ÊëåéóèÝíïõò 17 - 105 52 ÁèÞíá

ÅÕÑÕÔÁÍÉÊÁ
			 ×ÑÏÍÉÊÁ
Αφιέρωμα στα 30 χρόνια Αρχιερατικής Διακονίας του

ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÏ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏ ÐÅÑÉÏÄÉÊÏ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÑÏÂÏËÇ ÔÇÓ ÅÕÑÕÔÁÍÉÁÓ

Μητροπολίτης Καρπενησίου κ.κ. Νικόλαος

30
Ðåñßïäïò E´ • ×ñüíïò 8ïò • ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΚΩΣΤΑ ΑΝΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Μητροπολίτης Καρπενησίου ΝΙΚΟΛΑΟΣ.........................σελ. 3 - 4
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΛΕΦΑ, Προσφώνηση κατά την ενθρόνιση του Μητροπολίτη
κ.κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ (24-02-1979)............................................................................................5 - 6
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ κ.κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Ενθρονιστήριος λόγος............................6 - 8
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΣ», Μητροπολίτης Καρπενησίου ΝΙΚΟΛΑΟΣ..................................9 -11
ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Η εκδήλωση για την 30ετή Αρχιερατική Διακονία (10-05-2009).........................12
ΜΑΡΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΜΠΟΤΟΝΑΚΗ, Προσφώνηση..........................................12 - 13
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ, Νομάρχη Ευρυτανίας, Χαιρετισμός.................................................14
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΡΑΜΠΑ, Δημάρχου Καρπενησίου, Χαιρετισμός...............................................15 - 16
π. ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΙΑΠΗ, Πρωτοπρεσβυτέρου, Χαιρετισμός.........................................................16 - 17
ΔΟΣΙΘΕΟΥ, Αρχιμανδρίτου, Ομιλία εις την Τριακονταετίαν του μητροπολίτου
Καρπενησίου κ.κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ..........................................................................................17 - 22
ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ, Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Χαιρετισμός.........................................23
ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Μητροπολίτου Καρπενησίου, Αντιφώνηση..................................................................24
ΚΑΜΠΙΖΙΩΝΗ Ανδρέα, «Ευσέβαστος Χαιρετισμός».....................................................................25
ΜΙΧΑΛΗ ΣΤΑΦΥΛΑ, Χαιρετισμός................................................................................................26
Κ. Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Χαιρετισμός.........................................................................................27
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΡΑΓΓΙΑΝΙΤΩΝ «Αναστάσιος Γόρδιος», Χαιρετισμός...................28
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΗΛ. ΜΗΤΣΙΟΥ, Ο Ποιμήν και οι ποιμένες της Ευρυτανίας.............................................29
ΜΙΧΑΛΗ ΣΤΑΦΥΛΑ, Επισημάνσεις........................................................................................30 -32
ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ – ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΥΡΟΜΥΤΗ, Παλαιογραφικά έγγραφα Ιεράς
Μονής Σωτήρος Ανατ. Φραγκίστας.................................................................................. 33 – 36
ΑΘΑΝ. Δ. ΣΤΑΜΑΤΗ, Διόρθωση.................................................................................................36
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΗΛ. ΜΗΤΣΙΟΥ, Έρημα τα ελληνικά χωριά....................................................................37
ΝΙΚΟΥ ΖΩΡΟΓΙΑΝΝΙΔΗ, Πέντε κουβέρτες αγάπης (Διήγημα).................................................38 - 39
+ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΤΑΜΕΛΟΥ, Στη μάνα (ποίημα)...............................................................................39
ΘΩΜΑ ΣΤΑΜΟΥΛΗ, Ένα μεσαιωνικό φρούριο.......................................................................40 - 41
ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΚΚΑ, Ανταπόκριση «Εκ Μαραθιά»..............................................................................41
ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Μάρκος Κώτσιας, Ένας νέος ταλαντούχος μουσικός............................................42
Ε. Ε. Ε. (Δελτίο Τύπου), Εκδήλωση Μνήμης Ιωάννη Κρικέλη.........................................................43
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ – ΑΗΔΟΝΗ, Παντελής Αναστασιάδης.....................................44 - 45
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ.........................................................46 - 57
ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ.................................................................................58 - 64
Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣ – ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ.......................................................................65 - 70
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ...............................................................................................................................71
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ........................................................................................72
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ.................................................................................73 - 74

2

ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΘΕΟΦΙΛΟΥΣ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΑΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

•
•

•
•
•
•
•
•

Τον Φεβρουάριο τ.έ. συμπληρώθηκαν τριάντα
(30) χρόνια θεοφιλούς ποιμαντορίας και αρχιερατικής διακονίας του Μητροπολίτη Καρπενησίου
κ.κ. Νικολάου. Συγκεκριμένα, στις 24 Φεβρουαρίου 1979, σύσσωμος ο θεοσεβής λαός της
Ευρυτανίας, με εκδηλώσεις τιμής, χαράς, ικανοποίησης, συγκίνησης και ενθουσιασμού είχε
υποδεχθεί και είχε χαιρετίσει την άφιξη του κ.
Νικολάου στην ευρυτανική πρωτεύουσα. Ήταν,
εξάλλου, ο πρώτος Μητροπολίτης της Ιεράς Μητροπόλεως Καρπενησίου, που συνεστήθη μετά το
διαχωρισμό της από τη Μητρόπολη Ναυπακτίας
και Ευρυτανίας.
Η τριακονταετής παρουσία Του στον τόπο μας
υπήρξε πολύπλευρη και λίαν ευεργετική. Και τούτο
διότι:
• Χειροτόνησε σημαντικό αριθμό νέων ιερέων,
που αγιάζουν και κοσμούν με τα έργα τους πολλές ενορίες μας.
Εγκαινίασε νέους ιερούς ναούς και παρεκκλήσια.
Λειτούργησε και συνεχίζει να λειτουργεί σε ναούς των πιο απομακρυσμένων οικισμών, υπό δυσκολότατες συνθήκες μετάβασης και επικοινώνησε με τους κατοίκους
τους, οι περισσότεροι των οποίων δεν είχαν συναντήσει Μητροπολίτη καθόλη τη
διάρκεια της ζωής τους,
Ανήγειρε μεγαλοπρεπές Μητροπολιτικό Μέγαρο.
Ίδρυσε και λειτουργεί Ταμείο Φιλανθρωπίας και Ευποιίας στην Ιερά Μητρόπολη,
στις Ιερές Μονές και σε κεντρικούς Ιερούς Ναούς
Ίδρυσε και λειτουργεί Σχολή Βυζαντινής Μουσικής.
Προώθησε, με άρτια εισήγησή του, σχετικό υπόμνημα του Συνδέσμου «ΕΥΓΕΝΙΟΣ
Ο ΑΙΤΩΛΟΣ» για την αγιοκατάταξη του Οσίου Ευγενίου του Αιτωλού (1982).
Συνδιοργάνωσε επιστημονικά συνέδρια και συμμετέχει ενεργά σε όλα τα πολιτιστικά δρώμενα του τόπου μας.
Με την άρτια θεολογική κατάρτιση, με την ευρεία χριστιανική και θύραθεν παιδεία
Του και, κυρίως, με τον «εν Χριστώ» βίο Του συνεχίζει την θεοφιλή ποιμαντορία
του, επί τριάντα (30) συναπτά έτη, και με τον αυτό ζήλο συνεχίζει να είναι ο «Ποιμήν ο καλός».
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Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ευρυτανίας και ο Δήμος Καρπενησίου δίκαια συνδιοργάνωσαν «Τιμητική Εκδήλωση για την Τριακονταετή Αρχιερατική Διακονία» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας κ.κ. Νικολάου, στο Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου, την Κυριακή
10 Μαϊου 2009, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου και πλήθους κόσμου.
Το Δ.Σ. της Πανευρυτανικής Ένωσης εκπροσωπήθηκε στην παραπάνω λαμπρή εκδήλωση διά του Προέδρου του κ. Κώστα Αντ. Παπαδοπούλου και του Ταμία κ. Βασιλείου
Σιορόκου, πρόσφερε δε στο Σεβασμιώτατο μία ράβδο ξυλόγλυπτο, έργο λαϊκού καλλιτέχνη, με θρησκευτικές παραστάσεις και με την επιγραφή: «Στον Μητροπολίτη κ. ΝΙΚΟΛΑΟ
Α΄, που εδώ και 30 χρόνια ανεβαίνει οδοιπόρος «εκεί που φωλιάζουν οι αετοί» και μας
προσφέρει πλούσια την ευλογία Του».
Τέλος, με την ευκαιρία της τριακονταετούς ποιμαντορίας του Μητροπολίτη μας, τα «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», από επιβεβλημένο χρέος, αφιερώνουν μερικές σελίδες τους στον
Μητροπολίτη μας κ.κ Νικόλαο, οι οποίες περιλαμβάνουν κείμενα, όπως:
α) την προσφώνηση του Δημάρχου Καρπενησίου αείμνηστου Στυλιανού Λέφα, κατά την
ενθρόνιση του Μητροπολίτη μας (24-2-1979),
β) τον ενθρονιστήριο λόγο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη κ.κ. Νικολάου,
γ) άρθρο του περιοδικού «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΣ», με τον τίτλο «Μητροπολίτης Καρπενησίου ΝΙΚΟΛΑΟΣ (30 χρόνια θεοφιλούς και φιλανθρώπου ποιμαντορίας)»,
δ) Χαιρετισμούς από τους: Νομάρχη Ευρυτανίας κ. Κων/νο Κοντογεώργο, Δήμαρχο
Καρπενησίου κ. Βασίλειο Καραμπά, Αρχιερατικό Επίτροπο Καρπενησίων – Ευρυτάνων πρωτ. Ιωάννη Λιάπη, κατά την παραπάνω λαμπρή εκδήλωση για την «Τριακονταετή Αρχιερατική Διακονία» του Μητροπολίτη μας,
ε) ομιλία υπό του Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Τατάρνης π. Δοσιθέου, κατά την παραπάνω εκδήλωση για την Τριακονταετή Αρχιερατική Διακονία του Μητροπολίτη μας,
στ) χαιρετισμό του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου,
ζ) αντιφώνηση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας κ.κ. Νικολάου,
η) διάφορα μηνύματα,
θ) άρθρο του εκπαιδευτικού και δημοσιογράφου κ. Κων/νου Μήτσιου.
Τέλος, το Δ.Σ. της Πανευρυτανικής Ένωσης εκφράζει και από τις στήλες του περιοδικού
μας «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» ενδόμυχες ευχές για μακροημέρευση του Μητροπολίτη μας,
επ' αγαθώ της τοπικής μας εκκλησίας και του χριστεπώνυμου πληρώματός της.

Κ.Α.Π.
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Η ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΛΕΦΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ κ.κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ (24-2-1979)1
Σεβασμιώτατε,
Εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου και του λαού της πόλεώς μας αλλά και ολοκλήρου
του Ευρυτανικού λαού, όν έχω την τιμή να εκπροσωπώ υπό την ιδιότητά μου ως Προέδρου της
Τοπικής Ενώσεως Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού Ευρυτανίας, υποδεχόμενος με θρησκευτικήν έξαρσιν και αισθήματα χαράς, αγαλλιάσεως και βαθείας ικανοποιήσεως την ημετέραν
Σεβασμιότητα απευθύνομεν ευσεβάστως το «Καλώς ήλθατε».
Εγκαρδίως χαιρετίζομεν την έλευσίν σας και την ουσιαστικήν από σήμερον λειτουργίαν
της νεοσυστάτου Μητροπόλεώς μας ως απαρχήν πραγματώσεως ευγενών οραματισμών και
ευοιώνων ελπίδων των φιλόθρησκων κατοίκων της Επισκοπής ταύτης, οι οποίοι από χρόνου
μακροτάτου, διακαώς επόθουν τη αναβίωσιν της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Επισκοπής Λιτζάς
και Αγράφων και εντόνως ειργάσθησαν και ηγωνίσθησαν διά την δικαίωσιν του αιτήματός
των να αποκτήσουν ιδίαν Μητρόπολιν και να έχουν τον ιδικόν των, ως και παλαιότερον, ποιμενάρχην. Και θεωρούμεθα ευτυχείς ότι ετύχομεν Αρχιερέως, οίος έπρεπεν ημίν, του οποίου
η φήμη ως σεμνού, εναρέτου και αξίου κληρικού, ως δοκίμου κήρυκος και αυστηρού τηρητού
του Ευαγγελικού Νόμου, ως ικανού περί την διοίκησιν πηδαλιούχου, ως υπερασπιστού της
κοινωνικής δικαιοσύνης και στυλοβάτου της χριστιανικής ευποιίας και αρετής προέτρεξε της
σημερινής αφίξεώς σας.
Διά τούτο επιθυμούμεν να σας διαβεβαιώσωμεν ότι η Δημοτική Αρχή και ολόκληρος ο
ευσεβής λαός της ιστορικής ταύτης πόλεως και ολοκλήρου του Νομού Ευρυτανίας, συσπειρωμένος περί την Υμετέραν Σεβασμιότητα εις μίαν χριστιανικήν ενότητα και ομοψυχίαν θα
παράσχουν αμέριστον την συνδρομνήν των και θα βοηθήσουν πάσει δυνάμει εις την επιτυχίαν
της υψηλής αποστολής σας και εις την τόνωσιν του υγιούς θρησκευτικού μας φρονήματος,
εις την διαφύλαξιν των εκκλησιαστικών μας πραγμάτων, εις την διαφύλαξιν των εκκλησιαστικών της περιοχής μας κειμηλίων και προσκυνημάτων και την προβολήν της χριστιανικής
μας παραδόσεως και με ανυπομονησίαν αναμένουσι να δεχθώσι τας ευλογίας της Υμετέρας
Σεβασμιότητος.
Εις την Θείαν Πρόνοιαν αποδίδομεν το ευφρόσυνον γεγογός ότι ο πρώτος της νεοσυστάτου Μητροπόλεώς μας Επίσκοπος είναι ομώνυμος του πολιούχου νεομάρτυρος Νικολάου του
εκ Καρπενησίου και οδεύει προς τον Επισκοπικόν του Θρόνον με τας ευχάς όλων ημών όπως
ο Πανάγαθος Θεός ενδυναμώση και κραταιώση την υμετέρα Σεβασμιότητα και την οδηγεί εις
παν έργον αγαθόν, όπου το φως του προσώπου του επισκοπεί.
Περιχαρής και ευγνώμων η πόλις μας και σύμπας ο λαός της Ευρυτανίας χαιρετίζει την
τιμητικήν παρουσίαν εις την σημερινήν ενθρονιστυήριον του Μητροπολίτου μας Τελετήν των
1.- Αναδημοσίευση από την Εφημερίδα «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ», Τετάρτη 4 Μαρτίου 2009.
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συνοδευόντων Υμάς Ιεραρχών και επιθυμεί να τους συγχαρεί και εγκαρδίως να ευχαριστήση
αυτούς τε και ολόκληρον την σεπτήν Ιεραρχίαν μας διά το θερμόν ενδιαφέρον των προς την
απομακρυσμένην περιοχήν μας και την επιτυχή εκλογήν του ποιμενάρχου μας.
Ως Δήμαρχος της Μητροπολιτικής σας έδρας, Σεβασμιώτατε, επιτρέψατέ μας και προσωπικώς να ευχηθώ εις Υμάς, από βάθους καρδίας όπως ο Κύριος σας χαρίζη υγείαν, δύναμιν
και φωτισμόν διά την μακράν, ευδόκιμον, γόνιμον και φιλόχριστον διαποίμανσιν της Μητροπόλεώς μας.

Ο ΕΝΘΡΟΝΙΣΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ κ.κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ1
(Καρπενήσι, Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 1979)

«Δόξα τη αγία και ομοουσίω και αδιαιρέτω Τριάδι, πάντοτε νυν και αεί και εις τους
αιώνας των αιώνων»
Σεβασμιώτατοι εν Χριστώ αδελφοί, Εντιμότατε κ. Βουλευτά, Εντιμότατε κ. Νομάρχα,
Εντιμότατοι Άρχοντες και λοιποί Εκπρόσωποι των Πολιτικών, Στρατιωτικών, Δικαστικών,
Εκπαιδευτικών και Αστυνομικών Αρχών, Εντιμότατε κ. Δήμαρχε Καρπενησίου, Αγαπητοί μου
Πρεσβύτεροι και Διάκονοι, Οσιότατοι Μοναχοί, Ευλογημένε και πιστέ Λαέ, πλήρωμα της Εκκλησίας του Θεού.
«Η χάρις του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού και η Αγάπη του Θεού και Πατρός και η Κοινωνία του
Αγίου Πνεύματος είη μετά πάντων ημών». Αυτή η «Χάρις του Θεού η σωτήριος πάσιν ανθρώποις»,
που διαδηλώθηκε με την ομόθυμη γνώμη της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της
Ελλάδος, ανέδειξε εμένα «τον ελάχιστον εν τοις αδελφοίς μου» πρώτον επίσκοπο και πνευματικόν
ποιμένα της λογικής ποίμνης του Χριστού, που «παροικεί» στην νεοσύστατη αυτή Μητρόπολη
Καρπενησίου και θεόσωστο Επαρχία Ευρυτανίας.
Ευχαριστώ τον Θεόν μου, «ότι επέβλεψεν επί την εμήν ταπείνωσιν» και μου ανέθεσεν «τον
κλήρον της διακονίας ταύτης και αποστολής». Ευχαριστώ γιατί με τόσην αυθόρμητη χαρά και ιερή
αγαλλίαση, με τόσες τιμές και επαινετικούς λόγους με υποδέχεσθε σήμερον εις την πόλιν αυτήν και εις την επαρχίαν της Ευρυτανίας, με την τόσην πλούσιαν ιστορίαν της, με τους τόσους
διαπρεπείς εργάτες του πνεύματος, με τους τόσους επιφανείς πολιτικούς, στρατιωτικούς και
ήρωας.
Μεγαλύνω το όνομα του Θεού, γιατί με αξίωσε να αρχίσω τη δύσκολη και πολυσχιδή
επισκοπική μου διακονία ανάμεσα σε ανθρώπους πιστούς και ευσεβείς, φιλοπρόοδους και
φιλογενείς. Και για να μιλήσω με τη γλώσσα αποστολικού Πατρός «τίς γαρ παρεπηδημήσας προς
υμάς την πανάρετον και βεβαίαν υμών πίστιν ουκ εδοκίμασε, την τε σώφρονα και επιεική εν Χριστώ
Ευσέβειαν ουκ εθαύμασε».
1.- Αναδημοσίευση από την Εφημερίδα «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ», Τετάρτη 4 Μαρτίου 2009.
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Περιάκουστη «η βεβαία της πίστεως υμών ρίζα, εξ αρχαίων καταγγελομένη χρόνων, μέχρι νυν
διαμένει και καρποφορεί εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν».
Αλλά κατά την επίσημην αυτήν στιγμήν, που η Επαρχία με πνευματική αγαλλίαση υποδέχεται το «θεοδρόμο» Επίσκοπο και ποιμενάρχη της, εγώ, υπακούοντας στην κλήση του Θεού,
περίτρομος ενώπιον της μεγάλης αποστολής και ευθύνης, αναλογίζομαι το δύσκολο έργο και
τη θεία και μοναδική αποστολή του Επισκόπου και γενικά του Ιερού Κλήρου, που ταυτίζεται
με το έργο και την αποστολή της Εκκλησίας, με το έργο και την αποστολή του Χριστού στον
κόσμο. Ακούοντας τον Κύριο, τον πρώτο και μεγάλο ποιμένα και αρχιερέα της Εκκλησίας,
που διαγράφει τον τύπο του καλού ποιμένος και λέγει ότι ο ποιμήν ο καλός «έμπροσθεν αυτών
πορεύεται και πρόβατα αυτώ ακολουθεί» και βλέποντας το δράμα της Εκκλησίας ατους κρίσιμους
καιρούς μας, περίτρομος στέκομαι επάνω σε αυτήν την αρχιερατική σκοπιά, γιατί γνωρίζω
καλά, όχι μόνο από τη μελέτη αλλά και από την μέχρι τώρα ποιμαντική πείρα, πόσο μεγάλο και
ευρύ, πόσο δυσχερές και επίμοχθο έργο «πρόκειται ενώπιόν μου» κατά τη θεία εντολή: «Το απολωλός ζητήσω και πλανώμενον επιστρέψω και το συντετριμμένον καταδήσω και το εκλείπον ενισχύσω
και το ισχυρόν φυλάξω και βοσκήσω αυτά (τα λογικά πρόβατα) κρίματος».
Οι ποιμένες της Εκκλησίας είναι υποχρεωμένοι να αγωνίζονται και να αγωνιούν. Όλοι,
κι όταν, δεν διεκδικούν μόνον δικαιώματα, περιορίζονται να μιλούν για το καθήκον και να
εκτελούν το «διατεταγμένον». Οι ποιμένες όμως της Εκκλησίας οφείλουν να υπερβαίνουν τα
όρια του καθήκοντος. Το καθήκον είναι απλώς ο νόμος, η «δικαιοσύνη των φαρισαίων». Μα
είναι αλήθεια ότι «δικαίω ο νόμος ου κείται» και ότι πρέπει η δικαιοσύνη μας να ξεπεράση τη
δικαιοσύνη των φαρισαίων.
«Οι άρχοντες πειθαρχήτωσαν τω Καίσαρι, οι στρατιώται τοις άρχουσι, οι πρεσβύτεροι, οι διάκονοι και ο λοιπός κλήρος, άμα παντί τω λαώ και τοις στρατιώταις και τοις άρχουσι και τω Καίσαρι, τω
Επισκόπω», που είναι «ζώσα εικόνα του Χριστού», «προκαθήμενος εις τον τύπον του Θεού», σύμβολον της ενότητος της Εκκλησίας.
Άνδρες αδελφοί και Πατέρες, άρχοντες του λαού και πρεσβύτεροι της Εκκλησίας, λαέ
του Κυρίου περιούσιε της νεοσύστατης αυτής Επαρχίας «χαλεποί οι καιροί» που διερχόμαστε,
για να μιλήσουμε με τη γλώσσα του Ιερού Χρυσοστόμου. Οι επιβουλεύοντες πολλοί, «το της
αγάπης δίκαιον απόλωλεν, εν μέσω παγίδων διαβαίνομεν και επί επάλξεων πόλεων περιπατούμεν».
Έχουμε βαθειά συναίσθηση της κρισιμότητος των καιρών ως ποιμένες της Εκκλησίας, αλλ΄η
ευθύνη της διαποιμάνσεως της Εκκλησίας δεν βαραίνει μόνον τους λαϊκούς. «Μη τα πάντα εφ΄
‘ημάς ρίπτετε, πρόβατα έστε, αλλ΄ούκ άλογα αλλά λογικά…», διαμαρτύρεται ο ιερός Χρυσόστομος.
Ανεβαίνοντας τις βαθμίδες του επισκοπικού αυτού θρόνου «εν φόβω και τρόμω πολλώ» έχω
την αίσθηση ότι ανεβαίνω σε σταυρό, γιατί γνωρίζω καλά και τις δυσκολίες της ποιμαντορίας
μιας επισκοπής και τις μεθοδείες του παμπόνηρου διαβόλου και τη δική μου πτωχεία και ασθένεια. Γιατί αλήθεια, η αγωγή, η καθοδήγηση η διαποίμανση των ανθρώπων γενικά και μάλιστα
του καιρού μας είναι «τέχνη όλων τεχνών και επιστήμη όλων επιστημών», κατά τον άγιο Γρηγόριο
το Θεολόγο. Ακούω όμως την ενθαρρυντική φωνή του Θεού, που απευθύνεται στον Ιησού
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του Ναυή, τον εγκάρδιο φίλο και συνεργό του Μωϋσή «Ιδού εντέταλταί σοι, ‘ισχυε και ανδρίζου,
μη δειλιάσης, μηδέ φοβηθής, ότι μετά σου Κύριος ο Θεός σου εις πάντα, ου εάν πορεύη». Αισθάνομαι ακόμη μεγάλη παράκληση και ενίσχυση στο δύσκολο έργο της επισκοπικής ποιμαντορίας,
όταν αναλογίζομαι ότι εκπληρών το θέλημα του Θεού, υπακούοντας στην φωνή της Εκκλησίας
και έχοντας στη δύσκολη και σταυρική αυτή πορεία μου το συναγωνισμό «εν ταις προσευχαίς
υπέρ εμού προς Θεόν» των Σεβασμιωτάτων Αρχιερέων, του αγαπημένου Κλήρου και πιστού
λαού της Επαρχίας, που μέχρι χθες διηκόνησα και, κυρίως, από σήμερα του Ιερού Κλήρου και
του πιστού και ευσεβούς λαού της θεροσώστου αυτής Επαρχίας.
«Ο Θεός της ειρήνης, ο αναγαγών εκ νεκρών τον ποιμένα των προβάτων τον μέγαν εν αίματι διαθήκης αιωνίου τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν», αυτός με στέλνει σήμερα επίσκοπο στην αρτισύστατη αυτή Μητρόπολη και Επαρχία προς διακονίαν. «Ου άρξω εγώ… Κύριος άρξει υμών», «ο
ποιμήν ο καλός, ο την ψυχήν αυτού θεις υπέρ των προβάτων», «ο Αρχιερεύς ομέγας διεληλυθώς τους
ουρανούς», η κεφαλή της Εκκλησίας ο Κύριος Ιησούς «ο ών επί πάντων Θεός ευλογητός εις τους
αιώνας», «εν τω ονόματι», λοιπόν, και την εντολήν του Χριστού «αγαπάτε αλλήλους», ειρηνεύετε,
χαίρετε και προάγεσθε στα καλά σας έργα.
Ασπάζομαι και ευλογώ όλους σας, τα λογικά πρόβατα της ποίμνης αυτής, που «διά πλήθους
ελέους αυτού» ο Θεός μου ανέθεσε να ποιμάνω. «Τω δε δυναμένω υπέρ πάντα ποιήσαι υπέρ εκ
περισσού, ών αιτούμεθα ή νοούμεν, κατά την δύναμιν την ενεργουμένην εν ημίν, αυτώ η δόξα εν τη
Εκκλησία εν Χριστώ Ιησού εις πάσας τας γενεάς του αιώνος των αιώνων. Αμήν».
(Αποσπάσματα επό τον Ενθρονιστήριο Λόγο.
Ολόκληρος ο Ενθρονιστήριος Λόγος δημοσιεύθηκε
στα «ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» στο φύλλο της 1ης Μαρτίου 1979)
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Μητροπολίτης Καρπενησίου ΝΙΚΟΛΑΟΣ
(Αναδημοσίευση από το Περιοδικό ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΣ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009)

