ, ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ, ΚΑΥΚΙΑ και έτε-
ρο φυσικό όριο είναι ο ποταμός Αγραφιώτης. Κεντρική 
του εκκλησία ο Ι. Ναός του Αγ. Δημητρίου.

ΤΡΟΒΑΤΟ. Καταλαμβάνει το βορειοδυτικό τμήμα 
του Δήμου Αγράφων, κτισμένο σε υψόμετρο 1.060 μ. 
Περικλείεται από τις βουνοκορφές ΝΤΕΛΙΔΗΜΙ, ΚΛΑ-
ΡΑΚΙ, ΤΣΟΥΚΑΣΑΚΑ, ΤΡΙΑ ΣΥΝΟΡΑ, ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ και 
ΑΙ ΛΙΑΣ. Περιλαμβάνει τους οικισμούς ΧΙΟΝΟ, ΚΑΒΑΚΙΑ, 
ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. Κεντρική του Εκκλησία ο Ι. Ναός Αγ. 
Δημητρίου, όπου φιλοξενείται και φυλάσσεται τμήμα 
του Τιμίου Σταυρού.

ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ. Είναι τα Μεγάλα Βραγγιανά, γιατί 
υπάρχουν και τα Μικρά Βραγγιανά στον νομό Καρδί-
τσας, που δημιουργήθηκαν από μετανάστευση Αγρα-
φιωτών Μεγαλοβραγγιανιτών. Καταλαμβάνουν το βό-
ρειο τμήμα του Δήμου Αγράφων, είναι χτισμένα σε 
υψόμετρο 1.080 μ. και περιβάλλονται από τις βουνο-
κορφές ΤΡΙΑ ΣΥΝΟΡΑ, ΧΑΡΙΣΗ, ΚΑΖΑΡΜΑ, ΓΚΙΝΕΤΣΙ, 
ΜΙΧΟΣ, ΣΗΜΑΙΑ, ΚΑΥΚΙΑ, ΠΕΛΙΝΑ, ΣΤΟΙΧΕΙΟ, ΜΠΟΥΡ-
ΛΕΡΟ, ΚΡΙΑΡΟΓΡΕΚΑ, ΠΗΓΑΔΟΥΛΙΑ, ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ, ΦΟ-

ΝΙΑΣ, ΔΙΑΝΟΜΗ και ΠΑΤΗΜΑΤΑ. Περιλαμβάνουν τους οικισμούς ΚΟΥΣΤΕΣΑ, ΕΛΑΤΟΣ, ΚΑΡΥΑ και 
ΒΑΛΑΡΙΟΝ. Χωριό με πλούσια ιστορία. Την εποχή της Τουρκοκρατίας, φιλοξένησε την περίφημη 
σχολή της ΓΟΥΒΑΣ του Οσίου Ευγενίου Γιαννούλη και Αναστασίου Γορδίου. Κεντρική 
εκκλησία ο Ι. Ναός του Αγ. Γεωργίου. Σημείο αναφοράς η Ι. Μονή της Αγίας Παρασκευής. 

ΑΓΡΑΦΑ. Έδρα του ομώνυμου Δήμου. Ιστορικό 
χωριό, χτισμένο σε υψόμετρο 880 μ., κάτω από την 
βουνοκορφή ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΤΖΟΣ. Περιλαμβάνει τους οι-
κισμούς ΣΑΪΚΑ, ΝΙΑΛΑ, ΚΑΜΑΡΙΑ, ΠΑΡΑΜΕΡΙΤΑ, ΓΑΒΡΟ-
ΛΙΣΙΑΔΑ, ΜΙΚΡΑ, ΧΟΝΤΕΪΚΑ, ΜΠΛΟΣ, ΒΑΡΣΟΙ. Κεντρική 
του εκκλησία ο Ι. Ναός Αγ. Δημητρίου. 

Αυτός, κυρίες και κύριοι, είναι ο Δήμος Αγράφων 
τον οποίον τιμάτε με την παρουσία σας και σκόπιμο 

είναι εδώ να αναφέρω ότι η νέα διοικητική μεταρρύθμιση, που είναι προ των πυλών κατά τα 
μέχρι τούδε δημοσιοποιηθέντα στοιχεία, ζητούμε και δεν το διαπραγματευόμαστε, να έχει στον 
χάρτη της τοπικής αυτοδιοίκησης πάλι τον Δήμο Αγράφων. Αυτό νομίζω ότι θέλετε και σεις. Η 
Ευρυτανία επί ουδενί λόγο δεν πρέπει να απεμπολίσει το όνομα ΑΓΡΑΦΑ. 

 Σας ευχαριστώ!
(Σ.Σ. Οι φωτογραφίες ανήκουν στον κ. Γ. Τάσιο)! 
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Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΜΕΡΑ
Συνέντευξη του Δημάρχου κ. Χρήστου Μπούρα στα «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»

ΕΡΩΤΗΣΗ 1η: Ποια είναι η δημογραφική κατάσταση του Δή-
μου σας;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο Δήμος Αγράφων είναι ένας Καποδιστριακός Δήμος, 
αποτελούμενος από 7 Δημοτικά Διαμερίσματα (πρώην Κοινότητες), ήτοι: 
Τα Άγραφα (έδρα του Δήμου), τον Μάραθο, το Μοναστηράκι, τα Επινιανά, 
το Τρίδενδρο, το Τροβάτο και τα Βραγγιανά. Δημογραφικά ακολουθεί 
την φθίνουσα πορεία όλων των περιφερειακών Δήμων του Νομού Ευ-
ρυτανίας, αλλά και γενικότερα της «Περιφέρειας», όπως νοείται σε 
επίπεδο Ελληνικής Επικράτειας. Οι δύσκολες συνθήκες διαβίωσης, που 

ανάγονται σε θέματα επικοινωνίας ήτοι οδικού δικτύου, εξεύρεσης εργασίας, μόρφωσης των 
παιδιών τους λόγω έλλειψης Γυμνασίου και Λυκείου, παροχής υπηρεσιών γενικότερα σε επί-
πεδο Αυτοδιοίκησης κ.λπ., ανάγκασαν τους Αγραφιώτες από την δεκαετία του ‘70 να μετανα-
στεύσουν σε όλα τα μήκη και πλάτη της Ελλάδος, αλλά και του Εξωτερικού. Σκόπιμο είναι να 
διευκρινίσουμε ότι όπου αναφερόμαστε ως Άγραφα και Αγραφιώτες, εννοούμε όλα τα Δημοτικά 
Διαμερίσματα που αποτελούν τον Δήμο Αγράφων. 

Το ανθρώπινο δυναμικό των Αγράφων, διαχωρίζεται και αντιπροσωπεύεται από 3 κατηγο-
ρίες: α) Οι μόνιμοι κάτοικοι, δηλαδή αυτοί που διαβιούν σε ετήσια βάση και αριθμούν περί τους 
400 ανθρώπους και των οποίων η σύνθεση ηλικιακά είναι η εξής: 20 άτομα ηλικίας έως και 12 
ετών, 60 άτομα ηλικίας έως 35 ετών και τα υπόλοιπα από 35 έως και 96 ετών. Κύρια ασχολία 
τους οι γεωργικές, κτηνοτροφικές, οικοδομικές, δασοκομικές εργασίες, μελισσοκομία, αγρο-
τουρισμός κ.λπ. β) Οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι. Είναι κτηνοτρόφοι κατ’ επάγγελμα με ικανό 
αριθμό ζώων (πρόβατα, ερίφια και βοοειδή), που το χειμώνα διαβιούν σε πεδινές περιοχές, 
όπως Αλμυρό Μαγνησίας, περίχωρα Καρδίτσας, Κωπαΐδα Βοιωτίας και περιοχές του Ν. Αιτωλο-
ακαρνανίας. Την άνοιξη επανακάμπτουν στα Άγραφα και παραμένουν έως τα μέσα Φθινοπώρου. 
Αριθμούν με τις οικογένειές τους περί τα 600 άτομα, γ) Άνθρωποι που λόγω αντικειμενικών 
δυσκολιών εξυπηρέτησης, διαμένουν στα Άγραφα από την άνοιξη μέχρι το φθινόπωρο και μετά 
κατευθύνονται σε αστικά κέντρα και αριθμούν περί τα 400 άτομα. Τέλος υπάρχουν και άνθρωποι 
που έλκουν την καταγωγή τους από τα Άγραφα, διαμένουν σε διάφορα μέρη της Ελλάδος ή 
του Εξωτερικού και επισκέπτονται τα Άγραφα (έχοντας ιδιόκτητες κατοικίες) για διάστημα από 
7 ημέρες έως και 2 μήνες και αριθμούν περί τα 1.000 άτομα με κυλιόμενη παρουσία τα ως άνω 
χρονικά διαστήματα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2η: Γνωρίζουμε πως η οδική πρόσβαση προς τα Άγραφα είναι αρκετά 
δύσκολη, κυρίως κατά τους χειμερινούς μήνες. Πώς μπορεί κανείς να επισκε-
φθεί την περιοχή σας;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Είναι γεγονός ότι το οδικό δίκτυο των Αγράφων (εσωτερικό και πρόσβασης 
προς όμορους Δήμους και Νομούς), είναι δύσκολο αν μιλήσουμε με όρους και εικόνες της σύγ-
χρονης εποχής. Είναι χωματόδρομοι μήκους 450 χιλιομέτρων. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα βέβαια. 
Οι προσπάθειες του Δήμου Αγράφων και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ευρυτανίας, εξασφαλί-
ζουν άνετες προσβάσεις προς τα Άγραφα αλλά και στην εσωτερική διακίνηση του επισκέπτη ή 
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του Αγραφιώτη. Υπάρχουν 4 είσοδοι στον Δήμο Αγράφων. Η μία είναι από Καρπενήσι- Βίνιανη- 
Κερασοχώρι-Κρέντη-Βαρβαριάδα- Άγραφα. Η διαδρομή αυτή περιλαμβάνει 23 χιλιόμετρα χωμα-
τόδρομου και είναι εξασφαλισμένη επί καθημερινής βάσεως. Η δεύτερη είναι από Καρδίτσα-
Σάικα-Καμάρια-Άγραφα και περιλαμβάνει 25 χιλιόμετρα χωματόδρομου και είναι εξασφαλισμένη 
κατά τεκμήριο από Μάρτιο έως Ιανουάριο. Η τρίτη είναι Καρδίτσα-Φράγμα Λίμνης Πλαστήρα-
Βραγγιανά-Άγραφα και περιλαμβάνει 20 χιλιόμετρα χωματόδρομου. Είναι εξασφαλισμένη από 
Μάρτιο έως αρχές Ιανουαρίου. Η τέταρτη είναι από Καρδίτσα-Μουζάκι-Πετρίλου-Τροβάτο-Άγραφα 
με ίδια χιλιόμετρα χωματόδρομου. Είναι εξασφαλισμένη επί καθημερινής βάσεως. 

Υπάρχει λεωφορείο 18 θέσεων, που κινείται με έξοδα του Δήμου και εκτελεί το δρομολόγιο 
Άγραφα -Καρπενήσι και επιστροφή αυθημερόν, σε ετήσια βάση, δύο φορές την εβδομάδα, ήτοι 
Δευτέρα και Παρασκευή. Το ίδιο Λεωφορείο, από Ιούνιο έως 15 Σεπτεμβρίου, εκτελεί δρομο-
λόγιο από Άγραφα-Τροβάτο-Βραγγιανά-Καρδίτσα και Άγραφα-Σάικα-Καρδίτσα και επιστροφή 
αυθημερόν κάθε Τετάρτη αλλά εναλλάξ. Αυτό για το οποίο μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι 
μπορεί ο επισκέπτης άφοβα να επισκεφθεί τα Άγραφα και να γνωρίζει ότι 24 ώρες την ημέρα 
είμαστε πανέτοιμοι να επέμβουμε στην οποιαδήποτε δυσκολία.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3η: Πού υπάρχουν τουριστικά καταλύματα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τουριστικά καταλύματα υπάρχουν στα Άγραφα (Ξενώνας «Ο ΠΥΡΓΟΣ», τηλέφ. 

22370-93200, Ξενώνας της «κυρά Νίκης» τηλ. 22370-93209, Ξενώνας «Κ. Γατή», τηλ. 22370-
93220). Στα Επινιανά (Ξενώνας το «ΠΑΝΟΡΑΜΑ» και του Συλλόγου, τηλ. 22370-94122). Στη Σά-
ικα Αγράφων («Κ. ΠΑΝΤΑΖΗΣ» τηλ. 6972585691). Στο Μάραθο (Δημοτικός Ξενώνας, τηλ. 22373-
50900). Των Αγράφων και Επινιανών πρόκειται για υπερσύγχρονους Ξενώνες με τζάκι κ.λ.π.. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4η: Ποια μέρη του Δήμου σας θα άξιζε να επισκεφθεί κανείς οπωσ-
δήποτε με αυτοκίνητο και πεζοπορώντας;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: α) Με αυτοκίνητο. Όλος ο Δήμος Αγράφων έχει τα ενδιαφέροντά του και θα 
ήταν μεροληψία να αναφερθώ περιοριστικά. Στο Μάραθο είναι το πανέμορφο μεταβυζαντινό μνη-
μείο του Ι. Ναού των Αγ. Ταξιαρχών, στο Μοναστηράκι τον παραδοσιακό οικισμό και το καλοκαίρι 
την Σπηλιά του Κατσαντώνη, στα Επινιανά, που καθιερώθηκε σαν το «Μπαλκόνι των Αγράφων», 
τον παραδοσιακό οικισμό και τα ψηλά λιβάδια της Φτέρης, το επιβλητικό Μοναστήρι της Παναγίας 
της Στάνας, το Τρίδενδρο που είναι σκαρφαλωμένο σαν αετοφωλιά, το Τροβάτο με τα πανύψηλα 
πλατάνια και την απέραντη θέα προς Ντελιδήμο, τα Ιερά κειμήλια που φιλοξενούνται στην εκ-
κλησία του «Σταυρού», τα Βραγγιανά με τα πολλά μεταβυζαντινά μνημεία τους (Αγ. Παρασκευή-
Σχολή Γούβας, Άγ. Ιωάννης, Άγ. Γεώργιος, βρύση ΦΟΝΤΑΝΑ με τα πανύψηλα πλατάνια, Νιάλες 
Αγράφων με το Αλπικό τοπίο κ.λ.π.. 

β) Πεζοπορώντας: Φαράγγι Τρύπας, Φαράγγι Ασπρόρεμα, Φαράγγι Χονταίων, Ε4 κ.λπ., που 
συντηρούνται κάθε άνοιξη και θα τολμήσω δε να πω ότι οποιαδήποτε διαδρομή και αν ακολου-
θήσει κανείς έστω και τυχαία, είναι σίγουρο ότι θα αφεθεί υποχρεωτικά στο να απολαύσει τις 
ομορφιές και την αγριότητα της φύσης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5η: Τι μπορεί να αγοράσει κανείς που να είναι προϊόν τοπικής παρα-
γωγής;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τα προϊόντα που διατίθενται στην περιοχή των Αγράφων και είναι τοπικής 
παραγωγής, είναι πολλά, βέβαια συναρτώνται με την εποχή παραγωγής και είναι τα εξής: Φέτα 
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Αγράφων. Είναι ένα προϊόν που υιοθετήθηκε από πολλές ξένες περιοχές, παρότι από το 1860 
περίπου στα Άγραφα λειτουργούσε το πρώτο οργανωμένο παρασκευαστήριο φέτας. Βούτυρο, 
εκλεκτό «τσαλαφούτι» κατόπιν παραγγελίας, κρέας βοοειδών, χοιρινών και αμνοεριφίων κατό-
πιν παραγγελίας, όλα δε εγγυημένα και ελευθέρας βοσκής. Φασόλια και καλαμποκάλευρο, όχι 
σε μεγάλες ποσότητες και πάντα κατόπιν παραγγελίας. Επιπροσθέτως αρωματικά φυτά (ρίγανη, 
τσάι βουνού και πάρα πολλά βότανα). Μέλι Αγράφων αρίστης ποιότητας και γνησιότητας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6η: Τι προβλέπεται για το οδικό δίκτυο των Αγράφων για το εγγύς 
μέλλον;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το οδικό δίκτυο 
των Αγράφων είναι μια πονεμένη 
ιστορία. Η άρση της απομόνωσης 
και η ανάπτυξη των Αγράφων περ-
νά μέσα από την κατασκευή του 
οδικού δικτύου, το οποίο και μέχρι 
σήμερα είναι ο ανασταλτικός πα-
ράγοντας για τις επενδύσεις που 
μπορούν να γίνουν. Η περιοχή μας 
έχει τεράστιες δυνατότητες επεν-
δύσεων. Υπάρχουν άνθρωποι οι 
οποίοι θέλουν να επενδύσουν και 
έχουν κάνει προπαρασκευαστικές 
ενέργειες, δηλαδή αγορές χώρων 
και εκτάσεων, αλλά περιμένουν 

την δημιουργία της βασικής υποδομής που είναι το οδικό δίκτυο προκειμένου να δραστηριοποιη-
θούν. Παράδειγμα οι αδελφοί ΧΟΝΤΟΥ, οι οποίοι έλκουν την καταγωγή από τα Άγραφα και πάρα 
πολλοί άλλοι. Τα Άγραφα έζησαν την εγκατάλειψη της πολιτείας επί σειρά δεκαετιών. Μόλις το 
2005 κατορθώσαμε μετά από πολλούς αγώνες να χρηματοδοτηθεί το πρώτο τμήμα του δρόμου 
από ΚΡΕΝΤΗ - ΑΓΡΑΦΑ, με το ποσό των 11.800.000 ευρώ και είναι σε εξέλιξη η κατασκευή του 
και σε μήκος 8 χιλιομέτρων, δηλαδή μέχρι Βαρβαριάδα. Το ζήτημα τώρα είναι η χρηματοδότηση 
του δευτέρου τμήματος, ήτοι από Βαρβαριάδα-Άγραφα. μήκους περίπου 14 χιλιομέτρων. Η μελέ-
τη είναι έτοιμη. Χρειάζεται πολλή δουλειά για να γίνει αυτό και προς τούτο απαιτείται σύμπνοια 
και ενεργοποίηση θεσμικών παραγόντων, όπως Δήμου, Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ευρυτανί-
ας, Περιφέρειας Στ. Ελλάδος, κεντρικής εξουσίας , αλλά και της ίδιας της κοινωνίας με την 
ευρύτερη έννοιά της. Για τον Δήμο δεν το συζητάμε και μπορώ αυτό να το πω μετά βεβαιότητας, 
γιατί είμαι θεσμικά ο εκφραστής του, ως Δήμαρχος. Η αίσθησή μου είναι ότι και η Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση Ευρυτανίας, όπως αυτή εκφράζεται με τον Νομάρχη μας τον κ. Κώστα Κοντογε-
ώργο, σύμφωνα πάντα με τις υποσχέσεις και τις συζητήσεις που γίνονται μεταξύ μας αλλά και 
σε διάφορα φόρα, ότι θα χρηματοδοτηθεί και ότι ο Νομάρχης μας είναι αισιόδοξος. Πιστεύω ότι 
αυτή η υπόθεση δεν είναι μόνο δικό μου στοίχημα αλλά και του Νομάρχη. Τώρα σε ότι αφορά 
την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος και την κεντρική εξουσία, τα μηνύματα είναι θετικά. Επιμένω 
όμως ότι θέλει πολλή δουλειά και επαγρύπνηση. Το δεύτερο τμήμα Άγραφα - Τροβάτο, μπαίνει 
σε διαδικασία εκπόνησης μελέτης από την Νομαρχία και τα χρήματα είναι εξασφαλισμένα. Θα 
τολμήσω να δημοσιοποιήσω εδώ την αισιοδοξία του Νομάρχη για εφάπαξ χρηματοδότηση όλου 
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του τμήματος του κεντρικού άξονα Βαρβαριάδα-Άγραφα-Τροβάτο. Αν αυτό επιτευχθεί, τότε θα 
πρόκειται για επανάσταση στην περιοχή μας και θα γραφτεί «ιστορία». 

Ως Δήμος ξεκινήσαμε την ασφαλτόστρωση του πρώτου τμήματος του δρόμου από Λίμνη 
Πλαστήρα προς Βραγγιανά, μήκους 4 χιλιομέτρων. Ήδη έχει δημοπρατηθεί από την Νομαρχία 
και μέσα από το πρόγραμμα «ΠΙΝΔΟΣ» με το ποσό των 1.500.000 ευρώ, η συνέχιση του δρόμου 
αυτού, τον οποίο θεωρώ υψίστης σημασίας για την ανάπτυξη των Αγράφων. Έχει δημοπρατηθεί 
από την Νομαρχία η ασφαλτόστρωση του δρόμου Τροβάτο-Τρία Σύνορα (όρια Νομού) και το τμή-
μα από κεντρικό δρόμο προς Τρίδενδρο, όπως επίσης και η βελτίωση του δρόμου από Άγραφα 
προς Σάικα. Έχουμε ως Δήμος έτοιμη την μελέτη ασφαλτόστρωσης του δρόμου Βαρβαριάδα-
Μάραθος και εντός των ημερών την καταθέτουμε για χρηματοδότηση, από το πρόγραμμα «Αλέ-
ξανδρος Μπαλτατζής» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Υπάρχει συνεπώς μια στρατηγική 
πάνω στο ζήτημα του οδικού δικτύου και μέσα από τις ενέργειες που προανέφερα, το μέλλον 
διανοίγεται ελπιδοφόρο προς επίλυση του προβλήματος, πάντα όμως υπό την αίρεση ότι θα στα-
θούν όλοι οι θεσμικοί παράγοντες στο ύψος των περιστάσεων και δεν θα μείνουμε στα λόγια.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7η: Υπάρχουν προβλήματα περιβαλλοντικής μόλυνσης στο Δήμο σας 
και εάν ναι πώς τα αντιμετωπίζετε;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Περιβαλλοντικά προβλήματα στον Δήμο μας δεν υπάρχουν.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8η: Πως διαχειρίζεστε τα απορρίμματα του Δήμου σας;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στο Δήμο μας υπήρχαν 7 χώροι ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων. Ως 

Δήμος κλείσαμε τις υποτυπώδης αυτές «χωματερές», συντάξαμε μελέτη αποκατάστασης των 
χώρων αυτών, η οποία χρηματοδοτήθηκε από ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας με το ποσό των 247.000 
ευρώ και ήδη έχουν αποκατασταθεί αυτοί οι χώροι. Αγοράσαμε έκταση 4,5 στρεμμάτων περί-
που, όπου και με απορριμματοφόρο του Δήμου εναποθέτουμε τα απορρίμματα όλου του Δήμου, 
μέχρι βέβαια να κατασκευαστεί ο ΧΥΤΑ στην Ευρυτανία.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9η: Αποχετεύσεις υπάρχουν; Πού καταλήγουν;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αποχετεύσεις δεν υπάρχουν. Λειτουργεί το παλιό σύστημα των ατομικών «βό-

θρων». Πάντως είναι το υπ αριθμόν 1 μελλοντικό πρόβλημα, που συνδυάζεται με την ανάπτυξη 
της περιοχής και το οποίο καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ως Δημοτική Αρχή και το οποίο 
βέβαια είναι δύσκολο επιλύσεως.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10η: Υπάρχουν ακόμη κτηνοτρόφοι στα Άγραφα; Σε ποιες περιοχές 
δραστηριοποιούνται;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Βέβαια υπάρχουν. Οι περιοχές που δραστηριοποιούνται είναι οι Νιάλες και 
Κοκοτός Αγράφων, Βραγγιανά, Τροβάτου, Ασπρόρεμα και Φτέρη Επινιανών, Μοναστηράκι και 
Αι Λιάς Μαράθου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 11η: Υπάρχει γεωργική παραγωγή και ποια;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι υπάρχει ικανή γεωργική παραγωγή. Η δρα-

στηριότητα αυτή κινείται σε επίπεδα ατομικών αναγκών και κατόπιν παραγγελίας για διάθεση 
προϊόντων σε τρίτους. Κατά τεκμήριο οι χώροι που καλλιεργούνται φιλοξενούν τα εξής προϊ-
όντα: φασόλια, πατάτες, αραβόσιτο, κολοκύθια, διάφορα λαχανικά και τριφύλλι για τις ανάγκες 
οικόσιτων ζώων.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 12η: Τι θα συμβουλεύατε ένα κυνηγό που θα ανέβαινε στα βουνά 
σας;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ένα και μόνο ένα πράγμα. Να σεβαστεί στο μέτρο που μπορεί και επιβάλλουν οι 
κανόνες και οι νόμοι που έχουν θεσπιστεί, το μέρος που θα βρεθεί και την πανίδα του τόπου μας. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 13η: Τι προβλέπετε για την τύχη του Δήμου σας με τον «Καποδίστρια 
2»; Ασφαλώς η ονομασία θα πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτη υπόθεση για όλους 
τους Ευρυτάνες. Η έδρα όμως; (Η Πανευρυτανική Ένωση έχει ήδη εκφραστεί 
πως και η έδρα ανήκει στο Δ.Δ. Αγράφων).

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η υπόθεση της Διοικητικής μεταρρύθμισης, όπως γνωρίζετε, με βάση τις 
τελευταίες εξελίξεις και σε συνάρτηση με τα προβλήματα της παγκόσμιας και της Ελληνικής 
οικονομίας, οδεύει μάλλον προς αναβολή. Σε κάθε περίπτωση όμως το όνομα Άγραφα είναι 
υπόθεση όλων των Ευρυτάνων και όχι μόνο δική μας. Η Ευρυτανία επ ουδενί λόγω δεν μπορεί 
να απεμπολίσει το όνομα Άγραφα. Ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν υπήρξε κανείς, πλην ελαχίστων 
περιπτώσεων δακτυλοδεικτούμενων, που να μην προσχωρεί σε αυτήν την άποψη. Τώρα το θέμα 
της έδρας ιστορικά και αναπτυξιακά επιβάλλεται να ανήκει στα Άγραφα και σας ευχαριστούμε 
για την ξεκάθαρη θέση που έχετε λάβει. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 14η: Ποιο όνειρό σας σχετικά με τον Δήμο Αγράφων θα θέλατε να 
γίνει πράξη κατά την επόμενη 5ετία;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Έχω πει και σε ανύποπτο χρόνο και δεν είναι μόνο όνειρο δικό μου, αλλά μιας 
ολόκληρης περιοχής και κοινωνίας, ότι η ένωση της Λίμνης Πλαστήρα με την Λίμνη Κρεμαστών 
θα είναι το έργο του αιώνα για την περιοχή των Αγράφων αλλά πιστεύω και της ευρύτερης 
περιοχής. Όλοι θα ωφεληθούν μη εξαιρουμένης και της περιοχής του Καρπενησίου. Η ασφαλτό-
στρωση του άξονα Κρέντη-Άγραφα-Τροβάτο-Βραγγιανά, ενώνει δύο λίμνες, δύο Περιφέρειες, 3 
Νομούς, δημιουργεί δίαυλο και πρόσβαση για τον επισκέπτη που θέλει να επισκεφτεί την Λίμνη 
Πλαστήρα, τα Άγραφα, το Βελούχι και τα μνημεία της Ευρυτανίας (Προυσσός, Τατάρνα κ.λ.π.). 
Οι δύο πόλοι έλξης της ευρύτερης περιοχής είναι σήμερα το Καρπενήσι και η Λίμνη Πλαστήρα. 
Αυτός που θέλει να συνδυάσει στο λίγο πιθανώς χρόνο που διαθέτει την μετάβασή του και στα 
δύο αυτά μέρη θα το πετύχει μόνον με την δημιουργία του προαναφερθέντος άξονα. Συνεπώς 
αυτό είναι όχι μόνο το δικό μου όνειρο, αλλά και πολλών άλλων που ανησυχούν και νοιάζονται 
για το μέλλον αυτού του τόπου. 

Κλείνοντας θέλω να σας ευχαριστήσω για την φιλοξενία που μου προσφέρεται και δράττο-
μαι της ευκαιρίας να ευχαριστήσω και την «ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ» για τις δραστηριότητες 
που αναπτύσσει και πάντα αποβαίνουν επ΄ ωφελεία και επ΄ αγαθώ του τόπου μας. Εμείς σας 
περιμένουμε στα Άγραφα να σας φιλοξενήσουμε και να απολαύσετε αυτά που απλόχερα έδωσε 
ο Θεός, την φύση και την αγάπη των Αγραφιωτών. Πάντα όμως να θυμάστε ότι «τα προβλήματά 
μας είναι και η ομορφιά μας». 

 Σας ευχαριστώ!
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Η ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ ΜΑΣ

ΤΑ ΑΓΡΑΦΑ ΣΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
(Επιστημονικόν συνέδριον, 8-10 Αυγούστου 2008)

Υπό Παναγιώτου Κων. Βλάχου

Εξόχως επαινετή και πολυειδώς επωφελής κρίνεται η από μέρους Συλλόγων και άλλων φο-
ρέων διοργάνωσις Επιστημονικών Συνεδρίων με θεματολογίαν, αναφερομένην εις την ιστορίαν, 
τα γράμματα, τον πολιτισμόν και την ανάπτυξιν επί μέρους περιοχών της ιδιαιτέρας μας πατρίδος. 
Άλλωστε, η Ευρυτανία διαθέτει μακράν, πλουσίαν και γόνιμον δι΄ αναλόγους δραστηριότητας πα-
ράδοσιν, εξικνουμένην από τα απύθμενα βάθη του μύθου μέχρι των χρόνων μας, δυναμένην να 
τροφοδοτή πλουσιοπαρόχως αναλόγους εκδηλώσεις. Παραλλήλως διακρίνεται διά την υπέροχον 
φύσιν της, την οποίαν αισθητοποιούν θρύλοι και ιστορικά περιστατικά, η ποικιλία βλαστήσεως της 
οποίας συνθέτει αληθή «κοσμογονίαν τοπίου», κατά τον εύστοχον χαρακτηρισμόν του Ζαχαρία 
Παπαντωνίου. 