Πρώτος Μητροπολίτης της Ιεράς
Μητροπόλεως Καρπενησίου, που συνε
στήθη μετά τον διαχωρισμόν της από την
Μητρόπολιν Ναυπακτίας και Ευρυτανίας.
Ως αυτοτελής Μητρόπολις Καρπενησίου
αποτελεί επανασύσταση και συνέχεια της
Επισκοπής Λιτζάς και Αγράφων, η οποία
υπήγετο στην Μητρόπολη Λαρίσης, και
ως Επισκοπή μεν Λιτζάς μαρτυρείται από
τον 9ον αιώνα με την ολοκληρωμένην δέ
ονομασία της ως «Λιτζάς και Αγράφων»
συναντάται άπό τόν 13ον αιώνα.
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νι
κόλαος εγεννήθη στο Εμπορείον Θήρας
το 1929, πρώτο τέκνον πολυμελούς οικογενείας, η οποία έδωκε στην διακονία
της Εκκλησίας και άλλα μέλη της. Μετά τις
εγκύκλιες σπουδές του στην γενέτειρα
και την Εκκλησιαστική Σχολή Κορίνθου,
εφοίτησεν ευδοκίμως στη Θεολογική
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και κατέστη πτυχιούχος το 1956. Κατεχόμενος από τον
πόθο να υπηρέτηση ως κληρικός τον λαό εχειρο-τονήθη Διάκονος το 1958 και Πρεσβύτερος
το επόμενον έτος 1959.
Από το έτος εκείνο και επί μία συναπτή εικοσαετία υπηρέτησε στα Σέρβια της Κοζάνης ως
Αρχιερατικός Επίτροπος πλησίον του Μητροπολίτου Σερβίων και Κοζάνης Διονυσίου (Ψαριανού), εγκρίτου Ιεράρχου, διακρινομένου για την λογιότητα και τά έξοχα διοικητικά του
προσόντα. Κατά την έγκαρπο θητεία του στην Μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης διετέλεσεν
Εφημέριος, Κατηχητής, Ιεροκήρυκας, Πνευματικός και Ηγούμενος, επετέλεσε δε σημαντικό
έργο και κατέλιπε αγαθή φήμη, η οποία παραμένει ζωντανή μέχρι σήμερα, πολλά δε πνευματικά του τέκνα επικοινωνούν μαζί του και τον επισκέπτονται στην Μητρόπολή του.
Την 28η Ιανουαρίου 1979 εχειροτονήθη πρώτος Μητροπολίτης της νεοσυσταθείσης Ιεράς Μητροπόλεως Καρπενησίου. Η άφιξη και ενθρόνιση του Μητροπολίτου Νικολάου στο
Καρπενήσι εχαιρετίσθη από τους κατοίκους της περιοχής με συγκίνηση και ενθουσιασμό. Οι
Ευρυτάνες απέκτησαν ήδη επιχώριον Ποιμενάρχη, διότι έως τότε η διαποίμανσή των από την
Ναύπακτο, που ήταν η μόνιμη έδρα της Μητροπόλεως, ήταν δυσχερής. Η σύμπτωση μάλιστα
ότι ο Μητροπολίτης έφερε το όνομα του πολιούχου του Καρπενησίου Νεομάρτυρος Αγίου
Νικολάου εθεωρήθη ως ευλογημένη ένδειξη προοιωνίζουσα γόνιμη ποιμαντορία.
Πρώτη μέριμνα του Μητροπολίτου, επικουρουμένου και από τους ιερείς της πόλεως, ήταν
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η οργάνωση τών Γραφείων της Μητροπόλεως, η συνεργασία με τις Αρχές του Νομού και η
επικοινωνία με το πλήρωμα της Εκκλησίας, ώστε η ένταξή του στον κοινωνικό περίγυρο υπήρξε πλήρης και η παρουσία του επιθυμητή και ευεργετική. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επέδειξε προς
αναζήτηση νέων για το ιερατικό λειτούργημα, διότι το πρόβλημα των ενοριακών κενών ήταν
σοβαρό. Σημαντικός αριθμός νέων Ιερέων, οι οποίοι αγιάζουν την περιοχή, εχειροτονήθησαν από τον Μητροπολίτη Νικόλαο, ο οποίος ιδιαιτέρως πάντοτε εφρόντιζε για την αναγκαία
προ της χειροτονίας των παιδαγωγία, για να αναδειχθούν άξιοι οικονόμοι των Μυστηρίων
της Χάριτος. Σημαντικός επίσης αριθμός ιερών ναών και παρεκκλησίων εγκαινιάσθησαν από
τον Μητροπολίτη Νικόλαον.
Παραλλήλως επεσκέφθη κατ’ επανάληψη τα χωριά της Ευρυτανίας μέχρι των εσχατιών
της, ελειτούργησε στους ναούς και επεκοινώνησε με τους κατοίκους, ωρισμένοι από τους
οποίους δεν είχαν συναντήσει Μητροπολίτη καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής των. Με την
ενθάρρυνση δε και την αρωγή του ο πρωθιερεύς Άγγελος Παπαθανασίου, Εφημέριος τότε
του Καθεδρικού Ναού της Αγίας Τριάδος Καρπενησίου, επραγματοποίησε καταγραφή ιερών
εικόνων και κειμηλίων ναών και παρεκκλησίων της Ευρυτανίας για διάσωσή των από φθορά,
απώλειες και αρχαιοκάπηλους.
Στις δραστηριότητες των πρώτων ετών εντάσσεται και η επικοινωνία του Μητροπολίτου
Νικολάου και με τους εκτός Νομού εν Ελλάδι διαμένοντες Ευρυτάνες. Ιδιαιτέρως τον Ιούνιο
του 1984 επεσκέφθη τους Ευρυτάνες της Αμερικής κατά το 40ό Συνέδριόν των, οπότε περιώδευσε και σε ομογενειακές κοινότητες. Κατά την επίσκεψή του αυτή μετέφερε τις ευχές
και την ευλογία της Εκκλησίας της γενετείρας των, διένειμε δώρα και εικόνες της Παναγίας
Προυσσιωτίσης προς μεγάλη χαρά και συγκίνηση των ομογενών, οι οποίοι ιδιαιτέρως την
ευλαβούνται.
Ο Μητροπολίτης Νικόλαος επεξέτεινε το ενδιαφέρον του στην πνευματική διακονία με
θείον κήρυγμα στους ιερούς ναούς, εσπερινά κηρύγματα στην αίθουσα «Ευγένιος ο Αιτωλός», ιερά εξομολόγηση και λειτουργία κατηχητικών σχολείων. Κάτοχος ο ίδιος της βυζαντι
νής μουσικής και ενδιαφερόμενος για την διάδοσή της και την κατάρτιση αξίων ιεροψαλτών
συνήργησε στην δημιουργία της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής, που λειτουργεί στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού των Ευρυτάνων Αγίων, της οποίας και προεδρεύει. Σημαντική
είναι και η φιλανθρωπική διακονία με την σύσταση Ταμείου Φιλανθρωπίας και Ευποιίας της
Ιεράς Μητροπόλεως, των Ιερών Μονών και μερικών Ιερών Ναών.
Προσφορά του Μητροπολίτου Καρπενησίου είναι η ανέγερση μεγαλοπρεπούς Μητροπολιτικού Μεγάρου σε περίοπτη θέση στα δυτικά της πόλεως Καρπενησίου επί οικοπέδου
παραχωρηθέντος από τον Καθεδρικό Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος, αφού αρχικά η Ιερά Μη
τρόπολις εστεγάσθη σε περιωρισμένα ιδιωτικά κτήρια. Ήδη ολοκληρούμενον το Μέγαρον
τούτο στεγάζει αξιοπρεπώς τα Γραφεία της Μητροπόλεως, διαθέτει ευπρόσωπη Αίθουσα
Υποδοχής με βιβλιοθήκες, αποτελεί δε απόκτημα διά την Ιερά Μητρόπολη και την πόλη του
Καρπενησίου.
Η πνευματική δραστηριότητα της Μητροπόλεως επεξετάθη με την αγαστή συνεργασία του
Μητροπολίτου με τον ευεργετικώς από το 1964 δρώντα στην πόλη Σύνδεσμο «Ευγένιος ο
Αιτωλός». Τοιουτοτρόπως εκτός από την χρησιμοποίηση της Αιθούσης του για την ανάπτυξη
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του κηρυκτικού και κατηχητικού έργου, σημαντικό κεφάλαιο με προέκταση διαχρονική αποτελεί η αγιοκατάταξη του Μεγάλου Διδασκάλου του Γένους Οσίου Ευγενίου του Αιτωλού. Με
αφετηρία τεκμηριωμένο υπόμνημα του Συνδέσμου «Ευγένιος ο Αιτωλός», το οποίο ο Μητροπολίτης με άρτια εισήγησή του προώθησε διά της Ιεράς Συνόδου προς το Οικουμενικόν
Πατριαρχείον, η Σεπτή της Ορθοδοξίας Κορυφή κατέταξε τον Όσιον Ευγένιον το 1982 στην
χορεία τών Αγίων της Ανατολικής Εκκλησίας.
Το επόμενον έτος διωργανώθησαν ανά την Ευρυτανίαν εκδηλώσεις επί τη ανακηρύξει εις
Άγιον Ευγενίου του Αιτωλού με επίκεντρο διορθόδοξο εορτασμό εις Καρπενήσιον την 5ην
Αυγούστου 1983 με την παρουσία Πατριαρχικών Εκπροσώπων και Ιεραρχών της Ελλαδικής
Εκκλησίας. Για το γεγονός αυτό εξεθόδη εόρτιος τόμος, ανάλογοι δε εκδηλώσεις επραγματοποιήθησαν και εκτός Ευρυτανίας.
Με συνεργασία της Ιεράς Μητροπόλεως και του Συνδέσμου «Ευγένιος ο Αιτωλός» διωργανώθη το έτος 1984 Επιστημονικό Συνέδριο μελέτης του βίου και του έργου του Οσίου
Ευγενίου με συμμετοχή εγκρίτων επιστημόνων, οι εισηγήσεις των οποίων περιελήφθησαν σε
ογκώδη τόμο των Πρακτικών με τον τίτλο «Σύναξις Ευγένιος ο Αιτωλός και η Εποχή του».
Σημαντική επίσης προσφορά της Μητροπόλεως υπήρξε η συνδιοργάνωση το 1996 δευτέρου
Επιστημονικού Συνεδρίου για τη μελέτη του έργου του αγιογράφου και συγγραφέως της περιφήμου «Ερμηνείας της Ζωγραφικής Τέχνης» Διονυσίου του εκ Φουρνά. Και του Συνεδρίου
τούτου τα Πρακτικά εξεδόθησαν σε καλαίσθητο τόμο με πλούσιο εικονογραφικό παράρτημα
υπό τον τίτλο «Διονύσιος ο εκ Φουρνά και το Έργον του».
Σε μέριμνα του Μητροπολίτου Νικολάου οφείλεται και η πρόσφατη έκδοση υπό του κ.
Παναγιώτου Κ. Βλάχου του έργου «Η εις Άγιον Ανακήρυξις Ευγενίου του Αιτωλού: Εόρτιοι Εκδηλώσεις και Συναφείς Δραστηριότητες». Εις αυτόν ιστορούνται τα αφορώντα εις την
ανακήρυξη σε Άγιο του Οσίου Ευγενίου, οι εκδηλώσεις που επραγματοποιήθησαν εις τιμήν
και μνήμην του και καταγράφονται γεγονότα που αφορούν στην ιστορία και την πνευματική
πορεία του τόπου και την συμβολή της Ιεράς Μητροπόλεως εις αυτήν.
Οι τόμοι των «Πρακτικών» των δύο Επιστημονικών Συνεδρίων και το «Χρονικόν» της εις
Άγιον ανακηρύξεως Ευγενίου του Αιτωλού, όπου περιέχονται και κατατοπιστικοί πρόλογοι
του Μητροπολίτου, συνθέτουν μία κεφαλαιώδους σημασίας τριλογία, αποτελούν αφετηρία
για περαιτέρω μελέτη και έρευνα και συνιστούν προσφορά στην επιστήμη και την ιστορία του
τόπου με σημασία και διάσταση διαχρονική.
Ο Μητροπολίτης Νικόλαος διακρίνεται για την άρτια θεολογική του κατάρτιση και τη γενικώτερη πνευματική συγκρότηση, ευλόγως δε καταλέγεται μεταξύ των λογίων Ιεραρχών της
Ελλαδικής Εκκλησίας με συμμετοχή σε σημαντικές Επιτροπές της Ιεράς Συνόδου. Πατρικός
προς τους Ιερείς της Μητροπόλεως, στοργικός προς τους πιστούς, παραδοσιακός στη θεία
Λειτουργία, με ενεργό παρουσία σε πνευματικές εκδηλώσεις και πολιτιστικές δραστηριότητες
του τόπου απολαύει του σεβασμού και της αγάπης της κατ’ Ευρυτανίαν Εκκλησίας. Με την συμπλήρωση δε τριακονταετούς ποιμαντικής προσφοράς διάχυτη είναι η ευχή κλήρου και λαού
για μακροημέρευση και γόνιμη συνέχιση της θεοφιλούς ποιμαντορίας του.
«ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΣ»
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Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑΕΤΗ
ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ (10-05-2009)
Όπως προαναφέρθηκε, στις 10 Μαΐου 2009, πραγματοποιήθηκε στο Καρπενήσι λαμπρή εκδήλωση με την ευκαιρία της τριακονταετούς Αρχιερατικής Διακονίας του Μητροπολίτη μας. Ακολουθούν οι σχετικές ομιλίες και οι χαιρετισμοί που ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης
αυτής. Το Συντονισμό του όλου προγράμματος είχε η Πρεσβυτέρα κ. Μαρία Παναγιωτοπούλου – Μποτονάκη, Δρ. Φιλολογίας – Προϊσταμένη των Γ.Α.Κ. Ν. Ευρυτανίας. Το πρόγραμμα
πλαισίωσαν η Χορωδία της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Καρπενησίου
με Πασχάλιους Βυζαντινούς ύμνους, υπό την διεύθυνση του κ. Αναστασίου Ηλιοπούλου και η
Χορωδία «ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ», με τραγούδια της Πασχαλιάς και της Άνοιξης και
τη συνοδεία παραδοσιακών μουσικών οργάνων, υπό την Δ/νση του Πρωτοπρεσβυτέρου π. Λά-

μπρου Ανδρεάκη.
Και οι δύο χορωδίες εντυπωσίασαν… Ακολουθούν οι χαιρετισμοί και τα μηνύματα.

Προσφώνηση κ. Μαρίας Παναγιωτοπούλου – Μποτονάκη
συντονίστριας της εκδήλωσης
Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατε,
κύριε Νομάρχα, κύριε βουλευτά,
κύριε Δήμαρχε Καρπενησίου, κύριοι Δήμαρχοι ομόρων Δήμων
Ευρυτανίας, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι των Στρατιωτικών και
δημοσίων αρχών του Νομού και
των Σωμάτων Ασφαλείας, αγαπητοί συμπολίτες,
Οι ιθύντορες δύο πολιτειακών
και διοικητικών θεσμών της μικρής
κοινωνίας μας, της Νομαρχιακής
Άποψη της κατάμεστης αίθουσας
αυτοδιοίκησης Ευρυτανίας και
του Δήμου Καρπενησίου, καλώς εσκέφθηκαν να μας καλέσουν εδώ, στην αίθουσα αυτή, σε
μιαν τιμητική εκδήλωση, επειδή συμπληρώνονται τριάκοντα έτη αρχιερατικής διακονίας του
μητροπολίτη Καρπενησίου κυρίου Νικολάου Δρόσου.
Εδώ θα ταίριαζαν ίσως ορισμένοι στίχοι μιας σύγχρονης μεγάλης κυρίας της ελληνικής
ποίησης της και ακαδημαϊκού Κικής Δημουλά, που τους αφιερώνω και στο μητροπολίτη μας
μα και σε όσους θα ομιλήσουν περί αυτού.
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Μου έβαλαν στη μασχάλη
Και μου ανέθεσαν να συγκρατώ
Και να εξαίρω
Λίγες σελίδες με στίχους
-Εν ολίγοις μια ζωή
Πρίν καλέσω στο βήμα τους ομιλητές, επιτρέψτe μου δυο λόγια να καταθέσω για την
εκδήλωση τούτη που αποτελεί ένα γεγονός ιστορικό, πολιτιστικό και κοινωνικό για την πόλη
μας. Επεχείρησα να διερευνήσω, τα κίνητρα αυτών των προσώπων που συνέλαβαν την
ιδέα του γεγονότος τούτου, επειδή ως πολίτης και ως ερευνήτρια ιστορικός πιστεύω ότι
κάθε πράξη και κάθε απόφαση, ακόμα καί μια τέτοια εκδήλωση έχει ορισμένα αίτια και
συγκεκριμένα κίνητρα.
Τα κίνητρά τους, λοιπόν, θαρρώ ότι είναι δύο ειδών:
Πρώτον: ιστορικά και δεύτερον ψυχολογικά.
Ως ιστορικά εννοώ ότι στη μακρά διαδοχή του χρόνου στο πρόσωπο του μητροπολίτη
μας κυρίου Νικολάου τιμάται η ίδια η Μητρόπολη του Καρπενησίου.
Η οποία ως αυτόνομη Μητρόπολη με την ίδρυσή της συνεχίζει, μετά από ενάμισυ σχεδόν αιώνα, την παράδοση της επισκοπής Λιτζάς που είχε ιδρυθεί στην περιοχή από τον 9ο
αιώνα και στη συνέχεια είχε μετονομασθεί ως Λιτζάς και Αγράφων (13ος αι.). Ενώ το 1833
πήρε την ονομασία της επισκοπής Καλλιδρόμης με έδρα το Καρπενήσι.
Τα ψυχολογικά είναι εκείνα τα ανθρώπινα καθαρά κριτήρια που μας κάνουν να θέλουμε
να τιμήσουμε τον πατέρα και φίλο. Τον άνθρωπο που τον βλέπουμε πλάι μας σε πάμπολλες
κοινωνικές εκδηλώσεις. Που τον βλέπουμε, παρά το προβεβηκός της ηλικίας, να μεταβαίνει
και στα πλέον απομακρυσμένα χωριά για να χοροστατεί ή και να τελεί τις Θείες Λειτουργίες.
Και δεν μπορώ να μη σχολιάσω μια ιδιαίτερη πλευρά του: ότι συμμετέχει σε όλες τις
πολιτιστικές εκδηλώσεις που λαβαίνουν χώρα στη μικρή μας πόλη. Ένας ακάματος και -γιατί
να το κρύψουμε- συχνά αυστηρός κριτής.
Τον σεβαστό μητροπολίτη μας κύριο Νικόλαο Δρόσο ως προς το εκκλησιαστικό έργο
του και την συνολική αρχιερατική θητεία του τον τελικό λόγο θα τον έχει, όπως και όλους
μας άλλωστε, η Ιστορία.
Αλλά αυτό ισχύει ακόμα και για εμάς που τον τιμούμε με λόγια και για όσους τυχόν τον
επικρίνουν, ως τιμητές του έργου του, της θητείας του και της εν γένει παρουσίας του. Γιατί
πάντα, για όλα τα πρόσωπα, πόσο μάλλον για όσα κατέχουν μια υψηλή θέση στην ανθρώπινη κοινωνία, υπάρχουν τιμητές.
Πολύ περισσότερο όμως μετράει, κι αυτό το ξέρουμε όλοι μας, ο καθείς «ενώπιος ενωπίω», το του ιερέως «και καλήν απολογίαν την επί του βήματος Χριστού αιτησώμεθα».
Σεβασμιώτατε, σας εύχομαι το Χριστός Ανέστη και Καλό Παράδεισο!
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Ομιλία του Νομάρχη Ευρυτανίας κ. Κων/νου Κοντογιώργου

O Noμάρχης Ευρυτανίας κ. Κων/νος Κοντογιώργος

Μακαριώτατε αρχιεπίσκοπε Αθηνών και πάσης Ελλάδος
κ.κ. Ιερώνυμε, Σεβασμιώτατε
Μητροπολίτη Καρπενησίου κ.
Νικόλαε, Σεβασμιώτατοι μητροπολίτες Σπάρτης, Ν. Σμύρνης και Φθιώτιδος, σεβαστοί
πατέρες της Εκκλησίας, κύριε
Βουλευτά, κύριε Δήμαρχε Καρπενησίου, κύριοι Δήμαρχοι του
Νομού Ευρυτανίας, αξιότιμοι
επίσημοι προσκεκλημένοι τοπικών, στρατιωτικών, πολιτικών
και δικαστικών αρχών, κυρίες

και κύριοι, καλησπέρα σε όλους σας.
Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά αλλά και συγκίνηση, σας καλωσορίζουμε σήμερα εδώ στο
Καρπενήσι αυτήν την εσπέρα της Κυριακής, της 10ης Μαΐου 2009 και στην Ευρυτανία. Σας
καλωσορίζουμε σε αυτήν την σεμνή τελετή, την οποία διοργανώνει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ευρυτανίας και ο Δήμος Καρπενησίου προς τιμήν του σεπτού ιεράρχη μας, του
Δεσπότη μας κ. Νικολάου.
Πιστεύω ότι διερμηνεύω τα αισθήματα όλου του ευρυτανικού λαού. Και με αυτήν την
πίστη θέλω να εκφράσω τις θερμές μας ευχαριστίες στον πρώτο μητροπολίτη Καρπενησίου,
στον Δεσπότη μας, ο οποίος ακούραστα, επί τριάντα συνεχή χρόνια περιδιάβηκε κάθε γωνιά της ευρυτανικής γης, πολλές φορές κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, ποιμαίνοντας
τον λαό, σύμφωνα με την ορθόδοξη πίστη μας και διοικώντας αποτελεσματικά την τοπική
Εκκλησία.
Κυρίες και κύριοι, θα μου επιτρέψετε να καταθέσω ενώπιόν σας και την προσωπική
μου μαρτυρία για την δική μας συνεργασία. Δηλαδή εμού ως νομάρχη και του σεβασμιωτάτου μητροπολίτου μας, του κ. Νικολάου, επί εννέα συνεχή έτη, που πιστεύω ότι ήταν πολύ
αποδοτικά προς όφελος και της τοπικής Εκκλησίας, αλλά και της κοινωνίας. Με αυτήν την
ευκαίρία θέλω να εκφράσω και τις προσωπικές μου ευχαριστίες, αλλά ταυτόχρονα να του
εκφράσω το σεβασμό μου και την αγάπη μου. Βεβαίως καταλληλότερος εμού για την τιμή
προς τον Δεσπότη μας στην ομιλία του -δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας- ότι είναι ο
ηγούμενος της Ιεράς Μονής Τατάρνης, ο σεβαστός μας πατέρας Δοσίθεος, που θα ακολουθήσει στο βήμα. Γι’ αυτό λοιπόν, από εμένα Σεβασμιώτατε δεχθείτε τις ευχές μου για πολλά
και δημιουργικά έτη ακόμη. Ευχαριστώ πολύ.
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Ομιλία του Δημάρχου Καρπενησίου κ. Βασιλείου Καραμπά
Μακαριώτατε Αρχιεπίσκοπε
Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ.
Ιερώνυμε, Σεβασμιώτατοι μητροπολίτες Ν. Σμύρνης, Μονεμβασίας και Σπάρτης, και Φθιώτιδος, Σεβασμιώτατε μητροπολίτη Καρπενησίου κ.κ. Νικόλαε,
σεβαστοί πατέρες, κύριε Βουλευτή, κύριε Νομάρχη, αγαπητοί
συνάδελφοι της αυτοδιοίκησης
πρώτου και δευτέρου βαθμού,
κύριοι εκπρόσωποι στρατιωτιO Δήμαρχος Καρπενησίου κ. Βασίλειος Καραμπάς
κών, πολιτικών και δικαστικών
αρχών του τόπου μας, κύριοι εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων, κυρίες και κύριοι,
Είναι μεγάλη τιμή για την πόλη μας και για τον νομό μας, που είμαστε όλοι μαζί εδώ
απόψε, προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου. Ευχαριστώ το Θεό, Μακαριώτατε, που μου
έδωσε τη χαρά και την τιμή να σας γνωρίζω εδώ και πολλά χρόνια. Είμαστε όλοι εδώ
απόψε για έναν κοινό σκοπό: να τιμήσουμε τον μητροπολίτη μας, τον πρώτο μητροπολίτη
της Ιεράς Μητροπόλεως Καρπενησίου, από την ίδρυσή της, ο οποίος την διακονεί για μία
τριακονταετία.
Πέρασαν τόσα χρόνια που αδυνατώ να το πιστέψω, όταν εγώ δευτεροετής φοιτητής στη
Θεσσαλονίκη πληροφορήθηκα ότι οι συμπατριώτες μου έκλεισαν τα καταστήματα της πόλης, «νέκρωσαν την αγορά» όπως λέμε, και απαίτησαν το αυτονόητο: Μητρόπολη στο Καρπενήσι. Και μετά από λίγο, με τιμές, που νομίζω ότι άξιζαν σε Ιεράρχη, σας υποδέχθηκαν,
Σεβασμιώτατε, εδώ στο Καρπενήσι. Με καμάρι μια φίλη μου από τα Σέρβια της Κοζάνης μου
είπε τότε: «Γνωρίζω προσωπικά το νέο σας μητροπολίτη. Εμείς πτωχεύσαμε, εσείς γίνεστε
πιο πλούσιοι». Κατά την άποψή μου, η φίλη μου η Σταυρούλα δικαιώθηκε. Απόψε πιστεύω
ότι είναι η βραδιά τρανής απόδειξης ότι δικαιώθηκε και στην συνείδηση των Ευρυτάνων.
Υπάρχουν βέβαια και οι, λίγες κατά την άποψή μου, αντίθετες απόψεις. Ποιος, εξάλλου,
ταγός δεν πυροβολήθηκε; Ποιος δεν κατηγορήθηκε, τις περισσότερες φορές άδικα; Αυτή
είναι όμως η μοίρα των ταγών και το γνωρίζουμε όλοι μας. Η συνείδησή μας όμως επί γης
είναι ο αλάθητος κριτής και ιδιαίτερα την νύχτα, όταν αναπολούμε τις πράξεις μας κατά την
διάρκεια της ημέρας.
Σεβασμιώτατε, γνωρίζω πολύ καλά ότι πλησιάσατε με τον ιδιαίτερο τρόπο σας και τον
τελευταίο ξωμάχο της ζωής, στο τελευταίο χωριό της Ευρυτανίας, χρησιμοποιώντας κάθε
μεταφορικό μέσο, ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια της διακονίας των πολιτών της Ευρυτανίας:
τα μουλάρια, τα αγροτικά αυτοκίνητα, τα jeep και τα κακοτράχαλα βουνά της Ευρυτανίας
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μας. Γνωρίζω πολύ καλά τι αισθάνονται τα παιδιά μας, όταν ασπάζονται το χέρι σας στην
Εκκλησία. Γνωρίζω πολύ καλά ότι σας είναι άγνωστη η λέξη «κούραση». Γνωρίζω πολύ καλά
την πνευματικότητά σας. Γνωρίζω πολύ καλά, θέλω να πιστεύω, το βαθυστόχαστο χιούμορ
σας και την απλότητά σας. Γνωρίζω πολύ καλά ότι τιμήσατε κάθε τι που προσπαθήσαμε
διαχρονικά στο Δήμο Καρπενησίου. Γνωρίζω πολύ καλά, έτσι θέλω να πιστεύω, και νομίζω
ότι είμαι σίγουρος, ότι με τιμάτε με την αγάπη σας. Σας οφείλω σεβασμό. Μου οφείλετε
τη συνέχεια στη διδαχή για ό,τι πρόκειται να κάνω στη ζωή μου. Οφείλετε τη συνέχεια με
αγώνες για τη θρησκευτική και την πνευματική συνοχή της κοινωνίας μας και των πολιτών
της Ευρυτανίας. Γι’ αυτό σας εύχομαι μακροημέρευση. Είμαι σίγουρος ότι θα κάνετε όλα τα
παραπάνω, γιατί όπως λέει και ο λαός μας είστε «σκληρό καρύδι».

Σας ευχαριστώ!

Ομιλία του Αρχιερατικού Επιτρόπου Καρπενησίων - Ευρυτάνων
πρωτ. Ιωάννου Ε. Λιάπη
«Αινέσουσι την σύνεσιν αυτού πολλοί και έως του αιώνος
ουκ εξαλειφθήσεται, την σοφίαν
αυτού διηγήσονται έθνη και τον
έπαινον αυτού εξαγγελεί εκκλησία» (Σοφία Σειράχ λθ΄9-10)
Χρέος ιερό, ανάγκη πνευματική, κίνηση καρδιακή, καθήκον
υιικό, τάξις εκκλησιαστική, μας
συνεγκέντρωσε όλους σήμερον
σε αυτόν εδώ τον χώρο, ίνα
αποδώσουμε εκ των μυχιαιτάΟ Αρχιερατικός Επίτροπος πρωτ. Ιωάννης Ε. Λιάπης
των της καρδίας μας τον δίκαιον
έπαινον και την πρέπουσα τιμή στον επίσκοπό μας, τον Α΄ μητροπολίτη Καρπενησίου κ.κ. Νικόλαο επί τη συμπληρώσει τριακονταετούς αρχιερατικής διακονίας.

1979-2009
Τριάκοντα ήδη χρόνια παρήλθον «ως ημέρα η εχθές». Σεβασμιώτατε Δέσποτα, μεστά πνευματικής διακονίας σ΄ αυτόν εδώ τον ευλογημένον τον τόπο, την ηρωοτόκο και αγιοτρόφο
ευρυτανική γη. Πολλοί σας περίμεναν κατά την ενθρόνισή σας εκείνο το χειμωνιάτικο πρωινό
του Φεβρουαρίου του 1979, όχι ως πνευματικό ηγέτη, αλλά ως εργολάβο δημοσίων έργων.
Δεν γνώριζαν, και δεν γνωρίζουν δυστυχώς μέχρι και σήμερα, την πνευματική εξουσία του
επισκοπικού βαθμού και ουχί την κοσμική. «Ο επίσκοπος εστίν εικών ζώσα Χριστού και έμψυχος,
δι΄ έργων και λόγων χαρακτηρίζουσα την αλήθειαν».
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Αναλάβετε την θέση ευθύνης , που σας έθεσε η παμψηφεί εκλογή της Ιεράς Συνόδου της
Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος με όρεξη, ζήλο και μεράκι αν και δεν υπήρχε καμία υποδομή μιας και η Μητρόπολη ήταν νεοσύστατη και έγινε με πολύ πρόχειρο τρόπο. Ούτε κτήριο
υπήρχε την εποχή εκείνη να στεγάσει τα γραφεία της Μητρόπολης αλλά και το έμψυχο υλικό
ήταν ελλιπές, καθώς οι δύο κεντρικοί ναοί του Καρπενησίου, του Μητροπολιτικού και της Παναγίας ήταν χωρίς εφημέριο.
Από τότε και μέχρι σήμερα άλλαξαν πολλά, υπάρχει κτήριο πλέον που στεγάζεται η Μητρόπολη για τον εκάστοτε επίσκοπο αλλά και το έμψυχο της καθ΄ημάς Μητροπόλεως εμπλουτίστηκε μιας και προβήκατε σε αρκετές χειροτονίες νέων κληρικών.
Τιμή ιδιαιτέρα διά εμέ προσωπικώς μιας και με καύχημα λέγω πως ήταν η πρώτη σας χειροτονία και εδώ και μια 17ετία διατελώ άμεσος συνεργάτης σας ως αρχιερατικός επίτροπος.
Ο πτωχός σήμερα χαιρετισμός μου, χαιρετισμός ισοβίου ευγνωμοσύνης, αγάπης και τιμής
προς τον πνευματικό μας πατέρα επιχειρεί να διαζωγραφίσει την πολυσήμαντη φυσιογνωμία
ενός μεγάλου εκκλησιαστικού συγχρόνου ανδρός.
Ο φιλοστοργώτατος πατήρ και ποιμήν κ. Νικόλαος στέκεται στους αποκαλυπτικούς καιρούς μας μια σύγχρονος πατερική φυσιογνωμία χρυσοστομικού φρονήματος, παράδειγμα
ακαμάτου δράσεως μιας και το πλέον απόμακρο χωριό της Ευρυτανίας είδε επίσκοπο πολλάκις
λειτουργούντα, κηρύττοντα, χειροτονούντα, ιωβείου υπομονής, υποδειγματικής μακροθυμίας,
εκνευριστικής δε απλότητος, ισχυρής αντοχής και μεγάλης ανοχής.
Ως εκπρόσωπος όλων των κληρικών της ευρυτανικής γης χαιρετίζω αυτή την ωραία πρωτοβουλία των αρχών της πόλης, Νομαρχίας Ευρυτανίας και Δήμου Καρπενησίου και εύχομαι
όπως «Πολυχρόνιον ποιείσαι (Κύριος ο Θεός) τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Καρπενησίου κ. κ. Νικόλαον».
Ζήθι ποιμενάρχα ημών, εις έτη πολλά. Αμήν».

Ὁμιλία ἀρχιμ. Δοσιθέου εἰς τὴν τριακονταετίαν
τοῦ μητροπολίτου Καρπενησίου κ.κ. Νικολάου

Ο Αρχιμ. Δοσίθεος

Διαμαρτύρεται Γρηγόριος ὁ Θε
ολόγος, διαμαρτύρομαι κἀγὼ σὺν
αὐτῷ: «Τί λύετε τάξιν ἐπαινουμένην; Τί
τὴν κεφαλὴν ἀφέντες ἐπὶ τοὺς πόδας
ἐσπεύσατε; Τί τὸν Ἀαρὼν παρατρέχο
ντες, τὸν Ἐλεάζαρ προβάλλεσθε; Οὐ
δέχομαι πηγὴν φράσσεσθαι καὶ χείμαρ
ρον φέρεσθαι, ἥλιον κρύπτεσθαι καὶ
ἀστέρα δείκνυσθαι· τὴν σοφίαν σιωπᾷν
καὶ τὴν ἀπειρίαν νεανισκεύεσθαι» (Γρη
γορίου Θεολόγου, εἰς τὸν Πατέρα σιω
πῶντα διὰ τὴν πληγὴν τῆς χαλάζης).
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Ὁ τιμώμενος Σεβασμιώτατος ἔπρεπε ἵνα ὁμιλήσῃ καὶ οὐχὶ ἡ ἐμὴ ἐλαχιστότης. Διότι
φρονῶ ταπεινῶς ὅτι ἡ ἐπιλογὴ τῆς ἐμῆς οὐτιδανότητος διὰ νὰ ὁμιλήσω εἰς τὴν σημε
ρινήν ἑόρτιον σύναξιν ἐπὶ τῇ συμπληρώσει τριακονταετίας ἀπὸ τῆς ἀναῤῥήσεως εἰς τὸν
θρόνον τῆς ἀρτιπαγοῦς τότε Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καρπενησίου, τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου, φημί, κυρίου μοι κυρίου Νικολάου, ὑπῆρξε μᾶλλον ἀτυχής.
Καὶ τοῦτο, διότι ἐὰν εἰς τὴν ἡλικίαν τῶν τριάκοντα ἢ τεσσαράκοντα ἐτῶν δὲν
ὑπῆρξα ἀρχογλυπτάδης δὲν θὰ γίνω σήμερον, εἰς ἡλικίαν καθ’ ἣν ἑτοιμάζομαι πρός
ἔξοδον ἐκ τοῦ βίου τούτου.
Ἐπίσης, λόγῳ σεβασμοῦ πρὸς τὸ ἐπισκοπικὸν ἀξίωμα· ὅπερ καὶ μεγάλοι ἀσκηταὶ
τῆς πανερήμου, ὡς λόγου χάριν ὁ μέγας Ἀντώνιος, ηὐλαβοῦντο.
Τοιαύτην ἀρχολιπαρίαν γινώσκω καλῶς ὅτι δὲν θὰ ἀπεδέχετο οὐδ’ αὐτὸς ὁ τιμώμε
νος κυρίαρχος μητροπολίτης οὗ εὖ οἶδα τὸ ταπεινόν, τὸ πινυτὸν καὶ τὸ μετριόφρον τοῦ
χαρακτῆρος.
Ἐκ φύσεως ἀπαναίνομαι τὰς πτωχοπροδρομικὰς ἐμέσεις, τὰς τύπου:
«Δέσποτα στεφηφόρε, σκηπτοῦχε κομνηνόβλαστε, κράτιστε κοσμοκράτορ, τῇ
σκέπῃ τῶν χρυσέων σου προσέρχομαι πτερύγων, τῷ τετράνακτι, τῷ τετραυγου
στομόρφῳ».
Ἐξ ἄλλου τίς εἰμι ἐγὼ καὶ τίνι δικαιώματι ἐκλείψω ἐξερευνῶν ἐξερευνήσεις περὶ
τοῦ τί ἔπραξεν ὁ ἐπίσκοπός μου κατ’ αὐτὰ τὰ τριάκοντα ἔτη; Ἠκούσθη ποτε φωνὴ ἐξ
οὐρανοῦ διά τινα μοναχὸν δυσμενῶς κρίνοντα ἀδελφὸν αὐτοῦ ὁμόσχημον λέγουσα:
«ᾞραν οἱ ἄνθρωποι τὴν κρίσιν μου».
Ἡ κρίσις εἶναι τοῦ Θεοῦ καὶ μόνον Αὐτοῦ ἀπόλυτον δικαίωμα. Ἡ ἰδική μας κρίσις
εἶναι ἀνεπίτρεπτος σφετερισμός, δυστυχῶς συνήθης παρ’ ἡμῖν.
Ἑπομένως οὐκ εἰμὶ ἁρμόδιος –ἴσως εἶναι ἄλλοι– διὰ νὰ ὁμιλήσω περὶ τοῦ τί ἔπρα
ξεν ὁ Σεβασμιώτατος οὐδὲ –μεῖζον αὐτὸ τοῦ πρώτου– ποῖος εἶναι ὁ Σεβασμιώτατος.
Θὰ ἀναφερθῶ μόνον εἰς τὰ ὅσα ἡ ἐμὴ ἐλαχιστότης ἔχει διαπιστώσει περὶ τοῦ τι
μωμένου προσώπου. Καὶ δὲν εἶναι ὀλίγα ὡς παρακατιὼν ὁ λόγος θέλει καταδείξει.
«Πᾶσι λοιπὸν τοῖς πλουσίοις ὁ πτωχὸς ἐγὼ ἑστιάτωρ ἐλήλυθα» (Ἰωάν. Χρυσοστό
μου, Λόγος εἰς Τελώνην καὶ εἰς Φαρισαῖον). Ἔσται δὲ ὁ λόγος, ἵνα καὶ πάλιν Γρηγορίου
τοῦ Θεολόγου μνησθῶ, πλήρης κατὰ τὸ δυνατόν, ἀλλὰ καὶ σύντομος «ὡς μήτε τῷ
ἐνδεεῖ λυπεῖν, μήτε ἀηδὴς εἶναι διὰ τὸν κόρον» (Λόγος εἰς Θεοφάνεια).
Πρὶν ὅμως ἀναφερθῶ εἰς τὰ τοῦ Σεβασμιωτάτου ἐπιτραπήτω μοι ἵνα εἴπω ὀλίγα
τινα ὄχι εἰς τὸ τί εἶναι Ἐπίσκοπος. Τὸ γνωρίζομεν καλῶς. Ἄνευ ἐπισκόπου Ἐκκλησία
οὐ καλεῖται. Καὶ ἂν ἀναγνώσῃ τις τὰ μεταποστολικὰ κείμενα καὶ ἰδίως τὰς ἐπιστολὰς
Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου, θὰ ἀντιληφθῇ τὸ τί ἐστιν ἐπίσκοπος, καὶ πῶς χρὴ τιμᾷν αὐτόν.
Θέλω νὰ ἀναφερθῶ εἰς τὸ πῶς βλέπουν τὸν Ἐπίσκοπον οἱ σημερινοὶ Χριστιανοὶ ἢ
τοὐλάχιστον τὸ πλεῖστον ἐξ αὐτῶν. Ἀναθέτουν εἰς αὐτὸν τὴν Ἐκκλησίαν ὡς νὰ ἦτο ὁ
Ἄτλας τῆς μυθολογίας. Καὶ ὅταν διαμαρτύρονται καὶ διαῤῥηγνύουν τὰ ἱμάτια αὐτῶν,
καταγανακτοῦντες λέγουν: «Τί κάνει ἡ Ἐκκλησία;» ἐννοοῦν τόν ἐπίσκοπον ἢ τὴν ἱε
ραρχίαν καὶ μόνον, λησμονοῦντες κακεγκάκως καὶ πονηρεπιπονήρως ὅτι καὶ αὐτοὶ
εἶναι μέλη τῆς Ἐκκλησίας μὲ καθήκοντα καὶ ὑποχρεώσεις ἔναντι αὐτῆς. Λησμονοῦν
τὸν λόγον τοῦ Τζὼν Κέννεντυ «Μὴ ἐρωτᾷς τί κάνει ἡ πατρίδα σου γιὰ σένα, ἀλλὰ τί
κάνῃς ἐσὺ γιὰ τὴν πατρίδα σου». Βεβαίως αὐτὸ ἐνυπάρχει καὶ ἐν τῷ νοῒ Ἐπισκόπων
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τινων ἀθεολογήτως πιστευόντων ὅτι μόνον αὐτοὶ εἶναι ἡ Ἐκκλησία. Εἶναι οἱ πρῶτοι
διδάξαντες. Καὶ τρυγοῦν τώρα τὰ σταφύλια τῆς ὀργῆς.
Ὁπότε πολλοὶ βλέπουν τὴν ὕπαρξιν μιᾶς ἐπισκοπῆς-μητροπόλεως καὶ αὐτὸν τὸν
μητροπολίτην ὡσὰν μίαν ὑπηρεσίαν, ἀνάμεσα στὶς ἄλλες ὅπου «θὰ φᾶνε ψωμί» καὶ
5-6 ὑπάλληλοι. Ἐπίσης ὁ δεσπότης συμβάλλει εἰς τὴν ἔννομον τάξιν. Εἶναι δεκανίκι
τῆς ἐξουσίας, ὢν καὶ αὐτὸς ἐξουσία. Αὐτὸς μετὰ τῶν σὺν αὐτῷ, καὶ διὰ τῆς ψήφου
των καὶ διὰ τῆς ἐπιῤῥοῆς των «βγάζουν» τοπικοὺς ἄρχοντας, «βγάζουν» κυβέρνησι.
Θέλουν ἐπίσης νὰ κάνουν ἔργα, οἰκοδομάς. Ἐὰν δὲν τὸ κάνει, τὸν κατηγοροῦν ὅτι
δὲν ἐνδιαφέρεται γιὰ τὶς ἀνάγκες τῆς τοπικῆς κοινωνίας. Ἂν τὸ πράττει τὸν κατηγο
ροῦν, διότι θέλει νὰ ὑποκαταστήσῃ τὸ κοινωνικὸν ἔργον τοῦ Κράτους. Μόνον γιὰ πα
ρελάσεις καὶ συνέδρια, ἀλλ᾽ ὄχι γιὰ σοβαρὲς ὑποθέσεις. Ἕνα διακοσμητικὸ στοιχεῖο·
μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς ἀντίκα.
Πολλοὶ θεωροῦν τὸν Ἐπίσκοπον ὡς ἕνα ἀπόλυτον ἄρχοντα, ὡσὰν σατράπη τῆς
Λυδίας ἢ τῆς Καρίας.
Γιὰ μερικούς, ὀλίγους πάντως, αὐτὸ ἀληθεύει ἀλλὰ γιὰ τοὺς πλείστους ὄχι.
Εἷς σωστὸς ἐπίσκοπος ζῇ μὲ διαρκῆ ἀγωνίαν καὶ μὲ ἐπίγνωσιν βαρυτάτης εὐθύνης,
τὴν ὁποίαν ἔχει ἀναλάβει ἔναντι Θεοῦ καὶ ποιμνίου.
«Ἡμῶν γὰρ ἕκαστος», λέγει ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος, «τὰ καθ’ ἑαυτὸν μεριμνᾷ, ὁ δὲ
προεστὼς τὰ πάντων» (Λόγος εἰς τὸ Ἔσται ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις).
Ἡ ζωὴ τοῦ ἐπισκόπου εἶναι ἄκρως παρακεκινδυνευμένη. Βαδίζει ἐπὶ ξυροῦ
ἀκμῆς.
«Ἀρκεῖ ἓν κατόρθωμα ἐπισκοπῆς», λέγει ἀλλοῦ ὁ ἱερὸς πατήρ (Λόγος Α´ εἰς τὴν
πρὸς Τίτον) «ἀνενεγκεῖν εἰς οὐρανὸν καὶ ἓν ἁμάρτημα εἰς αὐτὴν ἐμβαλεῖν τήν γέεν
ναν».
Καὶ τοῦτο διότι «δήμων ὁλοκλήρων ὑπεύθυνος ἔσται. Εἰ δὲ ὁ μίαν ψυχὴν σκαν
δαλίζων, συμφέρει αὐτῷ ἵνα μύλος ὀνικὸς κρεμασθῇ εἰς τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ
καταποντισθῇ ἐν τῷ πελάγει τῆς θαλάσσης, ὁ τὰς τοσαύτας ψυχὰς σκανδαλίζων
καὶ πόλεις ὁλοκλήρους καὶ δήμους καὶ μυρίας ψυχάς, ἄνδρας, γυναῖκας, παῖδας,
πολίτας, γεωργούς... τί ὑποστήσεται; Ὅθεν, ἔμοι γε θαυμάζειν ἔπεισι τοὺς ἐφι
εμένους ὄγκου τοιούτου (ἴσως φρονοῦσιν ὅτι ὁ ὀγκόλιθος οὗτος ἐλαφρότερος κισή
ρεώς ἐστι). Φοβερὸν ὄντως τὸ κρυπτήριον (ἡ εἱρκτὴ δηλαδὴ) ὑπέρ τοσούτου δήμου
τὰς εὐθύνας ὑπέχειν».
Καὶ τὸ πάντων δεινότερον (εἰς Πράξεις ὁμιλία Γ´) «Οὗτος (ὁ ἐπίσκοπος δη
λαδή), τοῖς τῶν ἁπάντων ὑπόκειται στόμασι, ταῖς ἁπάντων κρίσεσι, καὶ σοφῶν καὶ
ἀσόφων... Πολλοὺς ἔχει τοὺς μισοῦντας, πολλοὺς ἔχει τοὺς διαφθονουμένους».
Ὑπάρχει ὅμως καὶ ὁ εὔκολος ἀντίλογος: «Ἀλλὰ τιμᾶται, φησί. Ποίᾳ τιμῇ; Πένη
τες τριωβολιμαῖοι (ἄνθρωποι δηλαδὴ ἀξίας τριῶν παράδων) βλασφημοῦσιν αὐτὸν
ἐπὶ τῆς ἀγορᾶς... Οὐδεὶς δέδοικε κατηγορεῖσαι καὶ διαβαλεῖν. Οὐδὲ πλοίου κλυδωνι
ζομένου διενήνοχεν ἡ τοῦ Ἐπισκόπου ψυχή. Πανταχόθεν στίζεται (στιγματίζεται)
παρὰ φίλων, παρ’ ἐχθρῶν, παρ’ οἰκείων, παρ’ ἀλλοτρίων».
Γιὰ νὰ ἀποσείσουν λοιπὸν ὡρισμένοι τῶν ἐπισκόπων τὰς γλωσσαλγίας καὶ τὰς
ἀφιλοθέους ἀδολεσχίας τῶν ἱεροκατηγόρων, μιμοῦνται Θεόφιλον τὸν παλαιὸν τῆς
Ἀλεξανδρείας Ἀρχιεπίσκοπον, «ὃν κατεῖχεν λιθομανία Φαραώνιος εἰς οἰκοδομήμα
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τα, ὧν οὐδαμῶς ἔχρηζεν ἡ
Ἐκκλησία» (Παλλάδιος). Ἀλλ’
οὔτε τότε γλυτώνουν ἀπὸ τῶν
ὕθλων καὶ τῶν φληναφημάτων
τῶν τριωβολιμαίων.
Δι’ ὅσους ὅμως σωφρονοῦν,
ὁ ἐπίσκοπος εἶναι τὸ ὅλως ἄλλο.
Ἂς ἀκούσωμε τί λέγει περὶ
αὐτοῦ Κλήμης ὁ Ῥώμης, ὁ ἅγιος
αὐτὸς μεταποστολικὸς Πατήρ
(ἐπιστολὴ πρὸς Ἰάκωβον).
« Ἔοικε γὰρ ὅλον τὸ πρᾶγμα
Άποψη της αίθουσας
τῆς Ἐκκλησίας νηῒ μεγάλῃ, διὰ
σφοδροῦ χειμῶνος ἄνδρας φε
ρούσῃ ἐκ πολλῶν τόπων ὄντας καὶ μίαν τῆς ἀγαθῆς βασιλείας πόλιν οἰκεῖν θέλο
ντας. Ἔστω μὲν οὖν ὑμῖν ὁ ταύτης Δεσπότης Θεός, καὶ παρεικάσθω ὁ μὲν κυβερνήτης
Χριστῷ, ὁ πρωρεὺς ἐπισκόπῳ, οἱ ναῦται πρεσβυτέροις, οἱ τοίχαρχοι διακόνοις, οἱ
ναυστολόγοι τοῖς κατηχοῦσιν, τοῖς ἐπιβάταις τὸ τῶν ἀδελφῶν πλῆθος...
Εὐσταθείτωσαν οὖν οἱ ἐπιβάται ἑδραῖοι ἐπὶ τῶν ἰδίων καθεζόμενοι τόπων, ἵνα μὴ
τῇ ἀταξίᾳ σεισμὸν ἢ ἑτεροκλινίαν παρέχωσιν. Οἱ ναυστολόγοι τοὺς μισθοὺς ὑπομι
μνησκέτωσαν. Οἱ διάκονοι μηδὲν ἀμελείτωσαν ὧν ἐπιστεύθησαν, οἱ πρεσβύτεροι
ὥσπερ ναῦται καταρτιζέτωσαν ἐπιμελῶς τὰ χρήζοντα ἑκάστῳ. Ὁ ἐπίσκοπος ὡς
πρωρεὺς ἐγρηγορὼς τοῦ κυβερνήτου μόνου τοὺς λόγους ἀντιβαλλέτω. Ὁ Χριστὸς
καὶ Σωτήρ, κυβερνήτης φιλείσθω, καὶ μόνος περὶ ὧν λέγει πιστευέσθω. Οἱ δὲ πάντες
τῷ Θεῷ περὶ τοῦ οὐρίᾳ πλέειν προσευχέσθωσαν».
Ὁ Ἐπίσκοπος εἶναι ὁ πρωρεὺς ἐντὸς τοῦ πλοίου τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι ὁ ποιμήν,
ᾧ ἀκολουθοῦσι τὰ πρόβατα, ὅσα ἀκολουθοῦν.
Ὁ συνεπὴς ἐπίσκοπος εἶναι κατὰ τὸν Μ. Βασίλειον «ἔρεισμα πατρίδος, Ἐκκλησίας
κόσμος, στῦλος καὶ ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας, στερέωμα τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως,
οἰκείοις ἀσφάλεια, δυσμαχώτατος τοῖς ὑπεναντίοις, φύλαξ πατρώων θεσμῶν, νεωτε
ροποιΐας ἐχθρός» (Ἐπιστολὴ 28, Νεοκαισαρεῦσιν). Ἔχομεν εἰς τὰς ἡμέρας μας τοιού
του εἴδους νεωτεροποιΐας. Βέρες στὰ δάκτυλα οἱ ἔγγαμοι ἱερεῖς διὰ νὰ διακρίνωνται
ἀπὸ τοὺς ἀγάμους, μεταφράσεις ἱερῶν κειμένων ἐν τῇ λατρείᾳ ἄνευ ἀδείας κ.λπ.
Καὶ τώρα εἰς τὸν ἰδικόν μας ἐπίσκοπον, τὸν Μητροπολίτην Καρπενησίου. Ἐπα
ναλαμβάνω, ὅπως ἡ οὐτιδανότης μου τὸν ἐγνώρισε.
Διακρίνεται ὁ Σεβασμιώτατός μας διὰ τὴν ἁπλότητα τῶν τρόπων. Ἀπέβαλε τὰ πο
λυτελῆ ἄμφια καὶ τὴν διαρκῆ ἐναλλαγήν των ἀνὰ πᾶσαν λειτουργίαν. Κατήργησεν
ὡς ὀθνεῖον κατασκεύασμα τὴν μίτραν, ἣν τόσον πολύ, πολλοὶ ἐπιθυμοῦσι. Οὐδέπο
τε κρατεῖ ἐξεζητημένην βακτηρίαν, οὐδὲ ἐπικρεμᾷ ἐγκόλπιον μεγέθους σελήνης ἐν
πλησιφαΐᾳ. Ζῇ ὡς μοναχός – ἢ μᾶλλον ὡς ὁ πρῶτος τῶν μοναχῶν τῆς ἐπαρχίας μας
(καὶ δὲν εἴμεθα καὶ πολλοί).
Ζῇ τὴν λειτουργικὴν ζωὴν ἐν συναισθήσει καὶ ἁπλότητι. Ἀδυνατῶ ἵνα ἐκμετρήσω
εἰς πόσας ἀγρυπνίας ἐν τῇ Ἱερᾷ ἡμῶν Μονῇ καὶ τοῖς Μετοχίοις αὐτῆς παρέστη καὶ
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ἠγρύπνησε μεθ’ ἡμῶν. Καὶ ἀσφαλῶς δὲν ἦσαν αἱ μόναι.
Εἶναι συγγνώμων καὶ συγκαταβατικὸς πρὸς τοὺς αἰδεσιμωτάτους ἐφημερίους.
Κάποτε ὑπέπεσα εἰς σοβαρὸν παράπτωμα. Δὲν μὲ ἐτιμώρησε, καίτοι ἐπέμενα. Τοῦ
εἶπα· ἂν ἤμουν ἐγὼ ἐσεῖς, θὰ σᾶς τιμωροῦσα. Καὶ ἡ συγγνώμη του μὲ ὠφέλησε πε
ρισσότερον ἀπὸ τῆς οἱασδήποτε τιμωρίας.
Διὰ τὰς χειροτονίας πρεσβυτέρων τὴν εὐθύνην ἔχει ὁ ἴδιος. Δὲν εἶναι ἰδικόν μου
θέμα. Οὐκ εἰμι ἐγὼ ὁ ἐτάζων καρδίας καὶ νεφρούς. Πιστεύω ὅμως, ὅτι προσπαθεῖ
διὰ τὸ καλύτερον.
Ἡ συμπεριφορὰ αὐτοῦ εἶναι πάντοτε ἤρεμος. Οὐδέποτε ἀντίκρυσα αὐτὸν ἵνα
ἀτενίζῃ «ὑφαίμοις, ὀφθαλμοῖς» καὶ ὕφος «δρακοντῶδες» οὐδὲ ἵνα ἀποβλέπῃ «ταυ
ρηδόν», πότε μὲν πελιδνός, πότε δὲ ὠχρός, πότε δὲ σαρκάζων ὑπ’ ἀκράτου ὀργῆς
φερόμενος, ὡς πολλοὶ πράττουσιν ἐν οἷς καὶ ὁ προμνησθεὶς Θεόφιλος ὁ Ἀλεξαν
δρείας. Καίτοι πολλοὶ ἐξ ἡμῶν τῶν μελανειμονούντων καὶ ἀπερικλυστοχείρων «τοῦ
πρήζουμε τὸ συκῶτι» κατὰ τὸ δὴ λεγόμενον.
Οὐκ ἀμνημονήσω δὲ καὶ τὰς ἐπισκέψεις αὐτοῦ εἰς πάντα τὰ δυσπρόσιτα χω
ρία τῆς θεοσώστου αὐτοῦ παροικίας, παρ’ ὅλας τὰς τοῦ καιροῦ μεταβολὰς καὶ τῆς
σαρκὸς τὸ ἀσθενές.
Διὰ τὴν φιλανθρωπίαν σιωπῶ. Ἀπαγορεύεται ἡ ἐπισήμανσις παρὰ τοῦ εἰπόντος·
«μὴ γνώτω ἡ ἀριστερά σου, τί ποιεῖ ἡ δεξιά σου». Ἓν δύναμαι ἵνα εἴπω. Πολλάκις
ἀμφότεραι αἱ χεῖρες οὐ γινώσκουσι τὰ προσφερόμενα.
Εἰσί τινες τῶν ἐπισκόπων κατοικοεδρεύοντες εἰς Ἀθήνας, κλεινὸν γὰρ τὸ ἄστυ,
ποιμαίνοντες λαὸν περιούσιον δι’ ὅλων τῶν συγχρόνων μέσων, ἅτινα ὡς πρόθεμα
ἔχουν τὴν ὁμηρικὴν λέξιν τῆλε. Ὁ ἰδικός μας μένει ἐνταῦθα ἀπὸ τοὺς χρέους μὴ
κινῶν, ἔχων τὸ γραφεῖον αὐτοῦ πάντοτε ἀνοικτὸν παντὶ τῷ τὴν θύραν ἀράσσοντι.
Εἶναι ἀνὴρ πίστεως. Ἡ νησιώτικη καταγωγή του τοῦ δίδει τὸ ἄρωμα μιᾶς γνησίας
πίστεως, αὐτῆς ποὺ χαρακτηρίζει τοὺς κατοίκους τῶν Κυκλαδονήσων. Τοὐλάχιστον
τοὺς παλαιοτέρους.
Ἐκ ταύτης τῆς πίστεως, ἀλλὰ καὶ τῆς συναισθήσεως τῆς βαρυτάτης εὐθύνης ἣν
φέρει ἐπὶ τῶν ὤμων αὐτοῦ – ἐλαφρὸν τὸ ὠμοφόριον, ἀλλὰ βαρὺς ὁ συμβολισμός
του, ἀγωνιᾷ διὰ τὴν σωτηρίαν τοῦ ποιμνίου του.
Εἶναι σοφός, ἀλλὰ τὸ κρύπτει. Μιμεῖται ἐν τοῦτο Γρηγόριον τὸν Θεολόγον, ὅστις
γράφει: «Οὐδὲ γὰρ ὁ ἐν λόγῳ σοφός, οὗτος ἐμοὶ σοφός, οὐδὲ ὅστις γλῶσσαν μὲν
εὔστροφον ἔχει, ψυχὴν δὲ ἄστατον καὶ ἀπαίδευτον, ὥσπερ τῶν τάφων, ὅσοι τὰ ἔξω
θεν ὄντες εὐπρεπεῖς καὶ ὡραῖοι, μυδῶσι νεκροῖς τὰ ἔνδον, καὶ πολλὴν δυσωδίαν πε
ρικαλύπτουσιν· ἀλλ’ ὅστις ὀλίγα μὲν περὶ ἀρετῆς φθέγγεται, πολλὰ δὲ οἷς ἐνεργεῖ
παραδείκνυσι, καὶ τὸ ἀξιόπιστον τῷ λόγῳ διὰ τοῦ βίου προστίθησιν» (Λόγος ΙΣΤ´).
Ἕνεκα τῆς σοφίας αὐτοῦ ἔχει καὶ ὑγιὲς ἐκκλησιαστικὸν φρόνημα. Αἱ ἀπόψεις
αὐτοῦ περὶ τῆς δομῆς τῆς Ἐκκλησίας, περὶ τῶν ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων, ὡς καὶ
περὶ τῶν θεωρουμένων ὡς σκανδάλων εἰσὶ κατὰ πάντα ὀρθαί. Ἡ συνετὴ στάσις
αὐτοῦ ἐπαινεῖται ὑπὸ πολλῶν, ἀλλ’ ἀκολουθεῖται ὑπὸ ὀλίγων.
Γινώσκει ὅτι ἡ Ἐκκλησία δὲν ἔχει ἠθικήν, ἀλλὰ ἦθος.
Ἡ ἠθικὴ εἶναι τμῆμα –ἐπιβαλλόμενον μέν, ἀλλὰ τμῆμα– τοῦ ἤθους, τὸ ὁποῖον
περιλαμβάνει τὰ πάντα διὰ τὴν ζωὴν ἑνὸς ἐκκλησιαστικοῦ ἀνδρός.
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Ἀποφεύγει ὡς ἀπὸ πυρὸς τὰς ἐκκλησιαστικὰς παρασυναγωγάς, τὰς τυρείας καὶ
τὰ ἄτυπα νυκτίρεμβα συνέδρια, τὰ ὁποῖα ἐπαληθεύουν τὴν παλαιὰν παροιμίαν «ἡ
νύχτα βγάζει ἐπίσκοπο καὶ ἡ αὐγὴ μητροπολίτη».
Δὲν εἶναι ὑποκριτής, οὐδὲ κλασαυχενίζων. Εἶναι αὐτὸς ποὺ εἶναι. «Γένοιο οἷος
ἔσσι». Λέγει αὐτὰ ποὺ πιστεύει καὶ πιστεύει αὐτὰ ποὺ λέγει. Ἐῤῥύσατο αὐτὸν ὁ
Κύριος φαρισαϊκῆς ὑποκρίσεως. Εἰς ἐποχὴν καθ’ ἣν τὰ ὅρια μεταξὺ ἀληθείας καὶ
ψεύδους, εἰλικρινείας καὶ ἀπάτης, πνευματικῆς ζωῆς καὶ ὑποκρισίας, εἰσὶ δυσ
διάκριτα ὁ Σεβασμιώτατος εἶναι στῦλος ἀκλόνητος, ζῶν οὐχὶ «ἐν ζύμῃ κακίας καὶ
πονηρίας, ἀλλ’ ἐν ἀζύμοις εἰλικρινείας καὶ ἀληθείας» (Α´ Κορ. ε´, 7).
Καὶ κάτι ἄλλο ἄγνωστον εἰς τοὺς πολλούς. Τὸ ἐγνώριζα. Ἀλλὰ μοῦ τὸ εἶπε καὶ
ὁ Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης· «Ὁ δεσπότης σου ξέρει γράμματα». Ἐκ τῶν τε
λευταίων κληρικῶν οἱ ὁποῖοι γνωρίζουν καλῶς καὶ χειρίζονται ἄριστα τὸν Ἕλληνα
λόγον. Σέβεται ὅσον ὀλίγοι τὸν θεσμὸν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ εἰς και
ροὺς δυσκόλους ἑλλαδικῶν κενοφωνιῶν ἐβάδισεν ὁδὸν μέσην καὶ βασιλικήν.
Μένει τὸ πάντων σπουδαιότατον: Λειτουργεῖ τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Κυρίου.
Ὑψοῖ χεῖρας ἱκέτιδας ἐκμειλίσσων τὸν Κύριον. Καθ’ ἡμᾶς εἶναι ἡ καλλίστη τῶν προ
σφορῶν πρὸς τὸν λαὸν τῆς λαχούσης αὐτῷ Μητροπόλεως.
«Ταῦτα μὲν οὖν ὑμῖν ὁ σεμνὸς Ἀβραὰμ οὗτος», λέγει Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, «ἡ
τιμία κεφαλὴ καὶ αἰδέσιμος, τὸ πάντων τῶν καλῶν καταγώγιον, ὁ τῆς ἀρετῆς κανών,
ἡ τῆς ἱερωσύνης τελείωσις, ὁ τὴν ἑκούσιον θυσίαν προσάγων τῷ Κυρίῳ σήμερον,
τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τῆς ἐπαγγελίας. Ὑμεῖς δὲ καρποφορεῖτε καὶ Θεῷ καὶ ἡμῖν τὸ
καλῶς ποιμαίνεσθαι, εἰς τόπον χλόης κατασκηνούμενοι, καὶ ἐπὶ ὕδατος ἀναπαύσε
ως ἐκτρεφόμενοι, γινώσκοντες καλῶς τὸν ποιμένα, καὶ γινωσκόμενοι, καὶ ἑπόμενοι
καλοῦντι ποιμενικῶς καὶ ἐλευθερίως διὰ τῆς θύρας».
Καταστρέφω ἐνταῦθα τὸν λόγον, διότι ἵνα κατὰ τὸν Ἱερὸν Χρυσόστομον εἴπω
«βέλτιόν ἐστι μᾶλλον διψῶντας ἀναχωρῆσαι καὶ μὴ τοὺς κορεσθέντας καὶ ἃ ἐδέξα
ντο ἐκπτύσαι» (εἰς τὸν σώφρονα Ἰωσήφ).
Εἴησαν ὅθεν τὰ ἔτη σου, Σεβασμιώτατε δέσποτα, ὡς πλεῖστα ἵνα ποιμαίνῃς λαὸν
πτωχὸν μὲν κατὰ τὸν μάρσιπον, πλούσιον δὲ τῇ καρδίᾳ. Ὁ πολύτλας οὗτος λαὸς
διψᾷ διὰ ζωὴν πνευματικήν. Δὸς αὐτῷ πιεῖν ἐξ ὕδατος ἁλλομένου εἰς ζωὴν αἰώνιον.
Πεινᾷ διὰ πνευματικὴν τροφήν. Δὸς αὐτῷ τὴν τροφὴν ἐκείνην ἐξ ἧς ὁ τρώγων
ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα. Ζητεῖ παρηγορίαν. Δὸς αὐτῷ παράκλησιν. «Παρακαλεῖτε,
παρακαλεῖτε τὸν λαόν μου, λέγει Κύριος». Ζητεῖ λόγον ἀληθείας. Δὸς αὐτῷ λόγον
ἀγαθόν, λόγον σωζούσης ἀληθείας.
Ἐπιθυμεῖ πάντα ταῦτα. Καὶ τὸ ἀξίζει. Γινώσκει δὲ καλῶς ὅτι ἡ ὑμετέρα προσκυ
νητὴ Σεβασμιότης δύναται νὰ τὰ προσφέρῃ. Τὸ ἀπέδειξεν ἡ παρελθοῦσα τριακο
νταετία.
«Ποιμένα ἀληθινόν», λέγει Ἰωάννης ὁ τῆς Κλίμακος, «ἀποδείξει ἀγάπη· δι’
ἀγάπην γὰρ ὁ Ποιμὴν ὁ Μέγας ἐσταύρωται· ᾯ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας
ἀμήν».
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Ομιλία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών
και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου
Κύριε Νομάρχα, κύριε Δήμαρχε,
Πιστεύοντας ότι εκπροσωπώ και τους άλλους αγίους αδελφούς και αρχιερείς, θα ήθελα να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την
πρόσκλησή σας και την ευκαιρία που μας δώσατε απόψε να ζήσουμε μέσα σ’ αυτήν τη ζεστή ατμόσφαιρα ένα σημαντικό γεγονός στη
ζωή της Εκκλησίας μας, δηλαδή την συμπλήρωση τριάντα χρόνων διακονίας, ενός σεβαO Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. σμιωτάτου αρχιερέως της Εκκλησίας μας και
Ιερώνυμος
αγαπητού αδελφού, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καρπενησίου κ.κ. Νικολάου.
Σεβασμιώτατε, καθώς ακούστηκαν τόσα
πολλά απόψε, όμορφα και χαρμόσυνα και θα
μπορούσαν να ακούγονταν πολλά μέχρι το
πρωί, γιατί η ζωή σας και η φαρέτρα σας είναι
γεμάτη με αγαθά και σωστή διακονία, εκκλησιαστική ο νους μου έτρεξε τότε που σας εξέλεξε η εκκλησία και έζησαν από το γεγονός και
της εκλογής και του μηνύματος και της χειροτονίας σας ως αρχιγραμματεύς της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Σήμερα με
αξιώνει ο Θεός από αυτή τη θέση, μετά από τριάντα χρόνια να παραβρεθώ κοντά σας και να
ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου ο Θεός να συνεχίζει να σας χαριτώνει, να σας δίνει δύναμη
πολλή και υπομονή μέσα σ’ αυτά τα δύσκολα χρόνια, στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε
όλοι μας, ώστε να μας καθοδηγείτε. Γιατί, πράγματι, για μας που γίναμε αρχιερείς μετά από
σας, υπήρξατε και υπάρχετε δάσκαλος σε πολλά θέματα εκκλησιαστικά.
Ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας ο Θεός να σας δώσει δύναμη, υγεία, ώστε να
ποιμάνετε αυτόν τον εκλεκτό λαό μέσα σ’ αυτόν τον εκλεκτό και όμορφο χώρο. Ο λαμπρός
ομιλητής και αγαπητός φίλος και αδελφός, ο πατήρ Δοσίθεος, μίλησε με έναν πολύ ζωντανόν και ωραίον τρόπον για την διακονίαν σας. Και τόνισε ιδιαίτερα το λειτουργικό ήθος και
την αγάπη στην προσευχή και στην αυτοσυγκέντρωση και εμβάθυνση και καλλιέργειά σας.
Αυτήν την ώρα, ένα μικρό δώρο εκ μέρους της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος,
ένα τρίπτυχο, για να υπάρχει στο προσευχητάριό σας, για να θυμίζει και να παροτρύνει στην
ενότητα όλων μας.
								
Να είστε καλά!
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Αντιφώνηση του Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτη μας κ.κ. Νικολάου
Μετά τα όσα ελέχθησαν και ηκούσθησαν, καιρός
του ευχαριστείν. Κατ’ αρχήν, τον Θεόν, ο οποίος επέβλεψεν επί την μετριότητά μου και με εκάλεσε πριν από
τριάντα χρόνια ως πρώτον μητροπολίτην να ποιμάνω
τον λαόν αυτόν της Ευρυτανίας.
Δεύτερον: να ευχαριστήσω τους αγαπητούς Νομάρχην και Δήμαρχον, οι οποίοι -παρά τις αντιρρήσεις μουανέλαβαν την πρωτοβουλία να τιμήσουν τον επίσκοπο και
συγχρόνως να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τον Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον, ο οποίος παρά το βαρύ πρόγραμμα
που έχει, λόγω της θέσεώς του, έσπευσε να έρθει εις τον
τόπον της διακονίας μου και να τιμήσει, εκ μέρους της Εκκλησίας, τον επίσκοπον. Να ευχαριστήσω όλους εκείνους
-οι περισσότεροι αφανείς- που συνετέλεσαν εις την εόρτιον αυτήν εκδήλωσιν και μάλιστα τους ομιλήσαντας.
Χωρίς να θέλω, επιστρέφω στην στιγμή της ενθρονίσεώς μου και υπενθυμίζω στην αγάπη σας το θέμα του ενθρονιστηρίου: «Ποιμαίνεται σήμερα
η Εκκλησία;» Το θέμα αυτό με απασχολεί συνεχώς. Δεν είπα ποτέ ότι ποιμαίνω. Προσπαθώ,
αγωνίζομαι να ποιμάνω. Το «ποιμαίνειν» δεν είναι εύκολο, μάλιστα δε εις τους αποκαλυπτικούς
καιρούς μας, για πολλούς λόγους. Για να επιτύχει μία διαποίμανσις χρειάζεται όχι μόνο η επιθυμία και ο ζήλος και ο κόπος του ποιμένος, αλλά και των ποιμενομένων. Για να μην αναμνησθώ
το πατερικόν: «ου βούλομαι ποιμένειν σε, τινά των μη θελόντων». Ο Θεός θέλει πάντας τους
ανθρώπους σωθείναι, αλλά δεν σώζονται όλοι, παρά μόνο οι θέλοντες.
Ευχαριστώ όλους σας: άρχοντες και λαόν. Και εύχομαι και προσεύχομαι να ανταποκρίνεστε εις την επιθυμία, την διακαή επιθυμία του ποιμένου σας, του επισκόπου σας: να
προκόπτετε κατά Θεόν. Αμήν.
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ΜΗΝΥΜΑΤΑ - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
Σημειώνεται ότι αρκετά υπήρξαν και τα μηνύματα που εστάλησαν από διαφόρους φορείς και πρόωπα με την ευκαιρία της λαμπρής αυτής εκδήλωσης. Δημοσιεύουμε τις υπάρχουσες στο αρχείο μας.