Εις το πλαίσιον των αναλόγων δραστηριοτήτων εντάσσεται και το από 8ης μέχρι 10ης Αυγούστου 
2008 οργανωθέν Επιστημονικόν Συνέδριον με τον τίτλον «Τα Άγραφα στη διαδρομή της Ιστορίας» 
υπό του Δήμου Αγράφων, της Πανευρυτανικής Ενώσεως, του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ευρυτανικών 
Σπουδών και Ερευνών και της Νομαρχίας Ευρυτανίας. Οι εκπρόσωποι των ως άνω συνοργανωτών 
φορέων, εις τους οποίους απονέμεται δίκαιος έπαινος, ειργάσθησαν δραστηρίως και επέτυχον ένα 
άρτιον αποτέλεσμα τόσον από πλευράς οργανώσεως, διαμονής και διακινήσεως συνέδρων, όσον 
και από άποψιν ποικίλου ενδιαφέροντος και υψηλής επιστημονικής στάθμης ανακοινώσεων. 

Εύστοχος υπήρξεν των οργανωτών η απόφασις αι εργασίαι του Συνεδρίου να διεξαχθούν 
διαδοχικώς εις τρεις οικισμούς, το Τροβάτον, τα Άγραφα και τα Βραγγιανά. Τοιουτοτρόπως εδόθη 
η δυνατότης ευρυτέρας συμμετοχής των Αγραφιωτών εις τας εκδηλώσεις αλλά και η ευκαιρία εις 
τους συνέδρους να γνωρίσουν ευρύτερον την περιοχήν των Αγράφων, τη φύσιν και την θέρμην 
της φιλοξενίας των κατοίκων των. Εις το Τροβάτον με την ιστορικήν Ιεράν Μονήν της Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου, όπου και ο Όσιος Ευγένιος ο Αιτωλός ησκήθη πλησίον εναρέτων μοναχών, το εσπέ-
ρας της πρώτης ημέρας, μετά την προσφώνησιν και ευλογίαν του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Καρπενησίου κ. Νικολάου, εγένοντο αι πρώται ανακοινώσεις εις την ευρύχωρον πλατείαν με βάθος 
τα λογχίζοντα τον ουρανόν υψικόρυφα βουνά των Αγράφων, τα οποία εχρύσωναν αι τελευταίαι 
ακτίνες του δύοντος ηλίου. 

Το κύριον μέρος των εργασιών του Συνεδίου διεξήχθη υπό την σκιάν αιωνοβίων πλατάνων 
εις την πλατείαν των Αγράφων, με ευρείαν και των κατοίκων συμμετοχήν. Κατ΄ευτυχή συγκυρίαν 
το βράδυ της δευτέρας ημέρας οι σύνεδροι, ως επίσημοι φιλοξενούμενοι, παρευρέθησαν εις το 
επίσημον Αντάμωμα των Αγραφιωτών, το οποίον ωργανώθη επιτυχώς από τον Πολιτιστικόν Σύλ-
λογον Αγράφων με τον δραστήριον πρόεδρόν του κ. Λάμπρον Γατήν, και διεσκέδασαν μετά των 
κατοίκων. Τοιουτοτρόπως το «Αντάμωμα» απετέλεσε μίαν αξιόλογον παρασυνεδριακήν εκδήλωσιν, 
η οποία και εις την ψυχαγωγίαν των συνέδρων συνέβαλε και εις την τόνωσιν και προβολήν της 
λαϊκής παραδόσεως συνείργησεν. 

Την κατακλείδα των εργασιών του Συνεδρίου απετέλεσαν αι εκδηλώσεις των Βραγγιανών. 
Εις τον ναόν της Ιεράς Μονής της Αγίας Παρασκευής, το μόνον κατάλοιπον της Σχολής του Οσίου 
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Ευγενίου, του περιωνύμου «Ελληνομουσείου Αγράφων», ετελέσθη Αρχιερατική θεία Λειτουργία, 
την οποίαν με κατάνυξιν παρηκολούθησαν εντόπιοι και σύνεδροι. Εις τον γοητευτικόν περίβολον 
της Μονής, ο οποίος κατά τρόπον καλαίσθηγτον και αντάξιον της ιστορίας του αποκατεστάθη με 
την μέριμναν της αρμοδίας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, υπό τα ευσκιόφυλλα δένδρα και παρά την 
κελαρύζουσαν πηγήν της «Φοντάνας», εις την οποίαν ο δημιουργός της αίγλης των Αγράφων 
Όσιος Ευγένιος αφιέρωσεν έξοχον επίγραμμα, έγιναν αι τελευταίαι ανακοινώσεις του Συνεδρίου. 
Αι περισσότεραι των σαράντα ανακοινώσεών του, διατεταγμέναι εις ομοειδείς, κατά το δυνατόν 
κύκλους, έδωκαν αφορμήν και διά γονίμους μεταξύ των συνέδρων συζητήσεις και ανταλλαγήν 
ενδιαφερουσών απόψεων. 

Ο επιστημονικός αμητός του Συνεδρίου υπήρξε πλούσιος. Αρχαία ιστορία του τόπου, περίο-
δος της Οθωμανοκρατίας, προεπαναστατικοί χρόνοι, κλέφται και αρματωλοί, Εθνεγερσία, ο Όσιος 
Ευγένιος, αι «Σχολαί των Αγράφων» και άλλοι Διδάσκαλοι του Γένους, οι Σαρακατσάνοι και ο 
λαϊκός βίος και πολιτισμός των Αγράφων, θρησκευτικά μνημεία και λαϊκή αρχιτεκτονική, μορφαί 
της περιοχής με επίκεντρον τον θρυλικόν Κατσαντώνην, ενδιαφέροντα στοιχεία από αρχειακήν 
έρευναν εφείλκυσαν το ενδιαφέρον των εισηγητών, οι οποίοι παρουσίασαν αρτίας και εν πολλοίς 
πρωτοτύπους εισηγήσεις. Αναμφιβόλως ο μέλλων να εκδοθή τόμος των «Πρακτικών» θα αποτε-
λέση πολύτιμον συμβολήν εις την μελέτην της ιστορίας και του πολιτισμού της ηρωοτόκου και 
αγιοτρόφου Ευρυτανίας και σημαντικήν προβολήν του τόπου. 

Διά του Συνεδρίου κατεδείχθη ότι και εις την σύγχρονον εποχήν της πνευματικής δοκιμασίας 
και της κρίσεως των ηθικών αξιών υπάρχουν άνθρωποι και φορείς, οι οποίοι υπηρετούν το πνεύμα, 
καλλιεργούν τα Γράμματα, στηρίζουν την παράδοσιν και προβάλλουν τον πολιτισμόν. Τοιουτοτρό-
πως υπηρετείται η ιστορική μνήμη, το μέγα τούτο κεφάλαιον του νοούντος ανθρώπου, ως παράγων 
πνευματικής ανελίξεως του λαού και διατηρήσεως της φυσιογνωμίας του χώρου.

Την σημασίαν των πραγματοποιουμένων εις την περιοχήν μας πολιτιστικών εκδηλώσεων και 
επιστημονικών δραστηριοτήτων, μεταξύ των οποίων και το ιστορούμενον Συνέδριον, καταδεικνύει 
το εκδηλούμενον γενικόν ενδιαφέρον, η έμπρακτος στοργή φιλογενών χορηγών και η συμπαρά-
στασις των αξιωματούχων του τόπου. Τας εργασίας του Συνεδρίου παρηκολούθησαν με ενδιαφέ-
ρον και απηύθυναν χαιρετισμούς με αξιολόγους επισημάνσεις ο Βουλευτής Ευρυτανίας κ. Ηλίας 
Καρανίκας, ο Νομάρχης Ευρυτανίας κ. Κωνσταντίνος Κοντογεώργος, οι πολιτικοί κ.κ. Δημοσθένης 
Τσιαμάκης, Κωνσταντίνος Τσιγαρίδας, Νικόλαος Σαλαγιάννης και Ελισάβετ Σταμέλου, και οι Δήμαρ-
χοι Καρπενησίου και Αγράφων κ.κ. Βασίλειος Καραμπάς και Χρίστος Μπούρας. 

Εις τους εισηγητάς, μεταξύ των οποίων και φερέλπιδες νέοι επιστήμονες εκφράζονται συγ-
χαρητήρια και ευχαριστίαι διά την εισφοράν των, χάριτες δ΄ανομολογούνται εις τον Πρόεδρον 
της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου κ. Κωνσταντίνον Αντ. Παπαδόπουλον, διά την ενεργόν 
παρουσίαν του οποίου εις τα Ευρυτανικά δρώμενα σεμνύνομαι ως διδάσκαλός του, και τον Πρόε-
δρον της Επιστημονικής Επιτροπής έγκριτον Καθηγητήν κ. Κλεομένην Κουτσούκην, διά τας αόκνους 
προσπαθείας των διά την αρτίαν οργάνωσίν του. 

Διά του Συνεδρίου αυτού και άλλων δραστηριοτήτων της θερινής περιόδου κατεδείχθη ότι η 
Ευρυτανία διαθέτει αξιολόγους προϋποθέσεις και έχει δυνατότητας διά πνευματικήν καλλιέργειαν 
και πολιτιστικήν πρόοδον, αι οποίαι αναμφιβόλως συντελούν εις την προβολήν και συμβάλλουν εις 
την γενικωτέραν του τόπου ανάπτυξιν. 
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ΣΤ’ ΑΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΑΡΑΘΟ
Γράφει ο ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ,  

Πρ. Αντ/δρος Βουλής, Πρόεδρος ΕΛΓΑ

Ο Μάραθος, η παλιά Μύρεση της Ευρυτανίας είναι ο τόπος που γεννήθηκε ο Κατσαντώνης. 
Τ΄ Άγραφα είναι η έδρα του ομώνυμου Δήμου, στον οποίο περιλαμβάνεται και το Δημοτικό Δι-
αμέρισμα Μαράθου. Από το 1993 με πρωτοβουλία του δραστήριου Πολιτιστικού του Συλλόγου 
κάθε χρόνο γιορτάζονται τα «ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΕΙΑ». Το 1995 μέσα στο χωριό, κοντά στην Εκκλησία 
των Αγίων Ταξιαρχών, στήθηκε η προτομή του Κατσαντώνη. Εφέτος γιορτάστηκαν τα 200 χρό-
νια από το θάνατό του. Ο Σύλλογος και ο Δήμος Αγράφων μου έκαναν την τιμή να μου προτεί-
νουν να εκφωνήσω τον πανηγυρικό της ημέρας. Δέχθηκα την πρόσκληση με χαρά. 

Πάντοτε σκεπτόμουνα την «εις Μάραθον ανάβασιν». Πάντοτε ένοιωθα την εσωτερική παρόρ-
μηση και την ανάγκη να ανέβω στα Άγραφα. Να προσκυνήσω τα χώματα που είναι ποτισμένα με 
το αίμα τόσων και τόσων ηρώων, που κράτησαν άσβεστη τη δάδα της Ανάστασης του Γένους. 
Πάντοτε ήθελα να βρεθώ στον τόπο που γεννήθηκε ο Κατσαντώνης. Να πατήσω τον τόπο που 
είχε στημένο το καλύβι του, σίγουρα έξω από το χωριό, ο τσέλιγκας πατέρας του. Να βρεθώ 
στα βοσκοτόπια που έβοσκε ο Αντώνης τα κοπάδια του. Εκεί που βλέποντας να μπαινοβγαίνουν 
στο καλύβι του οι κλέφτες και οι αρματολοί, ο νουνός του ο Βασίλης Δίπλας, και ακούγοντας 
τις διηγήσεις τους για τα δεινά, που υπέφερε ο λαός μας από τον βαρβαρότητα σ΄ όλα τα μήκη 
και τα πλάτη του κόσμου κατακτητή για τα ηρωικά τους κατορθώματα, ζούσε με την προσμονή να 
έλθει η ώρα που θα γινόταν ένας απ΄ αυτούς. Εκεί απ΄ όπου έκαμε το ξεκίνημά του και «βγήκε 
... στα βουνά με τον Καραγιαννάκη», όπως μας πληροφορεί το δημοτικό μας τραγούδι. 

Και αυτή η σφοδρή μου επιθυμία, ο ασίγαστος πόθος μου, οφείλεται όχι μόνο στη σαρακα-
τσιάνικη καταγωγή του Κατσαντώνη και στην έκφραση από εκείνον με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο 
της προσφοράς της σαρακατσιάνικης γενιάς στον υπέρ πάντων εκείνο αγώνα του Έθνους, 
αλλά στην πανθομολογούμενη παραδοχή ότι ήταν ο αγνότερος και ο ηρωικότερος κλέφτης 
– οπλαρχηγός του ηρωικού εκείνου προεπαναστατικού και επαναστατικού έπους του 1821. 
Ως ο γενναιότερος όλων άλλωστε κρίθηκε στη σύσκεψη της Λευκάδας το 1807 και όλοι οι 
καπεταναίοι όλης της σκλαβωμένης πατρίδας ύστερα από εισήγηση του Ιωάννη Καποδίστρια 
τον ανακήρυξαν αρχηγό πολέμαρχο, ηγέτη της μέλλουσας να κηρυχθεί επανάστασης κατά 
του Τούρκου κατακτητή. Ναι στο τσελιγκόπουλο, στο σαρακατσιανάκι των βουνοκορφών των 
Αγράφων εμπιστεύτηκαν την απελευθέρωση της πατρίδας. Ισχυρότερο όμως αίτιο αυτής της 
επιθυμίας μου είναι γιατί είναι αδικημένος από την Ιστορία ο Κατσαντώνης. 

Δεν έχουν οι ηρωικές του πράξεις προβολή από τους ιστορικούς μας ανάλογη με το μέγε-
θός τους και με τις ιδιαιτερότητές τους. Το βάρος τους όσοι έγραψαν, κυρίως Πελοποννήσιοι, 
το έριξαν στα σοβαρά πολεμικά γεγονότα της Πελοποννήσου. Λίγες φράσεις αφιερώνονται 
στον Κατσαντώνη, στον άνθρωπο που έγινε ο φόβος και ο τρόμος του Αλή, που κράτησε αδού-
λωτα τα Άγραφα όσο ζούσε, που μετά το μαρτυρικό του θάνατο ο Αλή Πασάς υπέταξε «πάντα 
εχθρόν και πολέμιον», υποδούλωσε και τα Άγραφα, έσβησε κάθε φλόγα αντίστασης. Δεν 
εξαίρει κανένας το ότι μαχόταν πάντοτε με λίγους κατά πάμπολλων. Με 83 αντιμετώπισε τους 
800 του Βελή Γκέκα, σκοτώνοντας και τον ίδιο. Με λιγότερους αντιμετώπισε νικηφόρα όλους 
τους άλλους Δερβεναγάδες του Αλή και τους εξόντωσε. Ο Κατσαντώνης μαχόταν ο ίδιος με 
το γιαταγάνι κατά του εχθρού. Δεν αγνάντευε τη μάχη από την κορυφή κάποιου λόφου. Ούτε 



18

έδιδε από εκεί εντολές. Ορμούσε πρώτος με το γιαταγάνι κατά του εχθρού διακινδυνεύοντας 
την ίδια του τη ζωή. Άρχιζε ο ίδιος κάθε στάδιο της μάχης και το συνέχιζε μέχρι που τσάκιζε 
τον εχθρό. Τον προκαλούσε να αναμετρηθούν. «Έβγα να πολεμήσουμε ψηλά στο Προσηλιά-
κου», παρήγγειλε στο Βελή Γκέκα κι εκεί «τον Βεληγκέκα σκότωσε και τρεις μπουλούκ – πα-
σάδες». Δεν τον τρόμαζε το πλήθος του εχθρού. «Ας έρχονται ο παλιότουρκοι και μεις τους 
καρτερούμε... εδώ ν΄ τ΄ Αντώνη το σπαθί του Δίπλα η Λαζαρίνα». Αυτή η εθελούσια προσωπική 
γενναιότητα είναι σπάνιο φαινόμενο στη μακραίωνη ιστορία μας. Και αυτό είναι προσωπικό 
γνώρισμα του Κατσαντώνη. 

Μπροστά σ΄ αυτή την ιδιαιτερότητά του μένω έκθαμβος και επιχειρώ να προσεγγίσω το 
μεγαλείο της. 

Και αυτή θέλησα να εξάρω με τα όσα είπα στον Μάραθο. 
Η αποζημίωση για το 4ωρο ταξίδι από τη Λάρισα για να φθάσω ήταν πλήρως ικανοποιητι-

κή. 
Χάρη στο Σύλλογο και ιδιαίτερα στο Δήμαρχο Αγράφων Χρ. Μπούρα και στο σαρακατσιάνο 

Αντιδήμαρχο Θύμιο Αραπογιάννη – Μιχόπουλο το διήμερο της Κυριακής και της Δευτέρας του 
Αγίου Πνεύματος θα μείνει βαθειά και ανεξίτηλο χαραγμένο στη μνήμη μου. Παρά τις δυσκολίες 
των χωματόδρομων όλης δυστυχώς της ευρύτερης αυτής περιοχής, που η Πολιτεία έπρεπε να 
την είχε προσέξει ιδιαίτερα ή έστω ίσα με άλλες περιοχές, οι επισκέψεις στη θέση «Προσηλι-
άκο», όπως γράφεται (το ορθό και σαρακατσιάνικο είναι «προσηλιακό») στη θέση «στου Βελή», 
το σημείο που θανατώθηκε ο Βεληγκέκας, στη «σπηλιά του Κατσαντώνη», στον Αγραφιώτη 
ποταμό, στο «πήδημα του Κατσαντώνη» στον Αχελώο, η θέα των κορυφών που φέρουν τα ονό-
ματα των κλεφταρματολών «Καταραχιά» και «Τσεκούρα», η ανάγνωση στο ηρώο των Αγράφων 
των σαρακατσιάνικων επωνύμων Αυδής, Γόγουλας, Μουλογιάννης, Κατσαρός, Καλαμπαλίκης, 
Κωστούλας, Μήλιας, Στέκας, Τσιγαρίδης κ.ά. η περιήγηση με οδηγό του αυτοκινήτου και ξεναγό 
τον σαρακατσιάνο αντιδήμαρχο Αραπογιάννη, που κάποιος όχι πολύ μακρινός πρόγονός του το 
άλλαξε σε Μιχόπουλος, απόγονο της ευρυτάνικης σαρακατσιάνικης οικογένειας των Συκάδων, 
ήταν το ομορφότερο ίσως διήμερο που έζησα στα 71 χρόνια της μέχρι τώρα ζωής μου. 

Ξεχωριστή όμως ήταν η συγκίνησή μου και μόνο με τη σκέψη ότι ένα τσελιγκόπουλο, που 
μάλλον δεν έμαθε ούτε «μια κλείτσα γράμματα», υπεράσπισε την τιμή και τη δόξα της πατρίδας 
με την προσωπική του παλικαριά, τη λεβεντιά του την απαράμιλλη, την ατομική του γενναιότητα, 
μόνος και αβοήθητος από άλλες οργανωμένες ομάδες κλεφταρματολών, με λεβέντες κυρίως 
από τη δική του σαρακατσιάνικη γενιά (Δίπλας, Τσόγκας, Καραϊσκάκης κ.ά.) για να ανακηρυχθεί 
Αρχηγός της μέλλουσας να κηρυχθεί Επανάστασης. Έκλαψε στην κυριολεξία η ίδια μου η 
καρδιά στη σκέψη και μόνον ότι έκανα με εκείνον διαδρομή στις βουνοκορφές και στα δάση 
των ευρύτερων Αγράφων. Έπινα νερό από τις ίδιες με κείνον ανάβρες. Αγνάντευα τα ποτάμια 
και τους χειμάρρους, τα φαράγγια και τις λάκκες, τις πετρογέφυρες και τα κρεμάσματα των 
νερών, τα αιωνόβια πεύκα και τα έλατα, τις πανύψηλες οξιές και τα «δένδρα», που αντίκριζε κι 
εκείνος, καραδοκώντας τον κατάλληλο χρόνο για να σκορπίσει τον θάνατο στον εχθρό με τις 
πρώτες τουφεκιές και να αδράξει το γιαταγάνι ύστερα πρώτος αυτός και να ξεχυθεί ως άλλος 
θεός τιμωρός, εναντίον καθενός που συναντούσε στην εφόρμησή του. 

Έφυγα από το Μάραθο και τα Άγραφα, από τα Επινιανά και τα Καμάρια, απ΄τα Βραγγιανά 
και το Μοναστηράκι, απ΄ τη Σάικα και τη Νιάλα, χαρούμενος για όσα έζησα, αλλά και λυπημένος 
γιατί τα άφηνα. Έφυγα με τη σκέψη να εισηγηθώ στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Σαρακατσιάνων 
να καθιερώσει τον Μάραθο, που γεννήθηκε και την Σπηλιά στην οποία άρρωστο τον αιχμαλώτι-
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σαν, ως τόπους σαρακατσιάνικου προσκυνήματος και να το συνδυάσει με τον ετήσιο εορτασμό 
των «ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΕΙΩΝ».

Και, βεβαίως, με την απόφαση να ξαναγυρίσω στον δύσβατο και κακοτράχαλο αυτόν τόπο, 
τον γεμάτο όμως ηρωικές πράξεις και αυτοθυσίες. 

ΑΠ΄ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΑΣ ΠΟΙΗΣΗ

ΤΟΥ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ

Έχετε γεια , ψηλά βουνά και δροσερές βρυσούλες

Και σεις Τσουμέρκα κι Άγραφα, παλληκαριών λημέρια.

Αν δήτε τη γυναίκα μου, αν δήτε και το γιό μου,

Ειπέτε τους πως μ΄ έπιασαν  με προδοσιά κι απάτη.

Αρρωστημένο μ΄ηύρανε, ξαρμάτωτο στο στρώμα,

Ωσάν μωρό στην κούνια του, στα σπάργανα δεμένο. 

(Από τη συλλογή του Ν. Πολίτη «ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ, 

Τα τραγούδια του Ελληνικού λαού, Σχόλια Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗ», 

εκδ. «ΠΑΡΑΔΟΣΗ», σελ. 98).
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Η ΠΗΓΗ «ΦΟΝΤΑΝΑ» ΒΡΑΓΓΙΑΝΩΝ
+ ΠΑΝΟΥ Ι. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, «Τουριστικός Οδηγός Ευρυτανίας», (σελ. 143)

...Στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής , που βρίσκεται απέναντι απ΄ τα Βραγγιανά, το μόνο 
απομεινάρι της παλιάς δόξας, υπάρχουν τοιχογραφίες και φορητές εικόνες, έργα του δυνατού 
ζωγράφου Ιωάννου και των παιδιών του (1647).  Κοντά στο εκκλησάκι αυτό, που κτίστηκε 
παλιότερα από την τοιχογράφησή του, υπάρχει η περίφημη τοπική με το θαυμάσιο νερό της 
«Φοντάνα», μια βρύση με αληθινό «αθάνατο» νερό, που εκτός της εξυπηρέτησης των ανθρώ-
πων, ποτίζει και τα γύρω από εκκλησάκι χωράφια. Ο Ευγένιος Γιαννούλης της αφιέρωσε 
τούτο το επίγραμμα:

«Ιζεό μοι πάρα, ώ ξένε καν κεν οδείο παρέλκω, 
Πίε δε και νάματος τούδε ακηρασίου.
Ελθών ουν υπό της δε κεράσου μοι ανάκεισο.
Νίζε θοούς τε πόδας, χρώτα τέρην τε άπαν.
Φοντάνα κικλήσκουσί μενυν εγχώριοι ‘ανδρες 
Φωνή τη Λατίνων, ουκ Αχαϊδι, φίλε». 

Ήτοι, κατά μετάφραση του Π. Βασιλείου:

«Κάθησε κοντά μου, διαβάτη, αν και βρίσκομαι παράμερα,
Πιες κι από τούτο το αθάνατο νερό.
Μιας κι ήλθες,  ξάπλωσε κοντά μου, κάτ΄ απ΄ αυτήν την κερασιά.
Νίψε τα γρήγορα πόδια σου κι όλο το τρυφερό σου δέρμα.
Τώρα οι ντόπιοι άνθρωποι δεν με φωνάζουν, φίλε  μου, στη γλώσσα των Ελλήνων,
Αλλά «Φοντάνα με καλούν σε κείνην των Λατίνων»

(Φωτ. Κ. Τσιώλης)
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Α Γ Ρ Α Φ Α

♦	 ΧΩΡΟΣ ΑΡΧΕΓΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ
♦	 ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΩΝ ΑΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ & ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ
♦	 ΕΞΑΙΡΕΤΟ ΤΟΠΙΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΓΝΗΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΟΔΡΑΣΗ

Γράφει ο Γεώργιος Σ. Γεωργού

Υποσχέθηκα ένα άρθρο - αναφορά, στον ακάματο πρόεδρο της Πανευρυτανικής κ. Κώστα 
Παπαδόπουλο, για το 3ήμερο συνέδριο ιστορικής και πολιτιστικής αυτογνωσίας των Αγρα-
φιωτών, που έλαβε χώρα στις 8, 9, 10, Αυγούστου 2008 στο Τροβάτο, Άγραφα και Βραγγιανά, 
αντίστοιχα.

Παρ’ ότι ένα τόσης μεγάλης σημασίας πνευματικό γεγονός για τα Άγραφα έχει τον κίνδυνο 
να περάσει απαρατήρητο αν όχι και κατακριτέο από τον άνθρωπο της σύγχρονης αντιπνευματι-
κής πραγματικότητας ή της ιστορικής λήθης, ή απ’ όσους δεν πιστεύουν ότι η γόνιμη επαφή με 
το παρελθόν αποτελεί την ασφαλέστερη οδό για το μέλλον, θεωρώ ότι την μεγάλη αξία του 
γεγονότος οριοθετούν και επισημαίνουν τα εξής στοιχεία:

•	  Η άρτια προετοιμασία του υπό την αιγίδα της Πανευρυτανικής Ενώσεως και του προέδρου 
της κ. Κων/νου Παπαδόπουλου, ως και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ευ-
ρυτανικών Σπουδών και Ερευνών κ. Κλεομένη Κουτσούκη, συνεπικουρουμένων από 
πλήθος αφανών και επιφανών Ευρυτάνων, εχόντων όλων το προνόμιο της αγάπης τους 
για τη γενέθλια γη, δείγμα της ρουμελιώτικης λεβεντιάς και ανιδιοτέλειας.

•	  Η ολόθερμη υποστήριξη του από: α) τον Δήμαρχο Αγράφων κ. Χρήστο Μπούρα με τον 
ρόλο του οικοδεσπότη, β) την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση της Ευρυτανίας και τον Νομάρχη 
κ. Κώστα Κοντογεώργο με τον ρόλο του μεγάλου χορηγού, γ) τον επίσκοπο Καρπενη-
σίου κ. Νικόλαο, ο οποίος με την αδιάκοπη επί τριημέρου παρουσίας του ευλόγησε και 
ευόδωσε τις εργασίες του, δ) την ΤΕΔΚ του Ν. Ευρυτανίας, ε) τη συμμετοχή πολιτιστικών 
συλλόγων των Αγράφων και ευρύτερα την ευγενή χορηγία αξιότιμων Ευρυτάνων, που 
πάντοτε επιχορηγούν τέτοιες προσπάθειες όπως του επιχειρηματία κ. Στέφανου Κω-
στούλα και της Εταιρείας Hontos Center.

•	  Η συμμετοχή πενήντα και πλέον επιστημόνων - ερευνητών από την Ελλάδα και το εξωτε-
ρικό, οι οποίοι με αγάπη και ενδιαφέρον κατέθεσαν τον πνευματικό τους κάματον.

•	  Τέλος, το περιεχόμενο των εισηγήσεων του συνεδρίου που ανέδειξαν τα Άγραφα ως:
-	 Χώρο αρχέγονου πολιτισμού
-	 Χώρο αρχαίων πολεμιστών
-	 Σύμβολο της ελευθερίας και ανεξαρτησίας
-	 Χώρο αγιότοκο (12 Ευρυτάνες Άγιοι)
-	  Χώρο εύανδρον, όπου πολλοί ανεδείχθησαν σε εθνεγέρτες και μεγάλους αγωνιστές 

της απελευθέρωσης
-	  Κέντρο του κλεφταρματωλισμού, που ανάγεται στον αρχαιοελληνικό και βυζαντινό 

κόσμο
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-	  Καταφύγιο ελεύθερων Ελλήνων, που δεν ήθελαν την κοινωνία με τον άξεστο κατα-
κτητή

-	  Σχολείο της θύραθεν ελληνορθόδοξης παιδείας, μιας παιδείας που στα μαύρα χρόνια 
της τουρκοκρατίας στηριζόμενη κυρίως από το ράσο και τον μοναχισμό προστάτευσε 
την εθνική μας ταυτότητα και συνέβαλε στην διατήρηση της παραδόσεώς μας.

Να μιλήσουμε για τους περικαλείς ναούς και μονές των Αγράφων που διασώζονται μέχρι 
σήμερα και αποτέλεσαν το μεγαλύτερο σχολείο, το στήριγμα και την παρηγοριά του αγρα-
φιώτικου λαού στις πικρές ώρες. Άγιοι Ταξιάρχες στο Μάραθο, Άγιος Δημήτριος στο 
Τροβάτο, Μονή Αγίας Παρασκευής στα Βραγγιανά κ.ά.

Να μιλήσουμε για τη μεγάλη σχολή στην Γούβα Βραγγιανών, το Ελληνομουσείο 
Αγράφων που η αγιότης, η αξιωσύνη, η αρχαιομάθεισ, η σοφία, η καρποφόρος διδασκαλία 
στους ορεσιβίους πληθυσμούς του ιδρυτού του Οσίου Ευγενίου Αιτωλού, του υπογεγραμ-
μένου ως Γιαννούλη, άφησε εποχή και έθεσε τις βάσεις της παιδείας σε όλη την ευρύτερη 
περιοχή.

Να μιλήσουμε για το πιο δυνατό καριοφύλι των κλεφτών, τον πρωτοκλέφτη και εθνομάρτυ-
ρα Κατσαντώνη με τους 80 και πλέον συντρόφους του, που η αυτοθυσία και τα κατορθώματά 
του έγιναν θρύλος, έγιναν δημοτικό τραγούδι στο πανελλήνιο, εμψύχωσαν τις καρδιές των 
δούλων Ελλήνων, προαναγγέλλοντας και ευοδώνοντας την εθνεγερσία του ’21.