Ανδρέας Καμπιζιώνης,
Καθηγητής Φιλοσοφικών του Πανεπιστημίου
Francis Marion, H. Π.Α.
Προς την Επιτροπή Εορτασμού Ποιμαντορικής Τριακονταετίας
Μητροπολίτου Καρπενησίου κ.κ. Νικολάου, Καρπενήσι Ευρυτανίας
(Φροντίδι Πανευρυτανικής Ένωσης)
ΘΕΜΑ: Ευσέβαστος χαιρετισμός Εορτασμού Ποιμαντορικής Τριακονταετίας
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καρπενησίου κ.κ. Νικολάου
Σεβασμιώτατε Δέσποτα,
Μαζί με τας ευχαριστίας και ευχάς του εν γενετείρα ποιμνίου σας, δεχθείτε παρακαλώ και
αυτάς των εν Η.Π.Α. μελών της Πανευρυτανικής Ενώσεως καθώς και τας προσωπικάς της
συζύγου μου Παναγιώτας και εμού.
Είθε ο Ύψιστος και Πανθορών Πανάγαθος Θεός ευλογεί και το επί τριάκοντα συναπτά
έτη έργο σας στον εν Ευρυτανία αμπελώνα Αυτού καθώς και το εν τη Ιερά Συνόδω της
Εκκλησίας της Ελλάδος αφειδώς προσφερόμενον έργον σας διά το καλόν ολοκλήρου της
Ελληνορθοδοξίας.
Ευχόμενοι υπέρ υγείας και μακροημερεύσεως της υμετέρας σεβασμιότητος και μετ΄ευχαριστήσεως ενθυμούμενοι και την προ ετών φιλόφρονον εις Η.Π.Α. επίσκεψίν σας, ευσεβάστως αιτούμεθα και πάλιν τας ευλογίας και προσευχάς σας.
Ειλικρινώς και ευσεβάστως
Ανδρέας Καμπιζιώνης
Καθηγητής Φιλοσοφικών
Αντιπρόσωπος Πανευρυτανικής Ενώσεως εις Η.Π.Α.
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ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΑΦΥΛΑΣ
Χαιρετίζω από τα βάθη της καρδιάς μου τη σημερινή εκδήλωση που γίνεται για να τιμηθεί η τριαντάχρονη ποιμαντική προσφορά και και η θεάρεστη πνευματική οδοιπορία του
Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη μας στον ευρυτανικό χώρο.
Στα τριάντα αυτά χρόνια μοιραζότανε τις χαρές και τις λύπες μας κι εμείς μεταλαβαίναμε
τον καλό, ορθό και αληθινό λόγο του, δηλαδή τον λόγο του ίδιου του Χριστού που αγγίζει
το νου και τις καρδιές.
Κοντά του νιώθουμε την Ιερωσύνη της ανθρωπιάς με την υπερούσια χριστιανική σκέψη
που γίνεται πράξη, που γίνεται Αγάπη, που γίνεται κατανόηση. Στη συνείδηση των ακροατών του σχηματίζεται το εύρος του θείου λόγου που θέλει τον άνθρωπο αδερφό και την
κοινωνία καλλίτερη.
Ο σεβασμιότατος βλέπει σήμερα πως είναι δύσκολο να φτάσουμε στο μεγάλο καλό γι'
αυτό και προσγειωμένος στην πραγματικότητα κάνει ό,τι μπορεί για τον περιορισμό του
κακού. Η παραδοχή της πραγματικότητας δεν είναι απαισιοδοξία. Είναι το προσάναμμα της
ελπίδας ότι όλα θα πάνε καλλίτερα.
Γι' αυτό, πιστεύω, πως η μόνη φιλοδοξία του είναι να ξέρει πως μετά την ομιλία του ο
ακροατής θα γίνει καλλίτερος. Μόνο με καλλίτερους ανθρώπους θα γίνει κι ο κόσμος καλλίτερος. Τα λόγια του ακούγονται αλλά οι πράξεις του μιλάνε.
Συχνά συμπατριώτες μας, απλοί άνθρωποι του μόχθου λένε με καμάρι: «Ο Δεσπότης
μας». Αυτό το μ α ς είναι το φωτοστέφανο της Αγάπης τους, δηλαδή η ανταπόδοση της
δικής του Αγάπης.
Σεβασμιότατε, έφερες κάτι καινούργιο και αληθινό στον τόπο μας. Σ΄ευχαεριστούμε!
Μιχάλης Σταφυλάς
Από μέρους της Συντακτικής Ομάδας του
Περιοδικού «Πνευματική Ζωή»
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΝΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ,
Προέδρου της Πανευρυτανικής Ένωσης
Εκφράζοντας και διερμηνεύοντας τα συναισθήματα των μελών
της ιστορικής Πανευρυτανικής
Ένωσης αισθάνομαι την ανάγκη
και την υποχρέωση να χαιρετήσω
και να συγχαρώ τους διοργανωτές
της σημερινής λαμπρής τιμητικής
εκδήλωσης για την τριακονταετή
Αρχιερατική διακονία του Μητροπολίτη μας κ.Νικολάου. Ήταν η
εκδήλωση αυτή οφειλόμενη και
επιβεβλημένη.
Σεβασμιώτατε,
Σύμπας ο λαός της Ευρυτανίας, ο εγγύς και ο μακράν, αναπέμπει σήμερα με την ευκαιρία
αυτή, ευχαριστήρια δοξολογία προς τον Ύψιστο, ο οποίος ηυδόκησε προ τριακονταετίας να
αναθέσει τη διαποίμανση της νεοσύστατης τότε τοπικής εκκλησίας μας εις «Άνδρα τέλειον»,
προικισμένον με πολλά χαρίσματα. Η πανταχόθεν καλή φήμη, που συνοδεύει τη μακρά ιερατική σας πορεία αποτελεί την ασφαλέστατη μαρτυρία ότι «τοιούτος έπρεπεν ημίν Αρχιερεύς».
Στο πρόσωπό σας ο λαός μας σίγουρα έχει βρει τον «Ποιμένα τον καλόν».
Προσωπικά θα αναφερθώ στην παρουσία σας σε όλα τα απομακρυσμένα και μη χωριά
και ακόμα και «εκεί που φωλιάζουν οι αετοί», καθώς και σε όλα τα πολιτιστικά δρώμενα του
τόπου μας και στο μεστό λόγο σας. Αξέχαστη θα μείνει στη μνήμη μου η ομολογία ηλικιωμένου ατόμου, μη έχοντος σχέση με την εκκλησία, ο οποίος, προ διετίας, μετά την καταληκτήρια
ομιλία σας σε εκδήλωση για την εθνική μας αντίσταση, ήρθε, σας φίλησε το χέρι και είπε
μεγαλόφωνα: «Απόψε αισθάνθηκα την ανάγκη και φίλησα χέρι παπά μετά από 70 ολόκληρα
χρόνια!». Η ενέργειά του αυτή ήταν αυθόρμητη και πηγαία, γιατί εσείς τον εμπνεύσατε, όπως
εμπνέετε και όλους μας.
Σεβασμιώτατε, ευχόμαστε και προσευχόμαστε ενδόμυχα όπως ο Πανάγαθος Θεός διά
πρεσβειών του Αγίου Νικολάου του εκ Καρπενησίου, προστάτη της πόλεως αυτής αλλά και
πάντων των Ευρυτάνων Αγίων σας κραταιεί και σας ενδυναμώνει στο βαρύτατο έργο που
επιτελείτε!
Εμείς σας σεβόμαστε, σας θαυμάζουμε, σας αγαπάμε!
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΑΓΓΙΑΝΙΤΩΝ
«Ἀναστάσιος Γόρδιος»
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 31.
Τηλ. 210 5231647 , Fax 210 5234190
e‐mail: tsiolisa@otenet.gr


Ἀθῆναι, 27η Ἀπριλίου 2009

Σεβασμιώτατον,
Μητροπολίτην Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καρπενησίου κ. κ. Νικόλαον
Σεβασμιώτατε,
Παρὰ τὴν σφοδρὰν ἐπιθυμίαν, λόγοι ὑπεράνω τῆς θελήσεώς μας, δὲν ἐπιτρέπουν
τὴν ἔνσαρκον ἡμῶν παρουσίαν εἰς τὴν ἐκδήλωσιν τιμῆς τῆς 10ης Μαΐου, διὰ τὴν τρι
ακονταετῆ ἀρχιερατικήν σας διακονίαν καὶ ποιμαντικὴν προστασίαν τῆς Ἱερᾶς Μη
τροπόλεως Καρπενησίου.
Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Βραγγιανιτῶν «Ἀναστάσιος Γόρδιος», ἐκφράζον τὰ αἰσθήματα τῶν μελῶν καὶ φίλων του, ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ
τῆς τριακονταετηρίδος τῆς ἰδικῆς σας ἁγιωτάτης διοικήσεως τοῦ πρὸς ὑμᾶς ἐμπι
στευθέντος λογικοῦ ποιμνίου τῆς Εὐρυτανικῆς ἐπικρατείας, εὐγνωμόνως εὐχαριστεῖ
τὴν ὑμετέραν Πανιερότητα διὰ τὸ ἐπιτελεσθὲν ἔργον. Ἰδιαιτέρως δέ, διὰ τὰς πρὸς
ἡμᾶς, τοὺς ἕλκοντας τὴν καταγωγὴν ἐκ τῆς περιπύστου καὶ ἁγιοτρόφου χώρας τῶν
Ἀγράφων, γενομένας εὐεργεσίας, εὐχόμεθα, μὲ τὸ Χριστὸς Ἀνέστη, πολλὰ καὶ δημι
ουργικὰ τὰ ἔτη σας.
Ζητοῦμεν πλουσίας τὰς ὑμετέρας εὐχὰς καὶ εὐλογίας, ἀπὸ τὰς ὁποίας εἴθε μὴ
ἀποτύχοιμεν.
Διὰ τὸν Πολιτιστικὸν Σύλλογον «Ἀναστάσιος Γόρδιος»,
μὲ σεβασμίαν ταπείνωσιν ὑπογράφομεν
Ὁ Πρόεδρος
Κωνσταντῖνος Σπ. Τσιώλης
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Ἡ Γεν. Γραμματεὺς
Φανὴ Κουτίνα‐Παρθένη

Ο Ποιμήν και οι ποιμένες της Ευρυτανίας
Κων/νου Ηλ. Μήτσιου

Όταν σε ανύποπτο χρόνο από τη στήλη μας «Στον ΠΑΛΜΟ της εβδομάδας» της εφημερίδας «Ευρυτανικός ΠΑΛΜΟΣ», προτρέπαμε τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση να τιμήσει τον
Ποιμενάρχη μας κ. Νικόλαο και όταν προ ετών ως Πρόεδρος του Συνδέσμου των Ευρυτάνων στη Φθιώτιδα τιμούσα τον ίδιο καλόν Ποιμένα ή έγραφα κατά καιρούς σε ευρυτανικά
και άλλα έντυπα, η ίδια σκέψη και το πρόσωπο πρυτάνευαν στο μυαλό μου, ο αντάξιος
Ποιμήν της εντολής του Χριστού: «Ποίμαινε τα πρόβατά μου» (Ιω.21, 16).
Επί τριάντα χρόνια ο Ποιμενάρχης μας ποιμαίνει νυχθημερόν το λαό της Ευρυτανίας,
ένα λαό που ξέρει, ως ποιμένας αλόγων ζώων στην πλειονότητα, τους κινδύνους, τις κακουχίες και τα ξενύχτια για την προστασία και τη διατήρηση του κοπαδιού του. Ποιμαίνει ο
επίσκοπος Καρπενησίου ένα λαό που δείχνει αλληλεγγύη και αγάπη στο συνάνθρωπο, στο
περαστικό και διαπνέεται από τις αρετές της ολιγάρκειας, της εγκράτειας, της λιτότητας και
της γνησιότητας.
Επί τριάντα χρόνια κρατεί υπερηφάνως ο επίσκοπος Καρπενησίου τη συμβολική ποιμενική βακτηρία και ως καλός Ποιμήν της εντολής τού Χριστού αναζητά στις ράχες και στα
κατσάβραχα της αμαρτίας το χαμένο πρόβατο. Μόνο που σήμερα δεν είναι, φευ, ένα αλλά
ενενήκοντα εννέα. Πολλοί έβλεπαν για πρώτη φορά Δεσπότη, πολλές καρδιές αισθάνθηκαν
για πρώτη φορά τους νυγμούς της μετάνοιας και αυτό έγινε αφορμή να αντικαταστήσει την
εξουσία με τη διακονία.
Και ενώ οι μεγάλοι και σπουδαιοφανείς θεσμοί είναι μίμηση και αντίγραφα της φυσικής
ζωής των τσοπάνηδων, των γνησιοτέρων ανθρώπων στη συνέχεια της παραδοσιακής μας
ζωής, πόσο λίγο τους φροντίζουμε, πόσο απόξενοι μας φαίνονται και, απερίσκεπτα, αχρείαστοι στον υπερφίαλο δρόμο της μηχανικής μας ζωής. Και όμως θα έπρεπε να τους κατανοούμε και να τους τιμούμε για όσα πρόσφεραν και για το ισορροπημένο κλίμα της ζωής τους,
που είναι το τρίπτυχο: άνθρωπος, φύση, ζωντανά.
Αυτόν τον υπερήφανο λαό διακόνησε ο επίσκοπος Καρπενησίου κ. Νικόλαος επί τριάντα χρόνια, γι’ αυτόν το θεοφιλή λαό αναλώθηκε και συνεχίζει με κλονισμένη την υγεία του
να ποιμαίνει χωρίς ανταλλάγματα. Δε ζητά από εμάς «βαΐα φοινίκων», αλλά την αγάπη μας
και το σεβασμό μας. «Ου ζητεί τα ημών, αλλ’ ημάς».
kostasmitsios@yahoo.gr

29

ΟΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΣΤΑΦΥΛΑ
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΣ
Οι ευχές όλων των Ευρυτάνων προστέθηκαν στις ευχές του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου για τη μακροημέρευση του Μητροπολίτη
μας κ. Νικολάου. Είναι σημαντικό το γεγονός πως στα τριάντα χρόνια της διακονίας του βρίσκουμε την στοργή του και την αγάπη του και
Εκείνος τη δική μας αγάπη…
ΔΕΝ ΞΕΧΝΙΟΥΝΤΑΙ
Με κέφι έφηβου ο Μανώλης Γλέζος συμπαρίσταται πάντα στις εκδηλώσεις για την
Εθνική Αντίσταση. Έρχεται στην Ευρυτανία και συγκινημένος σκέπτεται τον αγώνα του λαού
μας και τη δική του καταδίκη σε θάνατο – γιατί πολύ αγάπησε την Πατρίδα.
ΤΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
Διάβασα το κείμενο του κ. Θανάση Γιαννακόπουλου για τα πλατάνια της περιοχής –
που πολλά είναι αιωνόβια. Σύμφωνα με κείμενο του Δημήτρη Παπακαρυά, ο πλάτανος της
πλατείας του Καρπενησίου φυτεύτηκε από το λοχαγό Θεόδωρο Κολοκοτρώνη (γιο του
Γενναίου και εγγονό του Θόδωρου) όταν αυτός υπηρετούσε με δυσμένεια στο Καρπενήσι,
επειδή ήταν αντιβασιλικός, την εποχή που η μάνα του ήταν Μεγάλη Κυρία της Αυλής.
Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Ο ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΤΗΣ
Το σπουδαίο βιβλίο του π. Κ.Δ. Βαστάκη «Ο Οσιομάρτυς Άγιος Γεράσιμος ο νέος, ο Μεγαλοχωρίτης» γραμμένο και με άγνωστα στοιχεία και τεκμηρίωση και ωραία δημοτική γλώσσα
παρουσιάζει το βίο, το μαρτύριο και τις ασματικές ακολουθίες για τον Άγιο. Ανεξάντλητες
οι προσφορές του Παπα-Βαστάκη μας που έκλεισε πενήντα τρία χρόνια ιεραποστολής.
Τίμησε το ράσο και μας πρόσφερε την ευκαιρία να δούμε σωστά και σε βάθος το ρόλο της
Εκκλησίας.
Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΡΙΚΕΛΗΣ
Τιμήθηκε η μνήμη και η προσφορά του μεγάλου Ευρυτάνα γιατρού πανεπιστημιακού
Γιάννη Κρικέλη. Μπροστά σε ένα μεγάλο ακροατήριο και σημαντικούς επιστήμονες (Χ.
Μουτσόπουλος, Κλ. Κουτσούκης, Άγγ. Ζαχαρόπουλος, Α. Λιάπης κ.ά.). Τέλος, ο
Πρόεδρος της ΕΕΕ Γιάννης Ζούμπος με έναν εκ βάθους καρδίας ευχαριστήριο λόγο,
έκλεισε την εκδήλωση υπό τα θερμά χειροκροτήματα.
ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΑ
Τελείωσαν και οι Ευρωεκλογές. Χορτάσαμε ψέμματα και υποσχέσεις. Ακούσαμε πολλά
μπλα – μπλα χωρίς νόημα και ειρμό. Όλοι σαν να γύρισαν από το εξωτερικό και δεν έχουν
ευθύνη για το μπάχαλο. Καλά το είπε ο Μύλλερ: «Είμαστε όλοι παιδιά της παραπλάνησης».
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ΟΙ ΚΡΙΣΕΙΣ
Εμείς οι Ευρυτάνες χρόνια και χρόνια υποφέραμε από τις κρίσεις. Μας είχαν στο περιθώριο. Και τώρα που ανασάναμε λιγάκι, ήρθε η παγκόσμια. Που απέδειξε πως η Ευρώπη
των λαών ακόμα είναι υπό περιορισμόν. Για την ώρα η Ευρώπη των Τραπεζών πάει καλά.
Αφού κι εμείς οι φτωχούληδες τους δώσαμε 28 δισεκατομμύρια για να τα δίνουν λίγα –
λίγα στους ιθαγενείς Έλληνες εντόκως...
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ
Άγρια κόντρα – έγραψε ο «Ευρυτανικός Τύπος» - μεταξύ των μελών του Κυνηγετικού
Συλλόγου Καρπενησίου. Για φανταστείτε να γίνουν θηραμάτα οι κυνηγοί...
ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Ε! Όχι κι έτσι. Με πλαστές υπογραφές να διασύρεται η Δημοτική Αρχή. Αφού τις διέψευσε η φερομένη… ως δράστιδα δικηγόρος κ. Φωτεινλ Φουρλιά η συγνώμη είναι στοιχείο
πολιτιστικής συμπεριφοράς...
Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
Πολλά και σημαντικά συνέδρια έγιναν αυτόν τον καιρό στο Καρπενήσι. Πρόσφατα η
Ελληνική Εταιρεία Λιπιδιολογίας, Αθηροσκλήρωσης και Αγγειακής Νόσου με τον Ιατρικό
Σύλλογο Ευρυτανίας και τη συνεργασία της Ελληνικής Αντιϋπερτασικής Εταιρείας – Ελληνικής Εταιρείας Προληπτικής Ιατρικής οργάνωσαν επιστημονική συνάντηση στο Καρπενήσι
(15-17 Μαΐου 2009) με θέμα: «Εξελίξεις στην Πρόληψη και Θεραπεία των Καρδιαγγειακών Παθήσεων». Ψυχή της συνάντησης αυτής ο δικός μας Καθηγητής Καρδιολογίας κ.
Γιώργος Τσιτούρης.
Η συμμετοχή των πιο σπουδαίων εκπροσώπων της Ιατρικής Επιστήμης έκαμε τη «Συνάντηση» μοναδική στο είδος της.
ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Η «Συνάντηση» είχε και μια έκπληξη. Ο Νίκος Ζωρογιαννίδης μίλησε για τον Ζαχαρία Παπαντωνίου ως άνθρωπο και η κ. Ιουλία Τρούσσα – πρωταγωνίστρια της Εθνικής
Λυρικής Σκηνής – πρόσφερε στους παρευρεθέντες μια υπέρτατη καλλιτεχνική απόλαυση με
ένα ρεσιτάλ τραγουδιού (συνόδευσε ο πιανίστας Χρόνης Μπάνος).
ΚΙ ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Το Νέο Μουσείο Ευρωπαϊκής και Ανατολικής Τέχνης, ο Δήμος Καρπενησίου
και η Πανευρυτανική Ένωση είχαν την πρωτοβουλία της Έκθεσης «Ελληνικές Αρχαιότητες – Πριν και Μετά». Η δραστήρια Προϊσταμένη των Γ.Α.Κ. Νομού Ευρυτανίας κ. Μαρία
Παναγιωτοπούλου - Μποτονάκη μίλησε με θέμα: «Οι κορυφαίες στιγμές της Ευρυτανικής
Ιστορίας διά μέσου των αιώνων». Η Ευρυτανία του πολιτισμού πρωτοπορεί…
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ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΑ
Κάθε Ιούνιο η Εθνική Αντίσταση ξανάρεχεται στη μνήμη του Λαού μας – και υπερηφανευόμαστε πως όταν χρειάστηκε η Πατρίδα τα παιδιά της τα βρήκε στο πρόσωπο των
απλών Ελλήνων που μπήκαν στο δίλημμα «Τη Λευτεριά ή τη Θανή». Δομνίστα, Κορυσχάδες, Βίνιανη, είχαν την εύνοια της τύχης.
ΚΑΙ Η ΜΕΣΟΥΝΤΑ
Και ο Βασίλης Πριόβολος, ο θρυλικός Καπετάν – Ερμής, κρατάει γερά τη μνήμη του
πρωτοκαπετάνιου Άρη Βελουχιώτη – του προδομένου Άρη από τους ίδιους τους συντρόφους του. Όταν ήταν στο ζενίθ της αγάπης του Λαού και μερίδας της Εξουσίας που πίστευε
στην αλήθεια – τότε ανάσυραν από τα σκοτάδια της ψυχής τους τον Άρη ως Μιζέρια. Οι
μίζεροι...
ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ
Επιτέλους οι αρχαιότητες άρχισαν να παρουσιάζονται με τη σοβαρότητα αυτών που
αναλάβανε το βαρύ έργο της παρουσίασής τους. Από αυτές αναδύεται «μια άλλη πνοή ζωής»
- όπως επισήμανε η κ. Μαρία Παναγιωτοπούλου - Μποτονάκη. Η έκθεση αποτέλεσε
μεγάλο γεγονός για την Ευρυτανία και νομίζω πως ήταν … έμπνευση του συγγραφέα Νίκου
Ζωρογιαννίδη, την οποία ενστερνίστηκαν σημαντικοί επιστήμονες – φυσικά και η Πανευρυτανική Ένωση.
ΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑ
Αυτά τα τροχαία στην Ευρυτανία, το ολιγότερο θεωρούνται απαράδεκτα. Δεν έχουμε
λεωφίορους για να τρέχουμε και ξέρουμε καλά τους δρόμους – που έχουν άλλωστε και
επισημάνσεις. Γιατί, λοιπόν, δεν δείχνουμε και λίγη προσοχή;
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
Η Σχολική μας Σύμβουλος Δρ. Ελένη Δανίλη μ΄ένα ανοιχτό γράμμα της στον Υπουργό Παιδείας τα λέει όλα έξω από τα δόντια – ενώ παράλληλα φαίνεται η αγωνία της για
τα άλυτα προβλήματα της εκπαίδευσης. Η ατάκα: «Σιωπώ να ακούγομαι» φανερώνει την
εκ βαθέων κραυγή της.
Ο ΘΥΜΙΟΣ ΣΩΚΟΣ
Πριν λίγο καιρό ο δραστήριος Ευρυτάνας Νομάρχης Αιτωλοακαρνανίας κ. Θύμιος
Σώκος δεξιώθηκε τους εκπροσώπους των Μ.Μ.Ε. ανταποδίδοντας τη σοβαρότητα της
δουλειάς τους, αλλά και το υπεύθυνο των δημοσιευμάτων τους.
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ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΑΝΑΤ. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ
Γράφει ο Ανάργυρος - Γιάννης Μαυρομύτης

Από τα πρώτα νομοθετήματα των Βαυαρών στην Ελλάδα, ήταν και τα διατάγματα για την
κατάργηση των ερειπωθέντων και εχόντων λιγότερους από 6 μοναχούς μοναστηριών, και η
περιέλευση της κινητής (ζωικό κεφάλαιο) και ακίνητης περιουσίας στο κράτος1.
Μεταξύ των καταργηθέντων Ευρυτανικών μοναστηριών, ήταν και του Σωτήρος, πλησίον της Ανατολικής Φραγκίστας, αλλά στη διοικητική περιφέρεια του Κερασόβου. Για το
μοναστήρι αυτό έγραψαν, μεταξύ άλλων, ο Π.Ι. Βασιλείου2 και ο π. Ευάγγελος Φεγγούλης3,
ώστε οποιαδήποτε αναφορά εκ μέρους μου στο θέμα αυτό, είναι περιττή.
Στα Γενικά Αρχεία του Κράτους υπάρχει σχετικός φάκελος4, που περιέχει δέσμη 30
εγγράφων, σχετικών με την περιουσία του υπόψη μοναστηριού.
Τα πρώτα 8 έγγραφα είναι αποδείξεις εισπράξεων δόσεων πληρωμής, για την πώληση,
ύστερα από δημοπρασία, των ζώων του μοναστηριού (27 πρόβατα, 2 βόδια, 1 αγελάδα και
1 φοράδα με το πουλάρι της). Αγοραστές οι Γιάννης Λάμπρου Μπλατσής, Καρπενησιώτης
και Γεώργιος Δ. Βουλπιώτης, της γνωστής οικογένειας πολιτικών και στρατιωτικών από
την Βούλπη. Η πρώτη απόδειξη είναι χειρόγραφη και οι υπόλοιπες με συμπληρωμένα στοιχεία, με το χέρι, σε έντυπες σταθερές ενδείξεις. Φέρουν τον τίτλο: «Νομός: Ακαρνανίας
και Αιτωλίας- Επαρχία: Καλλιδρόμης- Τόπος: Πρωτεύουσα Καλλιδρόμη»5 και τελειώνουν
με τον τόπο και ημερομηνία-χρονολογία : «Έν Καλλιδρόμη τη 10 Ιουλίου 1834. Επλήρωσε
το ανωτέρω χρέος του».
Η δεύτερη ενότητα αποτελείται από 18 έγγραφα διοικητικής διαδικασίας, για την εξακρίβωση του βάσιμου η μη του ισχυρισμού της κοινότητας Κερασόβου, περί της κυριότητας των
μοναστηριακών κτημάτων, ήτοι ενός υδρομύλου, της νεροτριβής, του μαντανιού και ενός
μυλοχώραφου. Όπως προκύπτει από τη μελέτη της αλληλογραφίας, οι Κερασοβίτες, όταν
πληροφορήθηκαν τα διατάγματα για την κατάργηση των εν λόγω μοναστηριών και την περιέλευση της περιουσίας τους στο κράτος, κινήθηκαν, με προτροπή του δημογέροντα- οιονεί
προέδρου κοινότητας- και προέβαλαν δικαιώματα κυριότητας επί των προαναφερθέντων
μοναστηριακών κτημάτων, ώστε να μην περιέλθουν στο δημόσιο. Η υπόθεση ξεκινάει με διαταγή του Επαρχείου Καλλιδρόμης, για διενέργεια διοικητικής εξέτασης, προς διαπίστωση της
αλήθειας των ισχυρισμών των Κερασοβιτών, για την κυριότητα των παραπάνω κτημάτων. Η
διαταγή δε βρίσκεται στο φάκελο. Κατά χρονολογική σειρά τα δημοσιευόμενα έγγραφα:
1. Αναφορά των Κερασοβιτών Ιωάννη Αγγελάκη, Δ. (1) βράκη, Νικολάου Θεοκλήτου
και Νικόλα Παπαχρήστου, από 9-7-1835, από το Κεράσοβο, προς το Επαρχείο Καλλιδρόμης, με την οποία βεβαιώνουν ότι, τα επίδικα κτήματα, ήταν ανέκαθεν ιδιοκτησία
της κοινότητας και όχι του μοναστηρίου. Συνυπογράφει για την εγκυρότητα και ο δημογέροντας του Κερασόβου Γεώργης Δέπος.
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Ταυτόχρονη μαρτυρία των Κερασοβιτών Δ. Πρα, Ιωάνν. Αγγελάκη, Νικολάου Θεοκλήτου, Νικολάου Παπαχρήστου και Γιώργη Δέπου, των Φραγκιστιανών Κώστα Τσαούση και νίκου Καρβίδα και των Μαραθιωτών Γέρο-Παπακώστα,6 Γέρο-Παπαδήμου και
Κωνσταντή Νικολάου, που καταθέτουν για τον μύλο μόνο. Το έγγραφο αυτό γράφτηκε
από μορφωμένο για την εποχή, όπως φαίνεται από το γραφικό του χαρακτήρα, αλλά με
πολλά ορθογραφικά λάθη και παρατονισμούς, για να φανεί ότι το έγραψαν με τα χέρια
τους οι υπογραφόμενοι. Προς τούτο συνηγορεί και το γεγονός ότι, λέξεις και προτάσεις
όπως «καθαρώ συνειδότι», «κείνται», «παλαιόθεν», κ.λ.π ήταν άγνωστες σε ανθρώπους
που μόλις και με τα βίας μπορούσαν να ζωγραφίσουν την υπογραφή τους.
3. Ακολουθεί, ύστερα από περίπου 10 μήνες, 30-5-1836, η εξέταση του πρώην δημογέροντα Κερασόβου Γεωργίου Δέπου, ενώπιον του Διοικητού Ευρυτανίας ( αντ’ αυτού
του βοηθού του Ι.Χ. Χατζόπουλου). Ο Δέπος καταθέτει ανωμοτί για τα μοναστηριακά
κτήματα, με περισσότερες λεπτομέρειες. Στην εξέταση αυτή, όπως και σε επόμενες,
επισείεται η απειλή του εκκλησιαστικού αφορισμού7, σε περίπτωση απόκρυψης της
αλήθειας. Ο αφορισμός εκδόθηκε από την Ι. Σύνοδο «εναντίων εκείνων, οι οποίοι
ηξεύρουν καταπλακωμένα (καταπατημένα) μοναστηριακά κτήματα και δεν τα φανερώνουν».
4. Η υπόθεση βαλτώνει για ενάμιση και πλέον χρόνο και ανακινείται στις 4-1-1838, με
δεύτερη συμπληρωματική εξέταση του Γ. Δέπου και αρχική των Νικολάου Παπαχρήστου και Νικολάου Θεοκλήτου. Φυσικά, όλοι καταθέτουν ότι, ο μύλος , η νεροτριβή,
το μαντάνι και το μυλοχώραφο, εξουσιάζονταν από την Κοινότητα Κερασόβου.
5. Στις 4-8-1838, ο Επίτροπος «της επί των Εκκλησιαστικών Β. Γραμματείας» Νικόλαος
Νάκης, διαβιβάζει στη Γραμματεία (Υπουργείο) τις προαναφερθείσες αναφορές και διοικητικές εξετάσεις, με την παρατήρηση ότι, όλες οι ενέργειες των Κερασοβιτών είναι
μεθοδευμένες, για να αποκτήσει η κοινότητά τους την κυριότητα των επιδίκων μοναστηριακών κτημάτων, αλλά δεν τους αποδίδει δόλο, επειδή οι διαχειριστικές πράξεις
που θα ασκήσουν σε αυτά, αποσκοπούν στην είσπραξη μερικών χρημάτων, για να
«οικονομήσωσι κανένα διδάσκαλον»8 και να ξαναλειτουργήσει το σχολείο στο χωριό.
Προτείνει δε να γίνουν δεκτές οι μαρτυρίες παρά το γεγονός ότι «αι ληφθείσαι αυταί…
δεν είναι τιμή εν ως εξ ενός συνθήματος δύω ή τριών ανθρώπων πλάσμα ανυπάρκτου κυριότητος…». Πόσο σωστή και δίκαιη η κρίση και η πρόταση του Επιτρόπου Ν.
Νάκη…
6. Ο επί των Εκκλησιαστικών Γραμματέας Γ. Γλαράκης, αμφιταλαντευόμενος, διατάσσει,
στις 28-10-1838, τον Επίτροπο να προχωρήσει «εις ακριβεστέρας εξετάσεις περί των
υπό της Κοινότητος Κερασόβου κατεχομένων μεν ως δημοτικών κτημάτων, καταμηνυθέντων δε ως Μοναστηριακών…», για την εξαγωγή θετικού συμπεράσματος.
6α. Ο Επίτροπος, απ’ ότι φαίνεται, γιατί λείπει το σχετικό διατακτικό έγγραφο, αναθέτει στο Διοικητή Ευρυτανίας, να διενεργήσει ένορκη διοικητική εξέταση για το υπόψη
θέμα.
34

7.

Στα σωζόμενα έγγραφα, υπάρχει η από 6-4-1839 Ε.Δ.Ε του μοναχού Νεκταρίου Γαζέτα, από τη Βίνιανη, ο οποίος εμόνασε επί δεκαετίαν στο μοναστήρι του Σωτήρα και
βεβαιώνει ότι, ο μύλος, η νεροτριβή, το μαντάνι και το μυλοχώραφο, ήταν ιδιοκτησία
Κερασοβίτικη. Την Ε.Δ.Ε αυτή διενήργησε ο προαναφερθείς Διοικητής.
α
7 . Στη συνέχεια, απ’ ότι προκύπτει κατά λογική συνέπεια κι εδώ, ελλείψει εγγράφου τεκμηρίου, ο Διοικητής Ευρυτανίας αναθέτει στο Δήμαρχο Αγραίων9 ( Γεώργιο Χρηστίδη,
από τα Άγραφα)10, να εξετάσει ενόρκως και άλλους μάρτυρες, ώστε να σχηματίσει
ορθή κρίση και να βγάλει τελικό πόρισμα, για την κυριότητα των επιδίκων κτημάτων.
8. Έτσι, στις 22-4-1839, ο Δήμαρχος Αγραίων εξετάζει ενόρκως, συντασσομένου σχετικού πρωτοκόλλου ορκοδοσίας, τους Γεώργιο Τσώκο, Αθανάσιο Ανανία και Γιάννη
Βαρσάμη, Κερασοβίτες. Φυσικά, και αυτοί οι μάρτυρες καταθέτουν τα ίδια, οι ένορκες
διοικητικές εξετάσεις συντάσσονται και , μαζί με το πρωτόκολλο ορκοδοσίας, αποστέλλονται στο Διοικητή Ευρυτανίας. (λείπει και εδώ το σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο.)
9. Ο Διοικητής, αποστέλλει τη σχηματισθείσα αλληλογραφία, στις 29-41839, στον Επίτροπο, στο Μεσολόγγι, προσθέτοντας τη δική του γνώμη ότι, τα επίδικα κτήματα ήταν
από την αρχή ιδιοκτησία της Κοινότητας Κερασόβου, και προτείνει να σταματήσει η
υπόθεση εδώ.
10. Τελικά, ο Επίτροπος, στις 10 Μαίου 1839, αναφέρεται στην προισταμένη του Γραμματεία για το υπόψη θέμα, προσθέτοντας, με επιφύλαξη, και τη δική του, σύμφωνη με την
του Διοικητή Ευρυτανίας, γνώμη.
Η υπόθεση σταμάτησε αυτού, κερδίζοντας, ύστερα από τόσα χρόνια, οι Κερασοβίτες
τα κτήματα.
Η τελευταία ενότητα του φακέλου απαρτίζεται από 4 έγγραφα, σχετικά με τη διεξαγωγή
δημοπρασίας για την ενοικίαση χειμερινού λιβαδιού της Μονής Σωτήρος, που περιήλθε στο
Δημόσιο, δυνάμει των προαναφερθέντων διαταγμάτων. Η δημοπρασία, τόσο η αρχική,
όσο και η επαναληπτική, απέβησαν άγονες. Μη υπαρχόντων άλλων εγγράφων στο φάκελο,
τελειώνει, εδώ, η περιληπτική παρουσίαση των προηγουμένων.
Μελετώντας κάποιος ενδιαφερόμενος τα δημοσιευμένα έγγραφα, αντλεί ενδιαφέρουσες πληροφορίες για διάφορα θέματα. Ενδεικτικά αναφέρω μερικά: Λέξεις δημοτικές,
γραφειοκρατία, διοικητική δικονομία, δημόσιες αρχές(κεντρικές και περιφερειακές), αρμοδιότητες δημάρχων, ληστεία, επαγγέλματα (ζευγίτης, μπακάλης κ.λπ.), διεξαγωγή δημοπρασιών, και τόσες άλλες.
Ευχαριστώ ιδιαίτερα την κ. Μαρία Παναγιωτοπούλου, Διευθύντρια Γ.Α.Κ. –ΓΑΚ Ν.
Ευρυτανίας, για την βοήθειά της.
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10.- Α. – Γ. Μαυρομύτη, Από τις πρώτες δημοτικές εκλογές, Εφ. ΕΥΡΥΤΟΣ, φ. 231/2001.

(Συνέχεια στο επόμενο τεύχος)

ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Στο άρθρο για τους Γιολδασαίους στο προηγούμενο τεύχος των «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ» (τεύχος 29, Ιαν. – Φεβ. – Μάρ. 2009, σελ. 8-12 «Η αρματολική οικογένεια Γιολδασαίων κατά το αρχείο Ι. Τσιγγόλη») και στη σελίδα 11 υπάρχει λάθος από συνωνυμία. Συγκεκριμένα ο Νικόλαος Γεωργίου Γιολδάσης νυμφεύθηκε την Ευφροσύνη Λάμπρου Τζαβέλα και
απέθανε άτεκνος. Οι αναφερόμενοι ως γιοι του Χαράλαμπος και Ανδρέας είναι παιδιά άλλου
Νικολάου Γιολδάση. Το λάθος έγινε διότι στο φάκελο του Γιαννάκη Γιολδάση πέραν των δικών του παιδιών αναφέρονται και άλλα μέλη όπως ο Μήτρος Γεωργίου Γιολδάσης και ο Νικ.
Γιολδάσης, λοχαγός το 1824, χωρίς ένδειξη πατρωνύμου. Πιθανόν να είναι εξάδελφος του
Γιαννάκη Γιολδάση και των λοιπών. Προς έρευνα στο μέλλον. Ζητώ συγγνώμη για το λάθος
αναφορά του στο ανωτέρω άρθρο.
Αθανάσιος Δ. Σταμάτης
Φιλόλογος
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Έρημα τα ελληνικά χωριά
Κων/νου Ηλ. Μήτσιου

Αν σήμερα η Αθήνα και οι μεγάλες πόλεις έχουν συγκεντρώσει ολόκληρο τον πληθυσμό
της Ελλάδας, κάποτε όλη η χώρα μας ήταν κατάσπαρτη από μικρά και μεγάλα χωριά, που
έσφυζαν από ζωή και κίνηση. Ο πληθυσμός της Ελλάδας ήταν ισομερώς κατανεμημένος σε
ολόκληρη την έκτασή της, σε χιλιάδες χωριά που μέσα τους φώλιαζε η αθάνατη ελληνική
ψυχή, με την παροιμιώδη φιλοξενία, τη θυμόσοφη σκέψη, την απέραντη ανθρωπιά. Τα ελληνικά χωριά, που αποτελούν σήμερα παρελθόν, είναι εκείνα που διαιώνισαν την παράδοση
του έθνους και της θρησκείας, που έδωσαν εθνικούς ευεργέτες, ήρωες, επιστήμονες, καλλιτέχνες, που κράτησαν το έθνος μας στα μαύρα χρόνια της δουλείας.
Και δεν είναι μόνο αυτά. Υφιστάμεθα, δυστυχώς, παραμένοντες στην τύρβη και στα λαμπερά φώτα της πόλης, ένα ατέλειωτο ταντάλειο μαρτύριο. Το νερό έγινε φαρμάκι, οι τροφές επικίνδυνες, η ατμόσφαιρα ρυπογόνα και η ζωή μας κόλαση. Και, αν για εμάς αποτελεί
πλέον αδήριτη ανάγκη η επιστροφή στην καθαρή ατμόσφαιρα, στην ησυχία, στην ομορφιά
και στα γνήσια προϊόντα του χωριού μας, για τους εναπομείναντες θεματοφύλακες, τους
συγχωριανούς μας που μας περιμένουν, αποτελεί πάγιο και ανεκπλήρωτο αίτημα οι ίσες
ευκαιρίες, να αποκτήσουν ανάλογη ζωή και πρόσβαση στα αγαθά του πολιτισμού.
Δεν επιτρέπεται, τουλάχιστον οι τοπικοί άρχοντες, να προσποιούνται άγνοια της κοινωνικής πραγματικότητας. Δε γίνεται να αφεθεί κανένα κομμάτι της κοινωνίας να είναι ή να
νομίζει ότι είναι στο περιθώριο. Υποτιμούν τη νοημοσύνη των ηρωικώς εγκαταβιούντων
συμπολιτών τους, όταν προγραμματίζουν έργα αλλότρια προς τις ανάγκες, όταν δεν τις ιεραρχούν, όταν ανακοινώνουν ανεδαφικές ενίοτε υποσχέσεις χάριν της επανεκλογής, όταν
οδηγεί τις αποφάσεις τους η προχειρότητα και ο ορίζοντας της τετραετίας, όταν προχωρούν
χωρίς σχέδιο και οδηγό το συμφέρον του τόπου.
Δε φθάνει μόνο η διαπίστωση της έλλειψης δρόμου, νερού, ιατρού, η λεκτική έκφραση οίκτου, οι κατά καιρούς ανεδαφικές προεκλογικές υποσχέσεις, η προγραμματιζόμενη ανάπτυξη
χωρίς υποδομές, οι γιορτές και τα πανηγύρια, επείγει η υλοποίηση ενός γιγαντιαίου, εφικτού
προγράμματος με κίνητρα για επιστροφή και εγκατάσταση ή συγκράτηση νέων ανθρώπων,
ιδιαίτερα στον καιρό της κρίσης που μαστίζει σήμερα την ανθρωπότητα. Η Ευρυτανία και γενικότερα η ύπαιθρος δίνουν την εντύπωση ενός απέραντου γηροκομείου. Σε κάποιους νέους
που έρχονται τα καλοκαίρια για λίγες μέρες βλέπουμε έκδηλη την αμφιβολία για την παραμονή
τους στο χωριό και την άγνοια για το μυστικό και μαγευτικό χαρακτήρα της φύσης.
Η υποτονική φωνή του ελληνικού χωριού που σβήνει, φωνή απόγνωσης και απελπισίας,
πρέπει να αφυπνίσει τους ιθύνοντες της χώρας μας. Από τη σπουδή τους, τη στάση τους, τις
γενναίες αποφάσεις τους θα εξαρτηθεί η περαιτέρω ζωή του ελληνικού χωριού. Η ιδιωτική
πρωτοβουλία είναι ενθαρρυντική και οι συνθήκες ευνοϊκές. Η ιστορία απεχθάνεται τους
Πόντιους Πιλάτους και δικαιώνει τους τολμηρούς. Οι γενιές που έρχονται θα μας θυμούνται, αλλά δεν θα μας τιμούν.
kostasmitsios@yahoo.gr
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Πέντε κουβέρτες αγάπης
Του Νίκου Ζωρογιαννίδη,
Επίτιμου Γεν. Δ/ντή του Υπουργείου Πολιτισμού

Το γέλιο πού ‘πεσε δε λέγεται. Ξεστριφτήκαμε. Μέχρι δακρύων. Και οι έξι. Η θεία μου
Αλεξάνδρα, η μεγαλύτερη απ’ τις τρεις αδελφές του πατέρα μου, περισσότερο απ’ όλους. Δεν
είχε γελάσει ποτέ, από τότε που πέθανε ο άνδρας της, ο θείος Χριστόφορος. Η δεύτερη θεία
μου ήταν δασκάλα. Είχε παντρευτεί δάσκαλο. Η Τρίτη, η Αγγελική, η μικρότερη, ούτε που έκανε
ποτέ σκέψη για γάμο. Ήταν η ομορφότερη, αλλά απ’ τα παιδικά της χρόνια το 'χε αποφασίσει
να μείνει γεροντοκόρη. Πού να δεχτεί ανδρικό χέρι πάνω της. Πρέπει να πέθανε παρθένα.
Καμιά απ’ τις δυο πρώτες δεν έκανε παιδιά. Εμένα ένιωθαν σαν παιδί τους. Όλη την ώρα με
την αφεντιά μου είχαν να κάνουν. Τι θέλει το παιδί, που πάει το παιδί, τι κάνει τώρα το παιδί.
Όλη τους η φροντίδα εγώ ήμουν. Πάντα. Απ’ το πρωί μέχρι το βράδυ. Η μάνα μου περίσσευε.
Έπρεπε να ‘χει τον πρώτο λόγο μαζί με τον πατέρα για την επιβίωση, την ανατροφή και την παιδεία μου κι όμως τους είχαν βγάλει έξω απ’ το παιχνίδι. Το πολύ – πολύ ν’ άφηναν ν’ αλλάξει
κανένα γιακά υποκαμίσου μου η μητέρα. Τα κατάφερνε παντού.
Οι τρεις λοιπόν θείες μου, η μάνα μου και η Μαριγώ, η ψυχοκόρη της θείας Ασπασίας
έτρεφαν υπερβολική αγάπη προς το πρόσωπό μου. Τόσο που η φροντίδα τους γινόταν ενοχλητική. Εγώ από τη φύση μου είμαι υπομονετικός άνθρωπος. Όλα τα δεχόμουν και ποτέ δεν
αντιμίλησα σε κάποια. Να επαναστατήσω, ρε αδελφέ, και να πω να μ’ αφήσουν ήσυχο. Να μην
έρχονται κάθε λίγο και λιγάκι, την ώρα που διάβαζα, η κάθε μια χωριστά να με ρωτάει αν θέλω
κάτι να φάω. Αν έτρωγα όσο μού ‘διναν, θα ‘μουν τότε 120 κιλά. Για να μην τις προσβάλω,
έπαιρνα ό,τι έφερναν και το πέταγα απ’ το παράθυρο. Οι γάτες το γλεντούσαν. Σε κανένα άλλο
σημείο δε σύχναζαν τα εφτάψυχα όντα. Εκεί από κάτω ήταν όλα μαζεμένα. Ήξεραν πως απ’ το
παράθυρό μου έπεφτε το μάννα και δεν το κουνούσαν ρούπι. Εκτός απ’ την αγάπη της πεντάδας, είχα και την αγάπη των τετράποδων.
Τούτο το πρωινό που το γέλιο δεν κόπασε παρά μετά από ώρα, κατέβηκα απ’ την ταράτσα
καταϊδρωμένος. Η βραδιά που προηγήθηκε ήταν πολύ ζεστή. Ντάλα καλοκαίρι, η θερμοκρασία
έπιασε τους 40 βαθμούς. Πού να κοιμηθείς μέσα! Πήρα το στρώμα, το μαξιλάρι και τα σεντόνια
μου κι ανέβηκα στην ταράτσα. Πάντα ήθελα να κοιμάμαι εκεί τις νύχτες, γιατί, εκτός απ’ τη δροσιά, είχα και τον ουρανό ολόαστρο πάνω απ’ το κεφάλι μου. Δεν τον άλλαζα με τίποτα. Τα’ αστέρια κρέμονταν σαν καντήλια και φαίνονταν πως αν σήκωνες το χέρι, μπορούσες να τα πιάσεις.
Η μόλυνση της ατμόσφαιρας ήταν τότε άγνωστη στον τόπο μας. Κουρασμένος καθώς ήμουν απ’
το ποδόσφαιρο που παίζαμε όλη μέρα, με κουρελότοπο, μ’ έπιασε ο ύπνος αμέσως.
Τη νύχτα σηκώθηκε αέρας. Ο μόνος που δεν τον κατάλαβε ήμουν εγώ. Οι άλλοι, αν και
κοιμόντουσαν μέσα, τον πήραν είδηση.
Η μητέρα μου ανέβηκε τα σιδερένια σκαλοπάτια που οδηγούσαν στην ταράτσα κι έριξε
πάνω απ’ το σεντόνι μου μια κουβέρτα. Χαμπάρι δεν πήρα. Την έβαλε όπως απλώνουν οι
μανάδες την ψυχή τους.
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Ο αέρας δεν πήγε μόνο στα δικά της αφτιά. Έφτασε και στην υπόλοιπη πεντάδα. Να ‘σου
λοιπόν κι η θεία Αλεξάνδρα με μιαν άλλη κουβέρτα στα χέρια. Ανέβηκε τα ίδια σκαλοπάτια κι
άπλωσε πάνω απ’ την πρώτη και τη δική της. Και να έμεναν έτσι τα πράγματα, καλά θά ‘ταν.
Το τρίτο σκέπασμα. Το τρίτο σκέπασμα δεν άργησε να στρωθεί πάνω μου. Απ’ τη θεία Ασπασία. Όπως και το τέταρτο. Απ’ τη γεροντοκόρη. Τη χαριστική βολή, την Πέμπτη κουβέρτα, την
έβαλε η ψυχοκόρη, η Μαριγώ. Έτσι έκλεισε ο κύκλος της φροντίδας της πεντάδας. Όλες είχαν
τη βεβαιότητα, πλην της μητέρας μου, που ‘βαλε την πρώτη, πως η δική τους ήταν η δεύτερη
κουβέρτα. Καμιά δε σκέφτηκε να μετρήσει το γνωστό σε όλους ενδιαφέρον τους για μένα κι
ακολούθως να μετρήσει και τις κουβέρτες.
Ο αέρας που δεν μπορούσε να τα βάλει με τις πένβτε κουβέρτες, τα παράτησε κι έφυγε.
Γρήγορα – γρήγορα, δυο ώρες μετά τα μεσάνυχτα, δεν είχε μείνει ούτε η ανάμνησή του.
Η ζέστη φώλιασε κάτω απ’ τις κουβέρτες κι εγώ άναψα. Τόσα σκεπάσματα, ντάλα καλοκαίρι, δεν αντέχει ούτε γέρος. Θα τις άντεχα εγώ, παιδί πράμα;
Γι αυτό ξεστριφτήκαμε στα γέλια. Μέχρι δακρύων και οι έξι.
Τα χέρια αυτά που με σκέπαζαν είναι πια χωρίς σάρκες. Χωμένα σε τενεκεδένια κουτιά. Σε
οικογενειακό τάφο.
Τώρα στα δικά μου χρόνια, οι εποχές όλο χειμώνας.
Χωρίς εκείνες τις πέντε κουβέρτες αγάπης κρυώνω.

ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

ΣΤΗ ΜΑΝΑ…
+ Δημήτρη Σταμέλου (1931-2005)

… Μάνα, ήξερες καλά και το θάνατο,
τι, τόσες αδερφές χάθηκαν κι ο πατέρας
κι άλλοι χωριανοί που κατέβαιναν τα καλντερίμια,
τραγουδώντας τον «Αμάραντο».
Κι εσύ, μάνα, τραγουδούσες το ίδιο τραγούδι
τόσο γλυκά, όσο ο Μάης που έφυγες.
Εκεί στην άκρη του ποταμού,
που φέρνει τις κραυγές των βουνών,
μιλήματα χρόνων περασμένων,
ύμνους και θρήνους αιώνων,
εκεί, μάνα, ξαποσταίνεις και να ‘ναι

παραδίπλα το χοροστάσι,
τα π[λατάνια που ξεφορτώναμε
του πανηγυριού τα σύνεργα.
Σου γράφω με τον ήλιο να φεύγει
μέσα στο μαύρο υφάδι των καμένων οριζόντων
από την πολιτεία που κρέμεται σαν νυχτερίδα
στα ερείπια πανάρχαιων κάστρων,
κι εμείς κοιτάμε τα ματωμένα φτερά της,
κοιτάμε τις φλεγόμενες εκτάσεις του θανάτου….

(Απόσπασμα από ανέκδοτη ποιητική τριλογία, 1988)
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Ένα Μεσαιωνικό Φρούριο
Γράφει ο Θωμάς Βασ. Σταμούλης

Στην δεξιά όχθη του Αχελώου ποταμού και απέναντι ακριβώς της Σιβίστας και κάτω της
Μηλιάς (Δ.Δ. Ινάχου) υπάρχει ένας πανύψηλος βράχος ύψους 150 μ., περίπου, από την κοίτη
του ποταμού και με περιφέρεια 10 στρεμμάτων, περίπου. Μοιάζει με μικρογραφία των Μετεώρων.
Ο βράχος αυτός υπήρξε φρούριο κατά τους μεσαιωνικούς χρόνους. Από βορρά, νότο και
δύση φρουρείται από συμπαγή φυσικό βράχο, τον οποίο στολίζουν δάφνες, φιλίκια και κοκκορεβυθιές, που λιτοδιαιτώνται στις σχισμές του. Από την νοτιοανατολική πλευρά φρουρείται
με τοιχοποιία από πλίθες και ασβέστη και σκιάζεται από αγριοσυκιές και φιλίκια. Στο νότιο
άκρο του τοίχου και εντός στομίου σπηλαίου υπάρχει η πύλη του κάστρου. Και οι δυο πλευρές
της πύλης αποτελούνται από τοίχο ασβεστολίθου και ασβέστη. Στην κορυφή του κάστρου και
ανάμεσα σε δυο γέρικα πουρνάρια υπάρχει ο στρατώνας. Σώζεται το ήμισυ της ασβεστόλιθης
τοιχοποιίας. Η επικλινής περιφέρεια είναι πετρώδης και ασφακόφυτος.
Οι Έλληνες εδώ αποκλεισμένοι και σε δύσκολες περιπτώσεις κατέβαιναν τη νύχτα από μια
επικίνδυνη χαράδρα στο ποτάμι και έπαιρναν νερό. Εκεί, λέει η παράδοση, τους πρόδωσε
μια γριά στους εχθρούς, οι οποίοι ανέβηκαν και αυτοί από τη χαράδρα επάνω και τους συνέλαβαν όλους και τους έσφαξαν! Έτσι θέλει η τοπική στοματική παράδοση την κατάληψη του
κάστρου.
Βόρεια και λίγα μέτρα πάνω από το ποτάμι υπάρχει μια σπηλιά μέσα στο βράχο. Εντός της
σπηλιάς είναι ζωγραφισμένη η εικόνα του Αγίου Νικολάου του θαυματουργού. Η εικόνα έχει
δυο τραύματα στο στήθος από βολίδα ή ξίφος. Η παράδοση εξηγεί πως κάποιος Τούρκος
πυρπόλησε τον Άγιο Νικόλαο και γύρισε η σφαίρα και τον σκότωσε!
Το 1902 κάποιος υλοτόμος, ονόματι Σιδέρης μετέφερε ξυλεία από τα Τζουμέρκα μέσω
Αχελώου για το Αγρίνιο. Στη Σιβίστρα σταμάτησε η ξυλεία λόγω μειώσεως της ροής του ποταμού. Ο Σιδέρης πήγε στη σπηλιά για να ξενυχτίσει. Έκανε την προσευχή του και παρακάλεσε
τον Άγιο Νικόλαο να τον βοηθήσει να μεταφέρει την ξυλεία του στο Αγρίνιο και έταξε, ως
συνήθως γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις, την άλλη χρονιά να του χτίσει εκκλησία μέσα στη σπηλιά. ο Άγιος άκουσε την προσευχή του και μέχρι το πρωί έκανε το θαύμα του. Από τα μεσάνυχτα άρχισε να βρέχει καταρρακτωδώς. Το ποτάμι φουρτούνιασε και μετέφερε την ξυλεία στο
Αγρίνιο. Την άλλη χρονιά ο Σιδέρης έκανε το τάμα του, έχτισε την εκκλησία μέσα στη σπηλιά.
Πάνω σε πλάκα υπάρχει η επιγραφή: «1902 Χρήστος σηδέρις Ελατόμος».
Κάθε χρόνο λειτουργούσαν στο ναό αυτόν οι εφημέριοι Περδικακίου και Σιβίστας. Τελευταία λειτουργία έγινε στις 10 Ιουλίου 1965. Μετά τη Θεία Λειτουργία ακολούθησε εμποροπανήγυρη. Έκτοτε η περιοχή καλύφθηκε από τα νερά της τεχνητής λίμνης του Αχελώου, ενώ τα
κάστρο παραμένει ως γραφική νησίδα.
Το κάστρο ήταν γνωστό ως «Κάστρο Σιβίστας». Δεν είναι όμως της Σιβίστας. Ανήκει στο
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Δημοτικό Διαμέρισμα Ινάχου και η αποζημίωση που δόθηκε από τη Δ.Ε.Η. για το εκκλησάκι
πήγε στην Κοινότητα Περδικακίου. Το έλεγαν «Κάστρο Σιβίστας» επειδή ήταν κοντά στη Σιβίστα, αυτό όμως δεν σημαίνει πως ό,τι είναι κοντά σε μας είναι και δικό μας. Το κάστρο ήταν
απέναντι από τον Αχελώο. Κάποιοι άλλοι το λένε «Κάστρο του Κάρλου Τόκκου», γιατί μέχρι
εκεί έφτανε η δυναστεία των Τόκκων της Επτανήσου. Η περίπτωση αυτή μπορεί να έχει δόση
αληθείας…

ΠΡΙΝ 81 ΧΡΟΝΙΑ….

A

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ «ΕΚ ΜΑΡΑΘΙΑ»
(Από την Εφημερίδα «ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΗ» της 29-4-1923)
(Αρχείο Ιωάννη Μάκκα)

ΜΑΡΑΘΙΑΣ (Ευρυτανίας, 16 Απριλίου). Οι έρανοι μεταξύ των εν Αμερική συγχωριανών μας διά την κατασκευήν του υδραγωγείου της κοινότητός μας ανήλθον ήδη εις σεβαστόν
ποσόν, και ούτω υπάρχει ελπίς, χάρις εις τας ευγενείς προσπαθείας των μεταναστών μας και
την δραστηριότητα των κατοίκων, μεταξύ των οποίων πρέπει να εξάρωμεν τας ενεργείας κ.
Σ. Καροπλεσίτη, ν΄αποκτήσωμεν και υδραγωγείον, το οποίον θα πληρώση σπουδαιοτάτην
ανάγκην του λαμπρού κατά τα άλλα χωρίου μας, το οποίον παν ότι έχει δύναται να καυχάται
μεθ΄ υπερηφανείας ότι το οφείλει εις την εργατικότητα των κατοίκων και εις ουδένα άλλον,
διότι πραγματικώς από την πολιτείαν και τον τέως δήμον εμείναμεν πάντοτε παρηγκωνισμένοι. Η ιδιωτική όμως πρωτοβουλία και τοι φιλοπρόοδον πνεύμα των κατοίκων δεν ανήγειρεν
μόνον μεγαλοπρεπείς οικοδομάς, αι οποίαι παρουσιάζουσι το χωρίον μας ως προάστειον
μεγαλουπόλεως, αλλά και ωραίους δρόμους κατεσκεύασεν, διά τους οποίους ο αντάξιος
συγχωριανός μας κ. Κωνστ. Κωστούλης εδαπάνησε χιλιάδας δραχμών και βρύσες και τόσα
άλλα έργα. Από το κράτος εζητήσαμεν μόνον την επέκτασιν της τηλεφωνικής γραμμής από
Κερασόβου αλλ΄εστάθη αδύνατον. Υποθέτομεν όμως ότι συν τω χρόνω θα κατορθώσωμεν
να κατασκευάσωμεν και τούτο διά δαπανών της κοινότητος, αφού άλλως τε δεν πρόκειται και
περί σπουδαίας δαπάνης.
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ΜΑΡΚΟΣ ΚΩΤΣΙΑΣ:
Ένας νέος αριστούχος μουσικός
Το άστρο ενός νέου Ευρυτάνα ταλαντούχου μουσικού ανατέλλει. Πρόκειται για τον Μάρκο Θωμά Κώτσια, από τη Βελαόρα.
Γεννήθηκε το 1986 και άρχισε μαθήματα πιάνου το 1999, σε ηλικία 13 ετών, με δάσκαλο
τον Γιώργο Ιωαννίδη. Εισήχθη στη Σχολή Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών
το 2004. Παράλληλα ολοκλήρωσε τις θεωρητικές και πιανιστικές του σπουδές στο Ωδείο
Φίλιππος Νάκας με Δασκάλα την κ. Αλεξάνδρα Παπαστεφάνου.
Το 2007 έλαβε το πτυχίο Αρμονίας με βαθμό άριστα και το 2008 δίπλωμα πιάνου με
Άριστα παμψηφεί και πρώτο βραβείο. Τον ίδιο χρόνο συμμετείχε σε διαγωνισμό YAMAHA,
αποσπώντας το α΄ βραβείο και εισήχθη στην Ανώτατη Μουσική Ακαδημία της Στουτγκάρδης
στην τάξη του καθηγητή Andre Marchand και συμμετέχει σε σειρά μουσικοθεωρητικών σπουδών και συναυλιακών εμφανίσεων.
Τον Μάρκο Κώτσια είχαμε την ευκαιρία να τον απολαύσουμε σε ρεσιτάλ βιολοντσέλου –
πιάνου, που έδωσε με τον Μιχάλη Χοϊπελ στο Αμφιθέατρο του Δήμου Χολαργού, την Πέμπτη,
9 Απριλίου 2009.
Συγχαρητήρια και ευχές για παραπέρα επιτυχίες!

Ðåñéïäéêü «ÐíåõìáôéêÞ ÆùÞ»
(Âñáâåßï Áêáäçìßáò Áèçíþí)
ÃÑÁÌÌÁÔÁ ÊÁÉ ÔÅ×ÍÅÓ
×áôæïðïýëïõ 49 - 17 671, ÊáëëéèÝá
Ôçë. 210 95 88 333
ÅÊÄÉÄÅÔÁÉ áðü ôï 1988
ÄéåõèõíôÞò: Ìé÷Üëçò ÓôáöõëÜò
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗ ΚΡΙΚΕΛΗ
Στην αίθουσα της Αρχαιολογικής Εταιρείας (Πανεπιστημίου 22, Αθήνα), πραγματοποιήθηκε στις 28
Απριλίου 2009 εκδήλωση μνήμης του Ιωάννη Ν.
Κρικέλη και παρουσίαση του βιβλίου: «ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.
ΚΡΙΚΕΛΗΣ (1915-1996) Ο ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΟΣ ΤΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ»
Στην εκδήλωση, η οποία οργανώθηκε από την Εταιρεία Ευρυτάνων Επιστημόνων, μίλησαν οι: Χαράλαμπος Μ. Μουτσόπουλος, Αντεπιστέλλον μέλος της
Ακαδημίας Αθηνών και Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Κλεομένης Σ. Κουτσούκης, Ομότιμος Καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου και Άγγελος Ζαχαρόπουλος, πρώην Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας
και Επίτιμος Διευθυντής Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Την εκδήλωση συντόνισε ο Ι. Γ. Ζούμπος, Πρόεδρος της Εταιρείας Ευρυτάνων Επιστημόνων .
Το βιβλίο παρουσιάζει τη ζωή, το έργο και τους αγώνες του Γιάννη Κρικέλη. Το κείμενο
είναι σκιαγράφηση μιας προσωπικότητας και συγχρόνως απεικόνιση μιας εποχής. Αξίζει να το
διαβάσει όποιος πιστεύει ότι πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι, έστω και λιγοστοί, που ζουν μόνο
για να δημιουργούν και να προσφέρουν χωρίς, ιδιοτέλεια και να αγωνίζονται γι’ αυτόν τον
σκοπό ανεξάρτητα από τα φυσικά ή τεχνητά εμπόδια που ενσκήπτουν στο διάβα τους.
Η πρόταση του Γιάννη Κρικέλη για ένα άρτιο και ολοκληρωμένο Εθνικό Σύστημα Υγείας
εξακολουθεί να είναι επίκαιρη σήμερα, όπως είναι το ιατρικό του σύγγραμμα που κυκλοφορεί ακόμη τώρα, 50 χρόνια μετά από την πρώτη του έκδοση και διατίθεται στο βιβλιοπωλείο
της «ΕΣΤΙΑΣ» Σόλωνος 60, Αθήνα.
Την εκδήλωση, που σημείωσε μεγάλη επιτυχία, τίμησαν με την παρουσία τους ο Εκπρόσωπος του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Αιδεσιμολογιότατος
π. Θωμάς Συνοδινός, ο Εξοχότατος πρώην Πρωθυπουργός κ. Ιωάννης Γρίβας, ο Βουλευτής Ευρυτανίας κ. Ηλίας Καρανίκας, ο Διοικητής του Νοσοκομείου Καρπενησίου κ. Κων.
Κλ. Λάππας, η κ. Όλγα Οικονόμου, Δρ. του Πανεπιστημίου Αθηνών οι Δήμαρχοι Αγράφων,
Φουρνάς και Ιτάμου (Καρδίτσας) κύριοι Μπούρας, Παπουτσόπουλος και Τσαντήλας (αντίστοιχα), παλαιοί φοιτητές του τιμωμένου και νυν ιατροί και Πανεπιστημιακοί δάσκαλοι καθώς
και 350 μέλη και φίλοι της Εταιρείας Ευρυτάνων Επιστημόνων..
Μηνύματα και συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία της Εταιρείας μας να τιμήσει τον Ευρυτάνα ευπατρίδη Ιωάν. Κρικέλη έστειλαν: Η Υπουργός Εξωτερικών κ. Ντόρα Μπακογιάννη,
ο Νομάρχης Ευρυτανίας κ. Κων/νος Κοντογεώργος, η καθηγήτρια Παν/μίου και πρώην Υφυπουργός κ. Κέλλυ Μπουρδάρα, Αξιωματούχοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Νομού μας κ.ά.
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ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:
Ένας διακεκριμένος συγγραφέας
της Ελληνικής Επαρχίας
Της Αλεξάνδρας Καρακώστα - Αηδόνη