Πώς θα μιλήσουμε για όλα αυτά που αποτελούν την πνευματική παρακαταθήκη των Αγράφων 
θεμελιωμένης στην ιδέα της ελευθερίας, του αγώνα, της ανεξαρτησίας, του ηρωισμού, της αγι-
ότητας, αν δεν μας διακατέχει το ήθος της ελληνικής παιδείας η αρετή και η τόλμη.

Και όμως στ’ Άγραφα κάποτε Έλληνες δεν μίλησαν μόνο αλλά έκαναν πράξη αυτό το πνεύμα 
ζωής, το ηρωικό και ουσιαστικό, που εκφράζει διαχρονικά το γνήσιο ελληνισμό και διασώζεται 
βιωματικά στους περισσότερους ορεσίβιους Έλληνες. Το πιο σπουδαίο έκαναν ευρύτερα γνω-
στό μεταξύ των ραγιάδων Ελλήνων ότι αυτό που χρειάζονται για να κατορθώσουν να ελευθε-
ρωθούν είναι η παιδεία και η ελευθερία. Και αυτά τα αγαθά δεν χαρίζονται αλλά κατακτώνται 
με σκληρό αγώνα και αυτοθυσία.

Κάντε αυτόν τον αγώνα και σήμερα Αγραφιώτες Ευρυτάνες όπου γης:

•	 	Μείνατε, εσείς που μένετε και άλλοι περισσότερο να φυλάτε αυτά τα κακοτράχαλα αλλά 
ευλογημένα βουνά, καθ΄ όλη τη διάρκεια του χρόνου, παρά τις αντιξοότητες.

•	 	Απαιτήστε από την πολιτεία το κτίσιμο του οδικού σας δικτύου στον Ιστορικό σας Δήμο, 
που το 2008 δεν έχει ούτε ένα μέτρο άσφαλτο. Και αυτό όχι σαν υποχρέωσή της αλλά ως 
οφειλόμενη αντιπαροχή, έστω και ετεροχρονισμένη, για τους χιλιάδες τόνους γάλακτος, 
τυριού και αιγοπροβατίσιου κρέατος που έθρεψαν τους Έλληνες επί χιλιάδες χρόνια οι 
μαστοί των κοπαδιών σας και η αξιοσύνη σας.

•	 	Κρατείστε τις πάτριες παραδόσεις ως κόρη οφθαλμού, όπως κρατήσατε την παράδοση 
της νηστείας στο όνομα της Παναγίας κατά το τριήμερο του συνεδρίου. Γιατί η παράδο-
ση προσφέρει λύσεις μέλλοντος, δημιουργεί ήθος και εμπεδώνει φρόνιμα. Μπορεί να 
στερηθήκατε το παρόν, η δημιουργική προσήλωσή σας στο παρελθόν θα βοηθήσει να 
κατακτήσετε το μέλλον.

•	 	Δημιουργήστε έναν περικαλλή ημιυπαίθριο χώρο, αρχαίου και βυζαντινού ρυθμού, στο 
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φυσικό μουσείο της αυλής του ναού της Αγίας Παρασκευής, στη Γούβα Βραγγια-
νών εις μνήμην του πνευματικού ανδρός και Οσίου Ευγενίου Αιτωλού Γιαννούλη, 
για να αποκτήσει το συνέδριό σας μόνιμη στέγη και να διδάσκονται όλα τα γράμματα που 
αναφέρονται στις «Αρετές των βουνών σας, των βουνών του ‘21» όπως λέει και 
το δημοτικό τραγούδι του γαμπρού σας κ. Κώστα Νάκα.

 Εμείς οι Σαρακατσαναίοι και ιδιαίτερα οι Σαρακατσαναίοι της χερσονήσου του Αίμου θα εί-
μαστε αδελφικά μαζί σας όταν μας φωνάζετε, γιατί τ’ Άγραφα είναι η ψυχή μας, είναι οι μνήμες 
μας, είναι οι ήρωές μας, είναι τα πολυάριθμα κοπάδια μας που πέθαναν αλλά μας έμεινε ο γλυ-
κύς απόηχος των κουδουνιών τους, είναι το ζωντανό κλέφτικο δημοτικό μας τραγούδι 
και οι χοροί όπου οι χορευτές χορεύουν χωρίς να σκύβουν το κεφάλι.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 15/12/2008

ΤΡΟΠΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥΣ  
ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΤΩΝ «ΣΧΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ»

Του π. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Απολυτίκιο (Ήχος πλ. α΄)

Παρακλήτου την Χάριν νυν ανυμνήσωμεν

και την Πρόνοιαν τούτου υπέρ του Γένους ημών

Ευρυτάνων οι χοροί νυν μεγαλύνομεν

ότι ηυδόκησε φωτί καταυγασθήναι τηλαυγώς

τω ζήλω του Ευγενίου

και συνεργεία διδάχων,

τηρήσαι πίστιν ημών αλώβητον. 

Μεγαλυνάρια

Χαίρετε τρισόλβιοι αθληταί και του Παρακλήτου γνησιώτατοι

Εκφρασταί, διδάσκαλοι του Γένους και Σχολών των Αγράφων

Και νυν υπέρ του Έθνους Χριστώ πρεσβεύσατε.

----//----

Δεύτε ευφημήσωμεν ευλαβώς την σεπτήν χορείαν

Διδασκάλων των ευκλεών, την μετ΄ Ευγενίου φρουρήσασαν το Γένος,

Σχολών των Αγράφων τους θεοφάντορας. 
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ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΤΩΝ «ΣΧΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ»
(Από το ειλητάριο του Μνημείου  Ευγενίου του Αιτωλού   

και των Διδασκάλων του Γένους των «Σχολών των Αγράφων» στο Καρπενήσι)

ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ
ΤΩΝ  «ΣΧΟΛΩΝ ΤΩΝ  ΑΓΡΑΦΩΝ» 1645-1845

ΑΓΗΡΩΣ Η ΜΝΗΜΗ
ΚΑΙ Η ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΑΪΔΙΟΣ

ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΟΡΔΙΟΥ
ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ
ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΚ ΦΟΥΡΝΑ
ΣΑΒΒΑ ΕΚ ΤΡΟΒΑΤΟΥ
ΙΑΚΩΒΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΛΙΤΖΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΑΦΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΕΚ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΙ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΚ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΠΑΡΚΟΣΗ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΑΦΗ
ΠΑΠΑΘΕΟΥ ΙΘΑΚΗΣΙΟΥ
ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ ΕΚ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΕΡ. ΕΚ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΤΖΗΠΟΛΥΖΩΗ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΠΑΠΑΘΕΟΥ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΕΚ ΒΡΑΧΑΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΛΙΤΖΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΑΦΩΝ
ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΙΤΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΖΑΡΑΚΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΕΚ ΦΟΥΡΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΣΗΦ ΑΡΧΙΜ. ΕΚ ΦΟΥΡΝΑ
ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, ΚΑΛΛΙΝΚΟΥ, ΙΩΝΑ, ΗΓΟΥΜΕΝΩΝ Ι.Μ. ΒΡΑΧΑΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΕΚ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ
ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΜΠΟΥΡΗ
ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΚΑΣΤΑΝΟΦΥΛΛΗ
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΡΧΙΟΔΙΑΚΟΝΟΥ ΕΚ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ
ΚΟΣΜΑ ΘΕΣΠΡΩΤΟΥ
ΚΑΙ ΩΝ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΣ ΟΙΔΕΝ 

(Βλ. σχετ.: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝ. ΒΛΑΧΟΥ, 
«Η  ΕΙΣ ΑΓΙΟΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΙΣ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ», Αθήναι 2008, σελ. 286,287)
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Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ο ΓΟΡΔΙΟΣ
Στα αγιοβάδιστα Άγραφα και συγκεκριμένα στο χωριό 

Βραγγιανά, γεννήθηκε το 1654 ένας από τους σημαντικό-
τερους λόγιους κληρικούς στην εποχή της Τουρκοκρατίας ο 
σοφός Αναστάσιος ο Γόρδιος. 

Στα δύσκολα χρόνια της σκλαβιάς ο σημαντικός αυτός 
σύνδουλος της βασιλείας του Χριστού μας Αναστάσιος απο-
τέλεσε βασικό στήριγμα των Ρωμιών και του σκλαβωμέ-
νου γένους μας. Σύμφωνα με αδιαμφισβήτητες ιστορικές 
αναφορές και πληροφορίες ο Αναστάσιος Γόρδιος υπήρξε 
αναμφισβήτητα ο επιφανέστερος μαθητής του Αγίου Ευγέ-

νιου του Αιτωλού. Αποτέλεσε θα υποστηρίζαμε σθεναρώς ο φυσικός συνεχιστής του αληθινού 
ορθόδοξου εκπαιδευτικού πνεύματος, το οποίο κοσμούσε την περιοχή των Αγράφων και την 
έκανε να ακτινοβολεί σε γη και ουρανό. 

Ασκητική μορφή
Ήταν μία φυσιογνωμία θαυμαστή απ’ όλους. Η μορφή του ασκητική και ο λόγος του μεστός 

και ουσιαστικός ταρακουνούσε τις φοβισμένες ψυχές των σκλαβωμένων Ελλήνων. Ο Αναστά-
σιος Γόρδιος σπούδασε στην Ιταλία γιατρός και εκεί διδάχθηκε τη λατινική αλλά και την αρχαία 
ελληνική γραμματεία από μεγάλους Έλληνες και ξένους δασκάλους που δραστηριοποιούνταν 
στο χώρο της Ιταλίας. Ωστόσο, παρέμενε πιστός στα νάματα της Ορθοδόξου πίστης και ήλεγχε 
τους Έλληνες εκείνους που έπεφταν στα δίκτυα του Παπισμού προκειμένου να εξυπηρετήσουν 
τη ματαιοδοξία τους. Μάλιστα χαρακτηριζόταν λόγω της σθεναρής στάσης του και των ακλό-
νητων πιστεύω του στην τριαδική αλήθεια πολέμιος του ισχυρού τότε ξεπεσμένου όμως και 
αδυνάτου στον ουρανό Παπισμού. 

Εκτός της ελληνικής γλώσσας μιλούσε απταίστως την γαλλική και ιταλική. Αυτό το γεγο-
νός σε συνδυασμό με την σπουδαία φυσιολογική κατάρτιση που αποκόμισε από την πολυετή 
εντρύφηση με τα γράμματα τον κατέστησαν περιζήτητο από μεγάλα πανεπιστημιακά κέντρα της 
αλλοδαπής. Οι προτάσεις αξιοποίησής του ήταν πάμπολλες. Ωστόσο, η σκέψη του σοφού αυτού 
και ενάρετου ανδρός περιστρεφόταν στην Ελλάδα και ο νους του ήταν αγκιστρωμένος στο 
σκλαβωμένο γένος μας. Δεν ήθελε να πρωταγωνιστήσει ο ίδιος στην αλλοδαπή αλλά επιθυ-
μούσε διακαώς να συνεισφέρει με κάθε τρόπο στην πνευματική αναβάθμιση και κατάρτιση των 
κατατρεγμένων Ελλήνων.

Διδαχές
Έτσι, πήρε τη μεγάλη απόφαση να επιστρέψει στον τόπο του, τα Βραγγιανά, στον τόπο 

εκείνο δηλαδή που ήδη είχαν ανάψει οι πρώτες σπινθήρες του αγώνα για τη λευτεριά. Γιατί από 
τα Βραγγιανά και τη Σχολή του Γένους που λειτουργούσε άρχισαν να θεμελιώνονται οι αρχές 
της ελευθερίας και να πνέει η ουράνια μοναδική αύρα που έκανε τους Έλληνες να μεθούν στο 
πέρασμά της.

 Έχοντας αποκομίσει ουσιαστικές γνώσεις ο Αναστάσιος Γόρδιος επιστρέφει λοιπόν για 
να διδάξει στο Αγιοπνευματικό Πανεπιστήμιο των Μεγάλων Βραγγιανών, ώστε ο σπόρος της 
Ορθοδοξίας να μην εξαφανιστεί από αυτό τον τόπο. Δίδαξε στο Αιτωλικό, στα Τρίκαλα και στο 
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Καρπενήσι. Μιλούσε για τον Χριστό, την ελληνική ιστορία και καλλιεργούσε, μυστικά την ιδέα 
του ξεσηκωμού. Οι διδαχές του διασώθηκαν σε πάρα πολλά συγγράμματα που έγραψε προσω-
πικά και τα οποία φυλάσσονται σήμερα σε μοναστήρια της περιοχής. 

Μετέφρασε σε απλή ελληνική γλώσσα τον γιατρό Ιπποκράτη. Στο πλούσιο συγγραφικό του 
έργο περιλαμβάνονται: «Συντομωτάτη έκθεσις Λογικής», «Ρητορική Τέχνη», «Λεξικόν της καθο-
μιλουμένης», «Εγχειρίδια», ορθογραφικά και συντακτικά, «Ιατρικές Συνταγές» και 750 περίπου 
«Επιστολές», αρκετές των οποίων αναφέρονται σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των 
σχολείων της εποχής. 

Συνέταξε στην αρχαία ελληνική και απλή ελληνική γλώσσα βοτανολογικό και ζωολογικό 
ονοματολόγιο προδρομικό στο είδος του. Επίσης έγραψε τη βιογραφία του αγίου Ευγενίου 
του Αιτωλού του καλού παιδαγωγού και δασκάλου του και έγραψε διάφορες θεολογικές δια-
τριβές.

Μερικά από τα έργα του Αναστάσιου Γόρδιου εκδόθηκαν στο εξωτερικό και συγκεκριμένα 
στο Βουκουρέστι, στη Μοσχόπολη, στη Βιέννη, ενώ άλλα έμειναν αντιγραμμένα σε κώδικες 
μοναστηριών ή βιβλιοθηκών. Το κύρος του ως σοφού και λογίου απλώθηκε σ’ όλη την Οθω-
μανική επικράτεια. Ορισμένοι μάλιστα τον παρομοίαζαν και τον σύγκριναν ακόμα και με τον 
Αριστοτέλη. 

Ο Αναστάσιος Γόρδιος αγωνίστηκε να μεταπείσει τους μορφωμένους Έλληνες που είχαν 
καταφύγει στο εξωτερικό να επιστρέψουν πίσω για να μην αφήσουν στο σκοτάδι τη γενιά μας. 
Ταυτόχρονα με την πολυποίκιλη δραστηριότητά του βοηθούσε πολύτεκνους, στήριζε οικονομικά 
χήρες μητέρες και αναλάμβανε τη φροντίδα των ορφανών.

 Ήταν ο ιατρός των Βραγγιανών όχι μόνο των σωμάτων αλλά και των ψυχών. Ο Αναστάσιος 
Γόρδιος ήταν κατ’ ουσία η ψυχή και ο φύλακας άγγελος των Αγράφων. 

Κοιμήθηκε το 1729 και θάφτηκε εκεί στον τόπο που υπηρέτησε και αγάπησε από μικρό 
παιδί, στα  Βραγγιανά, δίπλα στον τάφο του διδασκάλου του Αγίου Ευγένιου του Αιτωλού.

Εκεί φυλάσσεται σήμερα και η θαυματουργική κατά λαϊκή ετυμηγορία κάρα του. Η άρρητη 
ευωδιά της κάρας του Αναστασίου Γορδίου σηματοδοτεί τον άνδρα ως ενάρετο και του προσ-
δίδει την στολή του νυμφώνα του Χριστού, τη στολή της αγιότητας. 

Είναι μάλιστα αμέτρητες οι μαρτυρίες ανθρώπων που έσκυψαν ευλαβικά να ασπασθούν την 
κάρα του μεγάλου ανδρός και βρήκαν την ίαση που αναζητούσαν. Τα δαιμόνια μάλιστα φρίττουν 
ενώπιον της θέας των ιερών λειψάνων του μεγάλου αυτού σοφού ανδρός. 

Είθε η επίσημη Εκκλησία ας καταγράψει την αλάνθαστη συνείδηση των πιστών και σύντομα 
να τον κατατάξει στα δίπτυχα των Αγίων Της. Διότι στον ουρανό κατά μαρτυρία συγχρόνου αν-
θρώπου που προσφάτως ιάθηκε από σοβαρή ανίατη ασθένεια ο Αναστάσιος Γόρδιος λογίζεται 
και είναι ήδη Μέγας.

Τα Άγραφα σήμερα αποτελούν ένα ορθόδοξο μετερίζι και κρύβουν στο διάβα της ιστορίας 
πολύ καλά το μυστικό πνευματικό οπλοστάσιο που διαθέτουν κατά των δαιμόνων της κάθε 
εποχής. Επιβεβαιώνουν με τον τρόπο αυτό τα όσα προφήτευσε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός ότι 
δηλαδή τα Άγραφα στις δύσκολες μέρες θα σώσουν πολύ κόσμο.

Αναδημοσίευση από τις εφημερίδες  
«ΣΤΥΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» και 

«ΜΕΓΑΛΑ ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ» (αριθ. φ. 34, σελ. 7)
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Ο ΑΧΕΛΩΟΣ (ΑΣΠΡΟΣ Ή ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΣ)
Γράφει ο Γιώργος Αθανασιάς

Μέσα απ΄ τα σπλάχνα της ελατόφυ-
της και χιονοσκέπαστης νότιας πλαγιάς 
του όρους Λάκμος η Περιστέρι, που 
αποτε λεί κομμάτι της ραχοκοκαλιάς της 
κραταιάς.... της επιβλητικής Πίνδου και 
σε υψόμετρο που αγγίζει η ξεπερνάει 
τα 2000 μέτρα γεννιέται ο Αχελώος 
ποταμός. Το φιδίσιο του κορμί αφού 
περάσει ράχες και λαγκαδιές, κάμπους 
και καταράχια, κοιλάδες κι αναμεσαριές, 
απλώνεται σε μήκος περισσότερο των 
225 χιλιομέτρων – είναι ο δεύτερος, 

μετά τον Αλιάκμονα, γηγενής ποταμός της Ελλάδας και καταλήγει στα νησιά Εχινάδες, εκεί 
όπου έχουν αντάμωση ο Πατρα ϊκός κόλπος με το Ιόνιο Πέλαγος.

Στο δρόμο, στη στράτα και στο πέρασμά του, βλέποντας τη μεγαλοπρεπή θωριά του και 
μη αντέχοντας την αμέτρητη δύναμή του υποκλί νονται και προσκυνούν όλοι οι μικρότεροι και 
ό λοι οι αδύνατοι και τραβάνε, συνεχίζουν σωστότερα, το δρόμο τους κάτω από τη δική του 
σκιά, κάτω από τις δικές του προσταγές και σύμφω να με τα δικά του θέλω. Τον προσκυνούν 
και τον αναγνωρίζουν ποτάμια τρανά όπως ο Μέγδοβας κι ο Αγραφιώτης, ο Τρικεριώτης και 
ο Ίναχός, αλλά κι άλλα πολλά μικρότερα όπως ο Πρασιώτης, ο Λεπιανίτης, ο Γρανιτσιώτης τα 
οποία, χαρίζοντάς του τα νερά τους, τον κά νουν ακόμη τρανύτερο, πιο παντοδύναμο, περισ-
σότερο φανταχτερό κι ανείπωτα μεγαλό πρεπο.

Στου Αχελώου τα νερά τρελοπαίζουν οι πέ στροφες, κολυμπούν τα στρωσίδια, απολαμβά-
νουν της ζωής τις καλοσύνες οι βάτραχοι και οι νεροφίδες, καθρεφτίζονται τα αιωνόβια 
πλατά νια, της όχθης του τα πολύμορφα λιθάρια και οι χιλιοτραγουδισμένες ιτιές, ενώ στων 
πλευρών του τις απότομες σπηλιές, στους πέτακες και μέσα στα ριζοσπήλια τα απόκρημνα 
φωλιάζουν γεράκια, κουκουβάγιες, μπούφοι και αετοί, α γριοπερίστερα και κοτσύφια, πε-
τροχελίδονα και σκίουροι, κουνάβια άγρια μελίσσια του αφροστεφανωμένου Αχελώου οι 
ονομασί ες ποικίλουν. Ποικίλουν, όπως ποικίλουν τα κλώσματά του, οι δίνες και οι βίραγκές 
του, τα φαράγγια και οι στενωσιές του, τα βάθη και τα πλάτη του, οι διαθέσεις του και οι 
φυσικές του ομορφιές.

Κατ’ αρχάς, το κύριο όνομά του, το Αχελώος δηλαδή, εικάζεται, ότι προέρχεται από τη 
σαν σκριτική ρίζα «αχ» ή τη, λέξη «άχα» που πάει να πει «νερό» και από το επίθετο σύγκρισης 
«λώων» που σημαίνει καλύτερος ή ποσοτικά μεγα λύτερος.

Για του Αχελώου το όνομα υπάρχουν κι άλλες γνώμες κι άλλες εικασίες κι άλλες εξηγή-
σεις πολλές. Μία εξ αυτών λέει, ότι οι αρχαίοι του απέδωσαν την ονομασία του αυτή εξ αιτίας 
του μεγέθους του. Επίσης, σύμφωνα με άλλη εκδο χή, οι αρχαίοι, το «Αχελώος», φαίνεται 
να το παρήγαγαν από το «άχος», που στη νεοελληνική γλώσσα πάει να πει «πόνος», «λύπη», 
«θλίψη». Με άλλα λόγια και σύμφωνα με της κουβέντας μας την εκδοχή, ο Αχελώος, κατά 
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τους αρχαίους, είναι «ο ποταμός των πόνων» (άχος + ρέων). Μιαν άλλη άποψη υποστηρίζει, 
ότι ειπώθηκε «Αχελώος» από την κατά καιρούς τρικυμισμένη, μανιασμένη, μανιωμένη διάθεσή 
του κι από την εξαιρετικά επιθετική μορφή του. Βέβαια, υπάρχουν και οι ανικανοποίητοι. Δηλα-
δή υπάρχουν εκείνοι, που δεν θεωρούν καμία από τις προαναφερθείσες εκδοχές ικανοποιη-
τική, γι’ αυτό και του Αχελώου την ονομασία την αποδίδουν στο ανατολίτικο «Άχουλα», που 
ση μαίνει οικογένεια, γενεά, οικογενειάρχης, γε νάρχης.

Το όνομα Άσπρος ή Ασπροπόταμος, που ‘ναι η λαϊκότερη ονομασία του Αχελώου, γεννιέ-
ται μέσα από πολλές εκδοχές, οι οποίες μοιάζουν μεταξύ τους μιας κι έχουν την ίδια ρίζα 
και την ίδια αφορμή και ασφαλώς αποδίδουν το ίδιο α ποτέλεσμα τουτέστιν παράγουν και 
«χαρίζουν» το ίδιο όνομα.

Κατά πολλούς ο Αχελώος λέγεται 
Άσπρος και Ασπροπόταμος επειδή στο 
διάβα του κουβαλάει μεγάλες ποσότη-
τες λευκής λάσπης που κάνει τον πυθ-
μένα του ολόλευκο.

Άλλοι, το όνομά του το αποδίδουν 
στην αφρισμένη εικόνα που παρουσιά-
ζει κατά την άνοιξη, όπου, όπως καλυ-
τερεύει ο καιρός, ανεβαίνουν οι θερμο-
κρασίες, λιώνουν τα χιόνια και πολλα-
πλασιάζονται τα νερά του.

Ορισμένοι πάλι το αποδίδουν στο 
λευκό χρώμα των χαλικιών του κι άλλοι 

στα πεντακάθαρα νε ρά του. Ανάμεσα στους τελευταίους πρώτος και καλύτερος συγκαταλέ-
γεται και ο Τούρκος περιηγητής Ελβιά Τσελεμπί, ο οποίος, στα ταξιδιωτικά του στα 1668 
έγραφε για τον Αχελώο «Στη λίμνη χύνεται ένα κρυστάλλινο ποτάμι « που λέγεται: «Ακ –Σου», 
δηλαδή χύνεται ένα ποτάμι που λέγεται Ασπροπόταμος.

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Αχελώος, κατά περιοχές, έχει και άλλα ονόματα. Ονόματα και 
προσωνύμια εντελώς τοπικά, που δεν κατορ θώνουν να «σβήσουν» το όνομά του το μεγάλο. 
Ένα απ’ αυτά είναι και το «Θέστιος». Το προσω νύμιο αυτό το οφείλει στην πάλαι ποτέ λαμπρή 
και κραταιά αρχαία πόλη των Θεστιέων. Βέβαια, ορισμένοι υποστηρίζουν ή, αν θέλετε, θέ-
λουν την ονομασία του αυτή να την πήρε από τον μέ σα στ’ αφρισμένα του νερά πνιγμό του 
μυθικού βασιλιά Θέστιου. Όμως, αυτό, μάλλον, δεν ευσταθεί, διότι ο μύθος που αναφέρεται 
στον πνιγμό του γιου του Άρη και της Πεισιδίκης (Παυσανίας Γ’ 13,6), του Θέστιου δηλαδή, 
δημιουργήθηκε πολύ αργότερα. 

Ο Αχελώος, στις εκβολές του, λέγεται, κυρίως απ’ τους ναυτιλλόμενους, Άξενος και Θόας, 
ε νώ ο Θουκυδίδης του προσδίδει την ιδιότητα του γοργού και άξενου ποταμού, επισημαίνο-
ντας, ότι, κατά τους χειμερινούς μήνες, η κατά των Οινιάδων εκστρατεία είναι αδύνατη, λόγω 
του «μεγάλου και πολλού και θολερού» ύδατος του ποταμού.

Τα τρία προαναφερθέντα ονόματα, που από τον Πλούταρχο (περί ποταμών VIII) τα παρέ-
λαβαν κι άλλοι νεότεροι, δεν άντεξαν στο χρόνο κι έτσι δεν κατόρθωσαν να σβήσουν την 
προϊστορική ονομασία του ποταμού θεού Αχελώου. Οι αρχαίοι θεωρούσαν και αντιμετώπιζαν 
τον Α χελώο ως μοναδικό πραγματικό ποταμό, τον ή θελαν γιο του Ουρανού και της Γης και 

Γέφυρα Αυλακιού
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πατέρα των Σειρήνων! Γι’ αυτούς, ήταν ο μεγαλύτερος ποταμός του τότε γνωστού κόσμου, 
απ’ τον ο ποίον πήγαζαν όλοι οι άλλοι! Γι’ αυτό, όπως προείπαμε, το όνομά του σημαίνει 
πολύ νερό. Ουσιαστικά, μπορούμε να πούμε, ότι το «Αχε λώος» είναι ένας γενικός όρος που 
περιλαμβά νει όλα τα υδάτινα ρεύματα κι όλους τους πο ταμούς της γης!

Όπως μπορούμε να φανταστούμε και να υπο θέσουμε, των ποταμών ο πατέρας, σε καμιά 
περίπτωση δεν μπορούσε και δεν έπρεπε να έ χει τις πηγές του στη γη. Ένας τέτοιος ποτα-
μός έπρεπε να έχει, και είχε, τις πηγές του μέ σα στου ουρανού τα σπλάχνα. Κοντολογίς ο 
Α χελώος ήταν ο «ουράνιος ποταμός» που κύλαγε στη γη κι «ωφέλαγε» τον κόσμο!

Του Αχελώου τις πλημμύρες, των αρχαίων η φαντασία, τις ήθελε ως εκβιαστικές ερωτι-
κές επιδρομές ενός παθιασμένου και ιδιαίτερα ε νοχλητικού μνηστήρα για την βασιλοπούλα 
της Αιτωλίας Δηιάνειρα.

Κατά τους αρχαίους, ο Αχελώος –παίρνοντας τις κατηφοριές, βογκομαχώντας στα στενά 
και πλημμυρίζοντας τους κάμπους -εμφανίζονταν με τρεις μορφές, η μία εντυπωσιακότερη 
από την άλλη. Οι στροφές, τα γυρίσματα, οι καμπές, οι ρεματιές, τα ρείθρα και τα κλώσματά 
του, στων ανθρώπων τα. μάτια και στον κάθε φαντασμένο νου, του έδιναν τη μορφή ταύρου 
αγριε μένου που μουγκάνιζε αδιάκοπα. Το μήκος του το ατέλειωτο και οι σκολιώσεις του 
οι απανω τές τον έφτιαχναν δράκο. Άλλοι πάλι, τον φα ντάζονταν ως εύρωστο, γενειοφόρο 
άνδρα με μεγάλο κεφάλι, ο οποίος στο μέτωπό του είχε δυο μεγάλα και ιδιαίτερα δυνατά 
κέρατα (συμβόλιζαν τους ελιγμούς και τις ατέλειωτες δια κλαδώσεις του), ενώ απ’ το στόμα 
του έβγαι ναν συνεχή, πανώρια κι απ’ τις ανθρώπινες δυ νάμεις αδάμαστα υδάτινα κύματα. 
Ο Αχελώος, μ’ αυτές τις τρεις φοβερές μορφές του εμφανίζονταν ενώπιον της λυγερής 
βασι λοπούλας, της Δηιάνειρας, ζητώντας του τον έρωτά της, τη χάρη και της αγάπης της το 
φλογερά το βλέμμα.

Ο πατέρας της βασιλοπούλας, ο ξακουστός και παντοδύναμος Οινέας, σκέφτονταν να 
υποκύψει και να γίνει της κόρης του ο γάμος με τον φοβερό Αχελώο, αλλά... αλλά ξάφνου 
κι απ’ το πουθενά, την κρίσιμη στιγμή, παρουσιάστηκε άλλος τρομερός αντεραστής κραδαίνο-
ντας τό ξα και λόγχες και τινάσσοντας ρόπαλα ασήκω τα! Ήταν ο μυθικός ήρωας κι ο ανίκητος 
ημίθε ος Ηρακλής.

Αυτό ήταν...! Στου έρωτα τ’ αλώνια και στης α γάπης το πλάτωμα έγινε μάχη σκληρή, έγινε 
μάχη απερίγραπτη και μάχη σώμα με σώμα. Οι δυο ήρωες, οι δυο ανίκητοι μονομάχοι, πάλε-
ψαν ώρες πολλές. Όμως στο τέλος κάθε μά χης, κατά κανόνα, υπάρχει πάντα νικητής, υ πάρχει 
και ηττημένος. Σε τούτης της ανεπανάληπτης μάχης το τέλος νικητής ήταν ο Ηρακλής και 
ηττημένος ο ταυρόμορφος Αχελώος! Ο Η ρακλής; ρίχνοντάς τον στο έδαφος, τού «σπασε ένα 
από τα κέρατά του, που στο κατόπι το έδωσε στον Οινέα ως των γάμων του δώρο, της πα-
ντοδυναμίας του σημάδι μοναδικό και της αξιο σύνης του λάφυρο πολύτιμο. Η πάλη των δυο 
ανίκητων γιγάντων, έκτος των άλλων, έγινε και πηγή καλλιτεχνικής έ μπνευσης στην αρχαία 
τέχνη. Παράδειγμα αξιόλογο ο Σπαρτιάτης γλύπτης Δόντας, ο οποί ος, στον «θησαυρό των 
Μεγαρέων», που στα μέσα του 6ου π. Χ. αιώνα αφιερώθηκε στην Ο λυμπία, απεικόνισε του 
ποταμού την πάλη με τον Ηρακλή. Επίσης, ο Αχελώος, απεικονίζεται, σε διάφορες μορφές, 
σε πολλά νομίσματα (κυ ρίως χάλκινα) των προχριστιανικών Ακαρνανικών πόλεων (από το 400 
έως και το 167 π.Χ).

Ο Αχελώος, από κείνους τους αλαργινούς και ρούς, από την μαύρη ώρα που ο Ηρακλής 
τον κατανίκησε και τον αποξένωσε από της Δηιάνειρας την αγάπη κι απ’ της βασιλοκόρης τις 
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αυλές (λέγεται, ότι την πήρε και την πήγε μακριά κατά της Θεσσαλίας τα μέρη), έχασε την 
ψυχραιμία του κι απώλεσε τη γαλήνη του. Έτσι, άλλοτε κυλά σιωπηλός αμέριμνος σα να μην 
θέλει τίποτα να ιδεί και κανέναν ν’ αντικρίσει, άλλοτε τρέχει κι αναπηδά ορμητικός και στο 
διάβα του παρασύρει ανθρώπους, ζωντανά και καλλιέργειες κι άλλοτε όταν τον καταλαμβά-
νει η ελπίδα, ότι θα ανταμώσει την αγαπημένη του σκορπάει την ευφορία στους τόπους που 
δια βαίνει ! Άλλοτε πάλι, χύνει τον καημό του στη θάλασσα, παρακαλώντας τα άπατα τα βάθη 
της και το πέλαγος το γαλάζιο να τον βοηθήσουν να διασχίσει τους ωκεανούς, να τρέξει τις 
στεριές και σιμά στην αγαπημένη του να φτάσει! Ο Στράβωνας (Χ2) και ο Διόδωρος (IV, 34 
κ.ο.κ.), απάνω στο μύθο... μέσα στην εικόνα της πάλης του Ηρακλή με τον Αχελώο, διαβλέ-
πουν τη νίκη της ανθρώπινης επιδεξιότητας ε πί της .. ακατανίκητης ορμής του ποταμού. Πράγ-
ματι... Ο άνθρωπος, το 2ο ήμισυ του εικο στού αιώνα, χειραγώγησε τον ατέλειωτο γίγα ντα 
και τιθάσευσε τον επίγειο ..θεό, στήνο ντας φράγματα κατά μήκος του (Κρεμαστά, Καστράκι, 
Στράτου κ,λ.π.) φτιάχνοντας λίμνες και ενεργοποιώντας γεννήτριες παραγωγής ηλε κτρικής 
ενέργειας.

Των Κρεμαστών το φράγμα, ασφαλώς και προ σφέρει στην εθνική οικονομία τα μέγιστα, 
διότι η ισχύς του είναι 437 Μνν, όμως, από την κατα σκευή του, η Ευρυτανία πληγώθηκε 
βαριά. Κά τω απ’ των νερών τους τεράστιους όγκους, ε κτάσεις της αφανίστηκαν, χωριά της 
πνίγηκαν, περιουσίες χάθηκαν, πολιτισμός έσβησε, το κλίμα της άλλαξε, οι άνθρωποί της την 
εγκατέ λειψαν!

0 Αχελώος, δεν υπήρξε μόνο ήρωας του πα ρελθόντος και. των αρχαίων κραταιός θεός. 
Παρέμεινε ήρωας ακατανίκητος και πολεμι στής ατρόμητος ως την επανάσταση του 1821! 
Μάλιστα, μπορούμε να πούμε, ότι είναι ο μονα δικός της Ελλάδας ποταμός που συμμετείχε 
ε νεργά σ’ αυτή, «κυνηγώντας τον οχτρό με των υδάτων του τον αφάνταστο θυμό»! Ήταν 
Γενάρης του 1823. Οι Τούρκοι έλυσαν ά πρακτοι του Μεσολογγίου την πολιορκία και κί νησαν 
για την Ήπειρο. Στο δρόμο τους, όμως, συνάντησαν τον Αχελώο θυμωμένο, αφρισμένο, θολό, 
κατεβασμένο. Παρά την προσπάθειά τους, παρά τα τερτίπια τους και παρά τα τεχνά σματά τους 
τα νερά του τα μανιασμένα κατάπιαν 2.500 Τούρκους στρατιώτες πεζούς και καβαλάρηδες 
Το περιστατικό αυτό, σαν έγινε γνωστό, θεωρήθηκε ως οιωνός καλός και ως λευτεριάς 
σημάδι, ενώ ο εθνικός μας ποιητής ο Διονύσιος Σολωμός, εμπνεύστηκε απ’ των Τούρκων 
τον πνιγμό δέκα (10) στροφές (103 -112) από τον ύμνο του εις την ελευθερία. Ενδεικτικά σας 
παραθέτω δύο απ’ αυτές (105 και 111).

Κακορίζικοι, πού πάτε του Αχελώου μες στη ροή 
και πιδέξια πολεμάτε από την καταδρομή.
Σβηέται - αυξαίνοντας η πρώτη του Αχελώου νεροσυρμή
το χλιμίντρισμα και οι κρότοι και του ανθρώπου οι γογγυσμοί.
Όμως, απ τον Αχελώο εμπνεύστηκαν κι άλλοι ποιητές και πεζογράφοι, όπως «ο Γενάρχης 

της Λογοτεχνικής Σχολής της Ρούμελης» Κωστής Παλαμάς:
«... Ω Αχελώε, σε ατενίζω γλυκύν σηγώντα, τεθολωμένον ... «,
Ο βραχύβιος ποιητής» Μίνωας Ζώτος:
«...και τούτο το ζωγραφιστό ποτάμι που φλισβήζει... «
Ό Θωμάς Λαλαπάνος:
«...δίπλα στον Άσπρο απόβραδα, που ως μέλι θα κυλάει...», ο Άγγελος Σικελιανός:
«Πλημμύρα ο Ασπροπόταμος και ‘γώ, στην τρομερή του ορμή, καταμεσής στημένος...»
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και ο Κώστας Κρυστάλλης:
«...σαν του Άσπρου τα πολλά νερά 

θολά, κατεβασμένα...».
Βέβαια, ο Αχελώος, σαν θεός, ως 

εραστής, αλλά και ως κυρίαρχο ποτάμι 
δεν ενέπνευσε μονάχα τους ποιητές και 
τους ρομαντικούς, αλλά και τους πεζο-
γράφους, όπως το Νίκο Σκιαδά που 
ολάκερο βιβλίο συνέγραψε γι’ αυτόν 
με τον τίτλο: «ΑΧΕΛΩΟΣ το παιδί και το 
ποτάμι».

 Όμως, τον Ασπροπόταμο, ούτε η δη-
μοτική μας ποί ηση τον αγνόησε, μήτε η 

λαϊκή φαντασία έμεινε ασυγκίνητη στη θέα του, στην επιβλητικότητά του, στις κατεβασιές 
του, στα νάζια του και στα καμώματά του τα απερίγραπτα.

Του χρόνου ο δείκτης σημάδευε 1826 χρόνια μετά από την του Χριστού έλευση, όταν ό 
ανώνυμος της Ελληνικής Επανάστασης αγωνιστής, έχοντας μπροστά του τον ετοιμοθάνατο 
οπλαρχηγό τ΄ Ασπροποτάμου Νικόλαο Στουρνάρη, αγναντεύοντας τα χιόνια που σκέπαζαν 
τα αθάνατα ψηλά βουνά και βλέποντας το κατεβασμένο ποτάμι, με βαρύ πένθος στην καρδιά 
και με μια ψυχή γεμάτη απ’ του θανάτου τη μελαγχολία, τραγούδησε: 

«...Βουνά μου τα Ασπροπόταμου με τα πολλά τα χιόνια, τα χιόνια να μη λιώσετε, όσο ν΄ 
ρθούν και τ΄ άλλα κι ήν ο Στουρνάρης άρρωστος βαριά για να πεθάνει...». 

Αλλά και η μάνα... του Κίτσου η μάνα, η κάθε μάνα που καρτεράει το παιδί της να ‘ρθει 
προτού της πάρει ο μαύρος Χάρος την ψυχή, προτού τα μάτια κλείσει και πριν του υγρού... 
τ’ ανήλιαγου του τά φου η πλάκα τη ‘σφαλίσει, μιας κι ο γιόκας της έχει αμπόδιο τρανό στη 
στράτα να περάσει, αφού πρέπει το φουρτουνιασμένο ποτάμι να διαβεί, κάθεται στην άκρη 
του και με δάκρυα στα κουρασμέ να μάτια της του λέει και με μάνας λαχτάρα το παρακαλεί

«...ποτάμι, για λιγόστεψε, ποτάμι γύρνα πίσω»!
Όπως προείπαμε, ο λαός μας δεν έμεινε ασυγκίνητος και αδιάφορος μπροστά στην θέα 

του φιδόκορμου Αχελώου άνοιξε της φαντασίας του τα φτερά απάνω απ’ τα πρησμένα κλώ-
σματα του ποταμού, ταξίδεψε παιχνιδίζοντας παρέα με τ΄ άσωτα νερά του, κραμματοποίησε το 
χρόνο, αντάμωσε το κάποτε με το παρόν και έφιαξε μύθους και παραδόσεις !

Μύθους πλεγμένους με την προσωποποίηση των ακατανίκητων φυσικών στοιχείων και 
παραδόσεις που μαρτυρούν το θαυμασμό τους, αλλά και την ατέρμονη ... πάλη τους με το 
γιγάντιο ποτάμι... ! 

Ήταν κάποτε, λέει δύο αδέλφια πούχανε και μια αδελφή. Ήταν ό Άσπρος, o Αγραφιώτης, 
και η Μέγδοβα. 

Τα τρία αδέλφια, θα ζούσαν μονιασμένα, όμορφα. Καλά και αγαπημένα, σαν δεν θάταν 
αναμεταξύ τους ο Άσπρος ο ζαβός ! Κι αληθινά και δίχως υπερβολή αυτό το αδέλφι το τρανό 
ήταν πολύ αναποδιασμένο ! Άντερο στριμμένο ήταν ! και με τον εαυτό του τά ‘βαζε και με 
τους άλλους συνέχεια γκρίνιαζε! Ευχαρίστηση δεν εύρισκε καμία και ανάπαψη καμία! Όλα 
τούφτεγαν και τίποτε στον κόσμο τον απάνω δεν τούδινε ηρεμία γι αυτό τα δυο τα αδέρφια 
τα μικρά, ο Αγραφιώτης και η Μέγδοβα, μιας και απηύδησαν με δ΄ αύτον, σκέφτηκαν να τον 

Λίμνη Κρεμαστών
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παρατήσουν! Να φύγουν και να πάν κα-
λιά τους! Και αυτός, ό Άσπρος, τέτοιος 
πού ΄ταν ας έπαιρνε ό,τι πόρο ήθελε και 
παντύχαινε την τύχη που του ταίριαζε!.

Ήταν νύχτα βαθειά, μεσάνυχτα πε-
ρασμένα, φεγγάρι, όμως, πουθενά και 
φως ούτε απ΄ αστέρι! Ο Άσπρος, απ της 
μερός την κούραση και την γκρίνια την 
ανείπωτη, αποσταμένος καθώς ήταν, 
κοιμότανε βαριά. Τα δυο μικρά ο Αγρα-
φιώτης και η Μέγδοβα, κοίταξαν πίσω 
τους κι άμα σιγουρεύτηκαν για τον βαρύ 
του γκρίζηλου αδελφού τους ύπνο, άνοι-

ξαν την πόρτα του σπιτιού, έκαμαν το Σταυρό τους κι έπιασαν τις στράτες των βουνών και 
τα περάσματα των χειμαδιών. Τον Αγραφιώτη, ο δρόμος, τον έβγαλε απάνω στ Άγραφα, τη 
Μέγδοβα την πήγε σιμά στο Καρπενήσι. Τα δυο ποτάμια, τους άρεσε ο τόπος που η καλή τους 
η νεράιδα τα οδήγησε κι έκατσαν... έκατσαν, τέντωσαν τα κορ μιά τους, χόχλαξαν τα νερά 
τους κι έδωκαν τον κατήφορο, στη θάλασσα να φτάσουνε. Όμως η νύχτα διάβηκε, μπονόρα 
βγήκε ο Αυγερι νός κι απέ κοντά κι ο ήλιος. Η μέρα χάιδεψε την Πλάση, χάιδεψε και τον 
βαθυκοιμισμένο Άσπρο.

Ο Άσπρος, σαν ξύπνησε, έτριψε τα ποταμίσια μά τια του, κοίταξε ολόγυρά του, κάνει να 
ιδεί γι’ α δέρφια..., πουθενά αδέρφια. Άμα ένοιωσε τη μονα ξιά του και δίχως τον ήλιο να 
καλημερίσει, έβρασε από θυμό, θόλωσε τα νερά του κι άφρισε απ’ το κα κό του. Κι εκεί που 
θύμωνε, θόλωνε, άφριζε και ξεθύμωνε, μιας και κατάλαβε το λόγο που τον παράτησαν τα 
αδέρφια του μοναχό κι έφυγαν, έκοψε αγριεμένος τον κατήφορο, βουίζοντας ό τόπος, πηδώ-
ντας τα βράχια κι αφρίζοντας στις ρεματιές, για να ανταμώσει ρεματιές, για να τα ανταμώσει. 
Όμως, εκεί πούτρεχε μανιασμένος και όπως βούιζε και φώναζε, σιγά – σιγά του ΄πεσε ο 
θυμός και αγάλι αγάλι του απάλυνε το γινάτι! Συνάμα, όπως έτρεχε μοναχός και όπως δίχως 
αδέλφια πήγαινε, του ‘ρχονταν πως τον αγνάντευε ο κόσμος και ότι τον κορόιδευε ολάκερη 
η πλάση αυτό ήταν... έπεσε γονατιστός στη γη και παρακάλαγε τον Πλάστη, τα αδέρφια του 
για να βρει, γιατί δίχως αυτά και χωριστά δεν μπόραγε να κάνει.

Ο πλάστης θεός, δέχθηκε του Άσπρου το μετάνιωμα και φώτισε τα αδέρφια του να τον 
συμπαθήσουν, τον λυπήθηκαν, λοιπόν, και κείνα και ροβόλησαν κατά της Χούνης τα μέρη για 
να τον συναντήσουν (σήμερα, το σημείο συνάντησής τους, βρίσκεται θαμμένο κάτω απ΄ της 
λίμνης των Κρεμαστών τα νερά). Πήγαν, ανταμώθηκαν, αγκαλιάστηκαν, έκλαψαν σαν αδέλφια 
κι από εκεί και πέρα τραβάνε το δρόμο μαζί και αδελφωμένα, τριπλά ανδρειωμένα, σαν να 
μην μάλωσαν ποτέ και από τότε και δώθε ζουν μονιασμένα, καλά και αγαπημένα ! 

Βιβλιογραφία:
ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΕΣ: «Κόσμος», «Επιστήμη και Ζωή», «Πάπυρος-Λαρούς-Μπριτάνικα», «Αιτω-

λοακαρνανική - Ευρυτανική Εγκυκλοπαίδεια».

Γέφυρα Επισκοπής
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ΓΙΟΡΤΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΟΙ ΕΥΡΥΤΑΝΕΣ ΑΓΙΟΙ –
ΤΙΜΗΘΗΚΕ Ο ΧΡΗΣΤΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΜΠΑΞΗΣ

Εκατοντάδες Ευρυτάνες ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση της ιστορικής Πανευρυτανικής 
Ένωσης και της Αδελφότητας Γρανιτσιωτών και παρευρέθηκαν στην Θεία Λειτουργία και Αρ-
τοκλασία για τους Ευρυτάνες Αγίους, που έγινε την Κυριακή, 19-10-2008, στον Ιερό Ναό Ζω-
οδόχου Πηγής Βύρωνα, όπου και το νεόκτιστο εκκλησάκι του Νεομάρτυρα Μιχαήλ του εκ 
Γρανίτσης. 

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας τελέστηκε Αρτοκλασία μπροστά στο εκκλησάκι του 
Νεομάρτυρα Μιχαήλ από τον π. Γεώργιο Χρυσαφογεώργο, Εφημέριο του Ιερού Ναού Ευ-
ρυτάνων Αγίων Καρπενησίου, ο οποίος και μίλησε σχετικά. Στη συνέχεια απηύθυνε χαιρετισμό 
ο Πρόεδρος της Πανευρυτανικής Ένωσης κ. Κώστας Παπαδόπουλος, κατά τη διάρκεια του 
οποίου τιμήθηκε ο ευρυτανικής καταγωγής χρυσός παραολυμπιονίκης κ. Χρήστος – Αλέξαν-
δρος Ταμπαξής. 

Συγκεκριμένα, ο κ. Κ. Παπαδόπουλος τόνισε τη σημασία της εκδήλωσης αυτής και υπο-
γράμμισε την ανάγκη να γίνει θεσμός ο εορτασμός των Ευρυτάνων Αγίων από τους συμπα-
τριώτες μας της Αθήνας και, τέλος, αναφέρθηκε εν συντομία στη ζωή και στις σημαντικές και 
«χρυσές» επιτυχίες του Χρήστου –Αλέξανδρου Ταμπαξή (πανελλήνιες, πανευρωπαϊκές, 
παγκόσμιες, παραολυμπιακές), στον οποίον επιδόθηκε η παρακάτω τιμητική πλακέτα: 

Η επίδοση της πλακέτας έγινε από τον παριστάμενο τ. Πρωθυπουργό και τ. Πρόεδρο του 
Αρείου Πάγου κ. Ιωάννη Γρίβα. 

Η τιμητική πλακέτα που επιδόθηκε στον χρυσό Παραολυμπιονίκη  
Χρήστο - Αλέξανδρο Ταμπαξή.
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Στη συνέχεια στον τιμώμενο «χρυσό» 
παραολυμπιονίκη επιδόθηκε από την Αντινο-
μάρχη κ. Μαρία Παναγιωτοπούλου εικό-
να της Παναγίας Προυσιώτισσας εκ μέρους 
του Νομάρχη κ. Κώστα Κοντογεώργου 
και του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ευρυτανί-
ας. Η σχετική κάρτα έγραφε:

«Ο Νομάρχης
Και το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ευ-

ρυτανίας σου εκφράζουν τα θερμά 
τους συγχαρητήρια και για τη μεγάλη 
και περιφανή σου νίκη.

Είμαστε σίγουροι ότι θα συνεχί-
σεις να μας κάνεις περήφανους και 
στο μέλλον»

Την όλη εκδήλωση, λόγω του περιεχομένου της, την παρακολούθησαν με μεγάλη προσοχή 
όλοι οι παριστάμενοι, οι οποίοι και καταχειροκρότησαν τους ομιλητές και ιδιαίτερα τον τιμώμενο 
«χρυσό» παραολυμπιονίκη μας. 

Στη συνέχεια διενεμήθησαν σε όλους εικόνες των Ευρυτάνων Αγίων, προσφορά του π. Γε-
ωργίου Χρυσαφογεώργου, τεμάχια άρτου και ακολούθησε δεξίωση με ποικίλα εδέσματα, 
κατά την οποία δόθηκε η ευκαιρία της αλληλογνωριμίας και ψυχικής επικοινωνίας μεταξύ των 
συνδαιτημόνων συμπατριωτών μας. 

Τέλος, σημειώνεται ότι την παραπάνω εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους και αρκετοί 
επίσημοι προσκεκλημένοι, μεταξύ των οποίων ο τ. Πρωθυπουργός και τ. Πρόεδρος του Αρείου 
Πάγου κ. Ιωάννης Γρίβας, ο βουλευτής του Νομού μας κ. Ηλίας Καρανίκας, η Αντινομάρ-
χης κ. Μαρία Παναγιωτοπούλου, Ο Γενικός Δ/ντής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 
κ. Ελευθέριος Φούκας, ο κ. Χρήστος Μπικουλιώτης, εκπρόσωπος της Υπουργού Εξω-
τερικών κ. Ντόρας Μπακογιάννη, ο υποψήφιος βουλευτής Ευρυτανίας κ. Νάσος Γεωρ-
γαλής, ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Εταιρείας Ευρυτάνων Επιστημόνων κ.κ. Ιωάννης 
Ζούμπος και Βασίλειος Τριχιάς, αντίστοιχα, η πρόεδρος της Ο.Ε.Σ. κ. Βασιλική Χαλκιά 
και ο Γραμματέας κ. Σεραφείμ Σκάνδαλος, ο Πρόεδρος του Μουσειακού Κέντρου «Ο ΕΥΡΥ-
ΤΟΣ» κ. Γ. Οικονόμου και ο Ταμίας κ. Παύλος Νταλλής και άλλοι εκπρόσωποι συλλόγων 
και πολιτιστικών φορέων. Αξίζει να σημειωθεί η παρουσία των Ευρυτάνων ιερέων π. Κων/
νου Βαστάκη, π. Αγαθάγγελου Παπαθανασίου, π. Δ. Σκόνδρα και του ομιλητή, φυσικά, 
π. Γ. Χρυσαφογεώργου. Μήνυμα απέστειλε η κ. Καλλιόπη (Κέλυ) Μπουρδάρα, η οποία, 
λόγω απουσίας της στο εξωτερικό, δεν μπόρεσε να παραστεί και ο Δήμαρχος Δομνίστας κ. 
Γιάννης Σταμάτης. 

Η σχετική ομιλία του Προέδρου της Πανευρυτανικής Ένωσης έχει ως ακολούθως:
Σεβαστοί Πατέρες, 
Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ και τ. Πρόεδρε του Αρείου Πάγου,
Κύριε Βουλευτή του Νομού Ευρυτανίας,
Κυρία Αντινομάρχης,
Κύριε Γενικέ Διευθυντά του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,

Ο τ. Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του Αρείου Πάγου  
κ. Ιωάννης Γρίβας επιδίδει την τιμητική πλακέτα 

στο χρυσό Παραολυμπιονίκη του Πεκίνου,  
Χρήστο - Αλέξανδρο Ταμπαξή.
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Κύριοι, κύριοι εκπρόσωποι των πολιτιστικών φορέων του τόπου μας,
Αγαπητοί συμπατριώτες, Φίλοι της Ευρυτανίας
Η Πανευρυτανική Ένωση σε συνεργασία με την Αδελφότητα Γρανιτσιωτών πραγματοποιεί 

την παρούσα εκδήλωση στον ιερό και φιλόξενο αυτόν χώρο, ξεκινώντας μια προσπάθεια, ώστε 
να εορτάζονται και να τιμώνται από τους εν Αθήναις συμπατριώτες μας, κατά μήνα Οκτώβριο, 
οι Ευρυτάνες Άγιοι. Η εκδήλωση αυτή ευελπιστούμε πως θα γίνει θεσμός με πολύχρονη διάρ-
κεια. Και σίγουρα έχει πολλαπλό νόημα: Θρησκευτικό, πατριωτικό, πνευματικό και κοινωνικό. 
Ειδικότερα:

Έχει θρησκευτικό νόημα γιατί συγκεντρωθήκαμε ώστε να «τμήσωμεν ύμνοις δωδεκάδα 
πάντες των αθλητών, μαρτύρων των νέων, διδασκάλων και ασκητών, την τη Ευρυτανία και 
Ορθοδοξία, όλβον ωνησαμένην...» (μεγαλυνάριον Ευρυτάνων Αγίων), των Αγράφων «τα ένδοξα 
τέκνα... τα θαυμαστώσαντα πίστιν την ένθεον». Αλλά έχει και πατριωτικό χαρακτήρα (η σημερινή 
μας εκδήλωση,) καθότι από τη γενέθλια γη μας ανεδείχθησαν οι άγιοί μας αυτοί και έγιναν μάρ-
τυρες της πίστης αλλά και της πατρίδας μας. Άλλοι από αυτούς έδωσαν το μαρτυρικό τους αίμα 
και άλλοι έδωσαν δάκρυα, κόπους, ιδρώτα και προσευχές μέσα στα ανήλια και «ηλιοστερή» 
(όπως στα Μεγάλα Βραγγιανά ο Όσιος Ευγένιος ο Αιτωλός) ασκηταριά και σπήλαια του τόπου 
μας. Και έχει πνευματικό νόημα γιατί επανσυνδέονται οι δικές μας πνευματικές αναζητήσεις με 
τους αγώνες εκείνων και, τέλος, έχει και κοινωνικό, γιατί σήμερα τιμούμε και έναν ευρυτάνα 
παγκόσμιο πρωταθλητή και χρυσό ολυμπιονίκη στο άθλημα της κολύμβησης, τον Χρήστο – 
Αλέξανδρο Ταμπαξή.

Ο Χρήστος – Αλέξανδρος Ταμπα-
ξής γεννήθηκε στο Βύρωνα το 1977 από 
πατέρα Ναυπάκτιο (πέθανε το 1999) ενώ η 
μητέρα του Ειρήνη είναι κόρη του Στάθη 
Ζαχαράκη από το Νέο Αργύρι του Δήμου 
Ασπροποτάμου Ευρυτανίας. Ο Χρήστος – 
Αλέξανδρος, λοιπόν, πάσχει εκ γενετής από 
εγκεφαλική παράλυση και σπαστική παρα-
πληγία. Παρά ταύτα όμως είναι απόφοιτος 
Λυκείου από το Ειδικό Γυμνάσιο – Λύκειο 
Ηλιούπολης, ενώ παρακολούθησε πρόγραμ-
μα τηλεκατάρτισης ατόμων με ειδικές ανά-
γκες του ΟΑΕΔ Γαλατσίου. 

 Στα τρία του χρόνια με επιμονή και υπο-
μονή του πατέρα του άρχισε να κολυμπάει... 
Σιγά σιγά και με όπλο τη θέλησή του κατόρ-

θωσε το 1991 να γίνει και επίσημα αθλητής κολύμβησης και από το 1993 μάλιστα πανελλήνιος 
πρωταθλητής της κατηγορίας S1, στα αγωνίσματα 50 μ. και 100 μ. ελεύθερο και 50 και 100 μ. 
ελεύθερο. Από το 1994 είναι μέλος της Εθνικής Ομάδας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες της Χώρας 
μας. Οι διακρίσεις του πάμπολλες. Πρώτευσε σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα, σε Πανευρωπαϊκά 
(όπως Γαλλίας 1995, Ισπανίας 1997, Γερμανίας 1999, Σουηδίας 2001 κ.ά.), Παγκόσμια (2ο Νέας 
Ζηλανδίας 1998, 3ο Παγκόσμιο Σουηδίας 2001), Διεθνή Μίτιγκ, όπως Νοτίου Αφρικής (2006), 
Τσεχίας (2007), Αγγλίας – Βερολίνου (2008) κ.ά. Κορυφαίες όμως είναι οι διακρίσεις του 
στους Παραολυμπιακούς της Αθήνας 2004 (1 χρυσό μετάλλιο, 2 αργυρά) και εφέτος στο Πεκίνο, 

Ο Πρόεδρος της Πανευρυτανικής κ. Κώστας 
Παπαδόπουλος με το χρυσό Παραολυμπιονίκη 

Χρήστο - Αλέξανδρο Ταμπαξή, τον κ. Ι. Γρίβα, 
τον Βουλευτή Ευρυτανίας κ. Ηλία Καρανίκα κ.ά.
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όπου πήρε το Χρυσό Μετάλλιο στην Κολύμβηση και στα 50 μ. ελεύθερο. Ρίγη συγκίνησης σε 
όλους μας από το μακρινό Πεκίνο όταν ο Χρήστος έπαιρνε το Χρυσό Μετάλλιο και ο Εθνικός 
μας Ύμνος μεταδιδόταν στα πέρατα της Οικουμένης... 

Γι’ αυτό και το Δ.Σ. της ιστορικής Πανευρυτανικής Ένωσης ομόφωνα αποφάσισε να του 
απονείμει τιμητική πλακέτα, την οποία παρακαλώ να επιδώσει ο κ. Ιωάννης Γρίβας, τ. Πρω-
θυπουργός και τ. Πρόεδρος του Αρείου Πάγου. 

Αγαπητέ Χρήστο,
Επίσης, «Ο Νομάρχης Ευρυτανίας και το Νομαρχιακό Συμβούλιο σου εκφράζουν τα θερμά 

τους συγχαρητήρια για τη μεγάλη και περιφανή σου νίκη» και είναι «σίγουροι ότι θα συνεχίσεις 
να μας κάνεις περήφανους και στο μέλλον», σου στέλνουν δε και μια εικόνα της προστάτιδας 
της Ρούμελης, της Παναγίας της Προυσιωτίσσης, την οποία και παρακαλούμε να σου επιδώσει 
η Αντινομάρχης κ. Μαρία Παναγιωτοπούλου.

Σίγουρα ο τιμώμενος σήμερα Ευρυτάνας Παραολυμπιονίκης Χρήστος – Αλέξανδρος 
Ταμπαξής αποτελεί φωτεινό παράδειγμα υπομονής, επιμονής και προσπάθειας για όλους μας, 
αλλά και σίγουρα όμως, πιστεύω πως, πέρα από τον προσωπικό του αγώνα πολλά οφείλονται 
και στη στήριξη του οικογενειακού του περιβάλλοντος αλλά και της προπονήτριάς του κ. Αρχο-
ντίας Καζάκη, προς την οποία η Ένωσή μας ως ελάχιστο δείγμα εκτίμησης της προσφέρει 
μια ανθοδέσμη με πολλές πολλές ευχαριστίες. 