Κατέβηκες από «Τα ψηλά βουνά», αγαπητέ Παντελή, σε κάτι χρόνια που η χώρα μας και ιδιαίτερα ο
τόπος μας, αιμορραγούσε ακόμα από τον αλληλοσπαραγμό και πάσχιζε να μαζέψει τα συντρίμμια
της. Φέρνοντας μαζί σου ως εφόδια πρότυπα, εντολές και υποθήκες μεγάλων ανδρών του πνεύματος
παλιών και σύγχρονων, που είχε την τύχη να θρέψει και να γαλουχήσει η Γρανίτσα - η γενέτειρά σου - εκεί
κάτω απ’ τ’ απόσκια της Λιάκουρας του Καλόγερου και με τα σμαραγδένια νερά του Γρανιτσιώτη
να στραφταλίζουν στα πόδια τους, με ακούσματα κι ανάσες των διανοούμενων λόγιων όλης της Ευρυτανικής γης και της θείας φύσης της, παρόλη την «ψωμοχλίψη», όπως συντοπίτες συγγραφείς ονομάζουν την πενία της περιοχής εκείνα τα χρόνια. Έφτασες τότε στα κατώμερα, στην πόλη της Αμφιλοχίας, το
απάνεμο μέρος για πολλούς ορεινούς την ταραγμένη εκείνη εποχή, στο τέλος του εμφυλίου πολέμου.
Ο πατέρας σου, που δε ζούσε, δάσκαλος κι εκείνος, φερμένος απ’ την Πόλη με ανοιχτές τις
δικές του πληγές τότε, γαλουχημένος με το μεγαλείο της και με ό,τι, συνεπάγεται να είναι κανείς Κωνσταντινουπολίτης, είχε εγκατασταθεί ως δάσκαλος στη Γρανίτσα. Το έλεγες με καμάρι και υπερηφάνεια για την καταγωγή του. Δεν γνωρίζω πώς έφτασε να μείνει δάσκαλος σε εκείνο το απόμακρο,
απομονωμένο, ωστόσο πανέμορφο παραμυθένιο Ευρυτανικό χωριό των Απεραντίων. Ίσως ήταν επιλογή
του, να ζήσει εκεί, απομονωμένος κι ανάμεσα από χαρισματικά και φωτισμένα μυαλά κι ανεπηρέαστος
από άλλους πολιτισμούς της εδώ πατρίδας. Του αρκούσαν όσα από εκεί έφερε. Τά ‘κλεισε μέσα του κι
ανάμεσα από βουνά, δάση, ποτάμια, φαράγγια κι αγνούς ανθρώπους της υπαίθρου, ρίζωσε.
Παντρεύτηκε την καλύτερη του χωριού, την παπαδοπούλα. Μια παιδούλα σχεδόν τότε κι εκείνος
ώριμος άνδρας, κι απέκτησαν οικογένεια. Εγκαταστάθηκε πολύ αργότερα στην Αμφιλοχία. Εκεί
γνωρίσαμε την οικογένεια και τη μητέρα, τη κυρά-Μαριγούλα, που έδινε έντιμα και αξιοπρεπέστατα
τον αγώνα της για επιβίωση της πενταμελούς οικογένειας.
Γυναίκες ηρωίδες εκείνο τον καιρό χωρίς καμία προστασία και στήριγμα. Η μητέρα σου, η μητέρα
μου, έδιναν τότε με αυταπάρνηση τον αγώνα τους, με αμετακίνητο στόχο να «γραμματίσουν» τα
ανήλικα παιδιά τους. Βίοι παράλληλοι. Τα γράμματα τότε δεν ήταν μόνο μόρφωση, αλλά και εξασφάλιση εργασίας.
Μας ήρθες, Παντελή, μέσα στην τάξη, με ανασφάλειες, όπως όλοι μας, κι από την πρώτη κιόλας
χρονιά του εξάχρονου Γυμνασίου, ξεχώρισες στα Γράμματα και μας ξεπέρασες όλους. Μελετηρός και αυστηρά προγραμματισμένος σε όλες τις εκφάνσεις της μαθητικής σου ζωής.
Ήσουν το καλό, το φρόνιμο και ηθικό παιδί της εποχής εκείνης, καθώς και τα δύο αδέλφια
σου, ο Μιχάλης και ο Φίλιππος. Ταλαντούχα και λαμπρά παιδιά.
Ήσουν το καλό, το φρόνιμο και ηθικό παιδί της εποχής εκείνης, καθώς και τα δύο αδέλφια
σου, ο Μιχάλης και ο Φίλιππος. Ταλαντούχα και λαμπρά παιδιά.
Κάποτε μέσα στην αίθουσα ο Γυμνασιάρχης μας, αείμνηστος Αντώνης Λεονάρδος στην ογδόη τάξη,
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μας ανακοίνωσε ότι ως αποχαιρετιστήρια γιορτή θα παίζαμε την «Ιφιγένεια εν Αυλίδι», την τραγωδία του Ευριπίδη, την οποία είχαμε διδαχθεί μαζί του. Το ρόλο του Αγαμέμνονα, που προτάθηκε
να αναλάβεις εσύ, κανένας μας δε σε αμφισβήτησε και κανένας δεν αρνήθηκε. Ήσουν πράγματι,
ένας υπέροχος Αγαμέμνονας, με σκηνοθέτη τον καλλιτέχνη Γυμνασιάρχη μας.
Όταν μετά από χρόνια συναντηθήκαμε στο Αγρίνιο εργαζόμενοι και με οικογένεια και πατούσαμε σταθερά στα πόδια μας με αυτοπεποίθηση, μου είπες ότι έγραφες θεατρικά έργα. Συνειρμικά έκανα τη σκέψη ότι ήθελες, γυρίζοντας πίσω, να ζωντανέψεις εκείνη την πρωτόγνωρη
επιτυχία μας του έργου στην πόλη της Αμφιλοχίας. Κι εγώ ήμουνα σε μια εποχή που έγραφα και
την επόμενη τα έσχιζα! Πάλεψες, παλέψαμε με θέληση και πενιχρά οικονομικά μέσα. Κι είχαμε να
θυμηθούμε και κάτι περασμένα μεγαλεία. Γι’ αυτό και πονούσαμε διπλά. «Από όσο πιο ψηλά πέφτεις τόσο
πιο πολύ πονάς». Τα καταφέραμε όμως και βγήκαμε σε ξέφωτο.
Ως εκπαιδευτικός θεωρήθηκες και ήσουνα από τους καλύτερους και αξιότερους στον κλάδο των
φιλολόγων. Έφτασες επάξια, αυτοδημιούργητος με τη μελέτη σου και την επιμέλεια, ως το
τέλος της Ιεραρχίας.
Κάποτε, έφτασε η συνταξιοδότηση, «ο απογαλακτισμός». Είναι, πράγματι, ένας σταθμός στη ζωή
του εργαζόμενου, με την απειλή της μοναξιάς που «την πόρτα του άλλος δεν χτυπά κανείς απ’ τον
αγέρα», όπως μας λέει ο Γρανιτσιώτης, ο Μεγάλος Ζαχ, Παπαντωνίου. Τότε προσπάθησες να βρεις
τρόπους ισορροπίας της καινούριας πορείας της ζωής σου γράφοντας.
Ελπίζω πως το πέτυχες εδώ στη δεύτερη πατρίδα σου, το Αγρίνιο. Πάντως τον κύκλο της
ζωής σου ως οικογενειάρχης τον έκλεισες καλά κι επιτυχημένα, αφού οι δυο κόρες σου σπούδασαν την επιστήμη σου και δημιούργησαν οικογένεια. Όταν η μια σου κόρη μετανάστευσε στην Αμερική
με το σύζυγό της (και οι δυο εκπαιδευτικοί, χωρίς δουλειά εδώ) συχνά μου έλεγες ότι είναι καλά εκεί
και πρόκοψαν ως εκπαιδευτικοί. Αλλά, «με καίει που τα εγγονάκια μου θα γίνουν αμερικανάκια, ας
όψεται η ανεργία».
Έφυγες, Παντελή, νέος, και σε ηλικία που θα μπορούσες να ζήσεις τώρα μια ήσυχη και
ανέμελη ζωή και να απολαύσεις ό,τι με κόπους εδημιούργησες. Αλλά έφυγες όρθιος και ικανοποιημένος κλείνοντας τον κύκλο της ζωής, με τη γυναίκα σου δίπλα που με αφοσίωση σου συμπαραστάθηκε.
Θα σε θυμόμαστε εσένα και τους σκληρούς αγώνες σου.
Μακάρι η Αιτωλική γη που σε έκλεισε, να σου είναι φιλόξενη!
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ
Επιμέλεια: Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος

Παρουσίαση του βιβλίου «Πέντε κουβέρτες αγάπης» του Νίκου Zωρογιαννίδη
από τον κ. Κ. ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟ (19-12-1999)
Κυρίες και κύριοι,
Είναι μεγάλη μου χαρά να σας παρουσιάσω απόψε ένα πραγματικά μικρό διαμάντι λογοτεχνίας, που έρχεται από έναν άνθρωπο που για πριν από λίγα χρόνια δεν ήταν, αν θέλετε,
στην- συντεχνία των συγγραφέων. Αποδεικνύεται όμως εκ των πραγμάτων ότι ο Νίκος Ζωρογιαννίδης όλα αυτά τα χρόνια αποθήκευε. Όλα αυτά τα χρόνια που υπηρέτησε σε υψηλά, αν θέλετε, στρώματα της δημοσιοϋπαλληλίας, από υπεύθυνες θέσεις τον πολιτισμό ως
υπάλληλος, αποθήκευε, συνελάμβανε κάποια στιγμή την πλούσια ύλη. που αργότερα όταν θα
απολάμβανε πια την αργασία από απόσταση, θα μπορούσε να αποστάξει αυτό το υλικό και
να απόδωσει αυτό το πραγματικά σημαντικό, λίγο προς το παρόν - ελπίζω να πολλαπλασιαστεί - έργο, το οποίο εντάσσεται αυτομάτως και χωρίς περιστροφές στην έντεχνη, υψηλού
επιπέδου, σοβαρή λογοτεχνία μας. Το λέω αυτό γιατί, πολύ συχνά, οι άνθρωποι που αποσύρονται., κάποια στιγμή νιώθουν την ανάγκη την εσωτερική να γράψουν, να αποτυπώσουν
τις εντυπώσεις τους, πολλές φορές να καταγράψουν μέσω των δρωμένων που έζησαν και
μέσα από το υλικό της πείρας τους - αυταβιογραφούμενοι κυρίως - τις εντυπώσεις τους από τη
ζωή, να αφήσουν-πίσω μια παρακαταθήκη. Δεν είναι η περίπτωση του Νίκου Ζωρογιαννίδη.
Ο Νίκος Ζωρογιαννίδης είναι λογοτέχνης. Από το πρώτο του βιβλίο που είχα την τιμή να το
παρουσιάσω κι αυτό κάποια στιγμή, έδειξε ότι έχει μια ειδική ματιά, αυτή τη ματιά, που περιμένει κανένας. από ένα συγγραφέα, ειδικά διηγημάτων. Μια ματιά την οποία δεν θα διστάσω να
την αναγάγω στην οικογένεια του Τσέχωφ. Έχει μια, Τσεχωφική δομή ο τρόπος με τον οποίο
βλέπει το βλέμμα του, μια ειδική έτσι οξυδέρκεια, που βλέπει τα καθημερινά. Όπως εκείνος ο
μεγάλος Ρώσος, και μιλάω για τον Τσέχωφ των διηγημάτων, των μικρών διηγημάτων, των
μικρών στιγμιότυπων ζωής, αποσταγμάτων της καθημερινότητας, τα οποία όμως ανάγονταν
πια σιγά-σιγά μέσα από την μεγάλη τέχνη σε τρόπους, ζωής και σε στάσεις ζωής και σε κριτική
ενός τρόπου ζωής, έτσι λέω -και ο Ζωρογιαννίδης είχε μια ειδική οξυδέρκεια. Βλέπει εκεί
που δεν βλέπουν οι περισσότεροι, μέσα στην καθημερινότητα, το ανοίκειο, το παράδοξο, το
εντυπωσιακό - ενώ δεν φαίνεται ότι είναι τέτοιο - το παράλογο, το απροσδόκητο. Στο μικρό
καθημερινό γεγονός. Και, συλλαμβάνοντάς το σαν κεντρικό μοτίβο ενός διηγήματος, πολώνει
γύρω απ' αυτό μετά τα επιμέρους.
Θέλω να πω ότι η διηγηματογραφία του, που είναι σύντομα διηγήματα, πολύ σύντομα διηγήματα, σχεδόν ακαριαία, θα 'λεγε κανείς, δεν έχουν την ανάπτυξη μιας αφήγησης, μιας ιστορίας, αλλά είναι περισσότερο σαν ένα - επιτρέψτε μου να το πω, γιατί τιμώ πάρα πολύ το είδος
-ένα νούμερο επιθεώρησης, που χρειάζεται να έχει έναν πυρήνα πολύ γερό και γύρω από εκεί
μετά ο ηθοποιός ν’ αυτοσχεδιάσει. Έτσι, έχεις την εντύπωση ότι το στοιχείο που αντλεί από
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την καθημερινότητα, από την πείρα της ζωής, από την στάση του λεωφορείου, από τα «ψιλά»
των εφημερίδων, ο Ζωρογιαννίδης - πάρα πολλά από τα διηγήματά του είναι αντλημένα από τα
«ψιλά» των εφημερίδων και μάλιστα το τονίζει αυτό, είναι πραγματικότητα αυτό, είναι γεγονός
που έγινε - ξεκινάει λοιπόν απ’ αυτό, τον πυρήνα, όπως και ο Τσέχωφ. Τα περισσότερα διηγήματα του Τσέχωφ αναφέρονται, έχει αποδείξει πλέον η έρευνα της Τσεχωφικής λογοτεχνίας, ότι ξεκινούσανε από καθημερινές καταγραφές στα «ψιλά» των εφημερίδων του Ρωσικού
τύπου: επεισόδια στα νοσοκομεία, στις στάσεις των λεωφορείων, στα αστυνομικά τμήματα.
Εκεί μέσα όμως, αντί να γίνεις πια ένας απλός αποτυπωτής της πραγματικότητας, ένας νατουραλίστας, ένας άνθρωπος που απλώς και μόνο, με μια τέχνη, χωρίς αμφιβολία, ηθογραφείς,
όπως ο Τσέχωφ έτσι και ο Ζωρογιαννίδης, όπως και άλλοι πολύ σημαντικοί τέτοιοι συγγραφείς, όπως ήταν ο Θάρμπερ, ένας Αμερικάνος, πάρα πολύ σημαντικός, έτσι σατιρικός της
καθημερινότητας, εξήρει αυτό το γεγονός και το βλέπει μέσα από έναν παραμορφωτικό φακό.
Βλέποντας το μέσα από έναν παραμορφωτικό φακό, αυτό δεν σημαίνει πάντοτε ότι το κάνει
γελοίο ή το κάνει εκτρωματικό, αλλά απλώς μεγεθύνοντας το, κάποια στιγμή το προβάλλει
προς τα μπροστά και γίνεται σχεδόν κυρίαρχο στοιχείο, αυτό το καθημερινό πράγμα γίνεται
κυρίαρχο στοιχείο και μας ερεθίζει διαφορετικά.
Ναι, το πρώτο διήγημα είναι ένα μικρό αριστούργημα, έχω την εντύπωση ότι θα ανθολογηθεί πάντα από εδώ και πέρα στο μέλλον. Το πρώτο διήγημα που θα ακούσετε σε λίγο από
την έγκυρη φωνή της Αντιγόνης Βαλάκου είναι ένα μικρό αριστούργημα. Αυτές οι «Πέντε Κουβέρτες
Αγάπης» είναι ένα μικρά αριστούργημα καθημερινότητας. Μπορεί να έχει συμβεί -στον καθένα μας
αυτό πιθανόν. Μπορεί να έχει συμβεί έτσι ή με παραλλαγές, αλλά ο τρόπος του με τον οποίο είναι
γραμμένο, η τρυφερότητα που είπε πριν η Αναστασία, αλλά ταυτοχρόνως και μια θα έλεγε κανένας,
μειλίχια, ειρωνική όμως, αντιμετώπιση της ζωής. Πάντα υπάρχει ένα μικρό χαμόγελο, μια, θα
‘λεγε κανένας, λοξή ματιά στη λογοτεχνία του Ζωρογιαννίδη, που το καθιστά αμέσως σημαντικό,
ενώ είναι μια καθημερινή, αν θέλετε, ιστοριούλα.
Το ίδιο συμβαίνει και σε άλλα του διηγήματα. Είναι μερικά, πραγματικά, τα οποία με εντυπωσίασαν για το εύρημα το οποίο, ενώ όταν το διαβάζεις και το αξιολογείς, το βλέπεις ότι είναι
απλό, όταν εντάσσεται μέσα στο λογοτεχνικό υλικό και αξιολογείται από την δομή του διηγήματος και παίρνει τη θέση του μέσα στα συμφραζόμενα, αυτομάτως αλλάζει χαρακτήρα. Αυτό είναι
ένα μυστικό που δεν μπορεί να το κάνει ούτε ένας ερασιτέχνης ούτε ένας κάποιος που απλώς και
μόνο γράφει λογοτεχνία γιατί πια κουράστηκε, από την ιστορία της ζωής. Είναι ένας άνθρωπος
ο οποίος γράφει και ξαναγράφει, πυκνώνει, φαίνεται ότι η λογοτεχνία του Ζωρογιαννίδη είναιαποτέλεσμα γραφής και ξαναγραφής. Βλέπει κανείς ότι είναι βασανισμένα γραπτά, αλλά έχουν την
ικανότητα, όπως έχουν όλα τα σημαντικά έργα, να μη δείχνουν τη βάσανο.
Ένας ζωγράφος, γράφει και ξαναγράφει, αποτυπώνει με πινελιές, αλλά το μεγάλο μυστικό
είναι να μη φαίνεται πόσες φορές ταλαιπώρησε το μουσαμά του. Να φαίνονται ότι όλα είναι αυτονόητα. Λοιπόν, αυτά τα μικρά αριστουργηματάκια, τα μικρά αυτά διαμαντάκια, τα οποία ουσιαστικά
έχουν και μια χροιά νοσταλγίας για ένα χαμένο τρόπο ζωής, όχι όμως με την έννοια ενός ρομαντισμού και μιας καταφυγής στο παρελθόν: «τι ωραία που ήτανε τότε» αλλά απλούστατα σαν μια
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θα ‘λεγε κανένας πείρα ζωής που μεταφέρεται ξανά πάλι και επανεκτιμάται στις μέρες μας, με την
έννοια ότι δεν είναι πράγματα που χαθήκανε νομοτελιακά. Είναι πράγματα που μέσα στη μιζέρια
της καθημερινότητάς μας, μέσα στην κατανάλωση τόσου θεάματος τα παροπλίσαμε, τα απωθήσαμε, τα
ξεχάσαμε κι όμως θα μπορούσαν ακόμα να είναι , θα ‘λεγε κανένας, αντίδωρα ζωής, καθημερινές
σχέσεις ανθρώπων, παλιές γειτονιές που είναι ακόμα χαμένες μέσα στην αθηναϊκή, στην επαρχιακή μας καθημερινότητα και τις προσπερνάμε διότι πια ταξιδεύουμε με γρήγορα αυτοκίνητα και
το μυαλό μας λειτουργεί κατά τον ίδιο τρόπο. Και όμως αυτά είναι εκεί δίπλα και είναι ακόμα
παρήγορα, παρήγορα σημάδια μιας ζωής πιο ήρεμης, πιο σημαντικής στο βάθος και, επικοινωνιακά, θα ‘λεγε κανένας, γόνιμης.
Να πω ένα παράδειγμα για να το κάνω πιο οικείο και πιο ερεθιστικό: έχει δύο ή τρία διηγήματα ο Ζωρογιαννίδης αφιερωμένα στις επαρχιώτικες πόρνες. Επειδή πρόσφατα έγραψα
ένα ερεθιστικό κείμενο γι’ αυτές, τις όπως τις ονόμασαν, βιοτίμες της επαρχίας, που σώσανε
κόσμο και κοσμάκη από παρεκκλίσεις. Παιδαγώγησαν, δεν ήταν αυτές οι εμπορικές γυναίκες,
ήταν δυστυχισμένες γυναίκες που όμως είχαν τρυφερότητα, που σχεδόν αντιμετώπιζαν την
νεολαία της επαρχίας ως μητέρες, καθοδηγούσες, κατά κάποιο τρόπο και έσωζαν ανθρώπους
από τα διάφορα συμπλέγματα. Ξέρετε με τι αγάπη τις πλησιάζει ο κύριος Ζωρογιαννίδης και
εκεί κάπου συναντηθήκαμε θα έλεγα. Μιλάει με στοργή για όλες αυτές τις ιέρειες της καθημερινής ανάγκης κατά κάποιο τρόπο, που ούτε εμπορεύονταν, ούτε χυδαιοποιούσαν ακόμα
και το αρχαιότερο επάγγελμά τους. Με την έννοια, θα ‘λεγε κανένας που τις πλησιάζει με τον
τρόπο που ο Κύριος πλησίασε την πόρνη και που της υποσχέθηκε τον Παράδεισο, διότι πολύ
ηγάπησε. Δηλαδή πολύ ανέχτηκε. Γιατί αγάπη σημαίνει ανοχή.
Αυτές λοιπόν τις μικρές ιστορίες της καθημερινότητας, τις χαμένες τρυφερότητες του
παρελθόντος, τις λησμονημένες γωνιές, τις λησμονημένες χειρονομίες, μικρές τελετές της
καθημερινότητας, ευρήματα και τεχνάσματα εραστών για να μπορέσουν να φτάσουν στην
αγαπημένη, παιδικές αντιδράσεις, όλα αυτά σ’ αυτό το - πως το λένε - ώριμο παιδί που είναι
ο Ζωρογιαννίδης, γιατί κρύβει μέσα του έναν έφηβο, απλώνονται στο χαρτί με μια αφέλεια
γραφής που είναι όμως αποτέλεσμα απόσταξης. Δεν είναι αδυναμία, είναι η δύναμη του να
μπορείς συνθέτοντας να απλοποιείς χωρίς να απλουστεύεις.
Τον καλωσορίζω λοιπόν στην καλή λογοτεχνία, με το δεύτερό του βιβλίο πια εγγράφεται πως να το πει κανένας - στο μητρώο της καλής λογοτεχνίας και στο δύσκολο έργο, πραγματικά
δύσκολο έργο, της διηγηματογραφίας.
Ευχαριστώ πολύ!
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ΤΑ «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ», του ΜΙΧΑΛΗ ΣΤΑΦΥΛΑ,
Έκδ. Πανευρυτανικής Ένωσης
Του ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ο κορυφαίος σύγχρονος λογοτέχνης συγγραφέας από τη γη της Ευρυτανίας, ο ΜΙΧΑΛΗΣ
ΣΤΑΦΥΛΑΣ, προσέφερε το 2008 άλλο ένα νέο, εξαιρετικό ενδιαφέρον βιβλίο για τη γη, τα
χώματα, την ιστορία, τους ανθρώπους, την ηρωική Ευρυτανία.
Ο Μ.Σ. για τα χώματα που γεννήθηκε και μεγάλωσε (τη Γρανίτσα Ευρυτανίας) έχει προσφέρει στο παρελθόν κι άλλα αξιόλογα βιβλία για τη γη του. Τα σημαντικότερα, απ’ όσα έχουμε διαβάσει και θαυμάσει:
«Ζαχαρίας Παπαντωνίου, Τα Θεία Δώρα των εμπνεύσεών του»
«Γεώργιος Καφαντάρης. Μια ζωή στις επάλξεις της Δημοκρατίας»
Όπως τα παραπάνω βιβλία με τα «Ευρυτανικά» θέματα, το ίδιο και το φετινό του είναι
έκδοση της Πανευρυτανικής Ένωσης, που εδρεύει στην Αθήνα (Κλεισθένους 17) και έχει στο
ενεργητικό της αξιόλογες ενέργειες, εκδηλώσεις., Επιστημονικά Συνέδρια, Πνευματικά Συμπόσια και Εκδόσεις, που προβάλλουν την πολύτιμη πνευματική, πολιτική και ιστορική κληρονομιά αυτής της λεβεντογέννας Ρουμελιώτικης περιοχής.
Ο ακάματος και αστείρευτος βραβευμένος Ευρυτάνας συγγραφέας, όπως είναι γνωστό,
έχει προσφέρει επί 60 περίπου χρόνια ένα μοναδικό σε όγκο, σε ποιότητα και σε πνευματική
αξία, λογοτεχνικό, φιλολογικό, ιστορικό και δοκιμιακό έργο με παρουσίαση 70 εντυπωσιακών βιβλίων.
Ενδεικτικά και χαρακτηριστικά μπορούμε να αναφερθούμε στη συγγραφή και έκδοση της
10τομης Παγκόσμιας Εγκυκλοπαίδειας Γραμμάτων και Τεχνών, με τον γενικό τίτλο: «Γίγαντες
του Πνεύματος» και την «Διαρκή Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας», όπου μέσω του Περιοδικού «Πνευματική Ζωή», που εκδίδει και διευθύνει, κάθε χρόνο κυκλοφορεί κι από έναν τόμο.
Ακόμα είναι επιτεύγματα αξίας επισήμανσης η κατά το παρελθόν έκδοση των νεοελληνικών
περιοδικών «Λογοτεχνικός Λόγος» και «Θεσσαλική Εστία», που έχουν συλλέξει πλούτο λογοτεχνικού υλικού, των δεκαετιών 1970 και 1980. Στην τελευταία 20ετία (1988-2008) ο Μ.Σ.
εκδίδει και διευθύνει το έγκυρο κι ιστορικό λογοτεχνικό περιοδικό «Πνευματική Ζωή», μεγάλο
κι αξιόλογο επίτευγμα του οποίου είναι τα ογκώδη και πλούσια βιογραφικά και εργογραφικά
στοιχεία, αφιερωματικά τεύχη στις ξένες λογοτεχνίες πολλών χωρών της Ευρώπης και της
Αμερικής.
Αλλά, ας επανέλθουμε στα «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ», το νέο βιβλίο του Μ.Σ. που κυκλοφόρησε φέτος. Πρόκειται για καλογραμμένα και πληρέστατα κείμενα που αναφέρονται σε πρόσωπα και
γεγονότα, στη φύση και στη δράση σημαντικών ανθρώπων του ευρυτανικού χώρου.
Τα δοκίμια – κείμενα του συγγραφέα είναι ταξινομημένα σε πέντε (5) ενότητες: Γενικά
– Περιβάλλον – Θρησκευτικά – Μεταναστευτικά – Αντιστασιακά. Ο Μ. Σ. με γνώση, πείρα,
συγγραφική ευθύνη, με δροσερό λόγο μνήμης και διδαχής, μιλάει πειστικά κι έγκυρα για:
Πνευματικές και επιστημονικές μορφές
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Την Ευρυτανία στη Νεοελληνική Λογοτεχνία
Για τα μνημεία, το περιβάλλον και το ευρυτανικό δημοτικό τραγούδι.
Τα κηρύγματα και τις διδαχές του Πατροκοσμά.
Ευρυτάνες μετανάστες στην Κωνσταντινούπολη και Αμερική.
Θυσίες, ηρωισμοί, ποίηση και την γυναίκα στην Αντίσταση του ευρυτανικού χώρου.
Ο Πρόεδρος της Πανευρυτανικής Ένωσης κ. Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος, που προλογίζει το βιβλίο, μεταξύ άλλων επισημαίνει:
Την πολύπλευρη προσφορά του Μ. Σ. στο έργο και στη δράση της Πανευρυτανικής Ένωσης.
Την ωφέλεια που θα έχει ο αναγνώστης από την ανάγνωση του βιβλίου.
Τονίζει την γενική προσπάθεια πολιτιστικής ανύψωσης της γενέθλιας ευρυτανικής γης.
Χαρακτηρίζει τον Μ.Σ. «Πρύτανη των Ευρυτανικών Γραμμάτων»
Τα «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ» του Μ. Χ. Σταφυλά, με τα κείμενα που περιλαμβάνουν, αποτελούν
ακόμη άλλη μία πολύτιμη συμβολή στην προβολή, τη μελέτη και την αξιοποίηση της πνευματικής, της ιστορικής, της πολιτιστικής και της κοινωνικής, σημαντικής ευρυτανικής κληρονομιάς,
ενός γεωγραφικού χώρου με τη σημαντικότερη παράδοση εθνικής παρουσίας και ιστορικού
χρέους.

ΑΝΔΡΕΑ Σ. ΤΣΟΥΡΑ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΑΦΥΛΑΣ, ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΣΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ, Έκδοση Πανευρυτανικής Ένωσης, Αθήνα, 2001
Περιποιεί τιμή για την Πανευρυτανική Ένωση που προσέφερε τιμητικά το έργο αυτό εις
τον διακεκριμένο συμπατριώτη τους Ευρυτάνα Μιχάλη Στραφυλά και σε μας ως και στον
πονήσαντα αυτό το έργο Ανδρέα Σ. Τσούρα, που με τόση αγάπη το περιέβαλε και παρουσιάζει το πολυσχιδές έργο του και την τεράστια προσφορά. Αυτού του Μεγάλου Ανδρός ως
και τις μεγάλες ιερές στιγμές των πνευματικών του εκφράσεων, απομυθοποιεί στα μυθοσχήματα της αληθείας του και στις λυγμικές και όχι μόνον κραυγές του και οριοθετημένες
διαμαρτυρίες του μας γνωρίζει, αλλά και στις ματωμένες αναμνήσεις του μας περιάγει.
Ποιος θα μπορούσε να μελετήσει και γνωρίσει το ογκώδες έργο του που πέραν των 40
τόμων κάθε μορφής λόγου έργο, η σκόρπια προσφορά του ανέρχεται σε δεκάδες τόμους
των πεντακοσίων σελίδων (όπως κριτικές αποτιμήσεις, σχόλια, κρίσεις, καταγγελίες, διαμαρτυρίες, αγώνες δικαίωσης συνδημιουργών, ως και για τα προβλήματα του κόσμου που
πάντοτε συναντά όπου και όταν έπρεπε.
Μιχάλης Σταφυλάς: ένας Δημιουργός και Άνθρωπος με μεγαλειώδες παρελθόν, με
παρόν έγνοιας και αγάπης και με ένα έργο ανεπανάληπτο, ανεκδιήγητο ευστόργων σχεδίων, γνώσεων, βιωματικής θεωρήσεως, αναδιφήσεως κοινωνικών δεδομένων. Ένα έργο
λογοδοτήσεως και οριοθετημένης διαμαρτυρίας.
Φίλε δημιουργέ, σ’ ευχαριστούμε που στη σπουδαία σου προσφορά μας προσωποποί50

ησες τον Φιλόσοφο και Στοχαστή, τον Ποιητή Συγγραφέα, τον δημιουργόν της αναλύσεως
και αξιολογήσεως των έργων μας με τη συμβολική του έρευνα και ανατομία, τον ονειροδαρμένο για έναν κόσμο καλύτερο.
Φίλε Α.Σ.Τ., νομίζω πως η προσφορά σου μας θύμισες έναν Άνδρα άγιον των Ελληνικών Γραμμάτων Ήθους, Ευγενείας και Αξιοπρεπείας.
Μήπως θα πρέπει να νοιαστεί και η Ακαδημία Αθηνών και να τον συμπεριλάβει εις τους
κόλπους της;
Κ. Β.

Γεώργιος Κων. Καραγεώργος, Οι Ευρυτάνες, οι Αγραίοι και οι Απεράντιοι, Τρία αρχαία ελληνικά φύλα της κεντρικής Ελλάδος – Ο κατακλυσμός του Δευκαλίωνα, ΕΥ.Κ.Ε.Σ.Ε.,
Ο Γ. Κ. Καραγεώργος, γνωστός και έγκυρος ερευνητής
της αρχαίας ευρυτανικής ιστορίας από τα άρθρα και τις επιστημονικές εισηγήσεις του που περιλαμβάνονται σε περιοδικά και
συλλογικούς τόμους αλλά και από το περισπούδαστο σύγγραμμά του Ηρακλής και Αχελώος, προσθέτει με τον παρόντα τόμο
μία ακόμα άρτια και ιστορική επιστημονική μελέτη για τη γενέθλια γη μας.
Ο τίτλος του νέου βιβλίου του Γ. Κ. Καραγεώργου Οι Ευρυτάνες, οι Αγραίοι και οι Απεράντιοι, Τρία αρχαία ελληνικά φύλα
της κεντρικής Ελλάδος – Ο κατακλυσμός του Δευκαλίωνα, είναι αρκετά κατατοπιστικός για το όλο περιεχόμενό του. Ο πρόλογός
του ανήκει στον Πανεπιστημιακό Καθηγητή και Επιμελητή της
έκδοσης κ. Κλεομένη Κουτσούκη (σελ. 9-10). Ακολουθεί η «Εισαγωγή» του σ. (11-14) και
ακολούθως το Α΄ μέρος, όπου εξετάζονται τα τρία αρχαία ελληνικά φύλα της κεντρικής Ελλάδος και οι παραδόσεις τους, ήτοι:
1.- Οι Ευρυτάνες (15-64) (Εύρυτος, Οιχαλία, Ανδανία, Οι Ευρυτάνες οπαδοί του Ευρύτου στην κεντρική Ελλάδα, η σύγκρουση με τους Δωριείς του Ηρακλή, Ιστορικά γεγονότα,
μύθος και ποίηση)
2.- Οι Αγραίοι (64-115) (Το όνομα και ο χώρος τους, επέκτασή τους στις γειτονικές περιοχές, η μυθική παράδοση και ο επώνυμος ήρωας Άγριος, κάτοικοι, θρησκεία, πόλεις, Εφύρα, Ελλόπιον και Αγρίνιον, πολίτευμα, πρωτεύουσα, οργάνωση του κράτους, Θουκυδίδης και
Αγραίοι, «Αγραία» - «Άγραφα» κ.ά.
3.- Απεράντιοι (115-123) (Θέση, όνομα, πόλεις, οικισμοί και οχυρά των Απεραντίων, οι
αγώνες εναντίον των Μακεδόνων)
4.- Συνοπτικά: Ευρυτάνες, Αγραίοι και Απεράντιοι στα γενικά χαρακτηριστικά τους.
Στο Β΄ μέρος ο σ. αναλύει το μύθο για τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα και την ερμηνεία
του Αριστοτέλη για τον κατακλυσμό αυτόν «περί την Δωδώνην και τον Αχελώον» και αναφέρεται διεξοδικά σε ονόματα δηλωτικά της ελληνικής φυλής και χώρας και στη διάδοσή τους
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(Σελλοί, Ελλοί, Γραικοί, Έλλοπες, Ελλοπιείς, Έλληνες, Ελλοπία, Ελλάς) (σελ. 128-167). Στις
τελευταίες σελίδες παρατίθενται χάρτες και πίνακες, χωρία αρχαίων συγγραφέων, συμπεράσματα και πλούσια βιβλιογραφία. Η μόνη παρατήρηση που μπορεί να επισημανθεί στον τόμο
αυτόν είναι η συμπύκνωση των κεφαλαίων (δεν αλλάζουν σελίδα), προφανώς για λόγους
οικονομίας χαρτιού.
Τέλος, ο σ., για την εξαγωγή των συμπερασμάτων του, όπως ο ίδιος δηλώνει, στηρίχθηκε «βασικά σε φιλολογικές μαρτυρίες και σπανιότερα σε αρχαιολογικά ευρήματα (επιγραφές
κ.λπ.), τα οποία είναι βεβαίως πολύ σπάνια για πολλές περιοχές του κεντρικού ελληνικού χώρου. Είναι γνωστό ότι η αρχαιολογική σκαπάνη έδειξε αδιαφορία για τα μέρη, στα οποία
αναφέρεται η παρούσα έρευνα…»
Το βιβλίο αυτό εκδόθηκε από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ευρυτανικών Σπουδών και Ερευνών
(ΕΥ.Κ.Ε.Σ.Ε.) από το οποίο και διατίθεται.
Κ. Α. Π.
Παταπίου Μοναχού, ΑΓΙΟΣ ΑΚΑΚΙΟΣ Ο ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗΣ, Από το Περιβόλι της
Παναγίας, στον Κήπο του Θεού, Άγιον Όρος (σελ. 254).
Ο π. Πατάπιος, Αγιορείτης Μοναχός , είναι γνωστός από
τις θαυμάσιες εισηγήσεις του στα Συνέδρια του ΕΥ.Κ.Ε.Σ.Ε. και
της Πανευρυτανικής Ένωσης στο Καρπενήσι (2007) και στα
Άγραφα (2008). Περισσότερο όμως τον γνωρίζουμε τώρα περισσότερο από τη συγγραφική του δραστηριότητα και, κυρίως
με αυτήν που έχει σχέση με Ευρυτάνες Αγίους (Άγιος Ακάκιος ο
Καυσοκαλυβίτης (εξ Αγράφων), Άγιος οσιομάρτυρας Ρωμανός
κ.ά.) ή άλλους επιφανείς μοναχούς αγιογράφους κ.λπ. (Διονύσιος ο εκ Φουρνά, παπα - Ιωνάς ο Καυσοκαλυβίτης, Παρθένιος
ο Σκούρτος, ο εκ Φουρνά των Αγράφων, κ.ά.)
Ένα από τα πονήματά του είναι και ο παρών τόμος «Άγιος
Ακάκιος ο Καυσοκαλυβίτης, Από το περιβόλι της Παναγίας στον Κήπο του Θεού», έκδοση Ι.
Καλύβης Αγίου Ακακίου – Καυσοκαλύβια, Σειρά «Ερημοπολίτες», αριθ. 7, Άγιον Όρος 2001.
Προλογίζεται από το Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ.κ.
Θεόκλητο και τον Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας Αγίου Όρους Αρχιμανδρίτη Πρόδρομο.
Στο α΄ μέρος (Εισαγωγή) ο σ. αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στον Άγιο Ακάκιο και στην εποχή του, σε μαρτυρίες περί του Αγίου αυτού, την τιμή του Αγίου στις μέρες μας, στη χειρόγραφη
παράδοση του βίου του και στον Αγραφιώτη βιογράφο του παπα – Ιωνά.
Το β΄μέρος περιλαμβάνει εκτενή στοιχεία για τη ζωή και το έργο του Αγίου( σελ. 52-181).
Ειδικότερα αναφέρεται στη γέννηση του Αγίου, την αναχώρησή του από τον κόσμο και την
εγκαταβίωσή του στο Άγιον Όρος και κατόπιν στα Καυσοκαλύβια και τους νέους αγώνες του,
τις σχέσεις του με τον Άγιο Οσιομάρτυρα Ρωμανό (από τον Ασπρόπυργο Ευρυτανίας) και τον
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άγιο οσιομάρτυρα Νικόδημο, την ίδρυση της σκήτης και το θαύμα του αγιάσματος, τη διδασκαλία του, την οσιακή κοίμησή του κ.ά.
Ακολουθούν οι εκτενείς υποσημειώσεις (σελ. 181 – 227) και τέλος πλούσια βιβλιογραφία
και ένα 16σέλιδο με ωραιότατο έγχρωμο φωτογραφικό υλικό.
Θεωρούμε πως το βιβλίο αυτό του Γέροντα Παταπίου έχει μιαν ιδιαίτερη και ξεχωριστή
αξία για μας τους Ευρυτάνες, αφού ο Άγιος Ακάκιος συγκαταλέγεται στη χορεία των Ευρυτάνων Αγίων και αφού ακόμη πολλά στοιχεία αναγράφονται και για τον, επίσης, Ευρυτάνα (από
τον Ασπρόπυργο) άγιο οσιομάρτυρα Ρωμανό καθώς και για τον Αγραφιώτη παπα – Ιωνά,
μαθητή του Αγίου Ευγενίου Γιαννούλη, βιογράφου και τελευταίου υποτακτικού του Οσίου.
Θεωρούμε ακόμη πως το βιβλίο αυτό δίκαια κατατάσσει το Γέροντα Πατάπιο στους αιμοδότες
της εθνικής και θρησκευτικής μας ταυτότητας….