Χρήστο – Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε από καρδιάς γιατί ανταποκρίθηκες στην πρόσκλησή 
μας ώστε να δεχθείς να παραστείς στη λιτή αυτή εκδήλωσή μας. Σου ευχόμαστε υγεία και 
πάντα επιτυχίες στη ζωή σου. 

Σεβαστό ιερατείο, Αγαπητοί συμπατριώτες και φίλοι μας,
Θα ήταν παράλειψή μου να μην σας ευχαριστήσω εγκάρδια για την εδώ παρουσία σας. Ιδιαί-

τερα όμως εκφράζω τις ευχαριστίες του Δ. Σ. της Π.Ε. προς τους σεβαστούς πατέρες που έλα-
βαν μέρος στη σημερινή Θεία Λειτουργία και Αρτοκλασία και ιδιαίτερα προς τον π. Γεώργιο 
Χρυσαφογεώργο, εφημέριο του Ι. Ναού Ευρυτάνων Αγίων Καρπενησίου, γιατί ανταποκρίθηκε 
στην πρόσκλησή μας και μας αποζημίωσε πλήρως με το μεστό λόγο του για τους Ευρυτάνες 
Αγίους, τον προϊστάμενο του Ι. Ναού Ζωοδόχου Πηγής π. Ζαχαρία για την φιλοξενία του στο 
χώρο αυτόν, τον π. Κων/νο Βαστάκη, ο οποίος και συνέγραψε σχετικό πόνημα για τους 
Αγίους του τόπου μας, τον π. Αγαθάγγελο Παπαθανασίου, τον βουλευτή του Νομού μας 
κ. Ηλία Καρανίκα, τον κ. Ελευθέριο Φούκα Γενικό Δ/ντή του Γ.Λ.Κ., τους εκπροσώπους 

των Συλλόγων του νομού μας και, επανα-
λαμβάνω, όλους εσάς που βρίσκεστε εδώ, 
φυσικά τον τ. Πρωθυπουργό και Πρόεδρο 
του Αρείου Πάγου κ. Ιωάννη Γρίβα. Τέλος, 
εκφράζω την ευχή για ταχεία αποκατάσταση 
της υγείας του Προέδρου της Αδελφότητας 
Γρανιτσιωτών κ. Κώστα Φούκα, ο οποίος 
εκτάκτως και πάντως όχι για σοβαρό θέμα 
υγείας εισήλθε στο Γενικό Κρατικό Νοσο-
κομείο Αθηνών και με την συνεργασία του 
οποίου πραγματοποιήσαμε τη σημερινή μας 
εκδήλωση. 

Σας ευχαριστώ!
Άποψη από την τέλεση της Αρτοκλασίας.
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ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗΣ
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΤΑΣΟΥ ΚΟΝΤΟΜΕΡΚΟΥ

ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
(20ΜΕΛΗΣ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑΤΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ)

Για ένα τριήμερο (31 Οκτωβρίου και 1-2 Νοεμβρίου) το Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης 
μεταφέρθηκε, κυριολεκτικά, στην Ευρυτανία. Δεκαεπτά (17) γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων με 
επικεφαλής τον Πρόεδρο του Ιδρύματος κ. Σταύρο Παπασταυρόπουλο, ιατρό και τ. Δήμαρχο 
Λαυρίου, πλαισιούμενοι από τρεις (3) ακόμα Ευρυτάνες γιατρούς βρέθηκαν, με πρωτοβουλία της 
Πανευρυτανικής Ένωσης, στους Δήμους Απεραντίων και Ασπροποτάμου όπου πρόσφεραν τις 
ανεκτίμητες υπηρεσίες τους στους εκεί μαθητές της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης. 

Συγκεκριμένα, 4 οφθαλμίατροι (Μανιός Ν. – Δ/ντής Οφθαλμολογικής Κλινικής, Εμμα-
νουηλίδου Φ., Αγραφιώτης Ι., Λύκος Π.), 2 Ορθοπαιδικοί (Φιλιόπουλος Κ., Αναπλ. Δ/
ντής και Κράλλης Π., Επιμελητής Α΄), 2 ΩΡΛ (Παστίδης Λεωνίδας, Αναπλ. Δ/ντής, Κα-
ραμαντζάνης Λευτ. Επιμελητής Α΄), 1 Παιδοκαρδιολόγος (Καλαχάνης Μάρκος), 1 Παι-
δοχειρουργός (Ερικάτ Χαλίλ), 3 παιδίατροι (Παπαντζίμας Κ., Επιμελητής Α΄, Χαμάκου 
Κατερίνα, Παυλίδου Μαρία), 1 Ακτινολόγο (Ευλογιάς Ν., - Δ/ντής), 1 Φυσιοθεραπευτή 
(Αραπατσάνης Θ.), 1 Νοσηλεύτρια (Τριανταφύλλου Εύη), καθώς και οι Ευρυτάνες γιατροί 
Νίκος Πουρνάρας, Καθηγητής Πνευμονολόγος και Κων/νος Τσιώλης, Οδοντίατρος με 
επικεφαλής – όπως προαναφέρθηκε - τον Διοικητή του Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης κ. 
Σταύρο Παπασταυρόπουλο εξέτασαν συνολικά 206 μαθητές και 11 άλλα άτομα μεγαλύτε-
ρης ηλικίας (με ορθοπαιδικά και οφθαλμολογικά προβλήματα).

Οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν την 1-11-2008 στο Ιατρείο της Γρανίτσας και στο Δημο-
τικό Σχολείο Βαλαώρας και στις 2-11-2008 στο Δημοτικό Σχολείο Ραπτοπούλου. Στη Γρανίτσα 
εξετάσθηκαν από όλες τις ειδικότητες 19 μαθητές, στη Βελαόρα 46 (μεταφέρθηκαν εκεί και οι 
μαθητές Καστρακίου και Τοπολιάνων) και 5 ηλικιωμένα άτομα και στο Ραπτόπουλο 145 άτομα! 
(141 μαθητές και 4 ηλικιωμένοι). Σε όλους τους μαθητές της Α/θμιας Εκπαίδευσης μοιράστηκε 
σετ δώρων με υλικό για την υγιεινή των δοντιών και του στόματος γενικότερα, προσφορά του 
συμπατριώτη μας Χειρούργου Οδοντίατρου κ. Κώστα Λιάπη, ιδιοκτήτη της ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Λεωφ. Βεϊκου 105, Γα-
λάτσι, Τηλ. 2102930462, 2102133692). Επί-
σης προσφέρθηκαν στυλό ΡΑRKER στους 
εκπαιδευτικούς και στους μαθητές του Γυ-
μνασίου - Λυκείου – στυλό της Πανευρυτα-
νικής – προσφορά μέλους της Ένωσης που 
θέλει τη διατήρηση της ανωνυμίας του. 

Οι παραπάνω εξετάσεις αποδείχθηκαν 
εξαιρετικά αναγκαίες και χρήσιμες, αφού 
εντοπίστηκαν εκτός των άλλων και σοβαρά 
προβλήματα υγείας, τα οποία οι γονείς των 
παιδιών ή τα αγνοούσαν ή δεν γνώριζαν 
την έκταση της σοβαρότητάς τους. Έτσι δό- Ο Οδοντίατρος κ. Κων/νος Τσιώλης «επί το έργον»
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θηκαν οι δέουσες οδηγίες για την έγκαιρη θεραπευτική αντιμετώπισή τους.
Ιδιαίτερα, αξίζει να τονιστεί η καθολική συμμετοχή των μαθητών της περιοχής Βαλαώρας, 

καθώς και των μαθητών του Δήμου Ασπροποτάμου. Αυτό οφείλεται κυρίως στους εκπαιδευτι-
κούς των Σχολείων των αντίστοιχων περιοχών και στην οργάνωση του Δήμου Ασπροποτάμου. 
Ειδικότερα σημαντική ήταν η βοήθεια της Δ/ντριας του Δημ. Σχολείου Βελαόρας κ. Παρα-
σκευής Κουρκούνη, ενώ οι γιατροί ενθουσιάστηκαν και από τη φιλοξενία της τοπικής 
κοινωνίας. 

Στο Δήμο Ασπροποτάμου, όπου η συμμετοχή ήταν καθολική, η μεταφορά των μαθητών 
έγινε με μέριμνα του Δήμου. Τον απουσιάζοντα εκτός Νομού, λόγω ανειλημμένων υποχρεώ-
σεών του, Δήμαρχο κ. Χρήστο Τριαντάφυλλο επαξίως τον αναπλήρωσαν ο Αντιδήμαρχος 
κ. Κώστας Ζαχαράκης και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Το «σχολικό» αυτοκίνητο του 
Δήμου με οδηγό τον κ. Παναγιώτη Λιάσκο εκτελούσε συνέχεια δρομολόγια μεταφοράς των 
μαθητών από και προς τα άλλα Δημοτικά Διαμερίσματα και όχι μόνο, αφού μετέφερε μαθητές 
και από τους γειτονικούς Δήμους Αχελώου (Καρδίτσας) και Ιτάμου (Αιτωλοακαρνανίας). Ιδιαί-
τερα τονίζεται η τεράστια συμβολή του Δ/ντή του Δημ. Σχολείου Ραπτοπούλου κ. Γρηγορίου 
Γεωργαλή, του Δ/ντή του Γυμνασίου κ. Ευαγγέλου Στάμου, του Γυμναστή κ. Αθανασίου 
Οικονόμου, της Δασκάλας κ. Αθηνάς Πάρνου και όλου του Διδακτικού Προσωπικού. Οδηγίες 
προς τα Σχολεία δόθηκαν έγκαιρα και από τους Προϊσταμένους της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/
σης του Νομού μας κ.κ. Γιάννη Παπαγεωργίου και Δ. Ιωαννίδη, αντίστοιχα. Τη γραμματει-
ακή στήριξη για τη συμπλήρωση βιβλιαρίων και σχετικών εντύπων είχε αναλάβει η κ. Στέλλα 
Σιορόκου.

Στους Γιατρούς της ανθρωπιστι-
κής αυτής ομάδας παρατέθηκαν γεύ-
ματα από την Πανευρυτανική Ένωση, 
το Δήμο Ασπροποτάμου και το Ίδρυμα 
Γαζή – Τριανταφυλλοπούλου. Σε 
σχετική πρόποση, κατά το πρώτο γεύ-
μα, ο Πρόεδρος της Πανευρυτανικής 
κ. Κώστας Παπαδόπουλος αφού 
ευχαρίστησε θερμά τους γιατρούς για 
τη «θυσία» τους αυτή και τον Πρόε-
δρο του Νοσοκομείου Παίδων Πεντέ-
λης για τη πρωτόγνωρη απόφασή του 
ώστε να επισκεφθούν τόσοι γιατροί 
την Ευρυτανία με τον αντίστοιχο εξο-
πλισμό και να προσφέρουν τις πολυ-
τιμότατες υπηρεσίες τους, πρόσφερε 

σε όλους από ένα αντίτυπο του βιβλίου «Ζαχαρίας Παπαντωνίου – Από τα Θεία Δώρα των 
εμπνεύσεών του» του Μιχ. Σταφυλά (έκδ. της Πανευρυτανικής). Επίσης, τόνισε τη συμβολή 
για την πραγματοποίηση της εξόρμησης αυτής του Ευρυτάνα Παιδίατρου (Επιμελητή Α΄, από τα 
Κέδρα) κ. Κώστα Παπατζίμα, ο οποίος δίκαια χαρακτηρίστηκε και ως «η ευρυτανική οργανω-
τική ψυχή της ανθρωπιστικής αυτής προσφοράς». 

Ο κ. Σταύρος Παπασταυρόπουλος, κατά την αντιφώνησή του, αφού ευχαρίστησε για τη 
φιλοξενία και την οργάνωση, δήλωσε πως «το Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης θα είναι πάντα 

Αναμνηστική φωτογραφία στη Βαλαώρα. Διακρίνεται σε πρώτο 
πλάνο ο Διοικητής του Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης  

κ. Σταύρος Παπασταυρόπουλος με μωρό στην αγκαλιά του.
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ανοικτό για όλα τα Ευρυτανόπουλα για προληπτικές και άλλες εξετάσεις» και ακόμη ότι «η 
εξόρμηση αυτή θα γίνει θεσμός σε ετήσια, τουλάχιστον, βάση σε συνεργασία πάντα με την 
Πανευρυτανική». 

Στη συνέχεια ο παριστάμενος βουλευτής του Νομού μας, Παιδίατρος κ. Ηλίας Καρανίκας, 
στέλεχος παλαιότερα της ομάδας Αλληλεγγύης των Γιατρών της Πανευρυτανικής, σε σύντομο 
χαιρετισμό του, αφού ευχαρίστησε όλους τους συντελεστές της πετυχημένης αυτής εξόρμησης. 
τόνισε ιδιαίτερα την ανάγκη της συνεννόησης και συνεργασίας με το ιατρικό και υγειονομικό 
προσωπικό του Νομού μας. Στο ίδιο γεύμα ήταν παρόν και ο πολιτευτής του Νομού μας κ. Νά-
σος Γεωργαλής. 

Κατά το τελευταίο «αποχαιρετιστήριο» γεύμα κατά τις απογευματινές ώρες της 2/11/08 στο 
Ραπτόπουλο, προσφορά του Δήμου, μίλησε εκ μέρους των γιατρών ο κ. Κώστας Παπατζίμας, 
εκ μέρους του Δήμου Ασπροποτάμου ο Αντιδήμαρχος κ. Κ. Ζαχαράκης και της Πανευρυτανι-
κής Ένωσης ο κ. Κ. Παπαδόπουλος, ο οποίος, αφού ευχαρίστησε για μια ακόμα φορά, έδωσε 
ως δώρο στους γιατρούς και το βιβλίο «Ο Πατροκοσμάς, Οδοιπόρος στα δύσβατα Ευρυτανικά 
μονοπάτια», προσφορά του συγγραφέα κ. Γιώργου Αθανασιά. Σημειώνεται ότι τους γιατρούς 
στη Γρανίτσα, Βαλαώρα και Ραπτόπουλο συνόδευαν και βοηθούσαν ανάλογα τα μέλη του Δ.Σ. 
της Πανευρυτανικής Κ. Παπαδόπουλος, Ηλίας Λιάσκος, Β. Σιορόκος και Κ. Φούκας.

Αργά το απόγευμα της Κυριακής (2-11-2008) οι γιατροί - «Ανάργυροι» και «Καλοί Σαμαρεί-
τες», παρά την υπερβολική κούρασή τους, έφυγαν ευχαριστημένοι και κατενθουσιασμένοι από 
το Ραπτόπουλο για την φιλοξενία αλλά και για το θεάρεστο έργο που επιτέλεσαν κατά την 
παραμονή τους στον τόπο μας, το οποίο ασφαλώς επιτελούν και καθημερινά στο Νοσηλευτικό 
Ίδρυμα όπου και εργάζονται. Αλλά και όλοι οι κάτοικοι αισθάνονταν πως η λέξη «ευχαριστούμε», 
που τους έλεγαν αποχαιρετώντας τους, ήταν πολύ λίγη...

Tέλος, τονίζεται και πάλι ότι, η εξόρμηση αυτή ήταν αφιερωμένη στον αείμνηστο Γιατρό 
ΤΑΣΟ ΚΟΝΤΟΜΕΡΚΟ.

ΕΥΜΕΝΕΣΤΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ

Τεράστια απήχηση είχε η εξόρμηση των Γιατρών στους Δήμους Απεραντίων και Ασπροπο-
τάμου στις τοπικές κοινωνίες και κολακευτικότατα ήταν τα σχόλια του ημερήσιου Αθηναϊκού 
Τύπου (ΤΑ ΝΕΑ», «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ», «ΕΡΕΥΝΑ» ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ), του επαρχιακού («ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΗ» 
Αγρινίου) και του τοπικού («ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ», «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ» «ΤΥΠΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙ-
ΚΟΣ», ως και πολλών Συλλόγων της Ευρυτανίας.

Ενδεικτικές είναι οι παρακάτω επιστολές που λάβαμε από Σχολεία της Βαλαώρας, και του 
Δήμου Ασπροποτάμου.
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 ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2008
Αριθ. Πρωτ. 
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 17- 4ος ΟΡΟΦΟΣ 88
10552 ΑΘΗΝΑ      
ΤΗΛ.: 2103240001 - 2106920004 ΠΡΟΣ: Tον κ. Ευάγγελον Στάμου, Δ/ντή
        του Γυμνασίου Ραπτοπούλου

         36070 Ραπτόπουλο

 ΚΟΙΝ.: Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης
         Ν. Ευρυτανίας
         36100 Καρπενήσι

      

ΘΕΜΑ: Έκφραση ευχαριστιών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανευρυτανικής Ένωσης, έχοντας υπόψη την σημαντική προ-
σωπική συμβολή σας, ως και του διδακτικού προσωπικού του Σχολείου σας, στην επιτυχία που 
είχε η εξόρμηση των «Καλών Σαμαρειτών» της πολυμελούς ομάδας των Γιατρών Αλληλεγγύης 
του Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης στο Ραπτόπουλο, στις 3 Νοεμβρίου 2008, σας ε κ φ ρ ά 
ζ ε ι τις ολόθερμες ευχαριστίες και σας συγχαίρει για την άψογη συνεργασία, εξυπηρέτηση 
και φιλοξενία.

Οι Γιατροί της παραπάνω Ομάδας Γιατρών Αλληλεγγύης και τα μέλη του Δ.Σ. της Ένωσής 
μας, που τους συνόδευαν, έμειναν κατενθουσιασμένοι από την απόλυτη συνεργασία, την άρ-
τια οργάνωση και την καθολική συμμετοχή του μαθητικού δυναμικού της περιοχής σας στις 
πραγματοποιηθείσες ιατρικές εξετάσεις, γεγονός που οφείλεται ασφαλώς και στις δικές σας 
πρωτοβουλίες και προσπάθειες. 

 
Με πανευρυτανικούς χαιρετισμούς

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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Η Πανευρυτανική Ένωση έστειλε ευχαριστήριες επιστολές στο Δήμο Ασπροποτάμου (η οποία 
και δημοσιεύεται παρακάτω) και σε Σχολεία της περιοχής.

Τέλος, συγκινητική ήταν η χειρονομία των μαθητών και του διδακτικού προσωπικού του 
Γυμνασίου – Λυκείου Ραπτοπούλου της αποστολής «καλαθιού» γεμάτου με τοπικά προϊόντα 
(τραχανά, κάστανα, καρύδια, μέλι, τσίπουρο κ.ά.)

 
  ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2008

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 17- 4ος ΟΡΟΦΟΣ  Αριθ. Πρωτ. 
10552 ΑΘΗΝΑ   85 
ΤΗΛ.: 2103240001 - 2106920004  ΠΡΟΣ: Τον κ. Δήμαρχο 
 Ασπροποτάμου  
 36070 Ραπτόπουλο

ΘΕΜΑ: Έκφραση ευχαριστιών

To Διοικητικό Συμβούλιο της Πανευρυτανικής Ένωσης ύστερα από την, κατά κοινή ομολο-
γία, επίτευξη των στόχων και των σκοπών της εξόρμησης γιατρών του Νοσοκομείου Παίδων 
Πεντέλης, που πραγματοποιήθηκε στο Δήμο σας στις 3 Νοεμβρίου 2008, με πρωτοβουλία της 
Ένωσής μας, σας εκφράζουμε τις θερμότατες ευχαριστίες μας για την άψογη συνεργασία, 
εξυπηρέτηση και φιλοξενία. 

Οι εκλεκτοί συνεργάτες σας (Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Προσωπικό του Δήμου 
σας), αλλά και το διδακτικό προσωπικό των Σχολείων σας, κατέπληξαν άπαντες τους γιατρούς 
και τα μέλη του Δ.Σ. μας, που τους συνόδευαν, για την απόλυτη συνεργασία, οργάνωση, εργατι-
κότητα κι ενθουσιασμό καθ΄ όλη τη διάρκεια των ιατρικών εξετάσεων και της εκεί παραμονής 
τους, καθώς, επίσης και για την καθολική συμμετοχή του μαθητικού δυναμικού του Δήμου σας.

Κύριε Δήμαρχε,
Πιστεύοντας πως εκφράζουμε και τα συναισθήματα των «Καλών Σαμαρειτών» της πολυμε-

λούς ομάδας των Γιατρών Αλληλεγγύης του Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης, που συμμετείχαν 
στην, με την πρωτοβουλία μας, εξόρμησή τους στο Δήμο σας, σας παρακαλούμε και πάλι όπως 
δεχθείτε τις ολόψυχες ευχαριστίες μας, ελπίζοντας και σε μια νέα συνεργασία μας. 

Με πανευρυτανικούς χαιρετισμούς
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ.
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ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΓΙΑΤΙ ΞΕΣΗΚΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ

 
Του Ηλία Λιάσκου, Φιλολόγου, 

Αντιπροέδρου της Πανευρυτανικής Ένωσης 

Ένας μαθητής έπεσε νεκρός. Χάθηκε για πάντα και για όλους. Δημοκρατία του 2008. Οι νέοι 
μας ξεσηκώθηκαν. Παρέλυσε το Κράτος. Γιατί όλα αυτά; Ποια «κατηγορώ» απευθύνουν οι νέοι 
μας; Ας ακούσουμε ένα δικό μας παιδί. 

Οι ευθύνες της Πολιτείας

Κατηγορούμε το Κράτος για το άθλιο εκπαιδευτικό σύστημα. Λίγες οι προσπάθειες εκσυγ-
χρονισμού. Και αυτές απέτυχαν. Γιατί δεν σημαδεύτηκαν από γενναία χρηματοδότηση. Το 3 και 
κάτι που θα διαθέσει η Κυβέρνηση ως ποσοστό στο νέο προϋπολογισμό δεν επαρκεί ούτε για 
τις τρέχουσες ανάγκες. Δεν υπάρχουν κονδύλια για βελτίωση των υποδομών της πρωτοβάθ-
μιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το κακοπληρωμένο επίσης προσωπικό, 
ο δάσκαλος, ο καθηγητής, που ζει στη μιζέρια δεν ενθουσιάζεται από καμιά προσπάθεια για 
οποιαδήποτε αλλαγή του συστήματος. Ποια έρευνα επιστημονική να γίνει με υποχρηματοδότηση; 
Κατηγορούμε την Πολιτεία γιατί διεύρυνε την Ανώτατη Εκπαίδευση και αύξησε τους πτυχιού-
χους σε ποσότητα. Όμως αδιαφόρησε για την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Μας 
κατάντησε πολυπτυχιούχους άνεργους. Μας ώθησε σε σπουδές άχρηστες. Δεν μας χρειάζεται 
η κοινωνία. Δεν είχατε εσείς που κυβερνήσατε και κυβερνάτε αυτόν τον τόπο μας, την πρόνοια 
να προγραμματίσετε πόσους γιατρούς, δικηγόρους, καθηγητές, δασκάλους, μηχανολόγους, χη-
μικούς, οικονομολόγους κ.λπ. θα χρειαστούν τα επόμενα 20 ή έστω 10 χρόνια;

Είμαστε μια μικρή χώρα με μικρή αγορά εργασίας. Όταν η κοινωνία μας απαιτεί ξενοδό-
χους, η Ελλάδα παράγει θεολόγους. Όταν η αγορά ζητά εξειδικευμένους τεχνολόγους εμείς 
σπουδάζουμε φιλολόγους. Ναι, έχουμε πολλούς υπερπτυχιούχους άνεργους, ενώ μας λείπουν 
ηλεκτρολόγοι, ηλεκτρονικοί, υδραυλικοί, συντηρητές μηχανημάτων κ.λπ. Μεγαλύτερη απαξίωση 
των νέων δεν υπάρχει από το να τον υποβάλλεις σε τεράστιες θυσίες για να πάρει διπλώματα 
και δεν βρίσκει δουλειά. Θα μας πουν κάποιοι πολιτικοί:

— Ξεχνάτε το σύνθημα «όχι φραγμοί στην παιδεία» και το «μάθε, παιδί μου γράμματα» του 
πατέρα; Υπήρχε μια μεγάλη πίεση από την κοινωνία, στην οποία υποκύψαμε. Ζητούσε η περιφέ-
ρεια, η επαρχία, πανεπιστήμια και ΤΕΙ. Να μη βοηθήσουμε την ανάπτυξη της επαρχίας; Και του 
απαντούμε εμείς οι νέοι που γίναμε «σοφοί» αλλά άνεργοι. 

— Και βέβαια να φτιάξετε ΤΕΙ και ΑΕΙ στην περιφέρεια. Δεν είμαστε σκοταδιστές. Αλλά σ΄ 
αυτές τις Σχολές βάλε όσους χρειάζεσαι ως Κράτος σύγχρονο που προγραμματίζεις και ξέρεις 
τις ανάγκες της αγοράς. Όμως υποκύψατε και σε «πιέσεις της κοινωνίας». Αυτό εμείς οι νέοι 
το λέμε «λαϊκισμό» Οι πολιτικοί ενημερώνουν. Κι όταν πουν στους γονείς: «Θέλετε το παιδί σας 
να γίνει μαθηματικός άνεργος ή ένας περιζήτητος και ευτυχισμένος τεχνίτης, μια καθηγήτρια 
άνεργη ή μια πετυχημένη φυσιοθεραπεύτρια;». Έτσι στα διλήμματα αυτά μόνον κουτοί θα διάλε-
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γαν την ανεργία και την αποτυχία στην εργασία. 
Κατηγορούμε επίσης την Πολιτεία γιατί δεν εφάρμοσε στον 21ο αι. τον επαγγελματικό 

προσανατολισμό, έτσι που μαθητές και γονείς να έχουν μια γνωμάτευση στα χέρια τους για τις 
ικανότητες που διαθέτει το ίδιο το παιδί. Θα ξέρει πού να πετύχει, σαν μπούσουλα στη ζωή του. 
Μας είπε «όλοι κάνουν για όλα» και τραβάτε το μονόδρομο:

Γυμνάσιο – Ενιαίο Λύκειο + Φροντιστήριο – Γενικές εξετάσεις = ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
Δηλαδή το Κράτος το ίδιο μου την έφερε και το φαρμάκι μου το δίνει μετά το πτυχίο. Έρχε-

ται και μου λέει «Συγχαρητήρια για τους αγώνες σου και τις μελέτες σου, πάρε το πτυχίο σου 
και βάλτο στην κορνίζα να το δείχνεις και συ και οι γονείς σου στους φίλους και να καμαρώ-
νετε! Για δουλειά μιλιά!».

Μα εμείς είχαμε άλλα όνειρα στη ζωή μας. Χάσαμε την εφηβεία μας, θυσιάσαμε τα νιάτα 
μας, ρημάξαμε οικονομικά τους γονείς μας για ένα «χαρτί» άχρηστο;

Να, γιατί ξεσηκώνεται όλη η νεολαία. Ζ η τ ά μ ε  το αυτονόητο: μια θέση εργασίας κάτω 
από τον ουρανό της Πατρίδας μας. 

Η παιδεία σας, κύριοι πολιτικοί, είναι ταξική. Οι κοινωνικές ανισότητες φαίνονται, αν συ-
γκρίνουμε τα μεγάλα αστικά κέντρα με τα περιφερειακά; Σχολεία της Ευρυτανίας, της Ηπείρου, 
της Θράκης, των νησιών. Και σα να μη φτάνουν αυτές οι ανισότητες θέλετε να δημιουργήσετε 
και άλλες με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αν δεν έχεις λεφτά, δεν μπορείς να μορφωθείς. Αυτό 
είναι δημοκρατικό; 

Ευθύνεστε όμως, κύριοι πολιτικοί, και για κάτι πιο σοβαρό: Είναι η ηθική σαπίλα που μας 
έπνιξε. Σκάνδαλα διασπάθισης του δημοσίου χρήματος, ροζ σκάνδαλα με πρωταγωνιστές πο-
λιτικά πρόσωπα, ευνοιοκρατία, αναξιοκρατία. Καλύπτετε ακόμα και καλλιεργητές και εμπόρους 
ναρκωτικών. Μας απογοητεύσατε. Και πρόσφατα σκοτώσατε ένα παιδί που ονειρευόταν έναν 
άλλον κόσμο. Και μας ρωτάτε γιατί είμαστε στο δρόμο; Θέλουμε να σας βγάλουμε τη μάσκα 
της υποκρισίας. Απαιτούμε ηθική κάθαρση εδώ και τώρα. Όλοι οι διεφθαρμένοι να παραδοθούν 
στη δικαιοσύνη. 

Φταίτε όμως, κύριοι πολιτικοί, και για τους αντεργατικούς νόμους, το ασφαλιστικό, τη διασπά-
θιση των αποθεματικών των ταμείων σε μετοχές και ομόλογα αεριτζήδων. Μας υποχρεώσατε και 
μας υποχρεώνετε να ζήσουμε στη φτώχεια και τη μιζέρια. Είμαστε σε απόγνωση. Δεν πάει άλλο. 

Οι ευθύνες των Εκπαιδευτικών

Δυστυχώς από λειτουργοί γίνατε υπάλληλοι. Κανένα μεράκι. Κανένας ενθουσιασμός. Απορ-
ροφηθήκατε από το σύστημα. Χρησιμοποιείτε ένα χρησιμοθηρικό εκπαιδευτικό σύστημα. Δε 
σμιλεύετε ψυχές. Δεν μεταλαμπαδεύετε αξίες. Μας εκπαιδεύετε για τις εξετάσεις. Και η αγωγή 
του μαθητή αφήνεται σε άλλους φορείς. Αλήθεια, σκεφθήκατε ποιοι μπορεί να είναι αυτοί οι 
φορείς; Μας αφήσατε σα φύλλα στους ανέμους με τόσα μποφόρια. Σε μια κοινωνία ταραγμένη 
με τόσους κινδύνους. Εμείς θέλαμε καθοδήγηση. Θέλαμε σταθερές αξίες. Και όταν αγωνίζεστε 
και κατεβαίνετε σε απεργίες δεν ακούσαμε τίποτα για το μεγάλο ασθενή, την εκπαίδευση κι 
ούτε φωνάξατε ποτέ έναν γιατρό. Αλλά και στις ελάχιστες αλλαγές αντιδράτε, γιατί σας βγά-
ζουν από τη συνήθεια και τη ρουτίνα. Σας αλλάζουν το χαβά. Αντιδράτε, κύριοι εκπαιδευτικοί, 
στην αξιολόγησή σας. Γιατί; 
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Υπάρχουν πουθενά στον κόσμο εργαζόμενοι χωρίς έλεγχο, χωρίς απολογισμό του έργου 
τους;. Να μην ξέρει η Πολιτεία ποιοι είναι άξιοι για προαγωγή στη διοίκηση ή να γίνουν Σχολικοί 
Σύμβουλοι;

Λέτε ότι δεν έχετε μετεκπαίδευση ουσιαστική. Δεν είδαμε όμως να το απαιτείτε με αγώνες. 
Οποιαδήποτε εκπαιδευτική μεταρρύθμιση περνά μέσα από τη μετεκπαίδευση του εκπαιδευτι-
κού. 

Θέλετε να χτυπήσετε την παραπαιδεία, όπως λέτε. Όμως δεν κάνετε τίποτα για την αναβάθ-
μιση της ποιότητας της δημόσιας εκπαίδευσης. Μερικοί μάλιστα από σας την υπηρετείτε για να 
συμπληρώσετε το μισθό της πείνας. Το Κράτος κάνει πως σας πληρώνει και σεις κάνετε πως 
δουλεύετε. 

Δε θα σας ψάλλουμε τίποτα για τα ξεπερασμένα Αναλυτικά Προγράμματα και την παπαγαλία 
άχρηστων γνώσεων, γιατί ευθύνεται πρώτα η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΠΘ με το Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο.

Οι ευθύνες των Γονέων 

Μας βάλατε στο παιχνίδι του καταναλωτισμού. Μας δώσατε τα πάντα: φιρμάτα ρούχα, φιρ-
μάτα παπούτσια, κινητά, υπολογιστές, video games, παιχνίδια ακριβά, ποδήλατα, μηχανάκια κ.λπ. 
Μας δημιουργήσατε έναν τεχνητό παράδεισο, ψεύτικο. Δουλέψατε και δουλεύετε σκληρά και 
σε δυο δουλειές μάλιστα. Εμείς σας θέλαμε κοντά μας. Δε θέλαμε τα αγαθά σας. Τα μπουχτί-
σαμε. Είχαμε προβλήματα και προβληματισμούς. Θέλαμε καθοδήγηση, συμβουλές, απαντήσεις. 
Εσείς μας αφήσατε ακυβέρνητους. Μας αφήσατε στη Φιλιππινέζα και στην τηλεόραση για να 
μας διαπαδαγωγήσουν και να φτιάξουμε μια προβληματική προσωπικότητα. 

Μας λέτε «Για σας δουλεύουμε μέρα νύχτα. Να μη σας λείψει τίποτα. Όλα τα καλά του κό-
σμου τα έχετε. Γιατί δε διαβάζετε; Γιατί διαμαρτύρεστε;». Σας απαντούμε: «Πότε και πόσοι από 
σας διαβάζετε έστω ένα βιβλίο το μήνα για να σας μιμηθούμε;. Έρχεστε εξουθενωμένη από την 
καθημερινή τρεχάλα και πέφτετε στον καναπέ ή στο κρεβάτι με συνοδεία όχι ένα βιβλίο αλλά 
τα «ρεάλιτι» της τηλεόρασης. Σχέσεις διαταραγμένες, επικοινωνία των μελών της οικογένειας 
καμία. Οι καυγάδες συχνοί. Οι διαλυμένες οικογένειες πολλές. Κι εμείς έρμαια της τύχης και 
της κοινωνίας. Μιας κοινωνίας του κέρδους, της κομπίνας, της βίας και της υποκρισίας. Ποια 
μαθήματα μας δίνετε;

Αντί για τιμιότητα μάθαμε το «άρπαξε να φας και κλέψε να ‘χεις». Αντί για το φαϊ της μαμάς 
τρέξε στα Goody της γειτονιάς. Αντί για υπευθυνότητα το χαβαλέ και το «Ωχ αδελφέ».   Αντί 
για σεβασμό σε όλους το «κάτω όλοι». Αντί για αλληλεγγύη το «κοίτα την πάρτη σου». Αντί 
για εγκράτεια και αυτοπειθαρχία «ασυδοσία για να αποφύγουμε τα ψυχικά τραύματα». Αντί για 
διάλογο νηφάλιο, άναρθρες κραυγές. Αντί του «Τ΄αγαθά κόποις κτώνται» το «αγαθά κόλποις 
κτώνται». Αντί για μόρφωση στο σχολείο, βαθμοθηρία και πτυχίο. Αντί του «μέτρον άριστον» το 
«μέτρον άχρηστον». Αντί του «Αγαπάτε αλλήλους» το «φάτε αλλήλους». Αντί για έντιμη εργασία, 
άτιμη ανεργία ή συμβασιούχα παρασιτία. Κι ασφάλεια καμία. Τα πρότυπα της μαφίας, του κάθε 
Κοσκωτά, του κάθε Ζαχόπουλου, του κάθε Ευφραίμ δεν μας εμπνέουν. 

Θέλουμε μια Ελλάδα που να αγκαλιάζει όλους όσους ζουν στη χώρα αυτή. Δεν είμαστε 
καταστροφείς. Μας αρέσει η τάξη και η ασφάλεια. Τη βλέπετε πουθενά εσείς; Παντού ανασφά-
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λεια και φόβος μπροστά στο αβέβαιο μέλλον.
Δεν μας εκφράζουν οι κουκουλοφόροι, οι χαοτικοί, οι άρπαγες, οι μηδενιστές και οι πάσης 

κατηγορίας αντιεξουσιαστές. Αυτούς τους εκτρέφει το ίδιο το σύστημα και τους συντηρεί το 
παρακράτος. Είναι φασιστικά στοιχεία που θέλουν να αμαυρώσουν το Πολυτεχνείο ως σύμβολο 
του αντιφασιστικού αγώνα της νεολαίας. Να αποπροσανατολίζουν το λαό και να υπονομεύσουν 
τους αγώνες των εργαζομένων. Εμείς όμως παλεύουμε για αληθινή μόρφωση, δουλειά. Φως 
θέλουμε κι ελπίδα ζωής! Μας ακούει κανείς;

Φωνή ενός νέου «βοώντος εν τη ερήμω»
Και για την απομαγνητοφώνηση

Ηλίας Λιάσκος

S.O.S. ! TA ΨΗΦΙΔΩΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΗ 
ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ!

Επιστολή απόγνωσης, σχετική με την κατάσταση που βρίσκονται τα εναπομείναντα σώα 
ψηφιδωτά της Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής του Αγίου Λεωνίδη Κλαυσείου, απευθύνει προς 
τον Υπουργό Πολιτισμού, μέσω του Ιστορικού, Λαογραφικού Μουσειακού Κέντρου Ευρυτανίας 
«Ο ΕΥΡΥΤΟΣ» ο ιστορικός ερευνητής (και Έφορος στο Δ.Σ. της Πανευρυτανικής Ένωσης) κ. 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΑΛΛΗΣ. 

Η επιστολή αυτή, η οποία δημοσιεύεται παρακάτω και προσυπογράφεται από το Δ.Σ. της 
Ένωσής μας, κοινοποιήθηκε και σε άλλους αρμόδιους φορείς με την παράκληση «να λάβουν 
γνώση και να επιληφθούν κατά το δυνατόν, στη συντήρηση, προστασία και διάσωση του παρα-
πάνω ιερού μνημείου». 

«ΤΑ ΨΗΦΙΔΩΤΑ ΤΗΣ «ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΚΛΑΥΣΕΙΟΥ» 
Κ Α Τ Α Σ Τ Ρ Ε Φ Ο Ν Τ Α Ι

Ας σώσουμε ό,τι απέμεινε, όσο είναι ακόμα καιρός!

Το 1957-1959, ύστερα από επίμονες προσπάθειες δύο Κλαυσειωτών, ο αείμνηστος Μαν. 
Χατζηδάκης με βοηθό του τον Π. Λαζαρίδη, πραγματοποίησαν περιορισμένης έκτασης ανασκα-
φή σε αγρό του Κλαυσείου Ευρυτανίας. Η ανασκαφή αυτή έφερε στην επιφάνεια την τρίκλιτη 
«ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΛΑΥΣΕΙΟΥ», ναό αφιερωμένο στον μάρτυρα Άγιον Λεωνίδην, ανακαινισμένο τον 
Ε΄ μ.Χ. αι., με διαστάσεις 8,50 Χ 28 (518 τ.μ.) και κτισμένο πάνω σε αρχαιότερο ειδωλολατρικό 
ναό. Το μεγαλύτερο μέρος του ναού αυτού βρέθηκε καλυμμένο με θαυμάσια ψηφιδωτή χαμο-
κέντηση, με πολλά σχέδια, ποικίλες παραστάσεις και επιγραφές, στις οποίες αναφέρεται δύο 
φορές το όνομα του Αγίου Λεωνίδου, του επισκόπου Αιμιλιανού, πολλών ιερέων, διακόνου, 
διακόνισσας, αναγνώστου και δεκανού και άλλων προσώπων. Θεωρείται δε το μεγαλύτερο και 
ωραιότερο ιστορικό και θρησκευτικό μνημείο στην Ευρυτανία και στην Ελλάδα. Ο ναός αυτός, 
σύμφωνα με έρευνά μας, καταστράφηκε ολοσχερώς κατά τους πρώτους χρόνους του ΙΕ΄ αι. 
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μαζί με τη μεγάλη πόλη – πρωτεύουσα τότε της Ευρυτανίας, το Κάλλιον, και από τότε επί έξι και 
πλέον αιώνες έμεινε θαμμένος στο χώμα, χωρίς να γνωρίζουμε τίποτα γι΄ αυτόν. Ο Μανόλης 
Χατζηδάκης στα Πρακτικά της Αρχαιολογικής Εταιρείας (Π.Α.Ε.) γράφει: «Όλοι οι αποκαλυφθέ-
ντες χώροι του ναού – πλην της κόγχης του ιερού – εκαλύπτοντο από ψηφιδωτόν δάπε-
δον διατηρούμενον καλώς» και βέβαια το ψηφιδωτό αυτό, σ΄ όλους τους αποκαλυφθέντες 
χώρους έλαμπε σαν να το είχαν δημιουργήσει και γυαλίσει εκείνους τους χρόνους. Ήταν θαυ-
μάσιο! Έμεινε όμως τελείως ασκέπαστο και αφρόντιστο μέχρι το 1965 περίπου – και οι πάγοι 
του χειμώνα, οι βροχές και καταιγίδες – και το χειρότερο – το στάβλισμα των ζώων, άρχισαν 
να δημιουργούν τις πρώτες καταστροφές στις ψηφίδες και το 1965 που έβαλαν ξύλινες κολώ-
νες και σκέπασαν με ΕΛΕΝΙΤ τον ναό και το ψηφιδωτό, δεν προστατεύθηκε το ψηφιδωτό ούτε 
από τις βροχές, ούτε από τους πάγους, ούτε από το στάβλισμα των ζώων, που τώρα μάλιστα 
έβρισκαν καλύτερη προστασία. Και παρόλες τις συνεχείς διαμαρτυρίες μας προς κάθε δυνάμε-
νον να κάνει κάτι, δεν υπήρξε από πουθενά, κανένα ενδιαφέρον προστασίας! Ούτε από τους 
Κλαυσειώτες, ούτε από τους γυροχωρίτες, ούτε από τους πολιτικούς και τους αρμόδιους της 
Ευρυτανίας, ούτε από το Υπουργείο Πολιτισμού, ούτε από την Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων! 
Εγκατάλειψη απ΄ όλους!

Σήμερα το θαυμάσιο – άλλοτε – αυτό ψηφιδωτό βρίσκεται στο τελευταίο σημείο της ολο-
κληρωτικής καταστροφής του! Οι ψηφίδες του, εκτός από το μαύρισμα που υπέστησαν απ΄ τις 
ακαθαρσίες των ζώων και το συνεχές πάτημα των επισκεπτών, ξεκολλάνε και φεύγουν από τη 
θέση τους! Κι ακόμα, πολλές από αυτές τις ψηφίδες ασβεστοποιούνται και τελειώνουν! Το ψη-
φιδωτό αυτό που έγινε με τις θυσίες των προγόνων μας και φανέρωνε τον μεγάλο πολιτισμό 
τους, πριν από 1.500 χρόνια και που σεβάστηκαν οι αιώνες, ακόμα και οι καταστροφείς του 
ναού και που το χώμα το κάλυψε και διατήρησε την ομορφιά του και την τέχνη του για περισσό-
τερο από 600 χρόνια (μετά την καταστροφή του ναού), στη γενιά μας σήμερα, την πολιτισμένη 
γενιά μας, αφήσαμε αυτό το μνημείο και καταστράφηκε μέσα σε λίγα χρόνια! Μνημείο που θα 
έπρεπε να το προσέξουμε ως «κόρην οφθαλμού» να το βρουν, να το μελετήσουν και να το 
καμαρώσουν πολλές επερχόμενες γενιές και για χιλιάδες χρόνια, και που καταστράφηκε στη 
δική μας γενιά, λέτε κι είμαστε εμείς οι τελευταίοι άνθρωποι που ζούμε στη γη!

Κάνω θερμή παράκληση προς κάθε αρμόδιο: Σώστε αυτό το μοναδικό ανεπανάληπτο μνη-
μείο, την ψηφιδωτή χαμοκέντηση του Αγίου Λεωνίδου στο Κλαψί. Έχετε τον τρόπο και την δύνα-
μη. Υψώνω για τελευταία φορά στεντορία τη φωνή μου προς όλους να σώσουμε ό,τι απόμεινε 
απ΄την ψηφιδωτή χαμοκέντηση της «ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΚΛΑΥΣΕΙΟΥ»! Αλλιώς θα δώσουμε λόγο στο Θεό 
και στις γενιές που θάρθουν! Θα είμαστε αναπολόγητοι!

Ευελπιστώ
Δημήτρης Ιωάν. Φαλλής

Ιστορικός ερευνητής – συγραφέας
Κλαυσείον 20-10-2008
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ 
Επιμέλεια: Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝ. ΒΛΑΧΟΥ, «Η ΕΙΣ ΑΓΙΟΝ ΑΝΑΚΗΡΥ-
ΞΙΣ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ, ΕΟΡΤΙΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ», ΑΘΗΝΑΙ 2008

Η «προσήκουσα τιμή» προς τη μνήμη του Οσίου Ευγενίου 
του Αιτωλού απονέμεται με την έκδοση του παραπάνω τόμου, 
ο οποίος αποτελεί ένα πολύτιμο και βαρυσήμαντο έργο, προϊόν 
ευθύνης, του καταξιωμένου Ευρυτάνα εκπαιδευτικού και συγ-
γραφέα Παναγιώτη Κων. Βλάχου. Ο Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Καρπενησίου κ.κ. Νικόλαος εύστοχα χαρακτηρίζει 
το έργο αυτό ως εκτενές «Χρονικόν», το οποίο περιλαμβάνει 
τις εόρτιες εκδηλώσεις με την ευκαιρία της αγιοκατάταξης του 
Μεγάλου Διδασκάλου του Γένους μας Ευγενίου του Αιτωλού, 

από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, κατά το 1982, ως και τις συναφείς έκτοτε δραστηριότητες. 
Τονίζει δε ο Σεβασμιότατος στα προλογικά λόγια του ότι: «Δι΄αυτού απονέμεται η προσήκουσα 
προς τον Άγιον τιμή και αύθις και κατατίθεται εν ταυτώ πνευματικόν κεφάλαιον εις την ιστορίαν 
και την παράδοσιν της αγιοτρόφου και ηρωοτόκου Ευρυτανίας... Έχομεν δι ελπίδος ότι η έκδο-
σις του μετά χείρας τόμου δεν θα παράσχη χρονογραφικώς υπόμνησιν γεγονότων μόνον ως 
πνευματικόν διά τους επερχομένους καταπίστευμα, αλλά θα αποτελέση αφόρμησιν περαιτέρω 
οικειώσεως με τον Όσιον Ευγένιον, ο οποίος προς την πίστιν παρέζευξεν την παιδείαν, ανα-
δειχθείς «διδάσκαλος ένθεος και οδηγός των πιστών», εκκλησιαστικός ταγός και εθνικός του 
λαού χειραγωγός με διαχρονικήν ακτινοβολίαν διδαγμάτων και έκτακτον και διά την εποχήν 
μας επικαιρότητα μηνυμάτων...».

Πιστεύουμε πως θα αδικήσουμε το παραπάνω έργο του κ. Παν. Βλάχου προσθέτοντας 
ό,τιδήποτε άλλο στα παραπάνω λόγια του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας. Για το λόγο αυτό θα 
περιορισθούμε στην απλή παρουσίασή του.

Το βιβλίο, που αποτελείται από 368 σελίδες, σχήματος 17Χ24, εκδόθηκε από την Ιερά Μητρό-
πολη Καρπενησίου και τον ιστορικό Σύνδεσμο «Ευγένιος ο Αιτωλός» «διά χορηγίας της Ιεράς 
Μητροπόλεως Καρπενησίου και του κ. Γεωργίου Κων. Κεφαλά», «αφιερούται δε ευ-
λαβώς εις την ιεράν μνήμην των από της ιδρύσεως του Συνδέσμου «Ευγένιος ο Αιτωλός (1964) 
μέχρι τούδε εκδημησάντων μελών αυτού». Περιεχόμενα: Πρόλογος Μητροπολίτη Καρπενησίου, 
Συνοπτική βιογραφία Οσίου Ευγενίου του Αιτωλού, η εις ΄Αγιον ανακήρυξή του και σχετικές εκ-
δηλώσεις, ομιλίες, μορφή Οσίου Ευγενίου – εικόνες του, Ακολουθία του Οσίου Ευγενίου, διάφο-
ρες εόρτιες εκδηλώσεις (Βραγγιανά, Καρπενήσι, Ιερά Μονή Προυσού, Θέρμο και Μέγα Δένδρο, 
Φουρνά, Τροβάτο, Ανατολική Φραγκίστα, Ιερά Μονή Τατάρνας κ.ά), εξακτίνωση εκδηλώσεων σε 
Αθήνα, Ορθόδοξο Θεολογική Ακαδημία Κρήτης , Θεσσαλονίκη, Η.Π.Α., Επιστημονικό Συνέδριο με-
λέτης της ζωής και του έργου του – έκδοση πρακτικών, Μνημείο Ευγενίου του Αιτωλού και των 
Διδασκάλων του Γένους των «Σχολών των Αγράφων», Ιδρυματικός Ιερός Ναός του Οσίου στο 
Γηροκομείο Καρπενησίου κ.ά. Τέλος, επιτάσσεται πρόταση του συγγραφέα «όπως Σχολείον της 
πόλεως Καρπενησίου προσωνυμείται επ΄ ονόματι του Οσίου Ευγενίου του Αιτωλού».
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Τέλος, ευχαριστούμε από καρδιάς το σεβαστό μας Δάσκαλο κ. Παναγιώτη Βλάχο για τη 
νέα αυτή ανεκτίμητη θρησκευτική και εθνική προσφορά του και γιατί συνεχίζει να μας ποτίζει 
με «ύδωρ αλλόμενον ζωής»...

 Κ.Α.Π.

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ,  
«Η ΑΜΠΛΙΑΝΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ»,  
Αθήνα 2008. 

Γόνος της ιστορικής οικογένειας των Αλεξανδροπουλαίων 
της Άμπλιανης η Σπυριδούλα (Λούλα) Κ. Αλεξανδροπού-
λου, Φιλόλογος, τ. Λυκειάρχης, εξακολουθεί να μας διδάσκει 
με τα γραπτά της και ιδιαίτερα με το τελευταίο βιβλίο της «Η 
Άμπλιανη του Μεσοπολέμου». 

Το, με τον παραπάνω τίτλο, καινούριο βιβλίο της κ. Αλεξαν-
δροπούλου, αποτελεί καρπό πολύχρονης μελέτης και έρευνας, 
εκδόθηκε δε, κυρίως, με την επιμονή του ζεύγους Θεόδωρου 
και Βιολέττας Χασάνου. Η ίδια η σ. στον πρόλογό της αναφέ-

ρει ότι αντικείμενο της εργασίας της αυτής «αποτελεί η Άμπλιανη της δεκαετίας του 1930, όπως 
την γνώρισα τα καλοκαίρια των παιδικών και των πρώτων εφηβικών μου χρόνων. Παρουσιά-
ζονται στοιχεία ενός ζωντανού ελληνικού πολιτισμού πολλών αιώνων, η εικόνα μιας κλειστής 
ποιμενικής κοινωνίας στην τελευταία της φάση, η οποία έσβησε οριστικά μέσα στη θύελλα του 
Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου...».

Στις 288 σελίδες του το βιβλίο «Η Άμπλιανη του Μεσοπολέμου» περιλαμβάνει θέματα 
σχετικά με την ιστορία της Άμπλιανης, τα μνημεία της, τη λαογραφία, την κοινωνία, τη γλώσσα, 
την οικονομία, τη θρησκευτική ζωή, την ενδυμασία, τη διατροφή, τον οικογενειακό βίο (γέννηση, 
βάπτιση, γάμος, θάνατος), το πανηγύρι, το χορό και τα τραγούδια, τις παραδόσεις και τις παροι-
μίες, τα παιχνίδια, τη λαϊκή ιατρική, τα αθλήματα και τα αγωνίσματα, τις προλήψεις, δοξασίες 
και δεισιδαιμονίες, τη μαγεία και μαντεία και για την Άμπλιανη στη Λογοτεχνία. Στις τελευταίες 
σελίδες καταχωρείται ως παράρτημα το κείμενο του Χ. Φ. Αναγνωστού με τίτλο «Το Πανω-
προίκι», εκλογικός βουλευτικός κατάλογος και στο τέλος παρατίθεται πλούσια βιβλιογραφία.

Σίγουρα η σ. με το παραπάνω έργο της πέτυχε να καταγράψει την ιστορία και την παράδοση 
του τόπου. Και, όπως γράφει η Λίτσα Ι. Χατζηφώτη, που παρουσίασε το βιβλίο αυτό στην 
ιστορική Άμπλιανη στις 03-08-2008, (βλ. «Απογευματινή της Κυριακής», 24-08-2008) αυτό «...το 
πραγματοποιεί με επιστημονικό τρόπο, με γλώσσα που αποκαλύπτει τη γνώση, την εμπειρία αλλά 
και την αγωγή και την καλλιέργειά της. Ταυτόχρονα το κείμενο είναι προσιτό σε όποιο αναγνώ-
στη μπορεί να χαρεί έναν ολόκληρο κόσμο, ο οποίος, αν και έσβησε, άφησε έντονα τα χνάρια 
του στις ψυχές των επιγενομένων...».

Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε ότι το εξώφυλλο του βιβλίου, δημιουργός του οποίου είναι 
ο γνωστός Ρουμελιώτης καλλιτέχνης Απόστολος Κούστας, είναι υπέροχο και εμπνευσμένο 
αποκλειστικά και μόνο από το περιεχόμενό του.

Κ.Α.Π. 
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Τάκης Δημήτριος, Σερδάρης Ιωάννης, «Άγιος Δημήτρι-
ος Ευρυτανίας», Λαμία 2008. 

Ένας Ευρυτάνας, ο συνταξιούχος καθηγητής Δημήτριος 
Τάκης και ένας «φίλος της Ευρυτανικής λεβεντιάς», ο καθηγη-
τής Ιωάννης Σερδάρης «τόλμησαν» να καταγράψουν και να 
μας δώσουν ένα θαυμάσιο σε εμφάνιση, αλλά και σε περιεχό-
μενο, βιβλίο με τον τίτλο: «Άγιος Δημήτριος Ευρυτανίας». 

Οι συγγραφείς, όπως τονίζουν στον πρόλογό τους, με το 
βιβλίο τους αυτό έχουν διάθεση «αναδειξιακή και συμφιλιωτι-
κή». Γράφουν: «Στοχεύσαμε να προβάλλουμε ιστορικά γεγονό-
τα, τρόπους ζωής, ήθη και έθιμα, που έχουν σχέση με το χω-
ριό μας, να αναδείξουμε τόπους και ανθρώπους, να στήσουμε 

γέφυρες συμφιλίωσης ανθρώπων με τη φύση και ανθρώπων με τους συνανθρώπους τους, 
να προβληματίσουμε τους όντως αξιοσέβαστους φρουρούς των πατρικών εδαφών, ώστε να 
γίνουν και διασώστες της πολιτιστικής και πνευματικής μας κληρονομιάς, που πολλές φορές εν 
αγνοία τους επιτρέπουν να καταστραφεί ή οι ίδιοι καταστρέφουν...»

Στις 7Ο σελίδες του παραπάνω βιβλίου οι σ. παραθέτουν στοιχεία πληθυσμιακά, διοικητικά, 
θρησκευτικά, λαογραφικά κ.ά., χωρίς όμως να τα παρουσιάζουν σε ξεχωριστά κεφάλαια, ενώ 
απουσιάζουν και τα περιεχόμενα. Το φωτογραφικό υλικό είναι πλούσιο και παρουσιάζεται έγ-
χρωμο ή ασπρόμαυρο. Στις τελευταίες σελίδες παρουσιάζονται ονόματα και διευθύνσεις που 
βρίσκονται «κοντά ή μακριά από το χωριό», ώστε να υπάρχει η δέουσα επικοινωνία...

Κ.Α.Π. 

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Σ. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ, ΜΝΗΜΗ ΠΑΝΟΥ Ι. ΒΑ-
ΣΙΛΕΙΟΥ. Η προσωπικότητα, το έργο και η προσφορά 
του στην Ευρυτανία, Ε.Ε.Ε., Εκδ. Ντουντούμη, Αθήνα, 
2008, σελ. 40. 

«Ένα προσωπικό χρέος τιμής» εκπλήρωσε, ο Πανεπιστημια-
κός Καθηγητής Κλεομένης Κουτσούκης με την εμπεριστα-
τωμένη ομιλία του στην τιμητική εκδήλωση που οργάνωσε η 
Εταιρεία Ευρυτάνων Επιστημόνων (14-01-2007), για τη μνήμη 
του ΠΑΝΟΥ Ι. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και που, η ομιλία του αυτή, εκδόθηκε 
πρόσφατα σε μικρό τόμο. 

Ο πολυγραφότατος Καθηγητής κ. Κλεομένης Κουτσού-
κης, με την ομιλία του αυτή, μας παρουσιάζει την προσωπικό-
τητα, το έργο και την προσφορά του ΠΑΝΟΥ Ι. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ενός 

«πρωτοπόρου Ευρυτάνα ιστοριοδίφη και εργάτη του πνεύματος, για τον οποίο θα συνεχίσουν να 
μιλούν οι γενιές που θα έλθουν...». Τον χαρακτηρίζει ακόμα ως «απόστολο της έρευνας» κι ως 
«Δον Κιχώτη της Ευρυτανίας, που με τόση αυταπάρνηση έταξε τον εαυτό του να παλέψει με όλα 
τα στοιχειά που κρατούσαν στη στέρηση και την ανημπόρια τους κατοίκους της Ευρυτανίας»...

 Ειδικότερα ο σ. αναφέρεται στις πρώτες περιηγήσεις του μεγάλου Ευρυτάνα ιστοριοδίφη 
ΠΑΝΟΥ Ι. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ στον ευρυτανικό χώρο, στο ιστοριοδιφικό έργο του, στη συνολική αποτίμη-
ση του έργου και της προσφοράς του και στο τέλος κλείνει με σχετικό επίλογο, όπου συνοψί-
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ζει και κρίνει με «μια συνολική ματιά» το έργο του Π.Ι.Β. στη διαχρονική πορεία του. 
Στις τελευταίες σελίδες (31-36) παρατίθεται «παράρτημα», που περιλαμβάνει την πλούσια 

εργογραφία του αείμνηστου Πάνου Ι. Βασιλείου και η οποία στο σύνολό της, ασφαλώς, 
αναφέρεται στην Ευρυτανία μας.         

Κ.Α.Π.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Σ. ΤΣΙΩΛΗ, ΤΟ «ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΝ ΧΩ-
ΡΙΟΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑ ΚΕΡΑΣΟΒΟΝ» ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΟΡΔΙΟΥ, Ανάτυπο από τα Πρακτικά Ημε-
ρίδας, Αθήνα 2008

Στο ανάτυπο αυτό και μέσα στις 2 0 σελίδες του είναι αποτυ-
πωμένη μια υπέροχη εισήγηση του γνωστού Οδοντίατρου αλλά 
και ιστορικού ερευνητή κ. Κωνσταντίνου Τσιώλη, με τον τίτ-
λο «Το «Θεοφύλακτον Χωρίον και Μέγα Κεράσοβον» στις Επι-
στολές του Αναστασίου Γορδίου» και η οποία ανακοινώθηκε στο 
1ο Πολιτιστικό 4ήμερο, που πραγματοποιήθηκε στο Κερασοχώρι 
τον Αύγουστο του 2007. 

Στο μεγάλου σχήματος ανάτυπο αυτό (21Χ30 εκ.) ο συγγρα-
φέας αναφέρεται σε στοιχεία για το Κεράσοβο (σημερινό Κερασοχώρι), που περιλαμβάνονται 
σε 22 επιστολές του Αναστασίου Γορδίου (Κ1-22). Οι επιστολές αυτές «περιέχουν πληροφορίες 
Ιστορικές, αλλά και της κοινωνικής και κοινοτικής ζωής του Κερασόβου...» (σελ. 5). Οι περισσό-
τεροι παραλήπτες των επιστολών αυτών είναι κάτοικοι του Κερασόβου. Αυτοί είναι οι: Σίλλιος 
γέρων (9), (Χατζή) Ιωάννης (3), Τριαντάφυλλος Καρακάσης (2), Νικόλαος (2), Νικόλαος οικονό-
μος (2), Ιωάννης – ιερέας (1), Αρχόντω – πρεσβυτέρα (1), Γεώργιος Τραγάς (1), Τριαντάφυλλος 
– ιερέας (1) και Γεώργιος – ιερέας (1). Οι άλλες δύο επιστολές απευθύνονται προς τον Ευγένιο 
τον Αιτωλό και τον ιερέα Αλέξιο στο Παλαιοκάτουνο. 