Κ. Α. Π.
ΚΩΣΤΑ ΠΑΝ. ΚΟΣΜΑ, Το ιστορικό Κεράσοβο (Κερασοχώρι) Ευρυτανίας, Αθήνα 2008
(σελ. 144).
Το Κεράσοβο ή Κερασοχώρι είναι αναμφισβήτητα ένα από
τα μεγαλύτερα και ιστορικότερα χωριά του νομού μας. Βρίσκεται στις παρυφές του όρους «Καυκί» και για πολλά χρόνια ήταν
η έδρα του άλλοτε Δήμου Αγραίων, με Ειρηνοδικείο (έδρα του
Ειρηνοδικείου Αγραίων), Υποδιοίκηση Χωροφυλακής, Ταχυδρομικό Γραφείο, Γυμνάσιο – Λύκειο και άλλες υπηρεσίες. Κατά
τους προεπαναστατικούς και επαναστατικούς χρόνους ήταν το
«Μέγα Κεράσοβον» κατά τον Αναστάσιο Γόρδιο και έδρασαν
εδώ μεγάλοι οπλαρχηγοί, όπως οι Μπουκοβάλας, Κατσαντώνης, Βελής κ.ά. Εδώ, εξάλλου ο τελευταίος (Βελής) ύψωσε τη
σημαία της Επανάστασης στην Ευρυτανία στις 10-5-1821….
Όλα αυτά (και άλλα) ήταν γνωστά με διάσπαρτα κείμενα σε περιοδικά, εφημερίδες και διάφορα άλλα έντυπα. Δεν ήταν καταγεγραμμένα σε έναν τόμο. Το κενό αυτό, λοιπόν, ήρθε να το
συμπληρώσει ο Κώστας Παν. Κοσμάς με το βιβλίο του «Το ιστορικό Κεράσοβο (Κερασοχώρι)
Ευρυτανίας», το οποίο εκδόθηκε πρόσφατα.
Ο Κώστας Κοσμάς, λοιπόν, χάρισε στην ευρυτανική βιβλιογραφία το παραπάνω έργο
του, με το οποίο, όπως ο ίδιος ομολογεί, προσπάθησε να παρουσιάσει «μερικά ιστορικά γεγονότα» του χωριού του, γιατί ασφαλώς υπάρχουν και άλλα πολλά. Στις 143 σελίδες του ο
αναγνώστης θα βρει στοιχεία όπως για το Κεράσοβο και το όνομά του, κείμενα ιστορικών
και λαογράφων, Το Κεράσοβο ως έδρα Καζά, τον Μπουκοβάλα, τον Κατσαντώνη, τον Βελή,
το Σχολείο Κοινών Γραμμάτων, τους Αγωνιστές του 1821, τους ναούς του χωριού και των
συνοικισμών του κ.ά. Ο σ. επίσης παραθέτει βουλευτικό εκλογικό κατάλογο του 1865 του
Δήμου Αγραίων (σελ. 71-81, ενώ αναφέρεται εκτενώς και σε 69 Κερασοβίτες, οι οποίοι δεν
άφησαν απογόνους (σελ. 82-104).
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Το τελευταίο μέρος του τόμου (σελ. 113-133) περιέχει φωτοτυπημένα κείμενα με τον
τίτλο «1812-1920 ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΣ ΤΗΣ ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ
ΤΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΩΝ», Εκλογικό βουλευτικό κατάλογο του Δήμου Αγραίων της επαρχίας Ευρυτανίας (του 1865) (σελ. 134-136) και φωτογραφικό υλικό (σελ. 137-141).
Το βιβλίο διατίθεται σε καταστήματα του Κερασοχωρίου και από τον ίδιο τον συγγραφέα
(τηλ.: 22370 25547, 2108644436 και 6979059051)
Κ. Α. Π.
Παναγιώτου Κων. Βλάχου, Αναφορά εις την Παιδείαν με αφορμήν τον εξαγγελθέντα διάλογον (Αθήναι 2009)

Ασπροπόταμος: Άγνωστη Ιστορία και Σύγχρονη Ανάπτυξη,
Πρακτικά Ημερίδας, Αθήνα 2009 (σελ. 224)
Πρόκειται για έναν καλαίσθητο τόμο που περιλαμβάνει τα
πρακτικά της Ημερίδας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 2-82008 στο Ραπτόπουλο, έδρα του Δήμου Ασπροποτάμου Ευρυτανίας και είχε ως θέμα της: «Ασπροπόταμος: Άγνωστη Ιστορία
και Σύγχρονη Ανάπτυξη».
Συγκεκριμένα, στις 224 σελίδες του ο τόμος αυτός περιλαμβάνει εκτός του προλόγου, των προσφωνήσεων – χαιρετισμών, τις δεκαοκτώ (18) εισηγήσεις που ανακοινώθηκαν στην
παραπάνω ημερίδα, κατανεμημένες σε δύο (2) μέρη, ήτοι:
Α΄.- Μέρος (σελ. 37-148): Αποτελείται από εννιά (9) αξιόλογες και σημαντικές εισηγήσεις, σχετικές με την άγνωστη ιστορία και τα μνημεία του Δήμου
Ασπροποτάμου. Σίγουρα η πλειάδα των καταξιωμένων επιστημόνων και ερευνητών με τις εισηγήσεις τους αυτές ανέδειξαν ένα μεγάλο μέρος της τοπικής ιστορίας, το οποίο προσφέρεται
προς αξιοποίηση και συμπλήρωση από άλλους ερευνητές, αλλά και για πληρέστερη ενημέρωση
των κατοίκων της περιοχής και των επισκεπτών της, αναφορικά, κυρίως, με τα μνημεία, τους
ιστορικούς τόπους και με τα συναφή ιστορικά γεγονότα.
Β΄.- Μέρος (σελ. 149-212): Περιλαμβάνει και αυτό εννιά (9) εμπεριστατωμένες εισηγήσεις, ειδικών, σχετικές με τη σύγχρονη και αειφόρο ανάπτυξη, την αξιοποίηση και την αναβάθμιση των ήδη υφιστάμενων δομών και την προβολή της περιοχής του Δήμου Ασπροποτάμου.
Στις τελευταίες σελίδες του τόμου (215-222) έχουν συμπεριληφθεί οι διάφορες παρεμβάσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της Ημερίδας, τα Συμπεράσματα – Προτάσεις και, τέλος,
διάφορα ευμενή σχόλια των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας.
Ο παραπάνω τόμος διατίθεται στο βιβλιοπωλείο της «ΕΣΤΙΑΣ» (οδός Σόλωνος, αριθ.
60, Αθήνα), σε βιβλιοπωλεία του Καρπενησίου και στα Γραφεία της Πανευρυτανικής Ένωσης
(Κλεισθένους 17, έναντι Δημαρχείου).
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Γιάννης Σταθόπουλος, Ο Στραβομανώλης – Οι Τρεις Συμβουλές, Έκδ. Πανευρυτανικής
Ένωσης, Αθήνα 2009 (σελ. 144).
Στη σειρά των εκδόσεών της η Πανευρυτανική Ένωση συμπεριέλαβε και εξέδωσε σε έναν καλαίσθητο τόμο από 144
σελίδες με δύο (2) θεατρικά έργα του Ευρυτάνα Δασκάλου κ.
Γιάννη Σταθόπουλου με τον τίτλο: «Ο Στραβομανώλης» και
«Οι Τρεις Συμβουλές».
«Ο Στραβομανώλης» (σελ. 11-58) είναι μια φαρσοκωμωδία, που ο ήρωάς της είναι πάντα κεφάτος, αλλά αφελής, που
όλα του έρχονται στραβά κι ανάποδα και σε πολλές περιπτώσεις ο ίδιος τα αποστραβώνει. Οι γκάφες του διαδέχονται η
μία την άλλη, μα αυτός όμως δεν στεναχωριέται για τίποτα,
πάντα είναι χαρούμενος και αισιόδοξος…
«Οι Τρεις Συμβουλές» (σελ. 59-127) είναι εμπνευσμένες από το ομώνυμο γνωστό.
Ο συγγραφέας εύστοχα καυτηριάζει πρόσωπα και αρνητικές καταστάσεις, δημιουργεί στο
κοινό μια ατμόσφαιρα ευθυμίας και ιλαρότητας και το γέλιο που προκαλείται είναι πηγαίο,
αβίαστο και αληθινό.
Τα θεατρικά αυτά έργα παρουσιάστηκαν στο κοινό της πόλης του Καρπενησίου με μεγάλη
επιτυχία και ευχάριστες εκπλήξεις, σε σκηνοθεσία του ίδιου, από το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων και σε συνεργασία με το ΚΑΠΗ Καρπενησίου κατά τα έτη 2007 και 2008, αντίστοιχα.
Σίγουρα ο συγγραφέας με τις κωμωδίες του αυτές προσφέρει γέλιο και χαρά, στοιχεία
τόσο απαραίτητα και ευεργετικά στο σημερινό άνθρωπο, που βρίσκεται σε διαρκή αγωνία
και σύγχυση…
Στις τελευταίες σελίδες του βιβλίου βρίσκεται το Λεξιλόγιο, Φωτογραφίες από τις παραστάσεις, Σχόλια του Τύπου και οι «Χορηγοί», στους οποίους οφείλεται «εν πολλοίς» και
η έκδοση αυτή.
Το βιβλίο αυτό του κ. Γιάννη Σταθόπουλου διατίθεται από τον ίδιο (Αριστοτέλους 29,
36100 Καρπενήσι, τηλ. 2237023074 και 6972884408) και από τα βιβλιοπωλεία της κ.,
Σπυριδούλας Κρουστάλλη στο Καρπενήσι και της «ΕΣΤΙΑΣ» στην Αθήνα (Σόλωνος 60).
«TO BΕΛΟΥΧΙ», ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ «ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ» (Δεκέμβριος 2008 – Φεβρουάριος 2009).
Πρόκειται για το θαυμάσιο δίγλωσσο περιοδικό που εκδίδεται εδώ και αρκετές δεκαετίες από την ιστορική και πολυβραβευμένη Ένωση Ευρυτάνων Αμερικής «ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ». Το τελευταίο πολυσέλιδο τεύχος (Δεκέμβριος 2008 – Φεβρουάριος
2009) είναι λίαν καλαίσθητο και εντυπωσιακό. Περιέχει πολλά
και αξιόλογα κείμενα ποικίλης ύλης, όπως άρθρα, ειδήσεις –
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πολλές ειδήσεις από την Πατρίδα και την Ομογένεια – παρουσίαση βιβλίων, επιστολές, ποίηση
κ.ά., γραμμένα όλα με μεράκι και, κυρίως, ΑΓΑΠΗ για την Ευρυτανία μας.
Ιδιαίτερα εντυπωσιάζουν οι ειδήσεις που γράφει ο δραστήριος και προοδευτικός Πρόεδρος της Ένωσης κ. Σεραφείμ Νικόπουλος ύστερα από το πρόσφατο (κατά μήνα Ιανουάριο)
ταξίδι του στην Ελλάδα. Ανάμεσα στις ειδήσεις αυτές διαβάζουμε για την απονομή των Υποτροφιών της Ένωσης στους φοιτητές, την επίσκεψή του στην Ευρυτανία, το κόψιμο της πίτας
του Γηροκομείου Καρπενησίου και της Εταιρείας Ευρυτάνων Επιστημόνων, τη συνάντησή του
με τον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο και τη
διάθεση εκ μέρους του «Βελουχιού» του ποσού των 25.395,00 $ για σχολεία πυρόπληκτων
περιοχών των Νομών Αχαϊας και Λακωνίας, την επίσκεψή του στα Γραφεία της ιστορικής
Πανευρυτανικής Ένωσης κ.λπ.
Όμως ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι το κύριο άρθρο - μήνυμα, γραμμένο από τον Πρόεδρο
κ. Σεραφείμ Νικόπουλο με τον τίτλο: «Η νέα Γενιά στους κόλπους της Ενώσεώς μας». Γράφει μεταξύ άλλων: «…. όλες οι προσπάθειές μας ως διοίκηση έχουν στραφεί προς μία κατεύθυνση,
στο πώς θα εντάξουμε τη Νέα μας Γενιά στους κόλπους της και να λάβουν οι νέοι μας ενεργό μέρος στη
διοίκηση…. Αποτελεί χρέος και υποχρέωση στον καθένα από εμάς να υποστηρίξουμε τη νέα γενιά με
κάθε τρόπο ώστε να πετύχουν. Μας δείξανε με τον τρόπο τους ότι είναι άξιοι και το ενδιαφέρον είναι
εκεί. Πρέπει να κάνουμε χώρο στην Ένωσή μας για νέο αίμα….».
Τέλος, σημειώνεται πως το 65ο Συνέδριο του Βελουχιού, που θα πραγματοποιηθεί από 2628 Ιουνίου 2009, σε μια από τις καλύτερες ακροθαλασσιές της Αμερικής, στη Myrtle Beach,
SC, είναι αφιερωμένο στη Νέα Γενιά και οργανώνεται από τη Νέα Γενιά. Μετά τη λήξη των
εργασιών του Συνεδρίου θα ακολουθήσει συναυλία με την πασίγνωστη τραγουδίστρια Γλυκερία και το νεαρό τραγουδιστή Κώστα Καραφώτη.
Κ. Α. Π.

“ENOSIS”, Περιοδική έκδοση του Συλλόγου Μεγαλοχωριτών Αμερικής, τεύχος Φθινοπώρου 2008 / Άνοιξης 2009.
Πρόκειται για ένα θαυμάσιο δίγλωσσο περιοδικό που εκδίδεται από το Σύλλογο Μεγαλοχωριτών Αμερικής κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Η ύλη του είναι ποικίλη. Συγκεκριμένα,
περιλαμβάνει άρθρα σχετικά με την ελληνική ιστορία, κυρίως τοπική, τη ζωή των ανθρώπων
στη γενέθλια γη (Μεγάλο Χωριό), καθώς και του μετανάστη Έλληνα στην Αμερική, την οικογένεια και την εκεί ελληνοαμερικανική κοινότητα, τη θρησκεία και τον λαϊκό πολιτισμό μας, την
εκπαίδευση, τα τρέχοντα γεγονότα και δραστηριότητες της κοινότητας κ.ά.
Στο τελευταίο τεύχος Φθινοπώρου 2008 – Άνοιξης 2009 περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,
«Μήνυμα» του Προέδρου κ. Θεοδοσίου Λιάππη, «Ανοιχτή Επιστολή του Εκδότη» κ. Γιώργου Α. Πασσόπουλου, άρθρο του γνωστού εκπαιδευτικού και δημοσιογράφου κ. Κων/νου
Μήτσου με τον τίτλο «Επιστροφή στα ιδανικά», νοσταλγικές ενθυμήσεις του Δημητρίου Π. Μακρυγιάννη, Σύντομο ιστορικό του Συνδέσμου Μεγαλοχωριτών «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» και,
φυσικά, δεν λείπουν τα σχετικά με τον αείμνηστο Γιατρό μας, τον Τάσο Κοντομέρκο. Έχουν
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γράψει οι: Γ. Πασσόπουλος, η Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Μαίρη Καλλιάνη, η κ. Ελένη
Παϊδα, ο εκδότης κ. Στέφανος Βασιλόπουλος, ο Γιώργος Κ. Σταυράκης κ. ά.
Μακάρι και άλλες κοινότητες της ομογένειας να μιμηθούν τους Μεγαλοχωρίτες και να ενημερώνουν τα μέλη τους με τον θαυμάσιο αυτόν τρόπο!.
Κ.Α.Π.

Μνημόνιον οδηγιών προστασίας από φυσικές καταστροφές, Πανελλήνιος Λαογραφικός Σύλλογος Ευρυτάνων Σωμάτων Ασφαλείας, Αθήνα, Απρίλιος 2009
Ένα πολυτιμότατο φυλλάδιο, επίκαιρο, από 16 σελίδες, κυκλοφόρησε πρόσφατα ο Πανελλήνιος Λαογραφικός Σύλλογος Ευρυτάνων Σωμάτων Ασφαλείας με τον τίτλο «Μνημόνιον
οδηγιών προστασίας από φυσικές καταστροφές». Και είναι επίκαιρο, γιατί αναφέρεται στις
ενέργειες που αφορούν περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Ειδικότερα αναφέρεται στις
πυρκαγιές, στα εγκαύματα, στους θυελλώδεις ανέμους, στις καταιγίδες, στα χιόνια και στους
παγετούς, στους σεισμούς, στον καύσωνα, στα τσιμπήματα (σκορπιών, αραχνών κ.ά.) και
στα δαγκώματα φιδιών. Στο τέλος παρατίθεται κατάλογος χρήσιμων τηλεφώνων και γενικές
οδηγίες αντιμετώπισης έντονων καιρικών φαινομένων.
Τα στοιχεία, που περιέχονται στο φυλλάδιο, έχουν αντληθεί από οδηγίες που κατά καιρούς
έχει εκδώσει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
Τέλος, το παραπάνω φυλλάδιο, για την έκδοση του οποίου ο Πανελλήνιος Λαογραφικός
Σύλλογος Ευρυτάνων Σωμάτων Ασφαλείας δικαιούται συγχαρητηρίων και επαίνων, διανέμεται δωρεάν.
Κ.Α.Π.
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EΥΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ 24η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Στα πλαίσια της προσπάθειας της Πανευρυταικής Ένωσης της ανάδειξης της ιστορίας
του Νομού μας, πραγματοποιήθηκε στις 12 Απριλίου 2009 σημαντική συνάντηση του Προέδρου και του Γραμματέα του Δ.Σ. της κ. κ. Κ. Παπαδόπουλου και Αθαν. Σταμάτη, αντίστοιχα, με τον Προϊστάμενο της 24ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (που εδρεύει στη
Λαμία), διδάκτορα κ. Γεώργιο Κακαβά. Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν τα θέματα της πραγματοποίησης του Συνεδρίου στο Δήμο Δομνίστας, της καταγραφής των ιστορικών μνημείων της περιοχής, της διατήρησης του παλαιοχριστιανικού Ιερού Ναού του Αγίου Λεωνίδη
Κλαυσίου, του σεβασμού προς τα διατηρητέα μνημεία με αφορμή τις αυθαίρετες παρεμβάσεις που έγιναν στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής Άμπλιανης κ.ά.

OΙ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΕΣ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΙΜΗΣΑΝ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ
Η ηρωική έξοδος του Μεσολογγίου τιμήθηκε δεόντως από την Ένωση Ρουμελιωτών
Βόρειας Ελλάδας με πανηγυρική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 12-4--2009 στη
συμπρωτεύουσα. Συγκεκριμένα τελέστηκε δοξολογία στον Ιερό Ναό της Παναγίας Δεξιάς (Συντριβάνι) και ακολούθως στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
παρουσιάστηκε το υπόλοιπο πρόγραμμα το οποίο περιλάμβανε: Προσευχή – χορωδιακές
εκτελέσεις, προσφώνηση από τον Πρόεδρο της Ένωσης κ. Ι. Ζιάκα, χαιρετισμό από τον
Υπουργό Μακεδονίας – Θράκης κ. Σταύρο Καλαφάτη, πανηγυρικό από τον στρατηγό κ.
Ελευθέριο Μαυρουδή, κλέφτικα τραγούδια και χορευτικά στιγμιότυπα.

O ΔΗΜ. ΦΑΛΛΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΣ
ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
Ως εκπρόσωπος του Νομού Ευρυτανίας στο 120μελές Εθνικό Συμβούλιο του κόμματος
της Δημοκρατικής Αναγέννησης εκλέχθηκε πρόσφατα ο Δημήτρης Φαλλής, Έφορος του
Δ.Σ. της Πανευρυτανικής Ένωσης. Αυτό ανακοινώθηκε κατά το 2ο Συνέδριο του Κόμματος
που πραγματοποιήθηκε στις 4 και 5 Απριλίου 2008 στο Θέατρο Πολιτών του Δήμου Περιστερίου με τη συμμετοχή 600 και πλέον συνέδρων.

ΙΔΡΥΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
Νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Βυζαντινό Μουσείο Επισκοπής» ιδρύθηκε ύστερα από την αριθ. 115/2208 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Δυτικής Φραγκίστας, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθ. 486/2009, τ. Β, Φ.Ε.Κ. Έδρα
του Μουσείου θα είναι το Δημοτικό Διαμέρισμα Επισκοπής του Δήμου Φραγκίστας και η
ίδρυσή του αποσκοπεί στη διάσωση και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του Ι. Ναού
της Παναγίας της Επισκοπιώτισσας, η συντήρηση του εκπαιδευτικού και αρχειακού υλικού, η
διοργάνωση ερευνών, μελετών και ειδικών εκδηλώσεων, την επιστημονική έρευνα κ.λπ.
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ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΕ ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
Σε σχετική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Καρπενήσι στις 21-3-2009 έγινε η
απονομή υποτροφιών και αριστείων στους μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων του Νομού
Ευρυτανίας, καθώς και στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ από
το. Στην εκδήλωση αυτή τιμήθηκαν 23 νέοι Ευρυτάνες, μαθητές Ίδρυμα Γαζή – Τριανταφυλλοπούλου, φοιτητές και νέοι επιστήμονες από όλο το φάσμα της εκπαίδευσης.
Η εκδήλωση, που την τίμησαν με την παρουσία τους ο βουλευτής του νομού μας κ. Ηλίας Καρανίκας, ο νομάρχης κ. Κώστας Κοντογεώργος, ο Πρόεδρος του Νομαρχιακού
Συμβουλίου κ. Θανάσης Γαλανός, ο αντιδήμαρχος Καρπενησίου κ. Λεωνίδας Παπαδόπουλος, αρκετοί εκπαιδευτικοί, γονείς κ.ά., ήταν αφιερωμένη στον αείμνηστο γιατρό Τάσο
Κοντομέρκο, ο οποίος ήταν Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος.

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΣΤΟ Δ.Δ. ΣΤΑΒΛΩΝ
Το Εργατικό Κέντρο Ευρυτανίας εφέτος προτίμησε να γιορτάσει επίσημα την Πρωτομαγιά στο Δημοτικό Διαμέρισμα Στάβλων του Δήμου Δομνίστας. Έτσι, η πανέμορφη πλατεία
των Στάβλων είχε τις δόξες της και πάλι. Αρκετοί ήταν οι συμμετέχοντες στον εορτασμό αυτόν, οι οποίοι έμειναν κατευχαριστημένοι από τη διοργάνωση και, κυρίως, από τη φιλοξενία
των Σταβλιωτών και του Δήμου Δομνίστας.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟ 14ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ
Για δέκατη τέταρτη συνεχή χρονιά η Νομαρχιακή Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης του
Νομού μας στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού: «14ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ», που πραγματοποιήθηκε στο Εκθεσιακό Κέντρο EXROATHENS στην Ανθούσα Αττικής από 7 έως
10 Μαϊου 2009 υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και του Ε.Ο.Τ. Ο
Νομός Ευρυτανίας είχε δικό του περίπτερο στην αίθουσα 5, διάδρομο Β, περίπτερο 2-4
στελεχωμένο με προσωπικό του Τμήματος Τουρισμού της ΝΑ Ευρυτανίας και του Γραφείου
Τουρισμού του Δήμου Καρπενησίου.
Κατά τη διάρκεια της έκθεσης το περίπτερο του Νομού μας δέχθηκε πλήθος επισκεπτών
από επαγγελματίες, κυρίως, του τουριστικού χώρου, οι οποίοι κατενθουσιάστηκαν και εκφράστηκαν ευμενέστατα για το τουριστικό προϊόν της περιοχής μας.

ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΣΤΟΝ Ι.ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΜΠΛΙΑΝΗΣ
Πεντάμηνη φυλάκιση επιβλήθηκε στους εκκλησιαστικούς συμβούλους του Ιερού Ναού
Αγίας Παρασκευής Άμπλιανης του Δήμου Δομνίστας, για την αυθαίρετη τοποθέτηση ηλεκτρονικού συστήματος κρούσης καμπάνας και ρολογιού, καθώς και φωτεινού σταυρού
στον παραπάνω Ιερό Ναό, ο οποίος αποτελεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο από το 1998,
ύστερα από σχετική απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού. Οι παράνομες παρεμβάσεις έγιναν το 2003, οπότε άρχισαν οι διαμαρτυρίες του Πολιτιστικού Συλλόγου «Ο ΣΤΕΓΚΟΣ»,
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του Τοπικού Συμβουλίου Άμπλιανης και των περισσότερων κατοίκων. Η δίκη έγινε στο
Καρπενήσι στις 8-4-2009, ύστερα από αναβολή. Οι καταδικασθέντες άσκησαν έφεση ως
προς την ποινή τους, ενώ ήδη αντικαταστάθηκε ο γυάλινος σταυρός με καλαίσθητο πέτρινο
και αναμένεται η απομάκρυνση της ηλεκτρονικής καμπάνας και του ρολογιού.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Τα καλλίτερα σχόλια απέσπασε η Δημοτική Φιλαρμονική Καρπενησίου για την παρουσία
της στις γιορτές της εξόδου στις εορταστικές εκδηλώσεις της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου,
οι οποίες πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο 11 και 12 Απριλίου 2009. Συνολικά
στις εκδηλώσεις αυτές έλαβαν μέρος 23 μπάντες από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Η Φιλαρμονική Καρπενησίου με τα 30 και πλέον μέλη της και υπό τη διεύθυνση της αρχιμουσικού κ.
Βάρσου, παρέλασε ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια, του
Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου και άλλων επισήμων.

Bazaar ΑΓΑΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε κι εφέτος στο Καρπενήσι το Bazzar Αγάπης από
το Σύλλογο Γυναικών Ευρυτανίας. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν στις 10 Απριλίου 2009.
Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να αγοράσουν χειροποίητες πασχαλινές λαμπάδες, γλυκά
του κουταλιού, όμορφα βαμμένα κόκκινα αυγά και άλλες όμορφες δημιουργίες. Σημειώνεται ότι τα έσοδα διατέθηκαν για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

26-28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ «ΒΕΛΟΥΧΙΟΥ»
Κατά το τριήμερο 26-28 Ιουνίου 2009 (Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή) θα πραγματοποιηθεί εφέτος το 65ο ετήσιο Συνέδριο της Ένωσης Ευρυτάνων Αμερικής «ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ»
στο Myrtie Beach της Πολιτείας της Νότιας Καρολίνας των Η.Π.Α. Το πρόγραμμα, εκτός της
Γενικής Συνέλευσης προβλέπει, αγώνες βόλεϊ, Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου, χορό και διασκέδαση με τους γνωστούς τραγουδιστές Γλυκερία και Καραφώτη.
Ευχόμαστε καλή επιτυχία!

EΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Νέα πτέρυγα προστίθεται στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου, η οποία θα καταλαμβάνει 500 τ.μ. . Πρόκειται για διώροφο κτίριο, προϋπολογισμού δαπάνης 3.000.000,00
Ευρώ, η οποία θα καλυφθεί από το ΕΣΠΑ. Η δημοπράτηση του έργου γίνεται λίαν προσεχώς και η κατασκευή του θα ολοκληρωθεί εντός ενός έτους, περίπου. Ο χώρος αυτός
θα στεγάσει διάφορα εξωτερικά ιατρεία, ενώ θα αναμορφωθούν τα χειρουργεία και θα
προστεθεί μία επιπλέον αίθουσα για ορθοπεδικές επεμβάσεις.
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ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Με πρωτοβουλία του Ευρυτάνα Καθηγητή της Καρδιολογίας κ. Γεωργίου Τσιτούρη, επίτιμου προέδρου της Ελληνικής
Εταιρείας Λιπιδιολογίας, Αθηροσκλήρωσης
και Αγγειακής Νόσου, πραγματοποιήθηκε
στο Καρπενήσι, από 15-17 Μαϊου 2009,
επιστημονική συνάντηση με το λίαν ενδιαφέρον θέμα: «Εξελίξεις και θεραπεία των
Καρδιαγγειακών Παθήσεων». Η συνάντηση
αυτή οργανώθηκε σε συνεργασία της παO Kαθηγητής κ. Γεώργιος Τσιτούρης
ραπάνω Εταιρείας, του Ιατρικού Συλλόγου
Καρπενησίου, της Ελληνικής Αντιυπερτασικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Προληπτικής Ιατρικής. Συμμετείχαν κορυφαίοι
Έλληνες ιατροί, μεταξύ των οποίων και οι καθηγητές Χ. Στεφανάδης, Φ. Τρυποσκιάδης,
Γ. Τσιτούρης, Ι. Λεκάκης, Ελευθέριος Τσιάμης κ.ά. Οι εισηγήσεις και οι συζητήσεις
που ακολούθησαν ήταν οπωσδήποτε υψηλού επιστημονικού επιπέδου και είχαν ιδιαίτερο
ενδιαφέρον και για το κοινό.
Ιδιαίτερο, επίσης, ενδιαφέρον είχαν και
οι παράλληλες εκδηλώσεις της συνάντησης
αυτής που περιλάμβαναν ομιλίες: α) της κ.
Μαρίας Παναγιωτοπούλου – Μποτονάκη, Δ/ντριας των Γενικών Αρχείων του
Κράτους Ν. Ευρυτανίας με θέμα: «Κορυφαίες
στιγμές της Ευρυτανικής Ιστορίας διά μέσου των
αιώνων» και β) του κ. Νίκου Ζωρογιαννίδη, επίτιμου Γενικού Δ/ντή Υπουργείου Πολιτισμού με θέμα: «Ο Ζαχαρίας Παπαντωνίου
Ο κ. Ν. Ζωρογιαννίδης στο βήμα
ως άνθρωπος». Μετά την ομιλία του κ. Ζωρογιαννίδη ακολούθησε RESITAL Τραγουδιού
από την πρωταγωνίστρια της Εθνικής Λυρικής Σκηνής κ. Ιουλία Τρούσσα, την οποία συνόδευε ο πιανίστας κ. Χρόνης Μπάνος. Την Κυριακή, 17-5-2009, μερικοί εκ των συνέδρων
επισκέφθηκαν τη Δομνίστα, όπου φιλοξενήθηκαν και ξεναγήθηκαν στο εκεί Φωτογραφικό και
Λαογραφικό Μουσείο.
Τις εργασίες της σημαντικότατης αυτής επιστημονικής συνάντησης παρακολούθησαν ο Βασίλειος Σιορόκος (από την αρχή μέχρι το τέλος) και μέρος οι Κ. Παπαδόπουλος και Ηλίας
Λιάσκος.
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ΓΙΟΡΤΑΣΤΗΚΕ ΚΙ ΕΦΕΤΟΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
Η δραστήρια αδελφότητα Γρανιτσιωτών γιόρτασε κι φέτος με λαμπρότητα τη μνήμη του
«εκ Γρανίτσης Αγίου Νεομάρτυρα Μιχαήλ» στο ομώνυμο εκκλησάκι στο Βύρωνα, στις 2 Μαϊου
2009. Ο εορτασμός περιλάμβανε Θεία Λειτουργία, στην οποία συλλειτούργησαν ο Αρχιμανδρίτης της Ι. Μητροπόλεως Βύρωνα και Καισαριανής κ. Νικόδημος και ο Γρανιτσιώτης ιερέας π.
Δημήτριος Σκόνδρας, αρτοκλασία, δεξίωση και παραδοσιακή διασκέδαση. Πασρόντες ήταν
ο βουλευτής Ευρυτανίας κ. Ηλίας Καρανίκας, ο Δήμαρχος Βύρωνα κ. Ν. Χαρδαλιάς, ο πολιτευτής κ. Νάσος Γεωργαλής και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Κ. Ποταμιάς κ. Θωμάς Σαλμάς.