Εύστοχα ο σ. διαπιστώνει ότι οι παραπάνω επιστολές του Μεγαλοβραγγιανίτη Διδασκάλου 
του Γένους μας Αναστασίου Γορδίου εμπλουτίζουν τον «πίθο» της συλλογικής μνήμης του Κε-
ρασόβου «με πρόσωπα και γεγονότα από την καθημερινή κοινωνική και οικονομική ζωή στις 
αρχές του 18ου αι. στο Μέγα Κεράσοβο, όπως πρώτος, ίσως, το ονομάζει ο Αν. Γόρδιος, όχι 
τυχαία βεβαίως, αλλά πιστοποιώντας ότι αποτελούσε κέντρο (έδρα ομώνυμου καζά) της οικονο-
μικής και πολιτικής ζωής της περιοχής με σαφή δημογραφική άνθηση»...

Τέλος, η παραπάνω εισήγηση περιλαμβάνει 74 παραπομπές σε διάφορες πηγές, αποδεικνύ-
οντας έτσι και την επιστημονική της αρτιότητα. 

Κ.Α.Π.
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AΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ε. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ, ΚΡΙΚΕΛΛΟ, Ένα ευρυτα-
νικό κεφαλοχώρι, Ιστορία – Πολιτισμός – Ανάπτυξη, 
Αθήνα 2008.

Ο Αλέξανδρος Χουλιαράς συνεχίζοντας την προσπάθειά 
του για την ανάδειξη του λαϊκού μας πολιτισμού - και όχι μόνο – 
μας πρόσφερε πρόσφατα το 3ο βιβλίο του, που αναφέρεται στην 
ιστορία, στον πολιτισμό και στην ανάπτυξη της γενέτειράς του, 
το Κρίκελλο Ευρυτανίας. 

Συγκεκριμένα πρόκειται για ένα βιβλίο, που περιλαμβάνει 
στις 390 σελίδες του πολύτιμα στοιχεία για το Κρίκελλο, που 
είναι ταξινομημένα σε τρία (3) μέρη, ενώ στο τέλος παρατίθενται 
παράρτημα με χρήσιμες πληροφορίες και ευρετήρια ονομάτων 
και οικισμών – τόπων.

Το Α΄ μέρος (σελ. 11-78) περιλαμβάνει τρία (3) κεφάλαια αναφερόμενα στον οικισμό και 
στα σπίτια του Κρικέλλου, στην οργάνωση της κοινοτικής έκτασης και στην «Πεζοπορία στο 
φυσικό περιβάλλον του Κρικέλλου».

Στο Β΄ μέρος (σελ. 79 – 180), υπάρχουν τέσσερα (4) κεφάλαια, που αναφέρονται στην 
ιστορική αναδρομή, ήτοι στην «Αρχαία εποχή», στο «Βυζάντιο και Τουρκοκρατία», «Από το 1821 
ως το 1922» και «Από τον Μεσοπόλεμο μέχρι σήμερα». 

Το Γ΄ μέρος (σελ. 181-328) αναφέρεται στα οικονομικά – διοικητικά – πολιτιστικά – αναπτυ-
ξιακά και λοιπά θέματα και αποτελείται από έξι κεφάλαια, ήτοι: «Ασχολίες και επαγγέλματα των 
Κρικελλιωτών», «Διοίκηση και Υπηρεσίες», «Πολιτιστικά του Κρικέλλου», «Αθλητικά», «Θέματα 
ανάπτυξης», «Διακεκριμένοι Κρικελλιώτες».

Στο τέλος, όπως προαναφέρθηκε, παρατίθεται παράρτημα που περιλαμβάνει Πρακτικό συ-
νάθροισης Κρικελλιωτών το 1829, εκλογικό κατάλογο του 1865, Μητρώο Αρρένων, επώνυμα, 
γλωσσάρι της ντοπιολαλιάς μας κ.ά., καθώς και ευρετήρια ονομάτων, οικισμών και τόπων. 

Το έργο, επίσης, περιλαμβάνει αρκετά σκίτσα, φωτογραφίες και σκαριφήματα του ίδιου 
του συγγραφέα. 

Πιστεύουμε πως η εργασία αυτή του κ. Χουλιαρά αποτελεί οπωσδήποτε μια φιλότιμη 
προσπάθεια ανάδειξης και προβολής της γενέθλιας γης του. Όμως στη μελέτη του βιβλίου του 
αυτού παρατηρούμε σε αρκετά σημεία μερικές ασάφειες, παραλείψεις και μη τεκμηριωμένα 
στοιχεία, στα ιστορικά, κυρίως, θέματα, (ενδεικτικά) όπως:

α) Δεν αναφέρονται πουθενά οι πηγές από τις οποίες αντλήθηκαν οι πληροφορίες του 
(π.χ. τα στοιχεία για τα φορολογικά κατάστιχα του 1454/55, από ό,τι γνωρίζουμε πρωτοδημο-
σιεύθηκαν από τον κ. Ανάργυρο – Γιάννη Μαυρομύτη στα «Ευρυτανικά Χρονικά». Μήπως 
υπάρχουν και αλλού;). Δεν αναφέρεται, επίσης, η πηγή για το «Πρακτικό συνάθροισης των 
Κρικελλιωτών το 1829, σελ.331,332) κ.ά. 

β) Ο Καραϊσκάκης, που ο σ. αναφέρει στη σελ. 119, ότι πέρασε απλώς από τη Δομνίστα, 
δεν πέρασε αλλά παρέμεινε στη Δομνίστα για αρκετό χρονικό διάστημα, φιλοξενούμενος από 
τους Γιολδασαίους, σύμφωνα με όλους τους ιστορικούς της Επανάστασης του 1821 (Κ. Πα-
παρρηγόπουλος, Ν. Κασομούλης, Ι. Βλαχογιάννης, Δ. Φωτιάδης, Διον. Κόκκινος, 
Ηλ. Παπαστεριόπουλος κ.ά. Για το θέμα αυτό βλ.και περισσότερα και στο βιβλίο μου «Ο 
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΚΑΙ Η ΔΟΜΝΙΣΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ», στο οποίο αναφέρονται και οι σχέσεις του ήρωα 
με τους Γιολδασαίους κ.λπ.).

γ) Στις σελίδες 86-93 και στο κεφάλαιο «Η αρχαία ιστορία των Κοκκαλίων» δεν αναφέρεται 
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πουθενά ο ιστοριοδίφης Δημήτριος Ι. Φαλλής, ο οποίος, όπως είναι γνωστό, έχει ασχοληθεί 
ιδιαίτερα με τη μάχη των Κοκκαλίων και έχει αναδείξει με γραπτά του κείμενα την ιστορικό-
τητα της περιοχής, ενώ έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο για την ανέγερση του εκεί μνημείου 
συνεργαζόμενος με τον αείμνηστο Γιάννη Βράχα και τα τότε μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου 
Κρικελλιωτών. 

Τέλος, θεωρούμε πως και η εργασία αυτή, όπως και οι προηγούμενες, του κ. Χουλιαρά, 
είναι άξια κάθε επαίνου και πολλών συγχαρητηρίων. 

Κ.Α.Π. 
   

Aρχείο Ευρυτανικών Σπουδών και Ερευνών, Περιοδική Έκδοση του Ευρωπαϊκού 
Κέντρου Ευρυτανικών Σπουδών και Ερευνών, Χρόνος 1ος, Τεύχος Α΄.

Με τον παραπάνω τίτλο κυκλοφορήθηκε μια θαυμάσια περιο-
δική έκδοση σε μεγάλο σχήμα (20,50Χ28,50) και εξαιρετικό χαρτί 
από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ευρυτανικών Σπουδών και Ερευνών. 
Πρόκειται για το Α΄ τεύχος (Ιανουάριος – Ιούνιος 2008). Στις 24 
σελίδες της περιλαμβάνονται: «Σημείωμα της Σύνταξης» (στο εξώ-
φυλλο), Ιστορικό Ίδρυσης του ΕΥΚΕΣΕ, άρθρα των κ.κ. Κλεομένη 
Κουτσούκη «ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ: Ανάπτυξη και διατήρηση της πολιτιστι-
κής της ταυτότητας» , Δ. Τσέλιου «Διονύσιος ο ιστοριογράφος 
και η Σχολή της Ζωοδόχου Πηγής του Φουρνά των Αγράφων», 
Γιάννη Μάκκα «Αθανάσιος Ιατρίδης: ο ζωγράφος του Αγώνα», 
Π. Σαλαγιάννη «Το Τροβάτο και το Παιδαγωγικό Φροντιστή-
ριο», Γ. Καραγιώργου «Το γεφύρι του Μανώλη», Αρχιμ. Δο-
σιθέου «Η Ιερά Εικών του Αγίου Σεραφείμ», Κλ, Κουτσούκη 

«Η Λαογραφία της Ευρυτανίας και ο Στ. Βίος» κ.ά. Επιπλέον ο αναγνώστης θα βρεί σχόλια και 
κρίσεις για το συνέδριο «Η Ευρυτανία στις περιγραφές Ελλήνων και ξένων περιηγητών» (Καρ-
πενήσι 12-15 Ιουλίου 2007), για το Επιστημονικό Συνέδριο στα Άγραφα (8-19 Αυγούστου 2008), 
Σύντομες βιβλιοπαρουσιάσεις κ.ά. 

Όπως τονίζεται στο «σημείωμα της σύνταξης» το «Αρχείο Ευρυτανικών Σπουδών και Ερευ-
νών» έχει ως απώτερο στόχο του την «... συμβολή στην ανάδειξη της ιστορικής και πολιτισμικής 
ταυτότητας της Ευρυτανίας και των Ευρυτάνων». 

Ευχόμαστε επίτευξη όλων των σκοπών και των στόχων του!
Κ.Α.Π.

ΣΕ ΤΟΜΟ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΤΑ ΛΕΠΙΑΝΑ»

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΠΙΑΝΙΤΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ «ΤΑ ΛΕΠΙΑΝΑ», ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
«ΤΑ ΛΕΠΙΑΝΙΤΙΚΑ ΝΕΑ» (Τόμος 1ος Φύλλα 1-100), ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΠΑΥΛΟΥ Β. ΝΤΑΛΛΗ – ΔΑ-

ΠΑΝΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΑΘΗΝΑ – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

Ένας ακόμα καλαίσθητος τόμος, σχήματος Α4, κοσμεί την πλούσια βιβλιοθήκη της Πανευ-
ρυτανικής Ένωσης από τον περασμένο μήνα. Πρόκειται για τον 1ο τόμο της μικρής σε σελίδες, 
αλλά πλούσιας σε ύλη, εφημερίδας «ΤΑ ΛΕΠΙΑΝΙΤΙΚΑ ΝΕΑ», που εκδίδει ο δραστήριος Σύλλογος 
Λεπιανιτών της Αθήνας «Τα Λεπιανά» και που περιλαμβάνει τα φύλλα 1-100. Την επιμέλεια της 
έκδοσης είχε ο κ. Παύλος Β. Νταλλής, ο οποίος φαίνεται και στην ταυτότητα της παραπάνω 
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εφημερίδας ως ο Εκδότης της – Υπεύθυνος «σύμφωνα με το 
Νόμο».

Στις σελίδες του παραπάνω τόμου βρίσκει κανείς πλούσια 
τοπική ειδησεογραφία, απόψεις, σχόλια, κοινωνικά, συγκινητικά 
λόγια «γι΄αυτούς που έφυγαν», βιβλιοπαρουσιάσεις, διαφημίσεις, 
αλλά και τις περίφημες «Οδηγίες... προς ναυτιλλομένους» του 
εκδότη Π.Β.Ν(ταλλή) κ.ά. Δεν απομένει να ευχηθούμε κι εμείς τα 
ίδια με αυτά του Μιχάλη Σταφυλά: «... Σου εύχομαι – όπως και 
στους χωριανούς να΄ στε καλά. Εσύ να γράφεις κι εκείνοι να 
διαβάζουν. Κάθε φορά που οι όπου γης Λεπιανίτες λαβαίνουν την 
εφημερίδα είναι σα να ταξιδεύουν μαζί σου, σαν να απλώνουν το 
χέρι για ν΄ανταμώσουν το δικό σου..

Σου εύχομαι να είναι και τα χρόνια σου εκατό για να ... βασανίζεσαι πάλι στα χαρτιά. Πολύ 
φιλικά». 

Κ.Α.Π. 

Κυκλοφορεί ήδη από τις εκδόσεις «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ»  
το πρώτο μυθιστόρημα της κ. ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΡΔΑΡΑ «Φλουρί Κωνσταντινάτο».  

Πρόκειται για ένα βιωματικό μυθιστόρημα, που αναπλάθει τη ζωή  
της Ευρυτανίας μας στα δύσκολα χρόνια της Κατοχής, του Εμφυλίου κ.λπ.  

Περισσότερα στο επόμενο τεύχος μας.

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΣ 
ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ ΤΑΣΟΥ ΚΟΝΤΟΜΕΡΚΟΥ

Γράφει ο Στέφανος Βασιλόπουλος

Ο λευκός αετός Τάσος Κοντομέρκος άνοιξε τις φτερούγες του και πέταξε προς τα 
επέκεινα. 

Γεννημένος στο Μεγάλο Χωριό περάσαμε μαζί τα παιδικά μας χρόνια, τα σημαδεμένα προ-
κατοχικά, κατοχικά, εμφυλιοπολεμικά και μετεμφυλιακά χρόνια της στέρησης, της φτώχειας, της 
πείνας, των διωγμών και του θανάτου. 

Τυχαία συναντηθήκαμε στην Αθήνα πλέον, στο ίδιο Γυμνάσιο μαθητές, στο Νυχτερινό Σχο-
λείο της οδού Καντακουζηνού, στην πλατεία Κάνιγγος. 

Ο Τάσος ήταν ένα λυγρό, αδύνατο παιδί, ζωηρό και κοσμημένο με ένα ακαταγώνιστο 
«θέλω» και με μια δυναμική αγωνιστική παρουσία στο χώρο του σχολείου που φοιτούσαμε μαζί. 
Το ήθος και η θέληση για την κατάκτηση της γνώσης, τον έφερναν πρώτο με διακρίσεις στην 
φοίτησή του και η σεμνότητά του τον διέκριναν ανάμεσα στους συμμαθητές μας. Οι διακρίσεις 
όμως που κατακτούσε τον έκαναν απλό με συγκατάβαση και ωριμότητα ανάμεσά μας.

Τα γυμνασιακά μας όμως χρόνια πέρασαν. Τώρα πλέον μαζί καταστρώναμε τα σχέδιά μας 
για ανώτερες σπουδές. Οι συγκυρίες όμως ήταν τέτοιες και οι δρόμοι μας χωρίστηκαν. Ο 
καθένας μας πήρε το δρόμο που ήταν πιο πρόσφορος στις δυνατότητες και στις επιλογές του. 

Εκείνος έφυγε στο εξωτερικό, εγώ έμεινα στον τόπο μας. Όμως ποτέ δεν χωρίσαμε στα 
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χρόνια που ακολούθησαν. Πάντα μας ένωνε μια ανόθευτη φιλία και μια δύναμη μας ωθούσε για 
κατάκτηση του σκοπού των επιλογών μας. Τους μυστικούς μας πόθους τους εκφράζαμε στην 
αλληλογραφία μας και αργότερα στις ευκαιρίες που μας δίνονταν για αντάμωμα όπως και όποτε 
μπορούσε ο καθένας. 

Ένας μυστικός τρόπος μας ένωνε και μια αδιάπτωτη φιλική διάθεση μας έδενε πέρα από 
τις επιλογές και τις πεποιθήσεις μας. 

Ο δεσμός και η φιλία μας κράτησε ως το τέλος. Ως το οδυνηρό τέλος του Αετού της φρό-
νησης, του ανθρωπισμού και της προσφοράς του εκείνης, που ακένωτη και πληθωρική απέρρεε 
και εκδηλωνόταν καθημερινά προς πάσα κατεύθυνση στο συνάνθρωπο που έπασχε και το 
κοινωνικό σύνολο. 

Η προσφορά του ήταν και προς την επιστήμη του που εθεράπευε αβίαστη αέναα, πρόθυμα, 
επαγωγικά θυσιαστικά, μη αποβλέποντας σε κανένα είδος υλικής ή ηθικής αμοιβής. 

Μα ο Αετός άνοιξε τα φτερά του και πέταξε απροσδόκητα, ελαφρός, λευκός και ανάλαφρος. 
Άνοιξε τα ψαλιδισμένα φτερά του από τη νόσο του αιώνα που αφανίζει αξίες και μελλοντικές 
προσμονές. Νιώθω ανήμπορος να εκφράσω την οδύνη που με κατέχει βασανιστικά και αξεπέ-
ραστα, την οδύνη που μου αφαιρεί κάθε σκέψη στο χάος της απώλειάς του ως φίλου αξεπέρα-
στα συντροφικού, ανθρώπινου και καταξιωμένου επιστήμονα. 

Ο Τάσος Κοντομέρκος ήταν ο άνθρωπος που από όπου κι αν περνούσε άφηνε απτά τα 
σημάδια της φιλότητας, της φρόνησης και της ανθρωπιάς. Άφηνε το άρωμα της φρεσκάδας και 
της ανείπωτης αγαλλίασης, όπως αφήνουν το άρωμά τους τα εύοσμα άνθη, όταν τα χαϊδεύει το 
ανεπαίσθητο αεράκι του Νότου. 

Ως επιστήμονας με την διάγνωση και την πρακτική αντιμετώπιση άφηνε εκείνοι το ελαφρό 
και αδιόρατο χαμόγελο, βάλσαμο και ίαμα διαρκείας προς τον πάσχοντα. 

Δεν θα κάνω καμιά αναφορά για την κοινωνική του δραστηριότητα. Θα σφραγίσω το σημεί-
ωμά μου με όσα ανείπωτα έχουν εκφράσει όσοι τον γνώρισαν και γεύτηκαν την ανιδιοτέλεια 
και το ήθος του. Όσοι τον γνώρισαν τον καταξίωσαν. Όσοι τον τίμησαν τον έκλαψαν. Όσοι τον 
έχασαν τον έχασαν για πάντα. 

Αετέ της ανθρωπιάς, της ακατάβλητης θέλησης, του ήθους και της ευπρέπειας, άνθρωπε 
της ακατάβλητης θέλησης, Αετέ περήφανε, έχεις τη δύναμη από ψηλά να σκεπάσεις τις χωρίς 
προσδοκίες εφήμερες σκέψεις μας γιατί είσαι πάντα στο κέντρο των δικών μας σκέψεων, τις 
φτωχές και πεπερασμένες. 

       Ο φίλος σου
       Στέφανος Βασιλόπουλος

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ - ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

(Σ.Σ.:) Ευχαρίστως δημοσιεύουμε τις παρακάτω συμπληρωματικές ή διορθωτικές βιογραφι-
κές πληροφορίες από τον κ. ΣΤΕΦΑΝΟ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ, ως προς τα στοιχεία που παρατέθηκαν 
στο προηγούμενο τεύχος μας για τον αείμνηστο ΤΑΣΟ ΚΟΝΤΟΜΕΡΚΟ:

1.- Ο αείμνηστος ΤΑΣΟΣ ΚΟΝΤΟΜΕΡΚΟΣ υπήρξε συμμαθητής του στο 7ο Ιδιωτικό Γυμνάσιο 
Αθηνών ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, των Σχολών Απόρων Παίδων του Φιλολογικού Συλλόγου 
«ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ».

2.- Ο αδελφός του ΤΙΜΟΘΕΟΣ υπηρέτησε, ως Αρχιμανδρίτης τότε, στη Βιέννη. Δεν σπούδα-
σε στη Γερμανία αλλά στην Αυστρία, όπου για ένα διάστημα σπούδασε και ο ΤΑΣΟΣ ΚΟΝΤΟ-



57

ΜΕΡΚΟΣ, ο οποίος μετέπειτα συνέχισε τις σπουδές του στο Κίελο. 
3.- Κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας του του συμπαραστάθηκε και η τέως σύζυγός του κ. 

ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΜΑΤΣΕΛΗ, Ψυχολόγος, τ. Δ/ντρια του Λαογραφικού Μουσείου της Πόλης των Αθηνών 
(Πλάκα) και συνιδρύτρια του Λαογραφικού Μουσείου Μεγάλου Χωριού.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ...

Ο καταξιωμένος εκπαιδευτικός και συγγραφέας κ. Παύλος Νταλλής σε σχετική επιστολή 
του, αφού εκφράζει τα συγχαρητήριά του για το περιοδικό μας και τις  Χριστουγεννιάτικες 
- Πρωτοχρονιάτικες ευχές του, επισημαίνει τα παρακάτω σχετικά με το προηγούμενο τεύχος  
μας:

1.- Στη σελ. 5 και στο θέμα «Ο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΣ ΕΥΡΥΤΟΣ» αντί «...να στεγαστεί στο Καρπε-
νήσι...» το ορθό είναι: «...να παραχωρηθεί στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ευρυτανίας το παλαιό 
κτήριο του Δασαρχείου Καρπενησίου για να στεγαστεί το Ιστορικό - Λαογραφικό Μουσείο Ευ-
ρυτανίας...». Επίσης, γνωρίζει ότι το παραπάνω Σωματείο αγόρασε εξαιρετικό ιδιόκτητο Γραφείο 
στην Αθήνα (Βερανζέρου 13, 5ος όροφος, Γρ. 8).

2.- Στη σελ. 15 και σε σχετικό άρθρο του π. Γ. Χρυσαφογεώργου αναφέρεται ότι η Ι. Μονή 
του Τιμίου Προδρόμου Παλαιοκατούνας  λειτουργεί μόνο στη μνήμη του Αγίου, ενώ  «...λειτουρ-
γεί πολλές φορές το χρόνο και ειδικά σε μνήμες κορυφαίων Αγίων. Επίσης, εκεί τελούνται και 
πολλές ιδιωτικές λειτουργίες...». 

Από το επόμενο τεύχος μας και με την επιμέλεια του  
κ. Ανάργυρου-Γιάννη Μαυρομύτη θα αρχίσει να δημοσιεύεται το 

«Ημερολόγιο Πολέμου 1940-41» του στρατιώτη ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΣΤΟΥΛΑ, από τα Άγραφα.
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ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΒΡΑΧΑΣ
Το Μοναστήρι της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Βράχας ανασυστήθηκε βάσει του υπ΄αριθ. 

150/3-10-2008 Προεδρικού Δ/τος (ΦΕΚ 212/14-10-2008, τ. Α΄), όπως αναφέρεται στο αριθ. 
213/4-11-2008 έγγραφο της Ιεράς Μητρόπολης Καρπενησίου. Στο έγγραφο αυτό αναφέρονται, 
μεταξύ άλλων, και τα εξής: «Η κατά Βράχαν των Αγράφων Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σω-
τήρος, ήτο το αρχαιότερον (1650) και ιστορικότερον από τα τρία μοναστήρια του πρώην Δήμου 
Κτημενίων, Βράχας, Φουρνά και Αγίας Τριάδος. Ανεκαινίσθη το έτος 1745 υπό αρχοντικής και 
ευπόρου οικογενείας και διελύθη μετά πολλών άλλων Μονών επί της Βασιλείας του Όθωνος. 

Η ως άνω Μονή υπήρξεν θρησκευτικόν και εκκλησιαστικόν Κέντρον, σχολείον στοιχειώ-
δους εκπαιδεύσεως της περιοχής, πτωχοκομείον, πανδοχείον, κατάλυμα επισκόπων, επισήμων, 
καταφύγιον διά τους κλεφταρματωλούς, θεραπευτήριον διά τους τραυματίας. 

Σήμερον κατασκευάζονται τα κελία περί το Καθολικόν της Ιεράς Μονής ευελπιστούντες 
εις την άμεσον περάτωσιν των εργασιών και την εγκαταβίωσιν τριών νέων υποψηφίων Μονα-
χών». 

ΜΕ ΤΟ «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ» ΤΙΜΗΘΗΚΕ ΤΟ «ΟΧΙ»
Η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940 τιμήθηκε εφέτος στην πρωτεύουσα του Νομού μας από 

τις μαθήτριες και τους μαθητές του Γενικού Λυκείου Καρπενησίου με το «Άξιον Εστί» του Νο-
μπελίστα Οδυσσέα Ελύτη. Διαβάστηκαν επιλεκτικά κείμενα, απαγγέλθηκαν ποιήματα από το πα-
ραπάνω έργο, ενώ εντυπωσίασε η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, η οποία αποδόθηκε θαυμάσια 
από χορωδία και ορχήστρα των μαθητών, στην οποία συμμετείχε και ο καθηγητής Δημήτρης 
Ζαρμπούτης. Τη διδασκαλία της ορχήστρας και της χορωδίας και την όλη μουσική επιμέλεια 
είχε αναλάβει ο καθηγητής μουσικής κ. Τάσος Ηλιόπουλος, ενώ την οργάνωση και την επι-
μέλεια της γιορτής είχαν οι καθηγήτριες Νίκη Μπακογεώργου, Θεοδώρα Χριστοφόρου 
και Θέα Καρφή. Την εκδήλωση, που έγινε στο Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου, τίμησαν 
με την παρουσία τους ο Μητροπολίτης κ.κ. Νικόλαος, ο βουλευτής κ. Ηλίας Καρανίκας, ο 
προϊστάμενος της Β/θμιας Εκπ/σης του Νομού κ. Ιωαννίδης, εκπρόσωποι του κλήρου και της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και πλήθος κόσμου. 

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
Τα έντονα προβλήματα Υγείας στο Νομό μας επισημάνθηκαν στην ολομέλεια της Βουλής 

των Ελλήνων στις 28-11-2008 από τον Βουλευτή μας Γιατρό κ. Ηλία Καρανίκα. Συγκεκριμένα 
ο κ. Ηλίας Καρανίκας αφού τόνισε τις φιλότιμες προσπάθειες και το έργο που επιτελούν 
οι υπηρετούντες γιατροί, νοσηλευτές και το διοικητικό προσωπικό στο Νομό μας αναφέρθηκε 
στα υφιστάμενα τεράστια προβλήματα. Συγκεκριμένα τόνισε τις τραγικές ελλείψεις στο Νο-
σοκομείο Καρπενησίου σε εξοπλισμό αλλά σε εξειδικευμένο προσωπικό για το χειρισμό του 
αξονικού τομογράφου και του μαστογράφου, καθώς επίσης και στις ελλείψεις προσωπικού στο 
Κέντρο Υγείας Δυτ. Φραγηκίστας και στα διάφορα άλλα Ιατρεία του Νομού μας. 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ Τ.Ε.Ι.
Την ίδρυση νέου Τμήματος Τ.Ε.Ι. με την επωνυμία «Τμήμα Σχεδιασμού Οικοανάπτυξης και 

Οικοτουρισμού», ως και την αναβάθμιση του υπάρχοντος, προτείνει η Γενική Συνέλευση του 
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Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Παραρτήματος Καρπενησί-
ου, που συνήλθε στις 11-11-2008 σε ευρεία σύνθεση. Η απόφαση αυτή αποτελεί και απάντηση 
στις εξαγγελίες του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη, 
κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στο Καρπενήσι στις 31 Οκτωβρίου 2008. 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΟ 4ο Δ.Σ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Την 5η Έκθεση Παιδικού Βιβλίου διοργάνωσαν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές του 4ου 

Δημοτικού Σχολείου Καρπενησίου στις 24-11-2008. Την έκθεση επισκέφθηκαν μαθητές, εκπαι-
δευτικοί και γονείς των Σχολείων του Καρπενησίου. Επίσημη καλεσμένη εφέτος ήταν η γνωστή 
και καταξιωμένη συγγραφέας της παιδικής λογοτεχνίας μας κ. Αγγελική Βαρελά. 

Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και έπαινοι σε μαθητικό και διδακτικό προσωπικό του παρα-
πάνω Σχολείου. 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΒΟΥΤΥΡΟΥ
Με την ευκαιρία την πραγματοποίηση εκδήλωσης για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέ-

ρας Εκπαιδευτικών άνοιξε τις πόρτες του στις 5-10-2008 το διδακτήριο του Δημ. Σχολείου 
Βουτύρου - που δεν λειτουργεί εδώ και αρκετά χρόνια, ελλείψει μαθητών - για να δεχθεί τους 
φίλους και τα μέλη του νεοϊδρυθέντος Μικρού Μουσείου Εκπαίδευσης. Παρόντες ήταν αρκετοί 
εκπαιδευτικοί, ο αντιδήμαρχος Καρπενησίου κ. Ευάγγελος Καρφής, ο Προϊστάμενος της 
Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Ευρυτανίας κ. Ι. Παπαγεωργίου κ.ά. Μίλησαν σχετικά ο 
Πρόεδρος της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής κ. Ι. Τσίγκας, ο Πρόεδρος του Συλλόγου 
Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης του Νομού μας κ. Σιδέρης Μοτσιόλας και η κ. Βασιλική 
Λάππα – Κελέση. 

ΤΙΜΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
Με εκδηλώσεις που περιλάμβαναν θεατρικό έργο, τραγούδια και ποιήματα τιμήθηκε η επέ-

τειος του Πολυτεχνείου στις 17 Νοεμβρίου 2008 στο Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου από 
τους μαθητές των Σχολείων της Β/θμιας Εκπαίδευσης του Καρπενησίου. Προηγήθηκε η γιορτή 
των μαθητών του Γυμνασίου και ακολούθησε αυτή των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου. Μηνύματα 
έστειλαν ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης, ο 
βουλευτής του Νομού μας κ. Ηλίας Καρανίκας και ο Πρόεδρος της ΤΕΔΚ Ευρυτανίας και 
Δήμαρχος Καρπενησίου κ. Βασίλης Καραμπάς. 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Με ικανοποιητικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες κατασκευής της νέας πτέρυγας του 

Ιδρύματος Κοινωνικής Πρόνοιας του Νομού Ευρυτανίας (Γηροκομείου). Σύμφωνα με δηλώσεις 
του Προέδρου του Ιδρύματος κ. Πάνου Κατσούδα υπολογίζεται πως το έργο θα ολοκληρωθεί 
τον Αύγουστο του 2009 ενώ αναφέρθηκε και στην τροποποίηση του Οργανισμού, σύμφωνα με 
τον οποίο θα προσληφθούν άλλα 120 άτομα. 