ΟΙ ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΕΥΧΕΣ
Πολλές δεκάδες ευχές λάβαμε κατά την περίοδο του εφετινού Πάσχα από διάφορες Υπηρεσίες, πολιτιστικούς συλλόγους και ιδιώτες με πρωτότυπες ευχές. Ξεχωρίσαμε, όπως και
πολλοί άλλοι, την ευχετήρια κάρτα που μας έστειλε ο δραστήριος Σύλλογος Βραγγιανιτών
«ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΟΡΔΙΟΣ». Είναι όντως μια κάρτα συλλεκτική.

ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΗ: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΔΟΣΗΣ
Με μεγάλη λύπη μας διαβάσαμε διαβάσαμε στο υπ΄ αριθ. 155 Φύλλο της διμηνιαίας Εφημερίδας Ενημέρωσης και Προβληματισμού της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ναυπακτίας «ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΗ» ότι αναστέλλεται η έκδοσή της, για λόγους οικονομικούς και μετά από μια αξιόλογη 26χρονη πορεία. Δικαιολογημένα ο επί εικοσιπενταετία ολόκληρη Διευθυντής της κ.
Χαράλαμπος Δ. Χαραλαμπόπουλος, πραγματικός στυλοβάτης της, γράφει πως «… Τώρα
που έρχεται το τέλος, παρότι που δεν έχω πλέον την ευθύνη της, αισθάνομαι ότι χάνω κάτι δικό μου…»
και πως «…το σώμα των 155 φύλλων της θα είναι ζωντανό και όποιος θα το ξεφυλλίζει, θα αισθάνεται το άρωμα μιας μακράς ναυπακτιακής πορείας και ιστορίας και αυτό θα αποτελεί τη δικαίωση των
ιδρυτών της».
Ελπίζουμε και ευχόμαστε η αναστολή να είναι πολύ σύντομη….

OΡΚΩΜΟΣΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Με κάθε επισημότητα και λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε στις 27-05-2009 η ορκωμοσία
εβδομήντα ενός (71) αποφοίτων σπουδαστών και σπουδαστριών του Τμήματος Δασοπονίας
και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Παραρτήματος Καρπενησίου του Τ.Ε.Ι. Λαμίας.
Παραβρέθηκαν σπουδαστές, απόφοιτοι άλλων ετών, γονείς, καθηγητές και άλλοι προσκεκλημένοι, μεταξύ των οποίων ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Καρπενησίου κ. Νικόλαος,
ο Πρόεδρος της ΤΕΔΚ Ευρυτανίας και Δήμαρχος Καρπενησίου κ. Βασίλης Καραμπάς, ο
Αντινομάρχης κ. Χρήστος Αρβανίτης και άλλοι εκπρόσωποι διαφόρων φορέων του Νομού
μας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τιμήθηκε ο καθηγητής του Τμήματος και Αντιπρόεδρος
του Τ.Ε.Ι. Λαμίας κ. Ανδρέας Παπαδόπουλος.
Σημειώνεται ότι ανάμεσα στις πτυχιούχους που ορκίστηκαν ήταν και η δ. Σταυρούλα Σιορόκου, κόρη του Ταμία του Δ.Σ. της Πανευρυτανικής Ένωσης κ. Βασίλη Σιορόκου, η οποία
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αρίστευσε και έλαβε μάλιστα και υποτροφία από το Ι.Κ.Υ. Της ευχόμαστε, όπως και σε όλους
τους ορκισθέντες σπουδαστές, καλή σταδιοδρομία!

Ο κ. ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΜΑΣ
Δεν πέρασαν παρά μόνον ελάχιστοι μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων του ως
Υφυπουργού Οικονομικών του Ευρυτάνα πολιτικού – Βουλευττή της Περιφέρειας Υπολοίπου
Αττικής - κ. Αθανασίου Κ. Μπούρα και το ενδιαφέρον του για τον τόπο μας καθημερινά αποδεικνύεται. Στις τακτικότατες επισκέψεις στο Νομό μας ανακοινώνει πάντα και νέες πιστώσεις
για σημαντικά έργα. Έτσι, πρόσφατα, την 1 Ιουνίου 2009, ανακοίνωσε τη χρηματοδότηση των
παρακάτω βασικών οδικών έργων, συνολικού προϋπολογισμού 27.000.000,00 ΕΥΡΩ: 1)
Βαρβαριάδα - Άγραφα 12.000.000,00 ΕΥΡΩ, 2) Δομνίστα – Ροσκά 9.000.000,00 ΕΥΡΩ,
3) Ροσκά – Πρόδρομος – Καστανιά Προυσού 3.000.000,00 ΕΥΡΩ (όπως είναι γνωστό
στη Ροσκά βρίσκεται και το θαυμάσιο φαράγγι Πανταβρέχει) και 4) Σαρκίνη – Καταβόθρα
3.000.000,00 ΕΥΡΩ. Η χρηματοδότηση των παραπάνω έργων προέρχεται από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, συνολικού ύψους 150.000.000,00
ΕΥΡΩ.
Δίκαια πολιτικοί του φίλοι και αντίπαλοι αναγνωρίζουν στον κ. Θανάση Μπούρα το ενδιαφέρον και την προσφορά του στον τόπο μας.

ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΒΡΑΓΓΙΑΝΙΤΩΝ «Αναστάσιος Γόρδιος» - ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Υλοποιώντας την σχετική απόφαση του Δ.Σ. του, της 8ης Μαρτίου 2009, ο Πολ. Σύλλογος
«Αναστάσιος Γόρδιος» διοργάνωσε και πραγματοποίησε μιά πνευματικού, εορταστικού και
πανηγυρικού περιεχομένου εκδήλωση με αφορμή την συμπλήρωση 30 ετών από την ίδρυσή
του.
Η ανταπόκριση και η συμμετοχή των μελών και φίλων του Συλλόγου, απ’ όλους τους συνοικισμούς του χωριού, ξεπέρασε και τις πιό αισιόδοξες προβλέψεις . ο χώρος της αίθουσας του
κέντρου καλύφθηκε καθ’ ολοκληρίαν. Η όλη εκδήλωση περιελάμβανε τρία (3) μέρη αρρήκτως
συνδεδεμένα σε μιάν ενότητα.
Το πρώτο μέρος ήταν μια αναδρομή μνήμης με υλικά- και σταθερή
παρακαταθήκη για το μέλλον- τα τριάντα (30) μέλη της ιδρυτικής πράξεως
(10 Ιουνίου 1979), του πολιτιστικού Συλλόγου Βραγγιανιτών με την
επωνυμία «Αναστάσιος Γόρδιος».
Τα ιδρυτικά μέλη με τους δικούς τους
ανθρώπους, συγγενείς των κεκοιμημένων ιδρυτικών μελών, μέλη και φίΆποψη από την αίθουσα
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λοι του Συλλόγου ένωσαν το χθές με το σήμερα. To Δ.Σ. απένειμε στα ιδρυτικά μέλη ή στους
συγγενείς τους έντυπες αναμνηστικές διακρίσεις.
Σημειώνεται ότι η ίδρυση του Συλλόγου άλλαξε καταλυτικά τα μέχρι τότε δεδομένα στην
πολιτισμική ιστορία του τόπου μας. Αποτέλεσε την κινητήρια δύναμη ώστε, στο μέτρο των
δυνάμεών μας, να αναδειχθεί, να προβληθεί και να διατηρηθεί η πολιτισμική μας κληρονομιά :
ο Ευγένιος Γιαννούλης ο Αιτωλός, ο Αναστάσιος ο Γόρδιος, η Σχολή Γούβας Βραγγιανών, οι μεταβυζαντινές μας εκκλησίες (Αγ. Παρασκευή, Αγ. Δημήτριος, Αγ. Ιωάννης
ο Θεολόγος) κ.ά. Αυτό επιτεύχθηκε σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό με την έκδοση, πριν από
δέκα(10) περίπου χρόνια, της εφημερίδας μας, ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ (ΕΛΛΗΝΟΜΟΥΣΕΙΟΝ ΑΓΡΑΦΩΝ).
Το δεύτερο μέρος της όλης εκδήλωσης περιέλαβε την διαδικασία της, απολογιστικής των
2 τελευταίων ετών, Γενικής Συνελεύσεως και των αρχαιρεσιών για την εκλογή νέου Δ.Σ. του
Συλλόγου. Το νεοεκλεγέν Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος:
Αντιπρόεδρος:
Γεν. Γραμματέας:
Ταμίας:
Έφορος:

Κων-νος. Σπ. Τσιώλης…… 6978928189
Ελευθέριος Σπ. Τσιώλης …6976413931
Δήμητρα Σωτ. Ζαμπάκα ... 6944277869
Νικήτας Ηλ. Τσιώλης……..6937123783
Κων-να Ελ. Θεοδώρου…….6974068164

Ακολούθησε το τρίτο, και τελευταίο μέρος, της εκδηλώσεως για τα τριάντα χρόνια λειτουργίας του Συλλόγου «Αναστάσιος Γόρδιος», το οποίο είχε ψυχαγωγικό χαρακτήρα και
την ολοκλήρωσε κυριολεκτικά αλλά και μεταφορικά, μιάς και συνέδεσε τα δύο πρώτα μέρη
σε μία ενότητα. Ακούσαμε παραδοσιακή δημοτική μουσική και τραγούδια της περιοχής των
Αγράφων από ομάδα μουσικών με επικεφαλής, ως τραγουδιστή, τον αγραφιώτη κ. Γιάννη
Κατσή, ερευνητή και μελετητή της παραδοσιακής δημοτικής μουσικής της όλης περιοχής των
Αγράφων.
Κ. Σ. Τ.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ
Ο Καθηγητής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου
κ. Νικόλαος Ιωάννου Κρικέλης πρόσφερε στην Πανευρυτανική Ένωση
το ποσό των Πεντακοσίων (500,00) ΕΥΡΩ στη μνήμη του αείμνηστου
πατέρα του Ιατρού – «Σταυροφόρου της Υγείας» Ιωάννη Κρικέλη.
Ας είναι αιώνια η μνήμη του!
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Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣ
		
Ο Βουλευτής Ευρυτανίας κ. Ηλίας Καρανίκας, επειδή δεν μπόρεσε να
παραστεί στα εγκαίνια της έκθεσης με τις Ελληνικές Αρχαιότητες, την οποία όμως
επισκέφθηκε αργότερα, μας έστειλε την παρακάτω επιστολή:
Καρπενήσι, 9-5-2009
Κύριε Δήμαρχε Καρπενησίου, Κύριε Πρόεδρε της Πανευρυτανικής Ένωσης,
Κύριε Πρόεδρε του Μουσείου Ευρωπαϊκής και Ανατολικής Τέχνης, Κυρίες και κύριοι,
Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση σας να παρευρεθώ στα εγκαίνια της έκθεσης « ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ πριν και μετά: Αναπαραστάσεις Αρχαίων Ελληνικών Μνημείων» που
διοργανώνετε από κοινού, δυστυχώς όμως, ανειλημμένες υποχρεώσεις μου στην Αθήνα με
αναγκάζουν να απουσιάζω από την εκδήλωσή σας.
Είναι κοινή εκτίμηση ότι ο απολογισμός πολιτισμικών δράσεων της Πανευρυτανικής
Ένωσης έχει θετικό πρόσημο και θετική ανταπόκριση από όλους όσους έχουν γευτεί τους
καρπούς των προσπαθειών της.
Κοινή προσδοκία όλων μας είναι, συνεργασίες σαν αυτή που σήμερα εγκαινιάζουμε
ανάμεσα στο Δήμο Καρπενησίου και το Μουσείο Ευρωπαϊκής και Ανατολικής Τέχνης, να
συνεχίσουν να γίνονται σε μεγαλύτερη συχνότητα ώστε οι τελικοί αποδέκτες, και κυρίως η
εκπαιδευτική κοινότητα , να έχουν όλο και περισσότερες ευκαιρίες για πολιτιστικά βιώματα
μια και η Ευρυτανία είναι μακριά από τα κέντρα πολιτιστικής δράσης στην πρωτεύουσα και
την Ευρώπη, της οποίας το όραμα επετειακά εορτάζουμε σήμερα.
Συγχαίρω όλους όσους εργάστηκαν για τη σημερινή διοργάνωση και εύχομαι σε όλους
σας δημιουργική συνέχεια.
Με εκτίμηση
Ο Βουλευτής Ευρυτανίας
Ηλίας Δ. Καρανίκας
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ – ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Το Δ.Σ. της Πανευρυτανικής Ένωσης στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, έστειλε διάφορες επιστολές, καθώς και Δελτία Τύπου προς όλα τα τοπικά έντυπα. Παρακάτω δημοσιεύουμε μερικά από αυτά:
ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Αθήνα, 30 Μαρτίου 2009
ος
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 17- 4 ΟΡΟΦΟΣ
Αριθ. Πρωτ. 26
10552 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Κ.Α.Παπαδόπουλος					
Τηλ.: 2103240001 – 2106920004
ΠΡΟΣ: Αξιότ. κ. Δημήτριον Σιούφαν
Πρόεδρον της Βουλής των Ελλήνων
Ενταύθα
ΘΕΜΑ: Συζήτηση «προ ημερήσιας διάταξης» - Πολιτικό
Μνημόσυνο για τον Γεώργιο Καφαντάρη.
ΣΧΕΤ.: Έγγραφο Πνευματικού Ιδρύματος «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ», αριθ. 2/9-2-09
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Ύστερα από το παραπάνω σχετικό έγγραφο του Πνευματικού Ιδρύματος «ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ», που εδρεύει στη Φραγκίστα Ευρυτανίας, και τα μέλη του Δ.Σ. της ιστορικής Πανευρυτανικής Ένωσης, Σας υποβάλουν τη σχετική παράκληση για τον προγραμματισμό συζήτησης στη Βουλή των Ελλήνων, «εκτός ημερήσιας διάταξης», για τη ζωή και το έργο
του μεγάλου Ευρυτάνα πολιτικού Γεωργίου Καφαντάρη.
Η ιστορική Πανευρυτανική Ένωση με την ευκαιρία της συμπλήρωσης εκατό (100) χρόνων από το θάνατο του Γεωργίου Καφαντάρη, το 2006, έχει εκδώσει το μνημειώδες έργο
του λογοτέχνη – συγγραφέα Μιχάλη Σταφυλά «Γεώργιος Καφαντάρης, μια ζωή στις
επάλξεις της Δημοκρατίας», το οποίο αναφέρεται στην αδιαμφισβήτητη αυτή προσωπικότητα του κοινοβουλίου μας, αλλά και γενικότερα της νεότερης ιστορίας μας, το οποίο και
προσφέρει στη Βουλή των Ελλήνων, σε τιμή κόστους, προκειμένου να διανεμηθεί στους
βουλευτές και Ευρωβουλευτές μας.
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα στη Δ/νση Φιλοτελισμού των
ΕΛΤΑ για την έκδοση σχετικού αναμνηστικού γραμματοσήμου για τον Γεώργιο Καφαντάρη, το οποίο και εκκρεμεί ακόμη.
Με ιδιαίτερη τιμή
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας 		
ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝ. Δ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ
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Σημείωση Συντάξεως: Ύστερα από σχετική απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Δ.
Σιούφα η Πανευρυτανική Ένωση πρόσφερε - σε τιμή κόστους – 320 αντίτυπα του παραπάνω βιβλίου, προκειμένου να δοθούν σε όλους τους Βουλευτές μας. Το Δ.Σ. εκφράζει
και από τις στήλες αυτές τις ευχαριστίες του προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων
κ. Δ. Σιούφα και τη Δ/ντρια της Βιβλιοθήκης της Βουλής κ. Ευρυδίκη Αμπατζή

ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ	
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 17- 4ος ΟΡΟΦΟΣ
10552 ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ.: 2103240001 - 2106920004

Αθήνα, 9 Απρ. 2009
Αριθ. Πρωτ. 29

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
1.- Έκθεση με θέμα: «Ελληνικές Αρχαιότητες πριν και μετά, Αναπαραστάσεις
Αρχαίων Ελληνικών Μνημείων»
Το Μουσείο Ευρωπαϊκής και Ανατολικής Τέχνης 1984 (πρόεδρός του είναι ο Ευρυτάνας
κ. Ν. Ζωρογιαννίδης), ο Δήμος Καρπενησίου και η Πανευρυτανική Ένωση συνδιοργανώνουν στο χώρο του Συνεδριακού Κέντρου Καρπενησίου με θέμα: «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ πριν και μετά, Αναπαραστάσεις Αρχαίων Ελληνικών Μνημείων» κατά το χρονικό
διάστημα από 9-17.5.2009.
Τα εγκαίνια θα γίνουν στις 9 Μαϊου 2009, ημέρα Σάββατο και ώρα 19.00΄.
2.- Ανάδειξη των πολιτιστικών στοιχείων του Νομού μας
Το Δ.Σ. της Πανευρυτανικής Ένωσης αποφάσισε την ανάδειξη και προβολή όλων των
πολιτιστικών στοιχείων του Νομού μας μέσα από φωτογραφίες και πίνακες και την παρουσίασή τους εντός και εκτός του Νομού μας. Τη φωτογραφική αποτύπωση των ιστορικών
μνημείων έχει αναλάβει ο γνωστός Ευρυτάνας φωτογράφος κ. Γεώργιος Τάσιος.
3.- Συνέδριο για την ανάδειξη της τοπικής ιστορίας του Δήμου Δομνίστας
Κατά το β΄ 15νθήμερο Σεπτεμβρίου 2009 θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία σ το
Δήμο Δομνίστας συνέδριο με θέμα την ανάδειξη της τοπικής Ιστορίας και σε συνεργασία με
τον τοπικό Δήμο και τους πολιτιστικούς φορείς της περιοχής.
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο παραπάνω συνέδριο παρακαλούνται να το δηλώσουν μέχρι 10 Ιουλίου 2009.
4.- Πραγματοποίηση Ημερίδας στη Γρανίτσα
Στις 2 Αυγούστου 2009, ημέρα Σάββατο, θα πραγματοποιηθεί στη Γρανίτσα ημερίδα με
θέμα : «Γρανίτσα: η πολιτιστική πρωτεύουσα της Δυτικής Ευρυτανίας», σε συνεργασία με το Δήμο Απεραντίων και την Αδελφότητα Γρανιτσιωτών.
Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν ως εισηγητές μπορούν να το δηλώσουν μέχρι 15
Ιουνίου 2009.
5.- Τιμητική εκδήλωση για τον κ. Παναγιώτη Βλάχο
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανευρυτανικής Ένωσης στα πλαίσια των πολιτιστικών
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δραστηριοτήτων διοργανώνει σχετική εκδήλωση για να τιμήσει τον Ευρυτάνα εκπαιδευτικό
και συγγραφέα κ. Παναγιώτη Βλάχο.
Ο χρόνος και ο τόπος θα γνωστοποιηθούν προσεχώς με δελτίο τύπου.
6.- Έκδοση συλλογής Ευρυτανικών Δημοτικών Τραγουδιών
Σε συνεργασία της Πανευρυτανικής Ένωσης και του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής
Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών δρομολογήθηκε η έκδοση τόμου με συλλογή ευρυτανικών δημοτικών τραγουδιών και με βάση σχετική καταγραφή του αείμνηστου Σπύρου
Περιστέρη, κατά τα μέσα του περασμένου αιώνα. Στην επιμέλεια της έκδοσης θα συμμετάσχει και ο καθηγητής της Μουσικής κ. Τάσος Ηλιόπουλος, ο οποίος υπηρετεί στα
Γενικά Αρχεία του Κράτους Ν. Ευρυτανίας. Η οικονομική κάλυψη της έκδοσης αυτής έχει
εξασφαλιστεί με τη βοήθεια του τ. Γενικού Δ/ντή του Γ.Λ.Κ. κ. Ελευθερίου Φούκα προς
την Ακαδημία Αθηνών.
7.- Έκδοση Θεατρικού Βιβλίου
Εκδόθηκε πρόσφατα με πρωτοβουλία της Πανευρυτανικής Ένωσης και με χορηγίες ιδιωτών το βιβλίο «Ο Στραβομανώλης – Οι Τρεις Συμβουλές (Θεατρικά), του κ. Γιάννη
Σταθόπουλου. Περισσότερες πληροφορίες σε ιδιαίτερο Δελτίο Τύπου.
8.- Εξόρμηση Γιατρών Ομάδας Αλληλεγγύης
Η προγραμματισθείσα για τον προσεχή Μάιο εξόρμηση των Γιατρών της Ομάδας Αλληλεγγύης της Πανευρυτανικής στο Δήμο Αγράφων θα πραγματοποιηθεί αργότερα, λόγω
ανειλημμένων υποχρεώσεων των Γιατρών του Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης.
9.- Έκφραση ευχαριστιών
Το Δ.Σ. της Πανευρυτανικής Ένωσης ύστερα από την – κατά κοινή ομολογία – καταπληκτική επιτυχία που είχαν οι δύο (2) τελευταίες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην
Αθήνα κατά τον περασμένο Φεβρουάριο, ήτοι για το πολιτικό μνημόσυνο του αείμνηστου
Δημητρίου (Τάκη) Τουλούπα (συνδιοργάνωση με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ευρυτανικών
Σπουδών και Ερευνών) και την Ημερίδα που είχε ως θέμα: «Πνευματικές Προσεγγίσεις: Η
περίπτωση του Μάρκου Γκιόλια» (συνδιοργάνωση με τα Γενικά Αρχεία του Κράτους – Ν.
Ευρυτανίας) εκφράζει τις ευχαριστίες του σε όλους τους συμπατριώτες μας που συμμετείχαν σε αυτές, καθώς και στους συνδιοργανωτές για την άψογη και αποτελεσματική συνεργασία μας.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝ. Δ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ
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ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Αθήνα, 29 Μαϊου 2009
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 17- 4ος ΟΡΟΦΟΣ
Αριθ.Πρωτ. 37
10552 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Κ. Α. Παπαδόπουλος
Τηλ.: 2103240001 – 2106920004		

ΔΕΛΤΙΟ

ΤΥΠΟΥ

1.- Προτομή Ζαχαρία Παπαντωνίου στο Καρπενήσι
Στη συνέχεια προγενέστερης απόφασης και στα πλαίσια εορτασμού κατά το 2010 των εβδομήντα (70) χρόνων από το θάνατο του Ζαχαρία Παπαντωνίου (1940-2010), αποφασίστηκε
όπως αναληφθεί πρωτοβουλία για την κατασκευή και τοποθέτηση προτομής του σε κεντρικό σημείο της πόλης του Καρπενησίου, γενέτειρας του μεγάλου Ευρυτάνα λογοτέχνη. Κατά το 2010
θα προγραμματιστούν και άλλες σχετικές εκδηλώσεις στο Νομό Ευρυτανίας και στην Αθήνα.
2.- Συμμετοχή στις εκδηλώσεις για την τριακονταετή Αρχιερατική Διακονία του
Μητροπολίτη Καρπενησίου κ. Νικολάου.
Η Πανευρυτανική Ένωση συμμετέχοντας στη λαμπρή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 10-052009, στο Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου, για τα
30 χρόνια ποιμαντικής διακονίας του Μητροπολίτη
Καρπενησίου κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με πρωτοβουλία της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και του Δήμου Καρπενησίου, εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ.
Κώστα Παπαδόπουλο και τον Ταμία κ. Βασίλειο Σιορόκο. Εκ μέρους του Δ.Σ. προσφέρθηκε στον Σεβασμιότατο ξυλόγλυπτη ποιμενική ράβδος, έργο λαϊκού καλλιτέχνη, με θρησκευτικές παραστάσεις και με την επιγραφή:
«Στον Μητροπολίτη μας κ. ΝΙΚΟΛΑΟ Α΄, που εδώ και 30 χρόνια
ανεβαίνει οδοιπόρος «εκεί που φωλιάζουν οι αετοί» και μας
προσφέρει πλούσια την ευλογία Του».
3.- Έκθεση με θέμα: «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ, πριν και μετά: Αναπαραστάσεις Αρχαίων Ελληνικών Μνημείων»
Mε επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου από 9-17 Μαϊου
2009 η Έκθεση με θέμα: «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ, πριν και μετά: Αναπαραστάσεις
Αρχαίων Ελληνικών Μνημείων» και η οποία συνδιοργανώθηκε από το Νέο Μουσείο Ευρωπαϊκής και Ανατολικής Τέχνης, το Δήμο Καρπενησίου και την Πανευρυτανική Ένωση. Τα
εγκαίνιά της έγιναν στις 09-05-2009 από το Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο και το Δήμαρχο
Καρπενησίου κ. Βασίλειο Καραμπά. Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Μητροπολίτης, ο Δήμαρχος Καρπενησίου, ο Πρόεδρος του Νέου Μουσείου Ευρωπαϊκής και Ανατολικής Τέχνης κ.
Νίκος Ζωρογιαννίδης, επίτιμος Γενικός Δ/ντής του Υπουργείου Πολιτισμού (που ήταν
και η ψυχή της έκθεσης) και ο Πρόεδρος της Πανευρυτανικής κ. Κώστας Παπαδόπουλος,
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ενώ διαβάστηκε και σχετικό μήνυμα του
Βουλευτή Ευρυτανίας κ. Ηλία Καρανίκα, ο οποίος την επισκέφθηκε τις επόμενες ημέρες.
Σημειώνεται ότι την παραπάνω έκθεση την επισκέφθηκαν αρκετοί, κυρίως,
στις 10-05-2009, οπότε το Συνεδριακό
Κέντρο Καρπενησίου είχε κατακλυσθεί
από πλήθος κόσμου με την ευκαιρία της
Μαθητές στην Έκθεση
τιμητικής εκδήλωσης για τα 30 χρόνια
διακονίας του Μητροπολίτη Καρπενησίου κ. Νικολάου, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.
Ιερωνύμου. Κατά τις επόμενες ημέρες
την επισκέφθηκαν αρκετοί μαθητές και
εκπαιδευτικοί της περιοχής Καρπενησίου,
ως και οι συμμετέχοντες στην επιστημονική συνάντηση που διοργανώθηκε από
Ο Βουλευτής κ. Ηλίας Καρανίκας
την Ελληνική Εταιρεία Λιπιδιολογίας,
με μαθητές στην Έκθεση
Αθηροσκλήρωσης και Αγγειακής Νόσου
(Πρόεδρος ο Καθηγητής κ. Γ. Τσιτούρης) και τον Ιατρικό Σύλλογο Ευρυτανίας και είχε ως
θέμα: «Εξελίξεις στην Πρόληψη και Θεραπεία των Καρδιαγγειακών Παθήσεων».
Καθ’όλη τη διάρκεια της έκθεσης παρών ήταν εκ μέρους της Πανευρυτανικής Ένωσης ο
Ταμίας της κ. Βασίλειος Σιορόκος.
4.- Επανέκδοση του βιβλίου του Μιχ. Σταφυλά «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ, Μια
ζωή στις επάλξεις της Δημοκρατίας»
Το Δ.Σ. της Πανευρυτανικής Ένωσης ύστερα από την απόφαση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων να προμηθευτεί η Βιβλιοθήκη της Βουλής τριακόσια είκοσι (320) αντίτυπα
του μνημειώδους έργου του Μιχάλη Σταφυλά «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ, Μια ζωή στις
επάλξεις της Δημοκρατίας», σε τιμή κόστους, προκειμένου να διανεμηθεί στους Βουλευτές,
αποφάσισε την επανέκδοσή του, αφού η α΄ έκδοση έχει ήδη, σχεδόν, εξαντληθεί.
Σημειώνεται ότι, με σχετικό έγγραφό μας, ζητήθηκε ακόμη από τον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Δημήτριο Σιούφα να πραγματοποιηθεί στη Βουλή προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση
(πολιτικό μνημόσυνο) για τη ζωή και το έργο του μεγάλου Ευρυτάνα πολιτικού. Το αίτημά
μας αυτό, όπως και παρόμοιο του Ιδρύματος «Γ. Καφαντάρης», που εδρεύει στην Ανατολική
Φραγκίστα, εκκρεμεί.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝ. Δ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ
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Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΑΣ
Η τροποποίηση και η συμπλήρωση άρθρων του Καταστατικού μας, που ψηφίστηκε κατά
την Γενική Συνέλευση της 30-03-2008, νομιμοποιήθηκε με σχετική απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών. Η σχετική εκδίκαση έγινε στις 25 Μαϊου 2009.
Οι κυριότερες τροποποιήσεις που έγιναν αφορούν τα άρθρα 8 (συνδρομές μελών), 13
(η εκλογή του Δ.Σ. ανά τριετία) και 30 (η σφραγίδα θα απεικονίζει εντός του εσωτερικού
κύκλου τον μυθικό βασιλιά ΕΥΡΥΤΟ, στον εξωτερικό κύκλο θα αναγράφεται η επωνυνία και
το έτος ίδρυσης: ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ – 1955 και στον εσωτερικό οι λέξεις: ΕΥΡΥΤΟΣ Ο ΟΙΧΑΛΙΕΥΣ – ΓΕΝΑΡΧΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΩΝ).
Με την ευκαιρία της τροποποίησης αυτής έγινε και η μεταγλώττιση από την καθαρελυουσα στη δημοτική γλώσσα.
Σημειώνεται ότι την τροποποίηση του Καταστατικού μας ανέλαβε δωρεάν η ασκούμενη
δικηγόρος Ευαγγελία Κ. Παπαδοπούλου, την οποία και ευχαριστούμε.
Σύντομα ολόκληρο το Καταστατικό μας θα δημοσιευθεί στα «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»
και θα τυπωθεί σε ειδικό φυλλάδιο προς χρήση των μελών μας.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
(Συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος)

Ζηνέλης Στέλιος..................................................................................... ΕΥΡΩ 40,00
Φούντας Αθανάσιος................................................................................. «
20,00
Φαλλής Δημήτριος.................................................................................... «
80,00
Αρμάγος Γεώργιος.................................................................................... «
120,00
Οικονόμου Όλγα...................................................................................... «
100,00
Κρικέλης Νικόλαος.................................................................................... «
500,00
Τάκης Δημήτριος....................................................................................... «
50,00
Σταμούλης Θωμάς.................................................................................... «
20,00
Λύρας Παναγιώτης................................................................................... «
20,00
Τσιτσικάος Δημήτριος............................................................................... «
30,00
Καραγιαννακίδης Διογένης (συνδρ. 2 ετών)............................................... «
40,00
Ο.Π.Α.Π. . ............................................................................................... « 2.000,00
Ιωάννης Πεσλής . .................................................................................... $ U.S.
50
Δημήτρης Καραδημήτρης .......................................................................... $ U.S
50
Γρηγόρης και Βιργινία Πούλου ................................................................. $ U.S
50
Ιωάννης Πούλος ...................................................................................... $ U.S
45
Χρήστος Βαστάκης ................................................................................... $ U.S
50
(Συνέχεια στο επόμενο τεύχος)
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Πανευρυτανική Ένωση
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Διατίθεται στο βιβλιοπωλείο της Ακαδημίας Αθηνών, Πανεπιστημίου 25-29, Μέγαρο Αθήναι (εντός στοάς).
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