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΜΕ ΒΑΣΙΚΟ ΗΡΩΑ ΤΟΝ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ
Ιστορικό ντοκιμαντέρ με τον τίτλο «Χώματα με Ιστορία» και με βασικό ήρωα τον θρυλικό 

Κατσαντώνη μεταδίδεται από την ΕΤ3 σε δώδεκα (12) ημίωρα επεισόδια. Το ντοκιμαντέρ γυρί-
στηκε σε ένα μεγάλο μέρος του στα ιστορικά Άγραφα και παρουσιάζεται από το γνωστό Ηλία 
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Μαμαλάκη, ο οποίος άφησε για λίγο τη μαγειρική και ασχολήθηκε με την ιστορία μας. Μαζί με 
τον Κατσαντώνη παρουσιάζονται και άλλοι ήρωες της Ρούμελης, όπως οι Καραϊσκάκης, Καπετάν 
Δίπλας, Μάρκος Μπότσαρης κ.ά. Σκηνοθέτης είναι ο Κώστας Αυγέρης. Μεταδίδεται κάθε 
Κυριακή στις 5.30΄ το απόγευμα και η πρώτη εκπομπή μεταδόθηκε στις 2 Νοεμβρίου 2008. 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Μεσολόγγι τριήμερο Αρχαιολογικό Συμπόσιο, από 26-28 

Σεπτεμβρίου 2008, με θέμα: «Η πολιτιστική κληρονομιά της Αιτωλοακαρνανίας. Προστασία και 
ανάδειξη μέσα από τις τελευταίες έρευνες». Συνδιοργανώθηκε από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοί-
κηση Αιτωλοακαρνανίας και τη ΛΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Το 
πρόγραμμα περιλάμβανε δύο (2) μεγάλες ενότητες: α) Έρευνες – Ανασκαφές και β) Προστασία 
– Ανάδειξη Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων. Ακούστηκαν εισηγήσεις πρωτότυπες από 
κορυφαίους ιστορικούς ερευνητές, ξένους και Έλληνες. Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν στην 
αίθουσα εκδηλώσεων της Νομαρχίας Αιτωλοακαρνανίας στην Ιερή Πόλη Μεσολογγίου. 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ
Αρκετοί Ρουμελιώτες, όπως κάθε χρόνο, παραβρέθηκαν στην καθιερωμένη από το Πνευμα-

τικό Κέντρο Ρουμελιωτών εκδήλωση προς τιμήν της Παναγίας της Προυσιώτισσας, προστάτιδάς 
του, στις 23 Νοεμβρίου 2008. Το πρόγραμμα περιλάμβανε Θεία Λειτουργία στον Ι. Ναό Αγίου 
Νικολάου Πευκακίων, λιτάνευση αντιγράφου της εικόνας της Παναγίας Προυσιώτισσας, δέηση 
στο χώρο του Ιδρύματος και ομιλία του κ. Γεωργίου Οικονόμου. Εκ μέρους του Δ.Σ. της 
Πανευρυτανικής Ένωσης ήταν παρόντες οι κ.κ. Κώστας Παπαδόπουλος, Ηλίας Λιάσκος 
και Βασίλης Σιορόκος. 

ΠΛΟΥΣΙΟΣ Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Πλούσιος ήταν ο απολογισμός των δραστηριοτήτων της Διοίκησης του Γενικού Νομαρχιακού 

Νοσοκομείου Καρπενησίου κατά την τελευταία διετία. Συγκεκριμένα ο απερχόμενος Διοικητής 
του Νοσοκομείου κ. Ηλίας Χορμόβας σε συνέντευξη τύπου, που έδωσε στο Καρπενήσι στις 
22 Οκτωβρίου 2008, αναφέρθηκε στα έργα που έγιναν τόσο στο Νοσοκομείο Καρπενησίου 
όσο και στα περιφερειακά ιατρεία του Νομού. 

Συγκεκριμένα ο κ. Χορμόβας ανέφερε την ανακαίνιση της Παιδιατρικής Κλινικής, την 
αναδιοργάνωση της Καρδιολογικής Κλινικής, τη δημιουργία ειδικού σηπτικού θαλάμου, τη δημι-
ουργία ειδικού γραφείου – εργαστηρίου πόνου, τον εξοπλισμό του Νοσοκομείου κ.λπ. Επίσης 
αναφέρθηκε στη δημοπράτηση νέου Περιφερειακού Ιατρείου Δομνίστας, την ανακαίνιση του 
Π.Ι. Φουρνάς, τη δημιουργία εξεταστηρίων στα Δ.Δ. Αγίας Βλαχέρνας, Παπαδιάς, Παυλοπούλου, 
Κορυσχάδων κ.ά., καθώς και στη στελέχωση προσωπικού κ.λπ. 

EΓΚΡΙΘΗΚΕ ΤΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ
Εγκρίθηκε, με ομόφωνη απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής, το Χωροταξικό Πλαίσιο 

για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Ο Νομός Ευρυτανίας (και ολόκληρη η Κεντρική Ελ-
λάδα) εντάχθηκε στην Περιοχή Αιολικής Προτεραιότητας 2 (ΠΑΠ 2), όπου προβλέπεται ανά 
1.600 στρέμματα και 1 ανεμογεννήτρια. Ανεμογεννήτριες και μικρά υδροηλεκτρικά έργα 
στην Ευρυτανία θα αναπτυχθούν στους Δήμους Αγράφων, Βίνιανης, Δομνίστας, Καρπενησίου, 
Κτημενίων, Ποταμιάς, Προυσού, Φουρνάς και Φραγκίστας. Σημειώνεται ότι δεν ελήφθησαν 
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υπόψη οι αποφάσεις των τοπικών κοινωνιών που αντιτάσσονται στο παραπάνω κυβερνητικό 
σχέδιο.

ΙΔΡΥΕΤΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Την ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας ανακοίνωσε σε πρόσφατη επίσκεψή του στο 

Αγρίνιο ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης. Ήδη 
έχει υπογραφεί το Προεδρικό Διάταγμα για τη δημιουργία του 4ου Τμήματος, ενώ σύντομα πρό-
κειται να υπογραφεί και σχετικό Διάταγμα για τη σύσταση Διοικούσας Επιτροπής, η οποία θα 
αναλάβει και την ευθύνη λειτουργίας του νέου Πανεπιστημίου.

Μήπως, άραγε και μια Σχολή του υπό σύσταση νέου Πανεπιστημίου θα πρέπει να λειτουρ-
γήσει και στο Καρπενήσι, αφού πλέον το Πανεπιστήμιο Κεντρικής Ελλάδας ούτε καν συζητάει 
το θέμα αυτό; 

ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ
Ένα μεγάλο μπράβο ανήκει στους μαθητές και στους Δασκάλους του Δημοτικού Σχολείου 

Αγράφων για την περιβαλλοντική τους συνείδηση. Οι παραπάνω μαθητές, με τις οδηγίες των 
Δασκάλων τους και με σύνθημα «Το σχολείο κάνει ανακύκλωση με άδειες μπαταρίες για μια 
καινούρια ζωή» βγήκαν στους δρόμους των Αγράφων, πρόσφεραν σχετικά φυλλάδια, έκαναν 
ενημέρωση για τη ζημιά των άδειων μπαταριών στο περιβάλλον και τελικά... έπεισαν. Γέμισαν 
με μπαταρίες έναν κάδο ανακύκλωσης ΑΦΗΣ και όχι μόνον! Και πάλι μπράβο τους!

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Ο δραστήριος Σύλλογος Γυναικών Ευρυτανίας σε πετυχημένη εκδήλωση που πραγματο-

ποιήθηκε στην αίθουσα του «Ευγενίου Αιτωλού», στο Καρπενήσι, στις 23-11-2008 παρουσίασε 
τρία (3) βιβλία αυτογνωσίας του κ. Γιώργου Δημόπουλου, γνωστού νευρολόγου – ψυχιάτρου 
και γνωσιακού ψυχοθεραπευτή. Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν τα βιβλία: «Αυτογνωσία πρώτο 
μέλημα στη ζωή», «Αλήθεια, πόση αλήθεια αντέχουμε;» και «Συναισθήματα ο καθρέφτης 
της ψυχής». Τα παραπάνω βιβλία προλόγισαν ο κ. Κώστας Λιάπης, χειρουργός – οδοντί-
ατρος – Δημοτικός Σύμβουλος Καρπενησίου και η παθολόγος κ. Μελπομένη Γρηγοριάδου. 
Ακολούθησε σχετική ομιλία της Προέδρου του Συλλόγου Γυναικών Ευρυτανίας κ. Λίτσας Πε-
τροπούλου.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΜΑΣ
Βραβείο στο 1ο BUSINESS SHOW, που πραγματοποιήθηκε στο Αγρίνιο κατά το 2ήμερο 8-9 

Νοεμβρίου 2008 απέσπασε ο Νομός Ευρυτανίας. Την παραπάνω εκδήλωση διοργάνωσε το 
Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης με τη στήριξη της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοα-
καρνανίας και του Δήμου Αγρινίου. Περίπτερο στο χώρο της εκδήλωσης είχε στηθεί και από τη 
Νομαρχία Ευρυτανίας, ενώ ο Νομάρχης κ. Κ. Κοντογεώργος με εμπεριστατωμένη ομιλία του 
ανέπτυξε τις προοπτικές ανάπτυξης του Νομού μας στον τομέα, κυρίως, του τουρισμού, ο οποίος 
συνδέεται άρρηκτα με το φυσικό περιβάλλον και την πολιτιστική ταυτότητα του τόπου μας. 

ΠΛΟΥΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΤΟΝ Ι. ΝΑΟ ΕΥΡΥΤΑΝΩΝ ΑΓΙΩΝ
Ύστερα από την ίδρυση και λειτουργία Σχολής Βυζαντινής Μουσικής και εκμάθησης Πα-

ραδοσιακών και Λαϊκών Μουσικών Οργάνων ήρθε η σειρά της Βιβλιοθήκης στον Ιερό Ναό 
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Ευρυτάνων Αγίων Καρπενησίου. Με πρωτοβουλία του προϊσταμένου του παραπάνω ναού π. 
Γεωργίου Χρυσαφογεώργου και του εκκλησιαστικού συμβουλίου διαμορφώθηκε ειδικός 
χώρος όπου φιλοξενούνται ήδη πάνω από 11.000 τόμοι βιβλίων! Συγκεκριμένα, 7.000 τόμοι δό-
θηκαν ως δωρεά από την οικογένεια του αείμνηστου Δασκάλου Κώστα Κρουστάλλη, 3.000 
τόμοι αποτελούν δωρεά του, επίσης, αείμνηστου γιατρού Τάσου Κοντομέρκου στη μνήμη 
του αδελφού του Μητροπολίτη Κεντρώας Αφρικής κυρού Τιμοθέου και 1.000, περίπου τόμοι, 
δωρεά της κ. Μαριλένας Ξενάκη στη μνήμη των γονέων της.

ΛΕΙΨΑΝΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Το λείψανο του Μεγαλομάρτυρα Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου (το δεξί χέρι του) επι-

σκέφθηκε για λίγες ώρες τον Ιερό Ναό των Ευρυτάνων Αγίων στο Καρπενήσι, στις 27-11-2008, 
ημέρα Πέμπτη. Μεταφέρθηκε από την Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Ηλίων Αιδηψού, όπου και 
φυλάσσεται, από τον Ιεροκήρυκα και Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο της Μητρόπολης Χαλκίδας 
με την ευκαιρία εκδρομής προσκυνητών στον Προυσό και ύστερα από σχετικό αίτημα του π. 
Γεωργίου Χρυσαφογεώργου, προϊσταμένου του παραπάνω Ιερού Ναού. 

ΓΩΝΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛ-
ΛΗ

Μια θαυμάσια πρωτοβουλία είχε η βιβλιοπώλης κ. Σπυριδούλα Κρουστάλλη, κόρη του 
αείμνηστου Δασκάλου Κώστα Κρουστάλλη, που έχει το βιβλιοπωλείο της στο Καρπενήσι 
(Ξηριάς, τηλ. 2237024004). Πρόκειται για τη δημιουργία γωνιάς Ευρυτανικού Βιβλίου μέσα στο 
Βιβλιοπωλείο της. Ήδη στα ράφια της γωνιάς αυτής βρίσκονται και οι εκδόσεις της Πανευρυ-
τανικής Ένωσης. Όλοι οι Ευρυτάνες συγγραφείς θα μπορούν να διαθέτουν τα έργα τους στους 
συμπατριώτες μας και μέσω του παραπάνω βιβλιοπωλείου. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΗΛΙΑ Κ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
Οι εκδόσεις Παπαζήση και η Εταιρεία Ευρυτάνων Επιστημόνων σε πετυχημένη εκδήλωση, 

που πραγματοποιήθηκε στις 20-11-2008 στο Πολιτιστικό Κέντρο – Εντευκτήριο «Κωστής Παλα-
μάς», παρουσίασαν το βιβλίο του αείμνηστου Ηλία Κ. Αλεξόπουλου (1971-2004), Λέκτορα 
Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 
– ΑΠΟΨΕΙΣ». Την παρουσίαση έκαναν οι: Γεράσιμος Αρσένης, Θεόδωρος Κουλουμπής, 
Κλεομένης Κουτσούκης και Γιάννης Σεϊμένης, ενώ τον συντονισμό της είχε ο κ. Γιάν-
νης Ζούμπος, Εκπαιδευτικός, Οικονομολόγος, Νομικός και Πρόεδρος της Εταιρείας Ευρυτά-
νων Επιστημόνων. 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Η 10η Πανελλήνια Επιστημονική Συνάντηση που διοργάνωσε το Ελληνικό Κολλέγιο Χειρουρ-

γών, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Καρπενήσι (Ξενοδοχείο “AVARIS”), από 12-14 Δεκεμ-
βρίου 2008. Συμμετείχαν δεκάδες επιστημόνων, μεταξύ των οποίων και ο βουλευτής του Νομού 
μας κ. Ηλίας Καρανίκας και ο πρώην Υφυπουργός Υγείας κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος. 
Θέματα που αναπτύχθηκαν, μεταξύ άλλων, ήταν και σχετικά με τις φλεγμονώδεις και νεοπλα-
σματικές παθήσεις του εντέρου, τις διάφορες ανθρωποζωονόσους, τη σύγχρονη τεχνολογία 
στην αγγειοχειρουργική, την αντιμετώπιση χιονοδρομικών κακώσεων κ.ά. 
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ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ κ. ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΜΠΙΖΙΩΝΗ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Όπως πληροφορούμαστε από σχετικά έντυπα ομογενών μας, ο αντιπρόσωπός μας στις 

Η.Π.Α., Πανεπιστημιακός Καθηγητής κ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΜΠΙΖΙΩΝΗΣ έχει διοριστεί από τον Κυ-
βερνήτη της Ν. Καρολίνας σε αξιόλογες Πολιτιστικές Επιτροπές της παραπάνω Πολιτείας. Σε 
επόμενο τεύχος μας θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες.

ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΖΗ – ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 - 2009
Το ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΖΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ προκηρύσσει τη χορήγηση έξι (6) υπο-

τροφιών για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, 
κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2008-09. Οι υποτροφίες θα δοθούν σε Έλληνες φοι-
τητές, σπουδαστές και πτυχιούχους Α.Ε.Ι. που κατάγονται από την Ευρυτανία ή κατοικούν 
στην Ευρυτανία για μια τουλάχιστον πενταετία. Το πλήρες πρόγραμμα έχει ως εξής:

1.- Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών για φοιτητές Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι. Τέσ-
σερις (4) υποτροφίες για όλα τα γνωστικά πεδία και για φοιτητές που έχουν ολοκλη-
ρώσει το προηγούμενο έτος σπουδών και έχουν με επιτυχία εξετασθεί σε όλα τα 
μαθήματα του έτους. Δεν περιλαμβάνονται πρωτοετείς φοιτητές και σπουδαστές που 
έχουν ολοκληρώσει τα προβλεπόμενα για τη σχολή τους έτη σπουδών. 

2.- Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών πτυχιούχων Α.Ε.Ι. 
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας συνοδευόμενες από όλα τα δικαιολογητικά σε τρία (3) 

αντίτυπα θα υποβάλλονται από 1-12-2008 μέχρι 31-1-2009 στη Γραμματεία του Ιδρύμα-
τος, οδός Τσιτσάρα 3 Καρπενήσι, Τ.Κ. 36100, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 
10.00΄- 13.00΄ ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς στην ίδια διεύθυνση. Μετά τη λήξη της 
προθεσμίας αυτής καμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή. Υποψηφιότητες με ελλιπή δικαιολο-
γητικά δεν θα εξετάζονται και οι ελλιπείς φάκελοι θα επιστρέφονται. Τα προσόντα των 
υποψηφίων, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία επιλογής και κάθε άλλη σχετική πληροφορία 
περιέχονται στον Κανονισμό Υποτροφιών του Ιδρύματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να παραλάβουν αντίγραφο του Κανονισμού Υποτροφιών και αιτήσεις υποψηφιότητας 
από την παραπάνω διεύθυνση. Πρόσθετες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2237024766 
(και ΦΑΞ), 210 3614331, 210 3617219 και ΦΑΞ 210 3604143, Κινητό: 6977744907. 

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2008
ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

Τα Ευρυτανικά Χρονικά δεν θα δημοσιεύουν άρθρα, τα οποία έχουν δημοσιευθεί και σε άλλα έντυπα.
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ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΖΗ – ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Το Ίδρυμα «ΓΑΖΗ – ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ», σύμφωνα: α) με το άρθρο 5, παρ. 3, 
εδάφιο ζ΄ του Καταστατικού του Ιδρύματος και β) με το υπ΄ αριθ. 73/30-10-2008 πρακτικό 
του Δ.Σ.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
Για το εκπαιδευτικό έτος 2008-2009, δύο βραβεία προπτυχιακού επιπέδου, σε φοιτητές 

Σχολών που εντάσσονται στα παρακάτω επιστημονικά πεδία:
5ο Επιστημονικό Πεδίο, Επιστημών, Οικονομίας και Διοίκησης.
1ο Επιστημονικό Πεδίο, Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών
Κάθε βραβείο θα συνοδεύεται από χρηματικό ποσό ίσο με το ½ της αντίστοιχης υπο-

τροφίας προπτυχιακού επιπέδου. 
Μοναδικό κριτήριο επιλογής της βράβευσης θα αποτελεί η άριστη επίδοση, με την προ-

ϋπόθεση της ευρυτανικής καταγωγής του φοιτητή ή της φοιτήτριας, όπως προσδιορίζεται 
στον Κανονισμό Υποτροφιών του Ιδρύματος. 

Διευκρινήσεις
1) Η χορήγηση των βραβείων γίνεται κυκλικά, ανά δύο επιστημονικά πεδία κάθε 

χρόνο, ως εξής:
-	 1ο και 2ο Επιστημονικό Πεδίο
-	 3ο και 4ο Επιστημονικό Πεδίο
-	 5ο και 1ο Επιστημονικό Πεδίο
-	 2ο και 3ο Επιστημονικό Πεδίο
-	 4ο και 5ο Επιστημονικό Πεδίο κ.ο.κ.

2) Η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβληθούν στον ίδιο χρόνο και τόπο 
με την κατάθεση δικαιολογητικών για τη χορήγηση υποτροφιών, δηλ. στα Γραφεία του 
Ιδρύματος. Οδός Τσιτσάρα 3 Καρπενήσι, Τ.Κ. 36100, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, 
από 1/12/08 μέχρι 31/1/09.

3) Υποψήφιοι για το πρόγραμμα υποτροφιών δεν αποκλείονται από τη συμμετοχή τους 
στο πρόγραμμα βραβείων. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί να κριθεί δικαιούχος υποτρο-
φίας και βραβείου κατά το ίδιο εκπαιδευτικό έτος.

Καρπενήσι, 1 Νοεμβρίου 2008
ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Το Δ.Σ. της Πανευρυτανικής Ένωσης μαζί με τις ευχές των Χριστουγέννων και της 

Πρωτοχρονιάς εκφράζει και τις ευχαριστίες του στον κ. Θανάση Μπακογιώργο, ζωγρά-
φο για τη δωρεά στην Ένωσή μας τριών έργων του, ως και 300 περίπου καρτών με το 
Μοναστήρι του Προυσού.
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Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣ

MΑΣ ΕΣΤΕΙΛΑΝ ΤΙΣ ΕΥΧΕΣ ΤΟΥΣ

Τις Χριστουγεννιάτικες – Πρωτοχρονιάτικες ευχές τους στέλνουν προς το Δ.Σ. 
αλλά και προς όλα τα μέλη της Πανευρυτανικής Ένωσης οι παρακάτω:

-	 Η Υπουργός Εξωτερικών κ. Ντόρα Μπακογιάννη

-	 Ο Βουλευτής Ευρυτανίας κ. Ηλίας Καρανίκας

-	 Ο Νομάρχης Ευρυτανίας κ. Κώστας Κοντογεώργος

-	 Ο Νομάρχης Αιτωλοακαρνανίας κ. Θύμιος Σώκος

-	 Ο Πρόεδρος της ΤΕΔΚ και Δήμαρχος Καρπενησίου κ. Β. Καραμπάς

-	 Ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Χρήστος Μπούρας

-	 O Δήμαρχος Αγρινίου κ. Μοσχολιός

-	 Ο Δήμαρχος Ασπροποτάμου κ. Χρ. Τριαντάφυλλος

-	 Ο Δήμαρχος Απεραντίων κ. Δημ. Τάτσης 

-	 Ο Δήμαρχος Βίνιανης κ. Νικόλαος Γεωργίου

-	 Ο Δήμαρχος Δομνίστας κ. Γιάννης Σταμάτης

-	 Ο Δήμαρχος Δυτ. Φραγκίστας κ. Θωμάς Μπόνιας

-	 Ο Δήμαρχος Λαμιέων κ. Κοτρωνιάς

-	 Ο Δήμαρχος Ποταμιάς κ. Ιωάννης Ίβρος 

-	 Ο Περιφερειακός Δ/ντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

κ. Ζαμπεθάνης.

-	 Ο Προϊστάμενος και το προσωπικό του Γραφείου της Δ/νσης Π.Ε. Ευρυτανίας

-	 Η κ. Κέλλυ Μπουρδάρα, τ. Βουλευτής και Υπουργός

-	 Ο Αιδεσιμολογιότατος π. Κων/νος Βαστάκης

-	 Το Ίδρυμα Γαζή - Τριανταφυλλοπούλου

-	 Η Ένωση Ρουμελωτών Βορείου Ελλάδος

-	 Η Εταιρεία Ευρυτάνων Επιστημόνων

-	 Ο κ. Κ. Παπαλέξης, π. Βουλευτής – Δικηγόρος

-	 Η κ. Ειρήνη Πιπερίγκου-Κυριαζή, Αρχαιολόγος

-	 Ο κ. Γ. Σακκάς, Πρόεδρος Πολ. Συλλόγου Στύρφακας, τ. Πρόεδρος Συνδέσμου Ευρυτάνων 

Φθιώτιδας

-	 Ο Σύλλογος «ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΑ»

-	 Ο Φιλοπρόοδος Σύλλογος Δομνίστας

-	 Οι μαθητές και το Διδακτικό Προσωπικό του Γυμνασίου – Λυκείου Ραπτοπούλου

-	 Οι μαθητές και οι Δάσκαλοι του Δ.Σ. Δαφνούλας Ραπτοπούλου

-	 Οι μαθητές και το διδακτικό προσωπικό του Δ.Σ. Βαλαώρας. 
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-	 Τα νήπια, οι μαθητές και το Διδακτικό Προσωπικό του Νηπιαγωγείου και του Δημ. Σχολείου 

Τριποτάμου (Πρωτότυπη κάρτα, δημοσιεύεται παρακάτω).

-	 «Ραδιοκύματα 17,5» (Καρπενήσι)

-	 Ο Συνταξιούχος Εκπ/κός και Συγγραφέας κ. Παύλος Νταλλής

-	 Η Ένωση Ευρυτάνων Αμερικής «Το Βελούχι» - Επιτροπή Υποτροφιών Αθήνας

-	 Ο Ανδρέας Καμπιζιώνης, καθηγητής Πανεπιστημίου, Αντιπρόσωπος της Ένωσής μας στις 

Η.Π.Α.

-	 Η κ. Αρχοντούλα Ζωγραφοπούλου - Τσιάμη, Αντιπρόσωπος της Ένωσης στη Φθιώτιδα

-	 Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ευρυτανίας

-	 Η κ. Βασιλική Λαμπίτση, Σχολική Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ευρυτανίας

ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
Η προγραμματισθείσα εκδήλωση από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ευρυτανικών Σπουδών και 

Ερευνών (ΕΥΚΕΣΕ) και την Πανευρυτανική Ένωση για τον αείμνηστο Δημήτριο (Τάκη) 
Τουλούπα στις 09/12/2008 αναβλήθηκε λόγω των γεγονότων. Θα πραγματοποιηθεί, 
αφού ορισθεί ημερομηνία από το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων.
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ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ

(Συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος)

 

Καμπιζιώνης Ανδρέας ................................ΕΥΡΩ  50,00

Αθανασιάς Γιώργος ..................................... - » -    30,00

Ρέκκα Νίκη ...................................................... - » -    20,00

Τσιώλης Κων/νος ....................................... - » -    50,00

Ρουμελιώτης Παντελής .............................. - » -    20,00

Τριανταφυλλίδης Κ. ..................................... - » -    20,00

Λιάπη Βούλα .................................................... - » -    15,00

Αθανασόπουλος Ιωάννης .......................... - » -    20,00

Ζηνέλης Δημήτριος ...................................... - » -    20,00

Τσουγκρή Ιωάννα ......................................... - » -    25,00

Τσουγκρή Δήμητρα ...................................... - » -    25,00

Γερονίκος Παύλος ....................................... - » -     30.00

Ντάλλα Άννα.................................................... - » -   100,00

Μαυρομύτης Κων/νος ...............................- » -     15,00

Κρικέλλης Νικόλαος ................................... - » -    50,00

Τσέτσος Θωμάς ............................................ - » -    50,00

Σχολική Επιτροπή 30υ  

Δ.Σ. Νεάπολης Αγρινίου.............................- » -    40,00

Ζαχαράκης Δημήτριος................................. - » -    20,00

Κουτσούκης Αντώνιος (Αγρίνιο) ............ - » -    20,00

Ανώνυμος (Ακαδημία Πλάτωνος) ........... - » -    20,00

Σιορόκος Βασίλης  

(στη μνήμη Τάσου Κοντομέρκου) ......... - » -   100,00

Φαρμάκης Νώντας ....................................... - » -    20,00

Μωρίκη Φρειδερίκη .................................... - » -    20,00

Παπαδοπούλου Παναγιώτα ....................... - » -    20,00

Ασημάκης Κώστας ........................................ - » -    20,00

Μπακογιάννης Αγαθοκλής ....................... - » -    20,00

Πασσογιάννης Φίλιππος ............................ - » -    20,00

Καρακώστα – Αηδόνη Αλεξάνδρα ....... - » -    50,00

Αλεξάκης Χριστόφορος ............................ - » -    20,00

Τσίρκας Κώστας ........................................... - » -    20,00

Φιλιππόπουλος Κων/νος .......................... - » -    50,00

Τσίπρας Λεωνίδας ....................................... - » -    20,00

Μάγκας Γιάννης ............................................- » -    15,00

ΤΕΔΚ Ν. Ευρυτανίας ....................................- » - 1.500,00

Σκάνδαλος Νεκτάριος ................................ - » -   400,00

Λάβαμε επίσης και τις παρακάτω συνδρομές από 

ομογενείς μας στις Η.Π.Α., μέσω του αντιπροσώπου 

μας κ. Ανδρέα Καμπιζιώνη:
Λιάπης Θεοδόσιος ............................... Δολ. Η.Π.Α. 50,00

Σταθόπουλος Σταύρος ..................................... - » - 50,00

Λιάπης Κώστας ....................................................- » - 40,00

Κοντός Νίκος ........................................................- » - 40,00

Παλιούρας Ιωάννης............................................- » - 40,00

Καμπιζιώνης Ανδρέας (2009) .....................- » - 100,00

Θερμές ευχαριστίες και ευχές  
για ευτυχισμένο το 2009

(Συνέχεια στο επόμενο τεύχος)

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΡΑΝΙΤΣΑ - ΔΟΜΝΙΣΤΑ
Το Δ.Σ. της Πανευρυτανικής Ένωσης ομόφωνα αποφάσισε: 
1) την πραγματοποίηση Ημερίδας στη Γρανίτσα σε συνεργασία με την Αδελφότητα Γρα-

νιτσιωτών, στις αρχές Ιουλίου του 2009, με θέμα: «Γρανίτσα: Πολιτιστική Πρωτεύουσα της 
Δυτικής Ευρυτανίας».

2. Συνέδριο στο Δήμο Δομνίστας κατά το β΄ 10ήμερο του Ιουλίου 2009 με θέμα την 
ανάδειξη της ιστορίας της περιοχής.
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Áíôéðñüóùðïß ìáò:
ÊáñðåíÞóé: ÁíÜñãõñïò-ÃéÜííçò Ìáõñïìýôçò, 
Ëáìßá: Áñ÷ïíôïýëá Æùãñáöïðïýëïõ-ÔóéÜìç

Ç.Ð.Á.: ÁíäñÝáò Êáìðéæþíçò.
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ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ:
EôÞóéá: 20 åõñþ

Åîùôåñéêïý: Äïë. ÇÐÁ 35
Í.Ð.Ä.Ä. - ÄÞìùí 

Ôñáðåæþí, Ïñãáíéóìþí 35 åõñþ
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ÅìâÜóìáôá - óõíäñïìÝò íá óôÝëíïíôáé 
óôïí Ôáìßá ê. Âáóßëç Óéïñüêï
ÊëåéóèÝíïõò 17, 105 52 ÁèÞíá

Τo «επί γης Ειρήνη» της γέννησης 
και η «Καλή Ημέρα» της έλευσης 
του καινούριου χρόνου να είναι  
διαρκώς παρόντα στην ψυχή  
και στην καθημερινότητά μας  

κατά το 2009!
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